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CZASOPISMO 

W'e ka mn'le tac'a zalobna wNasiels u 
W milczClcCl manife5tacj~ przeciwko bezpra

wlu i okrucienstwu przemienita si~ uroczystosc 
r l rzebowa bestialsko zamordowanej rodziny 
....... "'5ooa Nowak6w. 

Tysiqce os6b zegna wystawionych trumien, 
{o ich w sobotnie popo z cia/ami widac by/o 
/udnie ~ lutego br. skupione twarze, a po 
Kosci61 Swi~tego Woj wi~kszosci policzkach 
ciecha w Nasielsku wy sptywaly /zy. Nawet ka
p~niony by/ 

stwa Nowak6w, obu 
matek i ca/ej rodziny za
mo.rdowanych. 

Zegnali ich przyjacie~ 
Ie i znajomi, uczniowie' 
nasielskich szk6/, zeg
nata ich ca/a,gmina. 

j Po Mszy Sw. i cere
monii pogrzebowej w 
koscieJe, kondukt za

wiGjzankami z kwiat6w 
Gzerwonych. Na ramio
nach bliskich, znajo
mych i przyjaci6/ cztery 
trumny zmierzaly w kie
runku cmentarza, a za 
nimi wielotysi~czny t/um 
ludzi. Na miejscu ostat
niego spoczynku, W 
czasie ceremonii po

i:egnalnej, 
zn6w /zypo brzegi, 
rozpaczy,na placu 
lzy b6lu, cikosc.ielnym 
che i g/osnei przyl e
szlochania.glych ulicz

Po zloiekach setki 
niu trumienludzi, kt6rzy 
do wsp61przyszli w 
neg a 9 rozadumie, Z 
bu, z/o:zonob61em w 

sp~cu od na nimdzie
siCjtki wieno ". ostatni 
c6w ihotd zamor
wiCjzanek,dowanym. 
setki kwiaNa wszy
t6w.stkich uli 

By/ to wyc a c hi 
prowadzGj raz smutku, 

szacunku icych do 
uznania odkosc.iota i na 
dany znacmentarz 

setki samo nej, cenio
chod6w Z 
r6i:nych stron Polski. 
Paristwo Nowakowie 
mieli wielu znajomych 
i przyjaci6t w ca/ym 
kraju. 

W przepe~n ionym 
kosciele, w kt6rym od
prawia/a si~ Msza SWj~
ta, wok6l czterech 

P/ani ,0 d p raw ia j Gj c Y 
Msz~ Swi~tCj w pew
nych momentach nie 
mogli m6wi6. By/ to wy
raz b61u z powodu tak 
potwornej zbrodni i wy
raz wsp6/czucia dla 
Matgosi, jedynej ocala
lej z calej rodziny pan

lobny ruszyl w kierunku 
cmentarza. Najpierw 
wyniesiono dwie trumny 
przystrojone wiqzanka
mi bia/ych kwiat6w z 
cia/ami Magdy i Marce~ 

la, a za nimi trumny ro
dzic6w Kingi i Janusza 
Nowak6w przystrojone 

, neJ i lubia
nej rodzinie Panstwa 
Nowak6w od zebrane
go na pogrzebie spo/e
czeristwa. 
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Obradowaf8 Rada
 
29 stycznia br. odbyla si~ nad

zywczajna sesja Rady zwolana 
na wniosek Zarza,du. Celem jej 
bylo zaj(!cie przez Rad~ stanowi
ska w sprawle bestialskiego mor
du na znanej w calej 9minie radzi
nie Panstwa Nowakow. 

Poslanowiono oglosic w gmi
nie dni zaloby. W dniach Iych nie 
b~q organizowane imprezy 0 
charakterze kulturalno-rozry
wkowym, przekazany zostanie 

apel 0 ograniczenie sprzedai.y 
alkoholu, a sam udzial w po
grzebie bt;ldzie manifestacjq 
prolestu przeciwko tak odrai.a
jqcej zbrodni. Przekazana 20
stanie odezwa - protest do naj
wyi.szych wladz, do wladz woje
wodzkich, do srodk6w masowe
go przekazu, aby wszyscy w 
swoim zakresie podi~li dzialania 
w celu zapewnienia obywate
10m bezpieczeristwa. 

Komisje 0 podatkach 
Komisja Roln;ctwa, kt6ra ab

radowala 17 stycznia zajmowa
la si~ zaopiniowaniem proje
kt6w uchwal w sprawie podal
k6w obowiazujqcych w br. oraz 
wypracQwaniem propozycji wy
datk6w budi.etowych w dziale 
rolnictwo. Jeieli chodzi 0 podat· 
ki od srodk6w Iransportowych 
tzw. drogowy to przeglosowano 
propozycje aby maksymalne 
stawki lego podalku zmniejszyc 
o 35%. Zaproponowano row
niez zmniejszenie 0 60% sta
wek od przyczep i ciqgnik6w rol
niczych. W pakiecie podalk6w 
od nieruchomosci kamisja pro
ponuje m.in. aby stawka podal· 
ku od budynk6w wykorzystywa
nych na dzialalnos6 g~podar
CZq wynosilo 5 zl z 1 m powie
rzchni. Cena 1 Q i.yta od kt6rego 
ustala si~ wysokosc podaktu 
rolnego komisja proponuie po
zostawi6 na poziomie ubiegle~o 
roku, Ij. 18 zl. W drugiej cz~sci 
obrad zebrani zaopiniowali po
zytywnie propozycje ufundowa
nla nagrod dla laureatow kon
kursu wiedzy rolniczej. Br;JdCj 
r6wniez proponowac wyasyg
nowanie srodkow z budi.elu na 
pobieranie pr6bek glebowych 
oraz dolinansowanie insemina
cji zwierza.t. Na nastt;lpne posie
dzenie postanowiono zaprosic 
przedstawicieli Slacji Chemicz
no-Rolniczej z '!!.arszawy. 

Komisja Gospodarki BudzelU 
i Finansow zaimowala si(! gl6w
nie wypracowaniem calego pa
kietu stawek podatkowych, kto
re b~da obowiqz.ywac w ty,..- '0
ku. W tabeli podalkow ad. J
k6w transportowych komisja za
proponuje Radzie zmniejszenie 
wszystkich maksymalnych sta
wek 0 20%. Pojazdy ekologicz· 
ne mialyby znizk~ 0 30%. Sta
wk~ podatk6w od budynk6w za
proponowano w wysokosci 0,07 
zl. Druga propozycja byla 02 gr 
wyi.sza. Stawk~ podalku od bu
dynk6w przeznaczonych na 
dzialalnosc gospodarcz~okres
lono w kwocie 5 zl za m . Za 1 
m grunlU przeznaczonego na t~ 

samq dzialalnosc komisja pro
ponuje 0,20 zl. Zaproponowano 
rowniez slawk~ 10 zl za posia
danie psa, oraz wyznaczono ce· 
n~ 1 q i.yta przeznaczonq do 
obliczenia podat!<u rolnego. Ce
na powinna wynosic 18 zl. Po
nadlo Komisja b~dzie wniosko
wala do Rady 0 podniesienie 
oplat za przedszkola, wypraco
wanie jednolitych zasad uma
rzania podalku od nier, 1

moSci. Na nast(!pnym posiE:. ~

niu czlonkowie Komisji majq zaj
mowac si~ m.in. analizq struktu
ry stanowisk w Urz~dzie Miej
skim oraz placami brulto przy
nalei.nymi tym stanowiskom. 

(apr. AWK) 

Rada Miasta i Gmlny Nasielsk zebrana na nadzwy
czajneJ sesJI w dnJu 29 stycznla 1996 roku wyraza 
oburzenie z powodu potwornego mordu dokonanego 

na rodzinie Paristwa Nowakow (rodzice i dwoje dzieci 

14 i 21 la1). 
Spoteczenstwo naszeJ Gminy gl~boko wstrzClsni~

te tCl zbrodniij Jest przekonane ze sprawcy zostanCl. 
szybko wykryci i stosownie ukarani. 

JednoczesnJe zwracamy si~ do wszystklch orga
now ustawodawczych, sCldowniczyeh I wykonaw
ezych 0 wprowadzenie odpowiednich ustaw i podj~
ere takieh dziatan, kt6re b~dq zapewnlaly obywatelom 
bezpleczne zycie w naszym panstwie. 

Trzykrotnie . w dniach 17,23, 
26 stycznia obradowal Zarzqd. 
Na pOCZqtku pierwszego spot
kania, rozpatrujqC sprawy Os
rodka Pomocy Spolecznej, po
stanowiono podnies6 stawk~ 
godzinowCj opiekunek spolecz
nych do 3,5 zi oraz umorzyc 
splat~ reszty poi.yczki pogorzel
cowL Przyj~to do wiadomosci 
informacj~ 0 potrzebie wydziele
nia w budi.ecie pewnej kwoty na 
wspomaganie stowarzyszen i 
fundacji charytatywnych. 

W dalszej CZfil5Ci Burmistrz 
poinformowal zebranych 0 po
st~pie dzialan majCjcych na celu 
budow~ nowego budynku po
czty przy ul. Warszawsklej. 
Zwrocil si~ lei. do Zarz<ldu 0 za
akceptowanie pewnych kwot na 
nagrody i upominek dla szkoly w 
D~binkach. gdzie w tych dniach 
oddawany b~zie do ui.ytku no
wy budynek szkolny. 

Z kolei rozpatrywano pisma 
skierowane do Zarzqdu. I tak w 
zwiqzku z wnioskiem 0 zwolnie
nie ad oplat za przylqczenie si~ 
do linii energetycznej uslalono 
najpierw wysokosc lakiej oplaty 
(300 zl); pismo pana Zbigniewa 
Zarariskiego 0 zwolnienie go ze 
slanowiska Komendanta Gmin
nego OSP przekazano do zaopi
niowania Zarzqdowi Gminnemu 
OSP; zadecydowano, i.e Osro
dek Pomocy Spolecznej nie b~
dzie placK czynszu dzieri.awne
go; ulrzymano w mocy poprzed
niq decyzj~ Zarzqdu w sprawie 
umorzenia kwoty podatku w 
CZr;Jsci panu Stanislawowi Milero
wi; zadecydowano. i.e prosba 
sp6Jki "Sajmex" b(!c!zie rozpa
trzona przez Rad(! - ze wzgl~u 
na wag(! zagadnienia i wysokosc 
kwoty; umorzono Gminnej Sp6I
dzielni "SCh" pozostalq kwot(! 
podatku ad nieruchomosci (ze 
wzgl~u na 10, i.e wp/acono 75% 
naleznosci); umorzonotei. w 50% 
zaleglosci za III i IV kwartal cegiel
ni Kasewo. Przyj(!IO do wiado
mosci inlormacjr;Jdyrekcji LOo ob
chodach 50 rocznicy powstania 
szkoly oraz informacj~ wicewoje
wody 0 uplywie kadencji Rejono
wych Rad Doradztwa Rolniczego 
i potrzebie zgloszenia przedstawi
cieta Gminy do lej Rady. 

W pierwszej cz~ci posiedzenia 
w dniu 23 stycznia Zarzqd przyjql 
wst~pnie stawki podatkow: raine
go, drogowego, ad nieruchomos
ci, ad psOw i wysokoSci oplat przy 
sporzqdzaniu testament6w. Sta
wki Ie b~a rozpatrzone przez ad
powiednie komisje, a nast(!pnie 
po ich ponownym rozpatrzeniu 
przedslawione Radzie. 

NASIELSKA 
ltelE
 

Omawiajqc pisma skierowa
ne do Zarzadu ustalono wyso
kosc stawek od firm geodezyj
nych za korzystanie z biur Urz/il
du; stwierdzono, i.e nie ma moi
liwosci zalatwienia pozytywnie 
prosby Kola ZWlqzku Emerytow 
I Rencisl6w w Nasielsku 0 za
gwaranlowanie na slal.e lokalu 
biurowego; pozytywnle usto
sunkowano si(! do prosby Slo
warzyszenia Rodzin Katolickich 
o wsparcie tinansowe imprezy 
charytatywnej - Balu Kostiumo
wego; do dokladniejszego roz
poznania skierowano prosb~ 
dw6ch rodzin 0 przeloi.enie 
ogrodzenia szkoly i wykonanie 
dr09i dojazdowej do ich dzialki; 
stwlerdzono, i.e pomoc przy re
moncie budynkU Osrodka Zdro
wia w Cieksynie b~dzie vdzielo
na po uchwaleniu odpowiednich 
srodk6w w budiecie. 

W kolejnych punktach Wice
burmislrz om6wil spraw~ prze
trzymywania samochodu bojo
wego OSP Krzyczki w bazie 
SKR Krzyczki oraz szeroko 
przedslawil powainy problem 
zwiqz.any z wysypiskiem Smieci. 

Ostatnie posiedzenie Zarzq
du w styczniu poswiccone bylo 
w gl6wnej mierze przeprowa
dzeniu losowania komisji obwo
dowych dla przeprowadzenia 
referendum. Wyloniono 105 
czlonkow Komisji. 

W dalszej cz~sci przeprowa
dzono rozmow~ z osobami bio
rqcymi bezposredni udzial w re
dagowaniu i wyda,!,,3niu gazelki 
samorzqdowej "Zycie Nasiel
ska". Czlonkowie Zarzadu Z~l?
sili pewne uwagi j jednoglosme 
wypowiedzieli si~ 0 polrzebie 
dalszego wydawania pisma. 

Zarzad poslanow~ zwolac nad
zwyczajnq sesj~ Rady w zwiqz.ku 
z potwomym mordem dokona
nym na znanej i szanowanej ro
dzinie panstwa Nawak6w. 

Na posiedzeniu tym wypra
cowano, po zasi~gni~ciu opinii 
Komisji merytorycznych. osta
tecznq we(sj~ propozycji podal
k6w, kt6ra zostanie przedsta
wiona Radzie. 

Zarzad postanowil przezna
czyc odpowiedniq kwOlt;l na wy
konanie studium ruchowo-siecio
wego przez Warszawsk<\ Funda
cit;! Rozwoju Regionalnego im. 
Stefana Starzynskiego dla okreS
lenia warunk6w p61nocnego 
przebiegu autostrady. Ewentual
ny przebieg takiej drogi w poblii.u 
Nasielska mialby znaczny wpIyw 
na rozw6j gminy. 

Na zakorkzenie Burmistrz 
poinformowal 0 pomyslnych 
rozmowach z Wojewoda, w 
sprawie slacji uzdatniania wody 
w Psucinie, w gazowni i tele
komunikacji. 

Nalawal AZ. 



w • •e.......lcy 
Nowa stara szkola 

Uroczystosci oddania do uzytku 
nowych obiekt6w szkoly podstawo
wej w Dlilbinkach zgromadzily liczne 
i znakomite grono os6b majqcych 
sw6j udzial w finansowaniu lej in
westycji. Obok przedslawicieli 
wladz samorzCldowych i Spo/eczne
go Komiletu Rozbudowy Szkoly w 
uroczystosci uczestniczyli: Kurator 
Oswialy j Wychowania w Ciechano
wie - Teresa Karczmarz. dyreklor 
departamentu ekonomieznego Mini
sterstwa Edukacji Narodowej - Bar
bara RUd, wicewojewoda ciechano· 
wskl - Jerzy KA6L oraz grono peda
gogiezne szkoly z dyrektoOOl Zdzi
slawq KozlowskCl na czele. Po 5-ciu 
latach budowy oddano do uzytku 
nowe sale dydaktyczne, hal!, gabi
nel dyrektora, pok6j nauczycielski, 
oraz sanilariaty. Najwiqkszy udziat 
w tinansowaniu tej inwestyqi ma ku
ratorium oraz budzet gminy, kt6ry w 
ostatnich latach przekazaJ srodki na 
potrzeby rozbudowy plac6wki. Jed· 
nak najwi~ksze uznanie nalezy si~ 
spolecznemu Komitelowl, kt6ry 
przez te wszys!kie lata z determina
~', walezyJ 0 swojq szkol~. Miesz' 

;;y wsi. klorych dzieci UCZlilSZ
czajq do tej szkoly przepracowali 
spolecznie wiele godzin przy rOi:ne
go rodzaju pracach. a takZe wniesli 
znaczny wklad 1inansowy w zakup 
materia/6w bUdowlanych. 

Pieni~dze dla Psucina 

Wszystko na 10 wskazuje. ze sta· 
cja uzdatniania wody dla Psucina I 
okolic.wych mlejscowosci w 50% 
b~dzie finansowana ze srodk6w 
Agencji Restrukturyzac~ i Modemiza
cji Aolnlctwa oraz Urzt;ldu Wojew6
dzkieQo. TakCl deklaracj~ przekazal 
burmlstrzowi W. Ostrowskiemu 
wicewojewoda ciechanowski Jerzy 
Kr61. Pozostale 50% musi bye wy
asygnowane z budzetu gminy lub 
pieni~dzy mieszkanc6w zaintereso
wanych doprowadzenlem wody do 
swych gospodarstw. Calose lnwes· 
tycji b!,1dzie kosztowala kilkaset tys. 
zl. Przypomnijmy ze od wielu lat 0 
doprowadzenie wodoclqgu dla Psu
cina stara si!,1 radny Henryk Olsze
...·')ki. Sprawa stala si~ aktualna po 

)'ciu <:twa lata temu wody pitnej 
.oj miejscowosci. Po badaniach 

okazafo siq ze woda b~dzie zdatna 
do picia po uZdatnieniu, stqd konie
cznosc wybudowania stacji uzdat
niania wody. 

Losowanie komisji 

Zgodnie z decyzjq Panstwowej 
Komisji Wyborczel sklady osobowe 
obwodowych komisji wyborczych 
przeprowadzajqce referendum 
uwlaszczeniowe zestaly wybrane 
drogq losowania. Kai:da komlsja bl;l
dzie liczyla 7 os6b. lqcznie na 15 
funkcjonujCl,cych na terenie gminy 
obwod6w wylosowano 105 0$6b 
oraz 10 os6b rezerwowych. Publicz
ne losowanie przeprowadzone 
przez Zarzqd Miejski odbylo si!,1 26 
styeznia z udzialem licznych obser
watorow. Ch~c pracy w komisjach 
wyrazilo ponad 150 os6b. Osoby te 
zglaszaly sit;! indywidualnie bqdi by
Iy desygnowane przez panie i orga
nizacje spoleezne dziaJajClce w na
szej gminie. Wsr6d 105 wylosowa
nych os6b 65 bylo zgloszonych 
indywidualnie pozeslale 40 repre
zentuje ciala spoleczne. Trzeciego 

lutego odbyla sit;l procedura ukon
stytuowania komisji poprzez wybor 
przewodniczClcych i wiceprzewodni· 
czqcych. przedstawlciele Wojew6
dzkiej Komisji Wyborczej przepro
wadzali szkolenie dla wszystkich 
czlonkciw komisji w siedzible kina 
NIVA 

Komputer w Urz~dzie 

Pod koniec slycznia wydzial ewi
dencji ludnosci Urzt;ldu Miejskiego 
wzbogacil sie 0 kompuler. w kt6rym 
na tzw. twardym dysku zgromadzo
ne Sq dane osobowe prawie 20 tys. 
mieszkanc6w naszej gminy. Baza 
danych zastata przekazana z siedz/
by systemu ewidencji ludnosci PE
SEL w Warszawie. Teraz pracowni
k6w Urz~du czeka kilkumiesi~czna 
praca nad poprawieniem bqdi uzu· 
pelnieniem danych osobowych, k16
re czestokroc zawieraiCl blf,Jdy i prze
klamania. Uruchomienie komputera 
znacznie usprawni pracf,J wydzialu 
ewidencji ludnosci. Po wystukaniu 
wlasciwego nazwiska na kJawiatu
rze kompu era po kilku sekundach 
na monitorze pojawiaj'l sie wszy
stkie dane osobowe, kt6re nastf,J
pnie mogq byc wydrukowane. Kom
puter umazllwi r6wniez wydruki list 
mieszkanc6w uprawnionych do glo
sowania w poszczeg61nych okre
gach wyborczych. (Calose sprze1u 
wraz z odpowlednim oprogramowa
niem kosztowala Urzqd okolo 10 
lys. zl.) 

Drgn~lo w telefonach 

Do 15 lutego zapadnq w warsza
wskieJ dyrekcji TP SA ostateczne 
decyzje w sprawle inwestycji tej ir
my na terenie wOJ. ciechanowskie
go. Wedlull dyr. ciechanowskiego 
TP SA Naslelsk jest ujety w lym pla
nle. Gdyby ta informacia siliJ potwier
dzila to jeszcze w tym roku zaczqlby 
sie montai: centrali. Podlqczonoby 
do niei 700 abonent6w. W roku na
st~pnym iiczba ta uleglaby podwoje· 
niu. Burmistrz W. Ostrowski planuje 
zaprosic dyrektora Piolra Ksi~zaka 
na jednq z najblizszych sesji Rady 
Miejskiej. A tualnie w budynku prze
znaczonym pod centrale prowadzo
ne Sq prace remontowo-adaptacYJ
ne. Na zewnqtrz widac ladna alumi
niowe okna, kt6re zamontowano na 
p%wle budynku. W przypadku re
alizacji centrali tempo prac remonlo
wych powinno znaeznie wzrosnqc. 

MOZG obiecuje gaz 

Mazowieckie OkrliJgowe Zaktady 
Gazownictwa gotowe Sq sfinanso
wac w br. budow~ odcinka gazOClq
gu na ul. Warszawskiej (od Pilsud· 
skiego do ul. Sosnowej). SlaWlalq 
jednak jeden wai:ny warunek: zain
teresowani mieszkar\cy muszq 
wczesniej wykonac dokumentacje 
oraz instalacj~ wewn~trzn<'l w swo
ich mieszkaniach i domach. MOZG 
Ilezy, ze uda si~ pozyskac do tego 
przedsif,Jwzi~cia ok. 70% wlascicieli 
lokali mieszkalnych tei uiicy. Gdyby 
udalo sit;l osiqgnqc zamierzone cele 
to samorzqd sfinansowalby przylq
eza do granic posesji. Al<tualnie w 
koncowej fazie Sq prace na doku
men acil;l gazoWq dla tej czt;lsci War
SZaWSK.le!. Juz dwa lata tem u do sie
ci gazocj~gu zoslali podlqczeni mie
szkarky tej cz~sci ulicy. ktora do
chodz.i do ul. Pitsudskiego. 

AWK 

W piqlkowy ranek 26 styez
nia br. okolo godziny osmej 
wstrzqsn~la Nasielskiem 
wiesc 0 bestialskim mordzie w 
niedalekiej Siennicy dokona
nym na roozinie Panstwa No
wak6w - znanych, lubianych i 
szanowanych mieszl<ane6w 
naszej gminy. 
P~dzClce na sygnale karetki 

pogotowia ratunkowego i wo
7:'f policyjne wskazywaly, ie 
musialo Sl~ stac cos powai:ne
go. Nikt jednak poCZqlkowo 
nie przypuszczal, ie d05Z1o aZ 
do takiej tragedii. 

Dopiero po przybyciu pier
wszych WQz6w policyjnych j le
karza, ujrzano makabryczny 
widok. W bestialski spos6b, 
strzalami z brani palnej, za
mordowano Pana Janusza 
Nowaka, jego ione Kinge, 22
letniq c6rk~ Magd!;! i 15-letnie
go syna Marcela. 

Cudem przy Zyciu pozostala 
20-letnia Malgosia, kt6rej w 
tym czasie nie bylo w domu. 

Trudno w tej chwili dokladnie 
odtworzyc przebieg mordu) a 

: przede wszystkim jego przy
czyne. Kim byli mordercy? lIu 
ich by/o? Jaki byl glowny mo
tyw zbrodni? To wszystko ba
da Prokuratura i speejalny po
wolany do tego zespol. Wszy
stko co dotychczas na ten le
mat pisano w r6inych gaze
tach, oparte jest na przypusz
czeniach, niedom6wieniach i 
opiniach niezbyt zorienlowa
nych ludzi. Nawet prowadzCjCY 
sledztwo niewiele m09q, po
wiedziee, poniewaz istnieje 
wiele wersji. Dotychczas ze
brane materialy i dowody, oraz 
przesluchania i rozmowy z 
mieszkancami Siennicy, Na
sielska i innych miejscowos
ei, lei. nie wnoszq zadnego 
sla,du. 

Sledztwo prowadzi Zesp61 
Dochodzeniowo-Sledczy przy 
Prokuratorze Rejonowej w 
Ciechanowie, zloiony z najle
pszych s~cjal.ist6w .zajmujq
cych Sl~ naJcl~zszyml sprawa
mi kryminalnymi. Komendant 
Wojew6dzki Policji w Ciecha
nowie powolal Specjalny Ze
sp61 zlozcny Z oficerow, ktorzy 
wraz z funkcjonanuszami Ko
mendy Rejonowej w Pultusku 
i Komisariatu w Nasielsku, 
sprawdzajCl kazdy szczeg61, 
kaidy wqtek, kai:dCl informa
cj~ podanq na ten temal. W tej 
chwili co ustalono i jest pewne 
to: ie wszyscy czworo zostali 
zabici Z broni palnej, strzalami 
w glowe. Z lusek, kt6re pozo
staly wynika, ie byl to kaliber 
6,35. Wszystkie strzaly w glo
Wfj byly smiertelne. Napadu i 
mordu dokonano okolo godz. 
19.00-19.30. 

Zwloki Janusza Nowaka 
znaleziono pierwsze przy 
drzwiach wejsciowych. Ale czy 
byl on pierwszCj ofiarq, ezy 
ostatniq trudno w lej chwili 
ustalic. Zostal smiertelnie fa
niony w ~l glowy. 

Pani Klnga Nowak prawdo
podobnie przed smierciq byla 
uderzona, na co wskazuje 
krwiak na twarzy. Marcel otrzy
mal strzal w tyl qlowy, a do 
Magdy strzelano owu tub trzy
krotme, co stwierdzono na 
podstawie ogl~dz;n zwlok. 
Prawdopodobnie ana byla 
ostatnia kt6ra widziala morder
row. Prawdopodobienslwem 
jest r6wniei, .ie ona pr6bowa
/a si~ bronic na co wskazywalo 
poloi.enie jej ciala, oraz fakt 
zaloienia jej kaidanek na (l;k~. 
Slrzaly do nieJ oddane 10 w 
rami!;!, w okoiicach glowy z 
oderwaniem czE?sci ucha, oraz 
ten ostatni smiertelny w czolo. 
Sekcja zwlok nie wykazala na 
niej gwaltu. Idqc dalej drogq 
prawdopodobienstwa moina 
przypuszczac, ie mordercy 
zostali sploszeni, bye moie 
niespodzleWanq wizytq narze
czonego Magdy, ktory przyje
chal pod dom poniewai. byl Z 
niq umowiony, a przed tym za
niepokojony, ie nikt nie odbie
ra tele10nu. 

Obecnie na wszystko moi
na powiedziec - bye moie -bo 
calq prawd~ znaJCl tylko mor
dercy. Ofiary nam tego jui nie 
powledzCl,. 

Motyw rabunku brany po
czqt!<owo pod uwag~ nie moie 
bye wykluczony, ehociai we
dlug stwierdzenia Malgosi, z 
domu nie wartosciowego nie 
zgin~o. Nie moina miec jed
nak pewnosc1 czy Pan Janusz 
po powrocie z zagranicy nie 
poslada/ wi~kszei IloSci gol6
wki. 

Uwaiam wi~c, aby uniknqc 
wszelkich spekulaeji i prawdo
pocJobieristw, nie moina dalej 
opierae si~ na przypuszcze
nlach, tylko poczekae na wyni
ki i zakonczenie sledztwa. 

Jestesmy um6wieni z Pro
kuratorem prowadzqcym 51e
dztwo, ze w miar~ posiadania 
pewnych okolicznosci w tej 
sprawie niezwlocz.nie nam je 
przekaie, a w6wczas 0 wszy
slkim poinformujemy naszych 
czyleJnikow. 

AS 
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tq na WSP w Olsnynie. Konczy lei. 
kurs dla nauczyaeli blologii w zakr8s;e 
nowoczesnydl melod nauczania. Nie
.zwykle energiczna. Jako dyrektorka 
sZkoly dOO tei: 0 to. aby nauczyciele w 
jej szkole brali udzial w r6i.nego rodza
ju lorrmr.Jl doskonalenia z3wodowe
go. Jest przekonana. Ze jui wkr6lce 
wszyscy nauczyciele jedynki b~q si~ 
legitymowali wyiszym wyksztalce
niem. WlaSciwie przygolowana kadra. 
dobra baza loka/owa icdpowiednie za
opatrzen Ie szkoly w pomoce stanowiq 
wedlug niej podslawlil nowej polskiej 
szkoly na europejskJm poZJomie. Dla
lego doo 0 rozbudow~ sZkoly. WlaSci· 

Soiena Ros2c2enko-Zawadzka wie od pocz'ltku swego dyreklorowa
nia cos ulepsza, remontuje i buduje. W 

Urodzila si~ 10V1957 r. w Kluko roku 1987 zaczql si~ remont kapilalny 
wie. Znak Zodiaku - Byk. Mi1Z Jerzy obiektu. wymienionodac/l6wk,?, ~obu~ 
jeSl dyrektorem ZGKiM. Maika r::z.wor dowano Iqcznik. a obecnl€! stoJq JUz 
ga dzieci: Daniel (14), Agnieszka (12), polE;~zne mury bloku dydakty~no-Zy
Kasia (9). Torr.ek (6). Szkollil podsta wieniowego i hali sportoweJ. Sysle
wcma.. (SP 2 Nasielsk) ukonczy!a w matycznie, w miar,? rnozliwosci, uzu
roku 1972, szkole sre<lniq (LO Na pelnia si,? pomoC"l naukowe. UkorOrlO
sielsk) w roku 1976. waniem jej dzia!ali jako Pani Dyrektor 

W latach 1976-80 studiuje w Wy byto przyj,?cie przez szkol~ imienia 
is-zei Szkole Rolniczo-Pedagogicznej Konstytucji 3 Maja i wreezenie sztan
w Siedlcach i konczy i'1 uzyskuj<jc tytu! daru. 
magisIra. Po studiach podejmuje pra Angai.uje sil;J takie w dzialaJnosc 
~ zawodowq w szkolnictwie. W latam spoleczn'l na terenie miasta. W po
1980-83 uczy w Szkole Podstawowej przedniej kadencji spoleczer'istwo po
nr 3 w Bielsku Podlaskim, w latam oMerzy/o jei mardat radrej. Za SWq wy
1983-84 w Szkole Podslawowej w niiniajqcq pr3Cl;l olrzymala nagrcdy: w 
PieScirogach. Od roku 1984 do cI1wili r. ·,988 - Inspektora OSwiaty, a w r. 
obecnej pracuie w Szkole Podstawo 1991 - Kuratora OSwialy. 
wej nr 1 w NasielskU, a cd roku 1987 W najbliiszyrn czasie ptanuje w 
pelni w lej szkole funkcj~ dyrektora swej szkole stworzenie centrum inte
Swoje dyrektorskie predyspozycje po gracji dzieo nlepelnospral\fflydl z ro
twierdzawygranym w 1994konkursem wie§nikami. 
na to stanowisko. Systemalycznia Cenlludzi prawdorrownych I szcze
podnosi 5woje kwalifikacje. Poeejmuje rych (nawet jezeli prawda jest czasami 
studia podyplomowe. W latach 1988 paykra). Toleruje ludzi 0 innych poglq
89 studiuje na Podyplomowym Stu dach. Nie lubi ludzi dwulicowych I ko
dlum Organizacji i zarzqdzania OSwia- niunkturajnych . 

000 

Agnieszka Mackiewicz 

Urodzifa Sl,? 26.XlI.1961 r. w Pultu
sku. Znak Zodiaku . KoziolOzec. Mqi: 
Andrzej, z zawodu eleklronik. pracuje 
nastacji PKPwNasielsku. D.voje dzje
ci: Magda lal8, Joanna la(2. Do szkoly 
podstawowej ucz,?szczala w Nasiel· 
sku (SP1 Pl. Ukoriczyla jq w roku 1976. 
Wyksztalcenie srednie zdobyla takie 
w Nasielsku w Lioeum 0g6lnoksztal
cqcym, kt6re ukonczyta w roku 1980. 
W latach 1980-85 studiowala blologi~ 
wWyi.szej Szkole Rolniczo-Pedagogi. 
cznej w Siedlcach. Bezposrednlo po 
ukoriczeniu studi6w podj~a praC'? w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku niono okna w salj qirnnastycznej, wy
i tu pracuje do chwili obecnej. W roku konano ma!11. salE;) gimnaslycznq. 
1991 slaf"'lil1a do konkursu na stanowi· wygospodarcwano i urzqdzono sal~ 

sko dyrektora szk.oIy i w wyniku lego dla oddzial6w przedszkolnydl. Srodki 
konkursu jest obecnie dyrektorem. kuratoryine i samorzqdowe tylko w 

Po CZlerech latach pracy na tym sta ~wnei CZE;)scl pokryly kosZly tycl1 irl
nowisku lrzeba przyznac, ie wyt6r by! westycji. W miar'? mozliwcSci uzupel
lralny, CIlociai. pani Anieszka Iratila na rllane S<l. pomocs naukowe. W trosce 
trWrly okres PJlskiej oSwiaty, to latwo o pcxJ noszenie kwalifikaqi kndry peda
jed r-ak dostrzec. ze w jei szkote Ldalo gogicznej lak organizUje praq;l, aby 
sili' w lym czasie oMete dokcnac. Potra wszyscy cht;!tni mogli studiowac, a 
fita tak zorganizoW8C praC!?, skupic dzieci na tym nie ucierpialy. Zach~ 

pay sobie grana !udzl zyczliwych, nauczycieli do podajrnowania sludia.v 
zmobilizowac rodzi06w, ie w tak kr6t PJdyplorrowych. Dqiy do Ie(;0 , aby 
kim czasie wykonano prace, ktorych dzieci polubily szkollil, wzbogaca lormy 
wane&; szacuje si,? na ponad dwa mi pracy wyctlOwal'oCzej i opiekunczej. 
liardy starych zlotych. I tak: wyremon zabiega 0 dobrq wsp6lpra~ z innymi 
towano renlralne ogrzewanie, wymie szk.oIami, w tym ze szkolami, kt6re no
niono piece co, wymalowano calq SZq imlt;! Stefana Starzynskiego. 
szkol~, wyremontowano dadl, wymie- za jej kadencii szkola obchodzi!a 

pi~cdziesl11.tq roczniCI[! powstania. 
S..iililto to bylo Swi~tem calego miasta. 
Za wyrOzniajGcq pra~ olrzymala na
grod~ Kuralora OSwiaty. 

.:r" 

'lYelE 
Pani Agnieszka ceni ludzi pracowi· 

tyah i uC2ciwych. Nie znosi kJamstwa i 
zlool iwosci. ASlnSB 

Wlamywacze nie pr6i.nuiij	 cze. Jeden z wlascicieli swoje straty 
wycenil na 2 tys. z!, drugi na 500 zl.... 

Podczas nocy sylwestrowej do 
jednego z miesz'r(ar'i na osiedlu Sla Nieznani sprawcy dostali si~ do 
Izynskiego zlodzieje dostali sit;! z da skJepu meblowego przy ul. POW. 
chu na balkon (mieszkanie jest na 4 Tym razem ich lupem padly trzy kal
pi'?trze). Po wybiciu szyby dostali siE;) kulatory i latarka eiektryczna. Kilka 
do srodka wynoszqc m.in. telewizor, dni p6zniej dokonano wlamania do 
magnetowid i dokumenty 0 lqcznej sklepu monopolowego przy ui. Kos

ciuszki. Sprawcy dostali sili' do srod
ka od strony ulicy wyrywajqc kl6dki 

Ze sklepu chemlczno·przemys!o

wartosci 6 tys. :!... 
w kratach zabezpieczajqcych. Nad

wego znajdujqcego sil'; przy ul. M!y jsidzagcy patrol policyjny sploszy! 
narskiej skradziono 3 piece gazowe z!odziei. Wlamywacze zagrabione 
z bUllami, wieit;! stereo oraz kosme lowary porzucili.p.o?czas ucieczki. 
tyki 0 Iqcznej wartosci 3 tys. zl. 
Sprawcy dostali si,? do srodka po Dui.e straty w styczniu ponies Ii 
wczesniejszym wywaieniu drzwi od wlasciciele domkow letniskowych. 
zaplecza. kt6rzy pozostawili w nich znaczne 

dobra materialne. Og61em w tym 
W Cieksynie wlamywacze dostali mleSlqCU okradziono 5 domk6w w 

k,Jku miejscowosciach naszej gmisi~ do sklepu spoiylvczego ska.d za
ny. Swoje straty wycenili lqcznie nabrali wag,? elektroniczn<i. piec gazowy 

z butlq. papierosy oraz artykury spo· kwotlil 10 tys. zl. 

iywc:z.e 0 Iqcznel ~c:msci 4 tys. zl. 
Kradn/t samochody 

Po dokonaniu wlamania do po
mieslczen prywatnej wytw6rni W6d W minionyrn miesiqcu w Nasiel
Gazowanych Zlodzieje zabrali [ax sku skradziono dwa PoloMZy. Naj
marki Panasonic, radio, kalkulator pisrw zniknq! zaparkowany paed 
oraz czajnik bazprzewodowy. Wfai, Urzlildem Miejskim pojazd nale7' ~, 
ciciele straly wycenili na 2900 zl. do Regionalnej Izby Obrachu... wei w Olsllynie. Strat~ oszacowal1o
 

W godzinach nOCflych okradzio na kwoi~ 20 tys. zl. Kolejny samo

no rozm6wni~ nalezqq do firmy ch6d zosta! skradziony z nlestrzezo·
 
TP SA mleszCZqcq Sil;l przy ul. Sw. nego parkingu na osiedlu Warsza

Wojciecha. Lupem zlodziei padl wska. Mieszkaniec gminy Gzy przy

sprz~t kornputerowy.lelefax i apara· jechal do rodziny pochwali6 si,? no

ly telefoniczne. Wartost skradzlo wym nabytkiem. Stracil rOwniei 20
 
nego sprz~tu oszacowano na kwot~ tys. zt.
 
5700 zl. Sprawcydostali si~ do srod

ka po wyrwaniu kl6dek na kratach I Napad na staruszk~
 
wybiciu szyby "':. ~r:wiach.
 

W miejscowosci Dobra Wola za
Wylamujqcdrzwi i wybijajqC dziu maskowany mlody m~zczyzna do

r~ w scianie. dw6ch z!odziei dostalo star sit;! do domu samolnie mieszka

si~ do jednego ze sklep6w spozyw jc;cej 8-letniej starlJszki. Kobleta
 
czych przy ul. Rynek Sprawcy za wszcz~!a alarm zmuszajqc bandyt~
 
brali papierosy i r6ine artykuly spo do ucieczki.
 
iywcze. Po kilku dniach obydwaj zo

stali zalrzyrnani przez pohcjE;1. Wil;J Samob6jstwo w Popowie
 
kszosc lup6w odzyskano.
 

W POQOWle Borowym mieszka
Znaczne slraty poniesl; wlascicie niec lej miejscowosci 33-letnl G.L. 

Ie sklep6w sp0Zywczych w miejscc popel nil samob6istwo, wieszajiic
wosciach Morgi i Mazewo. W obu si,? Rodzina denala znalazla zw!oki 
przypadkach zlodzieje poslugiwali w przydomowym tunelu foliowym.
silil podobnq technikq. Prawdopodobnq przyczynq lego

Po wyrwaniu kl6de w klatach aktu bylo za!amanie zwiqzanf> 
zabezpieczaj'lcych dostali siE;1 do utratq pracy. 
srodka zabielajqc artykuly spozyw- (opr, AlA ..! 

Znowu do urn! 

Osiemnaslego lutego br. b~dzie pytania uzupeiniajqce. kt6re sfor
przeprowadzone og61nopolskie re· mulowal Sejm RP, a brzmiej one tak: 
ferendum na temat powszechnego Czy jestes za tym, aby zobowill 

wlaszczenia obywaleli naszego zania wobee emerytow i renei
panstwa. stow oraz pracownik6w strety bu

Na terenie miasta i gminy Na dietowej, wynikajflce z orzeczen 
sielsk przygotowano 1510kali. w ki6 Trybunalu Konsty1ucyjnego, byty 
rych b,?dziemy mogli oddac sw6j zaspokajane z prywatnego majilt 
g/os. W celu skr6cenia niekl6rym ku panstwawego? 
rnieszkancom drogi do urn, Rada ezy jes1eS za tym, aby CZlllse 
MieJska utworzyla obwody do gloso prywatnego maj'llku paristwowe
wania takie jak w wyboracl pana go zasilila powszechne rundaeje 
mentarnych w 1993 rokL' (szezeg6 emerytalne?
 
lowe in'ormacJe moina uzyskac Czy jestes za tym, aby ;nyir<

ezytajC\c obwieszczenla). Lokale b~ kszyc WARTO$C swiadectw
 
dq czynne w godzinach od 6 do 22. udzialowych Narodowych Fun


Po po wierdzeniu loisamosci d uszy \nwestycyjnych przez obj~ 
ka.zdy otrzyma dwie karty. Na pier cie programem dalszyeh przed· 
wszej karcie b~dzie pytanie, k16re si~biorstw? 
sformu!owal byly prezydent Lech ezy jestes na uW2gl~dnieniem 

Wal17sa, a brzmi ono tak: w programie uwtasLczeniowym 
"ezy iestes za powszechnym bon6w prywalyzacyjnych? 

uwlaszczeniem obywateli?" 
Druga karta bt;!dzie zawierala 4 (opr. AWKj 
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Studni6wka to nl(n:wykly mo
ment w zyciu kazdego malurzy
sty. Niecierpliwie wyezekiwany 
wleezor urasla w oczaeh kolej
nyeh rocznik6w do rangi niemal 
swit;!ta. 

Bo ez to jest Swi~to. 
Nie inaezej bylo rowniei: i w 

tym roku. Jak zwykle d%zono 
. -zelkich starari. by bal ten 

Lynic WYJqtkowo uroczystym, 
. ;ednoczesnie stworzyc okazjl;? 
do wspolnej zabawy. 

Zaczt;!!o sil;l tradycyjnie 
przedstawiciele obydwu klas 
czwartych powitall wszysrklch 
zaproszonych gosci. Potem 
glos zabral dyrektor lieeurn· pan 
ZdZlslaw Suwinski. To lego de
blut w tej roli. Wlasciwym sygna
lem do rozpoczt;!cla zabawy byl 
polonez_ Blisko pi/ilcdzies1qt ele
gancko odzianych par wykonalo 
kilka eiektownych, prze¢wiczQ
nyeh wczesniej figur. Jednym 
udalo Sl~ to lepiej, innym - go
rzej. Widocznie dawaia si~ we 
znaki trema, potegowana obe
enosciq kamer i lieznyeh apara
tow fOlograficznych. Do studm6
wkowej tradyCji nalezy takze 
przygotowywana przez czwar
lokiasistow cz~sc artystyczna. 
Tym razem byla ona bardzo ory
ginalna - parodiujqc gall;l wr~-

czanl8 Oskar6w, nagrodzono 
profesor6w statuetkaml Jaro
siawa (ad rmienia patrona szko
ly) j oczywisde dedykowanyml 
im piosenkaml. To wlasnie spie
wane przez uczennice przebo)e 
wywolywaly najwit;!kszy entu
zjazm na sali. Kta wie moie ros
nie nam nowa Edyta Gorniak? 

Zabawa irwala do rana. Gdy 
nJe starczalo juz sil na ianeczne 
wyczyny. odpoczywano przy 
suto zastawlonych stolach. by 
za chwil~ wroclc na parkieL 
Swiadomosc ie to ostatnia oka
zja, by spotkac razem wszy' 
slkich. kt6rzy byli cz~sciq szkol
ne] codziennosCi i ie jUZ tylko 
Slo dni zostalo do egzaminu dOJ
rzaloscl. kazala wykorzysrac (t;! 
noc jak najlepiej. 

Znakomicie spisala si~ or
kiestra pod kierownictwem pa
na Jacka Gierka. To w duiej 
mlerze jej zas!uga, ze bal by! 
lak lidany. Nie zawiodly row
niez osoby odpowiedzialne za 
dekoracj~ sali. Okazalo si~. ie 
nie trzeba wynajmowac dro
giego lokalu w odleglym mies
cie. Przy odrobinie szczerych 
ch~ci moi.na nawel szkolnq 
sail;! gimnaslycznq przekszta/
cit w balowq. 

RoCh. 

W polowie slycznia w 
Urz~dzje Wojewodzkim w 
Ciechanowle pod pisano 
umowl; 0 budow~ w naszym 
miescie specialistycznego 
osrodka dla os6b z zaburze
niami psychicznymi. Syg
notariuszami umowy Sq wo
jewoda ciechanowski, Mini
slersIWo Pracy i Polityki So
cjalnej oraz rZCld KroleslWa 
Danii. Porozumienie przewi
duje adaptowanie i rozbudo
w~ bylego Domu Dziecka na 
potrzeby nowoczesnego os
rodka. w kt6rym bi?dq mogli 
uzyska6 niezb~dnq pomoc 
osoby majqce problemy ze 
zdrowiem psychicznym. Ca
lose inweslycji b~dzie ko
sztowala kilka milionow nOr 
wych zlotych. Prawdopodob~ 

nie os(odek zostanie oddany 
do uiytku pod koniec 1998 r. 

.Projekt architekloniczny do
'mu oraz szkolenie przy
szlych kadr wzi?lo na siebie 
Ministersr.vo Spraw Socjal
nych Kr61estwa Danii. 

Przypomnijmy, ze w 1993 
r. zostal zlikwidowany Pan
stwowy Dam Malych Dzieci 
w Nasielsku. Od tego czasu 
niewykorzystanymi budyn
kami administruje Kuralo
rium Oswiaty i Wychowania 
w Ciechanowie. W momen
Cl8 likwidacji PDMD pojawil 
si~ pomysl zaadoptowania 
niewykorzystanych obiekl6w 

na potrzeby jednego z 6-ciu 
majqcych powstac w kraju 
osrodkow zajmujqcych si~ 
OS08AMI z zaburzeniami 
psychicznymi. Pomysl ten 
zglosila kierownik MGOPS 
mgr Alicja Tyc. Przez ponad 
2 lata sprawa ta byla wielo
krotnie omawiana 2. dyrektor
kCj WZOS Henrykq Godzwq. 
W ubieglym roku Alicja Tyc 
pr2.edstawila sZC2.eg6lowq 
ko nee pcj ~ fun kcj onowan ia 
osrodka oraz argumenty za 
tym aby powstal on w Nasiel
sku. W lislopadzie ubieglego 
roku zapoznali si<7 2. dokume
lami przedstawiciele strony 
durlskiej. Dunczycy po wizy
cie w Nasielsku wyrazili po
zytywnq opini~ na lemat as
rodka i byll usatyslakcjo
nowani proponowanq lokali
z3Cjq. Styczniowa umowa 
jest ukoronowaniem starari 
Alicji Tyc oraz wladz samo
rZqdowych na bUdow~ tego 
domu, wlasnie w naszym 
mieScle. 0 lokalizacj~ staralo 
sj~ kilka miast 2. naszego wo
jew6dztwa. Po zakoriczeniu 
budowy Dom Pomocy Spo
!ecznej przyjmie 70-ciu pa
cjent6w. Przy obsludze tych 
os6b oraz innych pracach 
zwiClzanych z funkcjonowa
niem DPS znajdzie pracl? kil
kUdziesifilciu mieszkanc6w 
naszeJ gminy. 

AWK. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielir'lska 

kt6ry przywykl rozkazywac. a nle na pokornego braciszka wy
glqda. Jakie rozkazy wielmoinego pana? 

. A no trzeba go przenoeowac. pomysl wasc 0 tern; a jutro 
zobaczymy. 

- Zai.qdal ode mnie slowa szlachecklego. ie dzis 0 liscie 
starosciance nie wspomn~ ... chee go oddac pnvatJssime. 

- Osobliwosc - mruknql starosta - no, mniejsza z tym. Prosz~, 
powiedz waszmosc kredencerzowi. ieby ksi{ldzu kolaCJ~ posla! 
przez pokojowca. 

Pan Nikodem sklonil si~ j wyszedt. W lei chwili dzwonek dal 
znac. ie wieczerza podana i wszyscy zaczi;li schodzic si~ do 
jadalni. 

Po burzliwei nocy nastal pogodny ranek. Bylo jakby po walce 
lata z jesieniq, ale la osialnia zwyci~iy!a. Po tel !ednej nocy liscie 
to poz6lkly. 10 poczerwienialy, jasno byto. cicho. ale dziwnie 
chiodno. 

o godztnie osmej dw6r si~ zgromadzrl w kaplicy. Kwestarz, 
zamias! iak kaidy inny isc do zakrystii I sluzyc do Mszy sw. 
ksi~dz.u RemigiuszQwi. stanql niedaleko drzwi mi~dzy sluibCi I 

"Boie OdpU$C'" jak z8uwazyl kapitan. cz~sclej poglqdal na 

lawk~ kolatorskq nii na oltarz. Po naboieristwie starosta odpro
wadzil jak zwykle 2.On~ I siostrt;!. Na korytarzu przem6wil: 

. Moja Marysiul Jest tu do cieble jakis posel. kweslarz z 
Gdanska, z listem, kazalem go zaprowadziC do bawlalni. bo 
zaiqdal oddac list tobie do rqk osobiseie. Gdybys mnie potrze
bowala. jestem jak zawsze w kancelarii. 

Maria zbladla nieco i nie nie m6wiClc zwroClla sil;l ku drzwiom 
prowadzqcym do ma/ego gabinetu przed bawialniq. Otworzy
wszy je, stala chwil~. oddychajqc Cil;!zko. Nie omylilo jej przeczo· 
cle, len list to wiadomost od krolewlcza Konslantego. ale jaka? ... 
przeiegnaia siE; i odsunqwszy kOlar~ wesz!a... 

Na srodkU wielkiej komnaty stal wysoki m~iczyzna. francisz
kariski habit nie przystawal do dumnej rycerskiej postaci. Wido
cznie mierzyl komnatl;! nrecierpliwymi krokami; slysZqC wcho
dZqCCi, slana!. Pi~kne, cz.arne oczy blysn~y iywym uczuciem, 
usta usmiechnt;!ly si/il. 

- Witajcie, witajde pani moja - przem6wl/ do zmieszanej 
staroscianki. uciekliscie przede mnq z Olawy, ale ja sobie tak 
latwo nie dam wydrzec mojego skarbu. Przybywam. i chocbym 
mial zycie slracic, nie odejd~. Slqd bez waszego stanowczego 
slowa l ezy nie odebraliscle mega lislu. kt6ry powierzylem Zolil 
Leszczyr\skiej? 

- List odebralam . odpowledziala Maria zupelnie juz spokoina. 
- ale to nie ma nic do rzeczy. Nie made prawa mnie niepokolc. 
Wyscie nie m6j pan. jam nle wasza niewolnica. r6wnismy sobie. 
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( ryt tywna hoinka wa (hOi k wa 
Z inicjatywy duszpaslerzy 

nasielskiej parafii adbyla sif;J 
24 stycznia br. zabawa cho-

Na zdjli!ciu: Na zabaWlil choinkowq 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
przybyl takie Mikolai_ 

inkowa dla dzieci z uboi
szych rodzin naszej parafii. 
Gl6wnym organizatorem im
prezy bylo Stowarzyszenie 
Rodzin Katalickich, a sali do 
jej przeprowadzenia uzyczy
la Szk~a Padstawowa nr 2. 
Do tanca przygrywal nieod
p1atnie (muzyka mechanicz
na z blyskami i dymami) nie
zawodny w lakich wypad
kach pan Jacek Rucinski. 

Zabawa polqczona byla z 
pocz~slunkiem i wrt?'czaniem 

prezent6w. Potrzebne na ten 
eel lundusze pochadzity ze 
sprzedazy wigilijnych swiec 
"Caritasu", ze zbiorek do pu
szek przy kosciele, ze zbi6rki 
przeprowadzonej wsr6d 
dzieci w SP nr 2 oraz od 
sponsor6w - os6b prowadzCj
cych dzialalnosc gospodar
CZq. Organizatorzy dyspono
wali sumq ponad 17 min sta
rych zlotych. Za pieniqdze te 
przygotowano 260 paczek 
oraz paczestunek dla dzieci 
(PClczki, orani.ada, ciaslo, 
slodycze). 

Sama impreza rozpocz~la 

sie ad odspiewania "B6g za
plac, Alleluja" dla sponso
r6w. Piesr) tf? spiewanq jesz
cze raz dedykowano pomy
slodawcom i inicjalorom im
prezy - Duszpasterzom. Na~ 

st~pnie char szkolny spiewal 
koledy - a wtasciwie popro
wadzil wsp61ne spiewanie 
kol~d. Po pocz~stunku roz
pocz~ly sie tar'lce przerywa
ne czesto konkursami i zaba
wa mi. Na kon iec rozdano pa
czki. Dzieciom, kt6re nie do
tarry na imprez!i1, zwlaszcza 
dzieciom ze szk61 wiejskich 
paczki wr!i1czono w ich ma
cierzystych szkolach. 

AZ.. 

Kolo Os6b Niepelno
sprawnych w NasielskU zor
ganizowala w dn. 28.01.96 r. 
w Szkole Podslawowej Nr 2 
zabawe choinkowq z pacz
kami i pOCz!i1slunkiem dla 
niepelnosprawnych i spraw
nych dzieci czlonk6w Kola. 

Zarzqd Kola m6g1 zorgani
zowac l~ uroczystosc dzieki 
osobom dobrego serca, kt6
rzy nieodplatnie przekazali 
slodycze, napoje, maskolki 
przeznaczone na nagrody, 
oraz pieniqdze. 

Zabawa choinkowa rozpo
cze1a sie 0 godz. 12.30 przy
wilaniem dzieci, rodzic6w i 
opiekun6w przez p. Prezes 
M. Krajza oraz kr6tkim prze
m6wieniem. Nast~pnie za
proszono dzieci na pocze
slunek, a potem do zabawy 
przy dzwiekach muzyki dys
kotekowej. W miedzyczasie 
byly organizowane konkursy 
z nagrodami przeprowadzo
ne przez p. K. Kraszewskie
go przy pomocy p. T. Krajza 
j p. J. Holender. Okolo gOdz. 
'15.00 ku wielkiej uciesze 
dzieci wszedl Swi~ty Mikolaj 
rozdajqc wszystkim dzie
ciom prezenty. Zabawa Irwa
la do godz. 17.00. 

ZarzCjd Kola cheialby 
wszystkim serdecznie i gorq
co podziekowac za wsp61

prac~ i wyrazic wdzi~eznosc 

i i.yczliwosc w zorganizowa
niu tej wspanialej imprezy: p. 
Dyrektor Szk. Podst. Nr 2 w 
Nasielsku, p. Jackowi Rucir'l
skiemu, p. K. Kraszewskie
mu, PPHU Jan-Pol p. J. Ko
nerberger, Przed. Polsko
Holende rskie Bacha-Be n
ning-Rudnik zaklad Winnica, 
HUrl. Art. Spoz.. Tyton. "Wai
ter" w Nasielsku, p. A. Kow
nackiemu, p. Brodowskie
mu, p. Szuleckiej, p. Konie
cznej. p. W. Walesiak, p. 8. 
Ceror'lskiej, oraz czlonkom 
Kola. kt6rzy dobrowolnie uis
cili wplaty na imprez~ choin
kowq. S.1. "Telmet" i Dav 
cy J.W. 1011 w Nasielskl ,.,. 
Maj. Januszowi Rucinskie
mu za udoslepnienie Klubu 
Wojskowego w celu zorgani
zowania dla dzieci i m!odzie
i.y imprez rozrywkowych w 
czasie ferii zimowych i po
moe w przygotowaniu kuligu 
dla dzieci czlonk6w KON z 
Nasielska, Plor'lska i Ciecha
nowa. Termin kutigu jest uza
lei.niony od warunk6w atmo
sferycznych. 

Szczeg61nie dzi~kujq 

dzieci, wierzqC w pomoc, da
brae i czu!osc ludzkiego ser
ca, bo dla nich radosc to naj
wi~ksze szcz?scie. 

Jadwigr -' 

Za wiele przeszkod nas dzi eli, 
a gl6wnie n!ech~c waszeJ ra
dziny. Jadwiga Elonora za
rzuclla mi inlrygr, mniel... 

, ,
mnle .... 

- Mario, Mafla~ - mowil Zn!
i.onym glosem Konslanty. 
Obrazona duma m6wi przez 
ciebie, czyzes nie wyZsza nad 
to? Coi. mnie? co nas aboje 
obchodzi swiat caly? Ja mam 
laltrzydziesci, tys pelnoletnia, 
ad nikogo niezaleini, dlacze
go nie mamy bye szcz~sliwi, 
tak jak wszyscy ludzle! czyz 
nie mamy rownego prawa? 
Cztery lata wKENIGSTEJNIE 
zylem ICl nadziejq. Wypusz' 
ezony na wolnosc, pospie

_., . szam do clebie, zapewne, i.e 
w spos6b niezwykly, za smialyi Daruj mi to Mario, blagam ci~, 
pozw61 mi m6wic ze starostC\ ostrowskim. 

Trudno wypowiedziec co siliJ dziajo w sercu slaroscianki. 
Gdyby Konslanty Sobieski byl dzis tym swietnym mlodziencem, 
kl61)' pi~c lat lemu poci<\gal oezy wszystkich na wieder'iskrm 

dworze, moieby nre tak latwo ulegla jego i.yczeniom. Ale to byl 
czjowiek zm~czony czteroletnlq nl8wolq zmieniony nie do po
znania. 

W kr6tko przystrzyzonej czarnej czuprynie niejeden wlos sre
brzyl si~ przedwczesnq siwiznq. Niepok6j, troski, wyzlobily 
zmarszezkl na wynioslym czote. 

Mana, kochajClc go, lata cale walczyla z wlasnym sercem. Chcia
la bye pOSIUS2nq woli ojea. Uwaiala, i.e krolewicz Jakub ad niego 
naznaczony opiekun, rna prawo rzC\dzic isj losem. Ale slowa Kon
slanlego zachwialy to przekonanie, I ona si~ ezula zm~czon<l, 
samolnCj i jej si~ zwyczaJne ludzkie szczlilscie naleialo! 

Starosta w swojej kaneelarii przeglqda wcz,orajsze gospodar
skie raporty i coraz niecierpliwie na drzwi poglCjda. Co tam pann!; 
sioSlrfi! lak dlugo zatrzymuje? .. 

Wtem weszla Maria, stan~a obak brala, i slowa przemowie 
nle moie... 

-Coi tam nowego, Marysiu? - mowi lagodnie pan J6zefal -list 
ad krolewicza? 

- Nie... - odpowiada wahajClC SIfi! Maria - sam kr61ewiez przybyl 
w przebraniu... 

. Kr61ewicz Konstanly? co ty m6wisz? - krzyknql starosta, a to 
komedia! Kancepl pansk1... przebierac si~ w sukni~ zakonnq... 
wchodzic podst~pem do szlacheckiego domu... w jakim celu? 
Ale ze mnO! to sit? nie uda... 0 nie! 

(c.d.n.) 



Stanisfaw HIKlert rooem zNasielsKa
 

Prof. Hikiert odblera nagrcd~ im. Franeiszka Rajkowskiego. 

Jest OSOtlq znan<j w sportcl'I)/m 
..Swia ku" woiewodztwa eiecnano· 
wskiego... I nie tylko. Jego nazwisko 
cz~sto pofawia!o sl~ i ooiawia w pra· 
sie. Rozgrywany jest tUinie) )ego imia· 
nla. Sportowiec, trenflr. s~dzia mi~
'<-"~arodol'l)/ LA, nauczydel, I'I)/cho

'a wielu pokolen nauezycieli uro
o~ .. ,;i~ W 1918 r. w Nasiels u w domu 
przy dzisiejszei uliey Kosciuszki. 
Swoje tycle zWlqza! jednak z Ciecha
nowem. Tu ukoriczyl gimnazjum 1m. 
Z. Krasiriskiego. AbsolwentAkademii 
Wyehowania Fizycznego w Warsza· 
wie. Sport stal si'il )ego iyciowq pasjq. 

Byt nauczycielem wyehowania li
zycznego w eieehanowskich szko
tach srednich - Technlkum Ekono
micznym, Liceum Og6lnoksztalcq
cym. Uczy! przyszlyd1 nauczycieii w 
Lieeum Pedagogicznym i Studium 
NauGZycielskim. Dzialalnosc spor· 
tow<j prowadzil laKZe poza szkol<j . 
w klubach. stowarzyszeniach i 
zwi<jzkach sportowycr" Ze SWOIITli 
wychowankami odnosi! wiere sukce
sow t to nle tylko na szczeblu woje
w6dzkim. S/ildziowal w licznych mi'il
dzynarocowych zawodaeh lekko
atletycznych. SWq bogaiq wiedzfi) 
przekazywal tez poprzez publikacje 
w pismach fachowych. Budowal boi
ska szkolne, wsp61pracowal przy 
budowie stadionu w Ciechanowie. 
Pmpagowal kultur~ fizycznq w tere
nie. Dociera! do ma/yell szk6!ek w 
terenie, gdzie organizowal dla dzleci 
zawady spartowe oraz spotkanla z 

wybitnymi sportowcami. Do dzisiaj 
pamifi)tam zawody lekkoatletyczne, 
na ktare zabral mnie prolesor Hi· 
kiert. na zawody do maierikiej wiej
skiej szk6lki. Dz!eciom zawieilismy 
honorowego goScia. A byl nlm 
mistrz olimpijski z Rzymu Irerleusz 
Paiiriski. 

Okres okupaeji .0 taki.e pi~kna karla 
w Zyciu Proiesora. Juz w listopacizie 
1939 r, wstqpil do organizacji pocizie
mnych. Zolnierz AK pseudonim 
"Szron". W 1942 znalazl si~ pod zmie
nlonym nazwiskiem w Warszawie. Bral 
udzla! w Powstaniu Warszawskim. Je
go zona to taki:e zolnierz AK. 

Liczne odznaczenia, m.in, Krzyz 
Kawalerski Orderu "Polonia Resti
tuta", Krzyz Armii Krajowej, Zloty i 
Srebrny KrzyZ Zaslugi. Meda! Komi
sji Edukacji Narodowej, Medal J~
drzeJa Sniadeckiego, Zloty Medal 
OllmpiJski swiadcz'l. ze dostrzezorlO 
zasrugi Stanislawa Hikierta. 

W oSla'niq sobot'il stycznia odbyla 
si~ w Ciechanowie uroczystosc wr~
czenla Profesorowi jeslcze jednej 
nagrody - nagrody im. Franciszka 
Rajkowskiego za rok 1995. Nagrod17 
t~ otrzymuje tylko iedna osoba w ro
ku. Ciechanowianinem 1995 r. zostal 
Proiesor Stanislaw Hikiert rodem z 
Nasielska. Z tej okazji gratulaeje lau
reatowi przekazar taKZe Zarl'ld Miej
ski Nasielska. Organizatorem uraczy
stosci byie Towarzystwo Milosnik6w 
Ziemi Ciechanowskiej. 

AZ. 

9.02., 10.02.. 11.02.. 12.02., 13.02.. 14.02., 15.02., 16.02., 17.02., 
18.02., 26.02., 27.02., 28.02.. 29.02. 

Apteka mgr SWigoniak, ul. Rynek 

5.02., 6.02., 7.02., 8.02., 19,02., 20.02., 21.02., 22.02., 23.02., 
24.02., 25.02. 

Dyzur sobotnio-niedzielny od godz. 16.00 w soboilil do poniedzjal
ku rana. 

POGOTOWIE RATUNKOWE - Pultusk - 999 
KOMISARIAT POLlCJI • Nasielsk - 12-337 lub 12-207 
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA . Nasielsk - 998 iub 12-288 
STRAl POZARNA - Pultusk - 9981ub 27-38 
POGOTOWIE GAZOWE - Nasielsk - 12-222 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - Nasielsk - 12-421 
POGOTOWIE WOOOCIAGOWE • Nasielsk - 12-496 
CENTRAlA TELEKOMUN1KACJI • Nasielsk - 12·401 

Razpoczynamy druk nowej 
!	 stalej rubryki, W kt6rel b~dzjemy 

informowac naszych Czytelni
k6w 0 sytu3cji cenoweJ na na
sielskich targowiskach. 

Ceny zboz w dn. 30.01. 
ksz altowaly si~ nast~puj&ca: 

- pszenica ozima i jara - 48-50 
zl/1 00 kg,
 

- zylo - 28-29 zl/1 00 kg,
 
- iEilczmien - 45 zl/1 00 kg,
 
• Qwies - 35·40 zl/l 00 kg. 

Za park~ prosiqt zqdano 150 
do 120 zl w zaleznosci od wagi 
prosiak6w, cielaki aceniano na 
5 zl za 1 kg zywej wagi. 

Informujemy tez 0 cenach 
nawaz6w sztucznych, ktare 
mozna bylo juz kupic na targo
wicy: 

- mocznik - 50 zl/100 kg, 
- PKMg - 29 zl/1 00 kg, 
- saletra - 38 zl/1 00 kg, 
. saletrzak - 36 zl/100 kg . 

Kino "NIWA" zaprasza
 
11 ·18.02.96. - "Maria z Naza

retu", prod. francuskiej, godz. 
17.00. 

15-18.02.96. - "Apollo - 13". 
prod. USA, godz. 19.00. 

22-25.02.96. - "Don Juan de 
Marko" prod. USA. godz. 17.00. 

29-3.03.96. - "Liberator - 2" 
prod. USA, godz. 17.00. 

1-7.03.96, - "Pocahontas" 
prod. USA, gO.d.z; 17.00. 

"Maria z Nazaretu" filmowa 
wersja opowiesci zawartej w 
EwanQeliach. Mlodej dziewczy
nie iYJ~cej w Galilei, w czasach 
cesarza Augusta, otoczonej mi
lasciq rodzic6w, sqsiadow, na
rzeczonego . wyslannik z nieba 
zapowiada narodziny dziecka, 
ktore b!;ldzie nazwane Synem 
Bozym. To co dzieje si~ dalej, 
agl~darny Jej oczyma (115 
min.). • •• 

"Apollo - 13" - film oparty na 
autenlycznych wydarzeniach 
rozgrywajqcycf1si~w czasie la
tu statku kosmicznego Apollo
13 W ,970 r. (,1 ~~ min.). 

"Don Juan de Marko" - kome
dia fantastyczna. Mlody czlo

wiek, przewieziony do szpitala, 
po nieudanej prebie samobOj
stwa opowiada histori~ swych 
romans6w - jakby zaczerpni~tq 

z ksiqg "Tysi<l.c?! Jednej Nocy·'. 

"Liberator - 2" - nast~pny film 
z popisow~ rolll Stevena Se
agala, ktory tym razem uniesz
kOdliwia terroryst~ porywaj<l.ce
go ek.spres transkontynentalny 
(99 min.). • • • . 

"Pocahontas" - najnowsza, 
animowana. superprodukcja 
wyiworni Disneya. Oparta na 
autentycznej historii opowiesc 0 
milosci dwojga mlodych ludzi 
pi~knej indianki Pocahontas i 
kapitana statku konlrontuj<jcych 
dwa spajrzenia na swiat (81 
min.). 

oprac. MoW, 



KRZvz6wKA NR 2/96
 

POZIOMO: 
4 - kajdany, p~ta, 7 - brak, niedob6r, 9 - po(ska maszyna szyfru

jqca, 10 - oslania przed deszczem lub sloricem, 13 - dzienny liczysz 
w sklepie wieczorem, 16 - polski autokar, 17 - jml~ Jelcyna, 19 - z 
wyrazu wyraz, 22 - wiosenny I<wiat, 23 - typ obuwia sportowego, 24 
- byl go wart Pac. 

PIONOWO: 
1 - byl nim Neron, 2 - ...z makiem, 3 - pod korq drzew, 5 - Sporlowy 

uraz, 6 - indiariski dam, 8 - stopien, szar'Za, 11 - metoda badania 
Ziemi, 12 - dziewczi?ca zabawka, 14 - owies lub pszen;ca, 15 - ukryta 
drwina, 18 - dom kobiet sultana, 20 - zamieszkala jama, 21 . do 
iucia. 

Rozwiqzanie krzyi6wki - haslo wypisane Z kratek ponumerowa
nych w prawym dolnym rogu prosimy przesylac na adres redakcji 
do dn. 2 marca br. 

"PROSTA DROGA NAJLEPSZA" - to haslo bylo rozwiqzaniem 
krzyi6wki nr 1/96 ze styczniowego humeru "Zycie Nasielska". 
Nagrod~ pjeni~i.nq w wysokosci 10 nowych zt wylosowala P. 

Beata Karolak z Mazewa Wlosciariskiego. 
Serdecznie gralulujemy. 

Zapowitdzianlf wc.zesniej cl/k{ uJi.ersZl! 1aninu'13rorfowskiej 

Zimowy Zmierzcfi 

Mr6z na szybach 
szronem maluje pejzaie, 
platki sniegu wirujq lekko 
W dali brz~czf\ dzwonki San ... 

W taki srebrzysty zmierzch 
2e starych ksif\zek 
wychodzq basnie. 
Wyjrzyj przed pr6g, 
maze tam czeka 
dziewczynka z zapalkami?

." * * 
R6zancem wspomnien 
przecif\ga wiecz6r 
nad wyblak~q kartkq papieru 
Kiedys byl to list. 
Trese zwietrzala, 
slowa rozsypaly si~ w pyl, 
Pozostal uschni~ty kwiat 
i wyblakla kartka bez tresci.

." * .,. 

czemu wargi uparcie milczq,
 
gdy seree wola w rozpaczy:
 
sluchaj, dla Ciebie milc2f\.
 
ezy wiesz, co bezdiwi~k ten znaczy?
 

O/(nuJi p{anety 

Smigla jask61ka 
niestrudzenie krqzy. 
Przysiada na chwil~ 
zn6w znika w przestworzach, 
i wraca z grudkq ziemi, 
Patrz, przyniasla pod Tw6j dach 
okruch naszej planety. -- , 

lVlalgorzaci Nowak 
oraz ajbliZszym 

UY"ll""!lZY wspOlczucia z P wodu smierci 
~ ~ ~

S.P. Panstw Nowak w
 
w imieniu calej s oleczn 'ci asielskiej
 

s cia Zarz~d i Bada Miejska
 
w asielsku
 

atgosi,
 
catej rodzi


nie anstwa
 
Nowak6w
 
i Piotrkowi
 

wyrazy
 

wsp6tcz cia
 
i ubolewania
 

sklada Redakcja 



i 
~ ........ ,.	 ~ '"•.••••, \'<"t ' ••••••••••••~~~ ~._••.~ _ ;~ :-:e

w Nasielsku, ul.Kilinskiego 18 
Woiciech Makowski I te I. 12-901 )'11 ~ ",,,,,S;;\lch w\jl"OU6 W 

06- 100 Pultusk ~ W Sl'TZC\:l""i\1 pdl1"" ¥ 0,. ...:. ARTYl<VtY 
<~ul. Kolejowa 5 f 
~, 

HYDRA LICINO·SA IT RN . Dealer Bytomskiej Sp61ki W~glowei s.A. ~ rynny pcv. ksztaltki,metolowe, zowory. 
~~ 

P}' oli<!}/,~ W h~i~'-;~ ; .",.}"'''1--dljj .,.vv.,....· "M' ;..,oiv * '-"lVv~l" • ~ grzejniki c.o .. boterie, zlewozmywoki. 
• w~iel y.y~okokaloryczny we w~zystkich ~orty umywalki. sedesy. dolnopluki, wonny. ~i 

menloch, ceny detoliczne; sklad w Pultusku. i farby,lakiery, grille~. V. :t, 
• iloki hurtowe w cenoeh kopalnianych; wysylki
 

wogonowo - somoehodowe.
 i,~~ Atl'alt C\1\ c CtN · i
~~ ..	 przy bezposrednich odbioroch z kopaln upust
 

cenowy - kupuie~z toniej niz w kopalni ,
 

..	 organizuje siec dystrybucyjnq sprzeda~ w~la.
 
Ch~tnych zapraszamy do wsp61procy. Gwaran

lujemy wyIqcznosc no uzgodnionym obszarze.
 Ilr:····?~i~f;~~~~llf!l:;!=:;i,i~!i[l:~:i[:~;!"r.~tI~}i~!1~!~i.lii~lj 

Gabinet 
DIAGNOS USG 

lekarz specjolisto rodiolog 
M a1A ek Kle1.var 

bodonio: torczycy, sutk6w, jomy brzusznej
 
u doroslych i u dZieci, norzqd6w rodnych,
 

ciqty, prostoty, jqder, a tokze
 
stow6w biodrowych u niemowlqt.
 

i Moiliwosc wizyt domowych. 
1.<.:. S1."TELMEr' - !l.a:id.1' jJiqtell- od 15-tej 
: (plal/o'INlIIY tennin otwnr("ia gabilletu: 23.02) 

~" , .:•••••••••••'.,••••.•_•.•.•.••"".•:•.•_~/..~h~ ;....:»::.">".~..,"'·.·.·..J'.· ·.._..·_·.·.·""""".........-.. ; •••••.•_._._.•..o.A..~ _•.•_.J••~.,••,,;••••; •••""-"x.••'. 

.	 ~KOlllunikat Zarz~du Miejskiego w Nasielsku 
:; 

~ 
Stosownie do arL18, ust.2, p-kt 1 Ustawy 7.. dnia 7 Upca 94 f. (Dz. u. ;
 

Nr 89, poz..415) oraz Uchwaly Rady Miejskiej w Nasielsku z dllm 22 j
 

grudnia 1995 r. Nr )...'Vll/I07/95 zaw-iadam.ia1llY 0 przystlpieniu do r'
 BardzD przepraszamy,
sporzqdzellia Miejscowego Pl.anu Zagospodarowania Przestrzell11cgo ale Z powodu braku miej·terellU poloiollego w Lelewie g.tll.Nasielsk, z pneznaczeniclll na cele . sea nle mozemy w tym
lJudowllict'Wa letlliskow-ego.	 I· nu merze z3mieseic cenZaintere.sowani mogq zg!a.szac wnioski do opracowanego plallu 

nik<1 na reklamy w "tN"do Urz~du Miejskicgo w Nasielsku, Wydzial Budowllictwa, Gospodar-

I Poslammy Sl~ uczynicki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok6j Nr 12, I pi~tfO) w tenninie do f 
to w nast~pnym n-rZ8.dllia 8.03.1996 f. 

- Redakcja~ r"N""""""""""~"""''''''''''''''''''''''''I'' ,.\IV'N , y ·.V..N~ -v.-. v ·.·.·~""AIY'..~ ~·,.·.· V'.·.· ·N·.·"n·'I't'.'"oN'.·.v..,.".,.· ,· ,I'.../V'o",·,.·~ ·,.·.._..".N,.•...,.' ."..;..y,;,•..,.. _-.._••••- ~...~.1 

isniowa 23, tel.12 083 



Byli olimpijczycy z wizytCl
 
W Szkole Podstawowej
 

w Piescirogach
 

W dniu 22 stycznia 1996 r. na 
zaproszenie Dyrekeji Szkolyi Uez
niowskiego Klubu Sponowego 
"Zak", do SZkoly Podstawowej w 
Piescirogaeh przybyli slawni olim

pijczyey, Marian Woronin i Zenon 
Nowosz. 

Marian Woronin to 11-krotny 
MislTZ Polski w biegaeh sprinter
skich na 100 m, 200 m i sztafecie 
4x100 m, 5-krotny zloty medalista 
Halowych Mistrzostw Europy w 
lekkiej Atletyee, zloty medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 
1980 r. (sztafeta 4x100). a obee
nie prezes Fundacji Polskiej Lek
kiej Atletyki. 

Zenon Nowosz - olimpijczyk 
(1968, 1972, 1976) 3-krotny me
dalista Mislrzostw Europy, 3-krol
ny medalista Halowych 
Mistrzostw Europy, 13-krotny 
Mistrz Polski w biegach na 100 m, 
200 m i sztafecie 4x1 00 m w latach 
1966-78 oraz 8- krotn y reprezen
tant Polski. 

Z okazji wizyly 0limpijczyk6w w 
szkoJe odbylo sil;) uroczyste spot
kanie pO/'lczone z turniejern wie
dzy, 1<16rego tematem byla historia 
Igrzysk Olimpijskich i udzial w nich 
polskich lekkoatletOw. 

Zadaniem Fundacji Polskiej 
lekkiej Atletyki jest propagowanie 
i rozpowszeehnianie tej dyseypli
ny sportu wsr6d dzieci i mlodzieiy. 
Dzi(lki dzialalnosci Fundacji do 
Uczniowskieh Klub6w Sporto
wyeh funkejonujC\cyeh w szkolach 
podstawowyeh zostal dostarczo
ny sprz~t do mini lekkiej atletyki 
wartosci ok. 4.000 tys. zl. ~przlilt 
taki otrzymaly m.in. UKS "Zak" w 
Piescirogaeh oraz UKS w Szkole 

Podstawowej nr , j 2 w Nasielsku. 
Maflan Woronin i Zenon Nowosz 
jako glOwni przedstawiciele Fun
daeji Lekkiej Atletyki Sq tywo zain
leresowani rozwoJem Ie; 

dyscypliny sportu i pr8eq sekcji 
Iekkoatte tyez nych w Ucz n io
wskich Klubach Sportowyeh. 

Marian Woron;n wyrazil nadzie
j~,.ie kluby rozwinq swoj'l dzialal
nose w 'ym zakresie, zwlaszcza. 
.ie jest moiliwosc wzbogacenia 
wyposaienia sportowego szk61 w 
dodatkowe pomoce do nauki tej 
dyscypliny. 

Ponadto przedstawiciele funda
cji zapewnili. i.e b~dq wspierac 
dzialania Uczniowskich Klub6w 
Sponowych organizujqc, pocz'l
wszy od sezonu wiosennego br. 
tzw. Czwartki Lekkoatletyczne w 
Warszawie. Jest tylko jaden prob
lem. Kto b(ldzie finansowa! prze
wOz dzieci na tego rodzaju 
zawody? 

ezy znajdq sifi fundusze w gmi
nie na dzialalnosc takich organiza
cjl sportowych, kt6re na pewno Sq 
pierwszym krokiem dziecka w 
swiat sportu i "kuini'l" przyszlych 
talent6w sportowyeh? 

Jakiej odpowiedzi udzieli nam 
Pan Burmistrz. a jakiej czlonkowie 
Rady? 

Uczniowskie kluby, dzieci, na
uczyeiele or8Z osoby, kt6rym bli
ski jest rozw6j sportu na terenie 
gminy czekajq na odpowiedi. 

Ze sponowym pozdrowieniem 

prezes UKS "Zak" 
w Piescirogach 

Radoslaw $ktzynecki 

Po raz pierwszy w Iym sezo
nie druiyna senior6w I?itki siat
kowej MlKS "Zbik" mlala oka
z.j~ zmierzyc swoje sily na par
kiecie, Zesp61 wziql udzial w lur
nieju zorganizowanym przez 
Burmislrza Makowa Mazowiec
kiego. 

Mimo, ie sialkarze borykajq 
siE;l z bardzo trudnymi warunka
mi trenmgowymi, inauguracja 
wypadla pomyslnie. 

Nasi zawednicy w turnieju w 
kl6rym uczestniczylo pil;Jc dru
iyn: Nasielsk, Mak6w Mazo
wiecki, Ciechan6w, Pultusk, 
Warszawa, zajl;Jli Irzecie miej
see prz~9rywaiq~ pierw~z~ 
gorszq roznleCl selow. 00 SCI
siege finalu poza MLKS "Zbik" 
zakwalifikowal si~ Pultusk a 
takie gospodarz, zesp61 z Ma
kowa. 

W pierwszym mec;w los zetk
nClI druzyny Makowa i Pultuska. 
Po wyr6wnanym meczu wygrali 
przyjezdni 2:1. 

W nast~pnym spotkaniu 
"Zbik" uporal si~ z druzynq pul
tuskq w idenlycznym slosunku 
sel6w 2:1. 

11 stycznia 1996 r. w sali 
ZSZ nr 1 w Pu!1usku odbyl SiliJ 
lurniej junior6w w pilee sialko
wej 0 puchar senalora Mieha
sia. Wsr6d zaproszonych dru
iyn znalazJa sii;! takie niedaw
no powslala druiyna junior6w 
MlKS "Zbik". 

Byl 10 pierwszywysll;!p zespo
lu opartego gl6wnie na uczniach 
miejscowego Liceum i SP nr 2. 

W swoim inauguracyjnym 
spolkaniu nasielska mtodziei 
bez wi(!kszyeh problemow po
konala zesp61 lO z Pultuska. 

W drugim meczu nasi junio
rzy zmierzyli si~ z najmlodszq 
druzynC\ lurnieju z SP nr 3. Mi
mo, .ie "ZBIK" wysl<lpil bel. 
podstawowych zawodnik6w nie 
oddal zbyt wielu punktow mlo
dym adeptom pi!ki siatkowej z 
Pultuska. 

.W finale na junior6w MLKS 
"Zbik" czekal gospodarz i lawo
ryt lurnieju "Zry.N" Pultusk. 

Pierwszy set pokazal, kt6ra z 
dru~yn jest lepsza. 

"Zbik" wygral 15:7, Nieslety 
w drugim secie nasi zawodnicy 
byli zbyt rOzluznieni i mimo pro-

Ostatni mecz lurnieju okazal 
sil;! finalem. Nasi zawodnicy aby 
zdobyc pierwsze miejsce mu
sieli wygrac jednego sela. Nie
stety mlodemu zespolowi nie 
wytrzymaly nerwy i gladko ulegt 
gospodarzom 2:0. 

W ostatnim spolkaniu uwido
cznily sil;! braki jakie posiada 
druiyna w zwiClzku z trudnos
ciami treningowymi. 

S1aba zagrywka, zle przyj~cie 
i rozegranie spowodowane jest 
tym Ii. zaj~cia przeprowadzane 
Sq w sali, kt6ra nie miesei wy
miarowego boiska do pilki sial
kowej. 
Mi~zy innymi dlalego sialka

rze i wszyscy milosnicy sport6w 
halowyeh oczekujCl. wi~kszel' ini
cjatywy i operatywnosci w adz 
miasta w zwiqzku z budowq /-..,Ii 
widowiskowO-sporlowej w 
szym miescie. 

Zesp61 wyslqpil w skladzie: 
Mariusz Kraszewski, Marek 

Sobiecki, Dariusz Rozanski, Da
niel Domala. Piolr Jei61kowski, 
Radoslaw Skrzyneeki, Marcin 
Lukowski, Przemyslaw Babicz, 
Pawel Wr6blewski. 

wadzenia 14:12 przegrali 14:16. 
Po bardzo dramatycznym trze
cim secie wygrali ;uniorzy z Na
sielska pokonujqc utytulowa
nych rywali 15: 10 zdobywajqc 
puehar Senatora Ziemi Mazo
wieckiej. 

GI6wne troleum z rqk senato
ra Michasia w obecnosci wice
wojewody Kr61a odebrat kapitan 
druiyny a zarazem najleps7v 
atakujqcy calego tumieju III~ 
Sobiecki. 

00 najlepszyeh zawodnik6w 
zespoJu opr6cz Marka Sobiee
kiego naleieli lakie Marek le
wandowski, Rafa! Kasiak i Da
niel Domala. 

,Druiyna junior6w MlKS 
"Zbik" Nasielsk pokazala si~ z. 
bardzo dobrej strony i z nadziejq 
lrzeba oczekiwac kolejnych wy
st~p6w naszej mlodziezy. 

Zesp61 wystqpil w skladzie: 
Marek Sobiecki, Marek le

wandowski, Przemyslaw Sa
bicz, Przernys!aw Rl;Jbecki, Ra
fal Kasiak, Pawel Cyranowicz, 
Daniel Domala, Damian Doma
la, Ralal Chodyna, Mariusz Am· 
pulski, Marceli Nowak. 

CI 
ASIELSKA 

Z••pOI.-kcyjnr: 
A Kordulewskl. A. St~mirCW'slq, A Zawadzki, M. WasierzyflsJd. Zd~Cla: T. Zawad~, 

?rOlek1 W1.fl1t!ty oraz S1rona ,ek.bl'TlCM'3 M. GrubedcL 
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