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Mor ercy z iennicy 
.. 

na al nl znani 
MinGI juz ponad miesiac od chanowie nadal pracuje inten

tragedii w Siennicy, a prowadzo sywnie. Ma jui: wyrobiony pe
ne w dalszym ciagu sledzlWo nie wien poglCjd na sprawl;, kt6ry 
newnego do sprawy nie wnios- niestety, dla dobra sledzlWa nie 

moze bye ujawniony. A tymcza
lbadano kai:da otrzymanCl in sem mordercy s<\ n1eznani. 

lormacj~, kai:dy wqtek !<tory mo Wszyscy mamy nadziejl;, ie 
glby bye zwiqzany ze zbrodnia, wkr6tee sprawcy mordu b~dCj 
lecz nic to nie ustalilo. schwytani i spotka ich sluszna 

Nawet poszlaki brane pod kara. 
uwag~ wykluczyly w wi~kszosci AS 
przypadkach powiqzanie z tq 
sprawlil· PS. Osoby, kl6re moglyby 

Krqg domniemanych morder udzieli(; informacji w powyi:
c6w powi~kszal sj~, by po pew szej sprawie proszone Sq 0 
nym czasie zmale(;, po wyjas kontakt lele[oniezny pod nu
nieniach i sprawdzeniach alibi merami (0-23) 72.-51-01 j 

niektorych podejrzanych. 73-77-48 w Ciechanowie oral 
Prokuratura Rejonowa w Cie- (0-23) 12-377 W Nasielsku. 

Przyjemne z pozytecznym
 
czyli kilka ref eksji
 

o I Dobroczynnym Balu
 
w Nasielsku
 

Kamawal mamy jui: za sobC\. rqcym czynny udzial w aukeji 
Po czasie radosnych zabaw na oraz Iym, kt6rz:y poswilileili sw6j 
stal czas wielkoposlnej zadumy. cenny ezas i nle tylko, by m6g1 
Na dlugo jednak w pami~i nie on wypasc tak jak wypadl, skla
ktorych z nas pozostanie wspo damy serdeczne podzir:kowa
mnienie ostatniej soboty karna nie. 
walu. To wlasnieowegowiecz:o Doch6d z legorocznego balu 
ru zebrali si~ Ci, kt6rzy sw6j prz.eznaczony jest dla dzieci 
czas zabawy z:echcieli po/qczyc najbiedniejszych naszej parafii. 
z ofiamoseiq serea. Catq kwot~ pragniemy przeka

Pierwsz:y Dobrocz:ynny Sal zac na konlo Siowarzyszenia 
zorganizowany przez: Dusz:pa Rodzin Kalolickich w Nasielsku, 
sterzy parafii Sw. Wojciecha ktore to Stowarzyszenie zajmu
.zgromadzil prawie sto os6b - nie je si~ prowadz:eniem r6inych 
tylko z nasz:ego miasta. Wielu, a akcji eharylatywnych. Mamy 
moze raczej niewielu, sposr6d jednoczesnie nadziej~, ie lego 
tych, kt6rzy nie mogli lego wie rodzaju dobroczynna impreza 
czoru przyby6 na bal, wlqczylo stanie silil chlubnq tradyC)q na
si~ w sposob materialny w jego szego miasta.
organizacjr:, powj~ksz:aiqc jed Ouszpasterze Parafii 
noczesnie doch6d tej dobro Sw. Wojcieclla 
czynnej imprezy. Korzystajqc z 
okazji w imieniu organizator6w P.S. Bardziej szczeg610wo z 
wszystkim dobrodziejom, spon humorem i towarzysko 0 "balu 
sorom, uezestnikom balu j bio- kostiumowym" na str. 5. 

"Zycie Nasi 1 ka" 
xna naczeln.ego 

Zarzqd Miejsk~ na .wniosek padku Zarzqd Miejski. W ubie
zespolu redakcyjnego Zycia Na glym miesiC\.cu siedzib~ redakcji 
siefska powelal redaktora na odwiedzila ekipa Warszawskie
czelnego pisma. Zostal nim go Osrodka Telewizyjnego. Ma
Adam Stamirowski. Koniecz terial dotyczqcy naszej gazety 
nose istnienia lej funkcji wyniKa ukazal si~ w programie lokal
z Ustawy prawo prasowe. Zgod nym i og6/nopotskim. 
nie z nim redaktora naczelnego 
poweluje wydawca, w tym przy- (red.) 

5 rzaty na dworcu
 
Podczas chuliganskiej burdy chvligan6w w nog!;!. M~i:ezyzn~ 

na dworcu PKP zaalakowany zaprowadzono na wartowni~ 
policjanl zostal zmuszony do SOK i zawiadomiono pogolo
uzycia brani. Jeden z. napaslni wie. Koledzy zalrzymanego nie 
k6w zos1al postrzelony w nog~. dali za wygranq i pr6bowali od
Przyczynq zaiscia byla awantu bit wsp61nika. Osaczeni fun
ra mi~dzy mlodymi mieszkanca kejonariusze zmuszeni zoslali 
mi Nasielska I Piescirog6w w do wezwania posi!k6w. Sytu
dworcowym barze. Awanturze acja zoslala opanowana dopie
pr6bowali zapobiec policjant i ro po przybyciv na miejsce poli
funkcjonariusz SOK. Chuligani cjant6w z NasieJska i z Pultuska. 
solidarr.ie rzucili si~ na inlerwe Kilku najbardziej agresywnych 
niujqcyeh. Okladajqc ich m.in. sprawc6w tego wydarzenia zo
metatowymi koszami na smieci. stalo zatrzymanych do dyspo-

Policjant widzqc realne zagro zycji prokuratora. Ranny mli!z

zenie dla swojego zdrowia i zy czyzna, kt6rym okazal si~ mie

cia oddal strzaly oslrzegawcze szkaniee ul. Sporlowej zostal
 
z broni sluibowej. Nie odstra odwieziony do szpilala. Aktual

szylo to jednak napastnik6w, nie Prokuralura Rejonowa w
 
kt6rzy nadal zachowywali si~ Punusku prowadzi w tej sprawie
 
agresywnie wobec funkcjona dochodzenie.
 
riuszy. Kolejny strzal skierowa

ny w konczyny ranil jednego z AWK
 



W lutym Zarzqd Miasta odbyl 
lrzy posiedzenia. Na posiedze
niu w dniu 6 lutego zapoznano 
si~ z pismem os6b prowadzq
cyeh handel obwoiny 0 zezwo
lenie im na handel w dni poza
largowe na uliey Mlynarskiej. 
Poniewaz regulamin targowiska 
zoslal ustanowiony przez Rad~, 
Zarzqd nie jest wladny go zmie
niac i dlatego postanowiono, ie 
do chwili wypracowania nowego 
stanowiska handel musi si~ od
bywac zgodnie z dotychczaso
wym regulaminem. W dalszej 
cz~sci spotkania zatwierdzono 
projekt uchwaly w sprawie wy
kupu grunt6w od rolnikow ze wsi 
Krzyczki na poszerzenie drogi 
prowadzC\cej do Glodowa oraz 
postanowiono przygotowac pro
jekt uehwaly w sprawie przystq
plenla do sporzqdzenia miej
sco~ego planu zagospodaro
wanla przestrzennego na tere
nie wsi Krzyczki Pieniqzki i Krzy
czki Szumne. Om6wiono takte 
prob!emy zwiqzane z przygoto
wan lamI do sporzC\dzenia stu
dium uwarunkowan i zago· 
spodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Naslelsk. 

Na posiedzeniu W. dniu 8 lute
go ZarzCld Miejski spotka/ si~ z 
kierownictwem miejscowej jed
noslki asp i wiadzami wojewo
dzkimi straiy parislwowej i 
oC!lotniczej. Na spotkaniu tym 
~ozpatrywano sprawy konfliktu, 
jakl uwidocznil sil;! w straZY na 
naszym terenie. 

Rozpoczynajqc posiedzenie 
w dniu 21 IUlego Burmistrz prze
kazal czlonkom Zarzqdu do za
poznania sit;) informacjt;) 0 dzia
lalnosei ZGKiM. Informacja ta 
zostanie przedyskutowana na 
naSl<~pnym posiedzeniu Zarzq
duo Z.kolei Zarzqd zapoznal si~ 
z wnloskiem Komisji Oswiaty, 
Kultury i Sportu w sprawie po
wolania koordynatora ds. os
wialy i postanowil odbyc w lej 
sprawie posiedzenie wspolne 

.Zarzqdu i Komisji. W ko!ejnym 
punkcie om6wiono szczeg610
wo z udzialem fachowca zagad
nienia zwiqzane z przystapie
niem do wykonania studlum 
uwarunkowar'J i zagospodaro
wania przestrzennego Miasta i 
Gminy Nasielsk. 

RozpatruiC\c pisma skierowa
ne do Zarzqdu postanowiono: 
powolac pana Adama Slamiro
wskiego na slanowisko Reda
Ictora Naczelnego "Zycia Na
sielska"; skierowac do Komisji 
Infraslrulctury prosbEi! mieszkan
cow wsi D~binki 0 pomoc fjnan
SOWq przy przeprowadzeniu lini; 
energetycznej i prosb~ miesz
karlcow ulicy Broniewskiego 0 
wykonanie kanafizacji wodno
sciekowej ria tej ulicy; pozytyw
nie ustosvnkowano sil;! do pros
by p. M. Pszcz6tkowskiej 0 zez
wolenie na sprzedai alkoholu; 
zgodzono siEi! na odplatne wy
najmowanie sal; kinowej przez 
Zwiqzek Wyznaniowy Swiad
k6w Jehowy; wyrazono popar
cie dla kontynuacji imprezy ma
sowej, jaka. jest liga Sz6stek Pil
karskich, oraz zapowiedziano 
ufundowanie nagrody; przygo- I 
10wano odpowiedi. dla Zarzqdu 
Miejskiego w Pultusku w spra
wie powolania fundacji p.n. Fun
dacja Budowy Szpilala w Pultu· 
sku. Rada takiej fundacji nie pa
wo/a/a. 

Postanowiono ponadta umo
rzYC odselki sp61ce BH "Tra
ding" od naleinosci z tytulu po
datku od nieruchomosci oraz 
umorzyc w 50% odsetki z lego 
samego tytulu cegielni Kosawo; 
zapoznano sil;) z ankielq daty
CZqCq opowiedzenia si~ miesz
kar'ic6w gminy w sprawie przy
nalei.nosci do wojew6dzlwa. 

Szeroko zostaly tei om6wto
ne wnioski Komisji Rewizyjnej 
dotycza.ce funkejonowania lar
gowiska miejskiego przy ul. MIy
narskiej. 

Notowal AZ. 

-I
 
XVIII sesja Rady Miejskiej od

byla. sit;) w dniu 7 lutego. Od kilku 
sesjl po stalych wst~pnych pun
ktach obrad prowadza.cy udzie
la glosu mieszkancom gminy 
przybylym na sesj~. Najwi~ksza. 
dyskusj~ w tym punkcle wywo
/ala sprawa targowiska miej
skiego wniesiona przez przed
slawicieli os6b prowadzClcych 
~andel natym ta~gowisku. Dys
KusJa w lei sprawle byla kontyu
nowana po wysl<lpieniu prze

wodniczC{cego Komisji Rewizyj
nej. Rada zadecydowala, ie do 
rozwiClZania problemu targowi
ska powolana zoslanie special
na komisja, kt6ra spraw(: t~ roz
patrzy dogl~bnje t przedstawi 
propozycje jej rozwiqzania. Ko
misja zostala powolana. Radni 
wysluchali takte wyjasnien Bur
mistrza odnos nie wyko rzyslania 
srodkow przeznaczonych na 
odwodnienie osiedla Pilsud
skiego II. Sprawlil t~ wni6s1 w 
swym wystapieniu przewodni
cza.cy Komisji Rewizyjnej. 

W punkcie przeznaezonym 
na inlerpelacje radni zglosiii wie
le zapytan i wnioSk6w w spra
wach iSlolnych dla swoich okr(:
g6w wyborczych. Zebrani wy

sluchali wyjasnier'i przedstawi cze w tym roku urzC\dzanie wy
cieli zakladu "Instal" w zwiaz S yplska :zostalo rozpocz~te. 
ku z wnioskiem lego zakladu 0 Kolejnym punktem obrad bylo 
umorzenie naleinosci za rok powolanie sekrelarza urz~du 
1995 z tytulu podatku od nieru Miejskiego. Propozycja burmi
chomosci. Llczne i wnikliwe strza w lej sprawie nie zostala 
zapytania radnyeh spowodo przyj~ta. 
wane byly tym, ze kazde umo Rada podjl;!la uchwaly: w 
rzenie podatku jest zuboie sprawie podatk6w od srodk6w 
niem kasy miejskiej. Podatki transportowych (pierwsza rata 
temu zakladowi byly iui: kilka platna do 15.111.); w sprawie po
krolnie umarzane, poniewai datku od nieruchomosci i zwol
radni chcq, aby zaklad nie nien; w sprawie ustalenia oplaty 
upadl, ale jednoczesnie uwa administracyjnej od teslamen
zaja., ie nie moina tego robic 16w; w sprawie podalku od po
eo roku. Postanowili jednak siadania ps6w; w sprawie po
w tym roku jeszcze raz umo datku rolnego (za pierwsze p61
rzye wspomniany podatek, aby roeze); w sprawie przetargu nie
w ten spos6b pom6c zaklado ograniczonego na sprzedai 
wi. dzialki na uliey Piaskowej; w 

Wainym zagadnieniem roz· sprawie zaplaty za pas Zlemi 
patrywanym na lei sesji przez wzi~tej na budow~ drogi Krzycz
Rad~ byl problem ochrony sro kl - Glodowo; w sprawie przystq
dowiska. Fachowych wyjas pienia do wykanania miejsco
nien udzielal pan Tadeusz Pi wego planu zagospodarowania 
kus - dyreklor Wydzialu Ochro przestrzennego we wsi Krzyczki 
ny Srodowiska Urzlldu Woje Pieniazki i Krzyczki Szumne; w 
w6dzkiego w Ciechanowie. W sprawie poszerzenia kompelen
gminie Nasielsk w trybie naty eli i zadan Komisji Zdrowia, 
chmias\owym trzeba przystC{ Opieki Spolecznej i Oehrony 
pic do zor\)anizQwania wysypi Srodowiska 0 sprawy rodziny; w 
ska smiecl, a nastllpnie wyko sprawie zw;~kszenia ilosci r 
nat oczyszczalni~ sciek6w. kt6w sprzedazy alkoholu \___ ' 
Burmistrzowie zostali zobo clatkowo 10). 
wiC{zani do podj(:cia rozmow i W kolejnym punkcie Rada przy
konkretnych krok6w, aby jesz· j~a plan pracy Rady na rok 1996. 

OGlOSZ NIE
 
Zarzijdiejski w Nasielsku
 

og'asza przetarg
 
nieograniczony
 

na wykonanie hali technologicznej 0 szkleleeie i 
dachu z element6w prefabrykowanych i scianaeh 
zewn~trznych wykonywanych metodl:\ tradycyjnq 
oraz budynek uslugowo-pomocniczy wykogywany 
m.etodCl tradycyjn~ Pow. zab. ~ 29~2 m ; pow. 
uzytkowa - 260,3 m , kubalura 1482 m ; wykonani~ 
instalacji elektrycznych - zasilajqcych uk/ad sieci 
TNC-5 i wewn~trznej - uktad TN-S - wykonanie 
instalacji technologicznej i sanitarnej Stacji Uzdat
niania Wody w PSUCINIE gm. Nasielsk. 

Termin realizaeji zam6wienia uplywa z dniem 31 grudnia 
1996 r. Warunkiem udzialu w posl~powaniu 0 udzielenie 
zamo~ienia j~Sl wniesienie wadium w wysokosci 4000 zl w 
term'nle dodnla 26.03.1996 r. dO!;lodz. 12.00wkasie Urz~du 
Mieiskiego w Nasielsku vI. Kilinskrego 10. Wadium moie bye 
wnoszone w pieniqdzu, obligacjach panstwowych, porllcze
niach instytucii kredytowych. 

For~ulo:rz zawierajqcy specyfikacj~ istotnych warunk6w 
zam6wlema mozna odebrae osobiscie lub za zaliczeniem 
pocztowym w Urz~dzie Miejskim pok. or 12. Cena formularza 
wynosi 10 tt. 

Zamkni~tq kopert~ naleiy zloiyc w Urz~dzie Miejskim 
naip6i.niej w dniu 26 marca do godz. 15.00. Koperta powinna 
bye oznaezona "Ofena w sprawie przetargll nieogranic20
nego na wykonanie Slacji Uzdatniania Wody we wsi Psucin 
gm. Nasielsk". 

Otwarcie otert nasiClpi w dniu 27 marca 0 godz. 10.00 w 
tokalu nr 13 Urz~du MieJskiego. 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w pok. nr 12 lub 
pod numerem leI. 12·664 w. 15. 



Komendant zrezygnowal 
Zbigniew Zaranski wieJoletni komendant Zarz~du Miejsko-Gminnego 

OSP zloZyI w styczniu rezygnacj~ z pelnionel funkcji. Przyczynq tej 
rezygnacji byla niemoinosc uloienia poprawnych stosunk6w z naczel
nikiem miejskiej jednostkJ osp Tadeuszem Bieleckim. Specjalne spot
kanie m.in. w tej sprawie odbylo si~ B lutego w Urzr;!dzie Miejskim. W 
spolkaniu obokZarz"ldu Miejskiego uczestniezyli m.in.: dyrektor Wydzia-. 
lu Kultury, Sportu UW Jerzy Pelka, komendant wojew6dzki i rejonowy 
PSP, prezes wojew6dzki OSP. Zarz<\d OSP w Nasielsku oraz obydwaj 
zainteresowani. Spotkanie nie przynioslo iadnych rozstrzygnililC. Usta
lono. ie wszelkie decyzja zostan~ podj~te po sprawdzeniu spraw male
riaiowych przez komisi'? z UM i Komisj<; Rewizyjnq nasielskiej OSP. 

NIK w Urz~dzje 
Od 4 stycznia do 21utego w Urz~dzie Miejskim zosla!a przeprowadzo

na konlrola przez gl6wnego specjalisllil konlroli panstwowej NIK Delaga
tury Olsztyn dotycz<\ca realizacji przez samorzqd zadanw zakresie planu 
przestrzennego zagospodarowania gminy w lalach 93-95. Wnioski po
konlrolne dotyczq koniecznosci dokonania zmian w Statucie Gminy i 
Regulaminie Organizacyjnym Urz/ildu. Zrniany majq doslosowac dwa 
akty prawne do wymog6w ustawy z dnia 7.07.94 r. 0 zagospodarowaniu 
przestrzennym. Po przeanalizowaniu okolo 20-stu r6inego rodzaju do
kument6wkontroler [Jie stwierdzil zadnych raiqcych uchybien. Burmis,rz 
nie zglosil iadnych zastrzeien co do wynik6w konlroli j podpisal protokol 
pokontrolny. 

Bez koordynatora i bez Sekretarza 
Po bezskutecznych pr6bach powolanla przez Zarzqd Miejski koordy
')ra majqcego zajmowac silil z ramieoia samorz<ldu gminnq oSwialq, 

,_--, udalo si{l r6wniei powolac sekretarza gminy, kt6ry m.in. mia! zajmo
wac si/il 1<\ problemalykq. Na lutowei sasji Rady Miejskiej wybierano 
zgloszoo<\ przez Burmistrza na 'r;! funkci'il Danuti;l Borowsk<\. Kandydal
ka z. wykszlalcenia jest prawnikiem. pracuje aktualnie w Banku PKO SA. 
Mime niekwestionowanych kwalifikacji radni w tajnym gtosowanlU sto
sunkiem glos6w 12 do 10 odrzucili l/il kandydatur/il. Tym samym problem, 
czy powinien bye powolany koordynalor dIs oswialy ezy sekretarz gminy 
wci'li nie zosta! rozstrzygnilil1y. 

Zarobki Urzednik6w 
Na koniec lutego srednia placa bruno wszystkich 34 pracownik6w Urzi;l

du Miejskiego (lqcznie ze sprzqtaczkq i palaczami) wynosila okoto 790 zl. 
Bez plac burmistrza. zasti,lpcy i skarbnika srednia jest 0 100 zl niisza i 
wynosi 687 zl. Najwyzej oplacanym urzi,ldnikiem jest burmislrz, kt6rego 
pobory ze wszyslkimi skladnikaml wyOOSZq 2057 zl {bruno}. Na drugirn 
rniejscu jeSI skarbnik gminy z zarobkami w wysokosci 1788 z! (bruno). 
Nasielski burmislrz jest jednym z najniiej z3rabiajqcych w wojew6dztwie 
ciechanowskim. Dla por6wnania burmistrz s'lsiedniego Pultuska zarabial 
w listopadzie ubieglego roku 2800 zl, a burmistrz mniejszego lidzbarka 
Welskiego 2100 zl. 

ZGKiM trucicielem? 
Jak podata "Gazeta na Mazowszu" nasielski ZarZ'ld Gospodarkl 

Komunalnej i Mieszkaniowej zadebiulowal na liscie dziesilllciu najwiQ' 
kszych trucicieli w wojew6dztwie ciechanowskim. ZGKiM odpowiada za 
zaniedbania w zakresie ochrony w6d i srodowiska przed odpadami. W 

zeg61nosci chodzi 0 brak miejskiej mechaniczno-biologicznej oczy
,_-:zalnl sciek6w oraz 0 eksploalacifil nielegalnego wysypiska odpad6w 
i wylewiska sciek6w w Kosewie. 

Spec. komisja dIs targowiska 
RealizujqC decyzje Rady Miejskiej z dn. 7 lutego ukonstytuowala si'il 

komisja rnaj,!ca zaja,c si~ problernem largowiska miejskiego. Przewod
nieza,cym 5-osobowego skladu wybranego przez Radfil zoslal dyrektor 
ZGKiM-U Jerzy Roszczenko. Funkcj'i' zasti,lpcy powierzono Januszowi 
Konerbergerowi. Pozostali czlonkowie kornisji to: Teresa Skrzynecka. 
Waldemar Wr6blewski i Andrzej W. Kr6lak. Na swym pierwszym posie
dzeniu czlonkowie komisji uznali koniecznosc przeniesienia targowiska 
z ul. Mjy~arskiei. WSllilpnie uznano, ie najiepszym rozwiqzaniem byloby 
przenreslenr8 handlu na teren bylego skupu Sp6!dzielni Ogrodniczej przy 
ul. Mlynarskiej. Targowlsko wraz z parkingiem si/ilgaloby ai do ul. Zwirk.i 
i Wigury. Komisja w najbliiszym czasie rozesle ankietydo os6b zaintere
sowanych .tCl spraw,! z prosba, 0 opinii,l. Gdyby opinla byla pozylywna do 
r?ZWlqZanla pozostalyby sprawy formaino-prawne zwiClzane z przej~
clem grunt6w pod przyszle largowisko. 

OdwoJali naczelnika 
Nadzwyczajne posiedzenie ZarZ,!du Ochotniczej SlraZy Pozarnej w 

Naslelsku odwolalo z funkCji naczelnika OSP Tadeusza Bieleckiego. W 
glosowaniu bralo udzial 7 sposr6d 9 czlonk6w zarzqdu. W tajnym 
glosowaniu za wnioskiem opowiedzialo silil 6 os6b. Podstawowym za
rzutem stawianym naczelnikowi bylo niewypejnianie obowiqzkow statu
towych i nieslosowanie si~ do zaleceri komendanla M-G OSP. Na lym 
samym posiedzeniu jednoglosnie na l~ funkcj~ wybrano Edwarda Osla
szewskiego dOlychczasowego gospodarza remizy. 

AWK 

Marianna Danisiewlcz ur. 
4.01.1952 r. w Krogulach gmina 
Nasielsk pod znakiem Kozioroi
ca. Corka Edyta - 22 lata, wielo
krolna mistrzyni wojew6dztwa w 
tenisie stolowym, absolwen ka L.O 
w Nasieisku, studentka Wyzszej 
Szkoly Zarzqdzania wWarszawie. 
pracuje w Telewizyj nej Ag encji I~
formacyjnej. 

SZkolr;! Podstawowq ukoriczyla 
w 1965 r. w Budach Siennickieh, a 
Liceum Og6lnoksztalcqce w Na
sielsku w 1969 r. Po nie dostaniu 
si/il na Akadami<; Medycznq w 
Warszawie podejmuje nauki,l w 
Studium Nauczycielskim w Gro
dzisku Maz. na kierunku malema

000
 

Marianna Elibieta Turek z do
rnu Aleksandrowlcz urodzona 
6.11.1957 r. w Nasielsku. Tutaj 
koriczy Szkolr;l PodSlaWOWq. Na
sl~pnie kontynuuje nauk~ w Tech
nikum Ekonomicznym w Mlawie. 
kt6re ukoriczyla w foku 1977 uzy
skui'lc Iytu! ksi/ilgowej. 

Dalsza nauka to sludia na wy
dziale malematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, ktare konczy w 
1982 roku. 
Troch~ z przypadku IroclW z ko

niecznosci zostaje nauczycielem. 
Prac'il w tym zawodzie zaczyna w 
roku 1980 w Braniewie. gdzie mql 
byl w wojs.ku. Rok p6iniej przeno
si si/il do Nasielska i od lego czasu 
pracuje na terenie gminy Nasieisk. 
Najpierw w SP w Piescirogach, a 
z chwilq otrzymania mieszkania w 
Nasielsku. Zaczyna praC/il w Szko
Ie Podslawowej Nr 1 w Nasielsku, 
gdzie pracuje do dnia 31.08.1995 
r. Od logo wrzesnia 1995 roku zo
staje Dyrektorem Szkoly w labi
czynie gm. Nasielsk. 

Od 161atjest m<;i:alkq. Rodzina 
to - mqz Krzysztof i tr6jka wspania' 
Iych dzieci. 15-lelnia Oorota jest 
uczenniCq LO w Nowym Dworze 
Maz.• oraz Kasia (10 lat) i Daniel 
(9 lat) 10 "studenci" SzkOly Pod
stawowej nr 2 w Na sie Is ku. 

Niespeloione marzenia to po
dr6ie. Za!uje, ze nie ma dosc cza
su i plenif;idzy na zrealizowanie 
tych marzen. Choc:az w jakirns 
niewielkim Slopniu udalo si<;l zre
alizowac 10 marzenie. Sp'ildzi1a 
wraz z m'ilzem wakacje w Londy
nie. a spaeery po Tower Bridge, 

tyki z fizykq, kl6re konczy w 1971 
r. W tym samym roku rozpoczyna 
swoja, pierwszq praci,l w Szkole 
Podstawowej w LUbominie, gdzie 
pracuje 4 lala, w tym rok jako dy
rektor szkoly. Po likwidacji sZkoly 
w 1975 r. wraca w rodzinne strony 
i podejmuje praci,l w Szkole Pod
slawowej w Budach Siennickich, 
w kt6rej pracuje do chwili obeenej. 

Pracuj'lc rozpoczyna studia l1a 
Uniwersytecie Warszawskim, kt6
re koriczy w 1981 r. zdobywai~c 
tytul mgr matematyki. 

W 1982roku powierzonojej fun
kcji,l dyrektora szkoly. W roku 
szkolnym 1988/89 koriczy w 01
sZlynie Siudium Podyplomowe 
Organizacji i Zarzqdzania Oswia
tao W roku 1994 w drodze konkur
su pooownie zostaje powolana na 
stanowisko dyrektora szkoly na 
najbliisze 5 lat. 

lubi prac'il Z dziecmi. Twierdzi, 
ie nie ma dzieci zlych, kaide ma 
w sobia wililcej lub mnlej dobrego. 

PreferUje partnerskie slosunki 
nauezyciei - uczeri. Szkoia todrugi 
dom ucznia. U ludzi ceni uczci· 
wosc. Nie znosi obludy i za. lama
nia. 

Czyta dU:lo ksiClzek melodycz· 
nych - pozycje dotyczqce technik 
kierowania szkolq. a takie ksi~zki 

medyczne (10 zainteresowania 
mlodosci), oraz na chandri,l - ro
manse j komedie. 

Marzenia przed emeryturq 
zbudowac sal~ gimnastycznq. 

Camden Piccadilly Circus, Coven 
Garden jeszcze dlugo pozostanq 
w pami~ci. W pracy ceni sobie naj
bardziej fachowosc. Jest typem 
pracocholika. Dtuzsza bezczyn
nose po prostu jq mf;iczy, ale 
uwielbia lei dobr,! zabaw~ w gro
nie prawdziwych przyjaci6l, cho
ciai 0 Iych oSlatnich coraz 
trudniej. Cos czego nienawidzi 10 
nieszczerose, zaklamanie i polity
ka. 



Kronika Policyjna 
Kradnq psy nie przestfi1pstwa. Wed!ug policji 
Z posesji w Chrycynnie skra wzrost Jiczby lych przypadk6w 

dziono dwa psy rasy rotwailer pil· zwiqzany jest z ci~zkq zimq oraz z 
nujqce zabudowari. Wlaseiciel brakiem pienil;dzy na zakupw~gla 

zwierzqt strat~ wycenit na kilka przez spoleczeristwo. 
tys. zl. Po kiiku dniach policja usta
lila dw6ch sprawc6w kradzieiy. Okradli weselnik6w 
Sq nimi mieszkancy Nasielska. Podczas biesiady weselnej w 
Jak si~ okazalo eenne psy zostaly Piescirogach okradziono samo
sprzedane w Pultusku. Jednego z chad jednego z weselnik6w nale
nich przekazano jui wlascicielowi. zqcego do mieszkariea lej 
Dn.Jgiego jak na razie nie udalo si~ miejseowosci. Zlodziej zablal z 
odzyskac. pojazdu radioodtwarzacz oraz 

damskie DUty i kurtk~. lClczne 
Ziapany wlamywacz straly oszacowano na 600 zl. 
Nie udala si~ pr6ba wlamania 

do sklepu spoZywczego przy uL Wlamali si~ dwa razy 
Warszawskiej naleiqcego do Podczas w!amania do Jednego 
Gminnej Sp6ldzielni. Sprawca zo z dom6w na ul. Wiejskie) zrabowa
stal sp!oszony a nastr;pnie zatrzy no m.in. aparat fotograticzny i ra
many przez patrol policyjny. dio. Wlasciciele wartost 
M~zczyzna, okazal si~ Z.1anym zagarni~tego mienia wycenili na 
organom seigania w!amywaczem. 1000 zl. Policia wpadla na slad 

zlodziei. klorymi okazali si{l miesz
Zlikwidowano wytw6rnifi;l karicy Mogowa. Podczas prze

kompotu szukania mieszkari sprawcow 
W zabudowaniaeh gospodar nalrafiono na cenne egzemplarze 

czych jednego z dom6ww Piesei bialej bro i (szabla. rapier), klare 
rogaeh Nowych policja zostaly skradzione z tego samego 
zlikwidowa!a nielegalnq wytw6r domu kilka miesi~cy wczeSniej. 
nil; .,polskiej heroiny". W pomiesz
ezeniach znaleziono golowe Zmart w pracy 
narkotyki oraz su rowee i aparatu r~ Podczas pracy na nocneJ zmia
do ich produkcji. nie zmarl pracownik Lokom oly

wowni w Nasielsku. M~iczyzna 

Onawa w cenie mial 331ala i byl mieszkaricem wsi 
Mnozq s·~ na terenie gminy Zawady 9 m. Joniec. Jak stw'erdzi! 

przypadki kradziezy drzew z la przybyiy na miejsce lekarz praw

sow prywalnych i par\stwowych. dopodobnq przyczyn'l zgonu by/
 
Jesli warlosc skradzionego drze zawal serca.
 
wa przekraeza kwolr; 75 zl to
 
sprawea odpowiada za popelnie- (apr. AWK)
 

Jak glosowalismy wrefr dac ?
 
Tylko 20% upraw ionych do 19 procenlOWq obecnosc zanota

glosowania mieszkaric6w naszej wano w Zasadniczej Szkole Za
gminy poszlo do urn podczas luto wodowej. 
wych referend6w uwlaszczenio W referendum oglo$zonym 
wyeh. Bylo to prawie dok!adnie przez Prezydenta. w kt6rym odpo
lyle. co srednia z wojew6dztwa wiadaiismy na pytanie .,ezy jestes 
clechanowskiego. Na ICjczna licz za powszechnym uw!aszczeniem 
b~ 13.399 uprawnionych, lokale obywateli')" na tak opowiedziaio 
do spraw referend6w odwiedzilo si~ 2338 glosujqcych. Stanowi [0 

2_683 osoby. Tradycyjnie jui, wi~ okolo 89% biorCjeych vdzial w re
ksz<,\ frekwencj~ zanotowano w ferendum. Podobna liezba osOb 
obwodach miejskich. gdzie gloso pozytywnie odpowiedziala na 1 ,2, 
walo 23,5%. W lokalach znajduj<,\ 4 pytanie referendum og!oszone· 
cych si{l na terenadl wiejskich do go przez Sejm RP. Na trzecie py. 
urn poszlo nieco ponad 16,5% tanie m6wi'lce 0 zwil;kszeniu 
uprawnlonych. Podobnie jak w po wartosci 5wiadectw udzialowych 
przednich wyborach najliczniej Narodowych Funduszy Inwes1y· 
odwiedzajqcym lokalem byl lokal cyjnyeh, 66% gloSUJ'lcych zakres

Nr 1 mieszczCjCY sil; w L!ceum lilo odpowiedi ,.nie". Jedynym
 
Og6Inokszla!cqcym, gdzie swoje obwodem do spraw referendum,
 
glosy odcalo 25,5% znajdujqcych gdzle wi~kszosc mieszkatic6w
 
sil;? na listach. Tyiko p61 procenta data na to pytanie pozytywnq
 
mniej glosowa!o w Szkole Podsta· odpowiedi byl obwOd zlokalizo

wowej w Piescirogach. Najmniej wa ny we wspom nia nym jui: Pian o·
 
sza procentowo liczba wie. Referendum uw!aszcze

uprawnionych. stawila sil? w sie· niowe z calq pewnosciq nie cie

dzibie obwodowej Komisji w Pia szylo sil; duzym zainteresowa

nowie. Na 482 osoby do urny niem mieszkancaw naszej gminy.
 
przysz!o zaledwie 56. co dalo fre Podobnie jak w calym wojewa·
 
kwenei~ na poziomie 11,7%. W dZlwie ciechanowskim (najniiszy
 
obwodach miejskich, najnizsz<'\ bo wskainik obecnOSci w kraju). Do
 

sredniej krajowej zabraklo nam
 
ponad 12%. Z tej sy1uacji cieszyli
 
sif(J tylko czlonkowie komisji dIs re

rerendum. kl6rzy tym razem mieli
 lYelE 
bardzo maio pracy. 

I-4 NASIELSKA AWK 

Poda i! Po at I. 
•


Lutowa sesja Rady Miejskiej przyniosla uchwalenie calego pakie
tu stawek podatkowych obowiqzujqcych w roku biezqcym. Ponizej 
przedstawiamy najwainiejsze stawki podalkowe dotyczqce duiych 
grup mieszkanc6w naszej Gminy. 

I. Stawki podatkow od nieruchomosci 
a~od budynk6w mieszkalnych lub ich cz~sci od 

1 m powierzchni uzytkowej 0.09 zl 
b) od bUdynk6w lub cz~sci zwiClzanych z prowadze

niem dzialalnosci gospodarczej innej niz rolnicza lub 
lesna oraz od CZl;sci budynk6w mieszkalnych zaj~tycg 
na prowadzenie dzia!alnosci gospodarczej od 1 m 
powierzchni uzytkowej 5.00 zl 

c) od 1 m2 powierzchni gruntow: 
- zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospo

darczej innej niz rolnicza lub lesna z wvjCltkiem zwiq 
zanych z budynkami mieszkalnymi 0.20 zl 

- od dzialek letniskowych 0.02z/ 
- od pozostalych (np. dzialki budowlane) 0.01 z! 
UWAGA! Z podatku zwalnia si~ nieruchomosci za

j-;te przez placowki sluiby zdrowia. 

II. Podatek od srodk6w lransporlowych (drogo
wy) 

a) mOlocykle (poj. skokowa w cm3
): 

- 51 ·350 (w!qCZ nie) - 24.00 z/ 
- powyzej 350 - '120.00 z! 

7 ~b) motorowery .~ 
\ 

3cJ samochody osobowe (pO]. skokowa w cm ) 
- do 900 (wlqcznie) - 38.40 zl 
- 900-1300 (wIClcznie) - 72.00 zl 
- 1301- i 500 (wlqcznie) - 91.20 zl 
- 1501-1 600 (wlqcznie) - 144.00 zl 
- 1601-1800 (w!qcznie) - 225.60 zl 
- 1801-2000 (wlqcznie) - 37920 z! 
- 2001-2500 (wlqcznie) - 585.60 zl 
- powyzej 2500 - 792.00 zl 
d) samochody cil1zarowo-osobowe (masa calkowi

tal 
- do 2 Ion (w!qcznie) - 91.20 zl 
- powyzej 2 ton - 144.00 zl 
e) ciqgniki rolnicze (poj. skokowa w cm3) 
- de 4000 12.00 zl 
- powyzej 4000 28.80 zl 
f) przyczepy 1naczepy 
- do 0,5 T (w!acznie) - 19.20 z~ 
- powyzej 0,5 T - 1 T 38.40 zl 
- powyzej 1 T - 5 T 31.20 zl 
- powyiej 5 T - 20 T 96.002./ 

UWAGA! 

Stawki podalkowe dla pojazd6w ekologicznych (z katalizatc- '1 

lub na gaz prepare-butan) Sq kilkanascie pracent nizsze ad pr~ . 
stawionych wyiej_ Termin zaplaceroia pierwszej raty podatku drogo
wego mija 15 marca a drugiej raly 15 wrzesnia br. (Nr konta w 
913267/1746/321-1 w Banku Sp6ldzielczym w Nasie/sku). 

III. Padatek raIny 
- cenl; 1 kwintala iyta potrzebnq do obliczenia podalku rolnego w 

I p6/roczu 1996 roku ustalono w wysokosci 18 zl. 

IV. Oplala administracyjna za spor2lldzenie testa
mentu 

a) sporzCldzenie testamentu w Urz~dzie Miejskim 50.00 zl 
b) sporzqdzenie teslamenlu u testatora 60.00 zl 

V. Podatek od posiadania psow (za kai:dega psa) 10.00 z{ 
- wlasciciele gospodarstw rolnych p1aca za lrzeciego psa i kazde

go nastl;pnego, 
- wlasciciele nieruchomosci (np. posiadacze dom6w) placCl za 

drugiego psa i kaidego nasl~pnego, 
- mieszkancy dom6w wielorodzinnych, kl6rzy nie posiadajq nie

ruchomosci p1aCq za kaidego posiadanego psa niezaleznie ad ich 
ilosci. 

UWAGA! 
Ze wszystkimi stawkami podalkowymi obowiqzujClcymi na terenie 

Miasta i Gminy Nasielsk moina zapoznac si~ we wiasciwych wy
dzialach Urzl;du Miejskiego. 

(oprac. AWK) 



Pienvszy dobroczynny
 
bal kostiwnowy
 

ill Nasielsku 

wydarzeniem 
towarzyskim 

W ostatniq sobot~ karnawalu, 
lj. 17.11.96 r. w Szkole Podsla
wowej nr 2 w Nasielsku zgroma
dzilo si~ wyjqtkowo duio osob. 
Okazalo silil, ie byli to Orsaniza
torzy, Sponsorzy i Goscle - za
proszeni na Dobroezynny Sal 
Kostiumowy. Kiedy na zegarze 
wybilagodzina 19.00, sam "Me
risto/eles" (w czarnym cylindrze, 
zielono-czer.vonej pelerynie do 
kostek, w bialej i gustownej ko
szuli - prosto z ParyZa) przed
slawil uczestnik6w lej wyjqtko
wej Imprezy. Ozielnie mu asy

k 'al - "Lemoniadowy Joe". 
~, _ zakonczonej prezentacji, 
ks1a.dz Pralat - Kazimierz Snie
gocki dokonal oficjalnego otwar
cia Balu. 

Orkiestra zagrala Poloneza 
i... "Mefislofeles" w pier.vszej 
parze z "NieznajomC\" rozpo
CZlilii Noe - peJnq nlespodzianek. 
Aby "tradycji balowej" stalo si~ 
zadosc, nast<;!pnym laneern by! 
wale. Niekt6rzy mieli lreml;!, ale 
jak sil;! p6zniej okaza!o, ci najle
psi "uezeszezali" do Szko!y 
Tanea Romana Polanskiego. W 
kuluarach - tui przed batem 
dyskutowano 0 przybyciu za
granicznych Gosei. Domysly 
wseibskieh Nasielszczan 
sprawdzily si~, poniewai: dolar
Ii: Arab (z kabarelowym iyeiory
sem) w parze z alrakcyjnq Sze
cherezadq, naftowy "Szejk" z 
"Brankq" i PrzYJaci6lmi, niewol

nica "Isaura", sympatyczna 
"Januaria" oraz szczup/e lan
cerki z Oalekiego Wsehodu, 
"MeksYkanin" z Ukochanq... 
Swoim dostojnym wejseiem ols
nita wszyslkieh ,,2101a Kleopa
tra" z przysloJnym "Turkiem" u 
boku. Niemal rownoczesnie 
przybyli: "Lady Makbet" (An
glia) z "hrabiq" - Don Salvadore 
de Paranoja" (Hiszpania) i "Je
den" ze 101 dalmalynczyk6w 
Walta Oisney'a w parze z "Syl
westrem a'ia Marana - straia
kiem" Z8 Strzegocina. Z Dzikie
go Zachodu przybyli "Kowboje" 
z wybrankami serc, "Oslatni 
Mohikanin", "Zlamana Strzala" 
I "Vinn610u" - bel. "Apanaczl", 
CZyZby nie zdqzyla na Inter Ci
ty? 

Chociai: za oknem szalata zi
ma, na stolach znalazly sie pili'k
ne kwialy z "Baszty", ana par
kiecie tanczyli: "Muchomor", 
"Wiosna", "Lata", "Noe", 
"Uczennica" z "Ojeem" i taje
mnicza Cyganka, klora cierpli
wie wrozyla z r~ki swo;emu 
Par1nerowi. W najmniej oczeki
wanym momenCl8 - na krawfi]dzi 
ryzyka - wyskoczy! z basni 
., Czerwony Kapturek", wilk nie 
zdaiyll ZaslClpil go "Lesniczy", 
k16ry dose ostroi:nie zaopieko
wal si~ "Dziewczynkq". Nalo
miasl "Zorro" byl lak zajli'ty 
pi!;)knymi oczyma "dony Con
chity", i.e nie doslrzegl efektow

nego wejscia: "Salvadore Oall" 
z "Muzq", "generala Lee" z 
"Malq lady Punk" i "R6iowej 
Damy~', z "oficerem lasicq", .. 

Kr61a i Kr610wej Balu ....Po zaci~
lej i wyrownanej rywalizaeji 
wszyscy sil;) swielnle~rezento
wali - zwyeililzy! "Flap" - Slawo-

Dobroczynny 8al Kosliumowy 
zaszczyeily swojq obeenosciq 
Osoby znane w naszym mi aste
czku. a mianowicie: Oyreklor Li
eeum Og61noksztalcqcego z 
Malionkq, pani Prezes Sp6!; 
dzielni Mieszkanlowej z M~iem,' 
Dyreklor Banku z Zonq, Lekarz 
weterynarii ze SWOiCl Polowi
e'l ... , a takie mieiscowi "hrabio

!wie", "Slarzy ziemianie~ oraz 
okoliczna "magnaleria". A pro
pos "Biznesmeni" nie dojechali... 

Organizatorow wzruszyla 
obeenosc "Flipa i Flapa", kt6rzy 
- na II;! Okolicznosc - przyleeieli 
prywalnym samololem, az Z Ar
chiwum Filmow w Hollywood 
(Slawek F. ularbowal w!osy i 
zgolil brod~l), Ku zaskoczeniu 
Gosei, zasiedli do wsp61nej bie
siady przy jednym stole z "Iejt
nantem - Sergiejem Zbigniewi
czem Nikolyezenko" oraz z 
"Marusiq" - przyjaci6~kq CZle
rech Pancernych, lanczyli lakze 
ze sobq. Dodalkowq atrakejq 
Wieczoru byla Aukeja Dziel 
Sztuki Amalorskiej oraz Wybory 

mir Fijalski. Krolowq zoslala 
Ewa Zakrzewska w przebraniu 
za "Czerwonego Kapturka". 
Niech nam milosciwie panujq. 
Niewqlpliwie byli bezkonkuren
cyjni w swoim zywiolowym tan
cu laureaI6w... 

Mi!q a(mosfer~, tel perfekcyj
nie przygotowanej Imprezy, 
wsp6ltworzyly mile j usmieeh
nil;)le panie - Kelnerki oraz Or
kiestra, ktora nie "kaleczY!a" 
uszu przebojami typu Disco Po
lo czy Disco Relax... ku zadowo
leniu Gosei. Wspaniala zabawa 
trwala do biale~o rana. Oslalni 
Taneerze zeszli z parkielu 0 go
dzinie 8.00 w niedziel17. 

Wszyscy uczestniey Dobra
czynnego 8alu Kostlumowego 
zgodnie twierdzq, is: "Ta Noe 
byla za kr6tka", Proslmy 0 bis! 

PS. Bardzo dzi~kujemy Orga
nizalorom I Sponsorom za pier
wszy prawdziwy Bal w Nasiel
sku, a wszystkim Gosciom za 
szampariskl humor. 

Do zobaezenia za Rok l 

Katarzyna Cienkowska 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

I starosta zer.va! sit;! zaperzony... 
Maria przestraszona chwycila za r~ce brala mowi&c: 
- Najdrozszy J6zefacie! uspokoj si~, nie gniewaj, chciej go 

wys!uchac, pozw61 mu tu przyjscl... 
Slarosla sapal z gniewu i biegal po pokoju, nareszcie uspokoil 

si/il lroch~ i spojrzal na siostr~ placzC\cq. 
- Czeg6i: znowu p1aezesz? przeciez go nie zjem, c6i mog!;) 

zrobic goseiowi, choc nie proszonemu pod moim dachem? 
Mage tylko prosie jego kr61ewiczowskq mose, ieby zeehcial jak 
nairychlej wracae skCld przyszedl. Chodi wiE;le ze mna.! ... 
. Gdy pan J6zefal wszedl do bawialni, krolewicz stal jak przed

tem na srodku komnaty. Ale zaszla w nim wielka zmiana: wypro
slowany, pewny siebie, sklonil si!;) z uszanowaniem slaroseie i 
nie dajqe mu przyjsc do slowa przem6wil: 

- Jasnie wielmoiny panie i bracie! Mam zaszC2yt prosie wa
szmose pana 0 r!;)ke staroscianki rozanskiej. Waszmose panu 
jedynie przyznaj~ prawo rozporzqdzania niq. Tusz/il, ie wasz
most pan prosby mojej nie odrzuci, przez wzglCld na wsp61ny 
a/ekl i przYJaZn, ktora lC\czyla Wesslow z Sobieskimi w osobach 
s.p. starosty roi:anskiego i kr61a Jana, milosciwego ojca mego! 

Wiem ja, ze w niew!asciwym lu jestem eharaklerze, ale !iSlom 

nie chcialem powierzae lak wai:nej dla mnie sprawy; swieio zas 
wypuszczony z sasklego wi~zienla, nie chcia!em sic;l narai:ac 
otwartym przyjazdem na jakle ba.dz suspicja. 

Slarosta zaskoczony tak diugq przemowq, kt6ra ad razu 
obalala wszystkie zarzuty, zjednany wspomnieniem dawnych 
slosunk6w przyjaini, zaezC\! dzifilkowac za zaszczyt wyswiad
GZony Wesslom w osobie starosei an ki r6ian skiej i chela! wlasnie 
wtrqci6 jakies "ale", kiedy Konstanty przerywajCjc wykazal, ie 
zaslczyt tylko przypada Sobieskim, a jemu szczeg61nie, ieieli 
otrzyma r~kt7 lak pit;lknei, zaenej I doslojnej panny. 

Jak wszyscy IUdzie iywo czujqcy, przekonal nareszcie staro
slfi] i zjednal go dla siebie. Z drugiej strony pan Jozefat pr~dko 
oeenil dotykalne korzysci lego zwiqzku. Konslanty Sobieski by! 
nie lada partyCl. PominClwszy juz, ze byl synem kr6la, bohatera, 
ie zawsze pre,tendowa! 0 Iron, leel z dzia/6w rodzlnnych olrzy
mal Z!oczow, Z6/kiew, Jawor6w z kJuczami naleiacymi do tyeh
ie i CZf;lsC kapilal6w wywiezionyeh do Francji w ogromnej w6w
czas sumie 3 000 000 liwrOw. 

Wprawdzie Maria Wessl6wna byla lei posainq pannq, bo 
mia!a przeznaczone testamentem od ojea 1 000 000 zlotych w 
dobrach i kapitalach, ale ad przybytku glowa nie boli, jak mawiali 
slarzy, a i parantela z Sobieskimi, nie do pogardzenia by/a. .. 

Widzial lei: starosta, ie oboje mlodzi 9!l;lbokie i prawdziwe i:ywlh 
ku sobie a/ekly, skora wszelkie przeszkody, intrygi kr61owej, niewo
la nawet i dlugie rozlClczenie, wcale ich nie zmniejszyly. 
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Jedyny zwojew' dztwa ciec anowskie~o
 
Dnia 17 stycznia br. w 01

szlynskiej Wyi.szej 5zkole 
Pedagogicznej odbyl si~ Fi
nal Zawod6w Okr17gowych 
XXVI Olimpiady Literatury i 
J~zyka Polskiego. Do elimi
nacji Centralnych XXVI OL i 
JP zakwalifikowano 5 osob. 
Wsr6d nich znalazl sil; Ro
man Chymkowski - uczen 
maturalnej klasy (IV fOb") 
nasielskiego Liceum Og61
noksztalcqcego im. Jaro
slawa Iwaszkiewicza. Jego 
nauczycielem polonistq jest 
magister Henryk Sliwinski. 

Naleiy nadmienic, ii Ro
man Chymkowski - jako jedy
ny z wojew6dztwa 
ciechanowskiego - zakwalifi
kowal si~ do XXVI Centralnej 
Olimpiady Literalury i J$zyka 
Polskiego. Zwyci~iyl z uez
niami klas humanistycznych 
o znacznie rozbudowanym 
programie nauczania jli!zyka 
polskiego i zwi$kszonej licz
bie godzin tego przedmiotu. 

- Panie magistrze, Romku 
- gratulujemy! 

• 
Czyn zy ba' si~ azu?
 

Pytanie moje spowodowa
ne jest oczywiscie coral. cz~
stszymi doniesieniami 0 
wybuchach gazu. Tylko w 
obecnym roku (min$fo zale
dwie dwa miesiqce) bylo ich 
w kraju ponad dziesi~6. Stra
ty materialne spowodowane 
wybuchami SCj ogromne. Gi
nq ludzie. Tego typu donie
sienia, w momencie gdy 
nasze miasto i gmina inten
sywnie sil? gazyfikujq, powo
dujq wsr6d aktualnych i 
potencjalnych uiytkownik6w 
lego "paliwa" niepok6j ana
wet slrach. 

W chwili obecnej gazu zie
mnego uiywa w naszym 
miescie ponad 190 gospo
darslw domowych. W tym ro
ku gaz otrzyma kilka wsi, 
prowadzona tei b~dzje dal

sza gazyfikacja miasta. Wy
daje sii?, ze proces ten nie 
tylko nie uJegnie zahamowa
niu, ale zostanie znacznie 
przyspieszony, poniewaz 
rosnie wiedza spoleczen
stwa i dokladniej poznawane 
Sq przyczyny tragicznycn 
zdarzen i sposoby ich unika
nia. 

WiGkszosc mieszkancow 
miasta i gminy u:i:ywa gazu 
propan-butan dostarczane
go w bullach, a ten jest 0 

wiele bardziej niebezpieczny 
niz gaz ziemny. 1I0sc eksplo
zji spowodowanych przez 
ten rodzaj gazu jest taka sa
ma jak ilose eksplozji spowo
dowanych przez gaz ziemny. 
I w jednym i w drugim przy
padku przyczynq nieszcz~sc 
byla zazwyczaj nieostroi

nose a niekiedy nawet g!upo
ta ludzka. Trzeba wyrainie 
powiedziec, ie gazu nie na
leiy siti! bac, ale nie nalezy 
go w iadnym wypadku le
keewaiy6. Dlalego nie tylko 
jego instalacj~. ale i wszelkie 
naprawy i przeglqdy naleiy 
powierza6 faehowcom po
siadajCleym uprawnienia ga
zownieze (mysl~, ie si~ 
zareklamuiCl w naszej gazet
ee). Samowolnie nie moi.na 
podejmowac zadnyeh ule
pszen ani udoskonalen. W 
wypadku, gdy wejdziemy do 
pomieszczenia i poczujemy 
gaz Uest specjall1le zawan
niany) nie nalei:y zapalac na
wet swiat/a, ale przewietrzyc 
pomieszczenie, a po spraw
dzeniu czy kurki nie zostaly 
pozostawione przypadkowo 
odkrl1cone, w wypadku, gdy 
Sq zakr~cone, zamknCj(; do
pfyw gazu do pomieszczen i 
powiadomic pogotowie ga
lOwe (12-222). 

Fachowc6w z uprawnie
niami powir:nismy tei. zapro
sic, aby przynajmniej raz w 
roku sprawdzili szczelnosc 
instalacji, prawidlowosc 
dzialania gazowych urZq
dzen odbiorczych (gazowni
cy) i elektrycznych 
(elektrycy). Nie mniejszq wa
Qli! ma lei: wizyta kominiarza, 
poniewai. spaliny, a nawet 
wydobywajqcy si~ przypad
kowo gaz musi uchodzic po
przez drozne przewody 
kominowe I wentylacyjne. 
Trzeba tez pamiti!!ac, ze gaz 
ziemny jest Izejszy od pOWI8
trza, unosi siG do gory i przez 
kratki uchodzi do przewod6w 
wentylacyjnych. Gaz butlowy 
jest Ci$i.szy od powielrza i 
uehodzqc snuje si\' blizej 

podlogi, dlatego przy wie
trzeniu naleiy otworzyc ra
czej drzwi. Buth z gazem nie 
powinno si$ lei przechowy
wac w piwnicach. 

Niekiedy gaz moie poja
wiG sie W budynkach, piwni
each dom6w, studzienkach 
kan al izacyjnych i sci eko
wych, gdzie nie ma iadnych 
przewod6w gazQwych. Z 
nieszczelnego przewodu 
pod ziemiq, zwlaszeza, gdy 
jest ona zamarznieta, prze
mieszcza sie i wypelnia wol
ne przeslrzenie. W wypadku 
wyczucia jego zapachu nale
zy takie z3wiadomic pogoto
wie gazowe. 

Jednq z przyczyn roz
szczelniania sie insta!acji ga
zowych jest ich 
skorodowanie (inslalacje w 
niekt6rych miastach majq 
ponad 50 lat). Mieszkaney 
Nasielska Sq w tym dobrym 
poloi:eriu, ie inslalacja w 
naszym miescie jest now? "
do tego do rozprowadze • 
gazu uiyto rur polietylenu.! 
wych, kt6rych trwalosc, po 
badani8ch laboraloryjnych, 
okreslono na 100 lat. Instala
cja w domach nie jest skre
cana tylko spawana. 
Wszystko to jednak nie zwal
nia nas z obowi'lzku doklad
nego przestrzegania 
zalecen gazowni, wykonaw
eow inslalacji i producentow 
odbiornik6w gazowych. Po
nadIa warlo wiedziec, ie w 
sprzedazy Sq roi.ne urzqdze
nia sygnalizujqce nadmierne 
stl;zenie gazu w powietrzu. 
Dla pewnosci powinnismy 
si$ w nie zaopatrzyc. 

AZ.. 

Widzqc brata ulagodzonego, Maria prosila, ieby pozwoljJ 
Konstanlego przedstawic bralowe) i razem udali Sl~ do )e) ko
mnat. 

Okolo zachodu slonca Zuzia z Anulkq chodzily po uliczkach 
wirydarza, zrywajClc z polecenia starosciny kwialy, ktore WIOlO
ne w saskie porcelanowe w3Zony mialy ozdobic bawialnit,). Juz 
zebraly dwa snopy roznobarwnych astr, aksamilek, rezedy, 
malw ciemnych i szlazow r6i.owych, usiadly wi,?c na laweczce i 
zacz~ naradi;l. 

- 0 moja Anulku! - rzekla Zuzia, - co si~ tei to u nas dzieje l 
ow kwestarz, co byl rano na Mszy Sw. jak poszedl z listem do 
panny staroScianki. lak si~ wi~cej nie pokaza!. Panna low
czanka przygolowala jak zwyczajnie przekqsk~ u siebie: 
kmink6wkt,), pierniczki, szynk,?, chleb, mas/a, miala go zapro
sic na sniadanie; przeciei to kwestarze przywoiq nowiny z 
calego wojew6dztwa; a coz dopiero taki az z Gdanska, no, i 
wszystko na prOi.no. 

Pl'2echodzl;'! przez kredens przed obiadem a tu Janek wyciera 
talerze i powiada. 

. Wie tei panna Zuzanna, ksiqdz przemienil si~ w ksi~cia. 
Klimek przyni6s1 Homoczek od Balcera. len kweslarz przebral 
Sl,? pi,?knle i siedzi z panstwem w jejmoscinnej komnacie. Sam 
pan Jacenty nosil na srebrnej tacy roinosci, ja teraz talerze 
zmywam po sniadaniu. 
~R 

· Ja mu na to "glupi iestes" i poszlam, ale doprawdy cos w 
tem jest. Panstwo przy obledZle rozmawlali jak zwykle, ale 
wyratnie byli nieswoi. Panna lowczanka zaciskata usta, jakby 
si~ actu naplla. pani mastowniczyna byla dwa razy tak nad~ta 
jak zwykle, a ty przyszlas z pok%w od panny staroscianki i nic 
do twojej Zuiki nie mowisz, tylko cos tam sumujesz! 

• OJ! Zuziu, Zuziu l jakie my szcz!i'sliwe, zesmy si~ proslemi 
szlachciankami urodzily! - rzekla Anulka. Nasza staroscianka 
taka wielka pani, na kr61ewskich dworach wychowana, a lyle si~ 

nacierpiala.... Sluchaj Zuika! prawd~ mowi! glupi Janek, len 
kwestarz, 10 wya brai sobie, to iest kr61ewicz Konstanly Sobieski. 
On od pi~ciu lat chce si~ zenic z naszq pannq i ona go serdecz
nle miluje, ale mu kr610wa matka i rodzina nie pozwalajCl. Taka 
staroscianka r6ianska jeszcze dla nich za malo l 

Wszystko mi to opowiedziala Marysia pod wielkim sekrelem, 
a ja toble mowilil Zuika takie pad sekretem, pami~laj Zuika! 

- Seldz spokojna, Anulku! u mnie sekret, to jakby klo w studni~ 
wrzucil! 

- Tak, tak, ale kto przyjdzie do sludni, to zaczerpnie - zacz~ja 
smia6 Sl~ Anu Ika . ale widzisz sekret sekretowi nierowny. Wierz~ 
ci jednak i dlatego wszystko ci zawsze mowit,), tylko mnie nie 
zawiedi.! 

• Ale co teraz b~dzje? - pytala ciekawie dziewczyna . maie u 
nas wesele? Jezus! Maryja! c6iby to by/oj huk gosCI, muzyka, 
beczki ze smola na warach, strzaly z moidzierzy na wiwat!. .. 

(c.d.n.) 



Co wybrac? 

an at
 
Wielu radnych - w wyniku 

znowelizowanej 25 wrzeSnia 
ubieglego roku - ustawy samo
rzqdowej - stan~a Pl'2ed dra
matycznym wyborem: albo 
praca, albo mandat radnego. 
Wielu gminom grozi dezorga
nizacja w ZWiqzKU z koniecz
nosciq wymiany sporej cz~sci 
ragy-. 

Zn owel izowa na ustawa 
wprowadzila bowiem zakaz let
czenia stalusu radnego z wy
konywaniem pracy w tej samej 
gminie, w ktorej uzyskal on 
mandaI. Radny nie moze po
nadIa petnie funkcji kierownika 
w jednostce organizacyjnej 
dane} gminy. Slowem, nie wol
no mu bye urz~dnikiem swoje
go urz~du gminy ani np. kie
rownikiem szkoly przej~tej 
r ,z gminfil. 

-,0 Trybunalu Konstytucyj
nego naplynl7lo kilkanascie 
wnroskow 0 stwierdzenie nie
zgodnosci z Konstytucjq no
welizacji ustawy, kt6ra zaka
zuje Iqczenia mandatu radne
go z pracq w urzfildzie gminy. 

W obronie radnych stanql 
tei: prof. Tadeusz Zielinski, 
rzecznik praw obywalelskich. 

Co mial na mysli ustawo
dawca? 

Ustawodawca chcial zapa
biec wielu nieprawidlawos
ciom. Np. kupowaniu glosow 
radnych w zamian za posadv 
w urz~dach kierowanych 
przez samorzqd czy probom 
wywierania roznorodnych na
cisk6w przez radnych b~dC!

cych praeownikami samorzCj
dowymi a zatrudniajCjC8 ich 
zarzCjdy 9min. 
~Iowellzacja - w inteneji 

L 3wodawcy - miala tez 
sprzyjac prawidlowemu wyko
nywaniu funkcji kantrolnych. 
Pozostawanie wpodw6jnej roli 
kontrotowanego i kontrolujq
cego stalo si~ wit;lc niemoili
we. 

Co nie podoba si~ rad
nym? 

Radni dopatrujq si~ w zmia
nie przepis6w naruszenia za
sady poszanowania praw stu
sZnle nabytych, zasady zaufa
nia obywateli do panstwa. pra
wa do pracy oraz prawa do 
udzialu w iyciu publicznym. 
Zarzucajq ponadto zlamanie 
zasady rownosci wobec pra· 
wa. 

Wedlug wnioskodawcow, 
osoby wykonujCjce zaw6d 
urz~dnika gminy, w kt6rej uzy
skaty mandaI, lub kierownika 
jednos1ki organizacyjnej pod
legajqcej tej gminie majCj w~i:
sze prawa niz pozostali radni. 

Ibo eta
 
Na dodatek decyzj~ 0 star

cie w wyborach samorzCjdo
wych podejmowali w innych 
warunkach prawnych. Zostaly 
one zmienione w trakcie icn 
kadeneji. 

W kaZdym razie radny, ktory 
zajmuje zastrzezone stanOWI
ska, musi wystCjpic 0 urlop 
bezplatny pod rygorem wy
gasni~cia mandatu. 

Co nie podoba si~ rzeczni
kowi? 

Podjt;!cie pracy w urzl;!dzie 
jest rownoznaczne ze zrze
c:z.eniem si~ mandatu. Jeieli 
radny chce go dalej sprawo
wac, musi zloZyc wniosek 0 
urlop bezplatny na okres spra
wowania mandalu oraz trzy 
miesiqce po jego wygasnil;!eiu. 
Nie zlozenie takiego wniosku 
jest z kolei r6wnoznaczne ze 
zrzeczeniem si~ mandatu. 

Do prof. Zielinskiego naply
nf7lo wiele listow ad samorzC\
dowcOw, w kt6rych skari.Cj si~ 
ani na 10, i8 postawiono ich 
przed wyborem: pracowac c:z.y 
pelnic funkcj~ spolecznCj. \Ny
branie tego piel"NSzego ozna
cza... pozostanie bez srodk6w 
do Zycia. 

Tym samym cenni niejedno
krotnie ludzre zostajq zmusze
ni do zakonczenia swej dzia
!alnosci spolecznej. 

Co do pelnienia funkcji kie
rownika w jednostce organiza
cyjnej gminy. Przeciei. nie
rzadko wlasnie ta funkcja za· 
owocowala wyborem do rady 
gminy. W takiej sytuacji jest 
niejeden dyrektor szkoly, 
przedszkola. zlobka czy zakla
du budietowego. 

W listach padal zarzut obciCj
zenia radnych domniemaniem 
ni euczciwego wykorzystywa
nia uprawnlen jako czlonk6w 
rady w pracy zawadowej. 

W malych gminach maze 
dojst do koniecznasci wy
miany nawet polowy sklad6w 
rad. 

Zdaniem rzecznika, jest to 
nie fair wobee wyborcow. leh 
glosy z mocy prawa stajCl sj~ 
niewai.ne. 
Spraw~ rozpatrzy Trybunal 

Kanstytucyjny. 
- Jednak jesli wnioski w 

sprawie zbadania niezgad
nosci nowelizacji ustawy sa
mOrzCjdawej z KonstytuCJCl bl;l
dC! weiqz naplywaly, znacznie 
oddali to lermin rozstrzygni~
cia sporu - twierdzi Adam Jan
kiewlcz, rzecznik prasowy Try
bunalu Konstytucyjnego. 

za Polskq Agencjq InformaCYJrlq . 
AS 

Z ianykad owe o,S,P,
 
W dniu 24.02. br. Zarzqd 

O.S.P. w Nasielsku odwolal Z 
tu nkcj i naczeln ika tUlejszej 
O.S.P. pana T. Bieleckiego. po
woluj<lC jednoczesnie na to sla· 
nowisko p. Edwarda Ostasze
wskiego. 

R6wniez dokonano zmiany 
na stanowisku voce prezesa 
O.S.P. - odwo~ano z tunkeji tej p. 
Jana Saliszewsklego, a powola
no na to stanowisko p. S. Boro
wskiego. 

MW. 

Dwa samoc ody dla ~UlMu.ej ,SIP.
 
Jednostki O.S.P. w Jask610· wskiej Jana Antonowicza i ko

wie i Jackowie w niedtugim cza· mendanta Gminnego O.S.P. z. 
sie wzbogacq sit;l 0 samochody Zaranskiego. 
ci($'zarowe Star 660. Pojazdy te Przekazanie pojazd6w nastq
uzyskano nieodplatnie z jedno· pi w najblii:szym ezasie. 
slek U.O.P-u dzi~ki staraniom 
p.p. - senatora Ziemi Ciechano- MW. 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego 

01.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 21.03, 
22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03,27.03,28.03,29.03. 

Apteka mgr SWigoniak, ul. Rynek 

02.03,03.03,04.03, 05.03, 06.03,07.03, 15.03, 16.03, 17.03, 
18.03, 19.03. 20,03m 30,03. 31,03, 

Dyiur sobotnio-niedzielny od godz. 16.00 w sobol~ do poniedzia!
ku rano. 

ZOZ . Przyehodnia Rejonowa w Nasielsku i lekarz dyzurny pelni q 
dyzury w kaidq sobot~ w godz. 8.00-12.00. 

MW. 

W minionym miesi<leu rozpo
CZCj! Sili! przedwiosenny ruch na 
targowicy. Ceny zb6i. wzrastajCl 
systematyeznie: 

- pszenica . Qzima i jara 
(wz rost 0 ok. 5 z!) - 52-56 zUl 00 
kg, 

- iylo (wzrost 0 ok. 3 zl) . 
30-32 zl/1 00 kg, 

- jfiiczmien (wzrost 0 ok. 4 zl) 
- 45-49 zUl 00 kg, 

. owies utrzymal cen~ z po
przedniego miesiClca . 35·40 
zUl00 kg, 

. lubin - ceniono na 60 zl/1 00 
kg. 

Cena prosiClt tei. ulrzymala 
SIIi! na !ym sarnym poziomie 
120-150 zl za park!;) zwierz'll, 
nalOmiast wzrosla cena cielq!
byczk6w do 6,5 zt za kg wagi w 
zwiqzku z mozliwosei<l, skupu 

zwierzqt na eksport. Cena cie
Iql-jal6wek wynosi!a 5 z! za kg. 

Nawozy sztuczne. Zauwazy
lismy zwifiikszone zaintereso
wanie nawozami w.sr6d rolni
k6w. Ale eeny nawoz6w nie 
zmieni!y sifi!. 11ak: 

- mocznik - 50 zl/1 CO kg, 
- PKMg - 29 zU1 00 kg, 
- saletra - 38 zUi 00 kg, 
- saletrzak - 36 zUl00 kg, 
. polifoska - 54,50 zU1 00 kg. 

zebral i opracowai 
M.W. 
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Znaczenie hasel: 

PozrOMO: 
1 - szluczna kura, 5 - samochodowy sygnal, 7 - pewna ilose, 

zapas, 8 . ~odycze, delicje, 10 - slui.qcy U hrabiego, 12 - sloi w 
muzealnej gablocie, 14 - zwierz~cy kr61, 15 - czlowiek impulsywny, 
17 - tramwajowy, nie ma go w Nasielsku, 19 - ptak domowy, 20
energia, sila, 21 - jednostka pojemnosci pamililci komputera, 22 
plan, szkic lerenu, 23 - dziewczynka z elementarza Falskiego, 24 
drzewo Iisciaste w herbie Kanady, 25 - zamykasz w nim dzialania 
matematyczne, 26 - antonim dobra. 28 - bUdynek dyplomatyczny, 
30 - wasn, sp6r, sprzeczka, 34 - darczynca, ofiarodawca, 35 - silacz 
z OVO VADIS? kt6ry uratowal Liwi~, 36 - manko, brak, 37 - zawody 
rozgrywane co 4 lata. 

PIONOWO: 
1 - plak z koralami, 2 . dzial osobowy w zakladzie pracy, 3 

rozwijajq si~ wezesnq wiosnq, koeki, 4 - glista, didiownica, 5 - styl 
plywacki, 6 -Iisi ogon, 8 -nakladasz niq wiedzeJ do glowy, 9 -pomost, 

Kino "NIWA" zaprasza
 
6-10.03.96.• "Goldeneye", 

prod. USA, godz. 17.00. 
13-17.03.96. - "Nagla 

smiere", prod, USA, godz. 
17.00. 

20-24.03.96.• "Jedy" , prod. 
USA, godz. 17.00. 

26-31,03.96.• "Mortal kom
bat", prod. US!,.. Fodz. 17.00. 

"Goldeneye" . thriller, kolej
na opowiesc 0 przygodach bry
tyjsklego agenla wywiadu Ja
mesa Bonda. Tym razem Bond 
pr6buje powstrzymae rosyjskie
go generala. chcacego sprze
dac wykradzione z wlasnego 
sztabu plany lajnej bronL W ro
lach gl6wnych: Pierce Brosnan i 
Izabella Skor~~k? (125 min.). 

wiadukt, 10 - pani sprzedajqca kwiaty, 11 - wiosenne warzywo, z 
dlugim ogonklem, 12 - cZqstka elementarna, 13 - rzqdy despotyczne 
oparte na religii, 15 - solenizant z 7.06., 16 - hodowla koni, 18 
ksiqi.ka opowiadajqca 0 milosci, 20 • motocyklowy tor przeszk6d, 
24 . przechowuje w nim znaczki pocztowe, 27 - nalesmki, placki z 
iaj, 29 - narzfildzie rzeibiarza, 31 - na nim lor kolejowy, 32 - gr. bagini 
Z SOWq i galqzkC\ oliwnq, 33 - wioslarska osada. 

Rozwiqzaniem krzyi:6wki bl;!dzie haslo wypisane z kratek ponu
m~rowanych w prawym dolnym rogu ad nr 1 do nr 32. 

Zyczymy przyjemnej zabawyl 

Rozwiqzaniem krzyi:6wki z nr 2196 byto haslo "Zycie niel . 
kiem marzenia". Nagrod~ pienj~i:nq w wysokosci 10 zl wyloso•. _.,a 
p. Witkawska Miroslawa z Nasielska. Serdecznie gralurujemy! 

s.z. 
W.S. 

"Nagla smierc" - film sensa
cyjny. Grupa terroryst6w przygo
lowuje alai< aby zdobyc zakladni· 
k6w i wymusie okup. Akcja ma 
bye przeprowadzona w Irakcie 
mi~dzynarodowegomeczu hoke
jowego. Ale za bezpieczenstwo w 
haJi sportowej odpowiada szef 
straiy poi:amej - mistrz wschod
nich metod walki. Wykonawcy: 
Jean-Claude VanDamme, Ross 
Malinger (125 ;nJ~')' 

.,Jedy" - kryminal. Mlody am
bilny prokurator z San Franci
sco prowadzi dochodzenie w 
sprawie smierci znanego w 
miescie milionera. Poszlaki • z 
jednej slrony - prowadzq do biu

ra gubernalora Kaliforni, zas z 
drugiej do faktu. ie najbardziej 
podejrzanq jest przyjaci61ka 
prokuratora Trina. a jej mqi usi
luje jq za wszelkq cen~ bronie 
(95 min.). 

• * • 
"Mortal kombat" - film fanta

styczny. oparty na wirtualnych 
grach komputerowych, pod tym 
samym tytulem. Majqcy Sl~ od
bye turniej walk wschodnich za
decyduje czy mieszkancy taje
mniczego swiala Z innego wy
miaru b/ild q mogli opanowac 
Ziemil;:, W lurnieju maJq uezest
niczyc najlepsi bojownicy kung
lu (101 min.). 

oprac. M.W. 

http:26-31,03.96.�
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DROBNE: Zamienil? mieszkanie 
komunalne 36 m2, na wil?ksze. 

Wiadomosc.' Jarostaw Witkowski, 
Nasielsk, ul. Warszawska 10/3 
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IlezfJ. REttLI1!fE 
flIZ~/«Nu/~'& ? 

Miejsca mamy malo, wi~c kr61ko 0 naszych cenach. 
1.	 Cala slrona kosztuje 400 ztotych, przy czym moina za 

m6wic minimum 1/16 jej cZli!se. 

2. Slosujemy dwa rodzaje ulg :. .. . 

I
 • za wielokrotn~ edyCJ~ : 2 edYCJe - 15% znlzk,
 
3 edycje - 20% zniiki
 
4 edycje - 25% zniiki
 

I
 
* tzw. ·dla statego Klienta·, Ij. za ponowne umieszGze


nie tej samej reklamy . 10%, za umieszczenie lnnej
 
reklamy, ale lej samej firmy ·5%.
 

1 3. Uigi mogq bye ze sobq Iqczone.
 



Po ubieglorocznym sUkcesie Ligi 
"Szostek" Pilkarsklch. gdzie g/6w
nym troleum by! puchar ufundowa
ny przez burmlstrza. organizatorzy 
tych rozgrywek postanowili t~ maso
Wq imprez~ kontynuowac i w roku 
biezqcym. 0 zalnteresowaniu roz
grywkami swiadczy fakt wzi~cia w 
nich udzialu 10 zespol6w. w kt6rych 
gralo okoto 120 pilkarzy. 

Pod koniec stycznia odbyio sili! ze
branie na kt6rym wybrano nowy Za
rzqd Ligi. Obowiqzki prezesa powie
rzono Waldemarowi Wr6blewskie
mu. wiceprezesem zostal Jerzy Kula
szewski - gl6wny organizator ubieglo· 
rocznych rozgrywek. 

Zarzqd Ligi Sz6s ek 

Tegoroczny turniej zapowiada 
Sili! bardzo alra cyjnie.Organizalo
rom ligl udalo sie pozyskae spon
sor6w, tOrzy zadeklarowali kiiku
setzlotowe wplaty na lundusz na
gr6d. Sq nimi najwleksze prywatne 
nasielskie firmy takie jak: ELE
KTROPLAST. EMILEX, GAMA, 
JAN POL i SANIBUD. GI6wnym 
sponsorem ligi pozostanie Zanqd 
Miejs i. kt6ry pozytywnie ooni6s1 
sili! do pomyslu kon ynuowania 
tych rozgrywek w roku biezqcym. 
R6wniei: czlonkowie Komisji Os' 
wiaty KuJlury i Sportu Rady Mlej
skie] wyrazili przychylnosc d!a lej 
imprezy. W ramach srodkow przy
znanych przez wladze samorzqdo
we ulundowany bedzie puchar 
oraz nagrody rzeczowe dla zwycili!
skiej druzyny. Z lunduszy zebra
nych od prywatnych sponsor6w 
bf;':dq zakuplone nagrody dla zwy
cili!zcOw nastli!pujqcej klasyfikacji: 
II i III miejsce w koricowej tabeli, 
puchar dla zespolu grajqcego naj
bardzie/' lair, kr6t strzelcow, najle
pszy pi karz oraz najlepszy bram
karz Ugi. Zwycifilzc6w dw6ch ostal
nich klasyiikacji b~dq wybierali ka

pitanowiedruiyn biorqcych udzialw 
rozgrywkach. 

Zarzqd Ligi wprowadzil r6wniei 
znaCZqce zmiany w regulaminle tur
nieju. Mi~dzy innymi podwyiszono 
9ranice wieku dla zawodnikow z 16 
do 20 lat (w zglaszanym skladzie 
jest miejsce lylko dla dw6ch pilkarzy 
urodzonych nie wczesniej nii w 
1978 roku). Ponadlo zniesiono za
kaz uczeSlnictwa dla pilkarzy zrze· 
szonych w kJubach sportowych. Ze 
wzglf;1d6w organizacyjnych w lidze 
b~dzie moglo grac maksimum 12 
druzyn. 0 zakwalilikowaniu, zade
cyduje kolejnosc zgtoszen. Wpiso
W& w tym roku b~dzie wynosilo 15 

z!otyCh od jednego uczestnika. Pra
wie polowa z lej kwoty bedzie prze
znaczona na ubezpieczenie zawod
nik6w. Za resztli! pieniedzy zostanie 
zakupiony niezbfildny do przepro· 
wadzenia rozgrywek sprzf;1t (pilki. 
sialki, wapno). Bye moze uda Sl~ 
wygospodarowac jakqs kwolfil na 
zorQanizowanie skromnej uroczy· 
stosci zakoriczenia. w kt6rej obok 
zawodnik6w b{)dq uczestniczyc 
przedstawiciele wladz samorzqdo· 
wych oraz undatorzy nagrOd. Ter
min zglaszania druzyn mija 30 mar· 
ca. Losowanie zeslawienia par po
szczeg61nych zespol6w zaplanowa
no na poczqtek kwietnia. Losowanie 
odb~dzie sie w siedzibie TOTO przy 
ui. Mlynarskiej. Rozpoczfilcie I kole)· 
ki ustalono na 13·14 kwietnia. Orga
nizatorzy zwracajq sifiJ do os6b 
prawnych i fizycznych. ktare chcia
Iyby wesprzec fundusz nagr6d 0 
konakl z czlonkamj Zanqdu Ligi 
..Sz6stek". Kai:da kwola jest mile 
widziana. 

AW.K. 

Mi~dzywojew6dzki turniej
 
e iso y pod dyktando
 

Krzysztofa
 

W Ciechanowie odbyl si~ III 
strefowy lurniej tenisa sl%we
go mlodzik6w Z udzia!em repre
zenlant6w siedmiu wojew6dztw 
i Warszawy. Stawkq byl awans 
na og61nopolski lurniej kJasyfi
kacyjny, kt6ry odb~dzie si~ w 
dniach 8-10.03 w Kielcach. lur
niej byl kolejnym sukcesem 
Krzysztota Stamirowskiego . 

najlepszego mlodzika wojewo
dztwa i makroregionu. Nie dal 
on zadnych szans rywalom z 
Warszawy, Olsztyna. Bialego
stoku. Suwalk, lomzy i OstrOl/il
ki. Wielu trenerow z podziwem 
wypowiadalo si~ 0 jego talencie, 
wroiqc mu duiq karierfil sporto
Wq. 

als 

Ce tralny Final 0 Puchar
 
"Sztandaru"
 

Ostro!l;ka byla gospodarzem 
finalu centralnego lurnieju leni
sa stolowego 0 Puchar "Sztan
daru" (poprzednio Sztandaru 
Mtodych}. Na starcie stan/il/o 96 
zawodnik6w i zawodniczek z 
Centralnej Polski. W wyniku 
wieloslopniowych eliminacji do 
finalu dolarli ci najlepsi. Wsr6d 
nich byli j nasi reprezentanci 

Klauclia Szadkowska i KrzysZlof 
Stamirowski. Nalezeli oni do 
czoIowych zawodnik6w tl' ."l 
ju. Klaudia wkategorij dzie\. _41 
zaj~a 2 miejsce zdobywajqc 
srebrny medal. Krzyszlo! nato
miast zdobyl medal brqzowy w 
kategorii ch/opc6w zajmujqc 3 
miejsce. 

als 

Kaludia Szadkowska
 
i Krzysztof Stamirow ki
 

w rolach gl6wnych
 

W sobot~ 2 marca w Son
sku odby! sie III Wojew6dzki 
Turniej Klasyfikacyjnyw teni
sie slolowym w kalegorii ka
del6w i junior6w, ktorego 
stawkC\ byl awans na turniej 
strefowy. G/6wnq roll;! w ka
tegorii kadel6w odgrywali 
nasielszczanie Klaudia 
Szadkowska i Krzysztot 
Stamirowski. Po raz kolejny 
udowodnili rywalom, i.e w 
tych kategoriach w wojew6
dztwie nie majq sobie row
nych. 

Klaudia jest pierwszy rok 
kadelkq, a jui: ogrywa star
sze przeciwniczki. Nalomiasl 
Krzysztof - 10 jeszcze mlo
dzik. 

Zarowno Krzysztof jak i 
Klaudia wystartowali lei: w 
kategorii juniorow, Ij. z za
wodnikami starszymi 0 4-5 

lat. Rowniez i w lej kategorii 
wypadli bardzo dobrze. Re
welacyjnie zagrala Klaudia 
ogrywajqc faworytki turnieju 
Marzen~ SWiniarskq i Kata
rzyn~ Linkner. Zaie1a ona 
drugie miejsce przegrywajqc 
vy finale z Aniq Olsz}e~ .. z 
Zuromina, ale i tak zakv._ ,j 
kowala si~ na turniej strefo
wy j w tej kalegorii. Krzysztof 
w juniorach zajql 3 miejsce 
przegrywaj"lc 0 wejscie do fi
nalu po ladnym pojedynku 28 
starszym od siebie 0 5 lat 
Marcinem Krzeminskim z 
Plonska - cZolowym zawod
nikiem II Iigi. W meczu 0 3 
miejsce gladko rozprawil si~ 
z innym drugoligowcem z 
Plonska Markiem Bora
wskim. 

als 
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