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Czyte[nij(om Zycia ?{asieIsk.a 
W. zimowy jeszcze, pie sZ), dzi n wiosrlY, 21 a ca na uJicach naszego 
mlasteczka I w szkolach tradycyjnle juz pojawili sll; cudacznle poprzebierani 
ucznlowie, aby dae wyraz sweJ radoscl z powodu odejscia zillW i nadejsda 
wlosny. Ostatnio dzien ten nazywany jest dniel11 wagarowicza, chociai. tych 
~s!atnlsh bylo w IY,m ro.ku dui.e m~iej, ponlewaz szkoly, rozumleJ<'Ic "wolno
s710we dqzenla eZleCI, w tym dnlu pozwalaJ'! ria pewn,! swobod~ I nawet 
blorCj udzlal w organlzacji Imprez. z tel okazji. Tradycyjnie topiono Marzanny, 
spc:cer?wano po ullcach, ale tez organlzowano konkursy na najladniejszy 
streJ, preczono klelbaskl, uczestnlczono w imprezach artystyGznych. Moda 
na balaganlenle w tym dnlu wyrainle jui przeminli1la. 
Na ~dj~ciu: Dzled z nasielsklego przedszkola toplly MarzannliJ w nurtach 

aSlolkl, (Postronnl uwai.ali, i.e nie nalei.alo je] tradycyjnie Jui: podpalac, bo 
I tak szybko wyzion~laby ducha w plynie tei rzeczki.) 

AZ, 

Szanowni Czytelnicy
 
W celu przybliien1a Was do Tych, kt6rzy omylkowo jui 

naszej gazety, w miesiqcu mar wrzucili do redakcyjne; skrzynki 
eu br. na budynku kina "Niwa" listy nie adresowane do nas za
zawlesillsmy redakeYJnq pewniamy, ie zas aJy one skie
skrzynkl;l Zycia Nasielska, do rowane do wlasciwej skrzynki 
kt6rej prosimy wrzucac wszelkq pocztowej. 
korespondencj~do redakcji. Informujqe 0 powyz.szym ma
, Jednoczesnie informujerny, my nadziejl;l, ie czytelnicy bl;ldq 
ze skrzynka jest wylqcznie do przekazywac nam swoje uwagi 
korespondencji z nasz~ reda i problemy, powiadamiajqc jed
kcjq. Wszelkie inne IIsty i karty noczesnie 0 sprawach, kt6re 
pocztowe do innych adresat6w powinny bye pokazywane pUbli
naleiy wrzucae do czerwonej cznie. 
skrzynki pocztowej. Redakcja 

Wi~cej za wod~ i scieki!
 
Na oslatnieJ marcoweJ sesji za 1 m 3 zuiytej wody bf;?dziemy 

Rady Miejskiej radni na wniosek placic 0,82 zl, a za ICj samCj ilosc 
dyrektora ZGKiM-u podj~li odprowadzonych sciek6w 1,05 
uchwal~ 0 podwyice cen za wo zl. 
d~ i kanaJizacj~. Od 4 kwietnla (red.) 

skfada 

Okradli 
W nocy z saboty na niedzielt;J je skradli 71 ksiC'jieczek dowo

(z 23 na 24 marca) nieznani d6w osobistych serii DO 0 nu
sprawcy dokonali wlamania do merach 4616070 do 4616140, 
siedziby wladz samorzqdo 14 ksiqieczak dowod6w tym
wych. Zlodzieje dostali sif;? do czasowych serii TO 0 numeraeh 
srodka po wyrwaniu krat w 4291607 do 4291620 oraz kom
drzwiach znajdujqcych si~ z tylu plel pieczEilci do st~plowania do~ 
budynku. Drzwi prowadzily do kument6w. Z sekrelarialu i gabi
lokalu firmy ubezpieczeniowe] netu burmistrza zniknEil!Y row
Warta. Pierwszym splCjdrowa niez wszystkie pieczqlki. Dodal
nym pomieszczeniem byl pok6j kowo sprawcy skradli kilka pa
zajmowany przez Wydzial Ko czek kawy, nie pokusili si~ nato
munikacji filii Urzt;Jdu Rejonowe miast 0 fax stojqey w Iym sa
go. Stqd zlodzieje zabrali 1115 mym pomieszczeniu. Zlodzieje 
blankiet6w praw jazdy serii D od pr6bowali sj~ dobrac do szaty 
numeru 0124386 do 0126250 i pancernej stojqcej w kasie, ale 
serii F od numeru 0043251 do na szczl;scie nie udalo si~ jej 
numeru 0044000. ZniknEillo row otworzyc. Drzwi do pomiesz
niei 261 blankiet6w dowod6w czer\ w kt6ryeh dokonano kra
rajes racyjnych serii J od nume dzieiy byly wylamane przy po
ru 0057751 do numeru 005800, mocy lom6w_ Sprawcy posladali 
oraz szesc tablie rejes raeyj rozeznanie w rozkladzie pomie
nych 0 numerach CAN 1703, szczeri. Wedlug polieji bylo ich 
CAN 1768, CAN 1828, CAN co najmniej trzech_ Policja 
1860, CAN 1867, CAN 0128. ostrzega przed osobami pos/u
Straty Urzt;JdU ReJonowego do gujqcymi silil dokumentami 0 
pelnia brak komputera wraz z w/w numeraeh i seriach. Osoby 
kompletnym oprzyrzqdowa mogClce pom6c policji w odnale
nlem. R6wnie powazne straty zieniu sprawc6w proszone Sq 0 

poni6s1 Urzqd Miejski. Z pomie kontakt pod numerem telefonu 
szczeri zajmowanych przez 12-377lub 12-777. 
Urzqd Stanu Cywilnego ziodzie- AWK. 



Pierwsze z trzech posiedzen 
Zarzqdu, jakie odbyly siEil ad 
ostatniego sprawozdanla mialo 
mie]sce w dniu 6 marca, Tego 
dnia Zarzqd obradowal wspol
nie z Komisjq Oswiaty, Kullury I 
Sportu. Na tym posiedzeniu za
padla decyzja 0 powierzeniu 
prowadzenia spraw oswiaty w 
gmlnie Burmislrzowi. Na tyrn lel. 
posiedzenlu przyjEilto program 
dzialania referatu kullury w roku 
'1996. 

Na drugim posiedzeniu Za
rzqdl,l w dniu 11 rnarca opraco
wany zoslal wsl~pny projekt bu
dzetu na rok 1996 i przekazany 
do zaopiniowania przez Komi
sje. W dalszej cz~sci rozpatrzo
no pisma skierowane do Zarzq
du i postanowiono: przychylit 
siE;? do pr6sb firm geodezyjnych 
korzystajqcych z pomieszczen 
urz~du I ustalono 1m nowe, niz
sze slawki optal za uzylkowane 
lokale; wyrazi6 zgod~ na sfinan
sowanie zakupu mebli dla filii 
Rejonowego Blura Pracy; prze
kazac do zaopiniowania Komisji 
Infrastruklury i Porzqdku Publl
eznego sprawy zwodoclqgowa
rlla 6 gospodarslw ria ulicy 11 
Listopada. drogl asfallowej Ko
nary - Chlebiotki - Malczyn - Ru
szkowo i prosb~ Spolecznego 
Komilelu Realizaeji Infrastruktu
ry Osiedla Kosciuszkl - I<lono
wa: wyrazi6 zgod~ Spoldzielni 
" eh" w Nasielsku na przesu
nil;lcie terminu pla!nosci poda!
ku ad nieruchomosci za I kwar
tal do dnia 30 kwietnia 1996 r.: 
odroezyc SKR-owi termin plat
nosci podatku od nieruchomos
CI do dnia 30 czerwca 1996 r.; 
odstqpienie od nailczania odse
lek Unitrze Serwis w upadlosci 
uzaleiniono od wynik()w roz
mow prowadzonyeh z <i firmq W 

sprawie bloku przy ullcy Elektro
nowej. 

Na posiedze iu tym Zarzad 
zapoznal si~ z informacjq 0 

dzialalnosci Zarzqdu Gospodar
kJ Komunalnej i Mieszkaniowej i 
jego wynikach finansowych za 
1995 r. oraz zatwierdzil propo
zycje nowych slawek za wod~ i 
scieki zlozone przez tr;l firm~, 

Na poezqtku posiedzenia w 
dniu 27 Illarca Zarzqd rozpalrzyl 
i zaakceptowal pi~c projekt6w 
ucllwal przygotowanych przez 
Wydzia ROlnictwa i Gospodarki 
Gruntami. 

W kolejnym punkcie rozpa
trzono szereg pism skierowa
nych do Zarz<jdu. I tak zadecy
dowano: nie korzystac z prawa 
pierwokupu cZfilsci budynku, 0 
co zapytywat Komorr:ik; ad
mownie zalatwic prosb~ ZGKiM 
o umorzenie podatku od srod
kow transportowych: odmownl8 
zalatwi6 prosb~ PPH "Rolnik" 0 
umorzenie podatku rolnego za I 
i " p6/roeze 1995 r.; odroczyc 0 
dwa tygodnie plalnosc podatku 
od nieruchomosci firmie "W~
glelek": odm6wic zalalwienia 
prosby w sprawls po atk6w fir
mom "Zofix" i "Sajmex" i syndy
kowi firmy Unitra Serwis; skiero
....vac do Komisji Infras ruktury i 
Porzadku Publicznego prosby w 
sprawie linii energetycznych we 
wsiaeh Piescirogi i Popowie Bo
rowym. 

'astEilpnie Burmistrz poinfor
mowal zebranych 0 decyzjach, 
Jakie podj'll w sprawach oswiaty 
oraz przedslawit finansowe i 
rzeczowe rozljezenie dotyczqce 
priory1etowych inwestycjl w na
szeJ gminie - rozbudowy Szko\y 
Podstawowej nr 1 i Stacji Uzdat
niania Wody. 

Z wielkq uwagq wysluchano 
uwag i wniosk6w Komisji odnos
nie przedslawionego wezesniej 
projektu budzetu na rok 1996_ 
Projekl ten b~dzie przedstawio
ny r13 najblizszej sesjl do za· 
twierdzenia. 

Notowaj AZ. 

000
 
Zarzqd Miejski w Nasielsku 

informuje, ie zgodnie z art. 12 
Uslawy 0 podalkach i oplatach 
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31) 
zwalnia sil; ad podatku od srod
k6w transportowych: 

- srodkl transpor1owe stano
wiqce zapasy mobilizacyjne, 

- samochody osobowe, moto
cykle oraz motorowery naleiq
ee do inwalid6w i uiywane 
przez nlch do cel6w niezarobko
wych, z tym ie zWolnienie to 
obejmuje tylko jeden poja.zd. 

Za inwalid6w uwaza si~; 
1) inwalid6w I i II grupy, 
2) inwalidow III grupy ze 

schorzerliami (uszkodzeniami) 

ZYGIE2 NASIELSKA
 

konezyn, kt6ry zgodnie 7. orze
czeniem zakladu sluiby zdro
wia, upowainionego do prowa
dzenia badan lekarskich kierow
c6w i kandyda Ow na ierow
cow, O1og<\ kierowac pojazdem, 

3) inwalid6w u kt6rych zaklad 
sluiby zdrow·a shovierdzil przy
datnosc posiadania pojazdu ze 
wzglEildu na inwalidztwo, 

4) inwalid6wwojennyeh i woJ
skowych_ 

Ponadio Uchwalq Rady Miej· 
skiej w Nasielsku Nr 
XVlll/111/96 z dnia 7 lutego 
1996 r. zwalnia sifil z padatku od 
srodk6w transportowych: 

. jeden pojazd czynnie dziala· 
jqcego strai'aka, kt6rym dojez
dza do akeji, 

- jeden pojazd softysa. 

Brumistrz 
mgr WOjCifjch Ostrowski 

XIX sesia Rady Miejskjej w Na
sielsku odbyla silil w dniu 28 marca 
1996 r, Glownym pu nktem obrad by
to uchwalenie budze u na rok 1996, 
Projekl budzetu poddany byt wielo
stronnej "obrobce" na posiedze
niach Zarzqdu i erytorycZllych ko
mlsji. Budzet zostat uchwalony, Za 
)ego przyj'ilciem glosowalo 22 rad
nych, przeciw 1 i jeden wSlrzymal 
si'il od glosu, Przy okazji uchwalanla 
budietu Rada podnlosla z 8 min 
starych zlotych do 10 min kwotl; jaka 
jest pobierana przy wodoelqgowa
nlu. 

Tradycyjnie juz, po pierwszych. 
wsti;lpnych punktach obrad, glosu 
udzielono przybylym na sesj'il mie
szkancom gminy, '~6rzy przedslawlll 
problemy nurtuj'lce ich srodowiska. 
Liczne inlerpelacje zlozyil1akie rad
ni. 

Waznym punktem posiedzenia 
byla fnformacja Dyrektora Rejono
wego Poczty w Ciechanowl8 pana 
Jerzego Lasockiego 1'1 sprawie bu
dowy nowej poczty w Nasielsku 
Radni, korzystaj<jc z jego obecnos
ci, przel<azall kilka wnioskow doly
cZCjcych funkcjonowania poczty na 
naszym terenie. 

Radni z uwagq wysluchaJl tet in
formacji i wyjasnieri dyrektora Za
rZCjdu Gospodarki Komunalnej i 
Mleszkanlowej w Nasielsku doly· 

CZqcej dzialanosci gospodafczej i fi
nansoweJ Ie] lak wainej dla funkcJo
nowania miasta I gminy Instytucji, 
Wczesniej radnl otrzymali pisemne 
ma eria y na len tema!. 

Os atnia sesja byla bardzo praco
wi a, Opr6cz lrzech waznych tema
t6w przedstawlonyeh wyzej. fadni 
przeanalizowall praclil wszystkich 
Komisji Rady i wysluchall sprawoz
dania delegala na Sejmik Samorzq
dowy, 

XIX sesja Rady podj~la nastlilPu, 
Jilee uchwaiy: 

- w sprawie zasad korzystania z 
oblekt6w uzytecznosci publiczneJ; 

- nieodplatnego przekazania na 
rzecz Zwiqzku Dziaikowc6w 1'1 uzyt
kowanie wieczysle grunt6w przez 
ten zwiqzek uzytkowanych: 

- w sprawle nabywania, zbywa
nia, wydzierzawiania lub najmu nie
ruchomcsci komunalnych na dluz.ej 
nlz lrzv lala: 

- w sprawls llslalenia oplal za Wa

di! i odbi6r sciek6w (dotyczq odbior
COW korzyslajqcych z uj~cia w Jac
kowie). 

W zwiCjzku Z Llplywem regulami
nowej rocznej kadencjl czterech nie
statych czlonk6w Komisjl prze argo
wej dokonano wyboru czlonk6w na 
rok naSl~pny. Zostall nlml dotych
czasowi jej niestali czlonkowi , 

Notowal AZ, 

Obradowaty komisje 

Komisja Rolnictwa i Obstugi 

Pierwsze marcowe posiadzenie komisjl odbylo si~ przl' pe~nej frekwencji 
os6b wchodzqcych w JeJ sklad. Obrady prowadzil przewodnlczqcy Bernard 
Mucha. Czlonkowie Komisji rozpatryv,ali trzypu nklOwy porz<jdek cbrad, kt6ry 
przewidywal n ,in,: 

. przyji;'cie sprawozdanla z realizacjl inserni lacji w grninle, 
- om6wienie inwestYcji na terenach wlejskich. 
- orr;owienie spraw zwiqzanych z badaniem pr6bek glebowych na terenie 

gmin)', 
W pierwszym pLmkeie porzqdku obrad zebranl przyj'illl sprawozdanie 

przedslawione prZ8Z panow: Waldemara Kurpiewskiego i Adama Bia!orllC
klego, Ustalono, ze komisja zaproponuje Radzie aby w roku biei.qcym 
dotacia do inseminacji wyniosla 15 tys, zl. Uznano r6wniez, ze nalezy 
zamonlowac CB-radia w miejscowosciach, ktore nie majq dost~pu do tele
onu, Omawiajqc nast'ilpny punk1 czlonkowie komisji przyj~1I ustalenia doty

CZqce realizacji kolejnych inwestycji w zakresie wodociqgowania, gazyfikacji 
I budowy drog, Uznano potrzebli1 korzystanra ze srodk6w z zewnqtrz pa lego 
typu inwestycje, Nast'ilpnle przyj!;!to wniosek 0 koniecznosci wyasygnowania 
z kasy gnliny kwoty 2 Iys, zl na badanie pr6bek glebowych. 8adania mialybY 
sil; zaczqc od wlascicleli gospodarstw w Popowie Borowym i P6lnoc. Na tYm 
posl dzenie komisji zakOl'iczono, 

Komisja Infrastruktury j Porz~dku Publieznego 

Posiedzenie Komisji Infraslruktury i Porz'ldku PUblicznego odbylo Sl!;! 13 
marca pod przewodnrctwem Marka Gerasika. Tym razem ezlonkowie komisji 
mieli ustallc krytena dol. kolejnosci realizacji Inweslyejl komuna\nych oraz Vi 
oparelu 0 wnioski zgloszone przez radnych i mieszkanc6w 9 niny ustallc te 
ejony, ktore wymagajq pilnego inwestowania w ifl'rastruktur(). Na poczqtku 

obrad zebrani zapoznall sil; z informacjq przedslawionq przez przewodni
cZqcego komisji, ktora dotyczyla reallzacji inwestycji komunalnych w 1995 
roku, Nast~,mie czlonkowie komisJl przeszli do ustalanla kryteri6w, ktorymi 
powinna klerowac Si'il Rada Mlejska lokujqc swoje Iilwestycje, Przyj!;!to, i.e 
Vi pierwszej kolejnosci powinny zostac wykonane zadania, kt6re rozpoczl;lo 
Vi lalach mlnlonych, f(olejnym kryterium jest czynnik ekonomiczny, 1zn. 
inwestycje powinny bye kierowane tam gdzie dotycz'l duzych grup miesz
kanc6w, Ponadto powinna bye brana pod uwag~ szybkosc amortyzacjl i 
mozliwosc pozyskiwanla srodk6w z zewnqtrz, Nalezy r6wniei zwracac uwa· 
9'il na akt'fNrlOSC lokalnych spolecznosci izakladanie komitet6w, zbi6rka 
iunduszy). Posiedzenie komisji zakonczylo przyj~cie propozycjl porzqdku 
obrad nast~pnego spotkanla. kt6re bl;dzie przewidywalo m.ln, podzial rze
czowy srodk6,w flnansowych znajduJqcych sJIil w bUd:i:ecie uchwalonym 
przez Rad\' MleJskq, 

(oprac, AWK) 



Pozimowe refleksje Autokarowe wyjazdy
 
Zima 95/96 przeszla juz do 

historii. Wydaje si~ jednak, ze 
dlugo jeszcze br;'!dziemy jq 
wspominac. Jej wyjCjtkowosc 
wynika nie z tego powodu, ze 
byla to zima najmrozniejsza, 
bo sam pami~tam zimy bar
dziej mrozne; nie z tego powo
du, ze byla 10 zima najbardziej 
sniezna, bo sam pamiE?lam 
bardziej sniezne; nie z tego lei 

powodu, ie byla 10 zima naj
dluisza, bo sam pami~tam zi
my dluisze. Jej WYJCltkowosc 
polegala natym, ie byla to 
pierwsza ad wielu lat prawdzi
wa zima i z tego powodu dala 
si~ nam naprawd? we znaki. 
Przywyklismy jui: do zim przy
pominajqcych bardziej jesien 
czy wios ? Zapomnlelismy, 
ie w tym miejscu na ziemi, 
gdzie zyjemy, CZ?sto trafiajq 
si? prawdziwe zimy i ie kiedys 
ludzie nawet cieszyli sie z ieh 
nadejscia, chociai:. w bagaz
nikach samoehodow woione 
byly lopaty, bo drogi nie byty 
odsniezane lepiej nii obeenie. 

egoroczna zima wiele nas 
nauezyla. Nauczyla nas prze· 
de wszystkim pokory wobee sil 
natury. Pokaza!a, jak zawodne 
set wobec niej najnowoczes
niejsze nawet srodki technicz
ne. A gorzej jeszeze, gdy tveh 
srodkaw brakuje. Z pewnasciq 
przydaloby si~ wiecej sprzetu 
drogowcom i to zarowno tym, 
kt6rzy obslugUJCl na naszym 
terenie droQI wojewodzkie i 
krajowe, jak I tym, kt6rzy majCj 
dbac 0 drogi gminne. W okre
sie rosnqcych z kaidym ro
kiem o5zczE;'d nosei przewiduje 
sie, ie nie wszystkie drogi be
dq szybko odsniezane, a sy
pac sle IY;:dzie tylko przystan
ki, ostre luki i powai:.niejsze 
wzniesienia. Ookonano nowe
go podzialu dr6g wedlug lzw. 
standard6w (kolejnose!) od

snieiania. Na naszym lerenie 
mamy drogi dopiero 3 i 4 kolej
nosci odsniezania. Miejskie 
s!uzby na dobrq sprawl? nie 
posiadajCj zadnego sprzr;'!lu do 
walki ze sniegiem i gololedziq. 
W tel skomphkowanej sytuacji 
jak:Ze cenna jest kazda inieja
tywa spoleezna. Nalezy w tym 
miejscu podzir;'!kowac tym rol
nikom i przedsililbioreom, kto

fZy do wlasnycll ciqgnik6w 
przypieli plugi i odsnlezajqc 
sobie dojazcf do drag glow
nych. sprawili, ie z dojazd6w 
tyeh magio korzystac wlelu Sq
siad6w. 

Wydaje sir;'!, ie ta zima prze
kanala, nas, ie w budzecie 
gminnym muszq zostac za
bezpieczone srodki nie tylko 
na bUdowe nowyeh dr6g, ale i 
na zimowe ieh utrzymanie. 

Odehodzqca zima dala sie 
taki:e we znaki naszemu 
ZGf<iM-owi, a zwlaszcza za
kladowi wodociqgow i kanali
zac/'j, Jui: dawno nie bylo lak 
wie e awarii. Wszyscy dener
wowalismy sil; z powodu cz(;'!s
tych brak6w wody a wodociq
gowcy w tym czasie w bardzo 
tnudnyeh warunkaeh, ezesto 
nocq, starali sie jak najszybciej 
awarie usunqC i dostarczyc 
wode. 0pr6cz awarii duz(j 
uciqzliwosciq byly zamarznie
Ie przewody i odplywy. SkulkJ 
tej zimy IY;:dCj odczuwane Jesz
cze bardzo diugo. Rozmarza
nie ziemi sprawl, ze ujawniq 
si~ nowe aV>larie. Ouiej uwagi 
wymagac si~ ~dzie ad uiyt
kownik6w dr6g, poniewai: tak 
duzo dr6g zostaJo powainie 
uszkodzonych, ze ich napra
wa zajmie wiele czasu. 

COi: zablizniajqc tegoroczne 
rany, musimy przygotowac sit;! 
lepiej do najblizszej zimy. Zosta
10 juz tylko osiem mlesf~cy. 

AZ 

Z powodu malej moiJiwosci 
zaprezenlowania obeenle mie
szkancom grnlny wysl~py zna
nych polskich artystow estrado
wych, Wydzial Kultury przy 
Urz~dzie Mlejskirn w Nasielsku 
organizuje comiesi~ezne wyjaz· 
dy autokarowe do Warszawy. 
Dotychczas w grudniu ub.r. i w 
pierwszyrn kwariale br. z tej for
my rozrywki skorzystalo ponad 
trzysta osob. 

W grudniu ponad setka dzie
ci bawila Sl!; na "ono MIKO· 
lAJKACH". W styczniu mlo
dziez i dZlecj bawily si~ z Majkq 
Jezowskq, Zabciq I Kullonem. 
W lutym nasielszczanie byli na 
Jubileuszowyrn Koncercie Ze· 
spolu Piesni i Tanca .,Mazo· 
wsze". W marcu natomiast dwa 
autokary zawiozly miesz.kari
cow naszeJ gmlny na Kabareton 
,.Jaja niespodzianka" z udzia

lem wielu znanych i znakomi
tych artystow polskich. 

W pierwszych dniacl1 maja 
planuje sie wyjazd na slynnq 
,.Rewi~ Brazylijskq" kt6rapo raz 
pierwszy zaprezen\uje sili) W 

Poisce. 
Nlezaleinie od wyjazd6w be

dziemy r6wniei goscic zawodo
wych arlyst6w na naszej scenie. 
Juz \'II kwietniLJ planujemy 
przedslawienie teatraJne zawo
dowego teatru z Warszawy lub 
z Plocka I 0 ile ta lorma rozrywki 
przyjmie sie w naszym miescie, 
b~dziemy jq kontynuowac co 
miesiac. 

BardzieJ szczeg61owo 0 im
prezach organizowanych przez 
Wydzial Kultury rnoina si~ b~
dzie dowiedziec z ogloszer\ wy
wieszanych w oknach reklamo
wych kina Niwa_ 

AS 

Obrachunk l 

ku1tur~ 
TD wcale nie najwi'ilksze jesZCZti zaspy na drogach naszej gmlny, 

Nasielsk nie posiada z praw
dziwego zdarzenia Domu Kultu
ry. ani innego publicz.nego oble
ktu opr6cz biblio eki i kina, w 
kt6rym moina by w spos6b kul
tura1ny na rozrywce sp~dzic 
wolns cl1wile. Dlatego tez cala 
dzialalnosc kuituralna w g01lnle 
prowadzona przez Wydziat Kul
tury przy Urz~dzie Miejskim 
zwiqz.ana jest z budynklem kina. 
OSlalnie dwa lata wykazaly, ie 
wznowienie dzialalnosci kino
wei bylo konieczne 1 z lej tormy 
rozrywki korzysla bardzo duio 
os6b w roznym wieku. W 1994 
roku filmy wY5wletiane W klnie 
obejrzalo okolo osiem tysi~cy 
os6b, w roku 1995 liczba ta po
wi~kszyla Sl!? 0 dalsze pl~cset, 
a w pierwszym kwartale biezq' 
cego roku bylo jUi w naszym 
kinie 2500 widzow. Jak z powyz
szego wynika, z kazdym rokiem 
rosnie zainteresowanie filmem i 
z lego powodu nalezy Sl~ cie
szyc. 

Napawa tei. optymizmem 
ostalnie podejscie do spraw kul
tury w gminie nasielskich rad
nych. Niemal WSzYSCy na posie
dzeniu Komlsji Oswlaty Kultury i 
Sportu wypowiedziell si~, i.e 
chcqc i:eby kultura byla widocz
na na codzien trleba w niq zain
westowac. 

Zlozony przez Wydzial Kultu
ry preliminarz na 1996 r. zostal 
IV calosci przyjety. nie pozostaje 
wi~c nic innego jal< tylko wzmo
zonq pracq realizowac zaplano
wane przedsi(:wzi~cia. 

Ostatnio w budynku kina 
unormowana zostala sprawa 
oQrzewania. Dotyc czaSOWq 
kotlownl~ na koks zamleniono 
na gazowCj, co w kon ekw ncji 

doprowadzilo do bardziej racjo
nalnego wykorzyslania clepla : 
przynioslo oszczednosci finan
sows. 

Wkr6tce Irzeba b~dzle zmo· 
dernizowa6 sal~ kinowq I po
myslec tez 0 wymianie foteli, ale 
Sq to sprawy na przyszle lata. 

A tym zasem! Wydzial Kullu
ry z.aprasza mlodzlei i dzieci 
InteresuJclCych si~ muzykq i pla
stykq do pracy w k61kach zain
teresowari, kt6re rozpoczynajq 
swojq dzialalnosc w miesiqcu 
kwietniu br. Zapisy i szczeg610· 
we informacje moina uzyskac 
C dziennl8 w kinie N'wa w godz. 
9.00-10_00 i 16.00-17.00, 

Istnieie tei mozliwosc 'N'jnaj
mu za Qdplatnosciq pomiesz
czen kinowych na spolkania. 
zebrania i male przyjr;cia, oraz 
korzyslanle z bilarda, stolu do 
\enlsa i innych gier typu swletli
cowego (szachy, warcaby, 
brydi). 

IN kinie mozna r6wniei si~ 
dowiedziec 0 planowanych w 
najblizszej przyszlosci impre
zach 0 charakterze rozrywko' 
wym, oraz r6znego rodzaJu kon
kursach i spotkaniach. 

Niebawem szczeg6Jowy plan 
pracy nasielskiego "mini domu 
kultury" b!;ldzi8 wywieszony w 
oknie reklamowym. 

AS 
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Absolwenci klas VIII 

Technikum Zawodowe . 
krawiectwo lekkie 

Nauka trwa 4 lata 
Po ukonczeniu ZSZ bGdzie istniata mozli

wosc kontynuowania nauki w technikum. 

Informacje ZSZ - sekretariat tel. 12-585 

prowadzi w roku szko nym 
1996/97 nab6r do oddzial6w 

o specjalnosciach: 

- krawiec odziezy damskiej lekkiej, 
-slusarz mechanik, 
- operator maszyn i urzqdzen przetw6rstwa 
tworzyw sztucznych, 
- wielozawodowa (m.ln. stolarz, fryzjer, keI
ner, lakiernik, tapicer, mechanik pojazd6w sa
mochodowych, blacharz samochodowy, 
elektromechanik samochodowy). 

Zasadnicza Szkola 
Zawodowa 

wNasielsku 

AW

ny. Wiceprzewodnicz~cym zo
sial Bronislaw Lewandowski, I'.' 
poprzedniej kadencji pe!niqcy 
funkcjlil przewodniczqcego_ Se
kretarzem ponownie zostal
wybrana Maria Kowalska. W 
sk!adzi Zarzqdu znalezll siF,! 
r6wniei. Bernard Mucha I Halina 
OboJska. Obydwoje Sq radnymi 
i czionkami ZarzCjdu Miejskiego. 
Zebrani wybrali takZe trzech de
legatow na wojew6dzki zjazd 
Polskiego Stronnictwa Ludowe
go. W czaste dyskusji rozma
wiano 0 aktualnej sytuaoJi polity
cznej I'.' kraju i wojew6dztwie 
ciechanowskim. Wyrazono ne
gatywnq opinilil na lemal wpro· 
wadzenia powiat6w (PSL opo
wiada si~ za wojew6dztwem sa
morzqdowym) oraz om6wion
problematyk~ zwiqzanq z przy
szlorocznymi wyboraml paria
m.entarnymi. Jak pOlniormowaJ 
"lycie Nasielska" Bernard Mu
cha, jest mozliwosc, i.e przed· 
slawiciel Nasielska bfi!dzle n
liscie tel partii w wyborach do 
Sejmu. 

ZyelE 
NASIELSKI 

W przedostatniCj niedziel~ 
marca odby!o si<;l zebranie spra
wozdawczo-wyborcze gminnej 
organizacji Polskiego Stronnic· 
twa LUdowego. W obradach 
uczestniczy!o ponad 30-1u 
czlonk6w lej partii z terenu calej 
gminy. Specjalnymi goscmi 
spotkania byll: prezes Wojew6
dzkiego Zarzqdu PSL-u minister 
Stanislaw Zelichowski, wicepre
zes Janusz Ulatowski - dyrektor 
Urz~du Wojew6dzkiego oraz 
pose! Jan Mqczewski - prze
wodniczqcy Sejmiku Samorzq
dowego wojew6dztwa ciecha
nowskiego. 

GI6wnym punktem porzqdklJ 
obrad byl wyb6r przewodniczq
cego oraz 9-osobowego zarzq
dU. Zebrani funkcje przewodni
cZqcego powierzyli Zbigniewowi 
Piqtkowskiemu roinikowl z Nu-

Nowe wladze nasielskie~o PSIru 
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Burmlstrz koordynatorem 
Burmistrz WOJeiech Ostrowski oficjalnie b~dzie pelnil obowiqzki koor

dynatora oswiaty grninnej. Tak zdecydowano na wspolnym posiedze-
nru Zarzqdu Miejskiego I Komisji Oswiaty, Kullu~ i Sportu Rady Miej
sklej_ Wniosek zgloszony przez radnego M. Clenkowskiego zyskal 
jednoglosnq akceptacj~ tego gremium. PrzypomnlJmy, ze wczesniej
sze pr6by powolania koordynatora dis oswiaty a takZe sekretarza 
zajmujqcego Slt;l tq problematykq zakorlczy!y si~ iaskiem. 

Trzy numery do ZGKIM-u 
Po przeniesien1u filii Rejonowego Biura Pracy do budynku biuro

wego Zarza.du Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej bardzo 
lrudno bylo si~ dodzwonic do jednej b<ldz drugieJ instylucji. Ciqgle 
zawty byl jedyny numer 12-364. Od polowy marca sytuacja radykal
nie :sit; poprawi!a. Jest to skutkiem zamontowania nowej centralkl z 
nast~pujqcyrni numerami 12-364, 12-545 i calkiem nowy numer 
12·909. Aby dodzwonic sil;! do obu firm wyslarczy wykr~cic jeden z 
trzech wiw numer6w \ poprosic 0 poiqczenie z wlascivvymi pokoJami. 

Druga wizyta Dunczyk6w 
Konkretyzuj~sit; plany wybudowania w r aszym miescie specjal

nego Domu Pomoey Spolecznej dla os6b z zaburzeniami psychicz
nymi. Jak plsallsmy wczesnieJ inwestycja rna powstac na obiektach 
dawnego Domu DZlecka. W drugiej po!owie marca w Urzt;dzie 
Miejskim odbylo silil spolkanie wszystkich stron zainleresowanych 
realizacj& przedsltilwzl~cia. W potkaniu uczeslniczyli: dyreklor 
Wojew6dzkiego Zespolu Pomocy Spoleczllej - Henryka Godzwa, 
kierwonik MGOPS Alicja Tyc, burrnlstrz Wojciech Ostrowski, dyre
klor firmy AS Euro-Tec Hans Chrislensem, archilekt firmy Hvidt and 
Molgaard Peter Holsoe, manager firmy Hosby International NS 
Jens Abildgaard. przedstawiciele strony dunskiej zgodnie z umOWq 
majq opracowac dokumentacjl;! wszyslklch oblekt6w. Wsttilpny pro
jekt calosci inwestyeji b~dzie ;J0lowy oJ ciqgu miesiqca. Za!oienie 
przewiduJe, i.e z dawnych obrekt6w pozostanie bUdynek gl6wny_ 
Inne b~dCl rozebrane a na ieh miejscu powstanq nowe budynki. 
Gosci Inleresowalo r6wniei uzbrojenie przyszlej inwestycji w lzw. 
media (kanalizacja, woda, gaz, lelefany)_ 

Daewoo w Mera-Zem? 
W minionym miesiqcu I'.' naszym miescie przebywal jeden z dyrekto

row Daewoo-FSO Motor Corporation - Bogdan Cislinski. Gosciowi 
towarzyszyl wicedyrektor Wydzjalu Rozwoju Gospodarczego UW 
Roman Sielecki. Obaj panow1e zostali przyj~ci przez wiceburmistrza 
Stanis!awa Tyca. Nast~pnie wsp61nie zwiedzili oblekty dawnego Mera
Zem, tutaj tei. olrlymali peinq informacj~ na tema! tej nieruchomosci. 
Jak Sl!;! okazafo fllma Daewoo-FSO poszukuje zakladu nadajqcego si17 
na produkcj~ element6w plastikowych do samochodow. Obiekty Me
ra-Zem byly jednym z kilkl) odwiedzanycll przez przedstawicieli tej 
firmy. ezy wyb6r padnie na Nasielsk przekonamy si~ za kilka tygodni. 

Prawdopodobnie I'.' 1,wielniu odb~dzie sil7 przetarg zorganizowa
ny przez komornika na poszczeg61ne cz~sci skiadowe mienia daw
nego Mera-Zem_ Maj<ltek zak!adu podzielono na cz~sci aby ulatwic 
zakup. polencjalnym nabywcom lej nieruchomosci. 

Komisja rolna 0 budzecie 
Drugie marcowe posiedzenie KoOlisji Rolnlctwa i Obslugi odbylo sil? w 

kinie (ZB wzgllfdu na wtamianie do UM). Gl6wnym tematem porzqdku 
obrad byte zaoplniDwanle projeklu budietu na 1996 rok. Po wnikliwej 
analiLie wydatk6w budietovvych cz!onkowie komis]i zaproponuJq Radzie 
zdjt;cie 70 tys. z! ze srodk6w przyznanych na budowl? hall sportowej i 
przeniesienie idl na wodociqgi Wlejskie. Kolejn propozycja dotyczy wy
datkow na utrzymanie przedSzkoli. Z lego dzialu proponuJe si~ zabranie 
30 tys. z r6wnoczesnym doloieniem lej kwoty na drogi wiejskie (po 
dokJadnym zbadaniu tel mozliwosCI). Kolejne wnioskj komisji dotyczq 
zakupu specjaJnego ciqgnika wyl<orzystyNan~o do ocISnieianla i wyr6w
nanla dr6g, y.,yszukania izakupu zwirowni gminnej, kt6ra ~zie wykorzy
stana na potrzeby remonlaw drag. W zwirowni moglyby bye zatrudnione 
osoby pracujqce w ramach prac lnterwencyjnych i robOt publicznych. 
Nasl~pny wniosek dotyczy realizowanych wodociqg6w wiejskich. Pier
wszenstwo w uzyskanlu srodk6w mUSZq miee wodoc1qgi juz rozpocz~te. 

B~dzie nowa poezta? 
Dyrekcja Rejonowego Urzl7dU Poczty w Ciechanowie chce I'.' na

szym mlescie wybudowac nowCl siedzib~ poczty_ Plac6wka powstanie 
przy ul. Warszawskiej, na przeciwko siedziby Urzfildu Miejsklego. Gos· 
ciem ostalniej Sesjl Rady Mlejsklej by! dyrektor RUP w Ciechanowie 
Jerzy Lasocki, kt6ry prosil radnych 0 przekazanfe I'.' niedoplatne uzyt
kowanle dzialki przeznaczonej w planie przestrzennego zagospodaro
vania na siedzib\! poczty. Rada pozytywnie ustosunkowala si~ do tej 

prosby. Wedlug dyrektora Lasockiego inwestycja b?dzie reallzowa£a 
Jeszcze w tyrn roku. Powierzchnia obiektow b~dzie vvynosila 300 m . 

(AWK) 
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Wlodzimierz Minich 

Urodzil Sl~ pod znakiem Wodnika 6 lu
lego 1947 roku w RumoGe ~ oj ciechano
wskie, Zonaty, Zona Kazimiera r6W1ie± 
jest nauczydelk<j z wyzszym wyksztalce' 
nlem JeJ specjalnosci" jest fllologia rosyj
ska Jest ojc"m dw6ch synOw, Starszy 
25-lelni Jacek z wyksztalcenia lest Iniy
nierem budownictwa, Aktualnie oracuje w 
Bialymsloku. Mlodszy 15-letni lukasz jest 
uczniem si6dmej klasy SP w Gieksynle, 
Po skonczenlU szkoly podstawowej zwi,,· 
lal swoj,; losy < zawodem nauczyciela 
podejmujqcw 1961 roku nauk~ w Liceum 
Pedagogicz:nym w Mlawie, Po skoncze
niu Liceum ozpoczyna PIWWSZ'l prace w 
Szkole Podstawowej 'I' Karollnowie klNo
wego Miasla, W 1970 roku przenosi si.;. 
do Szkoly P dstawowel w Oscislowie, W 
roku nastepnym podejmlJje dalszq naUk", 
'I' Studium Nauczycielskim w Ciechano
wie GI6wnym kierunkiem jego zalntere
sowan staje si", geogratia. W 1977 roku 
kontynuuje podnoszenie swolch kwalifl
k,cli staj'lc si\, studentem Wyiszej Szko
'y Pedagogiczne] w Krakowle, W Ie] 

Zdzislawa Kozlowska 

Z domu Orlowska urodzija si", 29 styez
ia 1947 roku 'I' Kosiorowie Jest wdla

kalnym Wodnlklem. Jest malk1\ 22-lelOleJ 
Renaty. Szkol", podstawow~ ukonczyla 1'1 
1961 roku w Slrzegocinie, Nas ",pnie kon· 
tynuowala nauk", w Uceum Pedagogicz· 
nyrn w PullUskU, ktore Ukonczyla w 1966 
roku Pierwsz'l prac", po skonczeniu lIe"
um rozpoczyna w Szkole Podslawowej W 

O~blnkach_ W roku nast",pnym podejmu' 
III nauk", w StudiUm Nauczycielsklm w 

Uczelnl broOilei pracy magi lerskiej uzy· 
skuj<je Iytul magistra g"ografii Po dZle· 
s.1~clu latach pracy w SP 'I' Osclslowle w 
1980 roku zaczyna prac,," 'I' SP 'I' Cleksy· 
nie,Od oku 1981 azdodzisiajpelniwniej 
stanowisko dyreklora, Jego hobby 10 
sport I maj$terkowanip, 

Placku kielunek Illologia ro yjska WOW;) 
lal... po Ukor\czAniu studillm powi'1J'.ono 
Jel lunkcj~ dyrektora szko!y, kt6r'l plasluje 
do c will obecnej PracuJ'lC podwyzsza 
swoje kwallflkacje W latach 1986-91 
studluje zaoczme w WyiszeJ Szkole 
Pedagogicz-nej 'I' Ols<.lynip Po pi\'cllJ 
latae naukl zd,)byw~ tytul magi.trA fila· 
logii rosyjs.kiel' w roku 1994 wygtywa 
konkurs na stanowisko dyrektora szkoty 
w Dl;blnkacll Od roku 1988 az do dZlsia! 
aklywnle zab1ega lJ popr;)wi IIlewawn
k6w pracy IJCZ 161'1 I nauczycie11 W roku 
1989 dzi(;lki zaangaiowaniu spoleczn 
mu na mrejscu starego baraku pawstal 
nOlVY budynek wyposaiony 'I' centralne 
ogrzewanie I wod'<l Jesleni~ 1990 roku 
rozpocz",to dBlsz~ rOzUudowe sZkoly 
Trzy lata p6zniej ukor\~zono stan sure
wy pi",trow€J cZ~5el budynklJ W roku 
ubleglym wykonano naJWI~cel rob6t 
Ghoc nill' wykonano wszy.tkich prac na 
IOD% to w Iym roku bylo moiliwe odd,,
nle obieklu do uiytku. Decyduj<lca byla 
pomoc Kuratoflum 05wialy I Wychowa· 
nio 'I' Ciechanowle. Klll'ru!"c til pi co· 
wk" oswiatowq Slara Sl,\, stworzyc 1'13
runki do doskonal~nla zawodowego dla 
swoich nauczycieli Jej zainteresowania 
to~ rnulyka, psychol gia, parapsych 10' 
qia, oraz rozwl~zywanie krzyzowf-k U 
ludzi cenl prostollnijnosc, I.Jczciwosc 
or3Z p czue,e humoru. Nle znosl oblu~ 
dy, plolkarstwa i chamstwa 

ezy w Nasials u Sq wE;!dkarze? 
Pytanie, w kt6rym dostrzegamy po
wqtplewanie, nle wyda,e I~ byc 
pozbawi ne se SU, jezell 
weimiemy pod uwag~ fakt. ze mia
sto I gmina nie maja. wi,?kszych 
ZblOfnlk;ow wodnyeh i rzek. A jed· 
l'1ak w\,ldkarze Sq i jest Ich nawet 
ponad trzystu! Okolo dwustu z nlch 
zrzeszonyeh jestw Nasielskim kale 
Polskiego Zwiqzku W\,ldkarskiego. 
Nasze Kofo jest slosunkowo mto
de, poniewai: po't/stalo dopiero n<J 
poeza.tku lal osiemdziesi~t'Jehzlni
Cjatywy grupy zapalonyc w\,ldka
rz',. kt6rym prze'Nodzd paJ1 
Waldemar WroblewskI. By'..valy I 1<3 
bardzo oi:ywionel dzialalnosci. ale 
byly lei: lata prawie calkowitego lei 
zaniku. Nlekiedy funkcjonowal tylko 
skarbmk, nl8 ozialaty zas Inne orga
ny statutowe. Ozial Inose w takich 
latach ograniczala si~ do zbierania 
skladek i wydawanla karl w\,ldkar
SkiCh, Obecnie Kolo przezywa lak
ze pewne trudnosci, dzralajq juz 
Jednak organy statulowe (ZarZqd, 
Komisla Rewlzyjna, Sqd Organlza
cYJny). W roku ublegtym odbyly SI~ 
zawody w~dkarskle. a w roku b18
zqcym planowane Sq nast,?pn . To 
jednak nasi Iskich wt;'dkarzy ni 
zadawala. Cheieliby prowadzic pel
ng dZlaialno5c przewidzlanq w sta
lucie Polsklego LWlgzku 
W\ldkarskJego, Oprocz polowu ryb 

a Wt;'dk~ leiy do ni j organizo
wanie sporlU wli'dkarskiego. racjo
nalne uzytkowanle I ochrone wad. 
rozwllanie vsrod czlonkow zasad 
gospodarki rybaeko-wl;'dkarskiej, 
wpajanie szacunku dla srodowiska 
oraz kszlaitowanle etyki wl;'dkar
sklel, 

Fakt, Z8 Kolo I posiada wlas
nych w6d sprawia, ie ie moina 
prowadzic pelnej dZlalalnosei. Na
ielszczanie korzystaJi:l ze zbiorni 

k6w. ktoryeh gospodarzaml Sq 
Inne kola PZW, Niekiedy, jak np, 
przy korzystanl'J z z lewu na rze
ee Sonie w ~Jowym Mlescie Iqczy 
silil to z dodalkowYrTli oplataml. co 
nie jest zgodne z regulamlnenl, a 

'1m bardziej kt6cI SI\,l z zasad q 
kolezenstwa wsr6d w~dkuFlcei 
br ct. Wydaje SJl<, ze finansows 
apetyty Kola PZWw Nowym Mies
eie zostaniJ ograniczone pr:z.ez Za
rZqd Okr\lgtJ PZWw C,echanowie. 
Opisanych wyzej klopotow nie 
nlajq naslelszGzanie korzystajqc Z 
wod sqsiednlego okrf(gu warsza 
wskiego, takich lak np. lowisk na 
Narwi 1Bugu, Wisle ezy' jeZlorze w 
BIl;'dow1e. Ponadlo nasi rybacy 10' 
wiq ryby na Wkrze i gliniankach we 
wsi Kosewo, 

Zarzqd Okrl\lgu wlnie tei za
stanowic sifil nad wysokosel<j skla
dek, poniewai: z powodu Ich 
wy okose~ wielu ezlorlkOW Kola 

ZW W Nasielsku wycofUje sl z 
niego i przeno i swe c2;lonkostwo 
do k61 w sqsiednrch miasteczkach 
I gmlnach nalazqcych luz jednak 
do okrl\lg I warszawsklego. Skfad
kl w tym okr!;!gu Sq niisze, a mo:z
Iiwosci korzyslanla z wad 0 wiele 
wlJilksze, 

W chwili obf)c~ej Zafz d Kola 
czyni starania 0 wydzieriawienie 
ezy lei: nabyei akwenu, gdzle Ko
10 by/oby pelnoprawn m gospo
darz m. Pod uwag\,l brane Si:l 
gJinianki w Kosewie. Stale wraca 
lei idea budowy niewielkiego za
lewu ria nace Nasielnej, w mie!" 
seu gdzle rzeka wplyWa do ,niasta. 
Wod w tym nl1eJseu jest StOSlll1' 
kowo ezysla, a do lego uksztalto
wania terenu bardzo korzyslne, 
Tego typu "Zbiornik datby korzysci 
nle tylko w~dkarzom,ale stalby sl!;! 
atrakcjq dl;3 ca1ej gmlny I mlasta I 
z pewnosci q przyni6slbytakze ko
rzysel gospodarcz . 

W,?dkarska ml6di tego nie pa
ml\,lla, ale by!y w dZleJaeh Nasiel· 
sku akie czasy, kiedy to w 
NasielneJ na tenmie parafialnego 
parku zlowic mowa bylo nap'aw· 
de pokazne ryby. a brzegl rzeczkl 
w lelnle popoludnla zaj'?te byly 
przez llumy w~dku)gcych chlo
peaw. 

AZ, 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

- St6L nie galopul - przerwala Anulka - tak, toby bylo po 
naszemu, po szlachecku; tymczasem Marysia powiada, ze kr6
lewicz musl sii? ukrywac. bo by! wlE;!ziony U Sasow i mogliby go 
znowu schwytac. Wi~c pewnle wroci do Gdanska w tym samym 
przebraniu, a c dalej b~dzie, zobaczymy. 

Dlatego tez powiadam. ze staroscianka nieszczE;lsliwa, chof 
taka kochana przez kr6lewicza. 

- Anka l Jestem pewna, ze pan Stefan toby siliJ nawet przebral za 
dziada z siwq brodq, jezeliby inaczej ciebie nie magI zobaczyc. 

- Zuzka. dajze mi pok6j z panem Stefanem, powiedz, co on 
tobie dat, ze mnie nim eiqgle przesladujesz? 

- A nic, tylko ja Jestem za sprawiedliwosciq! No, przyznaj sie 
Anulka. no przyznaJ, juz ja to widze,ze ly teraz inaczej patrzysz 
na twego pana Stefana. 

- Zwiarowa!as czy co? weale nie patrz!;l - wola naprawdi;i 
rozz!oszczona Anusia. - Boze mo] Boze! jak mi !a dziewczyna 
dokuczal i schowala twarz w trzymane w r~ku kwiaty. 

- Anulku. nie piacz, juz nigdy nie b~d~. Odrzekam si~ juz pana 
Slefana i wszystkich spraw jego. 

I wesola Zuzia tak caiowala Anusi~, takie poc:ieszne miny obaa, ze 
nied!ugo obie smiac Sifil zaczE;!ly I w najlepszej zgodzie poszly na gOfE;!-

Nazajutrz po naboienstwie pan starosta poprasil ksir;:dza 
Remigiusza. Nikodema laszcza i Jana Zaremb~ do bawlalni. 
gdzie jui. czekal kr61ewicz, a n1ebawem nadeszta staroscina z 
Mariq. Przy tych swiadkach odbyly i~ uroczyste zarr;:czyny 
Konstantego Sobieskiego z Marict J6zeiCj Wessl6wnq. 

Ksiqdz kapelan poswi~cil pierscionki narzeczonych. 
Konstanty daj Marii pierscionek z soliterem, kt6ry byl wlasnos

ciq Jego babki, Teofili z DaniHowi z6w Sobieskiej, ona zas piers
clonek zarf?czynowy swej matki, rowniez bardzo cenny. 

Kr61ewicz wym6gl na Wesslu pod slowem szlacheckim, ze w 
poczqtkach listopada stanie wraz z i.onq i siostrq w Gdarisk . 
gdzie wszystko do glosnych i uroczystych zaslubln b~dzie przy
gotowane. Na rE;!ce zas ksit;ldza Remigiusza napisal list do 
proboszcza Nasielskiego, zeby we wlasciwym czasle zapowie
dzi zosta!y ogloszone; zalCjczyl przytem na koscl61 prawdziwle 
ksiqz~cq ofiar~. 

Tegoz dnta wleczorem Jan Zaremba odwi6z1 kwestarza do 
miasteczka Sochocina; tam czekalo dw6ch zaufanych. z kt6remi 
samotrzec krolewlcz podqz.yt do Gdariska. 

VI, 

PamlE;tny tn byl rok dla slarosciny. Przez Ie kilkanascle lat ad 
swega zam<jzpojscla, nie przeszla tylu wzruszen. co w Iym 
Jednym. 

29 



Batalia 0 scieki!
 
Smier6 na przejefdzie 
16 marea okolo godz. 10.00 

pod kolami pociqgu ekspreso
wego "Slupia" relacji Koszalin
Warszawa zgln~la 51-letnia 
mieszkanka Piescirogow Sta
rych. Kobieta podr6zowala fia
tern i 26 p. Kiedy w]ezdzala na 
tory rogatki strzezonego prze
jazdu byly podniesione. Jadqcy 
z duzq szybkoscia pOelqg za
trzymal si~ wraz z wrakiem ma
lue a dopiero w okolieaeh za
kladu Instal. Podrozna zgin~la 
na miejseu. Zwloki kobiety wy
eiqgn~la ekipa Panstwowej 
Strazy Pozarnej, przy uzyeiu 
speeJallslyeznego sprz~tu. 
Przerwa w ruehu na tym odcinku 
rwala kllka godzin. Druzniezka, 
kt6ra nie zamkn.;la rogatek 
przebywala w budce wraz z pra
l~lykantkq. TJumaczyla si~, ze w 
chwili zdarzenia przebywala w 
Innym pomieszezenJlJ. 

Znowu wlamanie 
W Piescirogach owych wla

mywacze po wywazeniu drzwi 
dostali si~ do jednego z miesz
ka '. Skradil m.in. posGiel, ku
chenk~ i butl.; gazowq oral. Inne 
przedmioty 0 IqczneJ wartosei 
700 zl. 

Na ulicy M ynarskiej nieznanl 
sprawcy dostali sl~ do domku 
jednorodzinnego poprzez nle
zamkni~te drzwi balkonowe. Lu
pem zlodziei padl m.in. magne
towid, bizuteria srebrna oraz 
plyty kompaktowe. Straty wlas
eiciele wyeenili na 1100 zl. 

KoleJne w1amanie mia!o miej
see do mieszkania na ul. Killn
skiego, Zlodzieje szukajqe pie
nif;)dzy prawle zdemolowali 10
ka!. Znalezli zaledwie 20 no
wyeh zlotyeh. _ •• 

Z punktu napraw sprz~tu go
spodarstwa domowego skra
dziono szlifierkl; oraz butl~ i pie
cyk gazowy. Zlodziel udalo si~ 
ustallc. Sq nimi znani poliCji mie
szkancy Nasielska. Butlf;! i ku
chenkf;! wlasciciel odzyskaL 

Okradli sklep 
Drugi raz w ciClgu ostatnich 

miesi~ey okradziono sldep 
mif;!sny w pawilonie GS-u w 
Piescirogach owyeh. Lupem 
zJodzlei pad/a m.in. kra/'alnica ! 

waga eleklronlczna. Wasciclel 
sklepu swojq S rat~ wycenil na 
3000 zl. 

Akcja policji 
W rarnach akeji przeprowa

dzonej przez nasielskq poIICj~, 
na targowlsku przy ul. Mlyna 
sklej zarekwlrowan kilkadzie
siqt butelek nlelegalhego alko
holLl. U obywatela Armenii zna
lezlono 30 p611itr6wek splrytusu 
bez znakow akeyzy. Na omias! 
w torbie mieszkanea Wyszkowa 
odkryto 1 butelek spirytus 
"Kaiser", kai.da 0 pojemnosGi 1 
litra. Caly lowar je I ak ualnle 
badany w labolatonum policyj
ny w Olsztynle. 

Okradli samochody 
W minionym miesiqeu dwu, 

krotnie vlama 0 Sl'; d sarno
chodow mieszkarlcow naszeJ 
gmmy. Najplerw na ul. Wiejskie], 
z odziej z malucha zabral kolo 
zapasowe I gasnle~. Kilka dnl 
p6tniej na ul. Kilinskiego z za
parkowanego w garazu pojazdu 
zabrano radioodtwarzacz 0 war
tosci 300 zl. W obydwu przypad
kaeh policja ustalila sprawe6w I 
odzyskala skradzionG przed
mioty. 

(opr AWK) 

Przez 30 lat mieszkancy 
dw6ch blok6w kolejowych i kjlku 
prywatnych posesji w Mogowie 
wpladli symOOliczne kwoty za 
odprowadzen'e Sciek6w byto
wych. Wybudowany na POCZqt
ku lat 6O-tych kolektor odprowa
dzal Scieki prosto do rzeki Na
sielskiej. Oziesi~ lat pOzniej na 
linii kolektora wybudowano 
oblekty Instalu. Poniewaz na te
renie zakladu zlokalizowano 
osadnik, z koniecz osci pocHq
czono do niego mieszkanc6w 
tych blok6w. Z kolektora korzy
stala r6wnlei Przychodnia Ko
lejowa i biura "Wqskotor6wki". 
LCjcznie do kanalizacji podtq
czonycll jest 30 odbiorc6w, 1'1 
tym 28 indywidualnych. Admini
stratorem kolektora i sied kana
Iizacyjnej jest Zarzqd Kolei 00
jazdowych w Warszawie. Wlas
cicielem osadnlka, do kt6rego 
odprowadzane Sq 'cieki jest 
przedsj~blorstwo Instal. Umo
wa podpisana kilka lat temu 
ml~dzy ohema firmami przewi
dyvvala 50%partycypacji kolei w 
kosztach eksploatacji i utrzyma
nia osadnika. Do 1995 roku op
laty za korzystanie z oczysz
czalni by/y symOOliczne. Bomba 
wybuchla dopiero w minionym 
roku. Uiytkownicy kanalizacji 
zacz~li otrzymywac milionow 
raehunki do zaplaty. Okazalo 
si~, ie 1'11995 roku Instal koszt 
utrzymania oczyszczalni wyli
ezy! na kwotE;l23.696 zl. Z tego 
kolej musiala zaplacic poIow~, 
czyh 11.848 il. Wychodzilo na 
to, ze za 1 m sciek6w nalezalo 
zaplacic 2,49 zl, DOdczas gdy 
np. mieszkaricy Nasielska za 
podobnq us!ugE;l placa, 0,74 zl. 
Wiele asob nie bylo stac uisz
czac tak wysokich oplat. Spra-

Wq zainteresowal si~ radny 
Ryszard Sech. Przy pomocy 
innych mieszkanc6w, w tym 
kierownika Przychodni Ko!ejo
wej dr. Henryka Markusze
wskiego, podj~ta dzialania 
zmierzajqce do zmiany tej sy
tuacji. W wyniku tych starari 
kierownictwo Instal-u w gescie 
dobrej waH zmniejszylo na 
rzecz odbiorc6w naleinosc za 
1995 rok 0 kwot~ 3 tys. zl. Fi
nalem calej sprawy bylo spot
kanie jakie mialo mlejsce w 
Urz~dzie Miejskim. gdzie oOOk 
mieszkancow uczestniczyli 
burmistrz W. Ostrowsk~ z-ca 
naczelnika ZKO A. Ljerst
mann, z-ca dyr. Instal-u K. 
Skoroszewski. Podczas burz
liwych obrad ustalono m.in, 
zmian~ umowy mi~dzy PKP a 
Instal-em. Nowa umowa ~
dzie m.in. przewidywaia, nowe 
zasady rozliczania. Kaszty 
utrzymania ~szczalni ~dq 
liczone od i OSCI faktycznie ad
prowadzanych sciek6w. 023nacza to ze stawki za 1 m 
po 'nny spasc 0 okolo 5001.. 
Oodalkowym postulatem byl 
propozycja burmistrza aby zain· 
teresowani mieszkaricy w swo
ich mieszkaniach zainstalowali 
wodomierze. Naczelnik Gerts
mann obieca! 1'1 tej sprawie po
moe ZKO. Zalnstalawanie wo
domierzy powinno spowod 
wac zmniejszenie zuiyeia wody 
a tym samym ilosci adprowa
dzanych sCiekow. Spotkanie w 
Urz~dzie wszyscy koriczyll w 
dobrych nastrojach. WydaJe sif? 
ze znaleziono trwale rozwiqza
nie tego problemu, dotyczqce
go kilkudziesif;lciu mieszkari
001'1 Mogowa. 

AWK 

Cieszyla Sl'; pomyslnq zmianCl doli Marii. bo szczerze poko ie cos z N sielskiego zamku, gdzie mi bylo la~ dobrze. zableram 
chala siostr~ m~zowskq, chciala jej choc w cz~sci matk.; zastq ze saba. 
pic, teraz znowu troszczyla si\l 0 jej wyprawl;!, a lu na wszy tko - Uprz ozasz mOJe ch~cl. arysiu l - odrzekla Konkordia. 
tak malo czasu zos awalo. Ciqgle to mia/am na my'li. iebys kogos zaulanego od nas 

Marla podala mysl, zeby wypraw~ zakuplc w Gdansku, gdzie zabrala. Trzeba si.; jednak rozrn6wic z panem Janem. 
bogate sklepy we wszystko Sq zaopatrzone. od fran u kid. Kiedy nasl~pnego della starosta przeiozy! zyczenie Maryl 
jedwabl, f1amskich suklen I olenderskich pl6cien, do wenecklch Zaremble, stary szlachcic uwaza to obie wprost za rozkaz. 
luster i sreber niemieckich, me mowiqe juz 0 cudnych. Jedyna corka ukochanego pana iyczy sobie miec go na sWOIm 
rzezbionych sprz~tach miejscowego wyrobu. dworze. to 1ego obowiqzek sluzyc jej p6ki sily starczq. 

Nie mogla jednak staroscina wyirzymac. zeby czems z domu Co do An Iki i mowy nie bylo. gdyz byl to ielki dla niej zaszezyt. 
Marii nie wyposazyc. Wybrala co najclenszej stolowe] blelizny I StarOSCln8 oznajmlla dzieweezee. co wzglfildem niej postano
zaraz pan nom sluiebnym herbaml Sobieskieh i Wessl6w zna wiono, leez ta, zamiast Silil uCleszyc. zacz~a z placzem ealowac 
czyc kazala. Kilka tez futer kosztownyeh, tureckieh kobiercow i lej n~ee. 
makat jedwabnyeh do obicia komnat ofiarowala. Rownlez uszy - Pani mOla na,milsza, r6beie ze rnnq co chcecle - m6wlla. - . 
kowala calCj posciel, puehowe poduszki 1'1 PClSOwych adamasz Kocham serdeczni pann~ slarosciank~, tfilsknllabym do flleJ, a 
kowych wsypkaeh, taklez koldry. jedne pCl,sowe, drugie z6lte. ZnOWU jak pomysl\l. ze odjadf; od was. od ukochanego Nasiel
zlo em przerabiane, piernaty i materaee. wszystko w pj~knych, ska. od Zuzki i wszystkich, to mi silil seree z ialLJ kraje! Dobrze, 
jedwabnych poszwaeh. Co do sreber, wszystko co bylo po ze wyb6r nie odemnie zalezy. 
Wesslach starosciance odd ala. - Moje dziecko - m6wila rozezulona staroscina. - zatrzymalabym 

Maria by/a g!~boko wzruszona dobrociq bratowej. CI~ przy sobie, ale mam skrupuly. Najpierw nie powinnas rozdzielac 
- Droga siostro. m6wila do niej, obdarzasz mnie nad zaslug~, si/il z dziadkiem, potem na taklm dworze i w takim miesele mozesl. 

a ja ehce ci~ jeszcze proSIC 0 dar bardzo wlelkl. Pozw61 ml zabrac Wiele ciekawych rzeczy zobaczyc i wiele si~ nauezyc. Panna 
Jana Zaremb~ j Anusi!;!. SierotCj jestem. oboJfi!tnemi a maze staroscianka potrzebuJe wych uslug i szczeg61niej ei'iJ lubl, ehot 
nreprzYlaznemi ludimi b~dli! otoezon". Majqc tycll dwoje, b~dzle wif;)e i mnie, i eieble kosztuje. to jest to nawet zaslugq poswi~clc 
mi si~ zdawalo, ze czujlil nad sobq wa ze oplekuricze skrzydla. swoje osobiste zadowolenie dla clJdzego dobra. 

:10 (c.d.n.) 



wych instalacji wodociqgowych, si~ clobrze. Co prawda nie jest 
kl6re by zmniejszyly awaryjnosc to idylla. Uzyskanie pewnych 
zwtaszcza w okresie zirnowym srodk6w ad w!adz wymaga nie· Dla dobra mieszkancow 

Rozmowa Z dyrektorem Zarzqdu Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej Jerzym Roszczenko 

W Iym miesiqcu mija rok od Slara! aby Rada zwir:kszy!a OP
powolania Pana na stanowi laty za odprowadzenle sciek6w 
sko dyrektora ZarzC\du Go I wod~. . 
spodarki Komunalnej i Miesz Kilka miesi~cy temu "Zycie 
kaniowej. Co w ciCjgu lego ro Nasielska" pisalo 0 pewnych 
ku udalo si~ Panu zrobic a "nieprawidlowosciach" w po
czego nie? bieraniu oplat za wywoz smie

Odp.: Myslr;l. ze najwazniej ci od wlascicieli sklepow. Czy 
szym jest ta, ze udala si(J rni cos si~ w tej sprawie zmieni· 
uzdrowic finanse firmy i jakby lo? 
zademonstrowac, ze ZGKiM Odp.: Na dzien dzlsiejszy 
jest przedsi~biarstwem potrzeb moi.na powiedziec, ze sprnwa 
nym. Mysi~ rowniez, ze znacz ucichla. Natomlasl projel{ty 
nej poprawie ulegla eS'etyka ustaw przygolowane przez p<:u
siedziby naszego przedsir;biar" lament przyniosi.l odpowiedi na 
slwa, co w konsekwencji za to pytanie. S'ldl~, ze Ie akty 
pewnito zupelnie inny wizeru prawne b(Jdq obejmawac nie tyl· 
nek ZGKiM-u. Nle udalo mi si~ ko wlascicieli sklep6w ale wszy
natomiasl na lyle zrefarmowac slkich mieszkaric6w naszego 
przedsi~biorslwa aby uzyskac miasta. 
niezbr:dnCl prr;lznosc i calkowJtCl Niedawno "Cazeta na Ma
samodzielnos6 finansawq. zowszu" podala i:e nasielski 

Pari ski poprzednk byl kry ZGKiM zadebiutowal na Iiscie 
tykowany m.in. za zbyt dui:e 10-ciu najwir:kszych truclcieli 
zatrudnienie w firmie. Jak ta w wojew6dzlwie. Jak by Pan 
sytuacja wyglqda dzis? to skomentowal? 

Odp.: Sqdz~, ze zatrudmenle Odp.: Niezalezllie ad naszej 
udalo si~ zracjonalizowac. Mys wolf posuwamy sir; KU g6rze la
I~, ze jest ono zgodne z oczekl beli. Jest to skutkiem pewnych 
waniami w!adz samorzqdowych zanledbari w gospodarce ko'l1u
oraz zgodne ze statutowymi za nalnej jakie mialy miejsce w mi
daniaml firmy. Przed maim nionych latach, cI odz) mi tutaj 
przyjsciem na to stanowisko przede wszyslkim () brak duzej 
pracowalo \utaj 52 osoby. Aktu oczyszczalni sciek6w. slabe 
al ie zatrudniamy 36 stalych skanalizowanie miasta. brak 
pracownik6w i 8 pracujCjcych W wysypiska smleci z p awdziwe
ramach prac interwencyjnych. go ldarzenla. Dochodzi rowniei: 
WzrastaiCjca liczba zadan sta duze zanieclyszczenie spowo· 
wianych nam przez samorzqd dowane eksploatacjq kot/owni 
zmusi nas do zatrudnienia do· w~glowych ca wiC'lze sir; ze slu
datkowych os6b w sezonie let bo post~pujqGj'm procesem gao 
nim. B~d<:j one pracowa!y w ra zyfikacji. Stawkl op!al Z,1 llW. 
mach robot pUblicznych. korzystanie ze srodowiska pla

Jak dzisiaj zarabiajct pra cone Wojew6dzkiemu Inspekto
cownicy ZGKiM-u? ratowi Ochrony Srodowiska ros

Odp.: Srednia placa wszy nC! w stosunku rocznym ooko!o 
stkich pracownik6w przedsi~ 50%. Zanl0chanie dzialari 
biorstwa ksztaltuje si~ na pozio· zmniejszaiClcych zanieczysz
mie 540 nowych zlotych brutto. czenie sradowiska powocuje, 

Z tego co wiem czynsze za ze my przesuwClmy si~ do gory 
lokale kwaterunkowe w na tabeli a miasla inwesluJqce w 
szym miescie nalezq do naj ochron~ srodowiska przesuwa
wyi:szych w woj. ciechano i21 silil do dah 
wskim.Dlaczego? Jakie Sq najwazniejsze 

Odp.: Nie sqdz~ aby czynsze problemy do rozwiqzania w 
w naszej gminie nalezaly do naj naszym miescie i gminie z 
wyzszych W wojew6dztwie. Sq pu nktu widzenia dyrektora 
one zblii:one do slawek obowiq ZGKiM-u? 
zujqcych w poludniowej cZ(lsci Odp.: Palrzqc przez pryzfr:at 
waJew6dztwa, mam na mysli np. fotela dyrektora palrzy sif,l przez 
Plor'isk. Stawki te sOl zblil.one pryzmat pieni~dzy. !(t6re m gq 
cz~ciowo r6wniez do stawek wplynqcdo kasy firmy. Abykasa 
obowiq2UjQcych w Warszawie. przedsifibiorslwa byla pelna, 
Blisko mamy do Stolicy stqd tel. nalezy zgazyfil<owac w pa!nl 
ceny mieszkan S<:j takie a nie miasto co wyelimino'Na~o by kol
inne. lownie w$glowe, wybudowa6 

Czy w najblizszym czasie nowoczesnCj oczyszczalnli;l 
b~dzie Pan proponowal Ra sciek6w do kt6rej mogliby aye 
dzie podniesienie czynsz6w i pod!qczeni wiGksi dostawcy 
oplat eksploatacyjnych? sciek6w zapowniajCjcy n3n1 sta

Odp.: Przez naJbiizsze dwa le zr6dlo dochodow z 1ego tytu
kwartaly nie ulegnq zmianie ce lu. Waznq sprawC! jesi r6wniez 
ny stawek za mieszkanla komu jak najszybsze UkOnGZ0nie St<J." 
nalne. Eksploatacja r6wnlez nie cji UzdatmanifJ Wody, lak aby 
powinna wzrosnOlc, a jesli juz to odbiorcy nie narzekall na Jakos' 
w niewieJkim zakresie. Jezeli wody i wysokie stawk:. Ivilliejszc 
chodzi 0 podwyzki (0 blild(l si~ sprawy to: wyb dOWal)lE) no

raz zwi~kszenie intensywnoscl raz walki, ale to jest walka zmie
r mont6w naslelsklch kamlenic rzaJqca w dobrym kierunku, ku 
komunalnych. zaciesnieniu wsp61pracy dla do

Na koniec tradycyjne pyta bra mieszkanc6w naszego mia
nie. Jak si'il Panu uklada sta i gminy. 
wspolpraca z wladzami samo DZi~kuJfil za rozmow~. 
rzqdowymi? 

Odp.: Wsp6!praca z wladza Rozmawial 
mi samorlqdowymi uklada mi ArJdrzej. W. Kordulewski 

Telefonyalarmowe 

i<omisariat Policji - Nasielsk - 12-337. 12-207.
 
Ochotnicza Straz Pozarna . Nasielsk - 998, 12-288.
 
Pogotowie Gazowe - Nasielsk - 12-22.2.
 
Pagotowie Energetyczne - NaslslsK . 12-421.
 
Pogotowie Wodociqgowe - Nasielsk - 12·496.
 
Centrala telekomunikacJI - Naslelsk - 12-401.
 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego 

9-10.0·1. 12-19.04. 24-30.04. 

Apteka mgr SWigoniak, ul. Rynek 

1-8.04. 11.04.. 20-23.04. 

TrvI/a ozywiona dzialalnosc ka pojazd6w si~gala aZ pod po
handlo'Na na nasrelskiej targo sterunek policji. R6wniez ceny 
wicy. Wzmozony naplyw rolni zb6l. j Inflych artykul6w pogalo
k6w spowodowa! w dniu 26.03. powaly ostro do przodu. Dla po
zakorkowanie dOJazdu do largo r6wnania ceny zboz z ostatnich 
wiska przy ullcy Lipowej. Kolej- 3 miesr!;'lcy (za 100 kg): 

30.01. 27,02. 26.03. 

Pszenica oz'lma 48-50 52-56 64-68 
Pszenica jara 48-50 52-56 64-68 
Zylo 28-29 30-32 34-37 
Jfi'czmien 45 49 60 
Owies 35-40 35-40 46 
Lubin 60 80 

Za slabe pszenzyto na largo mniak6w po odkryciu przez rol
w:cy iCjdano ok. 45 z! za 1DO kg. nik6w kopc6w z zlemniakami. 

KUkurydza ceniona byla 60 Przy duzej podazy cena "irgi" 
oS zl/100 kg. spadla do poziomu 45-50 zl za 

00 poziamu 5 z~ na kg i:ywca 100 kg (z ceny ok. 70 zl/1 00 kg 
spadly ceny cielak6w byczkow. na poczqtku marca). Za popu' 
natomias\ cena Jalowek oscylu larnq "kalinr:" 32-36 zl/1 00 kg. 
je ok. 4 zl Za/kg. 

eeny nawoz6w mimo duzego opr. M,W. 
zatnteresowanl8. nlml prz0z rol
nik6w rlie zmieniaj<l siEi!: 

mocznik .' 49,50 zl/l 00 kg, 
saietrCl - 38,00 zll1 00 kg. 
saietrz<Jk - 38,00 zl/1 00 kg, ZyelE
pulifosko 55,00 zl/1 00 kg, 
fosforan amon. - 68,00 zliKg. 
Bardzo obnizyla si~ cena zie- NASIELSKA
7
 



--

--

KRZYZOWKA NR 4/96
 
.-  .----- .- 

3 4 5 61 2 

1 
8>:7 

I,..! I10 l:j~11 3 11n... 
W"""i\~. 9~\!.L. 'M

,	 17 

12 .,~

10 111 

19 6 
131r.1i~ 12~,II 19 

14 16 16 

72- 1817 

11	 
~ 

16 -¥··,11 
2119 20~; ~t;I~; l~~JI'r" 

~ 

22 
13 8 

23 ,. 
15h,j1~ iii	 'I' 

24
18/ 4 5 ~ '----' -

Znaczenie hasel 

Poziomo.: 4 - byl nim Winetau. I - cz~se lasady budynku. wykusz. 
9 - drzewo Iglasls. 10 - staral sciciel zamardawanego. 13 - nie 
pada z nleba. 16 - tarla a... gody. 17 . rzymska boglni ogniska 
~omowego. 1~ • modli wa z powtarza/Cl.cym SIr;! WeZW8n1em, 22 . 
~yd wlerzchnle nakrycie. rodzaj p!aszcza, 23 - zani paml~cl. 24 . 
zydowski m~drzec. 

Pionc;>wo: 1 - nierazJe trudno pozbierac, 2 planeta, sOlSlad Ziemi, 
3 - cllmlelowy napo). 5 - dawniej - posadzka mozaikawa. 6 . aptata 
w prywalnej szkole. 8 - niezbE;dny w kinie. 11 - kloao y. 2 - waluta 
naszego sC!siada. 14 - Elza z buszu, 15 . -vynlk prac SeJmu, 18 . 
bywa zlowieszcza. 20 . imiE; zeriskie, 21 . zdrab. ArkadlLJsz. 

RozwiCjzaniem krzyzowki b~dzie haslo wyplsane z kratek ponu
merowanych w prawym dC?lnym rogu od 1 do 19 (przyslowl8 ludo
we). Rozwla,zanle to proslmy nadsylac na adres redakcjl do dn. 
29.04.96 r. . agroda pleni~zna czeka na zwyciE;Zce. 

. Haslo ".Pleklo na cz oW.leka W)ego sercu czeka" bylo rozwiqza
ntem k~y.z6wkl z nr 3 "Zycia Nasielska". Nagrod~ pieni~znq w 
wysokosCi 10 nzl wylosowala p. Zolia Zuk z Nasielska. Serdecznie 
gratuluJemy! 

Zarza,d Lokalny PCK i Rada Kazda karta bierze udzlal w 10· 
Honorowego Krwiodawstwa w sowaniu cennych nagr6d (tele· 
Pultusku oraz Klub Honorowych wizory, kuchenki mikrofalowe, 
Dawc6w Krwi w Naslelsku ser zeslawy naczyn, ltp.). 
d~cznte zaprasza wszystkie Pa Regulamin Konkursu jest do 
nle z naszego terenu do udzialu wglCjdu w Klubie MDK w kinie 
w III Krajowym Konkursie dla "Niwa" w Nasielsku. 
Kobiet "Ty !ez moiesz urato
wac komus Zycie". Inforrnujemy wszyslkich ch~t

Konkurs ten t va od 01.04.96 nych. ie w dniu 22.04. w godzi
do 30.09.96, a moga. wziqse w nach popoludntowych v Nasiel· 
ntm udzial kobie y ktore ukon sku b~dzie przebywal specjali
czyly 181al. Warunkiem uczest styczny ambulans do pobiera
nictwa jest co najmniej dwukrot nia krwi w klorym wszyscy ctlE;l
ne honorowe (bezplalne) odda ni zdrowi ludzie b~dq mog" od
nie krwi w dowolnej plac6wce da~ honor.owo krew aby urato
poblerajqcej krew na terenie wac cZYJes ZYCIE. Aby moc od
kraJu w czasle trwanta konkur dac w ambulanSJe krew trzeba 
SUo posiadac ze soba. dow6d tozsa

I<arty potwierdzajqce oddanie mosci i bye drowj/m. 
krwi uczestnlczki konkursu Wszystkich bardzo serdecz· 
otrzymujCl w Punktach Krvvio nie zapraszarny do wsp61nej 
dawslwa tub Zarzqdach PCK akcji, gdYl krew jest bezcennyrn 

leklem, nleJednokrOlnie ratujq
cym zyGie kobiel i rn~iczYln. 
Szczeg6lowych intormacji moz· lYelE na uzyskac w Kluble MDt< - kino 
..Niwa·' asielsk - p. Manan Wa' 
sierzynski. leI. 2-343.NASIELSKA .w, 

;;qI[e[uja} .!AJ[e[uja 

Alleluja. Alleluia! 
Gloszq SWlatu dzwony. 
ze wSlal z grobu dnla IrzecI800 
B6g niezwyciE;lony. ~ 

All luja, Alleluja I 
Dllen radosny nasial. 
Jezus Chrystus po swej !;lce 
samowladnle powsta . 

Alleluja, Alleluja! 
Wciaz si~ niesie dalej. 
Pan z\~yci~iyl snlierc. szatana, 
IriUmfUj8 w chwalc. 

Alleluja, Alleluja! 
Grzmiq dzwony radosnle 
na czest Pana, co wstal z grobLJ. 
W sercach radose rosnie. 

Jerzy R6zalski 

Repertuar filmowy
 
kino "Niwa 'l 

- kwiecien 96
 

1.. -14.04.96 - .. Zab6jcy" - sensacyjny, prod. USA, godz. 17.00. 
1/-21.04.96 . . "Babe - swinka z klas<:( - kornedia, prod. USA. 

godz. 17.00. 
9-21.04.96. - ..Zapomnlj 0 Paryzu" - kornedla prod. USA. godz. 

19.00	 ' 
25-28.04.96....Girl Guide" - sensacYI y. rod. polskiej, godz. 

17.00. 
25-3 .04.96.. "Talo" - psycrlologiczny, prod. polskiej. godz. 

19.00. dn. 29-30.04.. godz 17 00. 
2-5.05.96 .. "Ace Ven ura - zew natury" . komedJa przygodowa. 

prod. USA. ~odz. 17.00. 

..Zab6jcy" - sensacyjny - zawodowy morderca otrzymuje zlece
nte by z!iJ<:.",idowac syviadka yvspolpracuJClcego z FBI. Zawodowlec 
ma wlasme wykonac zadanle. gdy ofiara ginie zaslrzelona przez 
kogos mnego... Wystr;!pvja: S. Stallone, A. Banderas. J. Moore 
(133 min.). 

,:Babe . swinka z kl~sl:l'" komedia dla dzieci. Bohaterami sa 
zWlerzE;la. AkCJa to~zy Sl~ na farrnie k orej wlasdciele hodu)a. rMne 
~ . le~'i!ta .. Mloda sWlnka zaczyna pojmowac ze przebywa/'qce Iv 
Inn~ SWlnle CZl;lS, gln~ ~gl.a SmierciCl.. Podejmuje wysi kl aby 
lmlenJc czekajqcy]q los rstac Sl~ IStO!<j niezastqpionq. Film 0 rzymal 

tegoroczneg.~ "Oskara" za elekty specJalne (91 mrn.). 
"Zapomnl/ a Paryzu" - komedia Amerykanin leci do Paryia ze 

z.wlokami s~ego ojca, aby v'lypolnic jego ostatnia. wolE; i pochowac 
go am gdz!e w czasle wOJny oczyl walkr jego pUlk. Trumna zagu
brona zos.taje na parysklrn lotnlsku. Po wielu wysilkacll syn znajduje 
osob'i! ktora moze .mu pom6c - Amerykank'il zyjqCa z miflem w 
separ.acJI. \yY~!~PUjCj: B. ~rystal, D. Winter (101 min.). 

. "Girl G~lde - ensacYJ0Y.- do bezrobotnego anglisty zglasza si~ 
pUilkna dZlewczyna na krotkl kurs angielskiego. Pod koniec nauki 
znika ':Iag1e amerykariski narzeczony dziewczyny, pOloslawiaiqc 
taJemnlczq walizeczk~. Anglista probuje pomoc w poszuklwaniac 
zaglnlonego ukochanego. Wyk.: R GabryJelska. S. Radwan (92 
min.). 
. "Tata" - psychologiczny. Mlody malzonek wraca p6ino do domu. 
~ona wila go agre~ywnq nlechf;!eiq. P6Zniejsze zachowania sUgeru
Jq chorob~ p~ychl~znq. Zona wyst'ilpuje 0 rozw6d. mqz probuje 
zapewn1c so Ie oprek nad corka. W r lach gl6wnych: O. Malisze
wska. B. Lrnda. K. Janda (115 min.). 

.,Ace Ventura· zew natury" - komedia. Milosnik zwierzCjI, a 
zarazem delektyw ponosi porazk~ i sluka zapomnienia w Iybelan
skin: klasztorze. Ale oto nadchodzi oferta z Afrykl: rzeba odnalezc 
zagJnlOnego nletoperza. Wyk.: J. Carrey, I. cNeice, S. Callow (1 05 
min.). 

oprac I .W. 



FI RMA uicr$c!J Makowski 

k,~ I 06- 100 Pultusk
pO u/'Kolejowo 5 

ler Bytomskiej Sp61ki W~glowei SA. 
" --:.- .: '~:~' .::::.: ./. ;; ~ ~:/ :~~ ~: . -, .' ".' : . "," 

• wEigiel yvysokokQlor%czllY we w;;zystkich ;;orty
mentoch; C81lY detoliczne, sklod w Pultvskv 

• Iiosci hUliowe' w cenoch kopolnianych, wysyfki 
wogonowo' somochodoW8, 

• przy bezposrednich odbiorach +- kopaln upus\ 
cenowy - kupuiesz toniel nit w kopalni I 

• orgoniz,uje siec dystrybycYlnq ~przedaz'y w~lo 
Cl,iE; nych fapras~?my do w;P?lpracy Gworon

lemy wy1qcznosc no uzgodnlollym obszarze, 

Kontakt: tel. (0-238) 24-07 lub 44-83 
, '. '--' ~.'" , .:...	 ..:~ : .... "', ..... ::' 

.... - . -.i <.:." :" ;;, _._~ •.- ;~::.:	 '".r 

J • .:~ : ~ .J-> :.;."	 f: j ¥ f.~:~~~ (~ '~: r.~:~ ;.; ~': :~:~ f~-~ fr~~ 
; 1· ,	 N • 

* Zamieni~ mieszkanie komunalne 36 m2, 
na	 wi~ksze_ Wiadomosc:Jaroslaw Witkowski, 

Nasielsk. u1. Warszawska 10/3 

" Zamieni~ mieszkanie komunalne 22 m2 
na wil?ksze. Wiadomosc: Grazyn8. J6zWI8.k 

Nasielsk. ul,FolwLlrk ,9, 

.. Sprzedam dziatk~ budowlanct w Nasielsku 
przy ul.Lesnej. 
Wiadomosc: Krystyna Filipowicz: NDslelsk 

ul.P.O.W. 77. 

.. Poszukui~ na terenie gminy chl?tnych do 
wsp6tpracy. eel: zatozenie Kola R.O.P. 
stworzenie zaplecza politycznego Jana 
Olszewskiego. Moj adres: Jan Ostrowski 

zam. Piesclrogl Nowe. u\.Zlota 11 
06- '131 Nasielsk 3 
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I SYSTEMY ALARMOWE I
 
1 • autoalarmy. • immobilisery, ;: 
'. ., centralne l...'\mld. * elektrycz-ne szyby. 1 
i 'blol<.a.da. zaplonu. • radio - montaz. i 
1 ./llrr/",,( . JI";;/N·//,.,,,(' 

I~"""~"""'N..,~~:.I.~,~:,~, ....:".:~.:~~~ ..I~~~.:.~~~~.~:~:~. 1<~"""""A= ..m"A"j 

Gabulet
 
DIAGNOSTYKI USG
 

lekorz speciali sla radiolog 
Marek Kleu'ar 

badonio: torczycy, sUlk6w, jarny brzusznej
 
u doroslych i u dzieci, norzqd6w rodnych,
 

ciqiy, prostaty, jqder, a takie
 
stawow biodrowych u niemowJqL
 

Moi:.liwosc wizyt domowych. 
SJ .'TEf.:lll:T" - Iwz((J' />iqtek od J5·lej 

I p LARKI~ KOSIARK-I-j 
l ®Hus varna ~~1Y. If 

• •• I (,~« ';Or ;;>.~y;" tt'W . i 
5przedai/ NaprtJ( ...<i/{J? GWl1ran(jfJ l~ 
Ldzisluw Pielrzor. 06 13! "'o,j",{~~ 3 Siell";~ .. .5,' ,-",I i ') 10.' I

L__ ~., ..' nn••_ _ ••••• " •• ,_._ ~._ J_.~ 

Instalacje <:'0. j wodnc (tradycyjnc, 
plaslik. miedi ), kanalizacyjllc, 
GAZO\VE 1 o~()ll1obudowlan<.~ . 

0<1-1;)0 NASIELSK. ul.Kosciuszki 12--1 

tel. 12-448, 12-028 



Z redakclJ.jnej pocztlJ.
 
Do redakcji wplyn\i'lo kilka li my zamiascic. Jeden z nich 

st6w od kibic6w sporlowych i od wielolet ieao dziaiacza 
nlemal wszys kle dolyczyly tego klubu publikujemy Na wszy
samego problemu - pilkarze. stkie pozosta!e odpowlemy !i
Niestety wszystkich nie maze- stownie. 

Co slychac upilkarzy "ibika"?
 
Niebawem minie dwa la a od wol tych sportow by! zazwyczaJ 

wydania pierwszego numeru krotki. Pilka nozna ma swojq hi
"Zycia Nasielska", miesi\i'czni· storilil. Juz przed II wojnq swia
ka. kt6ry j'est coraz poczytnieJ tOWq m!odziez skupiona w orga
szy. zdobywa eoraz to nowych nizacjach harcersklch ulworzyla 
ezytelnik6w. Gazety, kt6ra infor klub sport wy pod nazwCj "Ju
muie 0 i:yciu naszego miasla. ventur". przy zaanagaiowaniu 
instytucji i swych mieszkanc6w. sifil srodowiska robotniczego i 
DuzCj grupfil stanowiq Czytelnl tzw. ..Strzelcow" Klub zmienil 
ey, kt6rych interesuJe ostatnia nazw~ na NKS . Nasielski Klub 
trona· sport.	 Sportowy. Rozgrywano mecze 

W MLKS "Zbik" najwil;!ksze towarzyskie z Pultuskism, No
sukcesy odnoszq lak czytamy 1"1 ,vym Dworem, Plor1~kiem, Cie
Zyciu Nasielska zawodnicy se· chanowem i innymi. Zyjqcy iesz
ke]! tenisa stolowego. Istniejqca cze starsi kibice wspominajq. 
do nledawna drutyna zenska tej Ja to nasz bramkarz Stefan 
sekcji uczeslniczyla w II lidze Obidziriski zlama! noge prze· 
panstwowej, a druzyna m~ska ciwnikowi 1"1 lrakeie meczu z No
aklualnie bierze udzial w III II· wym Dworem. By! to przypadek, 
dze. ZwyciF,lstwa i wysokie loka jakie zdarzajq si~ w tej dysC\/pli
ty w tych rozgrywkacl1, oraz tur nie i dzislaj. Jak powiadajq "p6ki 
niejach indywidualnyc , czolo pllka w grze". To wszystko 
we lokaty w raznych rankingach swiadczy, i.e MLKS "Zbik" na 
w kraJu satysfakcjonuj<l. nie tylko swym sztandarzc rnoze zapisac 
zainteresowanych. Ostatnio 60 lat istnlenla l 
czytamy 0 nowej seke]i - pilce Zaraz po wojnl!? wznowlono 
siatkowej. - Wiadomo. ze sekcja dzialalnosc. Kiub zmienial na
ta musi miee dla swego istnienia zw~ - Sparta, Sp6jma. Naslelsz· 
i rozwoju - baz~, w tym wypadku czanka. Pilkarze zn6w grali me
t1al~ sportOWq. Na szcz~scie ta cze towarzyskie, ai do rozwiq
ki obiekt chot w stanie surowym zanla 1"1 latach pi~cdziesiqlych. 
juz istnieje przy uliey Polnej. W srodowisku dla ponownego 
Rzecz w tym aby oddano go /'ak wznowienia dzialalnosci szuka
najszybcieJ do uzytku. Tu uk on no dobrych dzia!aczy, a przede 
do wladz miasta i wojew6dztwa wszyslklm preZ8sa_ W 
Na hal~ czekajq nie tylko spor p6iniejszym okresie tacy si~ 
towcy, ale i mieszkancy miasta. znaleili. Po kilkul~tniej przerwie 
Hala sportowa sluzy nie tylko powstal MLKS "Zbik", choe nie 
dla sportu. Tu moze [oczye si~ wiadomo dlaczego 0 takiej na
cale zycie kulturalne Po odpo zwie? Bylo to w 1964 rokU. Pil
wiednim przygo owaniu wzorem karze rozpoczl?11 rozgrywki 'II ist
innych miast, mogq sie odby niejqcych klasach pilkarskich. 
wac rMne koncerty, wystawy, Po przebrni~ciu klasy "C" I ,.B" 
spotkania, bale ltd. To moze na przelomie lat 69/79 brali 
przynosic pieniqdze. udzial w klasie ,.A'· woj. warsza

Teraz zgodnie z zapytaniem wskiego. 6wczesna druzyna 
na ~stf;lpie "Co slycha6 u pilka senlor6w reprezentowala !laj
rzy Zbika". Cals zycie kazdego wyzszy poziom sportowy 'II hi· 
klubu toczy si~ zazwyczaj wakal storli kiubu, budzqc wielkie zaln' 
najpopularniejszej clyscypliny, teresowanie cal ego miasta. 
Ij. pilki noznej. Tak lez Jest i w Warta przypomnie6 sklad lego 
MLKS "Zbik". Przez wiele lat zespolu: bramkarz Wieslaw Ma· 
powstawaly tu raine sekcje. zurkiewicz, Waldemar Michal
Uprawiano kolarstwo, lekkoatle· cewicz, Jerzy Sobiecki (niestety 
tyk~, strzelectwo, boks, granq w wszyscy trzei jut nle zyjqcy) na· 
warcaby, szachy i brydza. Zy- st!;,lpnie Wojciech Zaciewski. Ta

de-usz Kaczynski, Adam Slami nych meczow, male komenta
rawski, J6zef Kowalewski, Bog rze, czf;lsciej tabelki rozgrywek. 
dan Sitek, oraz apastnicy Ma Runda jesienna wypadla blado
clej Osillski, Jerzy Majewski i 12 miejsce. Dobrze byloby 
Tadeusz Ziemak Byla to nasza przed zbliiajCjcym sl~ sezonem 
..zlota druzyna". Od nich bez wiosennym przeczytac opinie 
obrazy magli by si~ uczyc dzi prezesa klubu 0 sytuacji w klu
siejsi pi!karze. Tu wa,ia wspo bie. 0 sukcesacll, klopotach i 
mniee jeszcze azwisko zawod planach na przyszlosc. Licz i ki
nika grajqcego w latach pi!;,lC blce majCj nadziej~, ie pilkarze 
dziesiqtych Czeslawa Grycza • wezmq sobie do serca i w run
tei: dui:y talent. dzie wiosennej pokazq na co 

W tym miejscu jeszcze raz naprawd~ ich stac. Ta m!oda 
l!klon do SzanowneJ Redakcji dru-zyna (senior6w) ma jUz sw6j 
ZN, aby 0 pilkarzach dzlsiaj styi i sporo potrali. Wszyscy 
uczestnicz<,!cych w rozgry lrzymaJq za IlIch kciuki. Gdy po
wkach ciechanowskiej lasy waznie podejdq do zada!'i . za 
okr!;,lgowej - seniorach. junia rok zn6w powainie bye maze 
rach i mlodszych pisano cZ!;,lS Iiga IllI~dzywojew6dzka. 
ciej. A wi$c wyniki poszczeg61- SYMPATYK 

Terminarz "Zbika" Nasielsk ·wiosna '96
 
23.03. godz. 15.00 Zbik - Glinojeck (m cz przeloiony na 

1~.05.) 
30.Q3." i5.00 Ijowo - ZBrK wyjazd godz. 12.30 
13.04, 14.30 ZBIK . Narzym 
20.04. 15.30 Krasne - ZBIK wyjazd godz, 13,30 
27.04. 15,30 tBIK - Kuczbork 
4.05. 16.30 ZBIK - Pultusk 

1t .05... 16.00 f<onopki - zalK wyjazd godz. 14.00 
15.05... 17,00 ZBIK - GlinoJeck 
18.05. 700 tBIK - ~mardzewo 
2605...	 16.00 Wkra .z:uromln - ZBIK wyjazd 13.30 

.06... HOD ZBIK - Baboszewo 
9.06. 17.00 ZBIK . Opinog6ra 

16.06. 17.00 Lidzbark - l81K wyjazd godz. 14.00 

Ruszyli pilkarze!
 
W ostalniq sobot~ marca wybiegli przer\"Y 2:1 prowadzlli nasi pilkarze. 

na boiska pllkarze li91 okrfilgoW8J S8 Bramki dla lbika zdobyli: Cezary 
nior6w. Nasielszczanie pojechali na Prusinowski I MarCin Macias. Bram· 
sw6j pierwszy mecz do Howa. Mecz ki przez nic zdobyte moglyby bye 
zakonczyl SI!;! remisem 2:2. Do ozdob'l niejednego m&CZLJ I IIgl. 

Terris sto}o~ 
Dla tenisist6w stolowych powoli si~ wWarszawle. Dziewiqte miejSC8 

sezon zbliza s['7 do konca. Pozostal zajql ei 1'1 Ciechanowie na Og61n 
ostalni akard. Mistrzostwa wojew6 polski Tumieju 0 Pucnar Polskie
dztwa, makroregionu I Ie najwai go Zwi'lzku Tenisa Stolowego I 
niejsze Misrzostwa PolskI. Po tyell Przeglqdu Sportowego. W turnielu 
rozgrywkach nasl'lpi przerwa do lym doznal konlUzjl r(lkll na kilka dni 
wrzesnla, kiedy to tozpocznle Sl~ zaloiono mu opa runek gipsowy. 
nowy selOn, Na podsumowanle po a streiowym lurnieju rozegra
zostal jeszcze czas. Ookonamy lego nym r6wniez w Cieehanowie Klau
po zakonczeniu wszystkieh zawo· dla Szadkowska za;(lla w kategorii 
dow. kadetek trzecie miejsce. 

A tymczasem w oslatnim okresie Wystf;"lP.UjCjcy w III lidze tenisiscl 
odbyly slf; dwa turnleje og6lnopol sto owl Zblka po lrzeeh zwycif;"l
skie. w ktorych uczestniczyt nasiel stwaeh. jednym remisle I dw6eh po· 
szczanin Krzysztof S amirowski. rai.kach zajmujq aktualnie 3 miej
oraz jeden turniej strefowy z lldzla see. 
lem Klaudii SzadkowskieJ. oraz will Z powodu kontuzji wdw6ch ostal
lidze wystlilpuje drui.yna m~ska. nich meczach nie m6g! wyslqpic 

Na Og61nopolskirn Turnieju Kla nasz ezolowy zawodnik Krzysz of 
syfikaeyjnym w Kieleach . Krzysztof Starn ifOwski Ten isistom pozostalo 
zalql dziel,·,dqte miejsee i definityw do rozegrania. szasc spotkan w <un
nle zapewnll sobie udzial bez zad dzie rewaniowel, po Gzym dwa naj
nych ellminacji w Mistrzostwach Pol lepsz8 zespo~ welInq udzial 1'1 ba
ski. kto e na POCZq ku maja odb~dq faiach 0 II Ilgt;!, 
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