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Abso utori..·... dla zar~du Roez iea Konstytueji
Tradycyjnie luz kWletniowa se
sja Rady jesl sesjq, na klorej pod
sumowuje si\! roczny okres pracy
Zarzqdll Miejskiego. Ookon uje si\!
to poprzez lldzlelenl8 bqdi. n18
udzielenie Zarzqdowl absoluto
rium.
Tegoroczna sesja zacz91a SI\!
radycvjnle od udzielenia glosu
mieszkancom gmrny. Jednym z
problem6w. jakie wniesli miesz
kaf1cy byl problem zwiGizany z po
iek6w. Z
dwyi:kq cen wody i
kolei swoje mterpel<lcje przedSla
wili radni. Szereg pytan zglosili lei:
po okresowym sprawozdanill Bur
mislrza z pracy Zarzqdu i po wy
slqpienlU Oyreklora Zakladu
Telekomunlkacji w Clechanowre I
przedSlaWJ lela teJ in Sl)ftuCJI bez
poSiednio odpowiedzialnego za
dzialanie lelelonow w PUllUSku i
NasielskU, PerspeKtywa szybkie
go unowoezesnleni a nasielsklej
centrall I zwiCjzana z tym poprawa
polqczeri znalazla uznanie w
oczach radnych, tyrn bardzleJ i.e
zabezpieczone zostafy na ten eel
powaine sumy. a wkr61ce nasiel
ska siedziba lego zakladu prze
nleslona zoslanle do nowego
lokalu przy ul Koscillszki (tui
obok komlsariatu pollcji).
Glosowanle nad absolutonum
zoslalo poprzedzone sprawozda
niem Zarzqdu Mlejskiego z dzia
lalnoSCI inansowej i wykonania
budietu Gminy za rok 1995 ora.z
przedstawieniem opinli w lej sp a
wie Regionalnej Izby Ob achun
kowej i Komisji Rewizyjne], kt6re
byly pozytywne dla Zarzqdu, eha
ciai KomlsJa Rewlzyjna zgloslla
szereg uwag. Sprawozdanie Za
rZqdu w glosowaniu jawnym zo
slalo przYJ~le jednogloSnie. Przed
samym aktem glosowania nad ab
solutarium. odbyla sifi1 kr6tka wy
miana zdafi na temat sposob6w
glosowania. Radnl postanowili
zwrocie si~ do wladz ustawodaw
czye ,aby glosowanla takle odby
waly Sl\! lajnie. Przytoczone
zoslaly opinie i wytyczne przesla
ne przez biuro Sejmikll Wojew6
dzkiego. Oslalecznie uSlalono, ie
glosowac b'ildzie si!? jawnie. Wwy
niku glosowania Zarzqd olrzymal
absolutorium slosunkiem glos6w:
za lldzleleniem . 13 os6b, przeciw
- nikt. wstrzymalo si~ - 8 osob.
W koleJnym punkcle obrad Ra

s

da przyj(i!!a szereg ucl1wal 0 cha
raklerze administracyjno-gospo
darczym, a m.in.:
- w sprawle utworzenia Zespolu
Obslugl Oswlaty i lnnych plac6
wek OSWI atowo -wyc how a wczych
w Nasielsku,
- w sprawie oddania gfuntu w
uzylkowanie wieczysle przy ul.
WarszawskleJ (pod budow\' po
ezty),
- w sprawie ustalenia slczeg6
lowych zasad wykonywanlil czyn
nOSef wypalania siomy i
pozostalosci roslrnnych.
W pllnkcle przewlduJGicym od
p wiedzi na interpelacje I zapyta
nla radnych jeszcze raz doszlo do
szerszej dyskusJI dotyczqcej m.m.
sprawy przekazania pewnych
kwol dla Liceum na sprawy zwi q
zane z organiZ3C!Cl II Zjazdu i
wr~czenia sztandaru (zaakcepto
wano sum~ 30 min slarych z 0
lyeh) i pewnej sumy dla
koszykarzy UKS W Pieseirogach
(zaakceplowano sumQ 10 min sla
rych zlotych). Rada w gtosowaniu
zaakceplowala lei dZlalalnosc
Komisji Rewizyjnej. 0 co W osil jej
Przewodniczqcy. Na jt~go lei:
wniosek odlworzof1O przebieg glo
sowanla nad absolUlorlum dla Za
rZ'1du, aby podac do publicznej
wiadomosci, klo I Jak glosowal.
Gtosowanie przedslawialo siQ na
stepuj<lco: Za Udzielenlem absolu
torlum glosowall: Borow 1
Stanislaw, Bryski8wICZ JanIna.
Gerasik Marek, Kamifiska lalina,
Krzyiewski J6zef. Modzelewski
Tadeusz. Obojska Hahna. Olbrys
Ireneusz, Pawlowski Wincenty.
Tyc Stanislaw, Wlerzcrlon An
drzej, Wr6blewskl Waldemar, Za
wadzki
Andrzei.
Glos6w
przeciwnych nie bylo. Wslrzymali
si~: Cienkowski Mieezyslaw. Kro
lak Andrzej, Malon Andrzej, Mu
cha Berna d, Obojski Dariusz,
Olszewski Henryk, Sech Ryszard,
Skrzyneeka Teresa. Nleobecnym
na s8s]r byl Hleronim lempickr.
Nie byli na sail w czasie glosowa
nia Duchnowski Grzegorz, Ko
nerberger Janusz.
Na zakoriczenie sesjl rozpalrzo
no szereg pism skierowanych do
Rady. M.in. wnioskowanow nich 0
ob niienle cen wody i scie ow.
Wniosek ten zostal odrzucony,
Nolowal AZ,

Przypadajqca w tym roku 205
rocznica Konstytucji 3 Maja sla
ia SHil okazja do zorganizowania
przez Szkoli;! Podstawowq nr 1
szeregu imprez upami~tniaJq
cych tli! historycznq chwll~.
Dzien ten ma takZe historyczny
wymiar w dziejach tej szko1y,
poniewai pi~c lat lemu otrzyma
1a ona imi~ Konstytucji 3 Maja i
ztandar.
Pani dyreklor Sozena Rosz
czenko-Zawadzka witajqc przy
bylych na UfOCZyst<:j akademi$
gosci powiedziala: "Jestesmy
dumni, ii: szkola nasza nosi imi~
Konstytucji 3 Maja. Pragniemy,
aby jej idealy staly sj~ drogCj -zy
cia naszych wyc')Q\ovankow, 00
takie b~d<'l Rzeczpospolite, ja
kle ich m1odziei:y chowanie.
Szczeg61nq wymow~ majCj 1e
slowa dzis, kiedy panstwo na
sze buduje sw6j uSlr6j, ksztattu
ie nowe obyczaje polilyczne".
JakZe wa-zkie Sq te slowa. a ich
znaczenle wynlka Ql6wnie z po
dobienstwa sytuacji naszej 0]
czyzny - tej sprzed ponad dwu
stu lat i lei dzisiejszej. Wledy lo
znalei.li sie; ludzie "k 6rzy polra
fili Zf7.8C si~ swoich przywilej6w.
odrzucili prywal~ dla ralowanla
Ojczyzny, dla dobra narodu,
kt6ry Rzeczpospolita illl powie
rzyla". I na tych wzorach w tej
szkole a iaki:e w innych szko
lach wychowywane jest m~ode
pokolenie, aby nie znaleili sili!
tak jak wtedy ludzie. k orzy w
przeciwienslwie do patriot6w,
dla wlasnych interes6w i intere

Cztery medale dla

sikow przy pomocy wschodnie
go mocarstwa obalili to, co do
plero 5il;) narodzilo, a co moglo
slae si~ podstawq do narodzin
nowoczes neg 0 panslwa pol·
skiego.
Uroczystosci zwiCjzane z ob
chodami 5 rocznicy nadania
Szkole Podstawowej nr 1 imie
nia KonstytucJi 3 Maja trwaly ca
Iy lydzieri. Odbylo si~ szereg im
prez: wieczornica, akademia dla
klas mlodszych. akademia dla
klas slarszych, konkurs plasty
czny dla klas I-ill pI. "Moja mala
Ojczyzna", konkurs recytator
ski, konkurs plosenki. wystawa
prae plastyeznycll pt. "Ubi6r
epoki stanislawowskiej". Zor
ganizowano takZe "Bieg Kon
stylucji", z.abawt;l-rnaj6wkt;l i 10
teri<il fanlowq. Waznym pun
ktem obchod6w rocznicy I<on
sty ucH bylo spo kanie uczni6w
z autorern pracy poswiEilconej
lemu wydarzeniu pL "Narodzi
ny Konstytucji 3 Maja" Luka
szem KqdzielCj.
Podsumowanie imprez odby
10 si;;: w dniu 2 maja. Na uroczy
slym spa I<aniu spolecznosc
szkolna goscl13 przedslawicieli
Rady Miejsklej z jej przewodni
cZCjcym na czele, przedstawi
cielkfil Kuralorium paniil Marili!
Szyb ie, Przewodniczqcego
Miejskiego Komitetu Slronnlc
twa Narodowego pana Zdzisla
wa Barcir\skiego, sponsorow i
rodzicQw.

Al.

Na~ielska

Duzy sukces odniosla skrom
na Ilczebnie reprezenlacja Na
sielska na odbytych w dniach
3·5 maja w Ciechanowie Mi
strzostwach Makroregionu War
szawsko-Mazurskiego w tenisie
Slo!owym. IN rywalizacji z tenisi
stami Warszawy, Olsz1yna,
Lomzy, Ostroh;1ki, Bialegosloku

i Suwalk w kategorii mlodzik6w
nasielszczanie zdobyli 3 zlote
medale - wszystkie moi.liwe do
zdobycia, oraz 1 medal brqzowy
W kategoril kadet6w.
(bardziej sZGzeg6!owa infor
macja z mislrzostw na stronie
sportowej)

Pjerwsze z dWDch kwietnlo
wych posledzer'i ZarzCldu, jaklfl
odbylo slf( w dnlu 17 kwietnia pos
WI cone byto gl6wnie dw6m spra
wom: problemom przeds~koll I
problemom lwiqzanym z targowi
sklem mlelski ,1,
W zwiClZku z sugestlCl Rady
MleJskiej postulujilcej lwi!;!kszenie
dobrowolnef kwoly wplacaneJ
przez rodzie6w l1a rzeez przedsz
kola, ZarZijd po wysluchaniu oplnii
dyrekeji przedszkoli w Nasielsku i
Piescirogach zadeeydowal, ie od
nowego roku szkolnego kwota ta
pow;nna wzrosnqc do 15 zl, a od
nowego roku kalendarzowego do
20 zl miesi!;!cznie. Rozpatrujqc po
1rleb~ obnizenia kOSlt6w utrzy·
mania przedszkola w Naslelsku
dyrekcja sugerUJe potrzeblil zain
slalowanla IIeznik6w poboru da
pia, na co iednak potrzebna lest
dodatkowa kwota 4lys. zlotyd1,
Probleme ,k16rym od dluisze
go czasU iyje spoleezeristwo Na
sielska Jest problem targowiey_
ScieraJEl si~ tu interesy dw6ch
grup - wtascicieli sklep6w i os60
prowadzqcych handel na ul. Mly
narskiej i ul. Rynek. Swoje raqe na
lym posiedzeniu Zarzqdu przed
stawili wlasclciele sklep6w. W celu
rozwiqzania tego problemu trwaja
intensywne prace. dzierzawca tar
gowiska zostal zobowiqzany do
scislego przestrzegania regulami
nu, a d koned czerwca targowl
sko blitdzle zlokalizowane w innyrn
miejseu.
W dalszej kolejnosci Zarzqd za
Jql si~ regulamlnem organizacyj
nym Urz~du Miejskiego. Radzie
zostanie przedstawiony nowy pro
jekt regularnlnu, w kt6rym m.in.
znajdzie sllil zapis 0 powolanlu od
dzielnego Zakladu Obs!ugl Os
wlaty, jako oddzlelnej .Iednos kl
budzetowej gminy.
W ramach plsrn sklerowanych
do Zarzqdu wroeono d
rosby
irmy "Sajmex" 0 umorzenle po
datku od nieruchomoscl. Po dys
kJ.lsji l przedstawielelami firrny po
stanowlono temat ten przekazac
do rozwi'lzanla Radzie, gdyz po
stulowana kwota umorzenia prle

Raz

kracza upowaznlenle dla Zarzqdu
w tym zakre Ie.
Ponadto: wyraiono zgode na
zakaz handlu w Piescirogach
pized sklepaml GS{na wniosek tej
sp6/dzielni); odm6wlono wsparcla
finansowego dla UKS w Piesciro·
gach nazakupstroj6wsportowych
w zwlqzku z przezflaczeniem
srodk6w dla tej szkoly rla uroczy
stOSCI lWiqzane z nadaniem trnie
nia; zaakeeplowano wniose bl,ir
m;strza w sprawle wydalk6wzwi q
zanych ze ljazdem gminnym
oSP; zadeklarowano kwotl11 000
II dla Llceum Og61noksztalcqcego
na wydatkl zwiqzane ze ljazdem
absolwent6w.
Na druglm posledzenlU w dniu
25 kwi 'ilia rozpa(rzono proj kty
uchwal, Jakie bed,! przedslawlone
na albliiszeJ sesji oraz zapozna
no sle z uwaga I I do wykonanla
blldietu wniesionyml przez Komi
sj.;! Re zYln<j I uwagami ej Komi
sji odnosnfe budowy Slaeji Uzdat
niania Wody.
Ponadto: Zarzqd zaakceptowal
lresc pisma do w/ascieisli i os6b
zainteresowanych 'IV sprawle dro
gl dOJ8zdowej do dZlalki bud wla·
nel przy Lilley Kosci'J5Zki; przeka
zal do Komisji InfrastrLlktury I Po
rzqdku Publlcznego pismo miesz
kanc6w wsi Nowiny I Borkowo w
sprawie wodoclggowania; wnlo
SkUJ8 do Rady 0 lbycie dzialki po·
zoslajqCej w uzy kowaniU wisczy
stym n a osiedl u Kru pka oraz
sprzedazy cz~scl dzialki przy ulley
RyneK: zobowiqzal burmistrza do
renegDCJacji umowy z Urzlildem
Mlasta I Gmlny w SerockU w spra
wle wysokosci wplaty l lytulu
utrzymania SUW: ladecydowaJ
przyznaniu nagrody w wysokosci
500 zl Romanowi Chymkowskie
mu uczniowi Lo w Nasielsku - lau·
reatowl konkursu polonislyczne
go. Cztonkowie Zarz'ldu zapozna
II si~ tei ze skarg q mleszkarica
dotycz'lcel granic dzialki I przeble
gu uJiey S/onecznej. Odpovviedz w
lej sprawle zostanle przygolowa·
rla na posledzenlU nast~pnym_

°

Wynotowal Z.

jeSlGZe ...

o gazie
Informacja zamieszczona w nu
merze marcowym nasze) gazetkl
POSWllilcona zagadnieniom bez
pieezenstwa przy uz.ywanlu gazu
wyvvolala pewlen niepok6j. Wiele
as6b pyta 0 urlqdzenia wykrywa
jqce ulatniai'lcy sie gaz , spos6b
ich inslalowania. Problem ten naJ-

IYCIE
NASIELSKA

leplej zleelc osoble instaluJqcej
gaz. W sprzedaiy jest bardzo wie
le typ6w tych urzqdzen - wykryw 
czy gazu. SCI Urzqdzenia import 
wane (droz.sle}. ale S'l r6wniez
urz q dzenl3 produ cji kraJoweJ
(tarisze). Naleiy przy zakupie 1'0
iflformowac sprledawct;. lakiego
gazu ui:ywamy: ziemnego cz.y but
lowego (propan-butan). Gdy Jui
mamy odpowiednla dla naszago
gazu urzqdzenie wykrywaJqce pa
ml~taJmy, ie gaz ziemny jest liej
szY od powietrza I dlalego naleiy
montowac go 30 cm od s fitu; na
lomlast gaz butJowy jest ci~iszy
od powietrza. snule sl,? nisko I dla

ego urzqdzenie wykrywajqc na
leiy instalowac 30 em .'lad podlo
gil- Kupowane ur qdzenla winny
posia-dac atest zaklad6w gazow
n1czych. gdyz tylko te Sq skutecz·
ne. Koszt urzqdzenia wynosi od
1DO do 300 zl.
Opr6cz wykrywacza gaw do
brze byloby zai stalowac wykry
wacz lenku w~gla tzw. czadu (nle
wyczuwamy go wlilchem). Kosztu
Je od 130 do 160 ll, Szczeg61nle
potrzebny jest tam. gdzle spalana
jest duia Ilose gazu, np. w miej
scach zillnstalowania plecyk6w
do podgrzewania wody. Inslaluje
my go na 'wysokosci 180 cm f1ad
podlog q.

kominach i przewo
dach wentylacyjnych

... 0

Sam urzC\dzeflla op! ane wy·
ier nie zapeWnlq nam bezpieczeti
stwa
lie nle biidziemy dbalr 0
przewody komlllOwe I wentylacYI
ne. a z t rn na naszym temnie nie
lest allepiej. Przypomina 0 tym
pismo Kola Okrlilgowego Korpora·
oji Kominiarzy Polskich ski rowa

°

Komisja Rolnictwa
Jedynym punKtem porzqdku
obrad komisjl obradujqcej pod
przewodnictwem Bernarda MLJchy
bylo zaoplnlowanle sprawQzdania
z wykonanla bUdietu za 995 r.
pod kqtern udzlelenia absoluto
r1um dla Zarz'ldU Mi jskiego.
CzlonkowJe Komisji zajmowali Sle
ocen'l inweslycji reallz wanych w
ubieglym roku pod kqtem wydat
kowanych srodk6w. Szczeg61nq
uwag!;! zwr6cono n finansowanie
stacji uzdatntania wody. W budze
cie na ten eel przezna zone bylo
290 tys. zl, a w rzeczywrstosci wy
d no 350 tys. zl. Wedlug K misji
11; sprawl;! najezy koniecZnl8 wy
jasrlic. jak r6wnlei nleorganlzowa
nle przelarg6w na prace reallzo
wane na t J Inweslycjl. CO powodu
JB niemoinosc seiqgnll;cia na ten
eel srodk6w z zewn'llrL. Pod po
dobnym kCltem rozpatrywano wy
datkowanle srodk6w na budowa
ne drogl wlejskle. Uznano, ie na
leiy postawic wniosek 0 zarezer
wowanle brakujqcych srodk6w na
drogi I wodoeiqgi wlejskie w nad
wyice blJdietowej za ublegly rok.

Komisja Gospodarki Bu

dietu I Finansow
Identyczny orlqdek obrad
mialo posiedzenie Komisji Gosoo
darkl Budz.etu I Finarls6w. Obrady
miaiy miejsce 9 kwietrlia. a prze
wodniczyi 1m Andrlej WOjc1ech
Krolak. Czlorlkowie Komisji pod
daB analizie WSlystkie inwestycje
komunalne realizowane w ubie
glym roku. Wnieslono uwagi, 2:

ne do Burmistrza. Czytamyw nim:
"Zgodnie z § 24 Rozporzqdzenia
MSW z dnla 3.X1.1992 r. w spra
wle ochrony p.poz.. budynk6w I in
nych obiekt6w (Dz.U. Nr 92 poz.
460) z poznielszyml zmianami,
kazdy uiytkownlk lub zarzqdca
jest Z 0 bow i q zan y do
termlnowego usuwanla zanieczy
szezeri z przewod6w dymowych 4
rilzy w roku. przewod6w gazo
wych 2 razy w roku. przewod6w
wentylaeyjnych 1 raz w roku przez
u p raw n ion y c h kominiarzy z
uspolecznlonyeh tub prywatnyeh
podmlOt6w gospodarczyeh" \za
klad6w komlniarskicrl). 0 obo
wiqzku tym m6wI lei Ustawa Pra
wa Budowlanego z dnia
7.VII.1994 r.
Obowlqzek Ooowlqzkiem, ale
kazdy z nas we wlasnym iflleresie
winien w przewldzianych term i
nach zaprOSlC komlniarza, aby do
kOrlal oczyszczenia kanal6w we
nlyJaeyjnych I Ich prleglqdu_ T u
oSZCZfi)dlac nl moi:na, bo mote
nas to dr go kosztawac (nie cha
dzl tu lylko 0 mandaty).

nie wszystkie Inwestycje zostaly
zreallzowane zgodnie z pia m
zalwierdzonym w 1995 r. Co do
wyko anla samego bUdzetu komi
sja nie wnlasla iadnych zas1rze
ien.

Komisja Infrastruktury i
Porz~dku Publicznego
I<wietnlowe posiedzenle Komi
sji Infraslruk1ury I Porzqdku Publl
cznego poswi~cone bylo podzla
lowl rz<,czow_mu srodk6w orzewi·
dzlanych na ten rok dotyc'ZElcych
finansowania ,nwestYCJI na terenle
miasta I gmlny. Obrado
prze
wodfliczyl Marek Gerasik. W cza
SiB spotkanJa polozono SlCZ gol
ny nacisk na wykor1czenie stacji
uzdalnlania wody VOl NasielskLJ, a
takie konlynuowanla budowy hall
sportoweJ_ J zeli chodzl 0 drogi
wiejskie to proponuJe sill poloie
nie nawlerzchnl asfaltowych na
zasadzle konlynuaCii w miejseo
wosciach Krzyczki. Nuna i Konary.
Prz y udziale srodkow finanso
wych AR I MR proponuje si!;! wyas
faltowanie dr6g w miejscowos
ciach Borkowo I Torur'i. Z WOdOclq
gow wlelskich komisja proponuje
dokoticzyc inwestycje w Mogowie,
Piescirogach, Nowinaeh. Piano
wle Jackowie. Poparlo rG",miei
budowl; staeji uzdatnianla wody
dla Psucirla i okolicznych mleJsca
wosel. Ze srodkow przeznaczo
nych na gazyflkacj~ proponuje siE;<
wykonanle n1tki gazoclqgu na
osiedlu przu ul. Ploriskle], ul. War
szawskiej (do ul. Lesnej) oraz kon
lynLJoWanle gazyfikaCji w mleJSco
wosciach BlJdy Siennickie i Cegel
ia Psucka.
(oprac. AWK)
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Ostatnia marcowa sesja Rady Mieiskiej przyniosla uchwalenie
budzetu na rok biezqcy. Ponizej w kilku tabelach prz.edstawlamy
najwazniejsze dochody i wydatki naszego gminnego budzelU.

Dochody budzetowe
Rodzaj dochodu

Kwotywzl

Dochody wlasne
.
SUbwencja oswials,wa'
Subweneja og61na
Dolacje na zadania zleeone3

3.286.015
3.901.142
1.328.690
978.048

RAZEM

9.493.895

1 _ subwencja

z budzelu par'istwa na ulrzymanle szk61 podstawowych prze·
ji;lta przez samorzEld od 1 styeznia br.,
2 _ tzw "wyr6wnawcza" - subwencla przlcdzielona przez Minlsterstwo Finan·
sow gminom 0 stosunkowo rna yeh ochodach wlasnyeh,
;) - dotaeja z Urz~du Wojewodzkiego na zadanie zlecone gminom przez
adminiSlracj~ rzqdowfj (pa rz tabe a nr 3).

Najwazniejsze wplywy z dochod6w wfasnych
Rodzal wplyvoJu

Kwota wzl

1.460.000
500.000
450.000
250.000
230.000
160.000
100.000
136.015

Podalek doch dowy od os6b lizycznych
Podatek rolny
Podatek od nieruchomosci os6b prawnych i lizycz ych
Wplywy z oplat skarbowYGh
Podatek od srodk6w transportowych
Wpl~ z karty podalkowp.J
Doc ody z dzieriawy i sprzedazy mienia komuna nego
Inne doehody
RAZEM

3.286.015

Dotacje na zadania zlecone
Kwota wzi

Przeznaczenie dotacii
Drogi wojew6dzkie 1'1 granicach miasta
Konserwacja grob?w wojennych
Opleka spoleczna
,
Administracja rzqdowa"

60.000
5.000
823.000
90.048

RAZEM

978.048

1 _
2 _

glownle wy ,atki na zasilki i pomoc w naturze,
gl6wnie ulrzymanie pracownik6w USC i ewidencji ludnosci

Najwazniejsze wydatki zawarte w budzecie
Rodzaje wydatk6w

Kwota w zl

Oswiata i wychowanl8
Opieka Spoleczna
AdmlnlslracJa rzqdowa i samorzqdowa
Gospodarka Komunalna
Rolnictwo
Transport
Gospodarka mieszkaniowa oraz niema erialne ustugl
komunalne
Kultura i Sztuka
Kultura fizyczna i sport
R6i.ne rozliczenia I dzialalnosci
Ochrona zdrowia

4.741.142
1.208.000
1.040.238
957.793
685.000
420.000

RAZEM

9.450.895

120.000
100.000
60.000
103.721
15.000

. lq,czne wydatki ze srodk6w samorzqdowych I zleconych przez administra
cj~ rzqdowq.

Najwazniejsze wydatki na inwestycje
Rodzallnwestycji
Budowa wodociqg6w wiejskich I SUW 1'1 Nasielsku I Psucirm
Budowa i utrzymanie dr6g gminnych
Gazyfikacja
Uzbrojenie teren6w pod budownict"Jo
Budowa hali sportowej przy SP nr 1
RAZEM

Kw01a wzl

665.000
420.000
297.793
200.000
270.000
1.852.793
(opr. AWK)

Stacja Uzdatniania Wody dla Psu
cina
Do koriea tego roku powrnna zo°
tac wybudowana stacja uzdat
nianla wody dla Psuelna i
okolicznych miejscowosci. Do
przetargu l1a realizacjfil tej inwes
tycjl stanllio szesclU olerent6w
Nalwyzsz.a oierla oplewala na
kwot~ 597 tys. zl. Najnizsz'l zlozyl
Wojew6dzki Zaklad Uslug Wod
nych z Mlawy. k Dry wygral prze
targ deklarujqc wykon an ie- 0 blekt u
za kwoti;l 522 tys. zl. Mlawska ir
ma Jest z.rlan8 na nasielskim ryn
ku, wczesniej wykonywala kilka
wainyeh wodoci q g6w na terenie
gmlny.
ezy b~dzie wi~ksza subwencja
oswlatowa?
Oslatnlo. Zarzqd Mrejski wySlq
pi! do Ministerstwa Finansaw 0
z.wl~kszenle tegoroc_neJ subwe
ncji oswiatowej dla szk61 podsla
wowych naszeJ gmlny. Jak
poinlormowal "Zycie" burmistrz.
WOleiech Ostrowski wnlosek mo
tywowano duzq Iloscl<j szk6J wlej
skich oraz koniecznosci q
wykonania pjl nych remontaw w
wielu z nich. Srodki bfild q dzielone
przBz minlsterstwo pod komec III
kwartalu.
Jeszcze 0 targowisku
Zanosl si~ na to. i.e od lipca
przesta ie lunkejon wac largowi
sko przy ul. MlynarskieJ_ Aklualnle
prowadzone Sq roz.mowy wladz
mieJskich z dziekanem Kazimie
rzem Sniegockirn na temat zJokali
zowanra now!3go targowrska na
placu przy ul. ZWirki i Wigury (obe
eni postaj furma 8k). W niedziele
targowisko byloby wykorzys ana
na parking dla samochod6w, kt6
rymi Rasr mreszkancy prZyjezdza
i do kosclola. Wedlug wslepnych
zalozen nadal wykorzystywane by
byly budJ<.i do handlu mii?sem maj
dujqce si~ na ul. Koscielnej. W
dalszeJ perspektyw1e na CZIiJSCI
obecnego parku i parking u (ul.
Mlynarska) ustawlono by estety·
czne pawllony dla os6b stale
hal1dluJ'lcych 1'1 tym miejscu,
Wyremontujot przystanek
W siedzibie Urzedu MI8jskiego
dosz.lo do spotkania przedstawl
ciell trzeeh firm komLJnlkacyjnych
korzystaJqcych z naslelskiego
przys anku. W rozmowaCh IJcze
stniczyl przedstawiciel ciechano
wskiego PKS-u. I'll scici I fir my
ZENEK oraz dyrektor SKR-u. Go
spodarzem spo kania byl wlcebur
mistrz Stanislaw R. Tyc. W czasle
spotkania uzgod niono wsp6i ne
sfinansowanle kosztaw wykona
nla remontu na oblekcle przystan
ku. Remont ma obeJmowac
eZeSClOWq wymian~ poszycia,
malowanie seian, lawek oraz
wstawienie okien_ Remon ma bye
wykonany Jeszcze 1'1 tym mleSlq
cu. Wykona,vCq prae bedzie na
sielski ZGKiM.
Komisja Rewizyjna 0 absoluto
rium
Czterokrotme w miesr"tcu kwret
nlu zbierala Sl~ Komlsja ewrzyj
na
Rady
Miejskiej
pod
przewodnictwem Grzegorza Du
chnowskiego. W czasre posie'

dzet'i czlonkowle Komls)l m.ln.
anallzowali sprawozdanle z wyko·
nania budzetu za 1995 r., a akze
kontrolowal! wydatki poniesione w
ubiegly r ku na budow n od kil
ku lat stacj~ uzdatniania wody. Ze·
brano r6wniez oprni~ od rnnyeh
stalych komisji Rady dotyczqce
sprawozdania z wykonania bUdie
tu. Po diu ich obradac Komisja
RewlZyJna p zytywnr zaoprnl wa
la sprawozda Ie z wykonanra bu
dietu Vlskazujqc; jednocze-snie na
kilka rJieprawrdlowoscl powstalych
w trakcie jego realizacji. Komisja
wystqpi do Rady MrelskieJ 0 wZlfilcie
tych lakt6w pod uwaQ~ przy gloso
wanlu na absolutorium dla Zarzijdu
Miejskiego.
Ksiqz~

patronem
W pi"!tek 10 mala Szkola Pod
stawowa 1'1 PiesCifogach Nowych
otrzyma imiliJ Ksilileia Jazela Po
niatoVisklego. Jest to, po miej
skich podstawawkach i ice-um
Og61noksztalc q cym czwarta
szkola \'oJ naszej gmlnie majqca
swojego palrona. Istniejqea w
Piescirogach w okresie miedzy'
wOjennym 7-klasowa szkola po
wszechna rownlez nosila iml~
Ksi~cia Jazela. Na uroczyslosci,
dyrektor Teresa Skrzynecka za·
prosila wiele znakomilych gosci.
In.ln. parlamentarzystow z woi
ciecnanowskiego. wtadze WOJe·
w6dzkie. samorzqdowe oraz Ku
ratorium Oswiaty i Wychowania I
MEN-u. N,e zabraknle rowniez 11
cznych wych wankow leJ szkoly.
Glawnym punktem lej uroezystos
cl obok nadania Imienia biildzie
wr~czenie sztandaru. Na sfinan
sowanie spraw organizacyjnych
zWlqzanych z tq uroczystosClq Za
rzqd Miejski przekazal tej plac6w
ce oswiatowej kwot~ 3700 zL
Przyjmq makulaturi;l i sUuezk~
Od pocz'ltku maia Zarza.d Go
spodarkl Komunalnej 1 Mieszka
niowej uruchomil a swoim eren!
punkt skupu makulatury i stluczki
szkla kolorowego. Punkt bedz1e
ezyn y w kazdy ponredzralek I
czwarlek od godz. 8.00 do 15.00
(wjazd do punktu skup 0 strony
nla
pOrllerni). Za kaidy kil gr
kUlalury (gaz.ety. kartony) sprze·
dajqcy orrzyma 0.1021, a za kazdy
kilogram stluczkl 0.02 zl.
Nowa siedziba telekomunikacji
Od 1 mala sledziba Nadzoru
Telekomunlkacji w Naslelsku do
tychczas mieSZCZqC3 siliJ 1'1 poml .
SZGzeniach nad poezt,! zostala
przeniesiona do nowego budynku
przy (;1. Koscluszki 27 (przed ko·
mlsanalem pollcJi) W budynku b(l'
dzle r6wniei plaeowka uslug
telekomlJnikacyjnych przenie io
na z ul. $1'1. WOjCI cha Gzynn w
dnl powszednle od 7.00 do 21 DO,
1'1 wolne oboty ad 8.00 do 12 DO i
nledziele I swi~ta od 9.00 do
1 1.00. Kontakt telefoniezny pod nr

12-201 i 12·200.
(AWKJ

ZYCIE
NASIELSKA

Duzym wydarzeniem w zy
eiu oehotniczych strazy po
zarnych Z terenu gminy Na
sielsk byl Zjazd gminny
achotniczyeh Strazy Pozar
nych.
VII kolejny juz Zjazd stra

srodk6w finansowych po
trzebnych do zapewnlenia
normalnego funkcjonowania
jednostek asp na terenie
naszej gminy - to gl6wne tro
ski druh6w - delegat6w.
Wsr6d osiqgnif1C wymie

Skradziony Polonez
WykorzystujqC chwil~ nieuwagi wlasciclela sklepu z ul. Warsza
wskiej nieznany sprawca odjechal jego samochodem zaparkowa
nym naprzeciwko drzwi sklepowych. Wartosc skradzionego Polone
za wyceniono na 20.400 zl. Jak na raz.ie samochodu nie odzyskano.

Samob6jstwo listonosza
Dor~czyciel zatrudniony w nasielskiej' plac6wce Poczty Polskiej
pope/nil samob6jstwo. 31llierc nastqpi a w wyniku powieszenia.
Zdarzenie mialo miejsce w pomieszczeniach kotlownl pocztowej.
PrawdopodobnCl przyczynq tego desperackiego kroku bylo zalama
nie n rwowe spowodowane klopotami w pracy.

Policja rekwiruje alkohol
Podczas akcji dokonanej przed 5wi~taml Wielkanocnymi przez
nasielskCj policj!?, na targowiskLJ przy ul. Mtynarskiej zarekwirowano
znaczn'l 11056 podrabianego spirytuSLJ, Przy zatrzyillanych obywa
telach Ukrainy. a takze w lokalu mieszkalnym wynajmowanym przez
nich znaleziono l<jcznie 300 buleJek alkoholu. Trunki nie posiadalY
znakow akcyzy. Obydwa) m~zczyznl zostali tyrnczasowo areszto
wanl.

Znowu wlamania
zakow - oehotnik6w, obejmo
wal okres sprawozdawczy
czterech ostatnich lat. W
Zjeidzie wzi~li udzial przed
stawiciele Komendy Woje
w6dzklej PSP - kpt. poz.
Krzysztof Marcinkowski, Ko
mendy Rejonowej PSP - kpt.
poi.. Witold Musinski - d-ca
JRG pSP w Pullusku oraz
Sekretarz ZarzCjdu Wojew6
dzkiego asp RP pani Jadwi
ga Michalska.
Wtadze administracyjne i
samorzqdowe reprezen
towali: Burmistrz Nasielska
p. Wojciech Ostrowski, z-ca
Burmistrza p. Stanislaw Tyc,
Przewodniczqcy Rady Miej
skiej - p. Tadeusz Modzele
wski. Goscmi Z)azdu byli
r6wniei: przedstawiciele
miejscowych zaklad6w pra
cy.
Druhowie - ochotnicy duZD
miejsca poswi$cili podczas
obrad na om6wienie proble
mow utrudniajqcych efe
ktywnq praC£;l. Zwlaszcza za
kup sprz1;ltu gasniczeg , re
monty i usprawnienia pojaz
d6w bojowych, zdobywanie

lyelE
NASIELSKA

niano przylqczenie gminnej
asp do og61nopolskiego sy
stemu ratownictwa. zakup
aparat6w llenowych dla stra
zak6w, otrzymanie dla gmin
nych jednostek samocho
d6w, kt6re po przystosowa
niu b1;ldq sluzyly jako wozy
bojowe.
Zjazd udzielil absolutorium
odchodzqcemu Zarzqdowi
gminnej asp wyrazajqc wy
razy podzi~kowaniaza petnq
poswiE;lcenia prac~ ezlon
k6w. Dokonano wyboru no
wego Zarzqdu Gminnego
asp. abowiqzki prezesa po
wierzono druhowl Henrykowi
alszewskiernu z asp Psu
Gin, Komendantem Gmin
nym zosta! ponownie dh.
Zbigniew Zaranski, przewod
niezqcym komlsji Rewizyjnej
dh. Grzegorz Zarf1ba. Przed
stawicielami Zarzqdu Gmin
nego w Zarzqdzie Wojew6
dzki zasp RP zostali wy
brani druhowie: dh. Olsze
wski Henryk i dh. Zbigniew
Zaranski.
VII Zjazd Gminny asp za
konczy! wsp61ny uroczysty
obiad w Szkote Podstawowej
nr 2 ufundowany strazakom
przez ZarzCjd Miejski.
M.W.

Nieletni rnieszkancy Nasielska dokonali wlamania do jednego ze
sklep6w spozywczych przy ul. Kosciuszki. Sprawcy zabrali r6i.nego
rodzaju towary 0 lqcznej wartosci 1000 zl. Wszyscy zostaJi ustaleni
przez policjr;.
Po wybiciu szyby w oknie, do jednego z domow na ul. Szkolnej
dokonano w!amania. Sprawcy zabrali m.in. wiez~ stereo, odtwa
rzacz video, dwa zegary, robota kuchennego oraz zlot q bizuteri~ i
pienitjdze. Wlascicielka slraly wycenila na 2500 zl. Policji cZ/iisc
lupow udalo si~ odzyskac po w~~,:sniejszym ustaleniu sprawcow.
W Piescirogach Nowy h nieznani sprawcy po wy!amanlu drzwi
do piwnicy jednega z damow zabrali m.in.: wiertark~, pij~ tarczow ,
narzE;dzia slusarskle na !<jczn(j sumr; okolo 500 zl.
Na ul. POW po przeci~ciu skobla w drzwiach stodoly sprawca
doslal si~ do srodka, sk(jd zabra! 60 m przewodu elektrycznego i
!nne materialy elektryczne. Wartosc lup6w oszacowano na 600 zl
I tym razem sprawca zostal ustalony a zrabowane przedmioty
odzyskano.
• ••

Na ut Mlynarskiej dokonano wlamania do kiosku RUCHU. Wla
mywacze dostall sj~ do srodka po wylamanlu drzwi wejsciowych. Z
pOlek zabrano gl6wnle paplerosy na sum~ okolo 1600. Sprawcy
wlamania zostali I,.Jstaleni, cz~s~ !up6w odzyskano
Po raz kolejny wlamano si~ do pawilonu GS-U w Piescirogach.
Tym razem ohiektem zainteresowania wlamywaczy byl sklep odzie
zowo-chemiczny, sk"ld vvyniesli roznego rodzaJu lowary na !<jcznCj
sum!? 12 tY5. zl. Skuteczna akcja policjl spowodowala odzyskame
calosci towaru.
W miejscowosci IJ.Jrcin nieznani sprawcy wykorzystujCjc nieobe
cnosc gospodarzy dostali si~ przez niezamknl~te kno do wn~1rza
budynku. Po dokladnym spenetrowaniu mieszkanla zabrali: telewi
zor, odkurzacz. masz-yn~ do szycia, aparat fotograficzny, bjzuteri~
i ubrama. Gospodarze swoje straty wycenili na 3150 zl. Sprawcy
tego wlamania, jak na razie po,;o.s~ajC'.j nieznan1.

Pr6ba gwaltu
Na uL Kosciuszki dwaj mlodzi mleszkancy naszego miasla pr6
bowali dokonac gwaltu na nielelniej dziewczynie. Ofiarze udalo si$
na szczr;lscie uciec i powiadomtc polici~. ObydwaJ amalorzy moc
nych wrazen zostali zatrzymanl. Jeden z nich zosta~ tymczasowo
aresztowanywobec drugiego zastosowano dozor policyjny.

(opr. AWf<)

Grazyna Tyszkiewicz z
domu lukowska urodzona 2
stycznia 1953 r. w Skasze
wie. Jest zodiakalnym Kozio
rozcem. W latach 1959-1967
ucz~szczala do Szkoty Pod
stawowej w Skaszewie. Po
ukonczeniu podstawowki
podj~Ja dalszq nauk(; w Lice
um Pedagogicznym dla Wy
chowawczyn przedszkoli w
Puttusku. Swiadectwo matu
ralne uzyskata w 1972 r. Od
1-go wrzesnia 1972 podej
muje pracE; w Szkole Podsta
wowej nr 2 w Nasielsku. Pra

cuj21C podejmuje studia w
Wyzszej Szkole Pedagogi
cznej w Bydgoszczy, kt6re
konczy w 1984 r. zdobywa
jqe 1ytul magistra pedagogi
ki.
Nast~pni8 prz8z rok pra
cUje jako metodyk wychowa
nia przedszkolnego w Os
rodku Doskonalenia Nauczy
cieli w Ciechanowie
Od 1988 r. wraca do pracy
w Szkole Podstawowej nr 2
jako zaslE;pca dyrektora
szkoly.
i-go wrzesnia zDstaje po
wolana na stanowisko Dyre
ktora Przedszkola w Nasiel
sku, funkcj~ t~ pelni do chwili
obecnej.
Od 14 lat jest m~zatkC!:
mq2: J6zef pracuje na Stacji
Uzdatniania Wody. Jest mat
kq dw6ch c6rek, Justyny - lat
13 i Beaty - lat 10, uczennic
SZkoly Podstawowej nr 2 w
Nasielsku.
Jak sarna mowi - bardzo
lubi prac~ z dziecmi, zwlasz
cza tymi mlodszymi ktore Sq
takie milusinskie.
W wolnych chwilach roz·
wiqzuje krzyi6wkl, tub czyta
ksiqiki metodyczne.

~a zamku nasielskim - An~a Zielinska
I

-

-

SWI~ta

panl mojal - zawotala z gliilbi duszy Anusia, - zeby
trzeba bylo w wodiil alba w ogien skoczyc. tobym to zrobila na
jedno wasze skinienie.
- Oil zawsze jednaka - rnowila z usmiechem staroscina. - Moja
ly Iskra! pazarbys wzniecita, na sZl\z~scie, ie pr~dko gasniesz:
RzeczYW1scie w par~ dnl Anulka Sliil uspokOila I odbolala SWOJ
odjazd, a gdy si~ zacz~/y przygotowani do gdanskiej podr6zy,
odzyskala zwyklCj wesaJosc.
Za 10 Zuzia posmutnmla bardzo j coz dziwnego? ... rozdzielala
si~ z przyjaci6Ik<j.
Niezwykly ruch znae teraz w Nasielsku. Z rozkazu starosty
oglqdano i naprawlano kolasy i furqony, kt6re lata cale nie
opuszczaJy masztarni. Rymarze zajli.!ll si~ zaprz~gami. Wyzna
czono dziesi~ciu ludzi co najdzielniejszych z milicji, a dla wi~
kszego splendoru starosta postanowil wstrzymac wyjazd SWOICll
wychowaticow na Ukrain~. zeby powi1;!kszyli orszak odprowa
dzaJC)cy starosclank{i r6i.ansk}l~ •
W pier.vszych dniach paidziernika, przybyl z lislami goniec
od kr6lewlcza, kt6ry proszqc 0 rychly wyjazd, radzll zarazem,
zeby jechac na kolach do Plocka, tam najCjc szkul~, I Wlslq

Grazyna Urszula Budek
Urodzila si~ 14 wrzesnia
1954 r. w Siennicy. Znak zo
diaku . Panna. MCj± . Jerzy
jest zotnierzem zawodmvym,
syn Rafal - uczniem V ~Iasy
Technikum Technologii Zyw
nosci w Pomiech6wku.
W 1974 r. ukonczyla Tech
nikum Chemiczne w Nowym
Dworze Maz. i rozpocz~la
praclil w Szkole Podstawo
wej w Nunie jako nauczyciel
chemii. Ukonczyla WydziaJ
Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego - specjal
nose: Pedagogika opiekun
czo-v,rychowawcza. z wyni
kiem bardzo dobrym.
Od 1983 r. pracuje w
przedszkolu w Piescirogach,
a ad roku 1993 kieruje tq pla
c6wk q . Stara silil wspolnie z
calym personelem przedsz
kola zapewnic wychowan
kom jak najlepsze v,rarunki w
zakresie rozwoju, opieki, wy
chowania. Dzililki wsp6!pracy

z rodzicami i srodowiskiem w
czasie jej kadencji jako dyre
ktora uporzetdkowany zQstaJ
teren wokol przedszkola, po
wstalo zaplecze gospodar
cze (budynek, murowany
smietnik, itp.). Przeprowa
dzono kapitalny remont sani
tariatow, wyremontowano
dach budynku, uloiono
chodnik.
W mian; posiadanych
srodkow finansowych plac6
wka jest systematyczme wy
posazana w pomoce dyda
ktyczne, zabawki, wykladzi
ny podlogowe, firanki, itp.
Stara si~ aby wychowan
kowie uczestniczyli w zyciu
kulturalnym. Organizowane
SCj wyjazdy do leatru, do ki
na, oraz na r6Zne wycieczki.
Kilka razy w roku w przedsz
kolu wystawiane Sq przed
s1awienia w wykonaniu dzie
ci, organizowane bale kostiu
mowe. Tradycjq jui staly si!il
vvystawiane w okresie Boie
go Narodzenia - jaselka w
wykonaniu 6-latk6w. W 1995
r. honorowym gosciem na ja
selkowym przedstawieniu
przedszkolak6w byl ks. bp.
Roman Marcinkowski.
W czasie wolnym od pracy
zawodowej lubi odpoczywac
na swojej dzialce w Skqpcu
nad jeziorem Wielkim, wsr6d
las6w, gdzie najch~tniej
zbiera grzyby. Uprawia tei
turystykl;l krajowq i zag rani
cznq. Lubi literatur~ pi!ilknq,
a takie dobry film. Najbar
dziej ceni prawdom6wnosc,
lojalnose i przyjazri.

wygodnie od~ynqG do Gdanska, gdyz 0 lak sp6Znionej porze
drogi przez lasy I mokradla mog"! bye nie do przebyc1a.
Podobala sil;! og61nie ta rada i do niei poslanowiono sil;!
zastosowac.
Dnia 15-go paidziernika taka kawalkata ruszyla goscir'Jcem
plockim. Naprz6d jechaly dwa furgony kryte z kuchni q, poscielq,
r6inemi zapasami, kucharzem i sluzbq pod opiekCj czlerech
konnych z mllicjl i Jana Zaren by. ktory jako bywalec mial urzq
dzae wszt;ldzie popasy i noclegi.
N stli.!pnie Jechala znana narn posz6stna kolasa. Sledziala w
niej staroscina, staroscianka I Anusia, potem mniejsza kolasa
miesci!a starost~ i ksil;!dza kapelana, nareszcie ladowna kryta
bryka, w kt6rej pod strazCj Marysi i dw6ch pokoj6wek, wieziona
byla najkosztowniejsza c {iSC wyprawy i srebra W okutym zela
znemi sztabami kufrze_
Eskona z szesciu ludzi pod dow6dztwem Stefana laszcza ota
czaja powozy, a Franek Zaiitczkowski, Janek Grzymala i Pawel
Zawadzki, wszyscy na pil;lknych koniach, dobrze uzbrojeni i przy
stojnie odziani, towarzyszyli jako przyboGzni dworzanie.
Pierwszego dnia, w pl~knq, jesiennq pogod(l stan~1i na popas
w Przyborowicach; wypadla pora obiadowa, zalrzymano Sl~
wi~c na dluiej. Panstwo zas ali izb~ w karczmie umiecionCj,
wykadzonq. lawy nakryte kihmkami. stoJy blalelilJ obrusaml za
slane.
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Interpe acje radnego IIKomunikacja podmiejska"
Poniiej
drukujemy
odpowiedz wojewody na inter
pelacje radnego Janusza Ko
nerbergera zgloszonq na sesJi
Sejmiku Samorzqdowego woj.
ciechanowskiego w sprawie
dawnych zaklad6w MERA
ZEM.
Odpowiadajqc na interpelacj~
Pana Delegata zgloszonCj na
posiedzeniu plenarnym Sejmiku
Samorzqdowego Wojewodztwa
Ciechanowskiego w dniu 18
marca 1996 r. w sprawie prywa
tyzacji Zaklad6w EJektronicz.no
Meehanicznych "MERA-ZEM"
w Nasielsku, chcialbym uprzej
mie poinformowac, ie w/w
przedsll;blorstwo podobnle jak
inne panstwowe osoby prawne
odpowiadalo wtasnym maja.t
kiern za swoje zobowiqzanla.
Zaklady Elektronlczno-Me
chaniczne "MERA-ZEM" w Na
sielsku w momencle rozpoGzy
nania likwidacji znajdowaly si~
w g/\'lbokim kryzysie spowodo
wanym m.in. brakiem zapotrze
bowania na produkowane wyro
by oraz rosnqcym zadluzeniem
(Y.l tym: wobec budzetu), kt6re
go nie byly w stanie na biezCjeo
regulowac. Przedsil;rbiorstwo
nie posiadalo r6wniei. srodkow
finansowych pozwalajqcych na
przeprowadzenie skutecznej reo
strukturyzacji. Dalsze funkcjo
nowanie przedsi~biorstwa w
dolychczasoweJ formie nie byl
mozliwe, gdyi moglo jedynie
doprowadzie do jego upadlosci i
narazenia wierzyeieli na niepo
trzebne straty.
Tak WlliiC Zaklady Elektronicz
no-Mechaniczne "MERA-ZEM"
w Nasielsku nie byly prywatyzo
wane w rozumieniu przepisDw
ustawy z dnia 13 Jipca 1990 r. 0
prywatyzacji przedsililbiorstw
panstwowych, leez likwidowane

z przyczyn ekonomicznych na
podstawie art. 19 ustawy 0
przedsi~biorstwach panstwQ'
wych.
przedmiotem sprzedazy, kt6·
ra adbywala si~ w farmie publJ·
cznego przetargu nie bylo
przedsjE;.!blorstwo w rozumienlu
art. 55 Kodeksu cywilnego tyl
ko iego majqtek, kt6ry zostal
zbyty na rzeez Przedsir;.:blOr·
stwa Produkcyjno-Handlowego
Aparatury Maszyn i Urzqdzerl
"Bamet" z Warszawy za r6wno·
wartose ok. 2 min dolar6w.
Z uzyskanej ze sprzedazy
k\",oty zaspokojeni zostali wszy·
scy wierzyclele oraz pokryto ko
szty likwidacji, natomiast nad·
wyzka srodk6w ilnansowych
zostala przekazana na rachu·
nek dochod6w Panstwa.
JednoczeSnJe naleiy pod
kreslic, iz transakcje sprzedazy
majqtku likwidowanych przed·
sir;biorstw majq charakter publi·
ezny i w zwiqzku z tym do prze
targu moze przystqpic kazdy
podmiot a wyb6r oferty zalezy
od deklarowanej ceny zakupu.
Ponadto majCjlek likwidowa
nych przedsi~biors w obcia,zony
jest hipotekami i zastawaml, co
wyklucza dodatkowo dowolne
nim dysponowanie.
Organy zalozycielskie likwi
dowanych przedsiE;.!blOfstw oraz
likwldat rzy nie mogq miee
wptywu na trafnosc podejmow .
nych przez nabywc6w decyzjl
inwestycyjnych, jak r6wniei da
wac gwarancji odnlesienia
przez nich sukcesow gospodar
czych.
Z up. Wojewody
mgr In2. Stanislaw Mosakowski
Dyrektor Wydzialu

Rozwoju Gospod~rczego

Obiad podano oblity, pan starosta poprosil r6wniez do stolu
Zarembfi! i mlodych chlopc6w. Na podw6rzu odgrzewala sil; w
kotle doskonala Kapusta z w~dzonkCj, kt6rq siE;.! posilali wotniee
i miJicja. Marcysia z pokoj6wkami jadla ten sam obiad co pan
slwo, lylko prz>' osobnym stoliku walkierzu.
Cala mlodzlei rada byla z podr6zy; pl~kny dzien, cieple
powietrze, plynCjce z wiatrem paj~ezyny babiego lata, wesolo
wszystkich usposobily.
Po obiedzie pan Jan kazal rzeczy zbierac, na furgony ladowac
j wyjechal naprz6d.
Nocleg zostal naznaezony w Plorisku.
Reszta orszaku miala wyruszyc we dwie godziny p6inleJ. Pan
starosta z ksiE;.!dzem Remigiuszem f staroscinq z Mariq chodzq
dla rozprastowania n6g tam I napowr6t przed zajazdem, rozma
wiajqc ze sobC(. Anulka stoi we drzwiach karczmy i gra w cetno
i Jicho na orzechy z mlodziezq. Przypatrzmy sil? trochli! naszej
bohaterce.
Skorlczyla wlasnie tat siedemnascie, jest wi~cej niz sredniego
wZJOslu, Z ladnego dziecka wyrosla bardzo wdziE;.!czna dziew
czyna. Zapewne, ze nie ma klasycznyeh rys6w staroscianki, ale
prosty nosek, czerwone, smiejqce si~ usta, biale zqbkl, a oezy,
to juz Anulka ma sZGzeg61nie pi~kne, takie z.mienne: raz szafi
rowe jak niebo, trochE;.! smutne, lagodne patrzqce z pod czarnej
rZlilSY, to znowu ciemnie)a, zapalajCj sir; w nich jakies isklerki
wesolosei i pustoty.
:1?

Dwa lata temu z przyjemnos
ciq na lamach naszej gazety
odnolowalismy fakt uruchomle
nia przez nasielski SKR komuni
kacjl podmiejskiej_
Bardzo potrzebnej na naszym
terl:Jnie, zw!aszcza gdy
przewoinlk panstwowy - PK 
ograniczyl ilose kurs6w autobu
sow kt6re dojezdzaly do stacji

IUb z malym opotnieniem. Pa
azerowie udajCjcy si~ do mia
sta biegnq z peron6w do auto
busu. Kierowcy naszej komuni
kacji - co trzeba mocno podkres
lie - sCl bardzo uprzeJrtll i czekajq
na op6iniajqcy si~ pociqg za
bierajCjc wszystkicl pasazer6w.
Bylo to bardzo wazne podczas
minionej zimy, kiedy byly duze

PKP Nasielsk Przyzwyczailis
my Sl~ wszyscy do aLJtobusDw z
napisem "ko unikacja pod
miejsk "
Od pewnego czasu zwraeajq
siE;.! do naszej redakCJi cZylelniey
korzy tajqcy Z usl 9 komunlka
eJI SKR-owsklej. Proszq by po
ruszyc spraw~ skorygowania
przez SKR rozkladu jazdy auto
bus6w. z rozkladem lazdy PKP_
Chodzi 0 parominutowe przes!J
niliicie (opoznienie 0 3-5 min.)
odjazdu autobusu z dworca
PKP d mlasta. Niejednokrotnie
poeiqgi przyjeidzajq na staejfi! ~
Naslel ku dokladnlc w czasie
planowego odJazdu autobusu,

mr zy i sk ady PKP mialy duie
klopoty z plan Wq punk1Ualnq
Jazd q. Serdeezme ki rowcom
za t q uprzejmosc wszyscy dZllil
kujCj - wszysey jeidzqcy do i ze
staeji KP.
I Je zeze jedna prosba - czy
nie moina byloby uruchomie':
kursu autobusu z mlasta na sla·
cj~ PKP lui: po godz 9.00 tak by
jad<;jcy do W-wy pociqgiem
przyspieszonym 9.37 Ille mu
siell wyruszae': z Nasielska jui 0
8.40. Dzi<;!kujemy!

M.W.

Staroscianka sprawrla komplelnq wyprawk~ swojej przybocz
nej pannJe. wyglC(da tez dZIS jak z obrazka. Wszystkich oczy
eiqgnie za sobq_Ubrana w ciemno granatowCl sukienk~ i kontu·
sik obszyty slwym barankiem. ma takClz czapeczkQ na glowle,
p<lsowe wst~gi w clemnyc warkoczach i sznur korali na bialej
szyjee.
Mlodziez bawi si17 wesolo, ale wszystko musl miee': SWOJ ko
nlec, nawel najrozkosznrelsza gra w "centa I ticho". Konle zjadly
obrok, ludzie wYPoczt;'ll. Jadq dalej.
Nocleg w Pion ku odbyl si~ bardzo wygodnie. wszystko bylo
rtaprz6d obmyslane , uszykowane, dajqc SWladectwo rzadklej
Spr!i'zystosci pana Jana Zaremby.
o sz6ste) rana caly dw6r byl na uroezystej wotywie,
odprawionej w miejscowym klasztorze Karmelil6w na inten
cj~ podr6inych (Wesslowie byll szcze~6lnjei zymi dobro
dziejami zakonu a klasztor warszawskr jeden z przodk6w
starosty fundowal, plonski zas konwent bardzo wiele za
wdzi/ilczal obecnemu dziedzicowi Nasielska). Wszystko si~
w Istocie doskonale skfadalo, jechali nie spieszqe Sll; wca
Ie, co kilka mil zatrzymywano Sl~ na p pas; GZl;'sto jadac
przez las. powozy tawaly, panle wysiadaly, ieby si~
przejsc trochl; i eskorla zSladala z konl. Nikomu Sl\'i tez
padroz nle dluzyla
Juz tei J Plock nledaleki, jeszcze parlii mil lasem zlel drogi, a
potem r6wno i gladko j8k po stole.
(c.d n.)

Sukcesy uczni6w LO
W oku jubileusz
Najlepszy komitst organiza
cyjny obchod6w JubileusLOwych
nie wymysli!by takiego scenC!
riusza Zrodzilo go sarno zycie.
Sukcesy na skallil krajowCj UCZ
ni6w nasielskiego Liceum Ogol
noksztalcq,cego przysz!y w nal
bardziej potrzebnym rnomen
cie, w momencie, gdy na II
Zjeidzle Absolwent6w podsu
mowany b~dzie pililcdziesiliJcio
letnl dorabek szko!y, w momen
cie gdy szko a otrzyrna 5ztan
dar.

Roman Chymkowski
Szkola nie ma wprawdzie klas
o profilu humanislycz.nym, gdzie
zwit;!kszony Jest program jfi!zyka
polski ego, ale patronem szkoly
jest Jaros!aw Iwaszkiewicz. a to
zobowiq,zuje. Zrozumlal to do
brze uczen kl. IV b Roman
Chymkowski. Czteroletnia
zmudna praca zaowocowala
uzyskaniem tytulu laureate w
eliminacjach centralnych Olim
piady Literalury i J~zyka Pol
skiego. Organizatarem konkur
su byllnstytut Badari Literackich
Polskiej Akademii Nauk. Elimi
nacje og61nopolskie odbyJy si(1
w sledzibie PAN i skladaly si(1 z
pracy pi emne] i uczeslniclwa w
finale ustnym. 0 randze konkur
su .swiadczy ita, ze Jego laureaci
uprawnieni Sq do wst(:!pu bez
egzamin6w na wyisze uczelnie
na kierunku t~umanistycznym.
Tak wi~c Romek ma juz indeks
" ,y kieszeni". Zarzqd Miejski po
slanowil takZe nagrodzic laure
ata, ktory rozslawil nasze miato W kraJu. Ponadto z rozrn6w

Dyrekcj i szkoly z Kuratorium
wynika, ze nalezy si~ spodzie
wac przyznania Romkowi sly·
pendium fundowanego przez
Ministerstwo Edukacji Narodo
wej. Wspolautorem sukcesu
Rornka jest nauczyci~1 it;!zyka
polskiego mgr Henryk Sliwinski.
Monika Gl~bowicz
Monika jest uczennicCl kl. IV.
To bardzo skromna dziewczyna
i dlatego niewlele os6b wie, ze
jest osob q wyj'ltkowo utalento
wanCj muzycznie. Skromnosc
sprawila, ze z wielk(j trudnosciq
przyszlo jej zgloszenie sil$ do
eliminacji organizowanych
przezl program TV do konkursu
piosenk
Opolu - Debiuty '96.
W pierwszej eliminacji wzi~lo
udzia! okolo 1000 os6b z calej
Polski. W wynlku przestuchan
zosta!a w dwudziestoosobowej
gruple zakwaliflkowana do kon·
covvego etapu rywalizacji. Weli
minacjach Monika spiewala pio
senkt;l wykonywanq przez H.
Banaszak - Ostatni kadr. Na
ostatecznq rozgrywk~ przygoto
wa!a dwie piosen' i: ozek 90
rzelny i Najpi(:!kniejsza w klasie.
Nie wymagajmy jednak za duio
. w (yrn etapie dolqczaJq piosen
karze amalorzy 0 profesjonal
nym przygotowaniu muzycz
nym. Uczy sit;! lu nie tylko talent,
ale ... I cos wiliJcej. Czyz wili,lc
skromna dZiewczyna z malen
~iego miasteczka ma slans\<?
Zyczymy )ej tego. ale pami~taj
my. ze to co ]ui zrobila jest 01
brzymim sukcesem.
AZ.

Repertuar kina "Niwa"
w miesi'lcu maju 96
9-12.05.96.
>oj umanji" . lantastyczno

przygodowy. prod. USA, godz.
17.00.
.,Siedem·' (Seven) - sensacyj
ny, prod. USA, godz. 19.00.

15.19.05.96.
"I<asyno" . sensacyjny, prod.
USA, godz.. 17.00.

grq planszowq. Postanawia wy
pr6bowac jeJ rTioiliwosci - I wy
woluje seri~ kataslrof w wyniku
kt6rej znlka z powierzchnl ziemi.
Kilkadziesiqt lat p6iniej t~ samq
grt;! znajduje para osieroconych
dzieci IN rolach g/6wnych: Ro
bin Wiliams, Bradley Pierce
(100 min.).

22-23.05.96.
"Ksifi!zniczka jab~dzi" - basn
dla dziecl, prod. USA, godz.
17.00.

23.26.05.96.
"Czysta gra" - sensacyjny.
prod. USA, godz. 19.00.

24.-30.05.96.
"Mlodzi gniewni" - dramat
obyczajowy, prod. USA, 9 dz.
17.00.

30.02.06.96.
"GorCjczka" - sensacyjny,
prod. USA, godz. 17.00.

5-9.06.96.
"Toy story" - przygodowy dla
dzieci. prod. USA, godz. 17.00.

...

"Jamanji" - kilkuletni chlopiec
odnajduje pod zlemiq pudlo Z

"Siedem" (Sev n). Owaj poll
cianci znajdujq zwloki cz!owie
ka, ktory zmar! z przejedzenia.
Kilka dni pozniej innq oliarlil
obok kl6rej znajduje sil;) napis
"chciwosc". Policja dochodzi do
wniosku. ze morderca zablJa lu
dzi, kt6rzy dopuszczajq sil;) sied
miu grzech6w g!6wnych. Wyk. 
Bradt Pitt, Morgan Freeman,
Gwynettl Palt~o::. (127 min.).
"Kasyno" - Szeregov.. .y czto
nek malli zostaje kierownikiem
domu gry w Las Vegas. Dzi~ki
swym talentom zwlliJksza do
chody w Kasynach i staje sit;!
"Capo di cap/". Unormowana
sytuacja zmienl3 si~ w mom en

cie, gdy poznaje pil;)knq presty
tutk~ - i bierze jq za zon~. Wyk.:
Robert De Niro, Sharon Stone,
Joe Pesci (11?.n;in.).
"Ksit;'zniczka lab~dzi" - film
animowany nawiqzujqcy do
basni Andersena. Dwa rody kra
lewskie panujqce w Sqsrednich
krajach, planujq ma!iellstwo
swych dzieci. Niespodz.iewanie
kr61ewna zostaje porwana
przez zlego czarownika. Na ra
lunek wyrusza narzeczony kr6
lewny... (89 min.).

,

..

"Czysta gra" - Pi~kna pani
adwokat nieswiadomie psuje
plany akcji amerykanskim agen
10m KGB. Jedynym jej obroricq
okazuje si~ poliCJant z wydzialu
zab6jstw, ktory ratuje jq od hie
cllybnel smierci. Wyk.: Cindy
Crawford, Wiliam Baldwin (91
min.).
pMlodzi gniewni" - Do szkoly
w ktarej uczy si~ tzw. "trudna
mlodziei" przyby\'1a nowa na
uczycielka. M!odzJez Ignoruje
jq, dyrekcja krytykuje za nie
konwencjonalne metody wy-

chowawcze, Ale nauczycielka
ma za sobq sluibli! w piechocie
lTlorskiej. Wyk.: Michelle Pfeifer,
Wade Dominguez, George
Dzundza (96 r:n!n:).
"Gorqczka" - Grupa gangste
r6w dokonuje napadu na opan
cerzony samoch6d przewozqcy
papicry wartosciowe. Ginie je
den z wariownik6w. Gangsterzy
probujq odsprzedac zdobyle
walory prawowitemu wlascicie
lowi, ten jednak przygotowuje
zasadzk~. Wyk. AI Pacina, Val
Kilmer, Robert De Niro (171
min.).
Toy story" -film animowany
maly chlopiec ma duiy komplel
zabawek kt6re ozywaJCJ gdy
istoty ludzkie wychodzq z poko
JU. W lalkowej spolecz,nosci
obowiqzuje hierarchla - najwy
iszym autorytetem cieszy si~
kowboj. Niespodziewanie poja
wla si~ konkurent: kosmonauta.
Niepok6j zabawek wzbudza
r6wniez zbliiajCjca sir;;! przepro
wadzka do now go domu (80
min.).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Czy w Nasielsku zamieszka
polska rodzina z Kazachstanu?
Owa lata temu podczas poby
tu w Nasielsku wiceburmistrzo
wi Slanislawowi R. Tycowi zlo
zyla wizyt~ Sfefanta Rychlik.
Pani Stefania jesl nasielszczan
kq. od pl~ciu lat pracujew Kaza
chstanie UCZqC polskie dzieci l~
zyka ojczystego. Celem wizyty
by!o pozyskanie wladz samo
rzqdowych do mozliwosci Przy
j\<cia rodziny naszych rodakaw
z Kazachstanu. Sprawa stan~la
na posiedzeniu ZarzCjdu, gdzie
upowaznlono wiceburmistrza
do konkretnych rozm6w majq
cych na celu zalatwienie tej
sprawy. Chodzilo tu al 0 moili
wesc znalezlenla odpowiednie
go I kum i pracy dla repalrian
t6w. Przez dwa lata panowala 1'1
tej sprawle cisza. Dopiero list
napisany przez PaniCj Stefan if,>,
ktory dotarl do wladz nasielskich
w koncu kwielnia spowodowal
odgrzanie zapomnianego tema
tu. Autorka, kt6ra obecnie pra
cuje w polskieJ WSI Wiszniowka
proponuje osiedlenie w naszym
miescie rodziny Jana i Ludmily
Tomasiewicz6w. Jan ma 471at,
Jest z wyksztalcenia fizykiem,
uczyl w szkole sredniej Od
ierpnia 1995 roku nauczyciele
w I<azachstanie nie otrzymujCj
pe sji. Obecnie Jan Tomasie
WICZ pracuje w KolchoZl8 jako
gt6wny elektryk. Jak pisze pani
Stefania jest tzw. "zlolq rqCZ
kq", wszystko umie naprawic.
Jego zona Ludmila byla dyre
ktorem przedszkola. Jednak od
dluzszego czasu przedszkole
jest zamkni(:!te z powodu braku
pienit1dzy na jego utrzymanie.
Malzenstwo Tomaslewiczow
jest uzdolnione muzycznie. Jan
gra na akordeonie i organach.

LUdmila na kontrabasie i trqbce
(grala w orkieslrze d~tej). Ict~
troje dzieci r6wniez gra na in·
slrumentach jednoczesnie spie
wajqc. Dwie najstarsze c6rki
panstwa TomaSI8Wlcz6w od
pewnega czasu sludiujq w Pol
sce korzystajqc z rZCJ.dowego
stypendium_ Najmlodszy syn
jest uczniem VIII klasy. AUlorka
listu prosi wladze Nasielska 0
konkretnq pornoc w lej sprawie
piszqc m.in.: "Chcf; zeby do
P Iski jachali najlepsi, a nie naj
bardziej cwanl I bogaci jak to sifi!
dzieje dotychczas. Obserwuj{l
akcje przesiedlenia jakby od
srodka, z. Kazachstanu, i jest rill
zal prawdziwych Polakaw, kt6
rzy nie magq sobie poradzic".
Jak poinformowal nas wJcebur
mislrz Stanislaw R. Tyc wyslana
lui telegram do Kazachstanu z
deklaracjq przyj~cia rodzlny To
maslewicz6w w NasielsklL
Przeprowadzono takze rOZmo
wy z wfascicielarni kilku firm,
kt6rzy zadeklarowali gotow056
zatrUdnienia Jana I Ludmily_
WI\<kszy klopot bl;ldzie ze znale
zjeniem adpowiedniego I kalu.
Ale i tuta] pojawia si{l reaIna
szansa na rozWlqZanle lego
problemu. Zalem, pozostaje
nam czeka6 na przyjazd na
szych rodak6w na goscinrq zle
mi~ Mazowieckq.
(AWK.)
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Teat wNasielsku!
Na nasielskq scenliJ goscinnie
zawitat Tealr Dramatyezny z
Plock ze S'NOjq komediq oby
czajowq ,mayday'·.
"Dla m'iJzczyzny dwie zony to
istny raj. Jednak wszys/ko do
czasu. Orobna ~..padka j zycie
slaw sifJ koszmarem; dla pubIJ·
cznosci calkiem zabawnym"Publieznosc smieje sili' z ci q 
glyeh nieporozumieri, zartobli
wych dialog6w i obyczajowyeh
niuans6w, kl6re apogeum osi q
ga)q w drugiej, bardzlej dynami
cznej i zabawnlejsz03j eZl2sci
speklaklu.
Ty lyle 0 ztuee.
A leraz kilka relleksji;
ad dose dawna mieszkancy,
nauczyelele, radnll wiele innyeh
osobistoscl domagalo sili! spro
wadzenia do Nas/elska praw
dziwego. zawodowego leatru. I
slusznie. Nie trzeba wyjezdzac
do Warszawy, ezy innyeh miast,
zeby obeJrzec dobrq sztuk~. 1a
forma rozrywki jest wygodniej
sza, tarisza I mniej czasochlon
na.
I wydawac by si~ moglo, i:e na
pierwszej granej od wielu lat
sztuce na nasielskiej scenie za
braknie miejsc_ Tym bardziej, ze

poczCjlkowo zainteresowanie
bylo duze. iesletyl Publicz
nose: zawiodia. A najbardzlej
giosiciele. ktorzy uI"iazaja sili! za
znawcow kUllury, kt6rzy sami
upomlnali sii;l a tq tormf;;) rozry
wki, kt6rzy rozliczali Wydzlal
Kultury krytykujqe go za brak ini
cjatywy w tym kierunku.
Mirno piervvszego niepowo
dzenia bf;;)dzierny dalej kanty
nuowae sprowadzanie leatr6w
do Nasielska. Wierzyrny, ze ci
k16rzy byli na pierwszej sztuce
przyjda na nast~pne.
Juz dzis zapowiadamy na
czerwiee sztuk~ pI. "Piwo", kto
rej akcja loczy sif;;) w ezeskiej
karczmie piwnej. Oprocz zaba
wy i smiechu publicznosc pod
czas speklaklu bli!dzle pita
prawdziwe piwo w prawdziwych
kuflach, razem z aktorami.
Juz dzis zapraszamy miesz
kanc6w gminy na czerwcowq
sztuklil.
Niech nie zabraknie na niej
tych. kt6rzy z kullurq zyjq na
codzieri i uwazajq siebie za
znawc6w i propagalorow kultu
ry.

Zarz~d Miejski W Nasielsku
oglasza przetarg nieograniczony

Na wykonanie rob6t budowlanych pod nazw~

" ikwidacja barier
architektonicznych w lokalu mieszkalnym
przy ul. Kilinskiego 5 w Nasielsku .
Termin realizacji zam6wienia: 15 czerwca 1996 r.
Formularz zawierajqcy specyfikacj~ istotnycll warunk6w
zam6wienia moina odebra6 osabiscie lub za zaliczeniem
poeztowym w lokatu Urz~du Miejskiego w Nasielsku, pok6j
Nr 14 tub na adres UrzCld Miejski 06-130 Nasielsk ul. Killri
skiego 10. Cena formuJarza wynosi - 10 zl.
Zamkni!iltCj kopert~ zawierajqcq oferlQ nalezy zlozyc w:
Urzqd Miejski w Nasielsku ul. Kiliriskiego 10 - 06-130
Nasielsk,
Koperta powinna bye oznaczona "Remont lokalu".
Termin sktadania alert up/ywa d ia 1996.05.21 do
godz.9,00.
Otvvarcie ofert nastqpi w dniu 1966.05.21 godz. 10.00.
w lakalu Urz~du Miejskiego w Nasielsku, pok6j Nr 13.
Wyjasnien w w/w sprawle udziela pracownik U.M. po .
Nr 14, tel. 12-664 w. 15.
Post~powanie b~dzie prowadzone z zastosowaniem
preferencji Krajowych (art. 18 ust. 3).
Wszyscy oferenci przyst~pujClc do post!ilpowania mu
SZCj zlozyc pisemne oswiadczenie potwierdzajqce ich
wiarygodnosc.
Zarzqd Miej ki w Nasielsku

AS,

Rozwi~zaniem krzyzowki

Nr 4/96 bylo haslo

-.Kqci,k

p<Je~j~-1

"Ryzyko bratem hazardu".
NagrodQ wylosowal Pan Longin Rucinski z Nasielska.
Gratulujemy

ad wielu, wieJu lat w cen
lrum Nasielska jest ulica 0 na
zwle Skladowa. Najczl2sciej
nazwy ulie pochodzCl od kogos
lub czegos. W to, klo jej da!
takq nazw~ i dlaezego nie b~
dziemy wnikac.
przed laty na te, uiley istniata
Wytw6rnia Napoj6w Gazowa
nych. Polem Slolarnla nasiel
skiej GS, a obecnie Zaklad Me
chaniczny tej Spoldzielni. Byta
lei: budka z piwem, a na rogu z
ulicq KoziCj w sszonie letnim
czynna jest karezma piwna. Ale
to wszyslko nle mla!o i nle ma
nie wsp61nego ze "skladem".
Dlatego rei: (tak przypuszczam)
wpadl "ktos" na pomysl. aby na
uliey Skladowej byl prawdziwy
sklad. Nie bytoby w tym nic
dziwnego, ani lez zlego, gdyby
byl to Sklad Celny, Sklad z drze·
wern i opalem, czy Z innymi ma

lYelE
NASIELSKA

lerialami uzytku publicznego.
Ale od pewnego czasu na ulicy
Skladowej powstal sklad "smie
ci".
"Czyzby wysYPlsko smleci z
Kosewa przenioslo si~ na ulic~
Skladowq?" Mieszkancy okoli
cZllych dom6w i posesJi skarzq
si~,
gdy wieje wialr na ich
dzialkl i domoslwa przenoszq
sif;l smieci i r6Zne odpady z ulicy
kladowej, do nich tei: roszczy
pretensJe Gospodarka Komu
nalna za nie spowodowane
przez nich zanieczyszGzenia.
Wiosna w pelni. Niebawem
przyjdzie lato. Ai. straeh pomys
le6 co blildzie. gdy w upalne dni
zaczn'l unosic sifil "fetorowe za
pachy". A ulica Skladowa to
centrum miast. Ma polaczenia z
kilkoma ulicaml i WYjscle przez
bram~ na gl6wn'l ulicli! Nasiel
ska.
Dalszemu skladowaniu sma
ci trzeba zapobiee iuz dzis, nie
czekajqc na nakazy admlnislra
eyjne. Bo p6inle) moze bye juz
za pOino.

ze

Libera

'Dzwon pieSrt wydzwania
Dzwon pochwalnq piesri wydzwania.
Dla Maryi wdziEilcznie dZINoni.
i kosciola, w kt6rym Ona,
stale mieszka i go bront.
Ona slyszy jego dzwi~ki,
ktare pJynq Z oblokami
do jej Ironu, niebieskiego,
gdzie kr61uje z anio/ami.
Matka Swi~ta jest wybrankq
Pana Boga, co jest w niebie.
Kta jCj kocha i miluje,
nie opu5ci go IN potrzebie.
Prosmy w modlach, by sprawila,
bysmy u jej boku stali.
A, za zycia i po smierci,
lask i SZczfilscia doznawali.
Jerzy Rotalski

9\f.9cmajowa
Noe majowa,
dyszqca woni q bzu,
rozdzwoniona slowiczym trelem,
szepce gorClco, prosto do serca
najskrytsze tajemnice wiasny,
Gdy wyjdziesz w tE;! nae na pr6g,
zachlysniesz sifil slowiczym spiewem.
upai zmysly gorqcy powiew bzu.
Janina Brodowska
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Insta acje CoO. i wodne (tradycyjne,
plastik, nliedi), kanalizacyjne,
GAZOWE i og61nobudowlane.
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Zdzis/crw Pietr-zak. 06- 131 Nasielsk ,Siennica 51 lei. ) 2 303
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06-130 NASIELSK, ulKosciuszki 124

'" autoalarmy, '" immobilisery,

!

tel. 12-448, 12-028

;.
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* centralne L.1ffiki, '" elektryczne szyby
* blokada zap~onu, * radio - montai:.
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Gabitlet

DIAGNOSTYKI USG
lekarz specjalisto radialo

Marek KleuJar
badonio: tarczycy, sutkow, jamy brzusznej
u daroslych i u dzieci, norzqd6w rodnych,
ciqZy, prostoty, jqder, a tahe
tawDW biodrowYCh u niemowlqt.

Mozliwosc wizyt domowych.
~

:. '.'

GlOSZE IA DROB E
*

Naslelsk, ul. Warszawska 10/3

*

Poszukuj~ na terenie gminy ch~tnych do
wsp6lpracy. eel: zatozenie Kola R.O.P. 
stworzenie zaplecza politycznego Jana
Olszewskiego. M6j adres: Jan Ostrowski
zam. Piescirogi Nowe, ul.Zlota 11
06-131 Naslelsk 3
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06-130 Nasiefsk, uf. Wi.sn;owa I, tel. 12-861
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Kupi~ mieszkanie wlasnosciowe w Nasiel
sku M3 lub M4.
Wiadomosc: Nasielsk, tel. 12-859
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Zamieni~ mieszkanie komunalne 36 m2,
wi~ksze. Wiadomosc:Jaroslaw Witkowski,

na
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SPRZEDAZ I PElEN SERWIS
Ponad 20 lat tlosu'iadczen !
Stanislaw Wi~ckowski

06-130 Nasielsk, ul.Starzynskiego 40 m.6, tel. 12-347

Raty~

Racbunki VAT

Od ,·edakcji. Informujemy, ze od pOGzqtku maja podwyZ8zylismy ceny za ogloszenia. I tak oglo
szenla drobne b~dq koszlowac 0,60 zllslowo. nalomlast powierzchnlowe 480.- zl za calC! slronE?,

przy czym Istnleje mozliwosc zamowlenla minimum 1/16 strony. POlostale warunkl - bez zmlan.

Pilka nozna

Tellis st.olovvy
Zuromin. Pod koniec kWlet
nla W Zurominie odbyly si~ ml
strzostw wojew6dztwa w teni
sie stolowym w kategorii kade
t6w i lUniorow, w kt6rych star
towala tr6jka naszych zawod
nik6w. Klaudia Szadkowska i
Krzysztof Stamirowski w ka
tegorii kadet6w(ek) zai~li pier
wsze miejsca. natomlast Pa
weI Sokolnicki w juniorach
byl piqty. Zar6wno Klaudia jak
i Krzysztof bfild q reprezento
wac wojewodztwo na Mlslrzo
stwach Makr<:r~9ionalnych.
Runda rewaniowa 1IIIigi tenisa
stolowego mlilzczyzn zacz~a sil;'
dla naszych tenisist6w pornysl
nie. Odniesli trzy kolejne zwyci~
s a i aktuaJnie zajmuja druga po-

zycj~. Pokonali ,.Start" Warsza
wa 10:7, OKS "Start" Otwock
10:5, oraz dotychczasowego
wicelidera "Palac Mlodziezy"
Warszawa 10:8. Punkty dla na
sielszczan w tych meczach
zdobyli Marek Stamirowski 11,
Krzysztot Stamirowskl 9,5, Pa
we! Sokonicki 5, Pawet Smolin
ski 2,5 I Jacek Malicki 2.

W Serocku z okazji Oni Sero
cka odbyl si~ mi~dzywojew6dz
kt turniej tenisa stolowego 0 Pl!
char Burmistrza, na kt6ry zostali
zaproszeni rownJez nasi zawod·
nicy.
Krzysztof Stamirowskt zwy
c1lilz)'/ w kategorii mlodzikow I
kadet6w, a Marek Stamirowsk
w kategorii "open".

Krzysztoj Stamirowski
Nr 1 w Makroregionie
dokonczenl8 ze sIr. 1

Nasz reprezentant Krzy
sztof Stamirowski udowodnil
wszyslkim rywaJom z Makro
regionLJ, ie jest bezsprzecznie
najlepszym mlodzikiem. W
Ciechanowie odniost sw6j naj
wil;1kszy zyciowy sukces w
dotychczasowej karierze.
Zdobyl3 ztote medale.lndywi
dualnie w pi~knym stylu zajql
pierwsze miejsce nie przegry
wajqC zadnego seta. Drugi zto
ty medal zdobyl IN grze deblo
wej grajCjc razem z Bartkiem
Kierwiakiem z Olsztyna. I lu
gl6wnym aktorem byl Krzy
sztof. Rozpoczynal wi~kszosc
akcji przygotowujqC atak swe
mu partnerowl. a kiedy sam byl
w ataku nie moina go bylo za
trzymac .. Trzeci ztoty medal
dla barw Zbika i dla siebie zdo
byl wturnieju druiynowym wy
st~pujqC wsp6lnie z Pawlem
Molkowskim. Po dw6ch ele
ktownych zwycil;lstwach po
3:0 z reprezentacjami Suwatk
i Olsztyna we finale pokonaJi

lomi~ 3:1. Krzysztof zdobyl2
pkt. indywidualnie i trzeci pkt w
deblu Z Pawlem Molkowskim.
Trzy elektowne zwyci~stwa
w mtodzikach to jeszcze nie
koniec jego sukces6w. Jako
mistrz wojew6dz wa ciecha
nowskiego w kate~orii kade
t6w, wystartowal rowniei i w
tej kategorii wiekowel. Mima,
ie ust~powat rywalom fizycz
nie i wlekiem zdolal zdobyc
brCjzowy medal eliminujqc po
drodze czolowego kadeta
Polski Jacka Kalit~ z Warsza
wy.
Nalezy r6wniei podkreslic,
ie w mistrzostwach startowala
takZe KJaudia Szadkowska,
kt6ra reprezentowala woje '
dztwo w barwach Welu Udz
delek w
bark i w kategorii
turnieju druiynowym zdobyla
srebrny medal, natomiast
indywidualnie byla sz6sta.
Klaudia jest pierwsz',( rok ka
detkq, za rok b~dzie naleiala
jui: do faworytek.

•

N,e wiedzie si!; naszym pilka
rzom w rLJndzie wiosennej w roz
grywkaeh IIgi okr~goweJ senlo
r6w. Po obieeujqeym poeZqlku i remi
sie w pier
wszym me
ezu w Ilowie.
spodziewano
Sl~ efektow
nych
zwy
ci~stw w dal
szych
me
czach i prze
suni cia w
gor~ tabeij.
Niestely, dwa Kolejne meeze to
poraiki z Narzymiem 0:3 i Iskrq
Krasne 0:2.. Na oslodl;' zwyei~
stwo z Kuczborkiem 2:1 i kolej
na porazka z liderem Nadna-

rwiankq Pultusk 1:3. Mimo mo
menlami dobrej gry naszych pi!
karzy na dalsze zwyci~stwa mu
simy jeszcze
poczekac. Ou
zo lepiej nato
miast spisujq
sif; juniorzy w
iidze mi~dzy
wojew6dz
kiej. W dolych
czasowych
meczaeh run
dy wiosennej
odniesli Irzy
~wyci~slwa i
jeden f'!leez
zremisowali. Oto wyniki: Zbik 
Leszno 3:0, <:bik - Tr6jka Cie
ehanow 2: 1, lbik - Start Dzial
d wo 1: 1, Zbik - Ostrowra
Ostrow Maz 2:1.

Rozpocz~to rywalizacj~ 0 Puchar!
Do tegoroeznej edycji Jigl "Szostek" Pilkarskich zglosilo sif; 8
zespol6w. Sq nimi: Lolto Sport (kpl. Jerzy Kulaszewski), AS Sp r
Iowa (kpl. Oanusz Strzeszewski), Bavaria (kpt. Tomasz Kurabie
wiez), Sparta (kpt. Krzysztof Cendrowski), KS Winnica (Robert
Wr6blewskl), Lesna (kpt. Roman Chojnacki), FC Sanibud (kpt.
Oa IUSZ Wlodarczyk), Manhattan (kpt. Oariusz R6zanski). Lqcznie
kapilanowie druzyn zglo Iii 94 zawodnik6w. Podobnie jak w ro u
ubleg.lym, gI6w!'ym trofeum pozC?stanle pl!ehar ulundowany przez
burmlstrza WOjclecha Oslrowsklego. Sponsorami innych nagr6d
b~~q najwllilksze nasielskie prywatne firmy takie jak: Elektroplast,
Emllex, Gama. Janpol, Sanibud. Pon!iej przedslawiamy wyniki
plerwszyeh czlerech kolejek oraz tabel!;!.

I kolejka
Sparta - Bavaria 5:5, Winnica - Lotto 6:4, Sportowa - Lesna 8:3,
Manhattan - Sanibud 2:5
II kolejka
Sparta - Lotto 3:3, Bavana - WlnnJea 3:3, Sportowa - Sanibud 3:1
L sna - Manhattan 1:0
III kolejka
Sparta - Wi nlca 4:1, Bava ia - Lotto 3:3, Sportowa - Manhattan
14:0, Lesna - FC anibud 4:3
IV kolejka
Winniea - Man allan 4:1, Lotto - FC Sanlbud 8: 1, Sportowa 
Sparta 2:0, Bavaria - Lesna prze1.
TABELA
ajlepsi strzelcy

1. Sportowa
2. KS Winnica
3. Lesna
4. Lo1 0 Sport
5.Sparia
6. Bavaria
7. FC Sanibud
8. Manhattan

Pkl
12
7
6
5

5
3
3
0

Br,
27-4
14-12
8-11
18-13
12-11
11-11
10-17
3-24

15 - S. MajewskI (Sportowa)
10 - R. Wroblewski (Winnica)
7 - J. Wisniewski (Sparta)
6 . M. Macia (Lotto
C. Prusinowski (Lotto)
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