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B~zowy medal Kzysztofa!
 
Na odbytyeh w maju w War kees w historii nasielskiego 

szawie Mistrzostwaeh Polski sportu w dyscyplinie ollmpij
Mlodzik6w w tenisie stolowym skiej i jeden z najwiQkszyeh su
nasz reprezentant Krzysztof kces6w tenislstv z wojew6dz
Siamirowski zdobyl brCjzowy twa clecllanowsklego w lego 
medal. Jest to najwit;:kszy su- calej historii. 

Krzyszto! Stamirowski z medalami i zdobytym pucharem 

Dni Nasielska 

W dniach 22 i 23 czerwca obchodzone btildq Oni 
Nasielska, na kt6re zapraszamy wszystkich mieszkan
cow miasta i gminy-

W programie: imprezy kulturalne. sportowe i inlle. 
Szczeg6!owy program na afiszach. 

!B({):!J(ff ({)O(J(J/J({)
 
Tradyeyjnie jak co roku w Koseiota. Przy eztereeh olta

czwartek 5 czerwea przeszla uli rzach ustawionych na ulicach: 
cami Nasielska "uroczysta pro Sw. Wojciecha, Warszawskiej, 
eesja" ku czci Najswit;:tszego wRynku i Mlynarskiej wyslucha
Sakramentu. Tysiqce wiernych no czytania Ewangelii 5W. po 
swojCj obecnosciq n procesji ezym proeesja zakonczyta sili! w 
daJa wyraz. przynaleznosei do KoSciele. 

23 maja odby!a si~ 21 sesja rad byto przedstawienie przez 
Rady w te, kadeneji. GI6wnym Burmistrza, Wykonawcl1 i In
punktem obrad byto przyj~cie spektora Nadzoru wyjasnien 
przez Rad~ planu inwestycyJ· dOlycZqcych roz iezenia linan
nego na rok 1996 (lzw. podzial sowego za budowl1 Staeji Uz
rzeczowy przydziel nych na po datniania Wody w roku 1995. 
szczeg61ne dzialy gospodarcze Szczuplosc srodk6w, jakie byly 
srodk6w). Projekty podzialu zo przyznawane na It;: kosztownq 
slaty wczesnlej wypracowane inweslyeifil sprawila, ze praee 
przez Komisje i Zarz'ld. Po dlu trwaj<j bardzo dlugo. Wydaje 
giej i burzliwej dyskusji ustalona sili!, ze srodki przyznane w obe
zoslala ostaleczna wersja planu cnym budi.ecie pozwolq ostate
inwestyeyjnego na rok obeeny. cznie na dostaw17 w roku obe
Szezeg61nCj uwagl1 zwracano cnym czyslej i zdrowej wody do 
na ustalenie kolejnosci wykony mieszkan w tym i tyeh znajduj<j
wanyeh zaden, poniewaz ze cyeh sit;! na III i IV pit;!trze. 
wzgll1du na rueh cen i przebieg Rada zaakeeptowala ponad
przetarg6w na niekt6re z nieh to, aby dodatkowe srodki finan
moze w tym roku zabraknqc pie sowe wypracowane przez gmi
ni~dzy i b~dq wledy w roku przy n~ w 1995 r. {nadwyzka budze
szlym wykonywane jako pier
WSZ8. 

Drugrm wainym punktem ob- c.d. na na sir. 2 



dokoOczenie ze str. 1 

Iowa) przekazac na pokrycie zo
bowiqzan gminy. 

Tradycy)nie jui na poczqtku 
sesjl radn! wyslvchali wystClpien 
przedstawicieli poszczeg61nych 
ulic i wiosek. Mieszkancy zwra
cali sili! w nich 0 przyspieszenie 
pewnych inwestycji, takich jak 
np. asfaitowanie vlic. odwodnie
nle osiecJli. budow~ wodociqgow 
i dr6g, skanalizowanie osiedli, 
oswietlenle. Z podobnymi lnter
pelacjami wystClpili takie radni. 

W koncowej cz~sci sesji Ra-

Pierwsze z dw6ch maj·owych 
posiedzen Zarzqdu odby 0 si~ w 
dniu 13 maja. Gl6wnym pun
ktem lego spotkania bylowypra
cowanie propozycji rzeczowego 
podzialu srodkow w budiecie 
na 1996 r. Projekt podzialu tych 
srodk6w zostanie Z kolei podda
ny krytycznej ocenie przez 
merYloryczne Komisje Rady, 
kt6re wypracujq swoje stanowi
ska w ej sprawie. 

Rozpatrujqc pisma skierowa
ne do ZarzqdU: odm6wiono 
udzielenia pomocy w wykona
niu zjazdu do zabudowan pan
slwa Sierzpulowskic we wsi 
Chrcynno; postanowiono utrzy
mat decyzJ~ odmowna w spra
wie umorzenia miejscowemu 
przedsi~bioiCYpodatku rolnego 
za grunt polozony na terenie 
wojew6dztwa olsztynskiego: 
wypracowano slanowisko w 
sprawie pobieranych dobrowol
nych oplat za pobyt dzlecka w 
przedszkolu, co bylo przedmio
tem zapylan grupy rodzic6w 
dzieei ucz~szczajqcych do 
przedszkola w Piescirogach. 
Ponadto Zarzqd zapoznal si~ z 
prosbaml Uczniowskieh Klub6w 
Sportowych przy SP 1 i 2 0 za
kUp stroj6w sportowych, skargCl 
mieszkanca ul. Slonecznej do
lyczqCq przebiegu tej vlicy i gra
nic jego dzialki oraz zatwierdzil 
projekt uchwaly na sesj{l w spra
wie upowaznienia Zarzqdu Mie]
skiego do gromadzenia woinych 
srodk6w na lokatach termino
wyeh. 

Drugie posiedzenie Zarzadu 
odbylo si~ w dniu 21 maja. Na 
poczqtku om6wiono wnioski Ko-

IYGIE 
HASIELSKI 

da podj~ta szereg uchwal, a 
m.in. uchwaJy: w sprawie upo
wainienia Zarzqdu Miejskiego 
do gromadzenia wolnych srod
kow na lokatach terminowych; w 
sprawie RegvlarT1lnu Organiza
cyjnego Urz!;ldu Miejskiego w 
Nasielsku; w sprawie zbycia w 
drodze przetargu nleograniczo
nego zabudowanej nierucho
mosei poloionej w Nasielsku 
przy vI. Warszawsklej (mtyn); w 
sprawie uslalenia wynagrodze
nia dla burmistrza: w sprawie 
diet dla radnych. 

Notowal AL 

misji Rewizyjnci w sprawie bu 
dowy Stacji Uzdatniania Wody. 
Wyja -nien udzielal wykonawca 
bUdowy - p. Marek Lachendro
wicz_ Na najbliiszej sesji Bur
mistrz, Inspektor Nadzoru i Wy
konawca odpowi dzCj radnym 
na stawiane przez Komisj~ Re
wizyjnq zarzuty. 

Ponadto: Zarzqd zobowiqzal 
Burmistrza do podJ~cia nalych· 
mlastowych dzialan w celu za
pewnienia przejezdnosci dr6g 
na teren;e gminy po ostatnich 
ulewnych deszczach; zatwier
dzil prajekt uchwaly w sprawie 
zbycia nieruchomosci przy ul. 
Warszawskiej (mlyn); odraczyl 
termin platnosci potowy nalez· 
nosci GS w Nasielsku z tytulu 
podalku od nieruchomosci za 
rok 1996 do dnia 30 Iipca 96 r. i 
zobowiqzano go do wplaty po
zostale] naleznosci do dnia 15 
czerwca; zatwierdzil projekt po
dzialu rzeczowego budietu na 
1996 r. Czlonkowie Zarzqdu nie 
podj~1i decyzji 0 obniieniu cen 
wady i seiek6w, 0 cownoslli mie· 
szkancy bloku przy vI. Slarzyr'i
skiego 4, poniewai. jest to decy
zja Rady i Rada ustosunkuje si~ 
do lej prosby na najblii.szej se
sji. ZarzC\d ze wzgl~dLJ na brak 
srodkol'v nie wldzi tez moiliwos
ci dofinansowanla podtaczenla 
do koltowni bloku przy ul. Sla
rzynskiego 3. W najbliiszym 
czasie do bloku ego wykonane 
zaslanie przylqcze gazowe, aby 
umoiliwit mieszkancom tego 
bloku wykorzystan1e gazLJ do 
ogrzewania mieszkan. Ponadta 
Zarzqd zaakceptowal tres6 od
pow!edzi ,""yjasnlajqcej do Kole
glum Odwolawczego przy Sej
miku Samorzqdowym w Cie
chanowie w zwiqzku ze skargq 
mieszkanca ul. Slonecznej. 

N towal AZ. 

Podzial rzeczowy budzetu 
przyj~ty na sesji Rady Miejskiej 

w dniu 23 xnaja br. 

Realizacja nast\lpuje w przedsta
wione] ponize) kolejnosci, jak nast\)
puje; 

Budowa SUW i wodociqgi wiej
skie 

1. Budowa SUW w asielsKu. 2. 
BudolVa SUW Psucin. 3. Mogowo. 
4. Piescirogi Stare. 5. Jaekowo 
Wlos lariskie. 6. NowinY. 7. Popowo 
P6lnoe. 8. Zabiczyn. 

Ulrzymanie drag gminnych 
. Borkowo - 81t>doIVo. 2. MI~ko

szyn - Torun. 3. Krzyczk1. 4. Nuna. 
5. Andzin. 6, KQnary. 7. Wjazd do 
Glodowa - ulica Topolowa, 8. Pies
eirogl (200 mb.). 

Ulice, place, mosly
 
1_ Teren rekreacyJny przy LO 


7.000 zl. 2. Parking przyulicy Polnef. 
3. Chodnik I. Koscielna (przy bud
kaeh m1ilsnych). 4. Chodniki ul. 
Sportowa i ul. L1powa. 5, Aslal! IV 
Nowe) Wsi, 

Uzbrojenie terenu 
1. Budow staeji TRAFO MIl;lko

szyn. 
2. Budowa staeji TRAFO Dl;lbinki 

- budowa linil energe ycznej vi. Ru
binowa i ul. Zlota w Piescirogach. 

3, Odwodnienie OSledla Pilsud
skiego II - 30.000 zl. 

4. Wysyplsko smieci - 140,000 + 

koncepeja budowy oczyszczalnl 
sciek6w I wymlany sieel wodno
kanallzacyjnej w miescie. 

5. Odwodnlenie terenU wsl Pies
eirogi. 

6, Odwodnienie uliey Bronie
wskiego, 

7. Odwodnlenie ulicy Krupka. 
Gazyfikacja 
1. Wqgrodno - Budy Siennickie 

(5zkola). 2. Uhca Warszawska w li
naeh rozgraniczajqcych. 3. Osiedle 
Ploriska. 4, CeQlelnia Psucka. 5. Ko
sewo. 6. Sludzlanki. 7. UI. Kilinskie
go. 8. UI. Mlynarska. 9. UI. Rynek. 

Ochotnicza Slrai: Pozama 
15.000 zl dla asp Nasielsk, w 

tym 12.000 zl na wykonanie podl6g 
w remizie asp i 3.000 zt na dofinan
sowanie orklestry. Pozoslala kwota 
45.000 zt do dyspozyCJI slraiy. 

Ochrona zdrowia 
12.000 zl- Przyehodnla Zdrowia w 

Nasielsku na zakup analizatora dla 
potrz b mieszkane6w calej Gminy. 

3.000 zl - na remonl Wiejskiego 
Osrodka Zdrowia w Piescirogach. 

Drogi wojewodzkie 
1. UI. PrzemyslDwa. 
2. Chodnik na ullcy POW po pra

wei stronie w kierunku Pomlech6
wka od ul. Podmiejskiej do uliey Pia
skowej. 

Obradowaly komisje
 

Komisja Rolnictwa 

Tvz przed sesiq, na ktorej odbylo 
sit> zatwierdzenie podzialu rzeczowe
go budzetu odbylo SI(! posiedzenie 
KomisJi Rolnictvva. Obrady prowadzH 
przewodniezqCY Bernard D. Mucha 
Najpierw czlonkowie komisjl wypra
eowali propozycje podzialu nadwyzki 
budzetowei za 1995 r. I lak, po 100 
tys. zl proponu]e siiil przeznaczyc na 
drogi i wodoclqgi wiejskie a 25 tys. na 
szkollil w Diilbinkach. 

OyskutuJqc nad podzialem rzeczo
wym przygotowanym przez Zarzqd 
Miejski skoncentrowano sil;l na budo
wle I naprawaeh drag wiejskieh oraz 
wodociqgowaniu wsl. M.in. padla pro
pozycja dokoriezenia asfaitowania 
drogi, po kt6re) jetdzi autobus szkol
ny (Konary-Ruszkowo), ulotenie na· 
wierzeh ni asfaltawej na drodze Maze
wo-Lubomin oraz kontynuowanie 
prac w Krzyczkach Postulowano 
r6wniei: Zwiiilkszenie kwoty na reo 
monty biezqce drOg do 45 tys. zl. 
Uznano, ze przetargi na r6wniarkiJ 
powmny odbywac silil znaeznie 
wezasnie] nlz to ma mleJsce obeenle. 

Nasl~pnle zebranl ustalili kole)
nose wodociqgowania wsi na rok 
b,et<\ey. Kolejnosc wedlug komrsji 
powinna bye nast\)p jqca: Mogowo, 
Piescirogi Stare, Nowiny. Popowo 
polnoe. 

Na koniec posiedzenla czlonka
wie komisji zajmowall si\) innyml 
sprawami. Om6wili wst~pnie propo
zyej bUdowy przez miaszk r\c6w 
Popowa sali gimnaSlycznej, wyre
rnonlowania basenu kqpielowego w 
Cieksy ie. Przyj\)to rewmez postulal 
flnansowania slrazackieJ orklestry 

d\) 8) (wraz z kapelmlstrzem) przez 
wydzial kultury Urz\)du Mlejskiego. 

Komisja Gospodarki Bu
dzetu i FinanSDW 

Posledzenl8 komisji budtetoweJ 
odbylo sl(l 20 maJa pod przewodnie
twem Andrzeja W. Kr6laka. Obrady 
poswi~eone byly gl6wnie rozpatrze
n1U przygotowanyeh przez ZarzqO 
propozyc)1 podzlalu rzeczolVe~o 
srodk6w w tegorocznym budi:ecle. 
Cz!onkowie komisji przyj~1i kilk pro
pozycji zmian. Najwatniejsza doty
czy przeniesienia kwoty 20 tys. zl z 
asfallowania dragl na Pniewskiej 
Garee na potrzeby odwodnlenia me
kt6rych ulic w Piescirogach. 

KomlsJa proponuje r6wnlez prze
znaczyc po 1 tys. zl na dzlalalnosc 
SKS-ow przy szkolaeh podstawo· 
wyeh nr 1 I 2. Pozoslale propozycje 
Zarzqdu komisja zaakceptowala. 

Nie zal~to sl~ podzialem nadwy
i:kl za rok ubiegly z powodu niereal
nosei jel wykorzystania (zaplata za 
zalegle laktury w roku (995). Koml
sja zaJiilla siiil rownlei: problemem 
zwi<\zanym z ostatniml podwyzkami 
een wody I kanallzacji. Gosciem 
przy omawianiU tego tematu by! dy
rek:tor Z KIM-u Jerzy Roszczenko. 

Ustalono, ze skarbnik gminy 
przepruwadzi anallzlil kosz16w pro
dukcji wody I przedstawl wnioskl ko
misji. 

Na koniec zaj~to sili' Usta] ni m 
wysokoscl zarobkow burmistrza. ko
misja zaproponuje Radzie aby od 1 
maja burmistrz zarabial 2500 (brut
to). 

(prac. AWK) 



nego mlenia wY;;r;,il na 3000 zl. Okradli klub 
d "Zbl 

Ruszyly roboty publiczne 
Od pOCZq ku maJa w rama robo pubfl zny ru nl nyc z sl ) 

I 

Na zdj~ciu: Pnedstawiciele nasiel klch seniorow wltaI<l. K icdza Bisku a i 
przekaZUlq ski ny LiP lnek. K I .z Biskup z W I Irony przekazal 
Osrodkowi pu;:kny obra.z przedstawi;;lj<lCY kat .dre pi k<j 

Na zaproszenle Osrodka Po
ocy Spolecznej w piqlek 24 

maja goscil w naszym miesCle 
Ksiqdz Biskup Roman Marcln
kow ki. Podopieczni Osrodka 
oraz emeryci i rencisci skupieni 
w Kluble Seniora przyjf;lli Dostoj
nego Goscia niezwykle serde
cznie widzqc w nim reprezen
lanta caJego Kosclola, Wilajqc 
Go powiedzieli: "Zawsze 
akcenlujemy naszq wiarf; i przy
nalei:nosc do Kosciola Rzym
skokatollckiego. Organizujemy 
pielgrzymki do miejse zwiqza
nych z Chrystusem i Maryjq. 
Piel~gnujemy tradycje naszych 
dziad6w i ojc6w. Slaramy si~, 
aby nasz Dam Senlora promie
niowal na cale miasto, aby byl 
wzorem spokoju, przyjaini i ra
dose!." 

Dom Seniora 
promieniuje na cale miasto 

17-cie os6b. Jest to mmej niz 'I poprzednieh lata h, gdyz Ur <\d Pracy 
refundu]e tylko CZfiSC kosztow zalrudnlenia. Osoby Ie zamb a)q 350 zl 
(brutto), z t go 280 zl pokrywa Urz(jd Pracy, resztl;l, tJ. po~alek I ZUS 
finansowana jest z budzetu gmmy. Praeownlcy b~d(j wykonywac caly szereg 
prac porz(jdkowyCh na erenach ZIIlIIl~lI mlelskieJ, drag cn gmlnnych oraz ~a 
terenie plaeowek oswiatowych. lektore roboly Sq wykonywane przy wsool
pr&,cy z ZGKiM-em. 

Zwir na drogi .. , . 
Od polowy maja zaCZfila sifi akcja popr Wi I drog gmrnny. p. prz z 

nawoienia iWlrem. Przetarg na f uslugl wygral Ir n usz Z,emn,eek, poko
nujqc trzech konkurentow. Jak poinformo~alnas ~IceburmlstrzSlanlslaw A. 
Tye artose prac zwiqzanych z na\yozenrem wynle I k 10 101)'5. 

Goscie z Kazachstanu u Burmlslrza 
W ostatnim tygDdniu ma a wizyt~ burmlstrZDwi WDjciechowi Ostrowskle

rnu zloiyla Stefania Rychlik - na iel zczanka pr cUJ ca w p I k, J szko, w 
I<azachstanie w towarzystwle Galtny Sob lewskleJ - dyrektora szkoly sred
nJej W mleJscowDSc! WlszniDwka ozmDwy dOlycz~ly sp:alV zWlqzanych z: 

Diliwoscitj oSledleniasi~wn szym ie cle polsklGj r dZlny z Kaz ch tanu 
(0 tei sprawie pisalismy w poprzednim numerze "Zy 'ia Nasiels '), 
B~d" spisywac rolnik6w . 
W dnlach 13-25 czerwca na terenie naszej gmlny bf;dzle przeprowadzony 

Powszechny Spis Rolny obejmujqcy w zystkip. go pod~rstwa P.owyiel 1 
hektara uiytk6wrolnych, dzralki ralne Dd 0,1. do 1 ha, a takz:e I~dywldualnych 

lasciciell zwierzqt hodowlanych nle poslada)qcych uzy kow rolnych W 
spisie b~dzie bralo udzial 53 ankiete'ow wYP 5aZ . yeh Iv sp cjaln. i .n
ty1ikatory wysta'WiDne przez Urzqd St tystyczny. w Clechanowle. Ankr terow 
bti1dzie Interesowalo min. uiytkowanle gruntow, Iiczba I rodza] zWlerzCjl 
hodowlanych, wyp05azeni gosp d rsrw w sprz~t ral ICZY, budy kl, w'lP 
sazenl6 mieszkan, a takie dane Dosobach zamlesz:~aly 1 w ~o pooarstwle 
Ostatnro, podobny og61nDpolski sprs by! przeprowadzony 8 lat emu 

Brak Chf:tnych na Bamet 
i dDSZ dl do skutku prz targ na obi kly d. ra- M (os'a nr Bam I,) 

zaplanowany na 30 maja br Do s,edzrby kom. r'llka S'ldu Rejor-owe 0 W 
Pultusku 'lie zgl 5il 5i z d f re Wa o~c 3-hek arowe) dZlalkt waz z 
10-eioma r6inego rodzaJu oblek ami wycenl no n _ p nad 1,734 min _zl 
Is niala moi:liwDsc Dddzielnego zakupu poszczegolnych nieruehomosci 
PrawdopDdDbnie w najblii:szym czasie nastqpl pono vna w'Icena aj(j:ku 
gdyz poprzednl pDchDdzl z przed ktlku lat. Przypo In my, ze kllka ty 0 nl 
temu zakladem Interesowali sit;l przedstawicie!e firmy DaewDo-FSO 

Radny 0 targowisku . _ 
Ja pOlnformowalo "Zycle Naslelska" radny Waldemar Wr?blewskl 

czlonek speCJalneJ kOlllrSJI rady MieJskl81 dis fargDwlska wl~kszose czlonk w 
tej komisji jest przee1wna zabieraniu CZ~SCI parku od ul Mlynarskle) na 
maJqce wentualnie powstac lam pawllony ha.ndl~we. K ISja Ie t r<:\'~nl z 
za definl\ywnym prz~nresieniem handlu teJ uhcy na plac przykosclelny 
lnajdujqcy Si'i! na ul, ZWirki i Wi9ury. 

Dni Ciechanowskiego Rolnlctwa. . 
W ostatni weekend czerwca, tj 29·30 w Osrodku Doradz:twa Rolnlcze 0 

w Poswifitne, b d<\ z rganizDwan Dnl Clechanowskiego olnic~a.. Na 
miejscu bt;?dzie moina obejrzec pol uprawne I r6zne.go rOd.z<lju s ,~J It~ty

ezne wyslawy, Na stoiskach kiermaszowych bQ~z.,e mDz:na kuplC wielD 
atrakcyjnych artykul6w. Dla zalntere owanych rolnlk6\v UrzCld MleJskl orga
nizuj wYlazd aUlokarowy. Chfitnl mog SI zglaszac d ok. 6 (d cyduJ 
kolejnosc zgloszeri). Organlzatorzy zapraszaJ<\ rOwnlez wsz:ystk1ch, ktorzy 
mogCj dojecl1ac do Poswi'i!tnego wlasnyrn transportem 

AWK) 

Do budynku nale' (lC 9 
ka' I z, ajdUlqCego si'il na sladionle 
sporlDwym doko'1ano wlan ni _ 
Mlodoclan: sprawcy wyrwali kratfi w 
oknie IdDstali Sit;l do wn~ rza budyn
ku oslors wanlu drzwi magazyn
ku z brall stroJe sportow ,buly I pil. 
ki. W sail gdzre CWICZCj kulturysci 
..Spartakusa' wla cz: p bill 
wszystkle lustra znajduj<jee Slfi na 
sClanach Polic]1 udalo sifi sprawcow 
lego czynu u ,alie i oozyska CZ'i!SC 
kradzionego sprzetu 

Dziewczyny wlamywacze 
Trzy rnlode rnieszka 1<.1 n z go 

miesta w Wii;ku 17, '81191af z:a rzy
mano na probie wlamania do sklepu 
sp zywczo- emysl wgo przy ul 

Pilsudskiego, Oziewcz~ta pD wybl
ciu szyby IV oknie zabraly z wystawy 
znajduJ~cc Sl~ tam kosmetyki 
{szam on. bat amy i lyr1Y do pie
If;lgnacJI wlosow). 

Wlamania do sklep6w i miesz· 
an 

Po wyrwanlu krat w drzwiach od 
zaplecza ZiDdz ej dostall Sl~ do 
skit- u spozywczego przy ul. Ryn,_k, 
lJPern wlam vaczy padly artykuty 
spozywcze 0 war/osc' LOO .... 1. 

prawcy legD czy'1. zoSt;;ll, t- en! 
pr e lie)" 

Kol_Jn Q' vi m<;in: dokonil'lO 
do sklepu mO"'DpDlowegD nalei:<jc 
godo m' CIS 61d , I 1<: j uJCi
c 9 i przy' I. Kosclusz:kl. Spraw
cy ber vali kl6dki w sztabach 
zabezpleczajCjcych dm'll I dostali 

I 0 sr ka. i<, d zabrali alko DII 
paplerosy 0 wa~~s:, 3000 zl. 

W po obny spo 6b wlamano sl~ 
do sklepu w Zabiczynie. Po wyrwa
niu kraty I wylamaniu drzwi przestfi
pcy skradll arlykuly rOiYwCZ 
przemyslowe 0 .1V.a~tosc 3001;1. 

r~iez.nani sprawcy korzystajqc Z 

nieobp.Cflo· i wlasciciela dokonali 
wla, anio do budynku mie zkalne
go w miejscowo'ci Mogowo L pem 

lamywaczy stal Sl!il Sprz!ilt gospo
darstwa domowego I elek TO arZti1
dzia Wlasciciel wartosc zra owe

polk nie i 10 f i1ijny cha
rakter. Rozmowy przeplatane 
byly piosenkami I anegdolaml. 
Wynika to ze stylu bycia KSIG!
dza Bisk a, kt6ry J8 I "blJskl 
Iud i m". Wiedzleli dobrze 0 

W D blnkach, p uprzednim wy
lamaniU drzwi wejsciow'lch zlodzie
je dD lali si~ do mieszkania sk d 
skradll odl\varzacz video D wartosci 
500 zl. 

Gospodarze zamykajcie obory! 
W ma!u na terenle naszeJ gmilly 

korzy t jqC z niez mknl tych ob6( 
przest~pcy skradli dwie sztuki zwie
rzql W iejscolVDscl Mokrzyee Ow. 
zabrano n cCj z ob ry kr w war
losci 2200 zl Kllka dnl p6zniej go
spadarz z Cieksyna stracil klacz. 
ktorq wy end na 300 zi. 

Zuchwala kradziei: motocykla 
Tylka na chwilti1 mi szkanlcc Stu

zianek poz:ostawli przed sklepem 
SWOj JeGlloslad. Kiedy wyszedl ze 
sklepu poJazdu JUZ nle byte. Moto
r m odj chal 'li szkanlBc pDdwar
zawskiej Jablonny, kt6ry w tym 

czasie stal przed budynkiem. 
Napad na Kolejowej 
Na id cago ul. Kolejowq w Piesci

r gaeh Starych mieszkanea naszej 
gminy. napadlo dwoch mlodyc.~ 
osobnlkow Sprawey dolklrwle pDblh 
r'1 icz:yzn~ a nastGpnie z.abr. Ii mu 
zegarer< I nlewlelkq dose pienlti1dzy, 

p tnlkami okazali I mleszkari
cy Nowego Dworu Maz wlecklego. 

Odebrali sobie zycie 
W 11 I wID bra Wola na 

le'enle sWDjego gospodarstwa PD
pelnl samob6Jst'lNo 65-letni mfiiczy
.zn Praw opodobnq przyczynq by
10 z 1~f1lani nerwowe spol'lodowa
ne chorobCj. Kilka dnl pozniej na jed
net z dzialek lelniskowych W Borko: 
wie znaleziono powieszone zwlokr 
36 Ie niego mleszkariea Umanowej 
WO] N wosadeckl8. M~zczyzna 

przYJec al w te strony bud wac do
mek. W wyniku dDchodzenla poliCJa 
wykluczyla udzia! osob trzeclch w 
tym zdarzeniu. 

Wypadek na drod.ze 
W mi ;s OWOSGI MOgOWD bfidqcy 

w stanie nielrzeiwym nlleszkanlec 
Cleksyna kierui'lcy "rnaluchem" rla
lechal na idqcego poboczem dro~i 
mi szkari ate] rnleJscowosci. M~z
czyzna doznal zlamania obydwu d 
Inych kor'lczyn, 

(apr. AWK) 

tym gospada ze I dali temu wy
raz w slowaeh powitania: ..Wler
nl Kosciola w Nasielsku znajq 
Jui: troe ~ Ksi~dza Biskupa i 
vledzCl, ze wsz.~dzie, gdzle slf; 
KSI dz iskup pojawi panuJe ra
dose i przyjazna almasler ", W 
lrakcie wlzyly Ksiqdz Biskup od
byl lei. kr6tki spotkanie z pra
cownikami lej waznej i tak po
trzebneJ ludziom w naszel gmi
nie plac6wkl. 

Zgodnie z zasadami slaropol
skiej gosclnnoscl DosloJny 
Gosc uczestniezyl we wsp61
nym obiedzie. Gospodarze po
CZ~ iowall K i~dza Biskupa tra
dycyjnq polskCl polraw'f lsiad
lym mlekiem, zacierkami na 
mleku i zlemniakami. 

AZ 
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Szkola Podstawowa wPiescirogach rna patrona
 
Nie na kaidej mapie moina 

odnaleic Piescirogl - wies w 
gminie Nasielsk. Na pozor jed
nq z tysir;cy! Biale sciany bu
dynku szkoly, starannie zago
spodarowane tereny zieleni, 
pir;kn~ boi~k~ do pilki .ko~zy
koweJ - tez Jeszcze nlewlele 
mowiq. 

Trzeba poi:yc atmosferq tej 
szkoly, by zauwaiyc, ie jest w 
niej jakas sila, ktora pozwala 
pokonywac trudnosci i piqc siti! 
wzwyz. Tr; silr; lworzy 447 ucz
ni6w, 24 nauezycieh i 12 pra
cownikow obslugi. 0 wielu pe
dagogach mozna powiedziec: 
to fucfzie wielkiej pasJi i ehara
kteru. Majq swoJe oSlqgnir;cia, 
laureatow konkurs6w przed
miotov.ych, rozwijajq zalntere
sowania dzieci. WiedzC1.. ie 
miernikiem ich pracy nie Sq 
pieniqdze, dlatego nle m6wiCj 
o nich. Jedna z nauczycielek ' 
mgr M. Nowakowska - reallzu
je program innowacyjny z bio
logil. Inna - mgr B. Lara - ukon
czyla dodatkowo Podyplomo
we Sludium lnformatyki, bo 
wierzy, i.e w Piescirogacli po
wstanie pracownia kompute
rowa. 

Do aktywnej pracy inspiruje 
dyrektor szkoly mgr Teresa 
Skrzynecka. Chociai piastuje 
10 stanowisko dopiero pifi'C lat, 
zdq,Zyla uezynic szkol~ ezr;s
ciq swego zycia. Rozbudowa
la budynek, aby dzieci mialy 
szatni('. Wymlenila piece cen
tralnego ogrzewania, bo milo 
jest uczyc si~ w ciepfych kla
sacll. Zgromadzila fundusze 
na wiele prac remontowych, 
ktore zmieniajq wizerunek na
szej szkoly. Dba tez 0 dobry 
warsztat pracy dla nauczycie
la. Wreszcie zapragnr;la 
przywr6ci6 szkole imie, kt6r 
nosila w poczqtkaeh swego 
istnienia, w latach dwudzies
tych. W tym celu powolala Ko
mitet Organizacyjny, w sklad 
ktorego weszli nauczyciele jr;
zyka polskiego i historii oraz 
przedstawiciele Komitetu Ro
dzicielskiego. 

Wszelkie dzialania dyrektor 
mgr Teresy Skrzyneckiej 
wspiera wicedyr. mQf Wanda 
Wasilewska. Wspolnie ua
ktywniajq srodowisko rodzi
cow, kt6re eh~tnie pomaga 
szkole. 

Przygolowania do nadania 
szkole imienia ksi~eia Jozefa 
Poniatowskiego rozpoczlil1y 

ZYCIE 
NASJELSKA
 

sir; we wrzesniu 1995 r. od na
wiqzania wspolpracy z V LO 
im. ks. J. Poniatowskiego w 
Warszawie, zgramadzenia 
bibliografii 0 bohaterze i wzba
gacenia 0 te ulwory zbior6w 
biblioteki. 

Niekt6re klasy odwiedzily 
muzea: Historyczne, Wojska 
Polskiego i Narodowe, by za
poznac sir; z pamiCjtkami epoki 
stryja naszego patrona - kroJa 
Stanislawa Augusta Poniato
wskiego. W Zamku Kr6le
wskim zwr6cily uwagl7 na p1yt£;, 
nagrobnq z Lipska. 0Q~qdaty 
pomnil< ks. J6zefa na !'\raka
wsklm Przedmiesciu w War
szawie. 

Ucz-niowie poznawali llista
rir; zycia naszego patrona pod
ezas prelekcji dr J. Barar'iskie

wprowadzeniem poczt6w 
sztandarowych sqsiednich 
szk61 i powitaniem goseL Dy
reklor wila!a przedstawiciell 
wladz ustawodawezych Rze
czpospalitej Polskiej, przed
stawicieli wladz rzqdowych, 
wojewodzkich, aswialowyeh z 
Kuratorium Oswiaty, ducho 
wlenslwo z blskupem diecezji 
p1ockie], wladze samorzCjdo
we z burmistrzem, radnych, 
dyrektorow szk61 i innych za
kladow pracy, reprezentant6w 
sluzby zdrowia i policji, bylych 
dyrektor6w naszej szkoly, na
uczycieli oraz absolwentow. 

przy powiewajqcej na masz
cie fladze burmistrz miasta 
gminy Nasielsk - mgr W. 
Ostrowski - odczylal akt nada
nia szkole imienla. Jego Eks

go i programu artystycznego 
przygolowanego przez aklo
row seen warszawsklch, Pod
sumowaniem byly konkursy 
historyczne w roznych gru
pach wiekowych. W konkursie 
plastycznym "Patron szkoly w 
naszych oczach" wzir;1i udzial 
nawet rodzice. Zgromadzone 
prace tworzyly pil7knCj wysta
wl7. Na korytarzu szkolnym po
jawily si~ gablotyprezenlujCjce 
zycie i dZJalalnosc patriotycz
nq ks. J6zefa. 

Pani mgr B. Majewska - jed
na z polonistek v.ykonala al
bum a bohaterze szkoly. Na 
okolicznos6 nadania szkole 
imienia wydano ksiCjzk~ 0 ks. 
J6zefie Poniatowskim, kt6rq 
opracowal .d.r ~. E?arar'iski. 
Mozna w nle] rownJez zapa
mac si~ z krotkcj historiq szko
ly przy'gotowanq przez mgr H. 
Wemlkowskq. 

Wreszcie nadszedl ten naj
wamiejszy dzier'i - 10 maja 
1996 roku. Uroczystosc nada
nia szkole imienia rozpoezlilto 

eelencja ks. biskup Roman 
Marcinkowski poswir;cil sztan
dar - m6wiqc jego slowami 
_,na chwal~ Boga i poi.ytek lu
dzi" W przemowie podkreslil 
potrzebr; wsp61neJ troskl i 
odpowiedzlalnosci za ksztafto
wanie umys!6w i serc mlodych 
Polakow na og6lnoludzklch, 
narodowych Ichrzescijanskich 
wartosciach. B6g - honor ~ oj
czyzna - to najwyzsze wartosci 
dla Polak6w - kontynuowala t~ 
mysl w swoim przem6wieniu 
kurator o'wiaty ml;Jr T. Karcz
marz, powolujqc SIr; na ostat
nie s!owa !<s. J6zefa "B6g mi 
honor dal Polak6w, Bogu tylko 
zdac sir; mog~". Skierowala 
r6wniez slowa uznania do 
wszystkich, kt6rzy przyczynili 
si~ do przywr6cenia szkole 
imienia, bowiem "Nar6d zyje 
zarazem dzis i w zmrokach 
swej historji" - powiedziala za 
Stefanem Zeromskim. 

Podniosly moment stanowi
10 slubowanie uczni6w. Naile
psi stan~li przy sztandarze, 

zobowiqzujqC si~ do dobrej 
postawy Polaka. 

Tablicr; poswir;eonq bohate
rowi szkoly, a ufundowanq 
przez rodzic6w, Wandr; i Krzy
sztofa Zielinskich oraz Urszullil 
i Janusza Paeoch6w, odsloni
la Kurator Oswiaty mgr Teresa 
Karczmarz, a poswil;'cil obec
ny na uroczystosci ks. biskup. 

Z okazji tak uroczystego 
dnia Minister Edukacjl wyr6i.
nil Odznakq Zaslugi dla OS
wiaty przewodniczCjCCj Kamita
tu Rodzicielskiego Teres~ Le
wandowskq iZygmunta Kozlo
wskiego - dyrektora PZU w 
Pultusku. Kurator Oswlaty 
wrr;czyla dyr. mgr T. Skrzy
neckiej nagrod~ za osiqgnir;
cia w pracy dydaktyczno-wy
chowawczej. 

R6wniei. dy rektor szkoly 
przyznala nagrody za szcze
golnie wyr6zniajqcy si~ wklad 
pracy w zorganizowaniu uro
czystosci nadania imienia j 
otrzymania sztandaru. Otrzy
maly je: mgr Halina Werniko
wska I mgr Bozena Majewska. 

Warto nadmieni6, ze z tej sa
me) okazji szkola otrzymala 
upominki. I tak Minister Spraw 
Wewn£;,trznych dr Zbigniew 
Siemiqtkowski przekazal nam 
kornputer. Biblloteka szkolna 
zostala wzbogacona wartos
ciowymi ksiqikami. Bylo tez 
wiele wplat pienililznych. 

Calq uroezystos6 zamyka
la cz~sc artystyczna pI. 
"Niech kaidy mitosc w!asnq 
- kraju milosci poswi~ci", we
dlug scenariusza mgr B. Ma
jewskiej. Choreografi~ opra
cawala B. Sotowicz, zas sce
nografi~ - M. Bendowska i B. 
Kurpiewska. W ralr; kr6la, 
ksir;cia i szlachcicow znako
mieie weielili sil;' uczniowie 
klasy Villa i Vila. W przedsta
wienlu uosobiona Eista (rze
ka, w kt6rej zginql ks. J6zef) 
opawiadala hlstorir; zniewo
lonej Polski. Wzruszaly tony 
piesni "Ojczyzno ma ... ", 
przekonywal niepok6] ksir;cia 
przeciwslawiajEjcego si!;) Tar
gowicy, az wraszcle optymi
stycznie zabrzmialy sl.owa 
zamykajqce spektakl "Zeby 
Polska byla Polskc(. 

Wypowiadajqc refleksje na 
temat przedstawienia doradca 
MSW dr R. K. Czyi. - nawiqzal 
do sl6w z pomnika W. Witosa 
w Warszawie: "A Polska win
na trwac wiecznie", Wyrazil 
przekonanie, ie jezeli wszy
cy nauczyciele bl?dq wpajali 

patriotycznego ducha tak jak 
to czyniq nauczyciele w Pies
cirogach, to Polska br;dzie 
trwac wiecznie. 



Bez uruchomienia tej Inwestycji sielsku sit jedne z najwyiszych 
nle ma mowy 0 wzroscie wodociq w wojew6dztwie, do lego dosz
gowanla wsi. Zbyt male Sq row la wysoka podwyika oplat za 
nlez srodkl przeznaczone na dzial: wod~ I kanalizacj~. DlaczegoSejmik niepotrzebny? uliee. place, masty. MlaSlo bardzo tak duio musimy placic ZGKiM
patrzebuje zWI£;!kszenia naklad6w owl? 
na nowe chodmkll ullce, szczegol. W moim odezuclu ZGKiM wy

nle na oSledlach domk6w Jednar  mega w dalszym clClgu reorgani


Rozmowa z Januszem Konerbergem - delegatem na dZI nych. NIBzadowolony lestem zacji. Zbyl maly jest r6wniei.
 
Sejmik Samorz~dowy wojew6dztwa ciechanowskiego? rowniei z faktu, ze cala ublegloro nadz6r nad Iym przedsi~blor

czna nadwyika w kwo 232 tys. stwem ze strony burmlstrza 1 Za

Od dw6eh lat jest Pan delega· 
tern naszej Rady na Sejmik Sa
morz'ldowy. Czy maglby Pan 
przyblizye naszym ezytelnikom 
czym zajmuje si~ ta instytueja? 

Sejmlk jest cialem, w kt6rym 
wszystkie gminy naszego wole
w6dztwa majq swoich przed lawi
crell. W kaidym roku S'l cZlery 
posiedzenia plenarne, gdzie dele
gacl mogq wyslucha6 sprawoz
dan z dzialal asci wojewody, 
kuratora oswlaty i wychowania, 
komendant6w polieji I strazy pari
stwowej. a lakze dowledzlec SIfi! 
co robi prezydlum sejmiku I jak 
wydatkUje pieni'ldze przekazane 
przez poszcleg61ne gmtny Z lytUlu 
skladek. SeJmik. jei.eli jest t k 
potrzeba wyraza SWOlq 0plnl~ w 
sprawle podzialu poszczeg61nych 
gmln. ezasle sesji mozna skla
dac Inlerpelae w wainyc spra
wach dotyczqcych lokalnyc 
spo/acznosel. Dod m. ze prezy
dlum sejmiku wydaje czas pismo 
p. "Sp6Ima". Gaze a jest kolpor
towana do wszystkich gmln woje
w6dztwa. 

Z lego co Pan powiedzial 
kompelencje sejmiku nia SCI duo 
ze? 

Uwaiam. ze wOJew6dztwo nle 
gorze, by funkCjonowalo gdyby 
selmlku nle byla. Tegoroczny b 
diel teJ instY1ucji wynosi 362 tys. 
zl. Zaskoczony byl m, ie za pro
pozyej'l zWI~kszenla skladkl na 
rok biez'lcy byll praw1e wszyscy 
delega I. Prz ciw bylem ja 1jesz
eze jeden deJegat z polnocy woje
w6dztwa. Pi eniqdz te przeciez 
moina by bylo wykorzysta6 cho
claiby na oSwlatfi!. Jak wladomo 
wielu gmlnom brakuje srodk6w na 

flnansowanie oswiaty po prz j eiu 
jej na wla ny garnuszek. . 

W poprzednim numerze "Zy
eia Nasielska" wydrukowano 
odpowiedi wojewody na mter· 
pelacj~ zloi.on'l przez Pana, a 
dotycz,\C'I dawnyeh zakladow 
Mera-Zem. Czy ta odpowiedi 
Pana zadawala? 

Nlestety. la odpowiedi: mnie nie 
satysfakcjonuje, ponlewai. brak 
Jes! w niej taklch danych jak: war
osc majqtku zakladu, wartosc 

srodk6w. kl6rs faktycznle wplynGJ
Iy do ka y wol wody. koszt6w li
kWldacji. Naleialoby do lego 
dodac kosz y ZWlqZane z utrzym a
n1em na za Hkach kllku t osob. 
k or stracily prac{l. Uwazalem I 
uwazam, ie wszyslkl8 inne zakla· 
dy glyby upase. ale nie ten. wy
posaz ny w s osunkoVio 
nowoezesne maszyny i malqcy 
duzq grupf;! pracow Ik6w 0 wyso
klch f<walifikaqach. 

Jest Pan wiceprzewodniczCl
cym Komisji Gospodarkl Bu
dietu i Finans6w z raeji tego 
cheialbym si~ spytac jak Pan 
oeenla tegoroczny budiet? 

Generalnie z podZJalu tagorocz· 
n8go budzetu Jestem nlezad wo
tony. Uwazam, ze zby WI Ie 
p1enlli'dzy przeznacza Sli;l ra 
ulrzymanie admlnislracjl Wzrost 
w por6wnanlu z rokJem ubleglym 
wyni6s1 293 lYs. zf. Przynalmnlej 
200 tys powlnno bye prze nacz 
ne na dofinansowanie szk61, roz
w6J sportu oraz naprawE;) 
chodnik6w w mi scia i drogl wlel
skle. Jeslem lownlez zaniepoko
Jony tym, ezy srodkt przewidziane 
W budzecic wystarczq na urucho
mlanie stacjl uzdatnlanlB wody. 

zl poszla na uregu{owani nleza
placonych faktur za InwestYCJe re
aHzowane \'of 1995 roku. Niepokol 
mOl budzi ewna zasada, kt6ra 
przyj{lla Sifil w minlonyc dwu la' 
tach Mlanowlcle budiel uchwala 
I~ w mareu. a podzial rzeezowy 

srodk6w dopiero w maju W te 
spos6b Zarzqd przez prawle p61 
roku nle ma wytycznych od Rady 
Jakie Inweslyeje reallzowac. Zwra
cal em na to uwagf;! juz w roku 
ubleglym ale jak na raz'e b z re
zultalow. 

Niedawno odbylo si~ corocz
ne glosowanle nad absoluto
rium dla Zarz'\du. NIe byto Pane 
na glosowaniu. D1aezego? 

Zostalem w cz ie sesji ezwa
ny do swojego kontrahenta i mu
siafem na dwie godZlny wyjechac. 
W lym ezasle odbylo sif;! 910sowa
nle. N,e byl '0 z mOjej strony unlk 
przed odpowiedzlalnoSCl<'!. Gdy
bym byl to m61 glos bylby przeClw 
udzlelenlU absolutonum. Uwa· 
zam. ze glosowanle powi no od· 
bywac Sl£;! w spos6b taj y z 
wyk1u zeniem czlonk6w Zarzqdu. 

Dlaczego akurallak? 
NaSI burmlstrzowle po otrzyma

niu z3Jfania przez nowq R d{l po
padli w san samozadow I nla. 
Z rzucam 'm, ZP. cz~sto ma: rialy 
dla Radnych nle S[j przygo!Owan 
pod wzgl~de merY1orycznym, a 
takze zbyt pOi dostarczane. W 
ugleglym roku zglaszalem wnio
s k 0 koniecznosc naprawy przy· 
5t nk6w PKS·u I u51awl nle 
znakow na 9ranlcacll miaSM i gmi

. ny. rzez rok nie w tej sprawie nie 
zroblono. Licz~ na to. ie do konea 
kadenqi burmislrzowle przemyslij 
mo)e uwagl I wyciqgr.'l wla ciwe 
wnioskl. 

Od ponad roku czynsze w Na

rz~du. W roku 1995 wyplacono z 
budi.elu ponad mid zl za dlugi rok 
94 (oplaty za dostarczany w~giel 

do k \fowni). Ro ubiegly lownlez 
zakonczyl si~ stratq dla przedsl~
blorstwa. W nieskoriczonosc Ra· 
da nie moie do flrmy dopiacae. 
Ostatnia podwyika ce wody i od
prowadzania sciek6w wzbudzila 
protesly mleszkanc6w. Na ostat
nim pasle zeniu komisji zapro
ponowal aby zasadnosc tych 
cen zbadala skarbnik gminy. Uwa
iam. ie po dakladnej analizle op
laty te pOWlnny bye nizsze. 
Roz trzygnie sili! to w najblizszym 
czasi . Mysl\,. i.e do ego tematu 
leszcze wroclmy. 

Kadeneja tej Rady zblii:a si~ 
do polmelka. Co dla Pana jako 
radnego jest najwai:niejsze do 
reallzowania w ei'lgu najblii 
szyeh dw6ch lat? 

Przygotowanle dokumentacJI 
na wymlanf;! cz~sc sleel wodociq
gowej I kanalizaeyjnej w mi seie. 
Dokoriczenle rozbudowy szkoly nr 
1 i szkoly zawodowej, a lakze 
w pomnlana IUZ budowa chodni
kow I nawlsrzchni ulic. Chclalbym 
aby nastClpily dzialanla zmierzalq' 
ce do lego, aby mieszkancy na
sielska mogli znalezc prac~ w 
mlejscowyeh zakladach pracy. 
Z niecllanie tych dzialan spowo
dUj ,"ie 10 miasto stanie SI{l sled
liskia emery OW, rsneist6w I 
nlepracuj<lcej mlodzlezy. Ponadto 
chclalbym aby plenlqdza wplywa
Folca do budzelu z naszych podal
k6w byly tak szacowane I 
wydawane j l<. wlasne. 

Dzi~kuj'il za rozmow<;l. 

Rozmawial 
Andrzej W. Kordulewski 

c.d. Na zamku nasiel kim - Anna Zielinska 

Odpoczywajq w odludnej karezem e. Sledzialo nlej kilku 
podeJrzanyeh drab6w, ale jak Zaremba nadje<;:hal, zaraz Sl~ 
zmbil porzqdek. Wszysey si~ wyniesli, nawel Zyd szynkarz z 
dziecmi i betami uslClpl1 do Jakiejs na wp6l rozwalon J st8Jenkl. 

Zwyczajnym rybem najpierw z popasu wyjechal Jan Zarem
ba, bo w Plocku trzeba byto w zesnie porzqdnCj kwater~ zam6
wie. Nadchodzi niedziela, parfil WI~C dnl paristwo Slf,'l zatrzymaJq, 
jeieli zas si~ nie da najqc tam porzCjdnej szkuty, to trzeba b~dzie 
szukac takowej w Dobrzyniu lub Wlodawku, a w locku odpo
czywae i dluzej. 

Ruszyla nareszcie reszta pojazd6w, wjechali w las. Droga 
okropna; jak magi nawet pan Jan przejechac t~dy z ci~zktrnl 
furgonami? Chyba, ze zmylil drog~. Coraz to sci~ta sosenka, to 
kupa gal~zi zawadza. Trzeba stawae, ludzie zsiadaiCj z koni. 
odciqgajq na bok zawalYr a posz6stna kolasa ai: il?czy, wpadajqc 
z wyboju w wyboj. 

Pogoda sif,'l tei: zepsuta, zaczyna mrzye drobny deszezyk i 
seiemia si~ powoli, jadq noga za nogq. Dojechali do mostu n 
niewielkiej strudze, ale plynqcej mil? zy wysokiemi brzegami. 
Furman Wojciech palllCjt z bata, aZ si~ echo daleko roznioslo po 
lesie. Wjeidza oslroznie. ai tu od razu okropny lrzask daje si~ 

sly z C. zapada si~ m sl wraz z kolasCj i ko .mi. K zyk przera
zenia wybiega ze wszystkieh us!. Stefan i jego lowarzysze 
ze kakuJa z siodel, podqiajq na ratunek_ Jedni otwleraJCl drzwi
ezki prze ",roeonel kolasy. drudzy odprz~gaj i podnoszq szar
plCjce si~ konie. 

Wynosza panie a r~kach, dzil;ki Bogu cale i z.drowe, tylko 
okropnle przestraszone. Woinica uderzyl glawq a kamlen i 
przeciql czolo do krwi. kan jeden nog!;) zlama! i tego musiano 
doblt na miejscu. ale co najgorsze, gdy z. pomacE! druglch koni 
zdolano wyclqgnac kolas~. okaza!o si~, ie as zlamana . k 10 
zdruzgotane, oprocz innyeh, zewnfiltrznyeh uszkodzen. 

Starosta sklada narad~, co tu robie, nareszcie wszyscy si~ 
zgadzajq, ieby wyslae na zwiady, ezy gdzie w bliskosci nie ma 
kuini, bo kowal r6wniez jak kolodziej znajduja sifil mi~zy miliejq. 
Jest I drqzek ielazny i kolo zapasowe, tylko mesletyl umleszczone 
na furgonle, ktory prawdopodobnie w tel chwili dojezdia do Plocka. 

Kiedy tak radzq, nie mogqc nie postanowie, nadchodzi dziad 
zebrak, a zapylany przez starostf,'l, obowiqzuje si~ doprowadzic 
do WSI I kowala, gdzle moina kolo kuplc rub pozyczyC. 

DWDeh wj~c 2:o1nierzy bierze zjaman~ os i kolo I odchodz~ z 
hojnie obdarowanym dziadem, kt6ry zapewnia, ze najdalej za 
godzm~ b~dq z powrotem, a cala kawalkada zostaje w lesie. 

Pan J6zefat z!y i znudzony. Staroscina z Mariq. opatrzywszy 
przy pomoey Anusi glow~ Wojcieeha, usiadly na poduszkach, 
wyj~tych z rozbitej kolasy i odmawiajCl r6ianiec. 
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Elzbieta Sfonczewska 

Urodzila si~ 31 pazdziernika 
1956 r. w Bialymstoku. ZnakZo
diaku - Skorpion. MqZ Cezary 
prowadzi dzialalnosc gospodar
CZq i pracuje na pOI etatu w 
szkole jako nauczyciel historii 
(ukonczyl WSP w Olsztynie). 
Dzieci: c6rka Julita lat 13 jest 
uczennicq Szko/y Padstawovvej 
w Pianowie; c6rka Eliza rna 4 
lata. 
Szkol~ PodstawowCj ukon

czy1a w Szpakowie (pow. 
Moliki), szko/l1 sredniq w Biel
sku Podlaskim - Technikum 
Rachunkowosci Rolnej. Stu
dia magisterskie odbyta na 
ART w Olsztvnie na kierunku 
technologia zywnosci. Ukon
czyla tei. Mi~dzywydzialowe 
Studium Pedagogiczne. Na
ukajestjej pasjq i dlatego abe
enie studiuje na Podyplomo
wym Studium Matematyki. 

Bezposrednio po ukon ze

niu studi6w rozpocz~a prac~ 
w Technikum Mechanicznym 
w Bialymstoku jako nauczy
cielka chemii. Pracowala IU tyl
koprzezjeden semestr, ponie
wai. w 1982 r. wyszla za m9z i 
jui. ad marca 1982podjl;la pra
c~ w Szkole Podstawowej w 
Pianowie. Tu pracuje do chwili 
obecnej. W roku 983 pawie
rzono jej funkcj~ dyrektora 
szko/y. Funkcj~ t~ piastuje do 
dnia dzisiejszego. 

Interesuje si~ spiewem, tan
cem (6 lat tanczy!a w zespo
tach szkolnych I studenckich). 
przedmiotami scislymi a zwla
szcza matemalykq. 

Powierzona jej pieczy pla
cowka wymaga wielu zabie
g6w i staran. Za sukces 
uwaza wykonanle w szkole 
centralnego ogrzewania, 
wymianlil polowy podl6g, 
wyremontowanle cz!;sci da
chu, pokrycie scian w kilku 
salach i na korytarzu plytq 
laminowanq, uporzqdkowa
nie terenu wokel szkoly, re
mont kapitalny ubikaCji i po
mieszczen gospodarczycll. 
Marzy 0 pokryciu reszty da
chu, doprowadzeniu wody 
do szkoly, ogrodzenle tere
nu szkoly i... pokrycie asfal
tern drogi przebiegajCjcej 
przy szkole. 

Uwaza, ie nieodzownym 
warunkiem dobrej pracy 
szkoly jest wlasciwa kadra 
pedagogiczna. Ze swej kadry 
jest zadowolona, ~oniewaz 
sCj to dobrzy fachowcy, a 
wsp61praca z nimi uklada si~ 
bardzo dobrze. 

Tomasz Domi:ala 

Urodzil sifil17 kwietni;11955 r. 
Znak Zodiaku - Baran. Zona Da
nuta jest nauczycielkq nauczania 
POCZq kowego w szkole podsta
w wej w Nunie. Dzieci: syn Daniel 
lat 11 i c6rka Aleksandra lat 8 sCj 
uczniami szkoly w Nunie. 

Do szkoly podstawowej 'CZl;'
szczal w Pomiechowku. Szkol~ 
sredniCl - Teehnikum Ekonomicz
ne ukonczy! w Mirisku Mazowiec
kim. Po szkole sredniej podjCjI 
pracE;! w przedslf,lbiorslwie hand
lowym. W latach 1977-81 studio
wal konomi~ na SGPiS-ie w 
Warszawle. Bezposrednl po 
sludiaeh ponownie podjql prac~ 
tym razem w firmie bUdowlanej w 
Nowym Dworze jako zaopatrze
ni wiee. 

Od czternastu lal zwiqzal si~ 
ze szkolq. W 1982 rozpoczql 
pracQ w Szkole Podstawowej w 
Nunie I lu pracuje do ehwJli obe
eMj. Od roku 1991 pelni funkcj? 
dyrektora tel szkoly (od 1993 jest 
dyrektorem wylonionym w kOrt
kursie). Przez ealy czas pracy w 
szkole prowadzi harcerslwo. Jest 
Instruktorem harcerskim w sto
pniu podharcmistrza. Uwaza. ze 
harcerstwo petni bardzo wainq 
rol~ w zydu wlejsklch dZleci. Dla 
nich organizuje biwaki. rajdy, zi
mowiska. 

Zapytany. jak spfi1dza wolny 
czas. odpowiedzial. ie takie

... . 
po B;;ii:5J l 

Rom skupiajqca wanie lata. 
cispla stanca i powiew wiatru 
wllaJI 
Zn6w kr61ujesz w parkach, 
pU5zySZ sll;l dumnie na klombach 
klujesz. palee niesmialym zakacha
nym 
j rozkwi1asz pad aknem 
samotnej slaruszki 
Dzi~ki CI r6za ze jestes 

go wlasciwie nie ma, praca z 
dziecm i, sport, turystyka, har
cerstwo pochlaniajq go bez re
szty. Do tego dochodzq spra
wy gospodarcze. Wymalowa
na na zewnqtrz i w srodku 
szkota, ogrodzenie, budowane 
boisko szkolne swiadcza.. ie i 
z tei roli wywiqzuje si~ bardzo 
dobrze. Obecnie podeJmowa
ne sa. dzialania w celu wykona
nia centralnego ogrzewania w 
szkole I budynku mleszkal
nym. Dobrze wsp61pracuje 5i~ 
mu z rodzicami. Rad q Pedago
glcZnq oraz Rad q Solecka. 
Szkola w Nunie Jest dobrCl wi
zyt6wk q tel gospodarnej i za
radneJ WSI. 

Wlatrz wolna 
rozplata warkocz r'lOcy 
RozSYPUJe brylantowe skry 
na aksamitnej oponczy meba 
Blyska ksll;lzyca IUSlrem 
W oczy zakochanego slowika 
Wilgolnym tchnieniem 
usypia nadrzeczne Iqkl, 
Gwizdze cicha spiqcemu miastu 
kolysankf;). 

Mareysia i pokoj6wki debatulCl na stronie. 
- Zaraz m6wi/am, ze cos bf;'dzie zJego - twierdzi Dorotka 

przeeiei: dzis rano zajqC nam drogE;! przebiegl, a jak dojezdia
lismy do Gory, to spotkalismy babE;! z wiadrami i to pustyml. 

- Achl eM ja strachu uzylam. jak ten trzask us/yszalam, 
odezwa/a sit;l Marcysia. 

- Dobrze, ze panna Marcjanna nie omdlala - przyt kuje Kasia. 
- Pewnie. pewnie. przynajmniej ze starosciance nie sit;l nie 

stalo. Rany Boskiel przyszla panna mloda i taki vvypadek! Ale 
szlachta silil rzueila i mig panie wydobyll. Pan Stefan to najpierw 
pann~ Annf,l vvyni6sJ na r~ku jak dziecko. A bledziutka tei byla 
lak oplatek, ale ani pisnliHa!. .. 

- Dorotko! I<aslu l - wolala przyblegajqc Anulka. - Chodi:cie, 
musimy z derek i kobierc6w namlo urzqdzic. Trzeba sifil tez 
czem posillc, lurgon6w nie ma, ale zdaje mi sit;l, ze macie piwo 
w butelkach i bulki w waszej bryce, tylko w czem je zagrza6? 

- Przecie mamy sw6j kociolek od wody - m6wi Dorotka. 
- No, to prfildJm przynosiC co jest. Juz tam pan Stefan kazal 

ogien rozpallc. . 
Rzeczywiscie ob6z byl rozbity. Zolnierze znosili gal£;!zie, zro

biono z nich szatas, wyslano derami, a na poduszkacll z kolasy 
siedzieli nasi podr6Zni. Maria opowiada1a rozne podobne przy
gody i udalo jej sie ' rata zajCjc j zabawic. 

Anulka choe si~ do lego nle przyznawala, ogromnie byla rada, 
ze i jej sii;l tez cos niezwyklego przydarzylo. 
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Ogier'! z jafowea paJil sifi1 z trzasklem, ona grzala z dziewcz~
tami piwo. smarowala bUlki maslem, ktare przezorna Mareysia 

iala w garnuszku dla siebie i towarzyszek, znalazl si(il jeszcze 
nll6d I kosl sliwek, ofiarowarly starosclnie przez karmelitow w 
PlCinsku, musialo to wi~c zasl<:jpic wieczerz~. 

Panowie szlachta pomagali panienca w LJsludze i wszyscy si~ 
Jakos posilili. bo i iolnierze majqc w manierkaeh w6dkfi1 i ehleb 
w sakwach podzJeli1i sifil prowiantem z woinicami. 

Tymczasem sClemnllo sil1l LUpelnie a wyslani ludzie nie wra
call. 

. Przyjdzie ehyba nocowac w tym lesie l eM to za niedbalstwo 
w6jtow i soltys6w, ieby taki most by! pod miastem wojew6dz
kim ... narzekal pan J6zefat. a ksia.dz Remigiusz mu wt6rowal. 

Stefan zapaliwszy POWOZOWq latarnil1l, obszedl wkolo cala. 
polank~. Po chwili skin'll na Franka r odprowadzil go na stronl1l. 

- Sluchaj - rzekl do niego - to mi si~ w5zystko bardzo nie 
podoba. Schodzilem na dol, i przekonalem sil;', ze most byl 
umyslnie podci~ty i to jui: po przejeidzie furgonow, bo za mo
stem Sq 'wleie po nich koleje. To Jest wldocznie zasadzka na 
na . Ate zawaly na drodze musiaJy tei bye umyslnie porobione, 
ieby nas zmitrr,Jzyc! 

• Masz s usznosc - odpowiedzlal Franek - widac jakies lotry tu 
czyhajq. a ten iebrak to pewnie byl ich wyslaniee, uprowadzil 
nam dwoch ludzi, ieby nas mniaj bylo, bie przecie czterech 
pojecha!o przy furgonaeh. 

(c.d.n.) 



Na zdjl;ciu Uczennlce nasielski j dwoJki wraz z c6rkq Jozefa Pilsudskiego 
Panl'! Jadw Pilsudskq-Jaraczewskq. 

,., 

Na targo""isltacl1
 
Po wios nnym ozywieniu na z! za tOO kg. Inne gatunki lle

nasielskiej targowicy ceny zb6Z mniak6w ceniono na 12-15 zl za 
ustabilizowaty silil na nieco nii  100 kg. 
szym poziomie 'liz w marcu I 
kwiet IU br. I tak: Ceny nawoz6w szlucznych 

zylo - 35-37 zl/1 000 kg, 'lie ulegly zmianom.
 
psz nica - 63-65 zl/1 00 kg. Za mocznik zqdano 46 2j za
 
Jt;lczmieri - 50 zl/1 00 kg, 100 kg,
 
owies - 38-40 zl/1 00 kg, saletra - 38 zl za 100 kg,
 
pszenzyto - 50-58 zl/1 00 kg, saletrzak - 38 z! za 100 kg,
 
lubln - 80 zl/1 00 kg, polifoska - 57 zl za 100 kg,
 
rzepak - 80 zl/1 00 kg, PKMg - 30,50 zt za 100 kg,
 
kukurydza (siewka) - 150 siarczan amonu 20 zl za 100
 

zl/100 kg. kg, 
Za mieszankt;l zbozowq slarczan potasu - 70 zl za 100 

(pszenica, j~czmier'i, owies) z . kg. 
dano 46 zl/1 09 .k~. Na targu m ina byto kupic tez 

cement portlandz.ki z dodatkami 
Ceny ziemniakow drastycz ,.250" - 140 zl za ton~ i ,.350' w 

'lIe poszly w dol po wiosennym cenie 150 zl za ton~. 
marszu w gorlil. Za "irg!;," w a
JU na targowicy zCjdano tylko 18 zebr I oprac. Iv! W 

Renata Mauer pozdrawia
 
Do lipca niedaleko. Sportowy ta z maler'1kq Nalalkq spa eruje 

swiat zyje juz OlimpiadCj. Uczy po obiekcle slrzelnlcy. 
my ze w polskiej ekipie znajdzie Najbliz5zy sprawdzian for y 
sili ponownie naslelszczanka . I powaznych zawodach mi~

Renata Mauer. Naszq mistrzy dzynarodowych b'ildzi mial 
nJ~, IT1JeszkalClCq obecn ie we miejs e za miesiqc. Pani Rena
Wroclawiu, zapytalem a stan lei ta wystqPI w Monachlum i Me
przygotowan do tej imprezy i 0 diolanie w zawodach 0 Puchar 
zmiany w leJ zyciu osobistym. SWlata. ApoznieJ juz Olimpiada. 
Miesiqc temu pani Renata zo Wierzymy, ze p ni Re ala wr6ci 
stala szcz~sliwq mamq. Macie z nlej z medalem (zyczymy z!o
fZyristwo nie przeszkodzilo jej w lego). 
szlifowaniu formy na Atlant/il. I tym razem jak zawsze, za
Trenlng strzelecki 'lIe polega tyl- wodniczka prosila 0 przekaza-

Na zdj~ciu: ezy Renata M uer sprawl male] Nalalce prezent w poslaci 
medalu olimpijskiego na Jej pierwsze polrocze'? 

ko na trzelaniu. DUzq rol~ od ie poz,drowieri Czytelnikom Zy

grywa tu takZe !rening psychicz cia Nasielska. co nlniejszym
 
ny i tzw. trening bezstrzalowy, a czynlmy.
 
lego zawodniczka 'lie przerwa AZ,
 
lao Obecnie trenuje Jut na strzel

nicy, a wyniki. jakie uzyskuje Sq
 
takie same jak w czasie, gdy Z ostatniej chwili!
 
zdobywala najwyz.sze lokaty na Na odbytych w Monachium
 
zawodach mit;ldzynarodowych. zawodach 0 Puchar Swiala Re

Na strzelnict;l chodzCl. w tr6jk~. nata Mauer zdobyla trzeCl9
 
W czasie, gdy mama strzela, ta- miejsce.
 

nformato Miejski
 
KOlT1isariat Policji - 12-207, 12-377
 
Ochotnicza Straz Pozarna - Nasielsk . 998, 12-288
 
Pogot wle Gazowe - Nasiel k - 1 -222
 
Pogot wie Energelyczne - Nasielsk - 12-421
 
Pogotowie Wado iqg we - Nasielsk - 12-496
 
Ce trala TelekolT1lJnikacji - Nasi Isk - 12-401
 

[ DyiuR}' NASiELsl<iclt ApTEk 
miesiCjc czerwiec 

Apteka mgr Godlewskiej, ui. Kllinskiego 
7-16.06.,21-2506.1996 

Apteka mgr SWigoniak, ul. Rynek 
1-6.06., 17-20.06., 26-30.06.1996. 

Dyzur Przychodni Rejonowej Nasielsk
 
L ka'zG internlSCI dyzuruj'l w kai. W walne soboty w godz 8.00

dq sob I od godz 8.00 do godz, 3.00. 
12 0 W niedzi Ie Urzad Poczlowy 'lie

ezynny. 
Gabinet zabie:;J0wy czYTlny jest w 

kaidq sobol~ '11 d lel~ Iwif;lta w Rozm6wnica Telekomunikacji 
godz a.Oo,· 0 00. Po\skiej Gzynn jest w dnl powszed

'lie I pra uj<\ce soboty w godz. 7.00' 
21.00. 

Urzqd Pocztowy Naslelsk 1  W wolne soboty w godz. 8.00
czyrtny j st w dnl powszednie I pra 14.00, 
GUj<lC soboly w godz B.00-18.00. W niedziele w godz. 9.00-1100. 

Zwizyt rezydenta Warszawy
 
W 7\V1 zku z obchod rnl 'lCO-le wlenee przy pom'1lkach J. Pi/sud· 

cia sloleeznoscl Warszawy Tow· kiego I Stefana Starzynskiego, 
rzysrN Milosnlk6w Historil, Fund  zwiedzili lei: Belweder. 
Cia Rodzrny J. PI! udskiego i Koml KulminacyJnym punklem bylo 
tet UClczenia Pami<;l I Slel n 5t . wr/ilczenle nagrod laurealom Zwy. 
rzyriskiego organilowaly d\a mla· cil,lzcom konkursu wiedzy 0 J. PII· 

dzieiy z cale) Polski konkurs wi dzy sudskim nagrody wr~czala c6rka 
o palronach i h szk61. W dniu 25 marszalk - Jadwiga Pifsudska-Ja
maJa odbylo slli' w War lawie spot raczewska, a Zwycifi!lCOm konkursu 
kanle laurealow tych konkurs6w. wiedzy 0 St. Slarzynsk1m nagrody 
Spotkaniu patronowal prezydent IVf<;!CZaJ prezydenl Warszawy Mar
Warszawy Marcin Swi'i'ciekJ. Wsr6d cin Swi~cickl IV towarzystwie prof. 
laure<lt6w lnaleili si~ r6wniei ucz Marka Drozdowsklego I Hanl1Y 
nlowie Szkoly Podstawow Jnr 2 im. zwankowski j. 
Stefana Starzynsklego w Nasielsku. 
I lak: laur atka I nagrody zostala 
Olga Symak. a laurealka III nagr6d 
- M Igorzata Dzikori i Malgorzata ZYCIE 
Lachendrowicz.
 

Zwyci~zcy zostalJ goscinTlie przy

jt;l ina raluszu warszawsklm, zl02yll
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Znaczenie hasel Krzyzowka Nr 5/96 
Poziomo: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 10 1 11 12 13 14 15 

5 16 17 4 5 6 17 18 16 8 19 5 7 13 14 15 5 

1 - partner w interesach, wsp61nik, 6 - zniewaga, 9 
zuchwalosc, pewnose siebie, 10- rodzaj komedii, 11 - uderza 
w splonk(;', 13 - blzantyjski cesarz apostata, 14 - liryczna 
kompozycja, 17 - karczmarka, 21 - datek dla biedaka, 22 
niezb~dna dla chorych na cukrzyc~, 23 - gatunek w6dki, 26 
masz go po oparzeniu, 29 - pseudonim Iiteracki Sienkiewicza, 
32 - fragment tekstu, 33 - ona mysli tylko 0 sobie, 34 
drapieinik morski lub finansowy, 35 - zwierzfi!la domowe, 36 
- przesmiewca. 

Pionowo: 
1 - pasaierski Jub towarowy, 2 - miasto Boleslawa Krzy

wouslego, 3 - afrykanski ssak z rogiem, 4 - terytorium, pan
stwo, 5 - miejsce nielegalnego hazardu, 6 - mala Anna, 7 
kapitan lub pulkownik. 8 - na niej rozbilek, 12 - karzelek, 
krasnal, 15 - I~k, slrach, 16 - oslre przed metq, 17 - inZynier 
w "Czlerdzieslolalku", 18 - wsr6d harcerzy, 19 - oddajq mu 
czesc muzulrnanie, 20 - wyrasta z pnia, 23 - nap6j mleczny, 
24 - slynny polski bas, 25 - powifi!kszona tarczyca (chorobo
wo), 27 - kwas z alkoholem, 28 - mara, omam, 30 - rybie jaja, 
31 - znaczenie. 

Rozwiqzaniem krzyi.6wkl b~dzie haslo wpisane do dlagra
mu z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu (przy
stowie ludowe). 

Zyczymy przyjemnej zabawy. 

Repertuar filmowy
 
ina "NIWA" - czerwiec 96
 

5-12.06.96. 
.,Toy story" - przygodowy, 

animowany film dla dzieci, prod. 
USA, godz. 17.00. 

13-16.06.96. 
"Pociq9 z lorse!" - sensacyj

ny, prod. USA, godz. 17.00. 
21-23.06.96. 
..Ctltopak na dworze kr61a Ar

tura" - przygodowy, prod. USA, 
godz. 17,00. 

21-23.06.96. 
"Szabla ad Komendanta" 

komedia, prod. polskiej, godz. 
19.00. 

27-30.06.96. 
"Tajna bron" - przygodowo

sensacyjny. prod. USA, godz. 
17.00. 

W miesiCjcu lipcu kino "Niwa" 
b~dzie nieczynne - przerwa ur
lopowa. 

"Toy Story" animowany film 
przygodowy dla dzieci. Maly 
clllopiec ma dUzy komplet zaba-

NASIELSKA 
ZYGIE
 

wek, ktore ozywajCi gdy istoty 
ludzkie wycllodzq z pokoju. W 
lalkowej spolecznosci obowi q
zuje hierarchia . najwyzszym 
autorytetem cieszy sifij kowboj. 
Niespodziewanie pojawia si~ 
konkurent: kosmonauta. Nlepo
k6j zabawek wzbudza r6wniei.. 
zblizajClca sifil przeprowadzka 
do nowego d mu". Czas proje
kcji: 80 min. 

"Pociqg z forsq" - film sensacyj
ny. Pociqg z forsq to specjalny 
sklad nowojorskiego metra, w klo
rym przewozi si'il utargi kasowe l 
poszczeg61nych stac)i. Ochron<j 
zajmuiCj si~ czlilsto CI sami dwaJ 
pollcjanci. Konflikty zawodowe I 
osobiste powodu]Ej. i.e wlasnie onl 
postanawiajq obrabowac powie· 
rzony ich opiece "obie speqal· 
ny". W rolach gt6wnycll: Wesley 
Snipes, Jennifer Lopez.. Cl.as pro
jekcji: 100 min, 

..Chtopak na dworze krola Ar· 
lura" - komedia przygodowa. 
Czternastoletni chlopiee. czlo
nek szkolneJ druzyny bejsbolo
wei, ze wsp6lczesnej Kalilorni 
zoslaie przeniesiony na sre
dniowieczny dwor kr61a Artura. 

StaJe sifil to za przyczynq czaro
dzieja Merlina, kt6ry pr6buje z 
pomocq chlopca uratowac wla· 
dz~ kr61ewskq przed knowania
mi zbrodniczych spiskowc6w. 
Wyk.: Art Malik, Thomas lasn 
Nicholas, Joss Ackland (86 
min.). 

... 
"Szabla ad Komendanta". 

Basnlowa komedia w reiyseril 
Jana Jakuba Koiskiego. Jakub
kowi (Bronislaw PaWlik) stuknql 
slodmy krzyiyk. Szykuje Sl~ jUi 
do przekroczenia bram wiej
skiego nieba. SWif,Olty Piotr wi· 
dzCjc u boku Jakubka szabl~, 
ktorq mial przekazac wnukowi 
nie chce go tam wpuscic. Z in
terwenCJEi przychodzl sam Ko· 
mendant, kl6ry nakazuje powrot 
na Ziemi~ i zalatwienie tej spra
wy. A w rodzlnnej wiosce czeka
[q na Jakubka ]ego trzeJ kompa

ni: Kotek (Franciszek Pieczka). 
Ignatko (Wiestaw Golas) i Gnie
wosz (Witold Pyrkosz), ktorzy 
Sq gotowi pom6c w wypelnieniu 
zadania. Sprawa jednak me Jest 
prosta. Janeczek - syn Jakubka 
l.aj\lty eksperymentami agro
biologicznymi nie ma ezasu na 
ieniaczkfil. Dlatego starsi pano
wie postanawiajq uzyc podstlil' 
pu... zas projekcji 102 min. 

"Tajna bron" - film sensacyj
ny. Dwaj oficerowie lotniclwa 
bJorq udl.ial wpr6bnej walce bo
kserskiej, kt6ra ujawnia Ich wza
jemnq niechfilC. Tegoi wieCl.ora 
wsp61nie pilotujq nowy model 
bombowca - j w czasie lotu leI'l 
skrywana niechl;lc przeradza si~ 
w otwartq wrogosc. W rolach 
g!6wnych: 

John Travolta, Christian Sial· 
ter. Rez. John Woo. 

KOMUNIKAT 

W l.wiCjzku l.wprowadzeniem Rejestracji Usl~g Medycl.· 
nych (nowe ksiqi..eczki l.drowia 91a k~de$o m.'eszka~ca), 
PROSIMY wszystkich mieszl<ancow Miasta I Gmlny Naslelsk ° sprawdzenie i ewentualne uaktualnienie danych osobo
wych i miejsca zamie~zkania.. . . . 

Listy do sprawdzenla znaJduJq slfil w Prl.ych<;Jdnl ReJono
wej w Nasielsku w godl.. 8.00-18.00, oral. W Osrodku Zdro
wia w Piescirogach Starych (w lnstalu) wgodz, 8.00-14,00. 
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ISYS	 E YALARMOWE !...

~ * autoalanny, * immobilisery, 

<.:

_I · centralne zamki, • elektryczne szyby, 1 
I * blokada zaptonu, * radio - montaz. I 
~l' . 11:.r.r/'f'A. /I!-(//,/I,'N~;/('· I 
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I KOTt.V GAZ,OLEJ: 
1	 Firm po/skich i zagranicznych 

SPRZEDAZ I PELEN SERWIS 
POllad 20 fat doswiad.cZe11 ! ~ 

Stanislaw Wi~ckowski i 
06-130 Nasielsk, ul.Sfarzynskiego 40 m.6, te/.12-347 i 

Raty, Rachunki VJ1 T j 
",.,.~"......,.~""......vo....-.......-"""'.·~ ....~""VoV •.j
 

E : 
* Zamieni~ mieszkanie komunalne 36 m2, 

na	 wi~ksze. Wiadomosc:Jaroslaw Witkowski. 
Nasielsk, ul. Warszawska 10/3 

Nasielsk - PKP, ui. Bursztynowa 14 ,l 
«-,~""~~w,.v... ..-.-.-.-..,,, ..~~~ ~'<; _."''''._.~ y ~-....~ ......J 

Gabil1et
 
DIAGNO TYKI USG
 

lekorz specjolista radiolog 
~lJ1arek Klelvar 

badania: tarczycy, sutkow, ia y brzusZl~ei
 
u doroslych i u dzieci, norzqd6w rodnych,
 

ciqiy, prostaty, jqder, a tokte
 
stawow biodrowych u niemowlqt.
 

~.,., ..,,",=MozliWOSC wizyt domowych.[:!.,: SJ.''TELMET'' - kaz((l' piq/ell 0([ J5-tl!j 
..... 

.• ·-.-.r."...."",""," "._'-..•.".".".".".-.-.".". ...... ..... ,.",.~_""",.,.( ..... ".".".-.-.-.•••.-.- .........•. '_.".


* Zamieni~ budynek mieszkalny na dziafce 
r--'·"'·_"~ ··,··,,·~-~···'-'······~-~~~~··~"~·"·~,·..	 ..···· --::0,5 ha (budynki gospodarcze + 3 garaze)
 

na mieszkanie wlasnosciowe w Nasielsku.
 
Naslelsk. tel. 12-475	 I KOMPLETY WYPOCZYNKOWE ! 

* Sprzedam rottwailery - szczeni~ta. i TAPIC ROWANE 
Naslelsk, tel. 12-003 i produkcja, uslugi, raty 

* Sprzedam STARA 200 po remoncie kapi I PPHU CPI~TAN Nasi6/sk, uL Wiiniowd I 'eLl286 I italnym. l	 (

Kostewicz Andrzej, Psucin. t~~._,._"~""_,_~>oy._,~_,,~~""""y~.,,,.'w..._..~i 

MERLE KUCHENNE 
z nlateria161lJ inlportollJany~h 
OD PROJEKTUDO MONTAzu. l 

K01lkurellc.vjlle cellY ff! ; 
Produce,,': KClzimierz /})'Iell'ski .[1,',' 

06-/30 Nasielsk. ulElekirOlWll'fl 10 . 
(.-.,,-..............	 ....~~Vo'oN'o••-_ ••-.-_-.-_-_-.- -.- "' ,..,........~h".~~ V'o"<'••••••:
 

~.........,....,,_._-_....'-......_ _.......,.vv.-•._-.r.v.-.-~.-< ..~- ....-,N..	 ~""",,,,,,,,,,,,,_,,
...... 
r~'·~--·~-_·_~-""""-'''····,····_·~~-~~·,~'-~·.. "'l 

l SKlAD CELNY "ELZA" sprzed;l ; E "., iI Do OKUUZACJI i I CL'\GNIKI SIODlOWE .~""" !I zatrudtlif /II miesiqcach 1 "International Detroit" 
I liJJiec - sierpiel1	 l 

l n.. ()~iow{', silnik VOLVO - 36.~ KM, klim..ltVl...lcj.::l, 2 16ik.l1. 

I Nil" Y Dw6r MolZ. t~1. (0-11 I 775 30 12, 1"\ (o-::!::!) 77"> 24 0 II ul.l"l~mI'Sfow.l 4 ,~1. kOIll. 0-90~::!!l747L__~1.!~:?~~~:-~6~.~ 
i._~_~~~~_,,_,," "~""""'." '''~._~~,... 
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.Pilka nozna 
Przebudzenie "Zbika" 

Po serii niepowodzen kibice Zbik - Baboszewo 3:1 
doezekali si<;l wreszcie "przebu· Do zakonczenia rozgrywek 
dzenia" pilkarzy Zbika. W oslal pOlostaty do rozegranla jeszcze 
nim okresie po dobrej i ciekawej dwa meeze z GKS Opinog6ra i 
grze odniesli oni pi~c kolejnych "Welem" Lidzbark. Miejmy na
zwyci<;lslw, aplikujqc rywalom dZiej~, ie r6wniei: bi1dq pomysl
sporo bramek i aklualnie zajmu ne i naslqpi dalszy awans w la· 
j<:l 6 miejsce w labeli. beli. 

010 wynikl: 
Zbik - Konopianka (na Nadal bardzo dobrze spisujq 

wyjezdzie) 3:1 si£;) juniorzy. W ostatnich me
Z'bik - Krysztal Glinojeck 6:0 czach zremisowall z lesznem 
Zbik - Gladiator Smardzewo 2:2, oraz pokonali Dzialdowo 

6:0 2:1 i Clechan6w 3:0 vo i aktual
Zbik - Wkra II Zuromin (na nie Sq kandydataml na awans 

wyjeidzie) 3: 1 do ligi mi~dzywajew6dzkiej, 

Zbiczki znowu pierwsi 
Rozgrywki pilkarskie XII w6dztwo w rozgrywkach makro

Og61nopolskiego TurnieJu "Pil regionalnych. Pierwszymi prze
karska Kadra Czeka" dobiegty ciwnikami b~dq reprezentacje 
konca na szczeblu wOjew6<;Jz wojew6dzlw ploekiego i oslro
kim. 22 maja na stadionle w Zu I~ckiego. 
rominie spolkaly sifiJ 4 najlepsze Mistrzoslwo wo)ew6dzlwa 
zespoly wojew6dztwa . r~pre wywalczyli: Chodyna Rafa!, 
zenlanci rejonow Mlawa Zuro Szostak Maksym, Pienkos Pa
min, Plonsk i NasieJsk. Druzyny wet, Topczewski Daniel, Prusi
te oparte Sq 0 najlepsze zespoly nowski Jaroslaw, Gqsiorowski 
sZkolne Z danego lerenu. Rejon AndrzeL Grabowski Daniel, 00
Nasielsk reprezentowala druzy mala Damian, Zulewskl Rado
na "Zbiczki". Wyst~puj w nieJ slaw, Kucharski Rafa!, Wronski 
ehlopcy ze szk61 podstawowych lukasz, Kopyszko Rafal, Dasz
nr 1 i 2 oraz szkoly w Piesciro czynski Pawel, Jeehalil\ Jaro
9aeh. Podobnie Jak w roku ubie slaw, Tye Piotr, Gumowski To" 
glym nasza druzyna zdobyla w rnasz. 
tym lurnieju mistrzostwo woje
w6dztwa pOkonujqe w walee 0 Z ostatniej chwili 
final reprezenlaCJfi! rejonu Mla W rozgrywkach makroregio
wa 3:2 i wygrywajqc we finale z nalnych, ktare odbyl,y si~ w Oro' 
reprezentacjq rejonu Zurornin binie (woj. plockie) Zbiczkl zajG
2:1. Obeenie nasi mladzi pi/ka Iy drugie rnieJsce, przegrywajqc 
rze reprezenlowac b<;ldq woje- we finale z gospodarzarni 2:1. 

Liga "Szostek" na polmetku 

U?zestnicy ligi rozegral1 jui: prawie wszyslkie mecze rundy wSI~
pne]. (bez meczu Lesna· Lotto) i pierwszq kolejk~ rundy rewanz.owej. 
PonlzeJ wyniki VIII kolejki i aktualna abela. 

Lotto - Winnica 6:3, Bavaria· Spana 4:3, Manhattan - Sanibud 
1:2, Sponowa - Lesna 2:1. 

TABELA Najlepsi slrzelcy 

18" M. Macias (Lotto) 1. AS Sponowa 82036:10 
17 - S. Majewski (Sportowa) 2. Bavaria 81434:22 
15 - R Wr6blewski (Winniea) 3. Sparta 81425:i6 
12 - P. Wilga (Bavaria) 4. KS Winniea 81326:21 

5. Lotto Sport 71233:21 
6. FC Sanibud 8 715:25 
7. Lesna 7 610:26 
8. Manhattan 8 010:48 

Tellis .stolo"\N)T 

Br~owy medal Krzysztofa!
 
dokor'tczenie ze str. 1 stref~ medalowq spolkal siEil z 

lrzecim zawodnikiem w kraJu 
Gorzowianinem lukaszem Kul

Po zwyci!?stwaeh odnlesio czyckim. Kulczycki wyiszy ad 
nych na Mistrzostwach Makro rzyszlofa 0 g!OWEil, dobrze zbu
regionu szkoleniowcy liczyli na dowany, gra okladzinami czo
jego dobre mieisce w Mistrzo piaslymi, kl6re oszukujq prze
slwach Polski. Zakladano, is eiwnika. Po takiej okladzinle nie 
mlejsce w pierwszej 6semce bE,? moina szybko zakonczy6 akeji, 
dzie sukcesem. Plerwszy poje- trzeba najpierw sobie przygoto-

Na zdj{Jciu: Krzyszfof podczas pojedynktJ z Kulczynskim CZlilsto ui,'yWal 
tOp-Spl a z forhendu. 

dynek lozegral Krzyszlof z re wac atak i dopiero po ode
prezentan\em Koszalina Bart pchnit;!ciu przeciwnika ad stolu, 
lomiejem Zylq, zawodnikiem z mozna zaatakowac. Po paje
pierwszej dwudzieslki w kraju. dynku Irwajqcym ponad p61 go
Wygral gtadko 2:0 i wszedl do dziny wygral Krzysztof 2:1 i za
szesnastki. Na drodze do pier pawnil jUi soble medal brqzowy. 
wszeJ cisemki stanCjf mu piqty W walce 0 final spolkal si~ z Nr 
zawodnik kraju Maeiej Prze 1 w Polsce Danielem G6rakiem 
wlocki z Plocka. Krzyszlof od z Krakowa - z3wodnikiem, kt6ry 
sarnego pOGzCjtku postawit n w tym sezonie wygral wszystki 
szybki atak i nle pozwolll rywa ezlery ogalnopolskie \urnieje 
lowi doslownie na nic_ Pier" klasyflkaeYJne, 
wsz go seta wygral 21 :8, a W tym pojedynku dalo znac 0 
drugiego 21 :14 i w tym mo sobie zm!?czenie po poprzed
mencie zakladany plan zostal niej walce. Mima dobre) 9ry 
wykonany. Krzysztofa idose wyr6wnanym 

Krzyszlofa jednak w tym dnlu pojedynku wygral G6rak 2:0 i on 
slac bylo na wi~cej. W walce 0 lez zostal mistrzem Polski. 

W dniach 25-26 maja IN Lubllnie Drugi zloty medal zdoby!a w grza 
odbyly si'i' Mis rzost..."a Polski w te· deblowej gmjqc razem z HUGzyn
nlSla sto!owym zawodnlkow z gru· skq, a trzeci W grza mieszaneJ grala.c 
paml inwalldzklmi. Brala w nicll z Ba.czkoIVskim z Rybnika. Po tych 
l!dzlal nasza reprezenlantka Iwona zwyci~stwach pani !wona zoslala 
Zyla Odniosla ona duzy sukces powolana do rsprezentacji Polski na 
zdob'yWal"lc 3 zlete medale. W grze Mlslrzostwa Europy, ktars odb'i'dq 
pojedynczej zdetwniz wala dotych· si'i' IV Kopenhadze. 
czasow<l wielokrotn<j mislrzyni'i' kra·
lu HUGzynsks z Poznania. • 
Zeap~ rt!ld.~j.;cyjny:
 

A J(oldlllr-w::;ki, A Sfamlfowski A_ Zawadtkl, M WaSt-enynski Z<:j~as T Lawndri'll
 
r'(O!~l wmlp.lv oraz sirona rekLJt'l"'Qo'fQ M Glu ~.:kl
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