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Morderstwo w centrum Zdalekiej Fati yNasielska 
W niedziel~ 23 czerwca w go

dzinach wieczornych w Nasiel
sku przy ulicy Rynek zamordo
wano 84-letniego Piotra GI~bo
wicza. 

Z mieszkanla zamordowane
go zaczCji wydobywac si~ dym. 
Przybyli na miejsce poi:aru stra
i.acy dokonali makabrycznego 
odkrycia. Znalezli cz~sciowo 
nadpalone zwloki wlasciciela 
mieszkania. Od samego po
cZCjtku bylo wiadome, ze doko
nano mordu na staruszku, i 
chciano to ukryc pod pozorem 
poiaru. W clele denata by wbity 
n6i kuchenny i widelec, a staru
szek przykryty byl poscielq. 

Podczas gdy strai.acy gasili 
pozar przybyla na miejsce Poli
cja dokonywaia ogl~dzin zwlok i 
miejsca przesl~pstwa, oraz 
przystetpila do ustalania fakt6w. 

Zamordowany byl wdowcem. 
Uchodzil za czlowieka, kt6ry 
sam sobie adzil i zyt bez niczy

jej pomocy. Niekiedy pomagal 
innym. W Nasielsku mieszkaia 
jego rodzina. Naleial do ludzi 
zaradnych. Wczesniej okazalo 
si~, ie byl cz~sto nachodzony 
przez nieletnich przesl~pc6w, 
kt6rzy zadali pieni~dzy, To by/ 
dla Pollcji trop, kt6ry doprowa
dzil do ujf;)cia nastf;)pnego dnia 
podejrzanyeh 0 morderstwo. 
Okazall sil? nimi 16- i 17-letni 
mieszkancy Nasielska Daniel 
B., Jacek G., Mariusz M. i Marek 
W. Wszyscy przed ym Wci1Odzi
Ii jui: w kolizj~ z prawem. Majq 
na sumieniu wlamania do skis
p6w. szk61, samochod6w i wiele 
innych. Pochodzq z rodzin roz
bltych. Po ukonczeniu szkoly 
podslawowej trzech z nich eho
dzilo do "zawod6wki", ale nie 
zaliezyli pierwszej klasy. 

Obecnie wszyscy czterej Sq 
zatrzymanl do dyspozycji Pro
kuratury. 

Red. 

W miesiqcu czerwcu Zarz~d 
Miejski obradowal tylko laden 
raz, w dniu 12 czerwca. Pier
wsza CZE;SC spotkania poswiE;
eona byla kantroli stanu za
awansowania prac przy realiza
cji gl6wnych inwestycji gmin
nych, tj. Siaeji Uzdatniania Wo
dy w Nasielsku i Psueinie oraz 
rozbudowy Szkoly Podslawo
wej nr 1 (hali sportowej). 

W SUW w Nasielsku wyjas
nien udzielal pan Marek La
ehendrowicz wykonawea in
westyeji. Czlonkowie Zarzqdu 
zapoznall si(;) z wyposa.i:eniem 
pomieszezen: hali technologicz
nej, pomleszczen sterow i
ezych, stacji pomp II stopnia, 
kotlownl. Wszystko wskazuje. 
is tym razem termin wykonania 
PrzYjf;tych na len rok zadan zo
stanIe dotrzymany. 

Bardzo sprawnle przebiega 

budowa drugiej slacji uzdalnla
nia wady w Psucinie. Istnieje 
moiliwosc wczesniejszego niz 
przewidywano terminu ukor'i
ezenla prae przewidzianyeh na 
rok obecny (zamiasl w po{owie 
grudnia prace s inalizowane 
mog<l byc jui:. we wrzesniu). Z 
posl~paml prac w lym obiekcie 
zapoznali czlonk6w Zarzqdu in
spektorzy nadzoru. 

Wyjasnier'i przy trzeciej in
westycji - hali sportowej i rozbu
dowie szkoly udzielal inspektor 
nadzoru pan Tadeusz JezierskI. 
W chwili obeenej zakladana jest 
instalaeja elektryczna. Praee 
przebiegajq zgodnie z harmo
nogramem, a termin zakoncza
nia obiektu zaleiy tylko ad ilosci 
srodk6w, jakie przeznaczCl na 

dokonczenie na sIr. 2 

Tylko przez 3 godziny gosci
lismy wli!drujqcq w obecnym ro
ku po calej Polsce Figurf;l Malki 
Boskiej Fatimskiej. Uroczystos
ci zwiqzane z lq niecodziennq a 
wr~cz historycznq wizyta sciqg
n(11y do Nasielska Humy wier
nych z cale] para!ii a taki:e z 
para!ii osciennych nalezqcych 
do dekanatu nasielskiego. Przy
golowania do tej uroczyslosci 

ludzi odwiedzajqc od wielu lat 
miasta i wiaski na calym swie
cie. Doclera do najdalszych za· 
kqtkow swia a niosqc radosc, 
ukojenie i nadziej~. W~dr6
wkom wiernych do Fatimy jak i 
wf;ldr6wkom Figurki Matki Bo
skie] Fatimskiej towarzyszq licz
ne nawr6cenia i uzdrowienia. 

Objawienia w Fatimie zostaly 
uznane za prawdziwe w 1930 r. 

trwalv przez wiele dni. W naszej 
parafii odbyly si~ kr61kie rekole
kcje - dni skupienia. Domy wier· 
nych udekorowane zostaly ob
razami Matki Boi:.ej i f1agami 
panslwowymi. 

MalCl porlvgalskq wiosk~ Fa
limf;, gdzie w 1917 r. MaIka Bo
ska objawila si~ tr6Jee malych 
dzieei, odwiedzilo Jui miliony 
wiernych. Pielgrzymi szukajet 
tam pociechy w eierpieniach, 
dzif;)kulet za olrzymane taski. 
MaIka Boska Fatimska w sweJ 
Figuree wl;)druje taki:e do nas 

przez Biskupa z Leiria. Wiazq 
sif;) z niml pawne przepowiednie 
- tajemnice, kt6re sprawdzajq 
sj~ "co do jOly". 

Wydarzenia zwiqzane z Fati
mCj zaslugujq na uwag~ a 10 dla
lego. ie jak pisze H. Jongen w 
ksiqieczee "Tajemnica Fati
my", Sq one wo{aniem Matki 0 
ratunek! To haslo zawiera naJ
wyiszy wysilek jakby zbo/alej 
Matki ludzkosci, pragnClcej wy
rwac nas z nieszcz~scia do
czesnego i wiecznego. 

AZ. 
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dokorlczenie ze str. 1 

ten cel Kuralorium i Rada Miej
sk.a. 

W kolejnym punkcie posie
dzenia rozpalrzono sprawy 
zmian w budi:ecie roku 1996. 
Wiqze si~ to z otrzymanymi do
tacjami celowyrni. Zarzqd przy
j'll projekt uchwaly w sprawie 
zwil;kszenia budi:elu po stronle 
docl10d6w i wydalk6w. 

W dalszej cZ$sci obrad rozpa
lrzone zostaly pisma skierowa
ne do Zarzqdu. I tak postano
wiono: a) prze~stawi.6 Radzie 
propozycW rOZWlqZanla spravry 
zwodociqgowania gospodar
stwa panstwa Buczyr'iskich ze 
wsi Mogowo; b) rozpatrzyc 
wsp61nie z Dyrektorem lGKiM 
oraz przedslawicielami bloku 
przy uJ. Starzynskiego moil i
wose przylqczenia ich budynku 
do ciep!owni; c) pom6c Kolu 
Polskiego Towarzystwa do Wal
ki z Kaleclwem 1'1 przewiezieniu 
czlonk6w Kola na turnus sana
toryjny do Ciechoclnka poprzez 
udostl;pnienie autokaru po ko

sztach wiasnych; d) vryrazic 
zgod~ na rozloi:enie na raty na
leinosci za dzialklil przy ul. Ja
gielly po ponownym oszacowa
niu wartosci lej dzialki; e) uwz
gllildni6 prosb~ mieszkancow 0 
utworzenie nowe90 solectwa 
(Torun G6my, MaJdan. Leon6
wka) po wczesniejszyrn spotka
niu z grupCl inicjalywnq w celu 
ustalenia nazwy solectwa; f) wy
razi6 zgod~ na zfT1ian~ stawkl 
roboczogodziny firmie rozbudo
wujCjcej Szkollil Podstawowq nr 
1 (zwi~kszy6 0 0,50 zl). Podsta· 
w~ waloryzaeji slanowi odpo
wiedni zapis 1'1 umowie. 

Ponadlo: Burmistrz pointor
mowal 0 kontaktach z Fundacjq 
Ochrony Srodowiska Minister
stwa Danii w sprawie budowy 
oczyszczalni sciek6w, a Pani 
Kierownlk Wydzialu Budownic
twa i Gospodarki Komunalne] I 
Mieszkaniowej przedstawila la· 
rzqdowi sprawl;l pelnomocniclW 
do przekazanla zasobow mie
szkaniowych do ZGKiM. 

Wynotowa! A:Z. 

W dniu 19 czerwca 1966 r. 
odbyla sili! nadzwyczajna sesja 
Rady Mlejskiej zwolana na 
wniosek grupy radnych w spra
wie budowy wodociCl,g6w we 
ws.iach Mogowo, Pie,sclrC?g.i Sta
re i Nowe. W szezegoinosci cho
dzi tu 0 zwodoeiqgowanie 1'1 

obecnym roku cz~sci Mo~owa 
polozoneJ po drugiej slrome to
r6w, doprojektowanie i wvkona
nie wodoelqgu 1'1 Pieseirogach 
Nowych (budynki na ul. Dia
menlowej, 9 budynk6w na ul. 
Konopnickiej i 2 budynk6w na 
ul. Turkusowej), zwodoci q
gowanie w calosci Pieseirog6w 
Starych. Pozylywne rozwiqza
nie tego problemu wymagaloby 
zmian 1'1 podziale rzeczowym 
budzelu. W dyskusji brali udzial 
nie ty/ko radni, ale i przedslawi
ciele mieszkanc6w poszczeg61
nych wsi. Dyskusja byla bardzo 
ozywiona. R6Znorodnos6 sta
nowisk oraz podnoszone nowe 
problemy sprawily, i.e przeglo
sowano wniosek jednego z rad
nych, aby spraw\l jeszcze wni
kliwiej rozpoznac, wyjasni6 
zgloszone na obecnej sesji nle

wiadome i podJqe ostatecznq 
decyzj~ na nast~pnej sesji Ra
dy. 

W kolejnyrn punkcie obrad 
Rada jednomyslnie podj~la 
uchwaly: a) w sprawle zmian 1'1 
budiecie 1996 r. spowodowa
nych wprowadzeniem dodalko
wej subwencji oswiatowej; b) 1'1 

sprawie zbycia nieruchomosei 
lokalu po bylyrn lEASiE. 

W kOrlcowej cZ$sci ses]! wy
mieniono poglqdy na temat bu
dowy wysypiska smieei. Wyko
nana zostala dokumentacja 
wsl~pna, a badania grunlu wy
kazaly jego przydatnosc do tego 
celu. Jak wyjasnil wicebunmistr:z 
Stanislaw Tye planowane jest 
spolkanie z Radq SoIeckq wsi z 
udzialem faehowe6w wykonujq
cych dokumentacj~ i ekspert6w 
od ochrony srodowiska. Zgod
nie z przewidywaniami lokaliza
cja tel lak pOlrzebnej na terenie 
gminy inwestycji wywoluje pew
ne emoeje. Wlceburmislrz po
wiedzial, ze rozumie pOSlaW\l 
mieszkar'te6w i dlatego Urzqd 
zlecajqc wykonanle dokumen
tacji wst~pnej wysypiska szeze
g61nq uwag~ zwr6cil na to, aby 
spelnialo ono wszystkie wymogi 
ochrony srodowiska, byte fun
kcjonalne i nie bylo uclqiliwe dla 
otoczenia. 

Wynotowal AZ. 
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Pienilldze na stacj~. w Psucinie 
Jak poinformowal "Zycie Nasielska" burmislrz Wojciech Ostro

wski wszystko wskazuje na to ie uda si~ zebra6 srodki z zewnqtrz 
na budowanq obecnie slacj~ uzdalniania wody w Psucinie. Wedlug 
Burmislrza Agencja Reslrukturyzacji i Modernizacjl RolniclWa prze
kai:e 170 tys. zl, Urzqd Wojew6dzki 80 lys. zl, Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej - 20 tys. zl. Zadeklarowane kwoty stanowilyby 
oko!o 50% wszystkieh koszl6w wybudowania lej inwestycji, kt6re 
wynoSZq ponad 500 tys. zl. Aklualnie zakor'iczono sian surowy 
zamkniQ1Y bUdynku. Wewnqtrz trwa montaz urzqdzen technologicz
nyeh. 

Ruch w gminnych inwestycjach 
Mlesiqee letnie spr:zyjajq zakonczeniu i rozpoezynaniu inwestycji 

W lych dniach zakonczono budow~ wodociqgu 1'1 Mogowie. Do 
konca lipea zaplanowano zakonezenie prac na wodociqgu 1'1 Pies
cirogach Slarych. W tym miesiqcu prawdopodobnie zakonczq siQ 
prace na budowie slacji redukeyjno-pomiarowej dla odbiorc6w gazu 
1'1 miejscowosciach Budy Siennickie, Cegelnia PsLJcka i Wqgrodno. 
W Jlpcu, rowniez powinna zaczqc si~ budowa od dawna oezekiwa
nego gazoeiqgu na ul. Warszawskiej. Nitka b~dzie ciqgniona do ul. 
Sosnowej. Dwle ostatnie inwestycje finansowane sa ze srodk6w 
Mazowieckieh Okrl;lgovrych Zaklad6w Gazownictwa. 

Z Ounczykami ooczyszczalni 
Kilka tygodni lemu Urzqd Miejski odwiedzili przedslawieiele dun

skiej firmy zajmujqcej si~ m.in. projeklowaniem oczyszczalni scie
k6w. Goscie zloiyli ofertlil zaprojeklowania dla Nasielska nowoezes
nej oczyszczalni sciek6w (bye moze na bazje istniejqcych obiekt6w 
przy ul. Kolejowej). W ramach pomoey przyznanej Polsce przez rzqd 
Kr61estwa Danii projekt m6glby bye sfinansowany ze srodk6w dun
skiego rninlslers1Wa oehrony srodowiska. Zarzqd Miejski przygoto
wuje w lej sprawie list inlencyjny. Rozmowy b~dq kontynuowane. 

Prostest handlarzy 
przeciwko przeniesieniu largowicy z ul. Mlynarskiej zaproleslo· 

wali handlarze zajmuj'lCY siQ handlem obwoinym. Pod odwolanlem 
podplsalo si~ 119 os6b zajmujqeyeh sl~ tym rodzajern dzialalnosei 
gospodarezej. Protestujqey uznall, ze proponowane przejseie na ul. 
Koscielnq i prywatny plac przy ul. Mlynarskiej nie zapewnia wlasci
wej obslugi klient6w i jest nredogodny dla komunikacji. Ponadto 
'lermin pr:zeprowadzki (1 Iipiee) uznali za zbyt szybki, nie dajqcy 
szansy przeprowadzenia na nowe targowisko. W swoim pismie 
handlarze sugerujq ie najlepszq lokalizacjq bylby teren obecnego 
parku zajmujqCY obszar dawnego rynku. 

Cwiczenia obrony cywilnej 
W ostatniq sobot~ ezerwea odbyly silil ewiczenia obrony cywilnej 

organizowane przez szefa OC na gminl; Nasielsk. ezyli burmistrza. 
GI6wnym punktem cwiczeri bylo szkolenie zorganizowane w J.W. 
w Chrcynnie. Zawody wygral pracownik U.M Andrzej Lasocki. 
Udane cwiczenia zakoriczyla konsumpcja doskonalej wojskowej 
groch6wki. 

(AWK) 

Krwiodawcy na pielgrzymce
 
Letnie miesiqce sprzyjajq roz pielgr:zymki byly prosby niesio

nym inicjatywom. Nas1elski klub ne do Patronki Polski 0 zdrowie 
Honorowych Dawcow Krwl 1'1 dla tyeh co niosq pomoc i tych 
pe-lni wykor:zysluje cieply waka k16rym bezinteresownie i bez
cyjny czas. imiennie oddawana jest krew 

Po majowym ognisku dla len najcenniejszy ze wszyslkich 
swych czlonk6w i ich rodzin lek. R6wnlei: intencje prywatne 
podczas kl6rego wsp61nie ba· byly przedktadane przez kai:de
wiono silil przy wesolej muzyee i go z nas. Wr6cilismy do Naslel
skwierczqcych gorqcych kielba ska wzmoenieni, podniesienl na 
skach. larzqd klubu zorganlzo duszy, peln! wrai:eri i radosei. 
wal 1'1 miesiClcu czerwcu przy Dzi~kujemy wszyslkim kl6rzy 
bardzo duiym udziale p. Maryli dopomogll nam 1'1 zorganizowa· 
Swojak pielgrzymklil do Sanklu niu tego wyjazdu: Zarzqdowi 
arium Matkl Boskiej Bolesnej Miasla I cZlonkom klubu H.D.K. 
Kr610weJ Polski 1'1 Licheniu. Mi w Nasielsku. 
010 duiej odleglosci blisko 40 Do zobaczenia za rok na na
os6b zwiqzanych z nasielskim stf}pnej pielgrzymce. 
krwiodawstwem wybralo si~ w 
podr6z. Intencjq przewodni q M.W. 



CID~D 
Tegor czne Oni Nasielska z 

uwagi na niesprzYjajCjcq pogod~ 
odbyly Sl~ w dw6ch terminach 
Planowane na 22 I 23 czerwca 
CZ~SCIOWO przelozono 0 ty
dzien. Szkodal Ponlewaz Na
sielszezan ominl;lly takie atra

, 

keje jak przejazdzka konna. p 
kazy ehodzenla na szczudlach. 
dmuchany zamek dla zieei i 
wiele innyeh. 

Jedynie sportowey nie przelli?
kll slli? caly dZlen padajqcego de
szczu i prawie wszystkie zapla
nowane Imprezy sportowe od
byli. 

Przez kilka sobolnich godzln 
zmagali sili! z pogodEl i ry

kszosci. w ciszy i skupieniu z 
placu szkolnego przeszli do 

wala w Atlancie. Pani Renata 
zapewntla, ie na OlimpladzJe 

bfildzie walczyla 0 jak naJlepsze 
miejsce, a jesli uda iej sifi! zdo
bye jeden z medali. to stojqC na 
podium myslami bfi!dzie w Na
sielsku. 

Z uwagi na ezynione przygo
towania do przy;(!cia w naszym 
Kosciele Figury Matkl Boskiej 
Fatimskiej, tym razem odstClp1o
no od potanc6wki, a bfi!dqcy na 
festynie Nasielszczanie w Wlli!-

Kosciola na uroczystosci kos
cielne. 

Do zabaczenia za rok 

ZYGIE 
NASIELSKA
 

walami. 
Turniej pilkars~ich szo

stek 0 Puehar "Zycia Na
sielska" odbyl si~ zgodnie z 
planem, a jego zWYClf;zcy 
otrzymali pili?kny puchar 
utundowany przez reda
kej~ (wyniki i tabelaz lurnle
ju na stronie sportowej). 

R6wniez nastf;1pnego 
dnla przy padajC\cym de
szezu odby! si~ mecz daw
nych slaw Zbika i Legiono
wii. Mecz zakonczyl Sl~ re
misem 1:1, ale w tym poje
dynku nie wynik by! wainy. 
Byto 10 dalsze zacisnili?cle 
wi~zl sportowcow 
zaprzyjainionych klub6w. 
a duzy wklad w 10, ze ten 
mecz sifi! odbyl mial Nasiel
~zczanin byly zawodnik 
Zbika. a obecnle mleszka
niec Legionowa Pan Mira
slaw Grzybowski. 

Jak zwykJe po takim me
czu wlelogodzinne lowa
rzyskie pogawlildki. pod
czas kt6rych pi to plWO ufundo
wane przez sponsor6w, oraz 
objadano siEi! kielbaskaml od 
par'tslwa Zaremb6w, przy pie
czenlu kt6rych znakomity 
kunszt kUlinarny wykazat Pan 
Andrzej Zawadzki. 

Odloiony na nast(;lpnq nie

dziel(! feslyn r6wniei nawledzil 
deszcz. nie mniej Jednak kilka 
imprez si~ odbylo. 

Ouiym powodzeniem cieszy
la si(! "mini fista przeboj6w" w 
wykonanlu dzieci szk61 nasiel
skich. Do atrakcji naleiy zali

czyc yst~p Pana Stani
slawa Chruscir'lskiego. 
kt6ry grajC\c na unikalnej 
harmonii pedalowej wal
czyki, oberki i inne melodie 
przypomnial, szczegolnie 
tei starszej wldowni. przy 
czym bawiono sil;) przed la
tv. Niekt6rym same nogl 
rwaly si(! do tatka i nie 
omieszkali zatanczyc przy 
muzye Pana Stanislawa_ 

Nie zabraklo rowniei Pa
na Czeslawa Kozlowskie
go. kt6ry zawsze przy lego 
typu imprezach zjawla IE;') 

ze sw JCj m~n! ~trzelnicq. 

Bardzo d zym powodze
iem cieszyla si~ ..1 teria 

fantowa", w kt' rej gl6wnq 
nagrodCj by! rower g6rski. 
Los nr 333 d!ugo opieral si(! 
grajCjcym. Niekt6rzy nawet 
p wqlplewali. czy na p w
no znajduje si~ wsr6d 10
s6w. Odpowiedi na Ie wCjt
phwosci dal okolo 9 dZlI1y 

19.00 niesp na trzyJetni Pio
trus Kubera z Nasielska wyciq
gajCjc szcz(;lsllwy los. 

Maly Piotrus byl lak zasko
czony. ie dlugo nie magi zrozu
miec radasel swego taty i chrze
stnego. Nawet pozujqC nasze
mu fotoreporterowi do zdjQcla, 
siedzElc juz na wygranym rowe

rze nie rozumlal zamieszania 
woko/ jego osoby. 

Na zakonczenie festynu ko
le)na atrakCJa. Prosto z Wrocla
wla z Mistrzostw Polski przybyla 
reprezentanlka Polski na Igrzy
ska Olimpijskle Renata Mauer. 
Pokazala si~ w stroju olimpij
skim, w kt6rym b~dzie wyst~po-



Pani Posel
 
lege )eszcze w powojennej 

(a lakie 1przedwojennej) historii 
naszej gminy nie bylo. Fakt ten 
mial miejsce w dniu 1 ezerwca 
1996 r. W lawaeh poselskicr, 
Sejmu RP na Wiejskiej wsrod 
460 poslow z eale] Polski (w tym 
czworki z nasze(Jo woJew6dz
twa) zasiadla Panl Pose! Kamila 
Korzeniewska mieszkanka Wq
grodna. Na codzier) Kamila jest 
uczennicq (i to bardzo dobrq) 

klasy czwartej Szkoly Podsta
wowej w Budach Sienniekich. 

Jui po raz trzeci w dniu 1 
czerwea odbyla si~ Uroczysta 
Sesja Sejmu Dzieci i Mlodziezy. 
Organizatoraml imprezy byli: 
Mi~dzykomisyjny Zesp6l ds. 
Dzieci przy Sejmie RP, Towa
rzystwo "Nasz Dam" i lowarzy
stwo Ochrony Praw I Godnosci 
Dziecka "Wyspa". Aby bye wy
branym do peJnienia zaszezyt
nej funkcji posla nalezalo napi
sac prae~ na jeden z czlerech 
zaproponowanyeh przez orga
nizatorow temat6w. Prace t 
przejrzane przez nauczyeieli w 
szkole byly nasti;!pnie przesyla
ne do odpowiedniej kom6rki w 
Sejmie i oceniane przez powo
lanq Komisj\l. Tak naprawd~ to 
nikt w szkole nie spodzlewal si~, 
ieby kt6ras z wyslanych przez 
szkol~ prac znalazla uznanle w 
oczach wysoklego Jury. A led· 
nak jeszcze raz okazalo sil;, ie 
szkoly wiejskie weale nie Sq gor
sze od szk61 miejskich i tu takie 
moina zdoby6 duia wledzf;l. 

W~grodna
 
Kamila Korzeniewska napisa

la pracf;! na temat: ..Jaka powin
na bye mOJa szkola". Pracy tej 
wprawdzie nie czytalern, ale 
musiala bye eiekawa skora iura
rzy wybrali jq sposr6d tysl~cy 
innych. Zwybaru jest bardzo za
dowolona. rak naprawdli' to po 
wyslaniu prac 0 calej sprawle 
zapamniala i nawet byla nieco 
przestraszona, gdy powiedzia
no Jej, ze Pani Dyrektor chce z 

niC! osobiscie rozmawiac. Nle 
wiedziala czego rozmowa be
dzie dotyczyla. 

Razem z trojkq pozosta!ych 
przedstawicieli wojew6dztwa 
cieehanowskiegoznalazla silil w 
Dniu Dziecka przed Sejmem. 
Powitala ich orkiestra d~ta. Naj
plerw rozdano poselskr8 plakiet
ki i zaproszono do Sali Kolu
nmoweJ, gdzie byl przygotowa· 
ny pocz~stunek. 0 11.30 rozpo
cZ<;lly si~ obrady. Przemowil 
Prezydent, Marszale Sejmu i 
Premier. Nast~pnie przekazano 
wladzi;l dzieciom. Wybrano 
"dzleci~cego"prezydenla, mar
szalka sejmu, premiera... no i 
oczywlscie Mlnistra Edukacji 
Narodowej (ba jak budowac no
Wq, lepszq szkoli;l ze slarym ml
nistrem). Sejm ten nie byl tak 
bardzo podobny do doraslego 
sejmu, poniewaZ m/odzi poslo
wle caly czas byli abecnl w la
wach poselskich, sluchali uwai
nie wyslqpler'l, nie myiili si~ w 
czasie glosowan, zadawali ma
dre pytania. Na zakonczenie 
wszyscy otrzyma/i zamlast diet 
poselskich barwne plecakl, ma
skotki oraz ksiqiki i kasety dla 
swoich szk61. 

AZ, 

Czervvcovva D1aj6vvka
 
parafialna
 

To jui druga parafialna majo
wka rodzinna. Odbyla sl<;l 9 
czerwea tradycyjnle na boisku 
Szkoly Podstawowej nr 2. Pier· 
wotny majowy termin trzeba by· 
10 przekladac ze wzgl~du na ka
prysnq w tym roku pogod~. W 
samym dniu parafialnego spot
kania pogoda takie platala ligle. 
Nikt jednak nie zwaial na eieply 
czerwcowy deszezyk. W takieh 
chwilach nad bawiqcymi sii;1 wy
rastallas paraso/i, ale bawiono 
sii;! dalej. 
Zacz~o si~ wszystko od bie

gu ulicznego na dystansie ok. 3 
km. Blegaczy na meGie spotkala 
mila niespodzianka, bo oto tu 
czekala na nieh rekordzistka i 

see. Tradycyjnie tei w roli spor
towcow wystqpili nasi ksii;!za. 
Tym razem w meczu siatk6wki 
ieh przeciwnikami byli praeowni
cy Urzlildu Miasta. Z pojedynku 
zwyci~sko wyszli kaplani. Nasi 
duszpasterze wysokle umiel~t· 
noseI wykazali w innej jeszcze 
dziedzinie - piosenkarstwie. Pio
senka biesiadna w wykonaniu 
zespotu, w ktorym byli gt6wnymi 
wykonawcami 2bratala towarzy· 
slwo. ZmnieJszyl si~ krqg wi
dzow, a zWii;!kszyla sj~ ilosc 
os6b biorqcych aktywny udzial 
w zabawle. I tak jui bylo do 
poznyeh godzin wieczornych. 

Z kronikarskiego obowiqzku 
odnotowae naleiy, ze jednq z 

Na zdjfilciu: Dyptomy zwycifilzcom w biegu ulicznym wrE;lczala Renata Mauer 

wielokrotna mislrzyni Polski, re
prezentantka Polski na igrzy
skach olimpijskich w Barcelonie 
I Atiancie - Renata Mauer. Ona 
tei wr~czaja nagrody uczestni
kom biegu. Zwyci~zcq zostal 
Mariusz Figurski. W CZi;lsci 
sportowej odbylo si~ szereg 
konkurs6w sprawnasciowych 
dla dzleci oraz mecz pilkarski 
druzyn dziewczi;lcych mi~dzy 
Szkola Podstawowq nr 1 a 
Szkola nr 2. Byl to doskonaly 
trenlng przed zbJiiajitcymi si~ 
mislr:zostwaml wojewOdztwa 
UKS·6w, w kt6rych nasze 
dziewczi;lta zaj~ly drugie miej

atrakcii byla loteria fantowa zor
ganizowana przez bratniq ga
zelk~ "Adalbertus". Cieszyla 
si~ ona wielkim powodzeniem. 
Do rozlosowanla bylo wiele 
atrakeyjnych fanlow, ale wszy
scy oczekiwall najbardziej na to, 
klo z maJ6wki wyjedzie... rowe
rem 96rskim. Zauwazylem jed
nak, ze wszyscy, kt6rzy wyloso
wali chocby naJmniejszq rzecz, 
cieszyli si~ nie mniej niz Kamila 
Dobrzynska, kt6ra wylosowala I 
nagrodi;l. Odchodzqc, zegnano 
sii;l slowami: do zobaczenia za 
rok. 

AZ 



Nasielsk bez lokomotywowni
 
Okradziono 5zkoly 
Owukrotnie w rn1esiqcu czerwcu 

dokonano wlamania do budynku 
Szkoly Podstawowej nr 2 w Naslel
sku, Za pierwszym razem skradzio
no I znlszczono mienia wartoscl 
1025 nzl. a druglm razem skradzlo
no tele on, czajnlk elek ryczny, 
magnet%n na kwotlil 350 nz!. W 
obydwu przypadkach sprawc6w 
ustalono - byli to niepelnoletnl mie
szl<aricy Nasiel:~a; 

R6wnlez w czerwcu dokonano 
wlamanla do nasielsklego Liceum. 
Po wylamaniu kr t 1rozbiciu sClan z 
pokojudyreklora L1ceum skradzlono 
2 kemputery. magnetowid, swiadec
twa szkolne, i komplet pieczt;lci. 
Wartest 5zl<.6d oceniono na kwott;l 
12,000 nzl. Pollcja edzyskala cz~sc 
swiadectw. Sprawcami znowu aka
zall si~ nieletnil 

Chcial si~ przejechac 
W Zaborzu nieletnl motocykllsta 

kienujqcy motocyklem markJ WSK 
z:ostal potrqcony przez samoch6d 
"Warlburg" kt6ry wymusil pler
IVszenstwo przejazdu. Niefortunne
go mOlocyklistli! przewieziono z 
og61nymi potluc~~~iaml do szpitala. 

W Nasielsku maloletni chlopak sa
mowolnie uruchomil samoch6d oso
bOwy. W czaSJe }a:zdy stracil panowa
nle nad pOJazdem I uszkodzil samo· 
chod. Wroci! do domu porzucajf\c au
la na miejscu kraksy. Nleswiadomym 
domownikom pr6bowal wm6wit ze 
auto zostale skradzione. Policja usta
Ilia prawdziw"l wersj~ zdarzeri. 

Wypadki 
Na ullcy Killriskiego w Nasielsku 

samoch6d "Star-200" najechal na 
skr/ilcajC\cego Fiata 126 p. wpychaj'lc 
go pod nadJezoZaj'lcy z naprzeclwka 
samoch6d cili!Za.rowy. Kobiel~ - kie
roWC(l malucha z. obraZeniami glowy 
odwieziono do s!~i:aJa w Pu~usku. 

W Chrcynnie - kierujCjcy ..Polone
zem" wymusil pierwszenstwo prze
jazdu na "malym liacie". Kierowc\! 
Flata 126p. odwlezlono ze zlaman 
miednicq do sz~j~a!a. 

Kqtne - idqce poboczem dragl 4
letnie dziecko wtargn(llo nagls pod 
nadjezdzajqcego "Poloneza". Ofia
Il;' z ogolnymi potluczeniami odwie
Liono na obserwaCJ\! do szpitala, 

Uwaiaj z kim pijesz 
W MI~ aszynle podczas hbacji al

koheloweJ z05tal okradziony przez 
wsp6lbiesiadnik6w jeden z goSci. Po· 
IIcja odzyskala skradzione pieniqdze. 

Wlamania 
Z ooary we wsi Dobra Wola nie

znani zlodzie)e wyprowadzill dwie 
szluki bydla. Straty wlasciciela oce
niono na 2500 nz!. 

Z piwnicy w blokach przy ul. War
szawskiej w Nasielsku skradziono 
rower g6rski wa;t?~ i 700 nz!. 

Z garazu prywatneqo wlasciclela 
we wsi Budy Siennlckle skradzlono 
4 rolki siatki ogrodzenlowej wartosci 
300 nzl. 

W Swierczach amalor cudzych 
pojazd6w skradl motorynkli! wartos· 
cl 300 nzl. Zlodzieja za rzymano, 
motorynkli! odzy.s~~no. 

R6wniet w czerwcu doko ana 
wlamania do siedziby firmy "Ele
ktroplast" w Naslelsku przy ul. Plon
sklej. Skraoziono komputer wraz z 
monitorem 0 wartosci 4000 nzi. 

Odebral sobie zycie 
W Strzegocinie w prywatnym sta

wie utopil Sl!? samotny mf>l:czyzna 
lat 4 I . Przyczyny tego desperackie
go kroku nie Sq mane. 

Mlyn w ogniu 
SpallI Sl~ stary lyn znaJduJqcy 

sili! przy ul. Warszawskiej w Nasiel· 
sku. Znlszczeniu ulegla drewniana 
konlrukcja wewnqtrz budynku. Ozi\!
kl ofiarnej interwencjl strazak6w 
ogieri Ilie przeniosl 5i\! na stojqce w 
pobllzu samochody osobowe. przy
puszcza sif;l ze ogien zos1al zapro
szony przez Dawiqce Sl'il we mlynie 
dzieci. 

oprac. M W 

Koleiny dUzy nasielski zaklad 
pracy ulegllikwidacji. Od 1 lipea 
deeyzjq dyrektora Dyrekcji Ge
neralnej PKP zlikwidowano 
Lokomotywowni~, klora od 
1991 r. byla fill q Lokomolywow
ni Wa-wa GrochOw. Sprawa Ii
kWldacji nasielskiej lokomoty
wownf pojawila si~ w lipcu ubie
glego roku. Wtedy to zwiqzki za
wodowe dZlalaj<\ce w zaktadzle 
podjl;!ty balalie 0 uratowanie 
miejsc pracy. ZwiCjzkowcy do
tarli m.ln. do kancelanl owczes
nego prezydenta Lecha Wali;Jsy 
I Urz~du Wojew6dzkiego. Inter
weniowali w tej sprawie senator 
Ireneusz Miehas i posel Woj
ciech Arkuszewski. Ten ostatni 
jako jedyny dwukrolnle odwie
dzal lokomotywownii;J. Niestety 
wszystkie te dzialania spowodo
waly tylko odwleczenie decyzji 0 
likwidacjl. 

Upadek tego zakladu spowo
dUje w najbliiszym czasie likwi· 
dacj~ 50 miejsc pracy. Na miej
seu b~dzie pracowac jeszcze 
114 os6b w tzw. gniezdZle dru
zyn trakcyjnych I w punkcie re
widenckim. Pracownicy zatrud
nieni w punkcie rewldenckim b~
dq wykony\vali tylko naprawy 
biezqce (wymiana klock6w !la
mulcowych, wymiany szyb. 
5wietlowek). Tzw. przeglqdy 
okre owe i inne naprawy lypu; 
wymiana silnik6w, przetwornic, 
zestaw6w kolowych bl;!dq wyko
nywane w lokomolywowni Wa
wa Groch6w. Osoby, kt6re stra
Cq prac~ w Nasielsku otrzymaja 
ofert~ zatrudnienia wlasnie na 
Grochowie Niestety dla wielu z 
nich dojazd na druga stron~ 
Warszawy bi;Jdzle niemozliwy. 

Okolo 75% pracownikow na
sielskiej Lokomotywowni dojei
dza do pracy z terenu calego 
wojew6dz wa, sZGzeg61nie z je
go polnocnej cZl;!sci (Itowo, 
Dzialdowo, Mlawa). 

W czasie kilkudziesi~ciu lat 
i tnienia w firm~ zalnwestowano 
ogromne pienl'ldze. Na pOel'll
ku lat BO-tyell dokonano grun
towne) modernizacJI budynkow. 
W latach 90-tyeh dobudowano 
nowe obiekty, kt6re sprawily. ze 
lokomolywownia byla jednCj z 
najnowoczesniejszyeh I najle
piej wyposazonych w CDOKP. 
Teraz znaezna CZiils6 tych obie
kt6w bli1dzie nie wykorzyslana. 
Muszq Z czasem ulec dewasta
cjl. 

Lokomotywownie ktore pozo
stajq na w~ile warszawskim do 
obslugi ruchu podmiejskiego 
cz~sto wymagaJCj ogromnych 
naklad6w inwestyeyjnych. Zalo
ga byla i Jest przekonana, ze 0 
likwidacji zadecydowaly przy
czyny pozaekonomiezne. W 
opracowaniu przygotowanym 
przez zwiqzki zawodowe uda
wodniono. ze przeniesienie 
przeglqd6w okresowych do 
Lokomotywowni Groch6w spa
woduje poprzez tzw. puste prze
biegi ZWIl;lkszenie kosztow 
utrzymania taboru prZ8Z przed
sif;'biorstwo PK . Niestety, nikt 
nie pokusil sii;J nawet 0 
odpowiedi na to opracowanie. 
Oaje to pow d do podejrzen, ze 
w tej firmie nie liczy si~ rachunek 
ekonomiczny, a tylko partykula
ryzm interesow. 

Dzisiaj zaloga Lokomotywow
ni zyje w niepewnosci. Nie wia
domo kta ma zostac na miejscu, 
a kta p6jdzie do Warszawy. Dla 
wielu z tych, kt6rzy otrzymajct 
pismo z Informaejq 0 przeniesle
nie do Lokomotywowni Gro
ch6w biildzle to oznaczalo ulratl;! 
pracy. 

AWK 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

- I tak jeszcze mamy eztereeh zolnierzy i nas jest cztereeh to 
razem osmiu, opr6cz slarosty. ksir;dza i woi.nic6w, damy sobi 
rad(l z kilkunastoma. Tylko trzeba wszystko wczesnle rozporzCj
dzic, Idi ty do Janka I Pawla, a Ja sj~ z panem oblatwif;l. 

Kiedy Stefan zda! staroseie spraw~ ze swoieh domysl6w, pan 
Jozefat nle podejrzhwy z nalury nle bardzo temu uwierzyt, przy" 
znal jednak, ze ostroznosc nie zawadzi, nakazal tylko jak naj
gl(lbsz~ tajemnic~ przed kobietami. Porozumial si~ z kapela
nem, kt6ry wkr6tce wezwal wszystkich do wleczornei modlltwy. 
Ukl~kli wi!;)c naboznie i po zwyklych pacierzach piesn: "Pod 
Twojq obron~ uciekamy si~" rozbrzmiala przy wt6rze lesnego 
szumu. 

Wkr6tce potem zupelna cisza zapanowala. Konla co niespo
kojniejsze. poprzywlqzywano do drzew, reszta sp~tana pasta si~ 
na bUJnej, lesneJ trawle. WO]CIech poloiyl siiil mi~dzy nlmi, uty
skujqc nad losem zabitej kasztanki, kt6ra byta taka "enotliwa 
kobyla." 

Starosta z ksi~dzem umiescili Sl~ w szalasie. Panie wzi~ 
jeszeze sluzebne do podpartej kolasy. Anulka postanowila nie 
spat, ale szum lasu tak jq ukolysal, ze sama nle wiedziala, kiedy 
Sl~ zdrzemn!;lla. 

Nasi czterei mlodziency opatrzyli muszkiety zo!nierzy. ezy sa 
ponabijane, a sami z pistoletaml za pasem i szablami przy boku 
czuwali pilnie. 

Cisza zalegla gll;lboka, czasem lylko kon parsknie lub brz~k
nie lancuchem. Wszedl kSI~zyc, wiiilc mlmo pochmurnego nieba, 
rozjasnilo sj~ znacznie. Daleko gdzies odezwa!a si~ sowa, na
slf;pnie hukanie powt6rzylo sif;' w kilku miejscaeh i znowu wszy
stko ucichlo. 

Mijajq znowu godziny oczekiwanla. 
Naraz Stefanowi zdalo siiil. ze widzi jakjs ruch w zaroslach, 

kazal sl!;) wi~c swoim polozyc na ziemi, a sam wszedl za grube 
drzewo... 

...Szesciu ludzi cicho wypelzfo z krzak6w. otoczyli stojqCq na 
uboczu bryk~ 1 zacz\lll z nlej zdejmowac kufry, widoeznie wle
dzieli gdzie czego szukac. 

Wtedy Stefan wyskoGzyl, wolajqc na swoich: 
- Zywcem brac lot row, iywcem! 
Rzucill si(l wl~e wszyscy. 
Rabusie jednak nie zl(lkli slf;l, doby!i nozy gotowi do obrony, a 

herszt strzell! z kruclcy do Stefana, kula gwizdn~la mu kolo 
glowy. 

Zolnierze nie czekal'qc komendy wystrzelill rowniez, gdy si~ 
rozszedl dym prochu, otrzykowle znikll, gfilste krzaki ich ukryly. 

Moina byto wszystko WZICjC za senne przYWldzenie, gdyby nle 
to, ie Jeden zostal na placu. 
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Jubileusz nasielskiej 
Unii W"olnosci 

W czerwcu dzJalacze na ielski mentClrnych w 199 r reprezentan
go Kola Unii Wolnosci obchodzili tern Nasielska na IIscle Kongresu 
5-1'1 rocznic~ dzialalnosci partii. Na byl przewodnlcz'lcy RM Tadeusz 
uroezyslosc przybyll dzialacze Unii Modzelewski. Tym razern dalo to tel 
z woj. ciechanowskiego w lym lisels ponad 5% poparcia na na
przewodnlCZC\cy Rady Reglonalnej szym terenie przy srednl j wOJew 
Jan Piskorski I wlceprzewodnlczq dzkle) na pozlomi 3.33°/0, Kongres 
ey Andrzej WOldylo. GOSCI m spe Lib ralno-Demokratyczny nie do
eJalnym byl posel WOlciech Arku stat sl~ do sejmu uzyskuJ& wynik w 
szewski. Spotkal1ie bylo doskonalq skall kraju na poziomie 4%, Fakt ten 
okazjil do podsLJmowal1la dotyeh sklonl/lid r6w KLD do koniecznosci 
czasowej dzialalnoscl partil a takte polqczenia si~ z Uni'l De okratycz
rozmowy 0 jej przyszloscf. n'!. Z fuzJi tych dw6eh partii w kWlet· 

Na wlosn~ 1991 roku cz I wi nlU 1994 roku powstala Unia Wolno
dzialacze Komlt tu Obywatel· sci. 
skiego "Solidarnosc" podj!;}ll de Do naslelskisJ organlzacjl wstq• 
eyzjfil 0 koniecznosci zawiqzanl3 pill nowl czlonkowle. W Ilpeu legot 
partl! politycznej. Przez pewien roku odbyly SIQ wybory nowych 
czas wachano Sl'i! czy ma to bye wladz lokalnych partil. Przewodni
istnlejqce wOwczas Forum rawl cZqcym kola os1al wybrany Michal 
cy Demokratycznei (raz m z RO· W6jciak, wlceprzewodniczqcym 
AD-em tworzyl p6iniej Uni~ Andrzej Grabowski I Darlusz P d· 
Demokratyeznq) ezy tei: mlody, grUdny 
dynamiczny Kongres Llber Ino Dzisi j organlzacja liczy 16 Cllon
Demokratyczny, kt6rego liderem k6w reprezentujqcych r6zne zawo· 
byl urz~dujqcy premier Jan Krzy dy i grupy spol ezne. S esciu czlon· 
sztof Bielecki. Ostatecznie wyb6 k6w I gitymuje sifil wyzszym wy
padl na KLD. ksztalceniem. 

Dokladnl 4 czerwca 991 r w W clechanowskle) adzie Reglo, 
kawiarni Caffe Club odbylo sil7 ze nalnel Na ielsk reprezenlUre trzy 
branie zalozyclelskle, na ktor8 osoby. Dodatkowo przewodnICZ'l
przybylo kilkanasclB osob Dekla· Cym WOjew6dzkl8/ Komi jl RewizYJ
racje cz!onkowskie podpisalo dZle nel lest Wlktor Ciukszo, a jednym z 
SI~C. WY5tarczylo to do za!ozenla dw6ch wlceprzewodniczC\cy Ra
samodzieln go oddzialu. Wsr6d dy RegionaJnej Jest Waldemar Kor
czlonk6w zalozycieli bylo 4 czlon dul wski. 
k6w 6wczesnego Zarzqdu Miej Najbllzsza przyszlos' naslel· 
skiego w tym Wojciech Os1rowskl I skich Unlt6w ZWlqZana je~t z nad
Tadeusz ModzelewskI. Pierwszym chodzqcyml wyborami parlamen
przewodniczqcym oddzlalv wybra tamyrni, a w dalszej perspektywle 
no Waldemara Kordulewskiego. z wyboraml samorzCjdowyml. 
Na jesieni tego roku odbyly slQ wy W zystko na 10 wskaZUJe. ze na 
bory parlamentarne. Uderem kr~ Iiscle okrl7goweJ, na kt6rej bQdzle 
gowej 115ty KLD zostal Michal WOj reprezentowana Unla WolnosCI 
ciak - pelnl cy wtedy stanowisko znajduJe I mieJsce dla przedsta
wicewojewody. Do zdobycla man· wici la Nas;elska. Wazniejszs bf,l
datu w okr~gu skladajqcym siQ d'l jednak wybory samorzqdowe w 
trzech wolew6dztw (ei chano 1998 rokU Dzlalacze Unil zapo
wskle, ostroll,'!ckle, lomzynskie) za wiadaj<l tworzel1i sensownego I 
braklo ok. 900 glos6w Na t r~nie r alistycznego programu dla Na
naszej gminy na W6jciaka gloso slelska. do kt6rsgo m 1'1 zamiar 
walo 833 osoby co dawalo 24% przekonac mleszkanc6w naszego 
wainie oddanych glosow Ten wy miasta. 
nlk byl jednym z n jlepszych dla 
KLD w skali calego kraju 

W nasll,'!pnych wyboraeh pari . (r 

Na zdjf:ciu' 14 czerwca odbyla si 
InauguraCJa przewozow turystycz
nych na traSl8 Naslelsk·Puhusk. 

D1nie jes szkoda 
ciuchci... 

... 1 chyba nis tylko mnie, ale I wsklego. Jest 10 szansa na Je1 
tym wszystkim, kt6rzy byli przy ie) przetrwal1i ,tym bardzleJ ze zno
narodzlnach, korzystall z nleJ wu wz.raslazalnteresowanre prze
przez lata nauki w szkolach sred wozamf lowarowyml. poniewai. Sq 
nlch, dojezdi.all do powiatu zata one tansze nit transport samo
lWlac woje sprawy. dolezdz Ii do chodowy W plerwszym p61rOCZiJ 
pracy ltd, itd. Dla pokolenia dzi- obecnego roku przewi ziono juz 

bllsko 20.000 ton ladunk6w. Pla
nowane na ten rok 30.000 ton 1. 

pewnosciq bfildzl przekroczone 
Nle przewidule SI!;} wznowienia re
gularnych przewoz6w pasazer· 
skich, a szans poprawienia wyni
k6w el<onomicznych Naslelsklej 
Kolei Dojazdowej wldzl sit; w prze
wozach pasaiarsklch - tyle te tu
rystycznych. Takie przejazdy za
Inaugurowano w dnlu 14 czerwca 
br. Na t~ prz jatdikfil zaproszono 
grono sympatyk6w i rnllosnik6w 
kolel W'lskotorowych. Prograrn 
wyci cz k kierownictwo Nasiel

slsjszych zt rdzi slolatk6w y1a ski j Kolel Dojazdowej do tO$O
czyms bez clego nle wyobrazali wac moze do zyczari kllenta. Pro

oble swoJego miasteczka czy ponuJe sil7 przajazd poci'lgiem 

t

okolicznych wlosek. Rozw6J moto osobowym na trasie Nasielsk 
ryzacJl sprawlI jednak, ze ubywalo Pultusk, zWlsdzanle obleklOw za
pasaier6w. samochody przej~ly bytkowycl1. fotostopy, pobyt nad 

z cz ,SC przewoz6w towaro rzek<i Narwlq. plknik z ogmsklem. 
wych. do ~olei trzeba bylo dopla Przejazdy e mogq bye niewqtph

ac. Wydawalo sf~, ie zyciewyda wa a\rakcj'l I to nie tylko dla mlo
10 wyrok na naszq wCjskotorowke. dZlezy szkolnei. do kt6rsj W pler
I stalo Sl~. W maru 1986 r. zawie wszyrn rz dZI adresowana iest ta 
szona prz WDly pasazerskie. oferta, ale I dla doroslych. Nowo
Przewoz lowar6w zmnlejszyl Sl$ czesne wagonlkl, bulet I mila ob
drastycznle. Kanl c wydawa! SIt; luga to atuty lej kolel. MySIt;. ze 
nleuchronny j bardzo bllski. JeJ warto skorzystac z propozycjl. 
dais ym Istnlenlem z31nlere owa Starsl przypomnq SOblB mlode la
ne byly wprawdzle samorzqdy Na ta (ilaz w tej kolejca sKojarzylo si~ 

sielska. Winnlcy I Pultuska, ale tu par), mlodsi zas zobaczq, jak po
potrzebne byty pleniqdze a samo· dr6zowali ich rodzice. Wprawdzle 
rZ'ldy ma)q 'ch malo polrzeb bar nl m juz tzw. SWlrlSklCh wago
dZo duio. n6w (towarowych z drewnlanymi 

Zarz'ld Kolel DOJazdowych lawkaml wzd1uz clan) I cl~zko sa· 
CentraJnel OOKP zalnleresowal place] lokomotywkl samowarkl, 
na i Iska wqskotor6wk,! wojewO ale to ta sama. 0 dziwo c1qgle 
dzkiego konserwat ra zbytk6w. mlodsza mlmo swyc prawle plli!c
Nalpr wdopodobmej ILJZ wkr6tce dZlesllilclu lal NASZA CIUCHCIA. 
na z ciuchcia znajdzle sll;! w re
jestrze zabylk6w wOJ. cl,chano· AZ 

Starosta z ksi~dzem zbudze
ni wyslrzalami nadbi gti. 

- Dalcie jakies sWlat/o. wszak 
10 czlowiek lu lezy, moze zyje 
jeszcze? - przem6wil powaznie 
kapelan. 

Zolnierz przyn i6s1 zapalonq U 
gasnqcego ogniska gal¥: ja
fowca. Jaskrawe swiatlo oswie
Clio lwarz rozb6jnika... poruszyl 
si~, otworzyl oczy Jui: zaszle 
cieniem smierCI .. 

Ksiqdz skinienlem r~ki odda
III ob cnych i przyklqkl, chcqc 
wysluchac spowiedzl umlera,q
cego, ale te; Juz m6wlc nie 
m6gl, zloi:yl Iylko palce na 
krzyz ruszajCjc Z wysllklem 
uslarni: 

- Boiel b<jdi. milosciw grze
sznel duszyl 

Ego te absolvol .. - uroczyscie zabrzmial glos Karm lity, 
m6dlcle Si/il bracia. m6dlcie, iebysmy tei mllosierdzia dOSI<lpill 
w ostalniej zycla godzinle! 

aszurnialy drzewa I zaszmeral pacierz lej garslki ... umiera· 

li'lcy raz jeslcze weslchnql... drgn<jl konwulsYJnie I lyC prze
sIal 

Usun~1i Sl~ wSLySCy. kSlqdz Remlglusz sam Jeden pozostal w 
clchej pogrqiony modlltwie. 

W tej chwlli od $lrony mostu dal Sifil slyszec tentent koni. 
PokoJowkl wrzasn~y: 

- Rozb6jnicy II schowaly si~ pod kolas~. 
Stefan i jego towarzysze porwah za bron_ 
Nadjezdzalo galopem pil;}ciu jeidi.c6w: 
- Bywajl- zawolal gromkim gtosem Zaremba. 
Pospieszyll naprzeci nlemu, 0powladalClc calq przygod~. 
- Jasnie wielmozny panlel- przem6wil pan Jan - czekalem do 

p6lnocy na przyjazd. Nisspoko)ny z czego taka zwloka. umysli
lem wyjechac na spotkanls panslwa, z godzin~ blisko temu, 
uslyszalem strzaly i p~dz~ na zlamanie karku. 

- Zawsze z wacpana rozumny I dzielny czlowisk - odrzekl 
starosla - duzq nam tv b~dzlesz w tych tarapatach pomocq. 

•• * 
Dniec zaczynalo. Umyslono wi/il nie czekac dluzeJ na powr61 

wyslanych i.oJnrerzy. 
Panls, kl6re si~ dotqd modlily rzy umarlym wsiadly do 

kolaski slarosty. on sam umiescil Sl~ na bryce. Znalezlono nleco 
dale) prze]azd przez strug~, zoJnlerze i szlachla wsiedli na kori i 
cala kawalkata ruszyla ku Ptockowi. 

(c.d.n.) 



Bank Spoldzielczy ~ .. -Ii~p~rl:~-fil~;;~ 

- Tw'oixn BankieJD. : Kin.o "NIW'A."! 
~ . L:~pi~~ '~6 . .. iDawno Juz na Walnych Ze Nasielski Bank, ktory nie 

braniac Banku Spoldziel
czego w Nasielsku nie bylo 
tak spokojnej atmosfery jaka 
panowala na ostatnim Wal
nym, kt6re odbylo siE;l pod ko
mec czerwca br. Wszystkie 
podj~te w tym dniu Uchwaly 
zostaly przez delegat6w jed
noglosnie przyj<;!te bez iad
nego glosu sprzeciwu, bez 
zadnego glosu wstrzymujq
cego si~. Wydawac by si~ 
moglo, i.e Bank traGi kondy
cjE;l i dlatego panuje taka ci
sza. 

Nic z tych rzeczy. To wlas
nie dobra kondycja Banku 
spowodowala, ze nie bylo na 
co narzekac, a wypadaloby 
tylko slE;l cieszy6. 

tak dawno zagroiony byl 
upadtosciq, dzi<;!ki nowemu 
kierownictwu wywindowal 
si~ juz na piqte miejsce w 
wojewodztwie z mozliwosciq 
dalszego awansu. 

Wystarczy obecnie wejse 
do budynku banku, widacgo
Iym okiem zmiany. Pomiesz
czenia odnowione, kompute
ry na biurkach, usmiechnif;Jci 
i zadowoleni pracownicy. Za
dowoleni lez wychodzq z nie
go klienci. Nalezy zyczyc na
sielskiemu bankowi dalsze
go rozwoju, a jego kredyto
biorcom nisko procentowych 
pozyczek. 

AS 

Informalor ffiejski 

Komisarlat Policji - 2-207, 12-377 
Ochotnicza Strai Pozarna - 12·288, 998 
Pogotowie Gazowe -12-222 
Pogolowie Energetyczne - 12-421 
Pogotowie WodociqQowe - 12-496 
Centrala Telekomunlkacji - 12-401 

Dyzur Przychodni Rejonowej 
w Nasielsku 

Lekarze internisci dyzurujq w kazdq sobot~ od godz. 8.00 
do godz. 12.00. Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq 
sobot~, njedziel~, oraz swi~ta w godz. 8.00-10.00, 

..... T '" 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dnl powszednie 
i pracujqce soboty w godz. 8.00-18.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W njedziel~ Urzqd Pocztowy nieczynny... ~ 

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna jest w dni 
powszednie i pracujqce soboty w godz. 7.00-21.00. 

W niedziele w godz. 9.00-11.00. 

miesiClC lipiec 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego:
 
18-31.07.96.
 

Apteka mgr SWigoniak, ul. Rynek:
 
1-17.07. Od 18.07 - apteka nieczynna z powodu
 
urlopu.
 

19-21,07.96. 
"Wampir w Brooklynie" 

film grozy, prod. USA, godz. 
17.00. 

26-28.07.96. 
"Na zywo" - sensacyjny, 

prod. USA, godz. 17.00. 

2-4.08.96. 
"Koniec niewinnosci' 

film obyczajowy, prod. USA, 
godz.17.00. 

9-11.08.96. 
,,12 Malp" - film science

fiction, prod. USA, godz. 
17.00. 

* * * 

"Wampir wBrooklynie"
horror. Do nowojorskiego 
portu wplywa statek z mar
tWq zalogq. Pod pokladem 
spoczywa trumna z czarno
skorym wampirem. Przyby
wa z Afryki, w poszukiwaniu 
narzeczonej, kt6ra jest mu 
przeznaczona. Okazuje sii;l, 
i.e ana sama nic 0 tym nie 
wie - i pracuje w nowojorskiej 
policji. Wyk.: Eddie Murphy, 
Angela Basset (100 min.). 

"Na zywo" - film sensacyj
ny. Mieszkaniec Los Angeles 
przebywajqcy na dworcu ko
lejowym, wraz z 6-letniq cor

kq zostaje zaproszony do sa
mochodu policyjnego. Oka
zuje si~ jednak ze rzekomy
mi policjantami Sq terrorysci: 
zqdajq by m~zczyzna wyko
nal wyrok smierci na wskaza
nej osobie. W rolach gl6w
nych: Johny Depp, Marsha 
Mason (100 min.). 

"Koniec niewinnosci" . 
film obyczajowy. Cztery 
przyjaci6tki podczas spotka
nia po latach wspominajq 
czasy kiedy to jako nastolatki 
wkraczaly w dorosle zyGie, 
Podczas rozmowy wycho
dZq na Jaw mroczne tajemni
ce z przeszlosci skrz<;!tnie 
dotychczas ukrywane. Wyk,: 
Demi Moore, Melanie Grif
fith, Rita Wilson (102 min) 

,,12 Matp" - film fantasty
czny. Pod koniec XX wieku 
wybuchta na Ziemi tajemni
cza smiertelna epidemia. W 
czterdziesci lat p6iniej nie
dobitki pr6bujq ustalic przy
czynt;! kataklizmu. MaiCj do 
dyspozycji wynalazek daw
niej nie znany: umiejq podro
i.owa6w czasie. Wyk.: Bruce 
Willis, Brad Pitt, Madeleine 
Stowe (129 min.). 

MW. 

Mima zblizajqcego siE;l tzw. 
"przedn6wka" ceny zb6z nie 
ulegly wi~kszym zmianom. 
Roznice cen w stosunkU do 
m-ca maja wynosily od 3 do 
5 nzl. I tak: 
zyto - 37-40 zl/1 00 kg, 
pszenica - 64-70 zll1 00 kg, 
j~czmien - 50 zll1 00 kg, 
owies - 38-42 zl/1 00 kg, 
pszenzyto· 54-62 zl/1 00 kg. 

Za mjeszank~ zbozowq 
zqdano 46-50 zll1 00 kg. 

Od kilku miesi~cy na na
sielskiej targowlcy zadomo
wili siE;l sprzedajqcy maszyny 
rolnicze ICZl;lSc! zamienne do 
nich. Mozna kupi6 opryski
wacze, plugi, brony po ce

nach nizszych nii. w skladni
each maszyn rolniczych. 
R6wniez moina bylo nabyc 
lemiesze, noze do lad, noi.e 
do kosiarek rotacyjnych, a 
takie sruby, nakr~tki, sznu
rek do snopowiqzalek, worki. 
Sprzedajqcy i kupujElcy mo
gq posili6 si~ w mini-barku. 
Tak wiE;lc nasielska tar90wi
ca rozwija sifil. 

M,W. 

lyelE 
NASIEL HI 
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ZARZI\D MIEJSKI W NASIELSKU
 
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 

Na wykonanie parkingu osiedlowego
 
przy ul. Polnej w Nasielsku
 

Zakres robot: 
1. Uloiente chodnika z plyt betonow'Ich . 125,5 rnb. 

2
2. Uloieni nawierzchnl biturniclnej 0 pow 489.0 m . 
3. Uzupelnienie kraw\Jznlkow betonowycll . 141.5 mb. z mate la

/ow wykonawcy. 
Termin wykonania: 31 .08.1996 '. 
Termin skladania olert: 1996.08.02 godz. 8.30. 
Otwarcie olert nas!<lpi W Sledzibi zarnawla[qcego dnla 

1996.08.02 godz. , 1.00. 
Wyjasnieri W wlw sprawle udzlela pracownik UM p. Nr 14 telelon 

12-664 w. 151'1 godz. 9.00-14.00, 
Zarzqd Mlejskl w Naslelsku 

WYKAZ
 

Znaczenie hase1: 
Poziorno: 
1 - miasto "lucz.nik ",4 - wiosenny lub jl?slenny do wojska, 7 - awaryjnle 

zast puJe urwany guzik, 9 . [lleboszczyk, trup, 10 - na nlej prowadz.isz psa, 
11 - gryzlenle, 13 - nieucz.ciwa, niecz.ysta spraw ,16 - dyscypllna. rygor, 19 
- wiosnq sptywa rzek<i. 20 - mal rika Iza, 2 blogostan oslqgany w milosci. 

kstaza, 27 - w niej czysclSz biellznlil, 28 - stollca Indli, 29 - enerdowski 
zegarek "buksiak". 30· jest przeciwienstwe ak JI, 31 - festiwalowa stollca j 

polskiej piosenki, 32 - nieopanowana ch~c, wtadzy lub posiadania. 
Plonowo: 
1 - Indyjskl wladca, 2 • gt6wne - obiadu, 3 - Ona zawsz 0 Tobi rnysh.4 

. kupuJe od zlodzieja, 5 - gra w karty, 6 - lym odr6znia si'il czlowiek od 
zwierz\Jcia. 8 - zarozumialec, pyszalek, 12 - ohyda, paskudztwo, 14 
nakrycie glowy Turka, 15 zydowski nauczyciel. 17 - rnlasto 1'1 pln,-wsch. 
Polsce. wazny w\Jze! kolejowy, 18 - nlewladorna, 20 • slusarski usclsk, 24 
rnlt. OOg greckl, opiekun Muz, 22 - odmlana klasycyznW francuskl8g0, 24 
tam zglnql Longln Podblpl~ta, 25 co rano w szpltalu. 26 - przeszkod . 
utrudnienie, 

Rozwiqzaniem krlyz6wkl blldzie haslo wpisane do diagrarnu ~ kratek 
ponumerowanych 1'1 prawym dolnyrr, rogu (przyslowie IUdowe) Zyczyrny 
przyjemnej zabawy' 

Przyslowie ludowe "Tego B6g sill brzydzi co :;iiiJ ojca wstydzi" - jest 
rozwi¥anism krzyi6wki z poprzeaniego numerU "Zycia Naslelska". 

NagrodC;! pieni\Jznq wylosowal p. Kolakowski z Nasielska 
Serdecznie gr tuluJemy! 

M.W. 

ZARZI\D M1EJSKI W NASIELSKU
 
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 

Na wykonanie remontu budynku Urz~du
 
Miejskiego w Nasielsku
 

Zakres robot. 
1. Wykonanle elewacjl bUdynku.
 
2 Wykonanle rernontu dachu i obr6bek blacharsklch.
 
3. Wy lana CZ'i!5CI stolarkl drzwlowej drewnlanej na alumlnlowil. 
4. Drobne roboty towarzyszilce z materlalow wykonawcy.
 
Terrnin wykonanie: 30.09,1996 r.
 
Termln sklad nla ofen: 1996.08.02 godz. 8: 0
 
Otwarc;e fert nastClpl w sledzibie zamawiajqcego dnia
 

1996.08,02 godz. 9.00, 
WYjaSl1J nw 1'1/1'1 sprawls udzlela pracownik UM p, Nr .:\ telefon 

12-664 w. 15 w godz. 9.00-14.00. 
Zarzqd tv1Jejskl w N sislsku 

zabudowanej nieruchomosci, polozonej w miescie Nasie sku przeznaczonej do oddania w uzytkowanie 
wieczyste w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego 

L.p. 
Numer 
dzialki 

Pow. 
wm' 

Nr 
KW 

OPI 
nieruc;homosd 

Przeznaczenle 
w planle 

Termin zabudowy 

rozpc· zakori
cz~cia czenia 

Wartose 
budynku 

w zi 

Wartosc 
gruntu 
wzl 

Oplata w % wartosci gruntu 
w zlctycll 

aktu -
pierwsza oczna 

Hzacja 

1 1157/2 1417 Zabudowana nierucho
mose polozona w mlescie 
Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej 

Na eele uslugowo
l'IcznoSClowe 

2 lata 51at 2.564 13476 404,28 3,369 nie 
kroce) 
nii rok 

OGLDSZENJA DROBNE 

Sprzedam ~zialk~ budow
lanq 1500 m w Nasielsku 
przy ul. Armii Krajowej. 

Wiadomosc: Pultusk tel. 
45-95. 

IYCIE 
NASIELSKA 

WYKAZ 
lokalu uzytkowego wraz z ulamkowq CZ~SCiq gruntu stanowiqcego w~asnosc gminy
 

N a s i e I s k znajduj'lcego si~ w budynku wielorodzinnym poloi:onym
 
w miescie Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 8
 

przeznaczonego do sprzedaiy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 

PowierzchniaOznacz.enie War-Prze- War- U:\cz·nieruchomoscinieruchomosci losezna tose na Formawm2 wtym, Opis lokalu czenie udz'a warlokalu nabyL.p. uiytkowego lokalu IllwudzialNr los~w ciaog61naKIN uiylko grunw gruncle dZlalki wzlIzlotycr 
wego cledo sprzed, 

1 1137 354 121/376 Lokal polotony na parterze we
 
frontoweJ cZli\scl budynku
 
WeJscie ad IronlU
 
Sklada sili\ Z , pornieszczer\ ne
 
parterze.
 
Ogolne pow 10kaJu uzytk. 120,6 m'
 
w tym naparterza 101 m',
 
plwnica z kotiowniCj 19,6 m'.
 

14962 



Zarzqd Miejski w Nasielsku oglasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na wykonanie , 

Ulozenie nawierzchni bitumicznej 3/4 
1) drogi Krzyczki Pieni~zki - 600 mb, szer.4,O m 

na podlo:zu :zwlrowym; 
2) drogi Andzin - 600 mb szerA,O m na podfo:zu 

zwirowym, 
3) drogi Nuna - 300 mb. szer. 6,0 m na podtazu 

z :zu:zla paleniskowego + plac parkingowy 
przy drodze a pow. 726,0 m< na podlozu zwiro 
wym. 

Termin wykonania: 1996.09.30
 
Termin skladania olert: 1996.08.22 do godz.15.o

0
 

Otwarcie alert nastqpi: 1996.08.23 godz.10.o0
 

w sledzibie zamawiajqcego tj, Zarzqd Miejski
 
w Naslelsku ul.Kilinskiego 10, pak6j nr 13.
 
WYJasnien w powyzszej sprawie udziela pracow 

nlk UM w Nasielsku, pok6j Nr 14 W godz. goo·1St))
 
lub telefonicznie 12-664 w 15,
 

Zarzqd Miejski w Nasielsku oglasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na wykonanie' 

Kanalizacjl deszczowej z rur betonowych ¢ 400, 
I/J 200, 0 dlugosci Iqcznej 227,5 mb - I etap. 

kanallzacji deszczowej z rur betanowych ¢ 500, 
a dlugosci 74.0 mb - IV etap -czE;!sciowa z mate 
rlalow powlerzonych, 

Termln wykonania. 1996.09.25 
Termin skladania ofert: 1996.07.15. godz..15

OO 
, 

Otwarcie afert nastqpi w siedzibie zamawiajqcego 
dnla 1996.07.16. godz.9° 
\fVyjasnien w w/w sprawie udziela pracownik UM 
W Nasielsku, pok6j nr 14. telelon 12-664 w.15 
w godz 900-14 

o· 
1< Sprzedam lokal na sklep. 

Wiadomosc.' Wieslawa Mazan 
Piescirogi Nowe, ul. Platynowa 

... Sprzedam dziatk~ 4.000 m
2 

w Mogowie 
przy stacji PKP. 
Wiadomosc: Legionowo - tel. 784 44 24 

...	 Sprzedam niedrogo akordeon niemiecki 
IIRoyal Standart ll 120 bas6w - nowy. 
Wiadomos6: Mlynarska 9 m.6 

...	 Sprzedam kawalerk~ 0 pow. 32 m2 , 
ur. Warszawska 41/49 A. 
Wiadomosc : tel 12-746 

1~~'··W-"-"~~'~~_'W~V"~"W"'''V-''~''''··'~·''·''~~'''''''''1 

l KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 
I rAPI EROWANE
 
. produkc;a, us/ugi, rafy 

PPHU CPlST1\N NOlielllc, uL WiiniowQ , I"Ll286 I 
~ 

l~~.~h"'~'_-"~'~_ 

r,,,wM['~LE-'K~iicH'ENi,iE'''''l 
I 'z materiakiu! importouJanJ)~h ! 
~ OD PROJEKTU DO MONTAzu. 1I Konkurellcyjlle ceny!!! ~. 
l Producellt: Kazimierz D)'lewski
I 06-130 Nasielsk. ul.Elektdmowa 10 
~_'''''''-'-''''''~'''''''~'~~'''~''~'''''~.'''''''' ..... ~ .......-..... ~ •••••-.-"....-._.y........-. .. _.
__''''n>'o.•-.....-_..... ~"""","" _ ••• 

~..~~•••~..----..~••-'-"J'.'-..v.IIP'~ ~ ......- _..,~ " -~._ .... 

KOTt.Y - GAZ,OLEJ
firm po/skich i zQgranicznych i 

SPRZEDAZ1 PELEN SERWIS \ 
Ponad 20 lat doswtadczeii ! ! 

Stanislaw WiflCkowski 1 

06-730 Nasie/sk, ul.Sforzynskiego 4D m, 6, tel. 12-347 I~ 
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• • • Awans slatkarzy I,Zbika" 
W drugim sezonie wyst(1p6w w sprz~1 a CZ'i!SC przeznaczono na wy

warszawskiej klasie A siatkarze na naj{!cle sal na potrzeby rozgrywek. 
sielskiego r,Zbika" awansowali do Od poczqtku istnienia sekeji nal
Ilgl okr~goweJ (ZWycl(12Ca lego wai.nlejszym problemem pozostaje 
szczebla rozgrywek gra w baraiach brak peJnowymiarowel hall w naszym 
o w£ljscie do liligi). W nowym sezo miescle. Trenlngl od b edy moma od
nia zaczynalqcym si{! w bywac w sail SP nr 2, natomiast me
paidzlemiku nasielszczanie bf,)dq eze Jigowe rozgrywane Sq w Legiono
rywalizowac m.in. z MKS-MDK War wie, Mimo tych niedo\lodnosci spor
szawa, AZS Warszawa, WAT War towcy doczekail si{! wlernej grupy kl
szawa. Wedlug zgodnej oplnii kia bic6w, kt6ra 10warzyszy im 1'1 kaidyrn 
rownika sekcjl Waldemara Wr6ble- meezu rozgrywanym poza Naslsl· 
wskiego i Irenem Marlusza Krasze skiern ,W eiqgu dwu !at istnienia sekeji 
wskiego sukcesem b{!dzie utrzyma 1'1 zwyci!;!skim zespole grali: Krasze
nie si{! w tel klasie rozgrywak. wski Mariusz, Slawatycki Jaroslaw, 

Doskona q okazjq do podsumo Sitek Mariusz, Sobleek! Marek, R6
wania zakoriczonego sezonu i poro zanskl Danusz, Doma!a Damsl, Swo
zmawiania a przyszlosci bylo spot Jak Krzysztoi, JezolkowskJ Piotr. lu 
kanie na kt6re przybyll m.in. bur kowskl Marcin, Lewandowski Marek, 
mistrz Wojciech Ostrowski, prze Kaslak Rafal. Bablcz Przemyslaw, 
wodniczqcy RM Tadeusz Modzele Skrzyneckl Rados!aw, Kowalski 
wski, prazes Zbika Aleksander G6 Piotr, Wr6blewski Pawel, Chrusto
recki. wiceprezes LeszekJankowski wski Marcin, G6reckl Arkadiusz. 
oraz grupa prywatnych przedsil;! Srednia wzrostu druiyny wynosi ok. 
biorc6w, potenejalnyeh sponsor6w 185 em, a przeciE;ltny wiek okolo 22 
zespo!u slatkarskiego. Nie zabraklo lat. Najlepszy zawodnik zespoh,J Ja 0
r6wniei: samycil sportowe6w, kt6rzy saw Slawatycki powiedzial "Zyciu": 
prawie w kompleele stawill sl{! w sie Jesl to druiyna mloda I perspekty
dzibie CPS. Po podzl~kowanl!3ch i wlczna pod warunkiem, ie ci mlodzl 
gratulacjach z!ozoflyeh przez burmi chlopcy bf;dq chcleli solidnie prace
strza I prezesa "Zbika" zawodnlcy wac na treningach. Mnie OSoblscle 
otrzymali nagrody pieni{!i:ne i torby bardzo dobrze si~ w ty[n zespole gra
sportowe ufundowane przez wladze 10. StworzyHsmy rozumiejqcy sifij ko
samorzqdowe, Tradycyjna lampka lektyw co IN konsekwencjl dawalo do
szampana zakonczyla oficjalnq skonalq atmosfer~ w druiynie. 
CZ{!SC Ie) uroczystosci. Chciellbysmy jak najszybciej grac dla 

Historia sekeli siatkarskiej "Zbl miejscowych kibic6w, stqd m6) apel 
ka" ma dwa lata. W 1994 roku grupa do wladz mlejsklch 0 wzmoienle wy
nauczycieli wyehowanla fizycznego silk6w na rzecz szybkiego zakoricze
pracujqca w nasielskich szko!aeh nia budowy ha,1I sporlowej", 
postanowlla powolae sekci~ Sfalkar Redakcja "Zyeia Nasielska" przy
skq. Pomys! popar! 6wczesny Za· ICjcza Sl{! do tego apelu, jednoczes
rZqd MleJski, ktory przeznaczyl na nie zyezqc slatkarzom udanych wy. 
ten eel kwotq 30 min zl. Za przyzna st(1POw w kolejnyeh rozgrywkach. 
ne srodkl zakupiono podstawowy (AWK) 

Nasielska iga - 6 
Pilkarze Jigi "sz6stek" zakoriezyli pierwslq CZ{!SC sezonu. Na wlosn{! 

rozegrano 7 kolejek rundy wstqpneJ i 2 kolejki rundy rewanzowej. Pozostale 
meeze rundy rewaniowej rozpocznq siq 11 sierpnia. Na zakoriczenie odbEi!
dq si{! trzy dodatkowe kolejkl mi{!dzy czterema pierwszymll czterema ostat
niml zespolaml. 

Ti6e1a wiosna .. 96 
m, pk1. br. 

1, AS Sportowa 9 23 40-10 
2, Lotto 9 18 40-23 
3. Bavaria 9 15 36-24 
4. Sparta 9 14 27-20 
5. KS Winnica 9 14 28-23 
6. Lesna 9 9 16-32 
7, FC Sanibud 9 7 15-29 
8. Manhattan 9 0 13-54 

Kr61 strzelc6w *** Punktaeja Fair-play 

22 br. - Marcin Macias (Lotto) 1. KS Winnica 14 pk1. 
18 br, - Slawomir Ma/'ewskl (8pertowa) 2. AS Sportowa 18 pkt. 
t 5 br. - Robert Wr6b ewskl (Wlnnlca) 3. Fe Sanlbud 18 pkl. 

Tellis· stolo)/VY 

Wicemistrzo two Polski 
LZS
 

Nasz najlepszy lenlsisla sto skI. W Kahszu opr6cz mlstrza 
!owy Krzysztof Stamirowski na Polski G6raka, byll wszyscy naj
zakonczenie sezonu zdoby! w lepsi. Tym srebrnym medalem 
Kaliszu na rozegranych Mistrzo I<rzysztof udowodnil, ie Jego 
stwach Polski LZS tytul "Wice poprzednie sukcesy nie byly 
mistrza Polski" w kategorii mlo dzielem przypadku, tylko na sta
dzikow. Nalezy podkreslic, ie w le wszedl do scislej czol6wki 
pionie US zrzeszonych Jest po krajowej w swojej kategorii wie
nad 80% tenisist6w z calej Pol- kowej. 

Puchar pojechat do Winnicy 

Fatalna pogoda spowodowala nowi zwyd/(skie] druzyny Rober
odwolanie Dnl Naslelska plerNot lowl Wr6blewskiemu wrqczy! red. 
nle zaplanowanych w d nlach 22 naczelny "Zycia" Adam Stamiro
23 czerNca. Mimo ciqgle padajq wski. Nagrod{! w postad iutbol6
cego deszczu i zlmna organizatc WKI za naJlepszq skutecznosc 
rzy postanowili rozegrac turniaj olrzyma! napas nik AS Sportowa 
"sz6stek" pit arskich. w kt6rym Pawal Sadlowski, klory slrzeltl 10 
gl6wnym \rofeurn by! efektowny bramek. Wczesniej organlzalorzy 

zrezygnowali z rozegranla meczu 
0111 n ieisee, w kt6rym mia!y zmie-
rzye sl!? zespo!y Lotto Sport , 
TKKF Pultusk. Obydwu przyzna
no mlejsce na ..pudle". 

PISZqC 0 turnlelu nie moina za
pomnl8c 0 s{!dziach, kt6rymi byll 
panol'vie: Leszek Siubowski i Ma
ciej OsinskI. Mimo falalne) pogody 
nie SZCZlildzili wlasnego zdrowia I 
garderoby aby doskonale wywiq 
zac si!;! ze swego zadania. Dzi~ku

puchar ufundowany przez reda Jemy im oraz wszystkim uczeslni
kcj!;! ..Zycia Nasielska". Rozgrywki kom tego ciekawego turnieju. Do 
byly reklarnowane Jako nl80ficjal. zObaez.enla za rokl 
ne mistrzostwa by!ego powlatu Poniiej przedslawiamy wyniki
pultusklego. spotkan i tabele.
 

W sobotnie popoludnie rywall

Gr. A:lacj{! podJli1lo szesczaproszonyeh 
TKKF - Bavaria 2:0, AS Sparzespol6w, Ij. AS Sportowa, Lotto 

towa - TKKF 2:1, Sawaria SpOrl, Bavaria, DC Pu!t s ,TKK 
Sportowa 2:9. Pultusk I KS Winnlca (1'1 po!owie 

s\<.!adajqca si~ z zawodnik6w Les TabeJa 
nell. Po rozegranlU 6 mecz6w eil

Pkl Sr.minacYJnych w grupach w finale 
zrnierzyly sit;! KS Winnica (zwy AS Sportowa 6 11:3 

3 3:2ci~zca gr. B) i AS Sportowa (zwy TKKF Pultusk 
c1{!zca g1. A). Mecz mU;ldzy tyml Bavaria o 2:11 
zespolami by~ bardzo emocjonujq

Gr. B:cy i stal na dobrym poziomie. Po 
DC Puitusk - Winn[ca 0:7, DCostatnlm gwizdku s/ildzlego L. Slu

- Lotto 2:2, Lotto - Wlnnica 2:4. bowskiego wynlk byl bezbramko

wy. Zwyci(1zc~ pLJcharu poz.nalis Tabela
 
my dop[ero po dodatkowej serll Pkt Br.
 
rzut6w karnyeh, kt6re egzekwo 6 11:2
KS Winnica 
wall bramkarze obydwu zespo Lollo - Sport 1 4:6 
16w. SZCzfilSliwym strzelcem oka 1 2:9DC Pultus 
za! si~ bramkarz Winniey Krzy
szto! Wdowinski. Puchar kapita- (AWK) 
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Projekl w,o,ely or., slrooo ceklamo"a M GNbed<1 
AdI1I. R_IIe':
 
Kino ,N""o" w N lelMu, vi i<oAdvlUki 12,101 12·343.
 
Sl<tod I '0 ",,,,,Ie kompvlero"o "GRAfIKA- C'eGhonOW, vi 50"""",_ 4&14. lei 72-26·82, 
Oro\< Z.lIlad WydllWnlc,crPoltljMlIICIOY "AAJADA' e.o Cloc,onOW, ul, Aobololcza 5, lei 72·20-32 
Redakcjo rtll!lllWmL.n, tekfitO\ot.' nle :tllmOwlonyehor:u ZDSfl&CG SOOIO pr.cwo ten ledQgO'W'Gn'.1 
I $k1aanla. 
A.dllkq8 nl. odpowlad. ,.1ro&<: [oI<Iorn 


