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RQk lemu, w lipcowym nume
rze Zycia Nasielska, po tym jak 
W zawodach strzeleckich 0 Pu
char Swiata w Mediolanie Rena
cie Mauer po raz pierwszy za
grano Mazurka DC\browskiego 
pisalismy: "Teraz Krzyczki, Na
sielsk, ba cala nasza gmina Cz€
ka na Mazurka Dqbrowskiego w 
Atlancie. Ten Mazurek grany 
b~dzie nie tylko dla Pani, ale dla 
nas wszystkich, zwlaszcza dla 

czytelnik6w Zycia Nasielska". I 
zagrano nasz hymn, zagrano go 
jako pierwszy hymn pans!wowy 
na lej Olimpiadzie. Sialo si~ to 
za spraWq naszej rodaczki - uro
dzonel w Nasielsku RENATY 
MAUE'R. Pierwszy zloty medal 
naXXVl1 igrzyskach olimpij
skich zawiesil na szyi Polk; sam 

dokoriczenie na str. 8 

To juz tradycja. Patafianle nasiel
scy po prostu czekajq na ten sierp
niowy dzieri, w kt6rym do naszej 
paralil przybywajq pqtnicy z diecezjl 
Elk. Z tq pielgrzymkq zwiqzane Sq 
tei liczne przyjainie. Goscinnose 
nasielszczan stala si~ bardzo znana 
na tamtym lerenie I tille z tego 
powodu tegorocznych pielgrzym6w 
z tej pi';!knej 21emi do nasielskiej 
swiqtyni przyprowadzil osobiscie Bi
skup Ordynariusz elckiej diecezii ks. 
Wojciech Ziemba. Jest to tilie nie
wqlpliwe wyr6inienie dia nasze] pa
ralil. 

Te wzajemne sympatie zadzie
rzgni{lte z okazjJ pielgrzymek po
twlerdza jeszcze jeden fakt. Ot6z w 
dniach 15-25 lipea odbyla sifil kole]
na pielgrzymka do Matki Soskiej co 
w Ostrej Swieci Sramie - z Suwalk 
do Wilna Uczeslnikaml te; piel
grzymki byti r6wniez nasielszczanie. 
Wilajqcy pielgrzym6w w Wilnie Suo 
fragan elcki ks. Bp. Edward Samsel 
ze szczeg61nq sympatia, powital 

Pami~ci bohaterOw 920 t.
 
Jak co roku w sierpniu przypo

minamy kolajnq rocznic{l bitwy, 
kl6ra rozegrala slfil na terenie na
szej gminy. a kt6ra w duiym slo
pniu przyczynila 5i';! do zwyci{l
stwa Polski w wojnle z bolszewic
kim najazdem w 1920 r. W doku
mentach historycznych rlosl ona 
nazwf;l bitwy nad Wkrq lub bitwy 
pod Nasielskiem. Nazwa lezqcej 
nad Wkr'l wsi Borkowo umiesz
czona zostala na tablicy Grobu 
Nieznanego Zolnierza w Warsza
wie. 

Wspominaja,c Ie dni trwogi i nie
pewnoSci, ale tei dni b{ldqC6 dnia
mi chwaly nle chCfi!, jak sqdz.'1 nie· 
kt6rzy, rozdrapywac ran. Chodzi 0 
pamj~e, a pami~e 0 nich musi 
przelrwac pokolenia. Jestesmy to 
winni tym, kt6rzy oddali swe iycie, 
abysmy mogli bye gospodarzami 
wewlasnym kraju. Wojenne mogi
Iy na cmentarzach w Nasielsku i 
Cieksynie winny bye otoczone 
szczeg6lna, pamifilciq i opiekq 
miejscowego spoleczenstwa. Za
slan6wmy sifi) ezy tak jest? 

Prz.egl"ldajqc malerlaly 

i.r6dlowe oraz opracowania pos
wi{lcone wojnie 1920 r. co chwila 
napotykamy na nazwy mlejsco
wosci naszej gminy: Sorkowo, Na
sielsk, Cieksyn, Lelewo, fort ..Mie
koszyn", fort "Torun". W 1985 r. 
ukazala si{l obszerna praca dr Ja· 
nusza Szczapansklego z Pultuska 
pt. "Wojna 1920 r. na Mazowszu i 
Podlasiu". Do tej pozycji odsylam 
tych. kt6rzy dokladniej chcq po
znac his10rifil swojej miejscowos
ci. 

Najbardziej zaci~te walk; na na
szym terenie toczyiy si~ w dnlach 
, 4, 15, 16 sierpnia. Operowala tu 
5 Armia dowodzona przez gen. 
Wladyslawa Sikorskiego. W mySl 
pOCZqlkowych zaleien armia ta 
miala prowadzic dzialania obron
ne polegaj<jce na utrudnianiu 
przeciwnikowi posuwania si~ w 
kieruroku zachodnim. Uwaiano, 
ie naporwroga na tym oddnku nie 
b~dzie ai. tak pot{liny i armia two· 

dokoricz9nie na sIr. 4 

pUblicznle pielgrzym6w z dekanatu 
nasielskiego. Uczestnikami tych 
uroczystosci byli m.in. przewodni
CZqcy Rady Miejskiej, Burrnistrz i 
Wiceburrnistrz. 

Pielgrzymka eIcka goscila u nas. 
w tym roku w sobot{l 3 sierpnla. 
Przybylo ponad 800 pC\1nik6w. Kie
rowniklem Pielgrzymki byl ks. Hisre
nim Mojiuk. a pilotem ks. Jaroslaw 
Sutula. 

To tilia slalo si~ tradycj'l, ze w 
naslelsklei swia,tyni CZ{lSC neoprez
biter6w elckich (wyswi{lconych w 
tym roku ksi{lzy) odprawia swoja. 
Msz{l $w. Prymlcyjnq. W tym roku 
taka. Msz{l sw, odprawialo ai: 5 neo
prezbiterow. Byli to: ks. Jaroslaw 
Gosk. ks. Miroslaw Wachowski, ks. 
Dariusz Roginski, ks. Arkadiusz Pie
luszews . I ks. Andrzej OpanowskL 
Na zakonczenie mszy udzielili ze

dol<or'oczenie na str. 4 
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Tylko jeden raz w miesiqcu 
Iipcu odbylo sil;! posiedzenie Za
rzqdu Miejskiego. Na poczqtku 
zebrania odbyla sil;! niezwykle 
mila uroczystosc wrl;!czenia 
skromnych upomink6w Krzy
sztofowi Stamirowskiemu i Iwo
nie Zyla. Przypomnijmy, Krzysio 
to tegoroczny brqzowy medali
sta mistrzostw Polski w tenisie 
st%wym w kategorii mlodzi
kow a pani Iwona to taki:e tego
roczna i to trzykrotna zlota me
dalistka mlstrzostw os6b niepel
nosprawnych w tenisie slolo
wym. 

W dalszej cz~sci spotkania 
?m6wiono projekt uchwaly, jaki 
Zarzqd przedstawi Radzie do 
podj~cia a dotyczqey kolejnych 
zmian w tegorocznym budiecie. 
Koniecznosc dokonania tych 
zmian wynika z dodatkowych 
srodk6w tzw. celowyeh, jakie 
otrzymala gmina. 

Czlonkowie Zarzqdu zapo
znali si~ z koncepcjq Zarzadu 
GKiM dOlyczacej rekultywaeji 
wysypiska smieei w Kosewie 
oraz propozycji dotyczqcych go
spodarki smieciami. Ustalono, 
i.e w eelu uzyskania odpowiedzi 
na niekt6re pytania zadane 
przez ezlonk6w Zarzqdu wice
burmistrz i dyrektor ZGKiM uda
dza sifil do Wojew6dzkiego In
spektora Oehrony Srodowiska. 
Korzyslajqc z obecnosci dyre
ktora J. Roszezenki burmlstrz 
odczytal list mieszkanki Nasiel
ska z ul. Rynek, w kt6rym dzil;!
kuje pracownikom jego Iirmy za 
terminowe i fachowe wykonanie 
remontu budynku, w klorym 
mieszka. 

Drugim goscism na tym po
siedzeniu byl dyrektor szkoly w 
Nunie pan Tomasz Domiala. 
Zwr6cil sil;! z prosbq 0 vvymianl;) 
w jego szkole ogrzewania pie
cowego na ogrzewanie central
ne. Por6wnanie koszt6w re
montu piec6w z kosztami zain
stalowania i eksploatacji ogrze
wania centralnego (piece olejo
we), uzasadniaja proponowanq 
inwestycjl;!, tym bardziej Z8 spo
leczer'lstwo lego obwodu szkol
nego deklaruje znaczny udzlal 
finansowy i pomoc w wykonaniu 
niekl6ryeh prae. Ustalono, i.e in
westycja moze bye realizowana 
o ile deklarowana pomoc i pie
niCldze bl;!dCl faktem oraz ° lie 
znajdzie sil;! wykonawc~, kt6ry 
zgodzi sil;! wykonac prace fa
ehowe w roklJ obecnym a zap/a
ll;! za wykonanq prac~ otrzyma 
w I kwanale 1997 r. 

Rozpatrujqc pisma skierowa-
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Kontynuacja gazyfikacji 
W miesiqcu sierpniu rozpoczl;lta zostanle realizacja gazociqgu na odcinku 

od ul. Pilsudskiego do ui. Sosnowej. Za gl6wnq nitklil zaplaci gazownia, 
natomiaSI naleznosc za przylqcza w IIniach rozgraniczajqcych pokryje gml
na, Zarzqd prosi mieszkanc6w ul. Warszawskiej 0 dostosowanie swych 
mieszkan do poboru gazu. 

SUW w Psucinie 
Wchwili obecnej l!Wa reallzacjastacji uzdatniania wody w Psuc1nia. Stacja 

ta po oddanlu do uzytku zgodnie z programem wodociqgowania poludniowej 
cz~scl gminy Nasielsk zaopatrzy w wodt;l okolo 16 wsl lego reJonu. 

Dzien Policji 
24 lipca obchodzilismy Dzien Policji. Z tej okazjl Burmistrz zlozy! naszym 

policjanlom podzl'ilkowanla za Irudn,! i oliarn'! pract;l oraz zyczyl 1m sukca
s6w w ~als~ej pracy w celu poprawienia stanu bezpleczenstwa na terenie 
mtasla I gmlny. 

8~zie wi~cej lelefon6w 
Rozpoczfiila si~ reallz8c)a Inweslycji TP SA. kt6ra spowoduje, ze w latach 

1996, 1997 problem telalon6w przestanie bye problemem w rejonie Cieksy
na, Piescirog6w I Nasielska. Ze swej strony Zarzqd podejmuJe dzialania 0 
rozszerzenie lej !nwaslycji na tsran calej gminy Nasielsk. 

B~zie nowa poczta 
W najbliZszym ezasie od~ie sit;; przetarg plsemny na przekazania w uZVt

kowanie wieezysle grunlu pod budow'l nowego obiektu poez.ly, kl6ry to r 1 
swaim wyglqdem wplynie niewqlpliwie na poprawl[l obrazu centrum m, _~. 
Poczta ~a zlokallzowana przy ul, Warszawskiej (obecnie post6j furmanek). 

Z Kazachstanu do Polski 
Wplvnql oflcjalny wniosek rodziny Tomaszewicz6w ze wsi Wiszniowka w 

Kazachstanie 0 stale osiedlenle silil na terenie gminy Nasielsk. 

Wysypisko smieci 
Gmina Wlellszew zloZyla ofert~ partycypacji w kosztach budowy oraz 

eksploatacji skladowiska odpad6w na terenle naszeJ gmlny. 

Jeszcze 0 smieciach 
Prowadzone Sq intensywne rozmowy z Wojew6dzkim Inspeklorem Sanl

tarnym w Ciechanowia 0 umorzenie lub przesunifilcie kar z tytulu sk.ladowa
nia oa nleprzystosowanym do lego skladowisku we wsi Kosewo. W zwi<\Zku 
J. przysl<lpieniem gminy do zorganizowania nowego skladowlska istnieje 
szansa na odroczenie kar na okras 5 lat (gdy w Iym czasia uruchomione 
zostanle regulaminowe skladowisko, a slare zoslanie zrekultywowane, kary 
zostanq umorzone). 

Wyjazd6w na wypoczynek ciCl!;l dalszy 
W sobot'l 3 slerpnia wyjecfJalo za posrednlctwem hufca ZH P 30 dzieci na 

stannlOfll harcerskq do Gorzewa koto Goslynlna. Tego takZ.e dnla siedemna
sloosobowa grupa dzieci wyjechala za posrednictwem para!ii na kolonie 
Caritasu do Popowa. 

Nowe solectwo 
Przewidu/'e sil[l, ie na najbliiszaj ses]i zostanie powolane nowe soleI 

kt6re przyj~ 0 nazw'l Torun Dworski II. Mieszkaricy nowego solectwa wy. 
juz nawet pierwszego w swoim so/ectwie soltysa. 

Wandalizm 
Zniszczony zostal bl[ldqcy dzie!em sztukl wilrai w kaplicy Sw. Antonlago 

w nasielskiej zabytkowej Swiqlynl. C6z, zdziczenle osiqgn~lo juz laki poziom, 
ze dla wSpOlczesnych barbarzync6w nie ma juz zadneJ Swl~losci. 

Po raz pierwszy polic]a ob osobowe) nasielskiej plac6wki 
chodzila w tym roku swoje re Komisanatu Polleji. Podczas 
sortowe swil;!to. SeJm Rzeczpo uroczystosci w Pultusku ezle
spolitej uslanowil ]e na dzien 24 rem poliejantom wrl;!czono no
lipca na pamiatkl;! przyjl;)cia minacje na wyi.sze stopnie, 
przez Sejm II R.P. ustawy 0 po oral kllku innyeh uhonorowano 
liejl w , 919 roku. G/6wne uro dyplomaml z podzil;!kowaniem 
czystosci regionalne odbyly sil;! za zaslugi i zaangazowanie w 
w Ciechanowie. Nasze tereno pracy nad zapewnieniem bez
we w Komendzie Rejonowej Po pieczenstwa na terenie naszej 
lieji w Pultusku. Doceniamy gminy. 
Cil;!ikq niebezpieczna prac~ po A my w imieniu nasielskiego 
licjant6w, ryzykujClcych wielo spoleczenstwa j naszym reda
krotnie swoje zycie w obronie kcyjnym mowimy po prostu 
nas i naszego mienia. DZIE;KUJEMYI 

Z okazji pollcyjnego swil;)ta 
doceniono rowniez prac~ 24- Redakcja 

ne do Zarzqdu postanowiono: 
Przychylnle odniesc sil;) do pros
by Rady Soleckiej wsi Chrcynno 
o zwodociqgowanie wsl, ale ze 
wzgl~du na 10, ze obecny bu
dzet losta/ lui. rozdysponowa
ny, a nie ma wolnych srodk6w, 
zarekomendowac Radzie wies 
do zwodoeiagowania w najbliiej 
moiliwym czasia (a wszystko 
wskazuje, i.e tempo wodociqgo
wania zostanie utrzymane); nie 
podejmowa6 decyzji odnosnie 
prosby p. Krzysztofa Podejmy 
ze wzgll;)du na to, ie Rada MleJ
ska powolala do podejmowania 
decyzji Spolecznq Komisj~ Mie
szkanio.w q ; poinformowae 
MLKS "Zbik" Nasielsk, ze Za
rzqd nie ma wolnyeh srodk6w 
na pokrycie naleinosci z tytulu 
zabezpieczenia obiekt6w spor
lovvyeh przed w/amaniem. Na
leinosc tl;) nalei.y pokryt ze 
srodk6w przekazanych na 
sport. Jaieli b~dzie wypraeowa
na nadwyika bUdietowa, Za
rzqd wystapi do Rady 0 wyr6w
nanie r6Znicy; odroczye ZGKiM 
do dnia 31.VIII. podatek ad nie
ruehomosci (wniosek byl 0 umo
rzenie), a ewentualnq deeyzjl;) 0 
umorzeniu podjClc po sprawoz
daniu 0 wykonaniu przez Za
rzqd budietu za r p6lrocz8 96 r.; 
odmownie odpowiedziec na 
prosbl;) GS 0 umorzenie podal
ku od nieruchomosci za miesjqc 
marzee i przesunil;!cie terminu 
p1atnosci za miesiac czerwiec 
do 30. IX.96 r. W tel kwestii utrLy
muje sil;! dotychczasowq decy
zjl;) Zarzqdu, tj. odroczenie er
minu p/atnosci do konca lipca 
1996 r.; odmownie ustosunko
wac si~ do prosby ZGKiM 0 

umorzenie dzieriawy za targo
wisko za miesiqc czerwiec; 
wziqc pod uwag{l i rozpatrzyc 
prosb~ pana Ryszarda Dqbro
wskiego 0 budowl;! przylqcza do 
jego gospodarstwa przy realiza
cji wodociagu Borkowo - Nowi
ny; uslalic kwot~ odp/atnosci za 
autokar do przewoienia przez 
szkoly zawodnik6w na przewi
dziane w kalendarzu szkolne 
imprezy sportowe. Wyjazdy Ie 
odbywa6 si~ b~dq po minimal
nych kosztach zwlqzanyeh z 
eksploatacia autokaru i koszta
mi pracy kierowcy. 

W kolejnym punkeie Bur
mistrz poinformowat zebranych 
o przetargaeh, Jakie odb~dq si~ 
w miesiqcach lipcu i sierpniu 
oraz 0 Iym, iZ na poezqtku sierp
nia rozpocznie sil;! gazyfikaeja 
ul. Warszawskiej. Praee na 
g/6wnych jronlach inwestycyj
nyeh, tj. budowie hali sportowej. 
SUW w Nasielsku i Psucinie 
przebiegajCl rytmicznie i przewi
duje sil;! terminowe zakonczenie 
zaloionych zadan. 

W~/notowal AZ. 



wystarczyt dla calej rodziny na 
dwa dnl, tym bardziej ie w tym 
dniu borowik6w w jego koszu 
bylo wif;1cej. Miejsca, gdzie jest 
lak duio tych grzyb6w nie poda
my, aby zachowac ten lasek 
przed rozdeptaniem. 

Teraz z aparatem czekamy 
na tego, kto pobije rekordowy 
wyczyn pana Tadeusza. Czeka
my tei na inne rekordowe oka

Grzybowy sezon w pelni. La
sy zapelnily si~ tysiqcami zbie
raczy. Kozaki, kurki, podgrzybki 
i osaki to najcz~sciej spotykane 
w chwili obecnej w naszych la
saeh grzyby. Nie Sq one jednak 
przez grzybiarzy tak cenione jak 
grzyb, kt6ry popularnie nazywa 
sj~ prawdziwkiem. Wracajqcych 
z grzybobrania pytamy zaz'!"f
czaj, ile prawdzlwk6w znajduJe 

zapisuje, wchodzi sif;ll wychodzi 
kiedy chee. Nikomu tei: nie trze
ba m6wu5, jak naJeiy tu sif;l za
chowywae. 

Urzqdzenie takiej swietlicy to 
bardzo dobry pomysl. Tyeh po
mys{6w Ksiqdz Proboszez ma 
bardzo duzo. Nrc dziwnego, ie 

Z ~yc.ia gminy 

Nazwa lego miasleczka koja
rzy slf;l nam z naukq religii, Z 

Pismem sw. Pan Jezus udajqe 
sif;l w drogf;l do Jerozolimy przy
byl do Belanii. Tam slrudzonego 
w~drowca przyjf;lly goscinnie 
Marla I Marta. Nle bf;ildf) tu robil 
wykladni Pisma sw., poniewai 

do tego trzeba bye odpowiednio 
przygotowanym. Fakl jednak, 
i:e nazwa ta oznaeza lei: miej
see wytehnlenia, odpoczynku, 
relaksu. 

A Betanla w naszej Qminie... 
gdziei: ona si~ znajduje? Nazwf) 
tf) spotykamy na domu parafial
nym w Cleksynie. Z inicjatywy 
znanego nie tylko w paratii Cie
ksyn, ale w calej gminie ksi~dza 
proboszcza Adama Stanisze
wskiego i czlonk6w paratialnej 
Akcji Katolickiej w domu tym 
zorganizowano dla dzieci i mlo
dziezy rodzaj swietlicy, wif)cej 
moze rodzaj "przytuliska", 

przez wiele dni nie moglem sif) 
z Nim spotkae. Zawsze gdzies 
cos zalalwial dla swej paratii al
bo lei byl z grupq dzieci na raj
dzie rowerowym. Ksiqdz Adam 
Staniszewski jest bardzo cZf;l
stym goseiem w domu paralial
nym. Kiedy ma wolnq chwil\) 
idzie tam, aby pograc z dzieemi, 
pobawic sif) z nimf, nauczye no
wych gier i zabaw. 

Belania 10 duma parafialnej 
Akcji Katolickiej. Prezesuje jej 
pani Elibieta Krawczyk. Czlon
kowie, choc jeszcze nieliezni, 
dzialajq bardzo pr~inie. Sami 
wymalowali i urzqdzili pomiesz

gdzie kaidy moie wejse, usiqsc 
i odpoczqc, wypic herbat\) czy 
jakis nap6] chlodzqcy, a takie 
skorzystac z wielu gier, poczy
tac lub obejrzec na video film 0 
tresel religijnej. I przychodzq. W 
dniu mojej niespodziewanej wi
zyty byto lu tlocZ-no i gwarno. 
Pani Boiena Chmurska opieku
jqca sif;1 "Betaniq" m6wi, ie tak 
jest codziennie (czynne w godz. 
14.00-20.00). Nikt tu nikogo nie 

czenia Betanil. Gry i sprzf;11 za
kupil ksiqdz proboszcz. Wczes
niej pomogli zorganizowac do
jazd os6b niepelnosprawnych 
do Nasielska na spotkanie z 
Matkq Boskq Falimskq. W naj
bliZszych planach majq przY90
towania do doiynek paraflal
nych i dekanalnych. Chcq tei: 
zorganizowac wigilif;l dla os6b 
samotnych. 

AZ. 

si~ w ich koszach. W tym roku i 
te grzyby obrodzijy. Problemem 
leraz jest to, aby okazaty si~ 
zdrowe i okazale. I taki wlasnie 
okaz znalazl pan Tadeusz Lo
siewicz z Nasielska. Jego 
"prawdziwy" waiyl1 kg 15 dag. 
Obiad z niego przygotowany 

zy_ Slyszelismy 0 rekordowych 
troteach w~dkarzy, ale tych, po
noe potf;1inych ryb nle widzielis
my. Moie nie byly ai tak wielkie, 
skoro lak szybko zostaly zje
dzone. 

AZ. 

Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego uwazajqc, i.e nalei.y 
docenic rol~ i znaczenie pracy w Ochotniczej 
Strazy Poiarnej - zobowiqzal 19.06.1996 r. 
swoich parlamentarzyst6w do podj~cia dzia
Ian zmierzajqcych do tego by osobie, kt6ra 
przez okres 30 lat by{a cz{onkiem Ochotni
czych Strazy Pozarnych przyslugiwa{o 10% 
dodatku do emerytury i renty, a w przypadku 
kiedy osoba uprawniona nie pobiera renty lub 
emerytury, przys{ugiwalo jej swiadczenie, po 
ukonczeniu 65-go roku zycia, w wysokosci 
50% najnizszej emerytury. 

Przywaleni gruzem
 
Kolejna zla wiadomosc 

wstrzqsnf;1la Nasielskiem. Na 
jednej z warszawskich bud6w 
na barakow6z, w kt6rym 9 pra
cownik6w nasielskie90 Instalu 
jadlo drugie sniadanle. zwaliia 
si~ potrqeona przez koparkf) 
sciana z rozbieranego tui: obok 
budynku. Z przysypanej dzie
wiqlki pif)ciu robotnlk6w trzeba 
bylo hospitalizowac. Trzech z 
nleh przebywa na obserwacji i 

wkr6tce opusci szpital, nato
miast pobyt dw6ch pozoslalych 
polrwa prawdopodobnie dlui:ej. 
Okolicznosci bada policja. 

AZ. 

IYCIE 
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rzona z jui wykrwawionych pul
k6w oraz niezbyt dobrze przygoto
wanych do dzialan wojennych od
dzla/6w ochotniczych bl;dzie mia-

Na zdj{lciu: Generalowle Sikorski i 
Kaden Bandrowski obserwujq prze
marsz przez Nasielsk Dywizjl Ochol
niczej. 19.08.1920 r. 

la czas na dojscie do pelnej goto
woscl bojowel. Stalo sl{l jednak 
inaczej - 13 slerpnla zadecydowa
no, ie gen, Sikorski ze swyml iol
nierzami podejmle dzlalania za
czepne. Sily wroga - 3 i 15 armii 
rosyjskie] byly prawie dwukrotnie 
wyisze od sil polskich bronl'lcych 
lego odcinka (ok. 48.000 Rosjan 
przeciwko 25.366 iolnierzom pol
skim). Gen. Sikorski uwaial, ie 
podjf,lcie Ie] nierownej walki moze 
zakonczyc sifil nle tylko rozbiciem 
jego armii, ale nawet upadkiem 
Warszawy. Rozkaz dow6dcy Iron
tu gen. Hallera byl jednak jed no
znaczny I dow6dztwo 5 Armii przy
slqpilo do jego wykonywania. 
Uderzenie polskich oddzialow zo
stalo jednak uprzedzone nalar
clem wojsk rosyjskich. Doszlo do 
zaci{ltych walk. ZwyciQstwo prze
chytalo siQ raz na jednq raz na 
drugq stronQ. Janusz Szczepan
ski w swej pracy przytacza rag
ment monogralil 82 syberyjskiego 
pulku, kl6ry bronil tego odclnka. 
Czytamy w nim: "Sybiracy w bi
lwie pod Borkowem otrzymali 
krwawy ehrzest bojowy na ziemi 
ojczystej. Ochotniey (kl6rzy uzu
pelniali wykrwawionq Brygadf,l Sy
beryjskq - przep. AZ) prawie ie nie 
umieli strzelac (...). Ochotnik na
cieral swielnie, bronie siQ jednak 

nie umial. Swiecqe przykladem, 
szed! stary zolnierz naprz6d, bio
rqC na sleble caly ci~iar walki, 
walezyl i ginql:' Dalej czytamy: 
"Mimo krwawych strat do boju z 
nieprzyjacielem rwie si~ mlodziei 
gimnazjalna. Gdy bolszewicy zdo
byll Cieksyn. iolnierze 82 p.p. 
dwukrotnie ruszali do przeciwna
tarda scigajqc nieprzyjaclela poza 
wlasnq IiniQ obronnq. 83 syberyj
ski pulk pieehoty walczqcy nad 
Wkrq na odclnku Borkowo - Zawa
dy stracll w dniu 14 sierpnia 4 oli
cer6w oraz 149 szeregowych". 

Syluacja byla bardzo powai
na_ Wr6g przekroczyl Wkrf,l. Jui 
)ednak 15 sierpnia 0 godz. 16 na
sze sily odrz ucily nieprzyjaciela 
poza Wkr{l. Zdobylo Borkowo. 
Polacy zacz~1i forsowae rzekf,l. 
Tego lei dnia w godzinach popo
IUdniowych z twierdzy Modlin 
rozpoczql si~ atak w klerunku 
Nasielska. W miasteezku zgru
powane byly gl6wne slly 3 armii 
sowieckiej. W kwalerze gl6wneJ 5 
Armli zatwierdzono plan nalarcia 
na Nasielsk. Sytuacja znowu sl~ 
skomplikowata, poniewai do 
kontrnalarcia przygotowala si~ 4 
Armia rosyjska. Alak na Nasielsk 
tak opisuje Janusz Szczepanski: 
"S6j 0 Nasielsk rozpoczC\l sif,l we 
wczesnych godzinach rannych 
16 slerpnia. GI6wne uderzenie 
wzdluz linii kolejowe] Modlin - Na
slelsk wykonaJy oddzialy dowo
dzone przez gen. A. OsiJlskiego. 
Mia! on do dyspozycji oddzla/y 9 
i 17 DP i CZf,lSC Srygady SyberYJ
skiej, DywlzJI Ochotniczej oraz 
dwa pociqgi pancerne. Atakowa
ne z trzech kierunk6w oddzlaly 
Armil Czerwonej broniqce Na
sielska pod oslonq artylerii i og
nia z karabin6w maszynowych 
szly do ataku na bagnety. Zolnie
rze 68 pp. prowadzqcy nalarcie 
wzdlui toru kolejowego Modlin 
Nasielsk, wspomaganl przez po
ciqg pancerny, zaJ171l stacj17 kole
JOWq w Nasielsku, a wkr6tce 
wkroczyli do miasta bronionego 
przez oddzialy 5 i 56 dywizji 3 
Armij. Do Nasielska dotarl lez 22 
pp, 82 pulk syberyjskl I niekl6re 
oddzialy dywizji ochotniczej. Za 
zdobycie Nasielska gen. Ale
ksander Osinski olrzymal Krzyi 
..Viriluli Mililarj". Autor pisze lei, 
ie Rosjanie, mszczqc si'il za klf?
ski doznane w waice z Poiakami, 
w noey 15 sierpnia areszlowah 
lrzech nasielskich ksi{lzy: dzieka
na ks. Plolra Dmochowskiego 
oraz wlkariuszy: ks. Dominika 
Wllczynskiego i ks. Wladyslawa 
Turowskiego. Rozebrano ich z 
szat kaplanskich, dano brudne 
kapoty soldackie i pop17dzono do 
BiaJegostoku. 22 sierpnia zostali 
odbici przez oddzialy polskie i 
powr6cill do Nasielska. 

AZ, 
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branym swego kaplanskiego blogo
stawlenstwa. Jeden z nowo wyswl~
conych ksi,?zy ks. Dariusz Roginski 
pelnil nawel w pielgrzymce wainq 
funkcj~ kwatennlstrza. 

Slalym punktem pobytu pielgrzy
m6w w Nasielsku jesl posllek przy 
kosciele. OrganizU)q go w spos6b 
spontaniczny saml parallania. Kai
dy ch'iltny przynosl to co chce i co 
moze. I nie waine, He klo przynlesle. 
Wazne jest serce i o/lamose. Tu 
kaida kanapka, Kazda jabluszko 
czy pomidorek SCj waine. Niekt6rzy 
mieszkancy lqczq swe wysilkl, aby 
posllek byl bardziej okazaly. CZ'ilSC 
os6b zablera pqlnlk6w do domu. Po
niewai w latach ubieglych byl nad
mlar jedzenia, w tym roku nlekt6rzy 
planowali jego Hose niece ostroinieJ. 
Plelgrzym6w w tym roku bylo wi~ceJ 
I byl moment, ie zaczf,llo go Jakby 
brakowac. Pojawila si,? jednak nowa 
wl;ldllna, chleb I napoje, Wydaje si~. 
ze z Nasielska nikt glodny nle od
szed!. W akcj{l zaanagaiowane byly 

OjedynCZe rodziny, grupy rodzlnne Fsqsiedzkie, wlasciciele sklep6W. 
hurtownl I Innych firm. Jako Cleka

wostk17 moina podae fakt, :ie L by
lyml mieszkancami Nasielska pan
stwem Adamskimi przyjechal z Le
gionowa Austriak wlaSciciel lirmy 
SIP I przekazal pielgrzymom kHka
sel litr6w wody mineralnej Wienna, 
kt6rej takie Jest producenlem. Jak 
napisalem wezesnlej, nie Hose sl,? lu 
IIczy a seree. Podzif,lkowanle za da
ry naleiy siQ wszyslklm. 

Mleszkancy wiosek, a tak.i:e i 
cz~s6 nasielszczan nie zanioslo 
swych produkl6w do kosciola, a zor
ganizowall stanowiska przy trasie 
przemarszu grupy. Tui przy wejsciu 
do mlasta umieszczony byl np. 
punkt z napoJaml, kt6ry cieszyl sil;l 
takim powodzeniem, is wlasciciele 
musieli szybko biegae po nowe za
pasy, 

Wie u z naszych paralian uczest
niczqcych w przyj{lciu pielgrzymki 
elckiej za dwa dnl wyruszy z grupq 
plockq do CZ'ilstoehowy. Ci, kt6rzy 
pozoslajq, przez goszczenie innyeh 
pielgrzym6w, opiekl? medycznq lub 
Inne uezestnictwo w tym spOIl-- \u 
majq tet sw6j udziat w tel og6fr " 
jowej sierpnlowej w~dr6wce do fJani 
Jasnog6rskiel - Kr610weJ Polski. 

AZ. 

Prawnik irfformuje 

Zvvolnienia od pracy 
i rekornpensaty 

W Dzlennlku Uslaw nr 60 z 30 maja 
1996 r, pod pozyci'l 281, lOslalo Oglo' 
szone rozporujdzenie ministra pracy I 
spr8w socjalnych 2 15 milja 1996 r. W 
llpT8wle aposoby usprawiedllwianla 
n1eobecnoscl w pracy oraz udzielania 
pracownlkom zwolnlel\ od pracy. Obo
wlllzuje one od 2 czerwca 1996 r. 

PoniieJ tragmenly ww rozporzlldzenia 
dolyczllce pracownlk6w - cZlonk6w 
ochotniczych slrai:y pozamych, 

Pracodawca Jesl obowillzany zwelnic 
cd pracy pracewnika: 

- ~llcege cz!onkiem ochotniczej Slra· 
ty poiamej . na czas nlezb<;>dny do ucze· 
stniczenia w dzia!aniach ratowniczych i 
de wypoczynku konioczn"llo po ich za
korlczeniu, a lskie 

. w wymiarze nle przekraczaJllcym 6 dni 
I" cillgu roku kalendarzowego - na szko
lenie pozamicze . § 11, usl 1 pkl1. 

Zwolnienle pracownika od prBcy W ra· 
zie konieeznoSci udzialu w akcji rstowf'i
ozej naslliPuje w lrybie przyj<;llym przez 
stuib<;> ratowniczll cdpowiedni'l do orga· 
nizowanla laklch akc)i, zas wcelu lJczesl
nlczenia w szkolenlu poiamiczym 

- na podslawia wnlosku wlaSciwej tery' 
todalnie lednostkl organlzacyjnej Pari· 
srwoweJ StTaiy Peiamej. Czas keniecz· 
nego wypoczynku pracownika po zakorl
czemu akcji ralowniczej ustala osoba, k16
ra kierowala ta~ akcjl\ - § 11 . US\. 2. 

W razle korzystania przez pracownika 
ze zwolnienia od pracy, 0 kl6rym mowa 
pTacodawca wydaje z.dwladczenle 
okre.Sla~ce wyaokoSt utnIconego wy
nagrodzenla:z.a CZ8S zwolnlenla w celu 
uzyakanla przez pracownlka od wla8cl
wego organu rekompensaty plenl.,tnej 
z lego tytulu - W wysokoScI I na warun
kach przewidzianych wodf/;bnych prze
pisach' chyba ze Obowiijzujqce u danello 
praCOdawcy przepisy prawa pracy prze· 
widuj<l zachowanie przez pracownika 
prawa do wynallrcdzenia za czas zwel
nlenla - § 16, us\. 2 ww roz.porz~dzenia. 

Komenluj~c ww. regvlacj<;l prawnll na
lei-y podkreslic Jel szczeg61nll wag", dla 
straiak6w ochotnlk6w oraz zllodnosc z 

poslulatami srodowiska straiackiego. 
Oto bowiem obowilj.Zek zwolnienia od 
prBcy obejmuje nie tylko - jak dolychczas 
- czas udzlalu w akcjl gaszenia pozaru, 
ale cza o nlezb'<'dny do uczestniczenia w 
dzialaniach ratowniczych, czyll kazdej 
czynnosc! podl",teJ w celu ochronr. iyeia, 
zdrowia I mlenla. a takie likwidaCJI zr6del 
powslanla poiaru. kJ(lski iywiolowej Ivb 
Innego mlejscowego zagrozenia - art. 2 
pkl. 2 uslawy 0 ochronie przeciwpezaro
we) (Dz. U. z 1991 r, nr 81, poz. 3"" a 
ponadlo czas konleczn"llo wypoc J 
po akcii § 11 us!. I pk!. 1 us!. 2, 

Zgodny z postvlatami Srodol'...iska stre
i:ackiego jest r6wnlei brak zapjsu oobo· 
wiqzku, po slronie pracodawcy, wyplaca· 
nia wynagrodzenia za czas zwolnlen od 
pracy - § 16 Us!. 1 Taki obowi<\zek rna 
mlejsce lylko w6wczas, gdy wewn~trzne 
pneplsy, np, zekiadowy ukled zbiorowy 
pracy Ivb regulemin wynagradzania, 
przewidu)l\ zachowanie przez praco\ J. 
ka prawa do wynagrodzenia za czas ww. 
zwolnienia cd pracy - ~ 16 us!. 2. 

Srak takich reguracjl powoduJe, ie pra
COdawca wydaje zaswiadczenie okresla
i<lce wysokosc lllraconego wynagrodze
nla, a pracownikom przys!uguje rekom' 
pensala pieni<;lina. czyli wyr6wnanie slra· 
ty • od wlaSciwego organu w wysokoscl i 
na warunkach przewidzlanych w odn;b
nych przepisach Stwierdzam )ednak 
pewnq niesp6jnosc ww. zaplsu, 

Odr",bnym przepisem regulujqcym ww. 
maled~ jesl art. 26 ustawy 0 ochronie 
p17eclwpot.arowej, mOCll kl6rego 
uprawniony organ, czyll gmina wvplaca 
czlonkom OSP ekwiwalenly pleOl~ne 
za udzlal w akcjach ratownlczych I 
szkolenlach do wyaokoicl 1/175 pae
ci~tnego mlesl<,cznego wynagrodze
nla w gO!lpodarce uspolec,lnlonej, 
"llloszonego za poprzednl kwartal przez 
prezasa GUS, za kai:d'l godZin", vdzialu 
w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu, 

W tym stania rzeezy, ekwiwalenl wy
piacany na warunkach OKreslonych WI" 
przepisem vstawowym niekoniecznie b<;>
dzie rekompensa1J:l za lJtracony zarobek. 
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Komisariat Policji - Nasielsk - 12·207, 12-377
 
Ochotnicza Straz Pozarna - Nasielsk - 12·288, 998
 
Pogotowie Gazowe - Nasielsk - 12·222
 
Pogotowie Energetyczne - Nasielsk - 12·421
 
Pogotowie WodociqQowe . Nasielsk - 12-496
 
CentraJa Telekomunlkacji - Nasielsk - 12-401
 

Dyzury aptek 
miesiqc sierpien 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilir'lskiego: 1·4.08, 12-18.08.96, 
26-29-08. 

Apteka mgr Swigoniak, ui. Rynek: 5-11 .08, 19·25.08,30-31.08. 

Dyzur Przyehodni Rejonowej 

Lekarze inlernisci dyzurujq w kai:dq sobol~ od godz. 8.00 do 
godz. 12.00. Gabinet zabiegowy czynny jest w kai:dq sobot~, nie
dzlel~, oraz swi~ta w godz. 8.00-10.00. 

Poezla Polska 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-l czynny jesl w dni powszednie i pra
lee soboty w godz. 8.00-18.00. 

vv wo ne soboty poczta czynna jest w godz. 8.00-13.00. 

Telekomunikaeja Polska 

Rozm6wnlca Telekomunikacjl Polskiej czynna jesl w dni po
wszednie i pracujqce soboty w godz. 7.00-21,00. 

W wolne soboly w godz. 8.00-14.00, a w niedziele w godz_ 
9.00-11.00. 

Trwa stagnacja cenowa na nasielskie] targowlcy. Malo jest sprzeda)qcych zbo.za, 
malo tez. ch~tnych do Kupna. Roinicy starajll slo: wykorzystac kaz.dll sprzyjaj~cq chwil~, 
katdy przebtysk slo~ca na prace polowe by nie zmarnowac swej calorocznej ci(?ikjej 
pracy. Kaz.dy gospodarz "Iaple" zboie z pola gdy tylko na to pozwala pogoda, 

Ceny utrzymuj~ siQ na poziomie: 

pszenica . 75·80 zl11 00 Kg 
io:czmierl - 55·60 zll100 kg 
owies . 45-48 zl11 00 kg 
tUbln . 60 till 00 Kg, 

Tylko duia 1Iose iyla z zeszlorocznych odnotowac w podaiy prosi'll I del'll Za 
zblor6w nil targu spowodowala, i.e za prosiaki 0 wadze 20·25 kg i.~dano 120· 
melrlego zboz.a rolnicyi.'ldaJl od 38·35 zl, 130 zl za parkli' , a za mniejsze, lZeJsze 

Mlode tegoroczne ziemniaki byly ce- (10·15kg) OK. 100 zl za pm\!. 
nlone niezalei.nie od galunku po 20 zl za 
lin kg. Cie1li'la cenlono: byczkl . 5 zl kg iywca, 

dynle pewne oiywienie mogllsmy jaloszki ·4 zl za kg, 

Kronika Policyjna
 
W miesiqcu lipcu kroniki policyjne odnotowaty spadek 

ilosci czyn6w przest~pczych dokonanych na szkodE; oby
wateli w por6wnaniu do Ilosci przest~pstw w poprzednich 
miesiqcach. 

• Krzyczki • dokonano wlamania do sklepu spoZywczego, 
skradziono towar na kwot~ ok. 2150 z1

• Nasielsk - z piwnicy w bloku przy ul. Starzynskiego 
skradziono rowery g6rskie. Strat~ oceniono na 1600 zl. 

.1 tez ul. Starzynskiego - wlamano si~ do garazu - zabrano 
rower gorski, sprawcow nie ustalono. 

• W Dobrej Woli w bialy dzien z pastwiska zlodzieje 
uprowadzili dwie krowy. WlascicieJ ocenia stratt;: na ok. 
5000 zl, czyZby rabusie byli spragnieni wolowego befszty
ka? 

• W Mi~koszynie po zabawie disco polo dokonano zbio
rowego gwaltu. Poszkodowane to dwie dziewczyny, w tym 
jedna niepelnolelnia. Sprawc6w tego czynu ustalono 
dwoch zatrzymano, trwajq poszukiwania trzeciego podej
rzanego. 

• Cieksyn - w tej miejscowosci dokonano kradziezy samo
chodu "Renault" zaladowanego dywanarni. Poszkodowany 
straty ocenla na kwot~ 600.000 zl. 

" ... "* 

W miesiqcu lipcu zlodzieje byli bardzo biednl. Tak wi~c w 
poszukiwaniu got6wki wlamano siE; do nasielskiego kosciola 
liczCjc na datki skladane przez wiernych do puszek. W trakcie 
wlamania zniszczono okno witraiowe znajdujqce si(;1 w jednej 
z kaplic. 

Ale 10 im nie wystarczy!o. Odwiedzili wi~c) bez zgody 
wlasciciela punkt "To-To" skqd zabrano 1150 zi wchodzqc i 
wychodzqc przez okno. Na koniec tego wlamaniowego seria
lu dokonano kradziezy w Piescirogach NO\NYch skqd z mie
szkania wyniesiono lelewizor, radiomagnetofon, oraz zlolq 
bizuterilil na kwot~ 2000 z!. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Ksiqdz Remigius2 zosta! na pros~ slarosciny, ieby si~ zajqc 
pogrzebem rabusia, a Zaremba Z8 swojemi ludimi mial sprowadzi6 
pomoc Z sqsiedniej wioski I dostawi6 do miasla rozbitq kolask~. 

Jui: dzien byl bialy, kiedy nareszcie zolnierze nadeszli. Mnie
many i:ebrak doprowadzil ieh ai: do Wisly, gdzie im w parowach 
i zaroslach znikl z oczu. Blqdzili calq noe po gqszezaeh, zanim 
si~ dobili goscir'ica. 

Takq przygodq zakonczyla si~ polowa weselnej padr6i:y do 
Gdanska, rzuella ona cien panury i jakby zlq wr6ibl;l na przyszlq 
dol~ pi~kneJ Maryi Wessl6wnej. 

VI. 

W Plocku nadspodziewanie latwo znalaz/a si~ porzqdna szku
la. 

Johan Miller szyper I wlasciciel tejze, przywi6z/ kupcom ploc
kim b1awalne i kolonialne lowary I mia/ sil) dopiero slarac 0 
/adunek pszenicy, ieby nie wracac pr6i:na. 

Slatek byl nowy, macno zbudowany, Z dwoma kajulami na 
przodzie, z pomostem, pod kt6rym kilkunastu ludzi pomiescic 
si~ moglo. 

Slarosia zaplaci{ dobrq cen~ za przejazd, ale zqdal, i:eby 
jeszcze oddzielono dwie kom6rkj, jednq dla pokoj6wek. drugq 
dla Zaremby i kapelana; reszla musiala sifil miescic jak mog/a. 

Pan J6zefal zatrzymal tylko z orszaku Stelana i Franka, 
dw6ch pokojowc6w i kucharza z kuchcikiem. Pozostala sluzba 
z powozaml i furgonami, miala pod opiekq Janka Grzymaly 
wroei6 do Nasielska. 

Kilka jeszcze dni uplynQlo, zanim wszyslko sil;l urzqdzilo, 
zanim poprzenoszono na statek posciel, kufry i sprzf)ty i poro
biona potrzebne zapasy. 

Nie nudzili si~ jednak podr6zni w Plocku. Rano naboi:enstwo 
czas zajmowa!o; polem oglCjdali la, co jest godne widzenia; 
skarbiec przy kollegiacie, groby kr616w: Wladyslawa Hermana i 
Boleslawa KrzywolJslego, r6i:ne relikwie, a mianowicie glowl;l 
srebrnCj z czaszkq Sw. Zygmunla patrona diecezli. Chodzili tet 
po pi~knych ogrodach, p~nych sliw wyborowych, soczystych 
gruszek i smacznych j'awek, z kt6rych Plock slynie ad dawna. 

Nareszcie nadszed dzier'i odjazdu. Odbijajq od brzegu, szy
per pracuje z knechlami, rozwin~li tagle, bo jak radzi Klonowicl 
w swoim Flisie: 

Wj~c i okr~t bardziej sporo idzie 
Gdy dopomaga Eo/us Tetydzie 
Juz si~ poruczaj pod czasem pogodnym 

Wiatrom lagodnym. 
37 
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Znaczenie hasei: 
POZIOMO: 1 - koleianka kt6rq lubisz, 8 - nosisz je od dnia 

narodzin, 9 - mil;1So z przedniej 90rnej cZli!sci tuszy wolowej lub 
ciel{lcej, 11 - pow6d, 12 - nazwa Jednostkl "mocy" okular6w, 13 
iskierka, 15 - leiy na dnie morskim, 18 - wpuszczaja swiatlo do 
mieszkania, 21 - "klatka" piersiowa, 23 - lubi siedziec w domu, 26 
imili! slawnego francuskiego zJodzieja-dientelmena, 27 - maly stru
mien lesny, 28 - okres nauki, 29 - ziemia, rola, 30 - pobranie zaliezkl 
na poezet wy~aty, 31 - maly pieri drzewa, 32 - kr6ciu1ka notatka. 

PIONOWO: 1 - pewien uzgodniony system, norma, 2 - taktomierz, 
3 - pomoenlk sekretarz, 4 - przerwa mll;ldzy aktaml przedstawienia 
teatralnego lub muzycznego, 5 - kierownlk dzialu kopalni sprawuja
cy nad nim nadz6r, 6 - dzielnica lodzi lub nazwa klubu sportowego, 
7 - zesp61 kom6rek podobnie zbudowanych i pelniace podobne 
funkcje, 10 - ...choroby lub diagnoza, 14 - mama. tata i ty, 16 - obawa 
przed kims, strach, 17 - utw6r muzyezny 0 nastroju LJroezystym, 
skomponowany na cMr i orkiestr{l, 19 - popularnie - zesp61 muzy
ezny, 20 - gl6wne naczynie t{ltnicze, 22 - dawna nazwa miasta Ho 
Szi Mina w Wietnamie, 24 - ...Spokojny lub Atlantycki, 25 - mala rura, 

Rozwiazaniem krzyi.6wki bl;ldzie maksyma lacinska, wypisana z 
kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu i przeniesiona do 
diagramu. 

Haslo "Kto w lesie nie zbiera ten w zimie I?rzymiera" bylo rozwia
zaniem krzyi.6wki z poprzedniego numeru "Zycia Nasielska" (6/96). 
Szczli!sliwym laureatem okazal si{l p. Ignacy Podolski z Legionowa. 

Serdecznie gratulujemy. 
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15-18.08..96. "Wampir w Brooklynie" - film 
"Szkarlatna litera" - dramat grozy. Do nowojorskiego portu 

obyczajowy, prod. USA, godz, wplywa statek z martwq zalogq. 
17.00. Pod pokJadem spoczywa trum


na z czamoskorym wampirem.
 
22-25.06.96. przYbywa on z Afryki, w poszu

"Wampir w Brooklynie" - film kiwamu narzeczonej kt6ra jest
 

grozy, prod. USA, gOOz. 19.00. mu przeznaczona. OkazuJe sil;!
 
"Pod presjq" - sensacyjny, ie ona sarna nic 0 tym nie wie 


prod. USA, godz. 17.00. I pracuJe w nowojorskiej polieji.
 
Wyk.: Angela Basset, EddIe 

29-01.09.96. Murphy (100 min.). 
"Sieriant Bllko" - komedia 

prod. USA, godz. 17.00. 

5-8.09.96. "Szkarlatna litera" - film oby

"Szamanka" - film obyczajo czajowy. adaptacja powiesci
 

wy, prod. polskiej, gadz. 17.00. Nathantela Hawthorne'a. Akcja
 
filmu rozgrywa si~ w XVII- wie

cznej Nowej Anglii - do nadmor

skiej osady przybywaja emi


"Szamanka" - Polski film oby grand. Wsr6d nich jest mloda 
c;:zajowy w reiyserii Andrzeja m~iatka, pragnqca przygoto
Zulawskiego. Docent anlropolo wac dom dla siebie i nieobe,- -
gii spotyka mlodq dziewczyn~, go jeszcze m~i.a. DziewcL. 
pomaga jej wynajac mieszkanie bierze udzial w nabozeristwach, 
- gdzie natychmiast dochodzi do slucha kazan miejscowego pa
erotyeznego zbliienia. Wzajem stora. Rodzi sil; wzajemna fa
na fascynacja zmienia zycie scynacja i uczucie mil;ldzy pa
obojgu ... W rolach gl6wnych: storem a kobieta. Konsekwen· 
Iwona Petry, Boguslaw Unda, cje sa okrutne, odrzucenie po
Agnieszka Wagner (112 min.). za nawias purytanskiego spa

leczenstwa napi~tnowaneJ ko... biely. Wyk.: Demi Moore. Gary 
Oldman, Robert Duvall (135 

"Pod presjq" -The juror - Mlo min.). 
da kobieta bierze udzial w pro
cesie jako s~dzia przysi{lgly. 
Oskarionym jest ezlonek malii, 
podejrzany 0 morderstwo. Tui: "Sieriant Bil~o" - komedia 
przed rozpocz~ciem przewodu garnizonowa - Zolnierz-ochol
sqdowego zjawia sil;l tajemniczy nik przybywa do swej jednostki 
wyslannlk: ma dopilnowac, by wojskowej. Ma tam sluiyc jako 
kobieta glosowala za uniewin technik-specjalista. Wkr6tce 
nieniem oskarionego. Wyk.: przekonuje sil;l ie zaj~cia szko

Demi Moore, Alec Baldwin, leniowe Sq Iylko parawanem dla 
Lindsay Crouse (116 min.).	 prowadzenia kombinatu gier ha

zardowych. Wyk.: Steve Martin, 
Dan Aykroyd (94 min.). 

Szkuta wyptywa na srodek Wisly, wschodzi wiatr sztychowy, 
napelnil iagle... 

I jak ryba wod~ glowE1 porze 
Tak szkuta rzek~ sztabq rinie i orze 
I dzieli bruzdy na obiedwie stronie 

Jak po zagonie. 

Slojq podr6ini na pokladzie i patrzCj na uciekajace miasto: 
"Plocko wesole na brzegu wysokim" na zielone ogrady poma
lowane zlotem i czerwieniq; na smukle wieie koseiola. 

Wszyscy radzi i weseli, szyper powiada, ie najdalej za dzle
si~c dni b{ldq w Gdansk . 

Na przodzie stalku rozpi{lty namiocik Z pl6tna, pod nim wygodne 
siedzenia i stolikdla panstwa. Staroscina robi ulubionq ponczoszk~, 
staroscianka kladzie pasjans z kart francuskich, k16rego sifil na
uczyla w Wiedniu ad swojej dotki, ksi~i.nej Trautmausdorff, staro
sta pali lulk~ i przypatruje si~ karcianym kombinacjom. 

Anulka oparta 0 burt~ statku rozmawia ze Stetanem, k16ry jej 
wlasnie opowiada, jak w pultuskich szkolach ksiadz DeHnilor, 
kt6ry go bardzo lubil dal mu do czytanla Flisa Klonowicza, a 
utwor ten lak mu si~ podobal, ie go prawie na pamil;lc nauczyl. 
Mial tei. ochot~ ze szk61 uciec i na tratwie z IIisakami do GdaJiska 
poplynac. 
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- A c6i tam pisze tak pi{lknego? . pyla Anulka podnoszqc na 
Stefana swoje sliczne, promieniste oczy, w kt6rych ciekawos6 
Iqczy si{l z podziwem nad jego mqdroScia. 

- Opisuje nadbrze:ine grody, zamki, miasta, obyczaje f1iso
wskie. 

• Musisz mi 10 waszmosc wszystko opowiedziec, pokazac. 
- Aby tylko panna Anna sluchac chciala. 
Tymczasem uwaga dziewcz~cia zwr6cila si~ na brzegi. 
- Ach! jak to zabawnie ptynac z woda - wykrzykuje. - Drzewa, 

krzaki uciekaja jak przestraszone, patrz wacpan, tam na piasku 
stoi czapla, a tu sil? zerwaly z k{lpy sliczne, biate ptakil ... 

- Te rybitwy - objasnia Stefan. 
- 01 jeden plusnql w wod{l i wynosi ryb~. a drulJie chcq mu jq 

odebrac, ~oniq go... wrzeszczq... i Anusia rozbawlona smieje Sl{l 
serdeezme, pewnie zapomniala 0 swoim towarzyszu, sciga 
wzrokiem ulatujqce ptaki. 

A Stefan patrzy na niq i mysli: kiedyi: ona sliezniejsza? czy 
jak spoglada powainie, prawie smutnie? czy jak taka rozwe
selona? roztrzpiotana? J przypomina sobie ten wiersz Kocha
nowskiego: 

Gdy smiech r6iane twe stuli jagody 
Dusza ma pogrzeb w dolkach twe) urody, 
Lecz kiedy Izami oczy sif) zawarly 
Tq rosE1 wskrzeszon powstaje umarly. 

(c.d.n,) 



KOTI.Y - GAZ,OLEI

Firm po/skich i zagranfcznych 

SPRZEDAZ I PELENSERWIS
 
Ponad 20 /at do§wiadcze1i I
 

Stanislaw Wi~kowsk;
 ::J
06-130 Nasielsk, u/.Starzynsldego 4D m.6, te/.12-347 

RatYJ Rachunki VAT 
•• .""l'.J')IIo~~. 

WYPOzYCZAINIA 
ZASTAlWSTOIA)WEJ 

na wetJeIs, komunJe Porcelli". bUa I koJorow. 
I 'nne u~. ezynua 15-19 

JAn GaIn/ie· P1&klrog/ St8m, ul.P.rkowli 9 

KOMPLETY WYPOCZYNKOWE
 
IAPICEROWANE
 

, protluTccja, uslug~ raty
1
L:~~~.t Wil,l.wo , .L1266: J 

MEBLE KUCHENNE
 
z materia16w importowanyph 
OD PROJEK1U DO MONTAZU. 

Konkurencyjne ceny III 
! Producent: Kazitnierz Dj1lewski
! 06-130 Nasielsk,. ul.Elektr01lOwa 10 
t,.........'I"l'A.........n~ .. n'~AA~.~~.~.~.~-:.) ...,.J'.... lo'on ......~) ...n .. )vo"""'JV)~.J'IV' .. n~.""..__~_----l
 

OGLOSZENIA DROBNE:
 
* Sprzedam 3 ha z budynkami nad WkrC;l. 

Wiadomos6: tel. (0-22) 669-29-11 

* Sprzedam dziatk~ 4.000 m2 w Mogowie, 
przy stacji PKP. 
Wiadomos6: tel. Legionowo 784 44 24 

Nasielsk, ul. Kard. St. Wyszyliskiego 5 
Teresa Romatowska 

* autoalarmy, * immobilisery, 
* centralne zamkJ, * elektryczne szyby, 

* bJokada ~tonu. * radio - montai:. 
A~AdJ:,~' 

Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14 

f SYS EMY ALARMOWE 

Prawda, ze rewelacja ? 
Otoi po przeliczeniu kosztu dotarcia do jedne
go czytelnika jednego modulu reklamowego w 
naszej gazetce mamy wlasnie takq "astrono
micznq" sum~. Oplaci si~ na pewno. . 

Ponizej podajemy ceny ogloszen w Zyciu 
Nasielska: 
1. Ogloszenia drobne (slowne) - tylko dla osob 

fizycznych nie prowadzqcych dzialalnosci go
spodarczej • 0,60 zl/1 slowo 

2. Ogloszenia powierzchniowe ( najmniejszy 
modul reklamowy = 1/16 strony ) 

- 480,00 zl I ca a strona 
Stosujemy bonifikaty ( dot. p-tu 2) jn.: 

za 2 edycje - 15 % 
za 3 edycje - 20 % 
za 4 i wi~cej edycji 25 % 
oraz tzw, dodatkowq ulg~ "dla stalego Klie'!ta" 
tzn. za ponowne umieszczenie reklamy w "ZN" 
a) takiej samej - 10 % 
b) innej reklamy tej firmy 5% 
Uigi i bonifikaty nie wykluGzajq sj~ wzajemnie. 



Pie~z D JD. pol kiej 
reprezen~ cJi oUD1pijsldej 

dokonczenie ze sIr, 1	 Ieck.iej. a zW/aszcza zlotej i brllzowej me· 
dalistki Aenaly Mauer by! przyczyn<l tego 
Uoku, Najwiekszll grup", sympatyk6w pol· 
skiej ekipy stanow"l wroclawianie i nasiel
szczanie. Z obozu szkoleniowego sped 

przewodnicz!!cy MKOI Juan Antonio Sa' Szczecina przybyla grupa mlodzieiy, kt6
marancl1. StaeJe radiowe I telewizyjne ca· ra trenuje, aby pOjse w slady Ich starszej 
lege Swlala w ponad slu l~zykacl1 powta kolei:anki I kolegi, kt6ry zdobyl srebmy 
rzaly je] imi~ I nazwisko oraz nazw~ na· medal. W rekaeh transparent I male klu
szego miasleczka, Szczeg6ln" radosc bowe c110~giewki. Nad glowami naszej 
sprawila nasza sportsmenka Polonii ame· nasielskie) grupy dominowal olbrzymi
rykansklej. Jaki:e podniosla ich na duchll. herb naszllllo miasla, Dzlennikarze prze· 
Ta urocza, drobna dzjewczynazroblla dla prowadzal/ wywiady z slostrami I bracmi 
Polski I Polak6w . lych z kraju I tych, Renaty. Do nas zwraC<\no sie z pros~ 0 
kl6rych ez~sto ok,rulny los rzucil w dalekie archiwalne numery Zycia Nasielska, 

Oczekiwanie przedtuialo sill. ponlewai w 
kr6tkim czasie zza oceanu przyleciaty Irzy 
polt;line Boeningi IoOprawa celne zebrala 
wiele czasu. Wreszcie drzwi rozsunf;ly si~ 
I Ukazali si~ rozesmlani zawodnicy. Na 
czele szla .. zlota" Renata i "srebmy" M,
roslaw Rzepkowskl. Wszystkie obieklywy 
apara16w lologralicznych i kamer zwr6co
na byly wtej chwlll tylko na jedn" os~ 
na Renatf;l Mauer, Doplero po p wnym 
czasle przypomniano sobie, 1:e jest prze
ciei i srebmy medalista, a I Inni slrZelcy 
lez zajell wysokie punktowane mlejsca. 
Oficjalne powitanie trwalo berdzo kr6tko 

Na zdi~u: Powitania na lotnlsku.	 ZawoOnlcy podesZli w slronl,! wltaj'lcych. 
Renata pierwsze kroki skierowala do 
nas - delegacii miasla I do rodzlny. Po

strony, wil7ce; nii caly tabun polityk6w I	 calunkl, usciski, tzy radosci i" przepiek
Innyeh dzialaczy, kl6rzy naJcz~Sciej za ny olbrzyml bukllll cd wladz naszego 
pienilldze podatnlk6w I/umnie pospieszyli miasla_ Zawodnicl:ka lonle wprost w 
za ocean. kwialach, Byto coraz ciasnie), Napierall 

ZwyclllSlwo Renaly jest tym cannie)· dziennikarze z mikrofonami I aparatami 
sze, ie dla wjalu byto olbrzyml'l nlaspo fotograficznymi Mfstrzynl olimpijska po
dziank<l. t-Jia bylo nlesROdzlank<l die cry· wledzlala, ie takieao powilan,a sill nle 
lelnik6w Zycla Nasiallib, kt6rzy razem z spodzlewala I bardzieJ Je pI zezyla nli 
naml wierzyli w jei ::N!kees. Ci, kt6rzy w gratutacje przekazywane Jei z.araz. po 
chlodny ezarwcowy wiecz6r 1'1 dnlu 30 na zdobyciu medalU. 
boisku Szkoly PoOstawoweJ nr 2 wytrwale Wladze zwi'lzku strzelecklego (prezes 
czekali ne )ej przyjazd z odlaglego Wroc	 przyszedl na 10 powitanie 0 kulach) szyb
lawia, gdzia tego dnta slartowala w zawo·	 ko zabierai<\ zmeczonych podr6i'lI... po
dacl1 0 mlstrzostwo POlski pamietai<l z	 witaniem zawodnik6w I przenoszll. sll,! do 
pewnoSc'<\, ie Za nasz<\ wlare w ie) me·	 holelu Wera, gdzie eki~ podjl/to szam
dale obiecala, ie jaden z nich dedykuje panem. Wsr6d zaproszonych goSci byta 
nam. I pamletala W )OOnyrn z wywiad6w 
powiedziala, ie pierwszy medal dedyku]e 
swei cOreace Nalalce, a drua1lym wszy· 
slkim, kl6rzy wlerzyli 1'1 jeJ zwyci~stwo. 
DZleku!emy. Lojalnie lrzeba przyznac, ia 
jako mleszkanka Wroclawla ma lam tei 
zagorzalych kibic6w i wlelu z nieh !akis 
wierzylo w jej medale. W plerwszym rz~
dzie tym wlerzllcym byl wlceprezes Pol
skiego ZwlllZku Slrzelectwa Sportowego 
Komendanl Osrodka Strzeleckiego we 
Wrodawlu plk Leopold Kaluia_ W domu 
Pana Pulkownika Renatka jesl lraktowa
na jak cztonek roOziny. I tu nlespodzianka 
- Komendaot Osrodka Strzeleckiego 
WKS "SlllSk" Wroc!aw przel: sympatl", 
dla naszogo mlasleczka zaprosll dziesi~ 
os6b z Nasielska - czytelnik6w Zycia Na
sierska do Wroclawia na naslfilpne mi
strzostwa Polski. 

Cd roku 1989 Renata mieszka Ilrenuje 
we Wroclawiu, Reprezentuja Wojskowy 
Klub Sportowy ..SlllSk" Wroclaw. Wiele 
os6b pyta, dlaczego umieszkata tak de
leko od rodzlnnych siron, dlaczeao pozo
stawlla ZwillZkowy Klub Strzelecki w War
sl:awie. Ot6z we Wroc!awiu znajduje si", 
naliepszr w Polsce I jeden z najlepszyeh 
w Europle oblek! - strzelnlca. Tu stworzo' Na zdj~iu' Ziole Renala I srebrny Mlro· 
no zawodnikom najlepsze warunki do slaw Rzepkowskl. 
uprawiania leao sportu Nawel najwl",· 
kszy lalenl w drodze do sukcesu musi bye 
wspierany tworzonymi mu warunkaml. 

Pierwszego slerpnla na Iolnisku w War· r6wnlez delegacia nasze] naslel!;k'ej gru
sZ3wie w hali przylol6w bylo niezwykJe	 py. 
tloczno. Tego dnla wraeala I: Manty ko· KorzystaJ'!c z okaz)' rozmawlalismy z. 
laina grupa 0limpljczyk6w. przylecleli	 czolowyrnl polskJmi Slrzelcami . Mirosla
WlOslarze Istrzelcy. To powr6l ekJpy strze-	 wem Rzepkowskim, Julltq Macur I Malao

rzallj Ksi'likiewlcz. Ta ostatnla slartuje w o nastepc6w tei chyba nle powinnismy
 
tych samych konkurencjach. IV kt6rych sie martwlc • jui: Irenuje I osl<\ga dobre
 
wystl7pu)e Renata Przez wiele lat uzyski' wynlkl cOrka sympatycznego Komendan

wala lepsze wynikl od naszej zawodnlcz· la osrodka strzeleckiego we Wroclawiu
 
kl. w Sarcelonie zdoby~a medal brllZOWY. Agnleszka Kaluia, a chyba I Nala,lka, kt6

Teral: role si", oOwr6cily. Przyzna)emy Sill ra bawl si", dedykowanym jej przez mam~
 
pani Malgosr, ie my na It;I odmianll Josu zlolym medalem, bf;ldzie si., slerala po

nlecierpliwie czekallSmy I od lat kibjcowa wi<;,kszyc rodz!nn<l kolekcj",. A moie I w
 
lismy naszaj zawodniczce, OczywiScia Naslelsku zoslanie reaktywowana sekcja
 
nia ma 0 to do nas pretensJl, dobrze czuja strzellicka. KJub mlat jui: kiedys kllku rnl

sl\! w naszym gronle. Panl Malgosia m6· strz6w wojew6dztwa
 
Wi, ie nie jest zazdrosna 0 sukcesy Rena Renala Mauer zapewnla, 2e ~zie
 
Iy. Co wiece] c1eszy sl", z je] medali, Uwa slarala si~ jak naJszybcie! spotkac z ezy·
 
za, ie zdrowa rywaJizacja dopinguje ja lelnikaml Zycia Nasielska. GOSclc i<l ~ll
 
obydwie do lepszej pracy. Renall7 uwaia Iakie wladze miasta, Ale, 0 spotkanie pre

za SWlj przyjaci6!ke. C6i lakie Jest iycie  si takie Polonla amerykanska i najpraw·
 
rywalki na slrzelnlcy, przyjaci6lki w iyciu dOpodobniej juz za kilka dni Zlota Renata
 
Zyczymy je), aby na nasl",pnych Igrzy polecl znowu W(az z innymi medalistaml
 
skach w Sydney slant;lla na podium luz do Stan6w Zjednoczonych.
 
kolo Renaly_ przyjmuJa to z uSmiechem AZ.
 

•Zhik pr,iy si, do skoku
 
Igrzyska skonczone, wakacje tei si(l soble. I co... zawodnicy wykrusza)a si", 

koriCZ'l, nadchoOzi normalna szara co· jeden po druaim, Nie utrwalajll sil(! r'>w
dziennose, Rusza!llligowe zmaganla p~ niei wI",zl koleienskie, brak jeSl chotby 
karzy Czy ~ll one szare, bel: wyrazu. kr6tklego obozu szko[eniowego potoc.zo· 
czy tez przynioS<\ nam moc wuusze", ale nego z wypoczynkiem po seze -0 
tych pil(!knych, m~ych • wzruszerl zwyclt;l wszystko w tym roku moi:e Sll,! z "c, 
stwa? Pytam 0 to prezesa MLKS .,Zbik" ponl"waZ gropa pT\li:nych f powainych 
Nasielsk Aleksandra G6reckiego i wice przedstawicleli biznesu zawi'lzala Rade 
prezesa klubu Leszka Jankowskiego. Na Sponsor6w. Jej przedslawiciel Andrzel 
twarzach prazes6w widac spok6J I powa Grabowski zoslal czlonkiem Zarz<\du. W 
lle, spod kt6ryeh wyzlera jednak zaklopo grupie inicjatywnej znaletH sl", lacy ludzie 
lanle. Cheia/aby dusza do raju, Marzy si", jak: Tadeusz Czachorowski, Krzysztof 
IV IIga GZllje, ie gdyby 10 od nich zaleia Piljtkowski, Andrze] Tyskl. Franciszek 
10, to za rok rozmawialibysmy jui 0 Iii J6twiak S<\ JUi: nasl",pni. Coraz wlliCei 
lidze. Ale lak na ralie ... Odrzucajll mysl 0 nasielskich przedsl",biorstw umacnia sl~, 
spadku. To nie mlescl si., w ich raehu· rosnle prestii firm. e wyrazem lego Jest 
bach Mtoda dmiyna [uz okrzepta w bo che6wspierenia sportu. Tu liczy si<;l Wda 
jach. Fakt. ie polowa druzyny 10 ieszcze I:lot6wka, DUill pomOC!l bf;ldfie tei two' 
luniorzy.< ale w Iym roku 10 ~uz )uniorzy rzenle miejsc pracy dla zawodnik6w, 
starsl. ~rednia wieku wynos, 21 lal, co Przedsillbiorcy chC'l wspom6c druiynl/, 
naprawd", jest niskll przeci",tnlj. Jest tet chC'l wspom6c zawodnlkow, ale do spra
kllku starszych, doswladczonyeh ~awod· wy poOehodz<\ prolesjonalnia. Delli pie
nlk6w i ci podnosz'l przacit;ltn'l wiekowll nllldze, daJ~ zawodnikom prac~, ale od 
do tych 21 la\. Ich doswiadczenie w polll' l:awodnik6w wymagej<l solldne) gry, gry 
aeniu z mloOoscill moze naprawde Za na pewnym poziomie. To ich zasada, Pie· 
procentowac dobrym mle]scem w tabeli ni<ldze sponsora 10 nie zasilek dla nieuda
I... odpukac w n,emalowane drzewo, cznik6w -po ten naleiy ustawiac sj~ gdzie 
awansem. Czyli mlodosc I doswladczenie indziel_ Tu sle bl,ldzie nagradzalo wysilek, 
to pierNSzy atut druiyny. prace, zaangaiowanle, wynik. J"iell oby

Prezesi zastanawialll sl", nad dals"Zyrni. dwie strony spEllni<l swe zobowj~zania, to 
Do zespolu powr6c~o kll~u zawodnik6w, -na efekty nie bl,ldzie Irzeba dluao czekac. 
kt6rzy grali kiedys, Ildy Zblk byl w lidze Naslt;lpnym atutem sekejl jest 10, ze 
miedzywojew6dzkiej, Wr6cili z wlasnej trener Wojcjech Zaclewski zajm,e sll,! tyl' 
woll, z pewnoscill bedll t3k pracowali. aby ko pierwszym zespol"m, Junlor6w mlod· 
pokezat ..mlodym", co ]eszeze sll warel. szych przekazal Robertowi Wr6b1ewskie
Ta rywalizacja to tei atut mu, kt6ry opr6ez zajfi\C szkoleniowycl1 bf;l. 

Wsp61nla szukamy dalszych plus6w. dzia wystepowal w drui:yni" ser;~""w_ 
Jeden z rozmawla!llcych m6wl. ie prze Prezes G6reckl liczy, ie nast",pu. \. 
ciei doplynela ,,$wleia krew". Potrzebne wodnicy wywelczll awans do IV ....... r<. 
JeSI jednak jeszcze wzajemna poznanie Prusinowski, P, Uminski, D. Kordowski, 
sl",. dopasowanla i akceptacja. Nowl mal!! C. Prusinowski, J. Uminskl, H, Skluckl, R. 
pewne cechy, Jak np zdecydowanie pod Bugalski, S. Bugalski. J. Tomczyk, G_ 
bramkll. SZybko$C, nlellst",pliwosc w wal OSlrowskl, R. Flcurskl. T. Kurablewicz, R. 
ce 0 pilk", I tym powir:mi "zarazic" dotych Borzymowski, M. Jalmuina, R. Wr6ble· 
czasowych pilkarzy Zbika. Ci ostatni ma)<\ wskl. G. Szymanski,M. Macias. A, Kamlrl
takie Wiele umieJ",tnosci, kt6rych brakuie ski, A Fa lI(!cki. D. Zbikowski, R. Kosze
nowym kolegom. Wzajemne podpalrywa wSkl, J. Radzicki. J. Pollcinskl. K, LIsze
nie si"" wzorowanie i pawna zdrowa rywa wski_ 
IIzac)a to k.olejny alul Roz rywkJ IIgl9krt;l90weJ rozpoczynallj 

Niew<\tpllwym czynniklem, k\6ry powl· sle 1B sierpnia. Zbik wyjeidia do Narzy
nlen wplynllc na to, ie 0 pilkarzach z mia. Pierwsze mecze w Nasielsku to: 25 
Nasielska znowu bfldzie glosno I to nle sierpnia z Poloni,! lIowo i 31 sierpnja z 
lyiko w aminie jest wzrost zainleresowa Plonsklem, W ramach przygotowan Zbjk. 
nia seke!'! spoleczlins1Wa. Ze wzgledu na stoczyl zwycillskl pojedynek z dmzynll z 
brak srodk6w tak w bud.iecia parlstwa jak Pomiech6wka (5:1). 0 innych druiynach 
i w budiecie gminy sport coraz cz",sclej pllkarsklch i pozostalych sekcjach bI(!
finansowany jest pr:zez sponsor6w Z tym dzlemy pisac z chwillj rozpoczt;lcla przez 
u nas bywalo ,liinie, ale raczej slabo. nle r04gryw"k. 
Przez ostalnia lata w sakcji pokazalo sl~ Klubem kleruje Zar:z<\d w skladzie: Ale· 
wielu naprawde utalentowanych zawod· ksander G6recki. Leszek Jankowski, 
nik6w, Przychodzl jednak czas na naukll Wolciech KowalskI. Edward Chodyna, 
W szkolach poza lerenam gminy. trudno Tadeusz Bielecki, Grzegorz Podgr6dny i 
znaleic prace na rnleJscu, wreszcie za Andrzej GrabowskI. 
kladajllc rodzine trzebe myslae nie tylko 0 AZ. 

Bye. 
A IEL 
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