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Jezusa Milosiernego przewodniczyl ksiqdz Biskup Zygmunt Kaminski. 

Szahowniczytelnicy! 

Milo mi poinformowac,ze nasza i Wasza gazeta "ZyGie 
Nasielska'" zdobylo gloWnq hagrod~ w konklirsie na naj
lepszq gazet~ lokalnq na mif?dzywojew6dzkim przeglq
dzie prasy lokalnej, Jest to zasluga calego zespolu reda
koyjnego, kt6remu w tym miejscu serdecznie dzi~kuj~ za 
dotychczasowY wklad pracy, Zasluga wladz samorzqdo
wych, za utnozliwienie wydawania tej gazety, orazWasza 
zasfuga drodzy czytelnicy, za wymagania jakie nam sta
wiacie w swoich listach, i CZl;lsto osobistych rozmbwach. 
To Wszystko zmusza i zobowi~zuje do jeszcze bardziej 
wyda)neJ naszej praty. 

Z powai.aniem 
Redaktor naczelny 

I PIQriskie SDotkania Prasy Lokalnei 

•
f,Zycie" na podium
 
i to na najwyiszym jego sto ne redagowane Sq w wil;l

pniu. Caly zesp61 redakcyjny kszoSci przez bardzo mlodych 
bardzo si~ z tego powodu cie ludzi. Trzeba jednak uczciwie 
szy, ale wiemy, ie wysoka powiedziec, ie nie bylismy w 
oeena, ja~ uzyskalismy, to tym towarzystwie najstarsi. W 
jednoczesnie zobowiqzanie PoswiE;ltnem kolo Plonska 
do jeszcze lepszej pracy, wiele wzbogacalismy sw6J dzienni
bowiem nam jeszcze brakuje karski warsztat, poznawalismy 
do doskonalosci. Na I Plonskle prawo prasowe, problemy re
Spotkania Prasy Lokalnej je klamy i marketlngu. Nadal 
chalismy jako uczniowie. Wie uwaiamy siE;l za amator6w w 
dzielismy, ie organizatorzy tym faehu i muslmy dalej po
zaprosili wiele dziennikarskich glebiac swq wiedzE;l. 
slaw, kt6re mialy za zadanie Wysoki poziom spotkania w 
wspom6c warsztat pracy Poswifiltnem to w gl6wnej mie
gmlnnych i parafialnych gaze rze zasluga organizator6w i 
lek. I sluchalismy, bo bylo cze wyktadowoow. Wsr6d nich wy
go sluchaC. Bylismy naprawdfil pada w pierwszym rz~zie wy
pilnymi uczniami, a wszystko mienic Siefana Bratkowskie
dla Was, nasi Czytelnicy. go, Andrzeja Wr6blewskiego 
Prawd~ m6wi qc przecifiltna (Ibisa), Jacka Kozlowskiego, 
wieku naszego zespoju byla Krzysztofa KCjkolewskiego, 
wyisza nii niekt6rych ekip, Miclla!a Kulesz~ i burmistrza 
tym bardziej, ie duZq gru~ Ploriska Andrzeja Pietrasika. 
stanowili redaktorzy gazetek qni tei wcze.sniej zapoznali 
szkolnych, a i gazelki parafial- Slfil z lokalnyml tyIuJaml praso
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Slowa tej piesn i roz
brzmiewaly we wrzesniu we 
w5zystkich swiCjtyniach na
szeJ gminy - w Nasielsku, Nu
nie, Cieksynie i Piesciro
gach. Towarzyszyly one ob
rZfildom zwiqzanym z history

cznq niewqtpliwie wizylq cu
downego obrazu Jezusa Mi
losiernego, jaka miala miej
see w tym mjesiqcu. To juz 
druga w tym roku, po nawie
dzeniu naszego dekanatu 
przez Figurfil Matki Boiej Fa
timskiej, niezwykla uroczy
stose koscielna. Jak powie
dzial dziekan nasielskiego 
dekanatu ksiCidz pralat Kazi
mierz Sniegocki Matka przy
gotowala drog~ Synowi. 

Podobnie, jak w czasie po
przedniego nawiedzenia. tak 

i teraz wiE;lkszose czlonk6w 
wsp61not parafilanych wzbo
gacila przeiycia duchowe 
zewnfillrznymi wyrazami 
swiadczqcymi a przynalei
noscl do Kosciola. Okna i 
balkony zoslaly przystrojone 

I oswietlone i to nie tylko na 
trasie, kt6rq przejei:dial sa
moch6d-kapliea, Odnowiono 
i przystrojono przydroine ka
pliczki. Dekoracja pojedyn
czyeh nawet dom6w stojq
cych daleko ad wsi 5wiad
ezyla, ze tu mieszkajq ludzie 
wierzqcy. Tym sposobem 
wyrai:ali radosc z przybycia 
Syna Soiego w cudownym 
obrazie. Innym zewn~trznyrn 

wyrazem duchowych prze
iyc byte chyba to, ie na na
szych ulicach i drogach do-

c.d. na str. 5 



Ai trzykrotnie w miesiqcu 
wrzesniu obradowa! Zarzqd. 
Dul.q cz~sc spotkania w dniu 
9 wrzesnia zaj~ly negocjacje 
w sprawie wykupu dzialki 
pod rozbudow~ szkoly zawo
dowej od spadkobierc6w pa
na Alfreda Wronskiego. Na 
tym spotkaniu nie osiqgni~to 
jednak kompromisu. Rozmo
wy postanowiono jednak 
kontynuowac. 

W zwiqzku z powolaniem 
jednostki budzetowej Zakla
du Obslugi Szk61 istnieje pil
na potrzeba zatrudnienia 
pelnomocnika burmistrza w 
lej jednostce. Postanowiono 
zaprosic na nast~pne posie
dzenie osoby, kt6re wyrazily 
ehlilc obj~cia tego slanowi
ska. 

Na tym tel. posiedzeniu 
wysluchano delegacji osied
la Pilsudskiego II zaniepoko
jonej brakiem prac przy od
wodnieniu osiedla. Odbyly 
si~ dwa przetargi nawykona
nie tego zadania, leez nie 
zglosil si~ i:aden wykonaw
ca. ZarzCjd sugerowal, aby 
przeniesc t~ inwestyej~ na 
rok nast~pny i zapewnic od
powiednio dui:q sum~ pie
ni~dzy, kt6ra z pewnosciq 
zainteresuje potencjalnych 
wykonawc6w. Przedstawi
ciele mieszkanc6w osiedla 
uwazali jednak, ie istnieje 
moiliwosc znalezienia wyko
nawcy, a wykonanie pew
nych prac metodq gospodar
CZq sprawi, ze mOl.na b~dzie 
osiqgnqc wst~pny efekt przy 
odwodnieniu osiedla. ZarzCld 
przystal na t~ propozycj~. 

W dalszej cz~sci Zarzqd 
zapoznal si~ z propozycjami 
Komisji do Spraw Targowi
ska. Poniewai wszyslkie 
one wzbudzily powai:ne za
strzeienia czlonk6w Zarzq
du, postanowiono w tej spra
wie odbyc spotkanie z Komi
sjq. 

Ponadto om6wiono spo
sob uezczenia SWi~ta Nie
podleglosci i problem zwiq
zany z wykonaniem utwar
dzenia placu we wsi Nuna. 
Postanowiono takie, aby 
wobec zainteresowania za
kupem dziatki przy ul. Szkol
nej przez sqsiada. wystqpiC 
do Rady 0 podj~cie uchwaly 

IYGII 
NASIELSKI 

w sprawie zbycia tei dzialki w 
drodze przetargu. 

W czasie drugiego posie
dzenia, kt6re odbylo si~ w 
dniu 19 wrzesnia Zarzqd za
poznal si~ z wynikami gospo
darczymi ZGKiM za pier
wsze p6lrocze 1996 r. Przy 
okazji poruszona zostala 
sprawa przeniesienia largo
wiska, Burmistrz poinformo
wal tei: 0 przekazaniu, zgod
nie z ustawq z dnia 2 lipea 
1996 r. 0 najmie i dodalkach 
mieszkaniowych, kompeten
eji dotyczqcych gospodarki 
lokalami. Ponadto postano
wiono na prosb~ GS-u w Na
s ielsku przes unqc term in 
p1atnosei podatku od nieru
chomosci za miesiqce VIII 
IX, X. Burmistrz obieeal tei: 
na wniosek przedstawiciela 
straiy przeprowadzic rozmo
wf: z GS-em w sprawie wyko
rzystania przez t~ organiza
cj~ nakryc stotowych z bylej 
restauracji. 

Waznym punklem lego 
posiedzenia byto wyslqpie
nie pani Alicji Walesiak-Ko
pczynskiej, w ktorym p,zed
stawila swojq koncepcjf;l kie· 
rowania oswiatq w gminie. 
Po dyskusji nad przedsta
wionymi propozycjami po
stanowiono wyslClpi6 do Ko
misji Oswiaty, Kultury i Spor
1u 0 wyraienie w tej sprawie 
opinii. 

Kolejne posiedzenie Za
rzqdu w dniu 24 wrzesnia od
bylo si~ (azem z posiedze
niem Komisji Oswiaty, Kultu
ry i Spo rtu. Na poczqtku 
wsp61nych obrad pani Skarb
nik przedslawila projekt 
zmian w budiecie roku 1996. 
Wynikajq one z potrzeby 
wprowadzenia do budzelu 
dotacji na zadania inwesty
cyjne i spis rainy. 

GI6wnym punktem lego 
posiedzenia bylo wyslucha
nie przez te dwa ogniwa sa
morzqdu informacji 0 dziala
niu referatu kultury oraz wy
stqpienie kandydatki na pel
nomocnika burmistrza do 
spraw oswiaty. Obydwa te 
zagadnienia wzbudzity licz
ne kontrowersje. Komisja 
Oswiaty, Kultury i Sportu po 
dyskusji we wlasnym gronie 
postanowila negatywnie za
opiniowac przedstawionCj 
przez Zarz'ld kandydaturlil 
na pe/nomocnika burmis\(za 
do spraw oswiaty. 

Notowal AZ. 

ladniejszy Urzqd 

W miesiC\cu wrzesniu rozpocz~te zostaly prace przy odnawia
niu Urz~du Miejskiego. ModernizQwane jest jego wn~rze, malo
wane Sq Sciany zewn~trzne. Waz.ne Sq drogl i wodociClgi, ale 
r6wniei waina jest estetyka lokali ui:ytecznosci publicznej, w 
tym w pielWszym rZE;!dzie siedziby wtadz miejskich. 

Jeszcze 0 wodzie 

W trakcie oddawania jest stacja uzdatniania wody w Nasielsku. 
Jest ona budowana ad 4 lat za pieniCjdze pochodzCjce z budietu 
gminy i z dotacji. Juz wkr6tce na stale poplynie wOOa 0 najwy
zszych parametracll czystosci. Nastlilpnym etapem ~dzie wy
miana sieci wodociqgowej w miescie. 

Woda dla wsi 

W koncowej fazie sCI takie prace przy budowie wiejskiej stacji 
uzdalniania wOOy w Psucinie. Stacja ta zasili docelowo 15 
pobliskich wsi. 

Gazu coraz wi~cej 

Rozpoczyna si~ gazyfikacja osiedla Ptoriska. W wyniku reali
zacji tego zadania gaz zostanie podlqczony lakZe do szkoly 
zawodowej i ZarzCldu Gospodarki Komunalnej i MieszkanioweJ. 

W koncowej fazie SCi tei prace przy budowie stacji redukcyjnej 
w Budach Siennickich. Wkr6tce i wies otrzyma gaz. 

Konsultacje 

TlWajCl konsultacje z mieszkancami wsi Jask61owo w sprawie 
urzqdzenia zaktadu utylizacji odpad6w na lerenach przylegajq
cych do wsi. Rozmowy nie SCj latwe, ale 10 tylko lepiel dla 
srodowiska naluralnego naszej gminy, poniewaZ wszystkie de
cyzje podejmowane w tak waznej sprawie muszq zapadac w 
spos6b nadzwyezaj rozwazny i racje obydwu stron mUSZq bye 
wzi!;lte pod uwag~. 

Rolnicze wybory 

Podobnie jak w calym kraju lak i u nas OObyty si~ w dniu 29 
wrzesnia wybory d<? ~egionalnej Izby Rolniezej. 0 ich wyniku 
plszemy w Innym mleJscu. 

W pierwszej dziesiqtce wojew6dztwa 

Od roku 1990 Wojewoda Ciechanowski publikuje Iisllil 10 za· 
klad6w najbardziej uciC\zliwych dla srodowiska. Niestety na 1ej 
liscie "trucicieli" znalazt si~ takZe. co prawda dopiero na 10 
miejscu ZGKiM. Wydaje si~ . .i.e podj~te ostatnio przez wladze 
miejskie (w imieniu ktorych ten zaklad dziala) prace na rzecz 
budowy zakladu utylizaeji odpad6w i budowy oczyszczalni poz
wolq opuscie to niezbyt zaszczytne miejsce w pierwszej dziesiClt
ceo 

Jeszcze 0 ekologii 

W wyniku spotkania PrzewOOniczCjcego Rady MiejskieJ i wice
burmistrza z przedstawicielami dunskiej Agenqi Ochrony 5rodo
wiska istnieje szansa na przyznanie srodk6w dunskich na reali
zacj~ koncepcji oraz projektu technicznego oc:zyszczalni scie
k6w w Nasielsku. Os1aleczna decyzja w tej sprawie zapadnie w 
listopadzie. 

W trosce 0 oswiatl? 

Od 1 so/cznia szkoly podstawowe prowadzone SCI przez gmi
n~. Dzlen Nauezyciela bl;!dzie okazjCj do spotkania wszystkich 
nauczycieli z terenu gminy z wladzaml samorzqdowymi. NastClpi 
10 na uroczystej akademil w dniu 15 paidziernika. 

Notowal AZ. 
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dokonczenie ze str. 1 

wymi wojew6dztwa ciechano
wskiego. W swych wyst~ie
niach na konkretnych prz la
dach pokazywali zalety i raki 

kalna i parafialna prasa War
szawy i wojewadztwa stolecz
nego. Ponadto stoiska wydaw
nicze oferowaly szereg publi
kacji specjalistycznych. 

Uczestnicy, a bylo ich okolo 
200, chociaz chlon~li dzienni-

Na zdjlilciu: Zesp6/ redakcyjny z gl6wna nagrodq. 

poszczeg61nych gazetek. Bylo 
nam miro, poniewaz wykla
dowey cz~sto poslugiwali sii;! 
naszq gazetkq jako pozytyw
nym przykladem. 

Razem ze spotkaniem os6b 
parajqcych sii;! pisaniem w 
prasie lokalnej odbyla si~ se
sja dla w6jt6w i burmistrz6w 
oraz rzeeznik6w prasowych 
pn. "Polityka informacyjna 
gmin". Potrzeba takiej sesJi 
wynikala gt6wnie Z tego, ie 
bardzo cz~sto wtadze samo
rzqdowe niechliltnie odnoszq 
si~ do miejscowej prasy. Dyre
ktor Generalny Fundacji Roz
woju Demokracji Lokalnej, je
den ze wsp61organizator6w 
spotkania, stwierdzil, ze infor
macja to obowiqzek a nie przy
wilej vvladzy. M6wiono, ze in
formacja nle jest wlasnosciq 
wladzy,lecz obywateli. Wajto
wie I burmistrzowie winni wi
dziee w lokalnych pisemkach 
sprzymierzenca oraz to, i.e 
prasa ta nie moze bye jedynie 
tUbq w6jta czy burmistrza. Ma 
ona rzetelnie Informowae 0 sy
tuacji w gminie, a to cz~sto 
zapobiega kryzysom. 

Ciekawe byly nie tylko zaj~
cia programowe, organizato
rzy zadbali bowiem, aby j 
przerwy moi:na bylo spl7dzie 
przyjemnie i pozytecznie. 
Uczestnicy mieli mozliwosc 
zapoznania si!;! z aktualnie wy
dawanymi na terenie wojew6
dztwa ciechanowskiego tytu
lami prasy lokalnej i wycho
dZqcymi na terenle diecezji 
ptoekiej gazetkami parafialny· 
mi. Eksponowana tei byla 10

karskq wiedz~, z niecierpli
wosciq czekali na ogloszenie 
wynik6w konkursu na najlepiej 
redagawanq l:Jazetk!;! lokalnq. 
Do rywalizacjl stan~o 40 tytu
16w. Paniewaz wiele lokalnych 
gazetek posllkuje sit;). profe
sjanalistami, nasz amatorski 
zesp61 nle robi! sobie nadziei. 
Chociai posiedzenie jUry ad
bylo sil;' wczesniej, do ostatniej 
chwili nikt nie znal wynik6w. 
Kiedy po przerwie szlismy do 
sail konferencyjnej "po. wy
rok", wezwano kogos z ,,Zycla 
Nasielska" do telefonu, be jak 
powiedziano. wzywa nas Na
sielsk. Dzwoniqcy pracownik 
kina pytal, co si~ dzieje, ponie
waz byl telefan z Plonska, aby 
ktos przyjechal po nagrad~ i to 
wi~kszym samochodem. W 
ten spos6b wiedzielismy juz,
ie I nas dostrzeiono, nie wie
dzielismy jeszcze, jakq lokatQ 
zaj~lismy I jakq nagrod~ otrzy
mamy. Dastrzegfismy dWle 
duze pakl i juz wiedzielismy, 
ze jesteSmy w scislej czol6w
ee, bo po co bylby potrzebny 
duiy samochoo. Na sail pano
wala pelna napil;lcia cisza. Kie
dy wreszcie ogloszono, ie 
g/6wnq nagrodl;l I Planskich 
Spotkan Prasy Lokalnej, na
grodl? ufundowanq przez Cie
chanowski Sejmlk Samorzq
dowy i Samorzqdowe Kole
gi.LJm Odwolawcze zdobylo 
"Zycie Nasielska" radoS<': na
sza nie miala granic, tym bar
dziej ze. jak powiedziano, de
cyzj~ tt;! jury podj~o jedno
myslnie. 

Po nagrod~ posz ismy calym 

zespolem. A byto co niese. Na
grodq gl6wng byl bowiem 
komputer. Mysilmy, ie nagro
da ta ulatwi nam pra~ i spra
wi, ie gazetka nasza ~dzie 
leszcze lepsza. 

Jury przyznalo ponadto 7 
nagr6d. Fundalorem ich byta 
Fundacja im. Slefana Batore
go. Przyznano takie dwa wy-

Zbigniew JASIK - komendant 
Komisariatu PolJcji w Nasielsku. 
Urodzil ,si~ 7.03.1950 r. (zn k . 
Ryby). Zonaty - zona Janina pra
cuje Jako kierownlk sklepu spo
zywczego w Nasielsku. Jest oj
eem dw6jki dzieci • syn Jacek )al 
17 jest uczniem lSZ w Nasielsku, 
eorka Agata ma 141al iJest uczen
nic~ SP - 2 w Nasielsku. 

W 1964 r. ukoriczyl Szkol~ 
PodstawowCl, zas w 1969 r.. Te
chnikum Ekonomiczne w lura
mlnie. Zasadnlcza sluiba wo/
skowa w latach 1969-71 - odby
wal jq w Wojskach Obrony Kraju 
w Warszawie. Po zak t1czenil,J 
siuiby wojskowej podjCjI pracli! 
w Powlalowej Radzle LudoVl'ych 
Zespolow Sp rtowych w lura
minie na stanowisku star Z 9 
instruktora. 

W 1972 r ku rozpacz'll prac~ 
w Milicji Obywatelskiej jako i 
spektor w KP MO w ZurOnllnle 
W latach 1975-1984 pefnil (un
kci~ kornendanta P sterunku 
MO w r6Znych miejscowosciach 
naszego wOjew6dztwa. W roku 
1984 oddelegowany z stal na 
studia w Wyzszej Szkole 01icer 

kieJ w SZGzytnie, po ukoneze
niu ktorej (1987 r.) uzyskal wy
kszlalceniewyisze i stoplen ofi
cerskl Mlllc]! Obywatelskiej Od 

Robert MOSAKOWSKI - Kie
rownik TP S.A Nadzoru Tele
komunikacyjnego w Naslelsku. 
Urodzil si~ 28 wrzesnia 1964 ro
ku P09 znaklem Wagl w Pultu
sku. Zona Wieslawa - piel~ 
niarka pracuje w ZOZ Pultusk. 
Jest ojcern dw6ch c6rek. Rena
ta - lat 8 i Katarzyna - lat 5. Po 
ukonczeniu Technil<u Mecha 

r6inienia. Radosc naszq po
gl~bilo to, ie lednq 2 wyr6znio
nych gazetek okazal si~, brat
nI nam, nasielski Adalbertus 
czasopismo religijno-spolecz
ne parafii sw. Wojciecha w Na
ielskU. ralulujemy. Wydaje 

sit;) nam, ie nasze dwle gaze 
ki wspaniale ifi) uzupelnlajq. 

AZ 

roku 1987 jest ki rownikiem Ko
mlsanatu IvlO w Nasielsk . W 
199D r., 0 r organl acjf Minl
sterstwa Spraw W wnliltrznych, 
m1anowany zosta! plerwszym 
Komendantem Komisariatu P 
lie]i w N ielsku. Posiada sto
plen nadkomlsarza PoliCJI. 

Bardzo in eresUje si~ ochr nq 
przyrody i srodowiska natural 
hego. Jes Gzionklem Pojsklego 
ZwiCjzku lowl cklego I P I kie
go ZWlqzku W~dkarsklego. la
palony wE;!dkarz najbardzJej ce i 
sobie cichy wypoczynek nad 
wodCj. U ludzi cenl nSjbardziej 
rzetelllq pra i; I CZCIW sc. 

rllcznego W Pultusku i odbyclu 
zasadniczej sluiby wo]skow J, 
pracowal w kilku firmach m.in. w 
FSO I Ut ..POLAM" w Pultusku. 
Od 1 paidziernika 1992 roku 
pracuje w TP S.A Zaklad Tele
kamunlkaCJi w Ciechanowle na 
slanowisku Kierownlka Nadzo
ru Tel komunlk CYjnego w Na
Slelsku. Obecnie tlJdiUle na 
Wydz.isle Elektrotechniki Polite
chniki lalostocklej. W dobis gi
gantycznych zml3n W telekomu
nikacjl, pragnle a y nie zabraklo 
n terenie Miasta i Gminy Na
sielska telefonu d!a kazdego 
oczekuj<:jcego. U ludzl ceni su
miennoSC. elektywnosc pracy. 
OdpowlOdzlalnos6, UCZCIWOSC I 
prawd~_ 

IYGIE 
ASIELSKI 



Po raz pierwszy od zdobycia 
olimpijskiego zlota przyjechata 
do swych rodzinnych stron Re
nata Mauer. Chce jq goScie 
wiele miast. miasteczek i wio
sek. Chcq Jq goscic zaklady 

pracy i r6i:ne instytLJcje. Na
sielsk cierpliwie Gzeka/ na 
swojq kolejk~. W sierpniu wita
lismy jq na warszawskim Oke
ciu, gdzie korzystaj,,!c z okazji 
przekazalismy Jej zaprosze
nie w imieniu wladz miejskich 
dzieci i pozostalych mieszkar'l
cOw gminy. Obiecala nam wte
dy, .ie gdy tylko znajdzie wolnC! 
chwi1e. zaraz do nas przyje
dzie. 

Ponowny wyjazd do USA, 
mistrzostwa swiata sportow
oow z kJub6w wojskowych w 
Szweeji, Final Puchar6w 
Swia1a w Szwajearii i oficjalne 
spotkania 0 charakterze agol
nopolskim sprawity, ie znalaz
la dla nas czas dopiero po 2 
miesiqcach od Olimpiady. Mi
strzyni, niezwykle skromna 
sportsmenka, znalazla sie u 
szczytu wielkoSci i slawy. Jest 
to bardzo mile, ale i niezwykle 
meezCl.ce. Renata daje sobie 
jednak rade. Wspaniale godzi 
obowiqzki matkl, studentki i 
sportsmenki. Wspierajq wtym 
w pierwszym rzedzle Jej ma
ma, rodzina i sympatie okazy
wane ze wszystkich stron, W 
tym takte sympatia mieszkan
row naszej gminy. 

Nasielski samorzqd na li
pcowych posiedzeniach Za
rzqdu i Rady Miejskiej zas1a

IYCIE 
ASIELSKI 

Na zdlfi!clu: Przewodniczqcy Rady Miejsklej I Burmistrz przekazuj'l Mi
strzyni OlimpljskleJ upomlnek od Rady Miejskiej w Nasielsku. 

nawial si~, jak wyrazic swoje 
zadowolenie Z powodu zdoby
cJa przez rodaczke dw6ch 
oIimpijskich medali i rozslawie
nie imienia Krzyczek i Nasiel
ska w calej Polsce, a nawet w 

5wiecie. Tui po zdobyciu zlo
lego medalu przes/ano tele
gram gratulacyjny. Postano
wiono wystqpic do Sejmiku 
Samorzqdowego 0 przyznanie 
odznaczenia "Za zaslugi dla 
wojew6dztwa ciechanowskie
go". Ponad10 zadecydowano, 
ie zostanie przez gmin~ uho
norowana nagrodq rzeczowq. 

Do Nasielska przyjechala 1 
pazdziernika. Najpierw spot
kala sie z rodzinq. 1m takie 
przyszlo dlugo czekac na SWq 
Zlotq Renate. POI dnia w dniu 
2 paidziernika poSwi~cila na 
spotkanie z dziecmi w Szkole 
Podstawowej nr 2 j spotkanie 
z Zarzqdem Miasta. 

Uczniowie dW6jki witali jq tui 
przy wejsciu do szkoly, gdzie 
stala du.ia tablica z napisem: 
Witamy Zlotq Renat~. Witala 
jq tu taki:.e Pani Dyrek10r i na

czyciele wf. Gdy ukazala silil 
w drzwiaeh sali gimnaslycz
nej, wszyscy wstali z miejsc i 
gorqcymi dlugotrwa/ymi okla
skami dali wyraz swei radosci 
z powodu przybycia Mis1rzyni 
Olimpijskiej. Niestety sala jest 
zbyt mata, aby mogli sie w niej 
pomiescic wszyscy uczniowie 
szkoly. A obeeni chcieli bye 
wszyscy. 

Spotkanie sktadalo sie wlas
ciwie z dw6ch cz~ci: licznych 
pytar'l dzieci, na k16re Mistrzyni 
cierpliwie odpowiadaia i oIim
pijskiego konkursu wiedzy. 
Nie wszystkim chetnym udalo 
si~ zadac pytanie medalistce. 
Zabraklo po prestu czasu. Po-

Na zdjf;lciu: Renata Mauer cierpllwie odpowiadala na pytanla uczni6w. 

ziom konkursu wiedzy byl nie
zwykle wysoki i niezwykle wy
r6wnany, najwililcej jednak 
punkt6w zdobyl Mariusz. Sitko
wski i jemu Renata Mauer wr~
czyta w nagrod!? zdjecie z au
tografem i radiomagnetofon. 
"Srebrny" i "brqzowy" meda
lista otrzymal nagrodlil ksiqi.
kowq z dedykacjq Mistrzyni. 

Ostatnim punktem spotka
nia byte rozdawanie autogra
t6w. Wiele os6b mialo zdjecie 
Renaty, niekt6rzy prosili 0 pod
pi~ na sierpniowym numerze 
"Zycia Nasielska", gdzie na 
pierwszej stronie bylo Jej zdjf;l
cie. Medalistka nikomu nie od
m6wila autagrafu i wszysey, 
k16rzy cierpliwie czekali w ko
lejce, otrzymali go. Dobrze, .ie 
nie proszono jej wtedy 0 poka
zanie umiejt;!tnosci strzelec
kich, bo po tym pisaniu nie 
mialaby nawet sily poeiCjgnqc 
za spust. 

Spotkanie z larzCjdem Miej

skim zorganizowano w Osrod
ku Pomocy Spolecznej. Mi
strzynl podjlilta zos1ala skro
mnym obiadem. I tu takze py
taniom nie byte konca. Bur
mistrz w imieniu wladz samo
rZCjdowych przekazal Zlotej 
Medalistce w upominku mini 
wiez~. Renata podziekowala 
za tak pililkny prezent j kr6tko 
zastanowHa si!?, jak go wyko
rzyslac, aby przyni6s1 najwil;'
kszq korzysc. Zadecydowala, 
ze najlepiej ~dzie on sluzyl 
dzieciom niepelnosprawnym 
skupionym w OSrodku Pomo
cy Spolecznej w Nasielsku. 
Prosila 0 Przyjlilcie od niej tego 
upominku. Ten piekny gest 00
haterki Igrzysk Olimpijskich w 
Atlancie swiadczy 0 wielkiej 
wra.iliwosci tej wspanialej 
dziewczyny. 

AZ. 

Na zdjf(1clu: Mariusz SitKowskJ otrzymuje z fqk ZloteJ Medalistkl nagrodf;l 
za zaj~cle pierwszego mJejsca w konkurSle wiedzy ollmpijskiej. 



Msza sw. z naukq poprze sprawiedliwosCi posy/am 
dzona byla modlitewnym dzien milosierdzia". Jezu ufam crobie! 
czuwaniem i naukq okolicz Kult Milosierdzia Botego 

cfiocby zwqtpiEsuJiat...
 
dokor'iczenie ze sir. 1 

strzegalismy wi'ilcej wyraz6w 
wsp6lczucia, przyjazni, ra
dosci i usmiechu, mniej nato
miast bylo swaraw, prze
klenstw i krzyk6w. 

Najwainiejsze byly jednak 
przezycia duchowe. Duszpa
sterze para!ii zadbaH, aby fch 
podopieczni godnie przezyli 
spotkanie z Jezusem Milo
siernym. Sluzyly temu kilku
dniowe rekolekcje przepro
wadzone w kaidej para!ii. 

Slowo Boie glosili: w para!ii 
5W. Wojciecha w Nasielsku 
ksi~za proboszczowie - Jo
zet Gawlik z Kroczewa i Ma
rek Makowski z Kobylnlk; w 
parafii sw. Katarzyny w Pies
cirogach - ks. Henryk Lewan
dowski z Mlawy (parafia Mat

ki Boiej Krolowej Polski); w 
parafii sw. Doroty w Cieksy
nle - ks. Jan Pakiela pro
boszcz ze SWililtego Miejsca. 
Sam przebieg rekolekcyj
nych naboier'istw by/ 0 wiele 
bogatszy nii w czasie nor
malnych rekolekcji. Kazda 

nosciowych piesni. Tradycjq 
staje sil; tez podkreslenie lq
cznosci parafian z tymi, kla
rzy nas uprzedzili w drodze 
do wiecznoSci. Apel Jasno
g6rski na cmentarzu z lam
pionaml stal si~ i tym razem 
niezwyk/ym przezyciem. 0 
9/l;bokim przeiyciu tych dni 
5wiadczyly takie obl~zone 

kontesjona/y i liczne Komu
nie sw. 

Historia obrazu Jezusa 
Milosiernego jest stosunko
wo krotka. Wiqie sif;} Z obja
wieniami, Jakie slaly sil; 
udzialem siostry Faustyny 
Kowalskiej, ktorCl wybral 
Bog na swojq Apostolkl;, na 
Apostolk~ Milosierdzia Bo
zego. Poprzez nowe formy 
kultu Milosierdzia Boi:ego 
wlerni otrzymali szans~ do
stClplenia jego mi/osierdzia. 
W Dzienniczku siostry Fau
styny czytamy, ie uslyszala 
s/owa: "Nie chc~ karat zbo
la/ei ludzkosci, ale pragnl; 
jq uleczyt przytulajClc jq do 
swego milosiernego serca" 
oraz slowa: "przed dniem 

jest bliski Polakom, a jui: wi
nien bye szczegalnie bliski 
wiernym diecezJi plockiej, 
poniewai: obraz zostal na
malowany w roku 1934 na 
podstawie widzenia, jakie 
miala siostra Faustyna w 
dnlu 221utego 1931 r. w Ploc
ku. W Dzienniczku czytamy: 
"Wieczorem, kiedy bylam w 
celi, ujrzalam Pana Jezusa 
ubranego w szacie blalej. 
Jedna rl1ka wzniesiona do 
blogoslawieristwa, a druga 
dotyka szaty na piersiach. Z 
uchylenia szaty na piersiach 
wychodzily dwa wielkie pro
mienie, jeden czerwony a 
drugi blady". Siostra otrzy
mala polecenie, aby namalo
wac obraz z podpisem: Jezu 
ufam Tobie. Pierwszy obraz 
wedlug wskaz6wek siostry 
Faustyny namalowal w r. 
1934 w Wilnie Eugeniusz Ka
zimlrowskl. W lalach 
p6ZnleJszych nast~pni mala
rze malowali kolejne wersje 
tego obrazu. 

AZ, 

Na zdj~ciu: Na ramlonach stra.i:akow obraz Jezusa Milosiernego opusz
cza kosci6J parafialny w NaslelskU. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

- Doskonaly sobie l porozmawiaj, dba ona lam 0 mnie; zreszlq 
nie mam ochoty. 

• Dawalem c1 dobry spos6b, a leraz... figa!. .. juz panienka 
zeszla na dOl. 

Franek zeskoczyl i ujCjI Slefana za ramiona. 
- Wiesz co bratku? lobie la woda diabelnie zaszkodzila, za to 

jak pojedziemy za Dniepr, to wszystkie lroski wialr stepowy 
rozwieje i b/ildziemy sobie spiewali: 

"Ne welyka sercu luha 
Ne bude la, bzde druha!" 

CZE;SC II 

Na szerokim swiecie 

Szesciowioslowa 16di, dywanami strojna, podplywa do szku
ty. Wysiadl z niej kr61ewicz Konstanty, w towarzystwie hrabiego 
Starhemberga, krewnego Maryi, umyslnie przybyfego z Wiednia 
na wesele. 

Powitawszy przyby!ych, kr61ewicz zaprosil ich do urzqdzone
go dla nich w miescie mieszkania. Starosla zrazu siE;! droiy! i 
ceremoniowaf, w kor'icu ustapil ~oraeym naleganiom. 

Oboje wifilC parislwo, starosclanka i Anusia wsiedli do loozi; 
reszla dworu przyby6 miala niezwlocznie. Nad brzegiem powozy 
i kolasy czekaly na wszystkich. Ot6i. i przystari: 

"Masz most zie/any, eel naszej roboty 
Tu wzwody, wsehody, dziwne kofowroty. .. " 
Ogromne kupieckie okr(lty r6i.nych kra!6w, nieprzeliczona 

moe mniejszych statk6w, szkut, dubasow, galar6w. Zdawalo si(l, 
i.e ta walla 16di przepadnie w ym calym chaosie, ie Jq olbrzymy 
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Nasielsk - grupa rniejsco
wych chuliganow dokonala w 
przeciqqu ostatnich paru mie
si~cy kITka rozboj6w i wymu
szen. W najpowazniejszym 
przypadku oflara ze zlamania
mi sz.cz~kj trafila do szpitala. 
Policja prowadzi energiczne 
sleo'ztvvo. 

Krzyczki-Zabiezki - w lej 
miejscowosci dokonano wla
mania do mieszkania z ktore
go skradziono odziez, obuwie, 
pieniqdze na Iqcznq sum~ 
2400 z!. Sprawczyniq okazala 
si~ nieletnia mieszkanka tej 
miejscowosci kt6ra juz wielo
krotnie uciekala z domu. 

Studzianki - z niezamkni~
tego garazu skradziono moto
cykl m-ki "Honda" oraz opony 
do samochodu ciE;lzarowego
Straty poszkodowany ocenia 
na kwot~ 9300 zl. 

Wqgrodno - z prywatnego 
lasu skradziono 11 drzew sos
nowych wartosci 500 zl. 

Nasielsk - na osiedlu War
szawska p:Jdczas prac przy 
ocieplaniu blok6w mieszkal
nego awarii ulegla winda bu
dowlana. Dw6ch pracownikow 
doznalo obraZen i odwieziono 
ich do szpitala. 

udy Siennickie - po kr6t
kim poscigu pollcja nasielska 
zalrzymala dw6ch nieletnich 
mieszkanc6w Nasielska kto
rzy probowal i wlamae si~ do 
tutejszego skJepu spozywcze
go. 

Cieksyn - do stojqcych wtej 
miejscowosci domkow letni
skowych nad Wkrq nieznani 
sprawcy dokonali szeregu 
wlaman - skradziono telewizo
ry, radia, pil?C elektryczny i in
ne rzeczy. Sledztwo w toku. 

Borkowo - w tej miejsco
wosci dokonano wlamanla do 
magazynu-barakowozu firmy 
remonlujCjoej most na WKrze. 
Skradziono piaskark~, sziifier
k~, wiertark~, akumulator. Sle
dztvvo prowadzi nasielska Po
licja. 

Nasielsk - nieznani sprawcy 
dokonali wlamania do kiosku 
"Ruch" slojC\cego przy ulicy 
Warszawsklej. labrano papie
rosy na kwot~ 1800 zl. 

Wielkim powodzeniem 
wsr6d z!odziei cieszq sifiJ ro
wery g6rskie, kt6re oslatnio 
skradziono z podw6rka na 
osiedlu W - wska i na Kosewie 
z niezamkni~tego garaZu. 

Studzianki - pijany miesz
kaniec tej miejscowosci w sza
Ie zazdrosci 0 swojC\ rodzin~ 
demolowal mieszkania sqsia
d6w, wybijajqc szyby w ok
nacho Wpijackim amoku doko
nal r~koczyn6w na kobiecie. 
Zostal zatrzymany w izbie 
wytrzeiwie n. 

Nasielsk - przy ulicy Kilin
skiego kJerowca "Wartburga" 
wymusi! pierwszer'istvvo i ude
rzy! w przejezdzajqGq rowe
rzystk~. Poszkodowanq prze
wieziono do szpitala w Pultu
sku. 

Czy polubimy RUM
 
Nie chodzi tu jednak 0 iaden 

wysokoprocentowy nap6j, ale 
o skr6t dotyczCjcy wdraiania 
reformy w s!uibie zdrowia czy
Ii 0 Rejestr Uslug Medycznych. 
Wojew6dztwo ciechanowskie 
ma od dlui.szego czasu to 
"szczf,l13cie", i.e pomysly na
szych relormator6w tu wdra
zane Sq jako pierwsze (pami~
tamy cl10ciazby wdraianie 
oen komercyjnych). ezy obec
nie zap:JczC\tkowana relorma 
slui.by zdrowia uzdrowi bar
dzo chorq jui. sluzb~ zdrowia? 
ezy ~dzie dla niej wi~cej pie
ni~dzy? 

Pierwsze sp:Jtkanie miesz
kanc6w Nasielska z RUM-em 
nie bylo zbyt udane. Najlepiej 
bylo si~ 0 tym przekonae sto
jqC w pewnCj wrzeSniowq 50
botfillub niedziel~ w tasiemco
wyeh kolejkach (dlaczego tyl
ko 2 dni). Panie, kt6rym przy
padlo obdarowywae nas Ksiq
zeczkami Uslug Medycznych i 
Ksiqzeczkami Zdrowia (lych 
zresz1~ zabraklo) dwoily sifil i 
lroily, aby sprostac zadaniu, 
Co2 mogly biedne zrobic, sko
ro r6znego rodzaju pomylek 
bylo co niemiara, a do tego 
wydrukowane na komputerz.e 
listy byly blade i trudne do czy
lania zwlaszcza przy sztuez
nym swielle. 

Jedno jest pewne. Ksiqzecz
ki zostaly wydrukowane na 
bardzo dobrym papierze (ile to 
kosztowalo i kto na tym zara
bil?), ale komplet6w kartek jest 
niewiele, a p:Jlem... czytamy: 
"jesti zgubisz lub b~dziesz 

cheial uzyskac nowq Ksiqze
czk~ po wyczerpaniu kupo
now zglo13 sie do... i tu adres w 
Pul1usku. Przewoinicy laro
biq, pacjent straci, a ci, kt6rzy 
korzyslaiCl z przychodni spe
cjalistycznej w Pultusku wie
dzCj jak to jesl w Puttusku. I 
jeszcze drugi pewnik - kolejki 
do lekarzy wydluzq si~, bo 
przyb~zie papierk6w do wy
pelniania. Lekarze zamiast le
czy6 ~dq pisac, Recepty i61
Ie realizowane SCI na terenie 
wojew6dztwa, a co b~dzie, 
jesli zachoruje si~ poza woje
w6dztwem lub b~dzie si~ 
chcialo kupie lek np. w Pomie
ch6wku, bow Nasielsku go nie 
bE;ldzie. 

Takich i podobnych pytan 
nasuwa si~ wiele. Co z tego 
b~zie mial pacjenl, co z tego 
btXlzie mial iekarz? Dlaczego 
nie oparto calego tego syste
mu 0 ksiqzeczki stosowane w 
MSWi MON-ie? 

Bye moze przekazanycll tu 
kilka wa.tpliwosci Sq wqtpli
woseiami laika w tej dziedzi
nie, ale wiem, ie i lekarze nie 
kwapiq si~ do wdrazania Sy
stemu Monitorowania i ROlli
czania Uslug Medycznych. 
Czy pytano a zdanie lekarzy 
pracujqcyeh bezposrednio z 
pacjentem? Czy pacjent 10 
wszystko prz.etrzyma? 

AZ, 

zgniotq. Ale sprawni wioslarze, jednych wymijali, drugim ustl;lpo
wali, nareszcie wylCidowali szcz~sliwle, 

Wspaniala posz6stna kareta z furmanem i czterema hajduka
mi, strojnemi pqSOWO z bialem r Jako w barw!; Sobieskich, cze
kala na brzegu_ Do karety wsiadla staroscina, staroscianka, 
Anusia i kr6lewicz; drugim, mniejszym powozem, pojechal sta
rosla z hrabiq Starhembergiem. 

Przejechaw5zy dlugi most. karety zatrzymaly si~ przed trzy· 
pi!;trowym domem, wysokim a wCjskim, tylko po dwie komnaty 
miescily si~ na kaidym piE;!trze. Wszliidzie za to byly sliczne 
ganki rzeibione, a ze szczytu z!;batego dachu lrzy smoki otwie
raly paszcze, kt6rymi woda splywala w czasie deszczu. 

Dom ten wynajE;!ty by! ad bo~atego mieszczanina Kunkla, na 
90spod~ dla starosty ostrowsklego, Adama - J6zefa Wessia. 

Kr61ewiczowi na czas wesela burmistrz, wraz z radnymi mia
sta Gdanska, ofiarowal mieszkanie w kr61ewskich pokojach w 
raluszu, ale Konstanty podzl!;kowawszy odm6wil i zamieszkal 
we wlasnym palacu. 

Teraz zacz!;ly sil;l przygotowania do zaslubin. Staroscina z 
MariC! byly oblegane przez kupc6w i kupczyk6w_ Znoszono 
towary do domu, zapraszano do sklep6w. 

Staroscianka miala bardzo wiele zdrowego rozsqdku; wsparta 
zdaniem bratowej, k16ra zhytek za ci~zki grzech uwaiala, nie dala 
s;f; fatwo kusic i sprawila wprawdzie pifi!knq WYpraw~, ale tylko 10, 
co bylo slosowne do cichego zycia, Jakie p!;dzic zamyslala. 

4? 

W kilka dni zalatwila si!; ze wszystkiem, postanowiwszy reszt~ 
czasu przed slubem sPfi!dzic na rekolekcjach i poboznych roz
mowach Z ojcem Ferdynandem. kapucynem, Byl to spowiednik 
s.p. starosty r6ianskiego, kt6ry na jej prosby przyjecha! z Wied· 
nia wraz z hrabiq Starhembergiem. 

Kr61ewicz ze starostq cale dni sp~dzaii na naradach z praw
nikami i nad ukladaniem intercyzy. Wieczorem wlE;lc dopiero 
zblerali si!; wszyscy w kamienicy Kunkla, gdzie po wieczerzy 
kr61ewicz sprowadzal doskonalych grajk6w. Sluchali ich wszy
scy z wzyjemnosciq. Aszczeg6lniej Maria, kt6ra bardzo muzyke 
iubila i sama pi(!knie spiewal3. i.9.ra1a uczenie na gitarze, 

Dnia 18 listopada 1708 roku w kaplicy ozdobionej bogalymi 
oponami, na kt6rych jasnialy herby Wessl6w i Sobiesklch, odbyl 
si{l slub Marii z Konstantym. Blogostawil ojciec Ferdynand w 
asys!encji ksil;ldza Remigiusza, swiadkami byli hrabia Starhem
berg j starosta Wessel. Liczny dwor kr6lewicza i starosty i 
zaproszony burmistrz z radnymi miasta Gdanska skladali orszak 
weselny_ 

Maria J6zefa, bo tak odtCld miala bye nazywana, ubrana byla 
w bialCl, brokardowq sukni\t powl6czystcri kontusik z tejie ma
terii, pod SZYil;l zapinany. Przesliczne jej zlote wlosy, splecione 
w warkocze, upi!;te byly nisko na szy!. Z glowy spadala prawie 
do ziemi zaslona z prawdziwych, brabanckich koronek. Swiezy 
wl3nek mirtowy przypi{lty rE;lkq bratowej, dopeJnial stroju. 

(c.d.n.) 
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KOTt.Y GAZ~OLEJ 
firm polskich i zagranicznych 

SPRZEDAZ 1 PElENSERWIS 
Ponad 20 lat doswiadczeii!
 

Stanislaw WilfCkowski
 
06-130 Nasie/sk, ul.Sfarzynskiego 4D m.6, tel. 12-347
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I	 BIORO IIEPM" zatrudnl m~zczyzn 
no stonowiska agentow ochrony, < 

( no obiektoch wNowym Dworze MOl. i Legionowie). I 
Zgloszenia - osobl'scie wBiurze "EPM" 

Legionowo, u.Zwyci~stwa 40 l 

l.	 tel. (O-x2~)!!. ..~~~67, (a-E) ?84-56-~~....J 

IIJIW]~fI KOMPUTERY
OPROGRAMOWANIE 

--=:... DRUKARKI, ITP. 
~~-EJ~' AKCESORIA. 
-iC ~ ~----?':~~ LP.U.H. ,ylxuu-/ S.Owcrar~k 
~ Nasielsk, ulJogieHy 17~ (os.~~ko ) 

MEHLE KUCHENNE I 
z materia16w importowanyph I 
OD PROJEKTUno MONTAZU. I 

Konkurencyjne ceny !II 

I P,·oducell.f: Kazimierz Dylewski I 
06-130 Nasielsk, ul.Eleklr01lOwa 10 1 

f.'~"'v.AV"~'AI' u. ~ n •• OJV"","-".A?"".tV.*..~~..... ""'NV~_ l 

OGLOSZENIA DROBNE :
 
*	 Sprzedam gospodarstwo rolne 0 pow. 

12,5 ha z budynkami w Lelewie. 
Wladomosc: Nidzica, telefon 544-10 

*	 Nowopowstate Ogniwo Terenowe Ruchu 
Odrodzenia POlSKI w Nasielsku zaprasza 
ludzi prawych z gm. Nasielsk do wsp6t 
pracy. 
Adresy kontaktowe : 
Nasielsk : Stanislaw Borowski, 

vI. Koscivszki 23, tel. 12569 
Piescirogi : Jan Ostrowski, vI. Zlota 11 

Krzyz6wka nr 9/96
 

Poziomo: 1-pilkarski l Tozgrywony paez juniorow przed me . 
crem grownym' 6- postowil go pionowo Kolumb; 7- kllkuosobowo 
no wycieace; 9· charokterystyana dlo donej rzecry; 12 -"Ochy... 
.."-wtytule znanej pawleScI' 13 - oktuolno - no dony dzien' 
14 -posiodo go brzytwo; 15 -skorupiok morski; 16 -tumult, halos 
17 . trakt. lesno drogo; 18 - uchwolo jq Sejm. 

Pionowo: 1·Iolko wkolorowym ubronku; 2· kuzyn kroliko' 
3-doleko przed w~drowcomi; 4- utwor muzyany mOlqcy no celu 
oponowanie gry no instrumencie, 5-uroaysto -wor1y w5wi~to 
panstwowe; B· smoano z krolika; 10- do porzenio kowy; 
11 . nop6j zCejlanu lub Indii; 13· dziesi~ciolecie. 

Rozwiqzanie krzyiowki z bieiqcego n-ru -znoaenie hose/,
prosimy nodsylot no odres RedakCJllub wrzucac do redokcyjnej
skrzynki pocztowej znajdujqcej si~ przy wejsriu do Redakcjl ( Kino 
"N1WA ") do dn. 4. ".1996 r. 

ROlWiqzanie krzyiow!<i nr 8/96 

Poz;omo:pakunek, Zlolo/ moiglek, zawar, urwisko, wojsko, zadu
ma, jedwob, osemka aneKsja/ frygo, ikebana, rzeka, ostatki. 
P;onowo: SICZ0W; konwoL pomruk, Kijaw notes, kakoo, ralboi, 
lndie, kamyk, ocean, siwek, safari, mlynek, Ararat, aw/zo, efekt, 
start. 

Nogrod~. niespodziank~ wylosowala Poni E.Piotro'r't.ika z No· 
sielsko. 5eraeanie gratufu;emy ! 



Zarzqd Miejski Nasielsk, 14.10.1996 r. 
w Naslelsku 

Wykaz nieruchomosci zabudowanej stanowiClcej wtasnosc
 
gminy Nasielsk
 

przeznaczony do nabycia w drodze przetargu nieograniczonego
 

Lp 

Oznaezenie 
nieruchomosci Powierzshnia 

wm 
Opis 

nieruchomosci 
Przeznaczenie 
nieruch omosci 

Cena WYWofawcza 
wz! 

Forma 
nabycia

KW Nr dzialki 

1. 2457 810/2 1440 Zabudowana nieru
chomost poloiona 
przy 
ul. Warszawskiej 
w miescie Nasielsku 

przemrsl
i uslug 

21.056,00 ~kt notarialny 

Burmlstrz
 

(-) mgr WoJciech Ostrowski
 

r-- -- - ... - -- - -- - -- - -- - ... - -- 
I ~~pe::rt."1L1SI-r' fi.1XI:a.<»"Vl7Y' : 

: ~i:.!1<» " 'N"I"WV"..A.." ! 
~~ _ ~ __~:ez~=i~_~~~_-~6u i 

10~13.10.96. 

"Telemaniak" . komedia, 
prod. USA, godz. 17.00 

"Krytyczna decyzja" - sensa
cyjny, prod. USA, godz. 19.00. 

17-20.10.96. 
"Mission: Impossible" - dra

mat sensacyJny. prod. USA. 
czw., pI. - godz. 17.00, sob., 
niedz. godz. 19.00. 

19-23.10.96. 
"Malpa w hotelu" - komedia, 

prod. USA, godz. 17.00. 
24-27.10.96. 
"Nagi peryskop" - komedia 

sensacyjna, prod. USA, godz. 
17.00. 

25-27.10.96. 
"Maika swojej matki" - dra

mat psychologiczny, prod. pol
skiej, godz. 19.00. 

"Twister" - sensacyJny. prod. 
USA, godz. 1~'9? 

"Telemaniak" - komedia. 
MlOOy architekt wprowadza si~ 
do samodzielnego mieszkania i 
podlqcza do sieci telewlzji kab
lowej. lnstalator-elektryk. fana
!yk swego zawodu proponuje 
specjalne atrakcje telewizyjne 
potem stopniowo przejmuje 
kontrolF; nad swyrn klientem. 
Wyk.: Jim Carrey, Matthew Bro
derick. Cz.as ~r?j~kcji 95 min. 

"Mission: Impossible" - dra
mat sensacyjny prod. USA. Am
basada USA w Pradze organi
zuje uroczyste przyjE;!cie. Wsr6d 
zaproszonych jest grupa spe 
cjalist6w pracujqcych dla CIA, 
kt6rzy podczas balu majCl zde-
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maskawac zdrajcf;}. Precyzyjnie 
przygolowana akcja kariezy si~ 
fiasklem. Wyk.: Tom Cruise, Jon 
Voight, Emmanuelle Bearl (110 
min.). 

"Malpa w hotelu" . komedia 
la dziecl w polskie/' war ji jr;zy

kawei. Dyrektorwl8 kiego nowo
jorskiego hotelu jest wdowcem, 
nie ma ezasu dla swych dwoch 
ynow. Samotnl chlopcy starajCl 

Sl~ spenetrowac wszystkie taje
rnnice wlelkiego bUdynku. Gdy 
meldujCj w dyrekcjl, ze w hotelu 
amieszkala malpa nlkt im nie 

wierzy. Wyk. Faye Dunaway, 
Jason Alexander (88 min.)..,.... 

"Nagi peryskop" - komedia 
satyryczna. Komandor mary
narki wojennej otrzymuje laje· 
mniczy rozkaz: rna wypfynCjc na 
starym okr~cie wojennym z za
logq skladajqcq sl~ z obibok6w, 
dekownik6w. Okazuje si~ ie 
przeciwnikami Sq najnowocze ' 
niejsze okrf;}ly nuklearne swiata. 
Wyk.: Kelsey Grammer, Bruce 
Dern (92 min.)., • 

"Matka swojej matki" - polski 
film psychologlczny, Maturzy
stka (M. Seweryn) dowiaduje sir; 
przegJqdajqc domowe archi
wum, ze Jel rodzice adopt wali 
Jq we wczesnym dziecinstwie 
C ce odnaleit naturalnq matkliJ 
(K. Janda), kt6ra przed laty od
dala jq do sleco.c~fica (95 min.). 

"Twister I - pi~cioletnia dziew
czynka jest swiadkiem smiercl 
ojca, kt6ry zostaje porwany 
rzez trqb~ powietrznq. Cwierc 

wieku poiniej ta sama soba 
pracuje jako meteorolog: jezdzi 
po Stanach Zjednoczonych i 
zblera Informacje 0 huraga
nacho Wyk.: Helen Hunt, Bill 
Paxton (111 min.). 

Komisarial Policji . 12-207, 12-377, 997 
Ochotnicza Straz Poi:arna . 12,288, 998 
Pogotowie Gazowe Nasielsk - 12-222 
Pogotowie Energetyczne Nasielsk - 12-421 (w godz. 7-15), po 

15.00 Plonsk tel. 81-62-26-45 
Pogotowie Wodoci~gowe - 12-496 
Centrala Telekomunlkacji . 12-401 
Pogotowie Ratunkowe Pultusk ·999,26-11 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 5-9.10, 17-23.10,30' 
31.10. 

Apteka "Arnika" rngr SWlgoniak, ul. Rynek: 10-16.10, 24-29.10. 

Dyzur Przychodni Rejonowej 
w Nasielsku 

Lekarze internisci dyzurujq w kaidCj sobot~ ad godz. 8.00-12.00. 
Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq sabol~, niedzielE;! i sWi~ta 

wgodz.8.00-10.00, 

Telekomunikacja Polska 
Rozm6wnrca Telekomunikacji Polsklej czynna jest w dni po

wszednie I praclJj~ce soboty w godz. 7.00-21.00. 
W niedziele w gOOz. 9.00-11.00. 

Poczta Polska 
Urza.d Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni powszednie I W 

pracujqce soboty w 9OOz. 8.00-18.00. 
W wolne soboty Wgodz. 8.00-13.00. W nledzlele UrzCjd poezlowy 

lieczynny. 



Puchar burmistrza dla
 

W ostatni weekand wrzesnia zakonczy!a rozgrywki Liga 
"Sz6stek". W meczu linalowym zesp61 Lotto potwierdzil, ie 
jest najlepszq druiynq tegorocznych rozgrywek wygrywajqc 
ponownie z ubieglorocznym triumfatorem AS Sportowa. Zwy
ci~zcy ligi szczeg61nie dobrze prezentowali si~ w rundzie 
rewanzowej, trzech kolejkach Play-Oft, gdzie odniesli same 
zwyci~stwa. Zwycj~stwo jest tym eenniejsze, ie odniosl je 
zesp61 a najwyzszej przecifitnej wieku (srednia 30 lat). 

A oto sk!ad zwyci~skiej druzyny: Jerzy Kulaszewski - kpt., 
Tadeusz Bialoszewski, Jerzy Kowalski, Piotr Kowalski, Krzy
sztof Sokolowski, Dariusz Zadrozny, Daniel Domala, Marcin 
Macias, Cezary Prusinowski, Jerzy Tomczyk, Krzysztof Zale
wski, Waldemar Kordulewski. 

Na zdjfilclu: Zwyci~ska druzyna - zesp61 Lotto-Sport. 

Drugie miejsce IN rozgrywakach zajl;la AS Sportowa, a 
trzeeie Bavaria. 

Najlepszym zawodnikiem ligi kapitanowie zespol6w wybra· 
Ii Jacka Uminskiego z Lesnej. 

Krolem strzelc6w z 42 zdobytymi bramkami zostal Marcin 
Macias (Lotto), wyprzedzajqc Slawomira Majewskiego (Spor
towa) i ubieglorocznego zwyci!;'zc~ teJ klasyfikacji Pawla Wi
leg~ z Bavarij. 

Najlepszym bramkarzem zoslal Krzysztol Prusinowski z 
AS Sportowa (najmniejsza ilosc puszczonych goll). 

Triumlatorem rankingu Fair-Play zosta! zesp61 Manhattan. 
Zwycil;ZCY poszczeg61nych klasyfikacji zostalj obdarowani 

cennymi nagrodami podczas uroczystosci zakonczenia, kt6
ra odbyla si!;' tui po zakoriczeniu ostatniego meczu. W uro
czystosci obok zawodnik6w, sponsor6w i s~dzi6w wzi~1i 

udzial przedstawiciele wladz samorzqdowych z burmistrzem 
i przewodniczqcym Rady Miejskiej na czele. Organizatorzy 
serdecznie dZi~kujq panom: Tadeuszowi Czachorowskiemu, 
Krzyszlofowi PiC\tkowskiemu, Januszowi Konerbergerowi, 
Stanislawowi Gogolewskiemu, Andrzejowi Grabowskiemu, 
Waldemarowi Majewskiemu oraz wladzom miejskim za ufun
dowanie cennych nagr6d. Podzi~kowania nalezq sif;! r6wniei 
MaClejowi Osinskiemu, Leszkowi Slubowskiemu, Krzysztofo
wi Kamiriskiemu za spoleczne s~dziowanie wielu spotkan. 

Na zdjl;lciu; Nagrody i puchary wrl;lczal burmislrz w obecnosci sponsor6w. 

Koncowa tabela 
(I grupa) 

pkt. bramki 
1. Lotio Sport 21 31-15 
2. AS Sportowa 15 27-17 
3. Bavaria 7 22-30 
4. Sparta 2 16-34 

(II grupa) 

5. Fe Sanibud 12 23-15 
6. Lesna 12 17-16 
7. Manhattan 0 8-17 
8. KS Winnica 
wycofana 

Wyniki Play-Off 
(I grupa) 

Lotto - Sparta 7-0 
Sportowa - Bavaria 3-3 
Sportowa - Sparta 6-2 
Bavaria - Lotto 1-2 
Lotto - Sportowa 3-2 
Bavaria - Sparta 
nie roz. 

Wyborv do Izb Rolniczvch 

Niska frekwencja 
29 wrzesnia odbyly si~ wy

bory do Izb Rolniczych. W na
szym wojew6dztwie takiej Izby 
nie ~dzle, poniewaz byla zbyt 
niska frekwencja. Wyniosfa 
ana zaledwie 14,8 proc. og6/u 
uprawnionych, a do ulworze
nla Izby potrzebne by/a prze
kroczenie progu 20 proc. 

Nieco wi~ksza nlz srednia 
wojew6dzka byla frekwencja 
w naszej aminle, ale i tu nle 
osiqgn~a - ona 20 proc. Na 
3398 uprawnionych do g/oso
wania w wyborach wZI~lo 
udzial zaledwie 548 os6b, co 
stanowi 18,6 proc. 

Poszczeg61ni kandydaci 
otrzymali glos6w: 

1. Bernard Mucha - 354. 
2. Zbigniew Piqtkowski 

227. 
3. Hallna Obojska - 103. 
4. Anna Kaczmarek - 92. 
5. Roman Kubajewski - 84. 
Izby Rolnicze zostaty wybra

ne w 37 wojeoodztwach. W 
kilku juz dzialaly. Powolana 
zostanie wil;C Krajowa Izba 

Rolnicza, ale nie bl;dzie w niej 
reprezentant6w naszego wo
jew6dztwa. Wybory moina 
powt6rzy6 (i tak si~ zapewnie 
stanie), ale nie wczesniej niz 
za p6I roku, jesli w naszym 
wojew6dztwie 3500 uprawnio
nych os6b podpisze sj~ pod 
wnioskiem za ich przeprowa
dzeniem. Wtedy frekwencja 
nie Qralaby juz roiL To wszy
stko jednak kosztuje. Na te wy
bory wydano w wojew6dztwle 
2,7 min zL a lak cz~sto narze
kamy na brak pieni~dzy np. na 
drag!. ezy nie lepiej byte wil;c 
wybra6 od razu. S10wa Ie kie
rujemy do tych, kt6rzy nie po
. 71i do wybor6w. 

AZ. 
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Pilka nozna
 

Powaznie wZiE;'li sobie do 
serc tegoroczne rozgrywki 
zawodnicy nasielskiego 
"Zbika" i zgodnie z przed
sezoflowymi zapowiedzia
mi zmierzajq ku IV lidze. W 
tej chwili Sq jedynq druzynq 
bez poraiki i przewodzq li
dze. 

Ostatnie mecze to same 
efektowne zwyciE;'stwci. W 
Nasielsku wygrali z Kuczbor

kiem 2:0 i Smardzewem 2:1, 
oraz na wyjazdach w Babo
szewie 4: 1,w Konopkach 4:0 
i w Krasnem 2:0. 

Siadem seniorow idCj ju
niorzy. Oni r6wniez prowa
dZq w lidze bel. porazki. 
Ostatnie mecze 10: z Konop
kami 3:0, Kuczborkiem 11 :0, 
Baboszewem 11 :0, Smar
dzewem 6:2 i Krasnem 3:0. 

Gratulujemy 

Tellis stolo--wy 

Obiecujqco zaczE;'li nowy * * * 
sezon nasielscy tenisisci Zuromin byl miejscem I 
stolowi. Nasi najlepsi za wojew6dzkiego turnieju 
wodnicy Klaudia Szadko klasyfikacyjnego kadet6w i 
wska i Krzysztof Stamiro junior6w w kl6rym Pawel 
wski w tym sezonie bt;:dq Sokolnicki zajq! 1 miejsce 
wyst~powac w Illidze. Klau wsrod junior6w. 
dia w Zurominie, a Krzy W Sonsku na I wojew6dz
sztof w Plonsku. Jest to po kim turnieju mlodzikow Pa
dyktowane tym, aby mieli weI Kowalski zajql 2 miej
oni mozliwosc kontakt6w ze see. Obaj zakwalifikowali sit;l 
starszymi zawodnikami i do I slrefowego lurnieju 
bardziej rozwijali swoje kl asyfikacyjnego. 
umiejt;:tnosci. Zgodnie z W lomiy odbyl sif;) I Stre
ustaleniami PZTS i sporto lowy Turnlej Klasyfikacyjny 
wych wladz oswialowych Sq w kalegorii junior6w i kade
ani zawodnikami macie tow. Duiy sukces odniosl 
rzystych klub6w, tj. "Zbika" Krzysztof Stamirowski 
Nasielsk, tylko w rozgry zwycit;:zajqC kategorit;: ka
wkach druzynowych b~dq delow. Pawel Sokolnicki 
wystl1Powac w Zurominie j zajql4 miejsce w juniorach, 
Plonsku. a Klaudia Szadkowska by

Do dw6jki naszych liderow la 5 w kadetkach i 7 w junior
dolqczyli z powodzeniem Pa kach. Krzysztof Starn iro
weJ Sokolnicki i Pawel Ko wski zakwalifikowal si~ na 
walski, kt6rzy rowniez b~dq Og61nopolski Turniej Kla
reprezentowac wojew6dz syfikacyjny, kl6ry odb~dzie 

two w rozgrywkach makrore si~ w Drzonkowie woj. zielo
gionalnych. nog6rskie. 

Znowu zloto . brilz
 
Renaty Mauer
 

W koricu wrzesnia w rek Dqbrowskiego za sprawq 
szwajcarskiej miejscowosci Renaty. Przypomnijmy, ze w 
Naf~ls odbyl si~ Final Pucha roku uqieglyrn w finale Pu
ru Swiata w strzelectwie. charu Swiata Renata r6w
Ustabilizowanq formt;l pre niez byla najlepsza. 
zentuje Renata Mauer, kt6ra Wierzyrny, ie zawodni
w gronie 12 najlepszych za czka pochodzqca z Nasiel
wodniczek swiala zajt;lla I ska zajmie wysokie (oby 1) 
miejsce w strzelaniu z kara miejsce w dorocznym kon
binu standart 3 x 20 strzal6w kursie Przeglqdu Sportowe
oraz 3 miejsce w konkurencji go na najlepszego polskiego 
karabinu pneumatycznego. sportowca. Zaleiy 10 i od 
Tak wi~c coraz cz~sciej na nas.lle wyslemy kupon6w na 
najpowainiejszych zawo ten konkurs. 
dach swiata grany jest Mazu- AZ. 

Przed sezonem 

Jut niebawem, bo 19 czele. Odwiecznym naszym 
pazdziernika rozpocznq roz problemem jest brak sali na 
g~ywkl siatkarze MLKS kt6rej moglibysmy trenowac

! "Zbik". Przypomnijmy, i8 W elernenly taklyczno-techni
ubieglym sezonie nasi repre czne. 
zentanci wywalczyli mistrzo
stwo A klasy okrt;:gu warsza Jako gl6wne zadanie po
wskiego, awansujqcdo klasy stawilismy sobie utrzymanie 
okrt;:gowej (pilkarska 1IIIiga). si~ w lidze, co nie b~dzie la
o przygotowaniach do no twe biorqc pod uwag~ fak1, iz 
wego sezonu. trudnosciach i bf;dziemy walczyc z takimi 
nadziejach opowiedzial tre druzynami jak: MKS MDK 
ner druzyny senior6w Ma Warszawa, Politechnika 
rius.z Kraszewski. Warszawa, czy Stolarka Wo

- Przygotowania do roz lomin. 
grywek rozpocz~lismy w po
lowie sierpnia. W zwiqzku z Jesli wspomagac nas b~
tym, ii: kadra zespolu opiera dq Mariusz Sitek i Jarek Sla
sit;: g!6wnie na uczniach walycki, a Marek Sobiecki i 
szk61 srednich .. nie bylismy w Daniel Domala gra6 b~dq na 
stanie wznowic trening6w swoim wysokim poziomie, 10 
wczesniej. Niestely z przy eel ten jest w naszym zasi~
czyn zawodowych w przygo guo 
towaniach nie moze uczest
niczyc Piotrek Jez61kowski i Zaluj~, takjak i cala druzy
Marcin Chrustowski, co jest na, ze nie mozemy pokazac 
na pewno dUiym oslabie swoich umiej~tnosci w Na
niem druzyny. Natomiast sielsku. Serdecznie jednak 
wznowil treningi Arek G6re zapraszamy wszystkich kibi
cki, kt6ry powoli dochodzi do cow do Legionowa, gdzie 
formy jakq prezentowal w la zmuszeni jestesmy rozgry
lach ubieglych i na kt6rego wac mecze rnistrzowskie. 
bardzo Iicz~. Mam nadziejt;:, 
ie wreszcie pokaze na co ich 
stac nasza uzdolniona m/o
dziez z Rafa/em Kasiakiem, 
Markiem Lewandowskim i rozmow~ przeprowadzil 

P. WroblewskiPrzemkiem Babiczem na 
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