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Gwltowny rozwo) moloryzaeji sprawla, ie eoraz rTmiej lest mlejsea dla
pleszyeh uiytkownlk6w dr6g i coraz trudniej bezpiecznie przekraeza6 uliee
naszych mias1. Ootyezy 10 lakte naszego miasteczka. W Irosee 0 b zpie
czer'isto dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 Sq one przeprowadzane przez
specjalnie przeszkolone osoby na drugq stronf;l uliey. Ni bezpiecznych
przejs6 w Nasielsku Jest wi(1cej. Jedno z nich znajduje sili' u zbiegu uJic
Kilinskiego, Warszawskiej I Mlynarsklej. Dla zwlli'kszenla bezpieczenslwa
pieszyeh zainstalowane zostalo na tym przejsciu specjalne oznaezenie w
postaci znaku ostrzegawczego z migajqcyml swlatlami umleszczonyml nad
jezdn1q.

Dwa pierwsze listopadowe
dnl, dni zazwyezaj mroezne i
eh!odne, stajel si~ ostalnio naJ
bardziej rodzinnyml swi/iltami.
Juz nie wigilijny stol, ale woby
najblizszyeh skupiajq wokal sie·
bie zyjqeyeh wlasnymi eodzien
nymi klopotaml krewnych i powi
nowatyeh.
Dobrze si~ z!Ozy!o, ze w tym
roku takze drugl dzien by! dniem
wolnym od pracy. Kiedys bylo
tak zawsze, jednak w pewnym
okresle ze wzglfi'd6w polltycz·
nych ograniczono liczb~ dni
swiqteeznyeh. Spowodowalo to
zmiany w naslroju iych dni. Otoz
pierwszy dzieri poswi/ilcony

praey, a byloby to bardzo korzy
stne dla polsklej rodziny. To tu,
na grobaeh przodk6w, rodziny
sir; spotykajel, a czr;sto to tu do
piero si~ poznajq.
Aby maiq ehwilf;) pomodlic si/il
przy grobie bliskich, aby zapalic
znicz wielu pokonuje setki, a
nieraz nawet tysiqce kilome·
trow. Niestety, niektore groby Sq
"samotne". nikt lui na nie nle
przychodzi. 0 dziwo, w tyeh
dniach nawet te grobysel zadba·
ne I oczyszczone. Odwiedzajq
cy sqsiednie groby zazwyczaj
uprzqlnq i je, poioz q eho6by jed
nq galqzkr; I zapal<llampk~. To
pi~kny polski zwyczaj. Innym

AZ,

Dzie' Nauczyciela
Obecny rok jest rokiem
wyjEjtkowym w zyciu szk61
podstawowych. Od pier
wszego stycznia plac6wki te
prz8szly na "garnuszek"
gminy. Od zasobnosci gmin
nej kasy zalezy wiele, najle
psze bowiem chf;!ci nie Sq w
stanie sprostac wyzwaniom,
jakie stanf;!ly przed oswiatEj w
zwiqzku z otwarciem si~ na
Europ~ w obliczu XXI wieku.
Nasza gmina nie nalezy do
grnin bogatych, dlatego tei.
przej~ciu szk61 przez gmin~
towarzyszyly pewne obawy.
Dziesi~c miesiE;cy wsp6lzy
cia dalo jui. odpowledz na
niekt6re pytania. Wydaje si~,

i.e szkoly nic nie stracily na
zmianie organu je prowadzq
cego, a wr~cz przeciwnie,
chyba zyskaly.
Dobrq okazjq do podsu
mowania tego okresu stal si~
Dzien Nauczyciela, kt6ry
przypada 14 pazdziernika. W
dniU tym odbyly sili! spotka
nia i uroczystosci w poszcze
g61nych plac6wkach. Obcho
dy gminne Dnia Edukacji Na
rodowej odbyly sili! w dniu 15
pazdziernika w sali kina "Ni
wa". Zaproszeni zostali na
nie wszyscy nauczyciele, W
tym takie nauczyciele szk61
c.d. na str. 4

Zewn~trzne

wyrazy naszeJ pami'i!ci 0 tych. kt6rzy nas uprzedzili w drodze dD

wlecznoSCI.

Wszystkim Swi~lym, tzn. tym
kt6rzy dost<lpili laski i Sq jui w
nleble, by! dnlem radosnym,
drugi zas . Dzien Zaduszny, byl
poswi/ilcony wszystkim zmar!ym
I byl dniem zadumy i refleksji.
Obecnie, kiedy w zasadzie tylko
pierwszy dzieri jest ustawowo
wolny od praey bardzo czr;sto
slyszy si~, ze dzien 1 listopada
jest Swif;tem Zmarlych. Bye mo
ze przyjdzie czas, ze i drugi
dzien listopada na nowo stanie
si~ dniem ustawowo wolnym od

pi~knym polskim obyezajem
jest stawianie zniczy na grobach
tych, kt6rzy oddali swe zycie za
naszq ojczyznl;l.
Tysiqce migajqcych p!omieni
to ogniki zycia, 10 ogniki pami~
ci, to ogniki nadziei, ie nasi bli
sey doslqpili juz laski zbawienia,
to takZe ognie nadziei, zs po
przez rodzinl;l Boglem sllnq na
stqpi ducilOwe odnowienie na
szego narodu.
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W paidzierniku br. odbyly
sif;;l trzy posiedzenia Zarzq
duo Pierwsze mialo charakter
spotkania. Zarzqd podejmo
wal mistrzyni~ olimpijsk<j z
Atlanty Renat~ Mauer. Bur~
mistrz w imieniu mieszkan
cow gminy pogratulowal
sportsmence wspanialych
wynik6w na arenach sporto
wyeh calego swiata, podziEil
kowal za to, 2:e w ten spos6b
rozslawia swe rodzinne stro
ny oraz iyezyl dalszych su
kces6w. Wymiernym wyra
zem zadowolenia spole
czenstwa ziemi nasielskiej i
podzi~kowaniem za lipeowe
przezycia, jakie dzi~ki niej
staly si~ naszym uzialem,
by to wr~ezone Mistrzyni
urzCjdzenie elektroniczne
tzW. wieia. Cenny ten upo
minek Ziota Medalistka prze
kazala nasti;!pnie dzieeiom
niepelnosprawnym skupio
nym w Osrodku Pomoey
Spolecznej w Nasielsku,
uwazala bowiem, ie sprzi;!t
ten przez te dzieci bf;Jdzie
najlepiej wykorzystany.
Drugie pazdziernikowe
posiedzenie rozpocz~o si~
od wizyty czlonk6w Zarzqdu
w Stacji Uzdatniania Wody.
Tam zapoznali siE? z przebie
giem prac zwiqzanych z od
daniem stacji do ui:ytku oraz
z potrzebami lej placowki w
najbliiszym okresie, samo
bowiem oddanie stacji do
uiytku jest zakonczeniem
gl6wnego, ale tylko pier
wszego etapu budowy sta
cji.
Wiele miejsca na tym po
siedzeniu poswii;!cono spra
wie powolania pelnomocnika
burmistrza do spraw oswiaty.
Zapoznano siE? takie z opiniq
Komisji Oswiaty w tej spra
wie. Dyskusji;! zakonczono
glosowaniem. Trzy osoby
opowiedzialy si~ przeciwko
powolywaniu na ti;! lunkcj~
przedstawionej kandydatki.
dwie osoby opowiedzialy si~
za kandydatkq i dwie osoby
wstrzymaly si~ od glosowa

'
:
,
I',~,
2

IYCIE
NASIELSKA
;

_.' . ,

,.

n,.

nia. W najbliiszym czasie
przedstawiona zostanie no
wa koncepcja rozwiqzania
tego problemu.
W dalszej cz~sci narady
rozpatrywano szereg pism
sl<ierowanych do Zarzqdu.
Pozytywnie ustosunkowano
sii;! do prosby jednej z miesz
kanek z ul. Sportowej 0 fOZ
lozenie na raty naleznosci za
wykupione mieszkanie. Po
stanowiono nie korzystac z
prawa pie'!V0kuRu .dzialki ce~
kreacyjnej w mlejSCOWOSCI
Cieksyn, natomiast w wy
padku dzia!ki przy ul. Rynek
i terenu po punkcie skUpu bu
rak6w w Glicach wystqpic do
Rady 0 sprzedai powyi
szych w trybie przetargu nie
ograniczonego. Prosba rad
nych i mieszkanc6w wsi An
dzin j Cieksyn w sprawie sll
nansowania dojazdu leka
rzowi z Plonska do Osrodka
Zdrowia w Cieksynie zosta
nie rozpatrzona po konsulta
cjl z gminami osciennymi,
kt6re taki:e korzystajq z tej
plac6wki.
Ponadto Burmistrz poin
formowaL ze Oddzial KRUS
w Ciechanowie poparl pros
b~ Zarzqdu 0 doposazenie
gabinetu fizykoterapii w na
sielskim Osrodku Zdrowia i
przeslal odpowiednie pismo
do jednostki nadrzi;!dnej w
Olsztynie. Pomyslnq wiado
mosciq z dziedziny slui:by
zdrowia jest takie fakt zaku
pu nowoczesnego aparatu
do analiz medycznych. Apa
rat ten uiylkowany bi;!dzie w
Osrodku Zdrowia w Nasiel
sku i zabezpieczy potrzeby w
tej dziedzinie na terenie calej
gminy.
Zarzqd zapoznal si~ takie
z propozycjq podwyiek pen
sji dla pracownlk6w bibliotek.
Poniewai: w budiecie prze
widzianym dla bibliotek za
braknie pieni~dzy na wydatki
rzeczowe, postanowiono
podjqc decyzj~ na nast~
pnym posiedzeniu po blii
szym zapoznaniu sii;! z reali
zacjCj budietu tych plac6wek
i opinii p. Skarbnik Gminy.
Posiedzenie w dniu 18
paidziernika rozpocz~lo si~
od wysluchania przedstawi
cieli mieszkanc6w Osiedla
Pilsudskiego II w sprawie od
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wodnienia terenu, na kt6rym
mieszkajq. Obydwie strony
ponownie przedstawily swo
Je stanowiska. Jes2cze raz
ustalono warunki, kt6rych
spelnienie warunkuje szyb
kie rozpocz~cie prac.
W dalszej cz~sci Zarzqd
zostal zapoznany przez Pa
niq Dyrektor biblioteki Gmln
nej z sytuacjq finansowq
podleglych jej plac6wek. Wy
datki rzeczowe zQstaly po
wai:nie przekroczone. Prob
lemem jest to ezy w takiej
sytuacji moiliwe jest po
dwyzszenie pensji pracowni
kom, chociai: pieniCjdze na
odpowiednim paragrafie je
szcze Sq. W wyniku dyskusji
i po wysluchaniu opinii Pani
Skarbnik postanowiono wy
stqpic do Rady Miejskiej 0
zwi~kszenie budzetu dla bib
liotek.
Ponadto wr6cono do
pr6sb mieszkanc6w 0 sprze
danie dzialek w Glicach i przy
ul. Rynek w Nasielsku. Na
najbliiszej sesji zostanie
przedstawiony Radzie pro

jekt uchwaly w sprawie
sprzedaiy tych dzialek w
drodze przetargu nieogra
niczonego.
W odpowiedzi na pisma
skierowane do zarzqdu po
stanowiono: nie umarzac
SKR-owi kwoty podatku od
nieruchomosci; wyrazic zgo
d~ panu Kazimierzowi Plo
minskiemu na wyw6z nieczy
stosci plynnych po przedsta
wieniu przez niego umowy z
oczyszczalniCj sciek6w w Ja
chrance na przyjmowanie
tych nieczystosci.
Odpowiadajqc na zapyta
nia U rZi;!du Rejonowego w
sprawie ewentualnego dal
szego przksztaJcania dzialek
przy ul. Kosciuszki na dzialki
budowlane Zarzqd poinfor
mowat, ie tworzona jest kon
cepcja przestrzenn.ego
zagospodarowanla gmlnY I
dopiero po jej zatwierdzeniu
moiliwe bE?dzie danie odpo
wiedzi na postawione pyta·
nie.

Posiedzenie Rady Miej
skiej w dniu 4 pazdziernika
zwolane zostalo w trybie
nadzwyczajnym. Wyniklo to
z potrzeby podji;!cia w trybie
pilnym kllku uchwal. Pier
wsza z nich zwiqzana byla z
budow q hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 w
Nasielsku. UrzCjd Kultury Fi
zycznej got6w jest wspom6c
to przedsi~wzi~cie powainq
kwotCl, zqda jednak odpo
wiedniego zabezpieczenia,
ie przekazane pieni<jdze zo
stanq zuiyte na ten cel. Rad
ni jednoglosnie podj~li
uchwal~ w sprawie wykupu
weksla bankowego, co ma
stanowic r~kojmif;J, ie pieni q
dze przyznane przez Urzqd
Kultury Fizycznej wydawane
blildq zgodnie z ich przezna
czeniem.
Druga uchwala upowaini
la ZarzCjd Mlejski do przyj~
cia dotacji z Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowi
ska na modernlzacj~ kotlow
ni w Szkole Podstawowej w
Budach Siennickich.
Uchwala trzecia porzqdku
je pewne zasz!osci i dotyczy
formy przekazania w uzytko
wanie wieczyste targowicy
miejskiej przy ulicy Mlynar
skiej j Koscielnej Zarzqdowi
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nasielsku.
W koncowej cz~sci obrad
wiceburmistrz szeroko poin
lormowal zebranych z prze
biegiem spotkania z miesz
karicami Jask6!owa w spra
wie lokalizacji w poblizu ich
wsi zaktadu zajmujqcego si~
zagospodarowaniem smiecl.
W spotkaniu tym wzii;!li tei
udzial przedstawiciele Naro
dowego Funduszu Ocllrony
Srodowiska. Rozmowy w tej
sprawie bf;Jdq kontynuowa
ne.

Notowal AZ.

Notowal AZ,

natorium .,Wrzos" w Ciechocinku na dwutygodniowy turnus reha
bilitacYJny.

Gmina

Gaz dla wsi
W ostat ich dniach pazdziernika oddana zostala do uzytku stacja
redukcyjna w Budach Siennickieh. Wqgrodno i Budy Sien iekle
otrzymaly jui gaz. Obecnie trwa budowa sieei gazowej w Cegielni
Psuckiej.

SUW juz pracuje
Woda Z dlugo budowanej S!acji Uzdatniania Wody na kraneach
Nasielska poplyn~a juz do sieci Woda wyplywajqca ze stac]i jest
krystaliczme ezysta. Nie ma w niej lak ueiqzliwego dotyehczas
zelaza. Odbiorcy bye maze nie dostrzegli Jeszcze, ie mamy nowq
wod~t poniewai siec wodoeiqgowa jest zanieezyszezona osadza
jqcym si~ przez lata kamieniem. Z kaidym dniem jej jakosc br;ldzie
sifil jednak poprawiac.

Manewry Obrony Cywilnej
W dniaeh 24 i 25 pazdziernika odbyly si~ na naszym terenie
rejonowe cwiczenia z zakresu obrony cywilnej. Odpowiednle sluzby
wykazaJy nalezyte przygotowame do wykonywania zadan w tej
dziedzinie. Gmina nasza otrzymala oeenfil bardzo dobr<j wyslawionq
przez Szefa Obrony Cywilnej wojew6dzlwa ciechanowskiego.

Gaz dla

nast~pnych

ulic

Zgazyfikowane zostalo osiedle Plonska. W najb izszy h dniach
linia ta zostanie oddana do uzytku.

si~

telefonizuje

Trwaja. Intensywne prace przy realizacji inwestycji maJCjcej za
pewnit mieszkancom gmlny nowoczesnq la.cznosc telefonlcznCj.
Uruchomienie centrali ALCA TEL 0 pojemnosci 3500 numer6w ma
zgodnie z deklaracjCj dyrektora Zakladu TeJekomunlkacji w Cieeha
nowie Piotra Ksifilzaka nastClpic do konca biezqcego roku. Pawne
utrudnienia zwl qzane z budowCl znosmy wili1c cierpliwie.
Wi~cej

kurs6w autobusowych

W celu poprawy warunk6w podr6Zowania na trasie Stacja PKP 
Nasielsk Rynek przewoznik, kt6rym jest SKR uruchomil w 90dz.
5.00 do 8.00. a w dni targowe 5.00 do 10.30 podw6jna. IJczb~
autobus6w. Potrzeba takiego dzialanla wynikla ze zwifilkszonej
liczby dojei.dzaj'lcych do szk61 uczni6w.

Autobus dla wycieczek
SKR chce obslugiwac takie dluzsze wycieczki. W tym eelu re
montowany jest obeenie autobus H9-21 . Naprawie i unowoczesnie
niu podlega karoseria i wyposaienie wnli1trza. Po remancie pojazd
b~dzie pewny, wygodny i bezpieczny.

Czy

si~

podzielimy?

Odiyla sprawa podzialu gminy Nasielsk na gminfil wiejsk q i miej
skq. W tych dnlach w Urzfildzie Mlejskim goscil pan Jan Molenda 
Doradca Ministra z Departamentu Organizacji i Reformy Admlnistra
cji Publicmej, aby przed podj~ciem deeyzji zapoznac sifil z sytuacjCj
na mlejscu i sprawdzic prawdz,wosc argumenl6w padanych przez
zwolennikow i p~zeeiwnlk6w podzialu.

Turnus rehabilitacyjny.
3 listopada grupa 40 os6b posiadajqcych Ilub II grup~ InwalidzkCj
wyjecha/a za posrednictwem Osrodka Pomocy Spolecznej do sa

Wynotowal AZ..

Z kart historii
Wyraz cmentarz pochodzi od
lacillskiego slowa coerneterium
I oznacza miejsee spoezynku.
snu. Tu snem wiecznym spia.
nasi najbliisi, znaJomi. Tu takie
spacznle kaidy z nas. Nawet
prymitywne ludy ze szczeg61
nym szacunkiem odnoslly Sl~ do
lych miejsc, gdzie grzebano
zmarlych. Niestety. w dzisiej
szym wysoko cywilizowanym
swiecie mamy do czynienia z
przejawami bezprzykladnego
zdzlczenia. Objawiajq sif;l one,
delikatnie mowiqe, brakiem sza
cunku do tyeh miejsc. Nie ma
tygodnia, aby prasa, radio ezy
telewizja nie podawaly wiado
mosei 0 zdemolowanyeh gro
bach. pol/uczonych lablieach
czy krzyzaeh cmentarnyeh. A
jak jest w Nasielsku? Podam tu
kilka przyklad6w. Na tzw. rusz
czaku, k 6ry jest ementarzem
zo1nierzy niemieckich z I woiny
swiatowej, chlopcy urza.dzili 50
bie boisko i grajq na grobach.
Tam tei. obserwowalem mlode
mamy, kt6re biegaly ze swymi
pociechaml po uloionym z na
grobk6w krzyzu. A ja pamiC;ltam,
ze na tyeh nagrobkach byly tak
ie polskie nazwiska, wszak Po
lacy, np. z Wielkopolski byli oby
watelami Niemiec . walczyli w
szeregach tej armii.

Klos moze powie, ie podany
przyk/ad nie jest najlepszy. bo
to nie nasz ementarz. Choeiaz
nie zgadzam sj~ z takim stano
wiskiem, pod am blizszy nam
przyklad. Cmenlarz parafialny.
1 listopad 1996 r., wieez6r. Ty
siqce swiatel, a wsr6d grob6w
tabuny zdziczalyeh smarkaczy
urzqdzajq sobie gonitwy, drq
si~ niemilosiernie. niekt6rzy
nawet rzueajq Swieczkami. Pa
miC;!tam. ie w Gzasach mojej
m/odosci ajwifilcej ludzi
przychodzilo na cmenatarz
wlasnle wieczorem, bo roz
iskrzony swiat/ami by/ on
ezyms niezwyklym, wielkim,
wspanlalym, swi~tym. Dzis
spokojnych ludzi w tyeh godzi
naeh jest stosunkowo malo.
Po prostu bojq sifil przyjsc tam
po zmroku. Inny jeszcze przy
k/ad. Postawmy ladniejszy wa
zon. polozmy swieis kwiaty
ezy zapalmy drozszy zniez. Po
kilku godzinach jui go nie bfil
dzie. Najez~seiej zostanie
powt6rnle sprzsdany przez
cmentarnych zlodziei. Znaj
dziemy go niekiedy na innym
grobie. Z/odziej okradajqcy
groby to szczeg61nie obrzydli
wy zlodziej.
AZ.

Listopadowe swi~ta w 1938 r.
w Nasielsku
W zachowanych fragmenlaeh
kror iki Katolickiego Stowarzy
szenia Mlodziezy M~skiej cZyla
my:
1, 2listopada 1938 r.
W dniu Wszyslkich Swif;ltych
oddzialy KSM mF;lski i zenski
udali siC;! na gr6b poleglyeh roda
k6w, k16rzy walezyli i polegli
smlerclq bohater6w 0 I iepodle
glos6 Polski w 1920 r.. gdzie
zlozylismy wieniec.
Dnia 2 Iistopada 1938 r. od
dzial KSM mfilski dosta! od Ka
mendy PW. karabiny. z kt6rymi
z wielk q gracjq. moze trochC;l
bez wprawy, pe!nil wartF;l hono
rowa. przy grobie poleglych. W
czasie przem6wienia ks. kano
nika 51. Pujdo wart~ trzymali dh.
Gumowski Jan i Czarnecki Ste
fan. Karabiny trzymali nieprzepi
sowo, troch~ za blisko zolqdka,
ale inaezej nie mogli, bo lufa dha
Gumowskiego przeszkadza/a
ksili1dzu m6wie. Po skonczonej
uroczystosci pomaszerowalis
my do zbrojowni adniesc karabi
ny, zrobiwszy uprzednio kilka
zdjr;lc.
11 listopad 1938 r.

11 listopad 1938 r. jako XX·ta
rocznica odzyskania Niepodle
glosei uplynCjI bardzo radoSnie.
o godz. 9.30 rano udalismy SiC;l
pod wodzq nowego naczelnika
(chociai pierwszy raz, ale
swietnie prowadzi) dha Gumo
wskiego na plac szkolny, skqd
ze wszystkimi organizacjami
poszlismy do kosciola na woty
W~. Po skonczonej mszy kaza
nie okolieznosciowe wyglosil ks.
Wolski. Z koseio/a w czw6rkaeh
wr6cilismy na plae szkolny,
gdzie w postawie ..baeznosc"
wysluchalismy hymnu panstwo
wego "jeszcze polska" i "Pier
wszej Brygady" Po czym w ko
mendzie na "odlrCjbiono"
pomaszerowalismy do agniska
na... "rozejsc slfil". Wieczorem
odbyla si~ akadel']lia urz'ldzo a
przez dzieci szkalne.
Wyszperal AZ.
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Dzien Nauczycie
dokOl1czenie ze sIr.

otrzymali: Marianna Danisie
wicz, Wlodzimierz Minich,
Agata Zbikowska, Danuta
Baginska, Teresa Piqtko
wska, Wanda Wasilewska.
Nast~pnie wr~czono nagro
dy pienllilzne Dyrektor6w
Szk61. Swoim Nauczycielom
wrfi!czali je sami dyrektorzy.
Kolejnym punktem spotka
nia byl wyst~p zespolu arty
stycznego ze Szkoly Podsta
wowj nr 2 w Nasielsku. Po
wystl;lpie Burmistrz zaprosil
zebranych na pocz~stunek I

lampkfi} zampana. Tu na
uczyciele z calej gmlny mogli
si~ lepiej poznac i wymienic
poglC\dy na interesujC\ce te
maty.
Ostatnim punktem spotka
nia byl zloi:ony z dwoch
cZfi}sci wystfi}P aktora Teatru
Dramatycznego w Plocku
pana Henryka Blazejczyka z
okolicznosciowym progra
memo

AZ.

Pierwsze slubowa ie
Na zdi\lciu~ W uroczystej akademil uczestniczyly poczty sztandarowe szk61

ponadpodstawowych z tere
nu gminy. Zaproszeni zostar
r6wniei:. nauGzyciele emery
ci. W tym roku sala wypeinio-

cz~sci

Burmistrz w okolicz
nosciowym przem6wieniu
przedstawil zamierzenia
wiadz gminnych w odniesie-

Na zdj\lciu: Program artystyczny dedykowany nauClycielom gminy Nasielsk
w wykonaniu zespolu ze S<:koly PodstawoweJ nr 2 1m. Stefana Starzyr\skiego
VI Nasielsku.

na byla po brzegi. Na spotka
nie z nasielskimi pedagoga
mi przybyl wicewojewoda
ciechanowski Jerzy Krol w
towarzystwie Pani Kurator
Oswiaty Teresy Karczmarz.
Uroczystosci rozpocz~ly
si~ odspiewaniem hymnu
narodowego. W dalszej

niu do oswiaty oraz zlozyl na
uczycielom zyczenia. Zycze
nia w imieniu wlasnym i
wladz oswJatowych wojew6
dztwa przekaza! r6wniez
Wicewojewoda Ciechano
wski. W cz~sci oficjalnej od
byto sit; tez wrlilczenie na
grod i wyr6i:nien. Medal Ko
misji Edukacji Narodowej
otrzymal dyrektor Zespolu
Szk61 Zawodowych Grze
gorz Duchnowski. Nagrody
pienil;lzne Kuratora Oswiaty

Jak.ie dui:o jest wainych
wydarzen w zyciu kazdego
czlowieka. Niekt6re przezy
wamy swiadomie, w innych
jestesmy tylko ich biernyml
uczestnikami. Wai:nym wy
darzeniem w naszym zyciu
jest z pewnosciq rozpoczfi}
cie nauki w szkole i chociai:
p6Zniej nasz. stosunek do
zkoly jest r6zny, to jednak
szkolne poczqtkl Sq napraw
dEil czyms niezwyklym. Nie
zmienia tego nawet lakt, ze
zazwyczaj ze szkolq zapo
znajemy si~ obecnie w tak
zwanej zer6wce. NaJwai.
niejsza jest klasa pierwsza.
Od pewnego czasu do cere

monialu szkolnego wprowa
dzono slubowanie uczni6w
klas pierwszych. Odbywa siEil
ana niezwykle uroczyscie, w
obecnosci wladz oswiato
ch, rad pedagogicznych,
rodzic6w i tarszych kole
g6w. Siubowanie polqczone
jest najczlilsciej z pasowa
niem pierwszak6w na ucz
ni6w. Od tej wlasciwie chwili
pierwszaki stajC\ silil pelno
prawnymi czlonkami spole
cznosci szkolnej. Najcz~s
ciej tei: wtedy otrzymujq pier
wsze legitymacje, legityma
cje szkolne.
Al.,

Draga Makaszyn

ToruriDW
Krogule - samotny m~zczyzna, mieszkaniec lej miejscowosci
popelnil samobOjstwo przez powieszenie. Przyczyny lego de
sperackiego kroku nie set znane.
Paulinowo - w tej miejscowosci dokonano wfamania do domu
samotnie zamieszkujqcej starszej kobiety. Skradziono lelewizor,
butll$ gazOWq, odziei. i pienictdze. Straty poszkodowana oszaco
wa!a na k\'1otl$ 3200 zL Nasielska Policja prowadzi inlensywne
sledztwo.
Nasielsk - na largu zatrzymano obywatela Wsp6lnoty Niepod
leglych Panstw, ktory handlowaf alkoholem bez akcyzy. Proku
rator zaslosowal dozor plicyjny wobec oskarionego.
Mogowo - dokonano tu wlamania do sklepu spozywczego.
Skradziono papierosy, sJodycze, oraz art. spozywcze na kwott;
1500 zl.
Nasielsk - na osiedlu Pilsudskiego skradziono z kom6rki rower
g6rski wartosci 600 zl.
Pie5cirogi Nowe - pijany kHent pijalni piwa rozbil kamieniami
reklaml$ swiellnq. Straty oszacowano na kwotl$ 500 zt.
W Kqtnych dw6ch zuchwatych zlodziei pr6bowalo skrasc z
pastwiska krowl$. Nietortunni zlodzieje trafili do aresztu a krowa
z powrotem na pastwisko.
Nasielsk - dokonano wfarnania do sklepu mil$snego przy ul.
Kilinskiego. Z!odzieje spragnieni mi~sa i wf;?dlin wybili dzlurE;l w
suficie I wyniesli 30 kg szynki i innych wl$dlin na kwotr; 1500 z!.
Borkowo - doszlo tu do tragicznego vvypadku drogowego. Na
luku drogi kierowca samochodu m-ki .,Skoda" straci! panowanie
nad kierownicq i uderzyf w przydrome drzewo. Kierowca poni6sl
smierc na miejscu, pasazer z ci~zkimi obrazeniarnl clala zostal
odwieziony do szpitala W Nowym Dworze Maz.
Cieksyn - nieznany sprawca skradl w lei miejscowosci ciqgnik
stojqcy przy kosciele. Niedoswiadczony kierowca jadqc spadl z
nasypu drogi i rozbil ciqgnik. Po wypadku zbiegl z rniejsca
zdarzenia.
Nasielsk - w PKO mieszkaniec naszej miejscowoSci dokonal
pobrania swiadectwa udzialowego N.F.1. na sfalszowany dow6d
osobisty i upowainienie do odbioru te90 papieru wartosciowego.
Nasielska Policja prowadzi intensywne sledztwo.
Nowa Wrona - nieznani sprawcy dokonali kradzieiy drzewa z
lasu - 16 brz6z i 3 sosen na szkodl$ R.S.P. Szczytno.
Nasielsk - na osiedlu "Warszawska" dokonano wlamania na
tzw. "pas6wkl$". Z mieszkania w jednym z blok6w skradzJono
telewizor oraz odtwarzacz wideo.
Chrcynno - do lotniskowych magazyn6w dokonano v-Aamania
kradnqc akumulatory od motolotni.

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Kr61ewicz, dla przypodobania si~ narzeczonel, a mai: i obe
cnej szlachcie. mial na sabie mundur pulkowmka kawalerii na
rodowej, ten sam, kl6ry nosil pod Podhajcami: granatawa kurt!?
z czerwonymi wylogami i srebrnyml ozdobami, na wierzchu zas
soboloWq delili,l, z prawego spadajqcq ramienia i spi~lq brylan
towa. splnk q, u boku wisiala szabla ze z!ot q rlilkoJesci<:1, drogiml
kamieniami wysadzanq.
Po slubie odby!a si~ uczta w domu pana mlodego, ale na
wyraine i.<jdanie Marii J6zefy nie bylo tancow. am dluzszej zabawy.
Starosta powinien byl bye zadowolony z malieristwa siostry.
Intercyzq mia!a zawarowane doi.ywocre na ogromnym majCjtku
Konslantego "na wszystkich dobrach jego. to jest na mlescie
Z6lkwi i wszystkich wlosciach do tego klucza naleiqcych, na
dobrach sta!yeh I ruehomych. teraz i na potem mianyeh. przez
cesje albo sukeesje spadajqeych. tudzlei na sumach naszyeh
w Paryi.u bli,ldqcych, bez wszelkich excepcyj".
Tak brzmial jeden ustli,lP aktu.
A jednak n1eobeenosc zupe4na rodziny pana mlodego uJrno·
wa!a obrz~dowi uroczystosci i razila nieprzyjemnie.
J6zelat Wessel by! maeno dotknili,ltyw gll?bi duszy, oswiadczyl
lei.,i.e za par~ dni vvybiera Sllil w podr6z powrotnq.

Na zdl~Clll: Dr ga MI~koszy
dywarika sl I",)w 'go

T ')PJ'I OW. ~rzyg towOln3 00 poloi: ni"

W biezqey
ro u we
wsjaeh Andzi . Nuna,
Krzyczki i a ul Prze
myslowej w Nasielsku
potoiono 2451 mb. na
wierzehni a faltoweJ
Koszt realizacJI tych za
dan wyni6st ok. 233 tys.
zlotyeh. Z sumy tej kwo
ta 67114 zl pochodzi z
budietu wojewody (na
ul. PrzemysiowCl). Re
szt17 zaplacila gmina
Ponadto przygotowane SCl jui do asfalto a
nia drogi Mifilkoszyn -

Torun Ow. - 2072 mb. i
droga Borkowo - Bifildo
wo - 2031 mb. Asfalt po
kryje te drogi je zcze w
roku obecnym. Koszt
tyeh w6ch dr6g wynie
sie prawie 600.000 zl.
Polowa tej sumy pokry
ta zostanle z dotacji, ja
k q gminle przyznala
Agencja Restru turyza
cji i Modernizaeji Rolnie
twa.
AZ.

Jan Zaremba, pozeg awszy d w ych pa 'stwa, objCjl woje
nowe obowia,zki mar zalka dworu naJjasniejszej kr61ewiczowej
polskiej. Marii J6zely.
Anusia tez przentosla Sl~ do pala u S bleskl h nle bez tel
rzewnych przy rozstanlu Z slarost q I starosclnq. ObowiCjzkl JeJ
przy 110weJ pani byly bar LO lekkle zasad aly si~ na towarz 
szenlU 18), gdy wyjeidi.ala lub wy ·hodzlla. I n slodzenlu z Jak s
rob61kq obok ie) gabinetu ieby bye na kaide zawo!anie.
Jednak dziewczl;!ci by! bardzo smutno Otaczall J<1 saml
obey ludzlB, cwla, ze es asc i swoboda pre vsze, miodosci
rnlnt?ly bezpowrotnl8.

Jakkolwiek kr6lewicz Konstanty u1rzymywaL ze ZUpe1n18 zre·
zygnowal ze stanowiska pr Jtendent do korony, zacho yvr!
jednak w domu swaim pewien obyczaj monarszy.
W rannych godzinach przYjfTl wal pelYCJe Iltlleresant6w. Tak
nazwana sala audJe ejonalna yla b k gabrnelu, gdzI8 jadal z
zonq sniad nie.
Maria Jozefa clwtnie Sle zgodzrla z tym zwyczalern. Byla
IUdzka z natury. rada byla d Ibrze czynic potrzebUlqcyrn; l.n
jeden przywilej kr61ewskosci zachowac cheiala, a owe audiencj
davvaly jej sposobn s· po lemu.
al6i w dzi Ii wYlazdu tarosly ostrowskiego, do lej sali przy
4'

IZ redakclJjnej pocztlJl
Niespodz· ani mili
Goscie z Mlawy
Dnia 4 wrzesnia br. przyje
cha{a z M/awy piE;Jcioosobowa
delegacja z Harcerskiego Ko{a
Senior6w, aby zlozyc wieniec
na rnogile Druhny Jadwigi Ro
stkowsklej, jako by/e] mlawsklej
hu1cowej, kt6ra 1'11923 r. 1'1 Mla
wie zalozyla Harcerstwo. Hu
fiec, kt6rego szeregl 1'1 szybklm
tempie i nieustannie sifi: zwi£;l
kszaly. prowadzila przez 15 lat.
Na szarfie wier'ica byl wzrusza
jqcy napis: "Pamililtamy 0 Tobie
ukochana Druhno."
JakZq milq pami£;lc zoslawila
po sobie druhna Jadwiga Ro
stkowska - ta ukochana i przez
Nasielsk - ie a.z 5 os6b - juz nie
mlodycll - trudzilo si~ podr62.<1,
by W BO-Jede Harcerstwa mla
wskiego uczcic Jej paml{lc.
By/y to druhny: Genowefa
Grzebska-Chmielinska - prze
wodniczqca H.K.S.-enu, Krysly
na Perl<owska - obie z rnojej bylej
druzyny i Alina Zalewska oraz
druhowie: Lewandowski StanI
slaw i Nowotczynski Stefan.
Nizej podpisanej, jako bylej
mlawskiej druiynowej - IV dru
zyny harcerskiej w Mlawie-W61
ce, wraz z r6iami wr~czyli za
proszenie na uroczystosci zwiq 
zane w/asnie z 1q 80 rocznicq.
Bylam wi~c 1'1 Mlawie dn. 21
wrzesnia na poswi{lceniu sztan
daru I wr~czeniu go Szczepowi
druzyn, na odznaczaniu zaslu
ionych i na okollcznosciowych
wystqpieniach. SZGzeg61nie
mojCj uwag~ zwr6cil druch z Or
derem Usmiechu, kl6ry walczy/
1'1 Powslaniu Warszawskim - 1'1

Batalionie "Zoska". Opowie
dzial 0 powstaricu, kt6ry 51f;l kul
nie bal, ale jednak zginetl 27
sierpnia 1944 r. By/ jeszcze nie
pelnoletni I dostarczal powstan
com srodki opatrunkowe przy
go10wywane przez matk{l. Na
zakonczenie opowiadania wrr:)
czyl Hufcowemu statuetk~ owe
go bohaterskiego pawstar'ica.
Nastlilpnie byla defilada pi~k
nie maszerujqcych Hufc6w 
i.enskiego i m~skiego Harcer
slwa.
Potem bylo odsloni~cie grani
lowe] tablicy pamiqtkowej na
scianie Muzeum dla poleglych
harcerzy, gdzie pod obeliskiem
zlozylam wiqzankr:) z czerwo
nych roz.
BO-Iecie mlawskiego Harcer
stwa okrasila swojq obecnosciCj
I wzruszajCjcym wystqpieniem 
znana z radia i telewlzji - pani
Barbara Wachowic2.
Bardzo milo ml byto sp~dzic 1'1
Mlawie te kilka godzin 1'1 bardzo
serdecznej rodzinno-harcer
skiej atmosferze, 1'1 sprawme •
prawdziwie po harcersku - 2Or
ganizowanej calej pifilknej im
prezie.
Milo bylo taki:e wracae do do
mu z bardzo cennCj pamlCltk q 
kSlqzk q "Z dzieiow harcerstwa
mlawskiego".
Ksiqzk~ zredagowal Komitet
Redakcyjny Kola Weteranow
Harcerslwa 1'1 M/awie pod prze
wodnietwem druha Ryszarda
Juszkiewlcza - historyka - prot.
doc. dr. hab.
Jadwiga Grubecka

j{lC, kl6ra 1'1 tej chwill byia pustq, wszedt mlodzieniee ubrany 1'1
mundur towarzysza kawalerii narodowej. Wysoki, ciemny blon
dyn, z piwnymi oezami i ezarnymi wqsikami, swojq powierzchow
nosci q sprawial bardzo mile wrazenie. W mundurze, kt6ry dzis
przywdzial
raz pierwszy, bylo mu bard20 do twarzy i mimowoli
usmiechnq silil i pokr{lcil Wqsa, kiedy wypadkiem ujrzal SWq
postae odbilq, w duzym zwierciadle, zdobiqcym sal~.
By/to nasz dobry znajomy, Stefan Laszcz, przychodzil zfoiyt
swoje uszanowanle jej kr61ewiczowskiej mosci i zarazem poieg
nat jq przed wyjazdem do wojska.
Maria Jozefa IUbia mlodego chtopca. porozmawiala wl~c z
nim bardzo przyjainie I miala JUz wychodzie, kledy Laszez
zapytal niesmialo, czyby m6g1 pozegnae pann~ Ann~ Zarem
biank£;l?
- Dtaczegoi by nie? Przys1lil tu Anusi{l, zaczekaJ Wacpan na
ni q · rzekla iyczliwie.
Anusia siedziala przy krosienkach. gdy kr61ewiczowa weszla.
- Moje dziecko! - przemowila pani -Idi do sali audiencjonalnej,
tam czeka Slefan laszcz, chee cilil pozegnae, gdy blildf;l Cili1
potrzebowala, to zadzwoniiii l
Anulka wstala I zaczt;la bardzo zywo i usilnie porzetdkowac
wloczki, potem schylila si~ pod krosna szukaclgty, ezuta bijCjce
na twarz rumience i powtarzala 1'1 my:;li?
- Ach! zeby tylko pani nie zobaczyla!
Ale pani wyszla do gabinetu, nle patrzqc na ni
44
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Konkurs recytatorski
Pod koniec paidziernika w
nasielskim Osrodku Kultury
odbyt si~ Konkurs Recytator
ski uczniow szk61 podstawo
wych z calej gminy. By! to
pierwszy elap konkursu w
kt6rym udzial wzi~jo 48
uczestnik6w ze szk6t: Nr 1 i
Nr 2 z Nasielska, Pianowa,
Piescirog6w i Bud Siennic
kich. Konkurs odbyl sif; w
dw6ch kategoriach wieko-

wych. Dla klas I-V i VI-VIII.
Jury pod przewodnictwem
Pani Barbary Modzelewskiej
zakwalifikowalo do tinalowe
go Konkursu Gminnego, kt6
ry odb~dzie si~ na poczqtku
grudnia 8 os6b z klas I-V i 20
os6b z klas VI-VIII. Najlepsi z
konkursu fina/owego wystCl
piCl w konkursie wojew6dz
kim.
AS

Zycie 9'£asiefsl(a w zakfac£acfi

pracy
WychodzClC naprzeciw
og61nemu zapotrzebowaniu i
prosqom naszych czytelni
k6w Zycie Nasielska zamie
rza od Nowego Roku wejse
do nasielskich zaklad6w pra
cy, by na biezqco informo
wac 0 tym co w danym zakla
dzie si~ dzieje, z jakimi bory
ka si~ problemami, w jakich
warunkach pracujq nasielsz
czanie itp.
PrezentuiClc obecnie syl
wetki ludzi, spotkal si~ to z
dUi q aprobat q czytelnik6w,
podobnie tei chcemy pre
zentowac wszyslkie zaklady
pracy, zar6wno paristwowe
jak i prywatne.
Do wielu zaklad6w mamy
j ui zaproszenie i wkr6tce
tam b~dziemy, ale S'l row
niei i takie kt6re nas nie wi
dZq i nie chcCj z nami rozma-

wiac. Dlatego tei zapowia
daJqc dzis naszq wizyl~ pro
ponujemy "szefom zakla
dow" zapoznac si~ z odpo
wiednimi przeplsami, by wie
dzieli, ie udzielenie informa
cji prasie jest ich obowi'lz
kiem w mysl przepis6w Pra
wa Prasowego, 0 lie nie sta
nowi to tajemnicy paristwo
wej i sluibowej, co rowniez
reguluje odr~bna Uslawa.
InformuJ<:jc 0 powyiszym
pragniemu zapewnic, i.e wi
zyta nasza nie b£;ldzie sluzyc
dyskrymirlacji zakladu, ani
i.adnq formq konlrolnq, bo do
lego Sq inne organy pari
stwowe, ale wwielu przypad
kach poprzez odpowiedni q
reklaml;l moie pom6c zakla
dowi i jego pracownlkom w
ich dalszej dzialalnosci.
Redal<.cja

Wtedy dziewczyna szybko pobiegla do swego pokoiku, przy
gladzila wtosy, wyj~a cos ze szkatulki, spojrzala w lusterko ezy
Jui ochton~a i wyszla przyrzekajqc sobie. ie b~dzie bardzo
zimna i powazna ... ehyba, i.e...
Gdy weszla j spojrzala na Stefana, wydal jej sili! tak zupelnie
inny, ie go prawie nie pozna!a, 10 jej dodalo odwagi.
- Wyjeidzasz juz wacpan? - zacz~a dosyc smialo - a raczej
wyjeidiaeie wa6panowie wszyscy czterej, czy na dlugo?
. To zalezy - przem6wil r6wnie zimno Stefan - Janek Grzymala
na p zyklad, wr6ci za rok, bo jest po slowie z pannq Zuzannq.
- Zuika! niegodziwa - zawo{ala Anusia tracCjc calq powag~ 
a to imija! i nic ml nie m6wila!... dalabym ja cl za 101. .. i uderzyla
dwiema scisni(iltymi piqstkami 0 sieble.
- Co do mnie - mowil Steran. udajCje, ie nie zwaza na slowa
Anulki - co do mme, zapewnle zupelnie nle wr6c~_ Juz tam moje
kosci na dnieprowym stepie pozostawilil·
. A dlaczegoi to?
- Bo nie mam wraeac do kogo, ani po co
- Jak to? nle masz pan slryja, ktory go wychowat jak oJclee
rodzony.
- Stryjowi nie jes em konieczme do zyGia i szcz~scla potrzeb
nyl
- Jestes waepan niewdzili'cznyl- wybuchnfilla Anulka i dodafa
zdlawionym glosem - Ja dla was ... wyszylarn ... szkaplerzyk...
myslalam ... ze b{ldziesz pamifltaL
(c.d.n.)
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Seniorzu zuJizUtq uJ przedszkolu
Przedszkole jest specyfi
cznq plac6wkq oswiatowq.
W godzinach, kiedy rodzice
przebywajq w pracy, ich naj
mlodsze pociechy najcz~s
ciej bawi q si~ w plac6wce,
kt6ra zast~puje im dom. a
panie nauczycielki zastli!pujq
mamli! i tatli!. Nie jest to tylko
tzw_ przechowalnia dzieci.

cielki i przedszkolaki przygo
towali inscenizacj~ basni au
torstwa Lucyny Krzemieniec
kiej ,,0 g1;Jsiareczce Kasieni i
zlotych Iis1kach pani Jesie
ni". Na ranny spektakJ zapro
szono dzieci z najmlodszych
klas Szkoly Podstawowej nr
2. Drugi wystlilP odby! si~ w
same pofudnie, a goscmi naj
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15-17.11.96.
"Fenomen" - przygodo
wy, prod. USA, godz.
17.00.

"Reakcja tancuchowa"
- sensacyjny, prod. USA,
godz. 17.00.

29-4.12.96.
"Dzieri Niepodleglosci"
- fantastyczny, prod. USA,
godz. 17.00, wtorek
(3.12.) godz. 16.00.

5-8.12.96.
, Wirus" sensacyjny,
prod. polskiej, godz.
17.00.
~

Przedszkole jest jednym z
waznych element6w syste
mu oswiatowo-wychowaw
czego kraju. Tu dzieci ba
wiqc sif; poznajq jednoczes
nie swiat, poszerzajq SWq
wiedz~ i przygotowujq si~ do
przyszlego zycia w doroslym
spoleczenstwie.
Jednq z form praey stoso
wanq w nasielskim Przedsz
kolu Miejskim zaprezen
towano W ostatnich dniach
pazdziernika. Polega ana na
inseenizowaniu basni i opo
wiadan i rna na celu przybli
zenie dzieciom 1resci w nich
zawartych oraz ksztalcenie
ich wyobraini. Forma ta w
tym przedszkolu stosowana
jest bardzo cZfilsto. Wysta
wiono juz mi~dzy innymi na
st/ilpujqce basnie I opowiada
nia: "Stragan pani Jesieni",
"Faworki babei Hanorki",
Apolejka i jej osiolek", "Klo
poty Burka z podw6rka".
"Kopciuszek". Repertuar,
jak widzimy tradycyjny, zna
ny najstarszym absolwen
tom przedszkoli. Dobrany
jest tak celowo, poniewaz
utwory te majq bogatq trese,
Sq bllskle dziecku i majq duiy
ladunek wychowawczy.
Tych eech brakuje niesteo/
nowoezenym basniom, bas
niom epoki wojen gwiezd
nych i komputer6w.
W ostatnich dniaeh
pazdziernika Panie Nauczy-

mlodszych obywateli nasze
go miasta byli jego najstarsi
obywatele skupieni w Klubie
Seniora przy Osrodku Pomo
cy Spoleeznej. Wizyta senio
row w przedszkolu nie byla
pierwszq wizytq w tej pla
cowce. Wspolpraea naj
mlodszych z najstarszym i
jest nie tylko efektowna, ale I
fektywna, bo przynosi ko
rzysci obydwu stronom.
A samo przedstawienie.
Aktoramf byly dzieci i panie
nauczycielki. Wlasna adap
tacja opowiadania do celow
scenicznych, wlasna sceno
grafia no i serce wlo.ione w
gr~ to atuty tego wyst/ilpu.
Widzowie byli wyrainle za
dowoleni I wzruszeni.
Porownujqc teatrzyki za
wodowe w~drujqce po
przedszkolach i szkolach na
szego kraju i inscenizacj~
nauczycielek i dzieci nasiel
skiego przedszkola widae,
ie 0 wiele lepsze, bogatsze
w trese i przezycia Sq wido
wiska przygotowane przez
naszych aktor6w, chocia.i Sq
ani tylko amatorami.
Podzi~kowaniom nie bylo
konca. Nasielscy seniorzy
zapowiedziell, ie juz wkr6tce
zaprOSZq przedszkolak6w
do siedziby Klubu Seniora i
pokaiq sw6j program arty
styczny.
Obserwowa~

AZ,

... 

... -

: Kin.o "NIVVA."!

22-24.11.96.

Na zdjf;!ciU: Wldownia przedszkolnego spektaklu - dz.leci I czlonkolVle Klubu
Seniora.
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Repertuar fil:n:1o-wy

9-12.12.96.
"Gruby i chudszy" - ko
media prod. USA, godz.
17.00.
"Fenomen" - Mlody
mieszkaniec malego mia
sleczka jest swiadkiem
zjawiska astronomiczne
go, kt6re przypomina
przybycie kosmit6w. Od
tej chwili mlody czlowiek
zaczyna odkrywac wok6i
siebie i w sobie dziwne
zjawiska i procesy, kla
rych nigdy nie widzial.
Wyk.: John Travolta, Ro
bert Duvall {124 min.).
"Reakcja lancuchowa"
- Film sensacyjny, wyre
zyserowany przez speca
od kina akcji, Andrew Da
visa ("Scigany", "Libera
tor"). Grupa naukowc6w
pracuje nad wykorzyst
niem wody jako paliwa.
zradla energii. Pewnego
dnia zespal dokonuje
waznego odkrycia. Te90:2:
wieczoru ginie szef zespo
lu, zas laboratorium zosta
je zniszczone. Policja po
dejrzewa mlodego uczo
nego kt6ry nie zginEjI w
czasie wybuchu. Wyk.:

~

--

-

-

'I

Keanu Reeves, Krzysztof
Pieczynski, Morgan Fre
eman (106 min.).
"Dzien Niepodleglosci"
- Najwit;!kszy przeb6j ka
sowy tego roku - ponad
200 min dolar6w wplyw6w
Iylko w USA. Thriller
science-fiction na moty
wach "Wojny swiat6w" H.
Wellsa. Do Ziemi zblizajEj
sit;! olbrzymie statki kosmi
czne, ludzie pragnq przy
witac przybyszaw zyczli
wie. Matematyk-amator z
N.J. dochodzi downiosku,
ie kosmici zaatakujq Zie
mit;!. Dzit;!ki niemu prezy
dent USA oglasza po
wszechnq mobilizacje.
Wyk.: Jeff Goldblum, Mary
Mc Donnell, Bill Pullman
(145 min.).
"Wirus" - Film sensa
cyjny prod. polskiej. Ktos
wprowadza wirus do sieci
komputerowej, co maze
sparaliiowac zycie w kra
ju. Prokuratura prosi a po
mac eksperta programi
st~. Ten zaczyna podej
rzewac, ze wladze wyko
rzystujEj go do cel6w poli·
tycznych. Wyk.: Cezary
Pazura, Paulina Mlynar
ska, Jan Englert.
"Gruby i chudszy" - Ko
media. Historia profesora,
kt6ry w swej macierzystej
uczelni jest statym przed
miotem zart6w: wazy 200
kg. Pewnego dnia odkry
wa preparat, dZit;!ki kt6re
mu btyskawicznie chud
nie. Wyk.: Eddie Murphy,
Jade Pinkett, James Co
burn.

7

ZYGIE
NASIELSKA

Z radosciq mozemy poinformowa6 Panstwa, ie
dzi~ki uprzejmosci Kierownika nasielskiej plac6wki
Nadzoru Telekomunikacyjnego p. Roberta Mosa
kowskiego ad biezqcego numeru naszej gazety
rozpaczynamy druk spisu abonent6w nasielskiej
Centrali Telefonicznej, kt6rzy zostali podlqczeni po
ukazaniu si~ ksi~zki telefonicznej woj. ciechano
wskiego po 11.95 roku.
Biuro Obslugi Klienta - Nadz6r Telekomunikacyjny
Nasielsk, ul. Kosciuszki 27
.
Kierownik Nadzoru Telekomunikacyjnego, ui. Kos
ciuszki 27
.
Kowalski Slawomir Nasielsk, ul. Kosciuszki 30 m. 3
Zakrzewscy Jacek i Zofia Nasielsk, ul. Chrobrego 3
Antosik Malgorzata i Henryk Nasielsk, ul. A. Jagiel
lanki 23
.
Strefner Bozena Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 21
.
Burzynski Stanislaw Nasielsk, ul. Kr6lowej Jadwigi 1
Glogowski Andrzej Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 22
.
Picttkowski Krzysztof Nasielsk, ul. Wisniowa 21
Gogolewski Stanislaw Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 11
Wlodarska Danuta Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 1
..
Zbikowski Slawomir Nasielsk, ul. Jagielly 18
.
.
Nowak Ryszard i Danuta Nasielsk, ul. Jagielly 8
Pietruszczak Jacek Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 20 .
Bialorucki Jacek Nasielsk, ul. POW 17a
.
Bialorucki Grzegorz Nasielsk, ul. Krupka 21
.
Powszechna Kasa Oszcz~dnosci Naslelsk, ul. Kos
ciuszki 31 E
.
Andryszczyk Stanislaw Nasielsk, ul. Chrobrego 7 ..
Winnicki Michal Nasielsk, ul. Krupki 13a
.
Suwinski Marek Nasielsk, ul. Jagielly 22
.
Siwek Malgorzata Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 25
.
Swigoniak Krzysztof - apteka, Nasielsk, ul. Rynek 16
Rzeczkowski Jerzy Nasielsk, ul. Warszawska 11 .....
Adamscy Slawomir j Hanna Nasielsk, ul. A. Jagiel·
lonki 24
,
.
Olbrys Jolanta Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 5
.
Matuszewski Marek Nasielsk, ul. Chrobrego 10
.
Wyszynski Bogdan i Mariola Nasielsk, ul. Jagielly 19
Jankowski lech Nasielsk, ul. Kilinskie~o 13 m. 7
.
Chmielewski Bogdan Nasielsk, ul. JagJelly
.
Gctsiorowski Wieslaw Nasielsk, ul. A. Jagiellonki 6
Zakrzewski Piotr Nasielsk, ul. Warszawska 51-53C
m.4
.
Pardo Leszek Nasielsk, ul. Warszawska 51-53B m. 24
Saraczyn Iwona i AndRej Nasielsk, ul. Jagielly 23
Rzeczkowska Agnieszka Nasielsk, ul. Krupka 13-1 5
Jankiewicz Teresa i Miroslaw Nasielsk, u1. Chrobre
go 15
.
Rqczkowski Janusz Nasielsk, ul. Chrobrego 17
.
Wozniak Jacek Nasielsk, ul. Chrobrego 2
.
Kulaszewscy Danuta i Jerzy Nasielsk, u1. Mlynar
ska 19
.
Olbrys Slawomir Nasielsk, ul. Jagodowa 5
.
Zmyslowski Andrzej Nasielsk, ul. Rynek 4 m. 7
.
Ostrowski Roman Nasielsk, ul. Warszawska 41-49A
m.10
.
c.d.n.

IYGIE

NASIELSKI

Komisariat Policji
- 12-207.12-377,997
Ochotnicza Strai Poiarna
• 12-288, 998
Pogotowie Gazowe Nasielsk
- 12-222
Pogotowie Energelyczne Nasielsk - 12-421 (w godz. 7-15), po
15.00 Plonsk tel. 81-62-26-45
- 12-496
Pogotowle WodociClgowe
- 12-401
Centrala Telekomunikacji
- 999, 26-11
Pogotowie Ratunkowe Pultusk

12-100

12-110
12-111
12-112
12-113
12-114
12-115
12-116
12-117
1.2-118
12-119
12-120
12-121
12·122
12-123
12-124
12-125
12-126
12-127
12-128
12-129
12-130
12-131
12-132
12-133
12-135
12-136
12-137
12-138
12-139
12-140
12-141
12-142
12-143
12-144
12-145
12-146

Apteka mgr Godlewskiej, u\. Kilinskiego: 1-5.11,
15-20.11, 28-30.11.
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek:
6-14.11,21-27.11.
Uwaga Szanowni zytelnicy:
Przypominamy, ze Apteki w czasie dyzur6w pel
niq pogotowie pracy.
Realizowane b~dq tylko pilne recepty.

Lekarze internisci dyzurujq w kaid q sobot~ od
godz. 8.00-12.00.
Gabinet zabiegowy czynny jest w kaid~ sobot~,
niedziel~ i swi~ta w godz. 9.00-11.00.

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna
jest w dni powszednie i pracujqce soboty w godz.
7.00-21.00.
W niedziele w godz. 9.00-11.00.

12-147
12-148
12-149
12-150

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni
powszednie i w pracujqce soboty w godz. 8.00
18.00.
W wolne soboty w gadz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd pocztowy jest nieczynny.
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! BIURO "EPM" zalrudni m~i(zyzn
i no stanowiska agentow ochrony,
~I (no obiektach wNowym Dworze Maz, i Legionowie ).

1

Zglo5zenio -o50b,'scie wBiurze "EPM"
Legionowo, u .Zwyci~twa 4a

L!:i~ 2~}~ 774-94-67,

e'' zt:r

r, i"'J
OUL\J~

fA

(0-22) 784-56-94

ROB E:

'" Sprzedam gospodarstwo rolne a pow.
12 5 ha, Z budynkami w Lelewie.
Wiadamas6: Nidzica, fe/elan 544-10.
'" Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha.
Wiadomas6: Jask6/owQ 47 klNasielska.

,

Poziomo: 1- rodzQj piea)'Wo; 5. we wforki i piotki VI No~el 
sku; 7- zornek b~skowiuny; B. ZQstqpil go kopsel~ 9- rodzoj gro .
bowca; 10 - tluszae wyl!ouone Zowocow drzewo oliwkowego;
13 - H.zO; 14 -stoliw Albonii; 19 - sklep zwyrobomi tytoniowym;
20 - OI<0WY, kajdony; 21 -d. orzeiwiojqcy nop6i.
Pionowo: 1· biuro wyiszej uaelni; 2- m~ski ubi6r; 3· slownik
encyklopedyanYi 4 . og61 duchowienstw0A5- nesc gn.ybo; 6- rq 
ay, smig~ kon; 11 . zdrowy rozsqdek; 1L - Vlojskowy pokoz; 15
"slodki ~W10t; 16 . bezpienne schronienie; 17 - z elektronomi i jq 
drem; 18 - gr. - boiek lesny z rogomi.

(zyle/niey/ kf6rzy do 4.XII br. nodesJq rozwiqzanio no karfko(h
poal0Yl/'rh z KUponem vryd~tym ze srodka l1osze; krzyi6wki, wez
mq udZial wJosowaniu nagrody pieni?inej,
Rozwiqzonie krzyi6wki Ilr 9/96
Poziomo: pfZedmecz, jaiko, grupo, cecho, Don, data, osfrze, hob,
wrzOWG, dukf, uslawo.
Pionowo: Poiac, zoiqc, drago, efiudo, zmiano, pofrawko, ekspres,
herbofo, dekado.
NagrocJ~

wylosowal Pan Andrzej 5zyblcie I Nasielska.
Serderznie gralulujemy !

-

:S l.='>·,-=> 111:=21"- •

~

I.=.>.-=:> I.::?,..- •

I.=:>.~ 1.:2,..-

S

Pilka nozna

Tellis stolovvy

~~~::i..~I.s.k.::i.. , ,Zb::i..k. •

Prezera.1: ....rC»d.zir:a.<>'VVY
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Zakonczyta si~ runda je
sienna rozgrywek pilkarskich
o mistrzo$two ligi okrl;lgowej.
Pi/karze Zbika zakoriczyli jq
bez porazki i z przewagq
trzech punktow nad Plon
skiem zostali "mistrzami je
sieni".
Ostatnie meeze 10 eztery
zwyci~stwa i jeden remis. W
Nowym Mieseie wygrali 5:2,
w Lidzbarku 2:1 , oraz w Na
sielsku pokonali Glinojeek
3:0, Opinogor~ 2:0 i zremiso
wali z Wieezfni q 1:1.
POdobnie jak seniorzy, ju
niorzy r6wniez bez porazki
zoslali "mistrzami jesieni".
Dotyehczasowe wyniki cie
SZq i z duzym oplymizmem
nalezy oczekiwae rundy wio
sennej, a po niej awansu do
IV Ilgi.
Mimo, ze rozgrywki dopie
ro sifil zakonczyly, i pilkarzy
czeka krotki odpoezynek, dla
trenera i dzia/aezy lego od-

..i ~~:i.~:K"1:i.

poczynku bye nie powinno
tylko jui: dzis lrzeba myslec 0
jutrze. Przede wszystkim
lrzeba zapewnit pilkarzom
warunki do treningu zimowe
go. Trzeba pomyslec 0
wzmocnieniu zespolu, po
nlewaz brak jest kilku raso
wych zawodnik6w na niekl6
ryeh pozyejach. Trzeba row
niei: dale] szukac sponsor6w
i myslec 0 sprawaeh finano
wyeh, bez ktorych awans i
dluzszy pobyt w IV idze b~
dzie niemozliwy.
Jak moglismy sj~ przeko
nac w rundzie jesiennej, pil
karze dotrzymali slowa i wy
nikami pokazali, i:e jezsli ieh
traktuje si~ powainie i w sto
sunku do nieh dotrzymuje si~
obietnic, potrafi q walczyc i
staG ich jest na sprawienie
swym kibieom wielu rados
nyeh wzruszen.
als

~zysz1;:.c»fa.

to tei: w Legionowie. A jak z
praktyki wiemy to gospoda"
rzom nawet seiany pomaga
jq. Do zakonczenia rozgry
wek pozoslalo jeszcze kilka
meczy i mamy nadziejl;l i:e te
niepowodzenia sif) skonczq.
Ch!opcy na razle placq fryco
we, ale juz niebawem powin
ni si~ otrzqsnqc i zapewne
obroni q si~ w lym sezonie
przed spadkiem. A za rok
miejmy nadziej~ w nowej na
sielskiej haJi i przy odpowied
nim wzmocnieniu zar6wno
osobowym jak i finansowym
pokai: q si~ nasislskiej wi
downi i udowodniq , i:e doty
chczasowe inwestowanie w
nich nie paszlo na marne.
Tego im naprawd~ i:yczy"
my.
aJs

MIEJSKI

oglasza przetarg nieograniczony
na wykonanie kanalizacji na osiedlu
Pitsudskiego 11 w Nasielsku:

1. Kanalizacji deszezowej z rur betonowych 0 400, 0200 0
dlugosci Iqcznej 227.7 mb. -I elap.
2. Wykonanie kanalizaeji deszczowej z rur betonowych 0 500
o dlugosci 74,0 mb. - IV elap

z materialow

cz~scjowo

powierzonych.

Termin wykonania: 31.03.1997 rok.
Termln skladania ofert: 4.12.1996 r. godz_ 9.00.
Otwarcie ofert nastCjpi w siedzibie zamawlajqcego dnia
4.12.1996 r. godz. 10.00.
WYJasnien w w/w sprawle udzlela pracownik UM w Nasielsku
p. Nr 14 lelelon 12-664 w. 15 w godz. 9.00-14.00.

ZARZ~D MIEJSKI

W NASIELSKU

dzialajCjc na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 7
lipea 1995 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz.415)

oglasza
i.e w dniu 25 listopada 1996 r. godz_ 10.00 na Sesji Rady
Miejskiej w Nasielsku b~dzle rozpalrzony projekt miejscQwego
planu zagospodarowania przestrzennego lerenu polozonego w
rniejscowosei Krzyczki Pieniqiki gm. Nasielsk z przeznacze
niem na zwirownie oraz projekt miejsCDwego planu zgospo
darowania przestrzennego terenu poloionego w Nasielsku
pay ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod budownictwo jedno
rodzinne.

ZeapOl

noda~cy Iny:

,b, KCYdJlew~,

YCIE
IELSKA

W Plonsku odbyl sie II Waje
w6dzki Turnlej Senior6w, w kto
rym dobrze wypadla nasza mlo
dzie.i.. Klaudia Szadkowska
zaje1a 2 miejsee, na piCjtym miej
scu sklasyfikowano Krzysztof
Stamirowskiego, a na rniejscu
dziewlCjlym uplasowal sie Paw~
Sokolnicki.

ZARZ~D

Pilka siatko"\..Va
Nie wiedzie si~ naszym
sialkarzom w rozgrywkach 11
gi okr~gowej. W dotychczas
rozegranych spotkaniach nie
odniesli zadnego zwyci~
stwa. Nie jest to powodem
ich slabszych umiejl;ltnosci,
tylko trzeba bardziej realnie
patrzee na spraw~. Treningi
na niewymiarowej nasiel
skisj salce to prawie 50% ich
niepowodzen. W takiej sali
nie moi:na przetrenowac
prawie zadnych taktycznych
zalozen. Dalsze niepowo
dzenia to brak moi:liwosci z
korzyslania w kai:dym me
CZlJ z ezolowych zawodni
k6w Mariusza Silka i Jaeka
Slawalyckiego. Nastfilpne
przyezyny to kai:dy mecz
rozgrywany na wyjeidzie.
Nawet ten w roll gospodarza,

rowniez KJaudia Szadkowska
zajmujqc w juniorkach 3 miej
see. W kadetkach Klaudia nie
startowata poniewaz ma ifmit na
lurniej strefowy. W Lomiy wy
startuje r6wniei: w juniorach
Pawel Sokolnicki.

Na 13 urodzlny Krzysztof
Stamitowski sprawil sobie pre
zent zwyci~zajqc w II Wojew6
dzklm TurnieJu KlasyfikacYlnym
w kategorii Junior6w. Pokonal on
w lym lurnieju 0 kilka lat star
szych rywall I zakwalifikowal si~
na turniej slrefowy do lomzy.
Krzyszlo! iest pierwszy rok ka
detem i w tej kategorii nalezy jUZ
do czol6wki w kraju. Z lego po
wodu nie startuje w lurniejach
wojew6dzkich I strefowyeh, bo
wiem ma limit z Iisly PZTS na
turniej og61nopolskl. W lej sytu
acji spr6bowat sil w wyzszej ka
tegoril, Jak wida6 z powodze
niem. W turnieju tym startowala

rqek1
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