
2(33)R 

60 (jR (6000) 

GRUDZEI 
.... 996 

I$SN 1~32.as211 

~ 

Swi~o iepo leglosci
 
Z okazji 78 rocznicy od

zyskania przez Polsk~ 

Niepodleglosci w kinie Ni
wa w Nasielsku odbyia si~ 
uroczystosc poswi~cona 
tej rocznicy. W listopado
wej uroczystosci uczestni
czyli mieszkancy gminy, 
uczniowie szk61 nasiel
skich, radni miasta i gmi

ny. Na naszq uroczystosc 
wraz z wiceburmistrzem 
Stanislawem Tycem i 
przewodniczqcym Rady 
Tadeuszem Modzele
wskim przybyl posel na 
Sejm Wojciech Arkusze
wski. 

W cz~sci oficjalnej refe
rat okolicznosciowy na
wiqzujqcy do obchodzo
nej rocznicy wyglosil pra
cownik naukowy Uniwer
sytetu Warszawskiego dr 
Kazimierz Kwiecien. Jego 
p6lgodzinne wystqp ienie, 

to nie tylko wspomnienie 
tamtych dni, ale r6wniez 
zapoznanie z istniejqcq 
w6wczas sytuacjq Pola
k6w przed pami~tnym 

dniem listopadowym i 
skutkami jakie zaistnialy 
po odzyskaniu niepodle
glosci zar6wno dla Polski 
jak i Europy. 

WystClpienie dr Kwiet
nia spotkalo si~ z duzymi 
brawami sluchajqcych, W 
czesci artystycznej sw6j 
program wystawili ucznio
wie ze Szkoly Podstawo
wej w Budach Siennic
kich, a rezyserowala go 
Pani Ewa Majewska. 

Siowa spiewanych 
piesni patriotycznych wy
sluchano w ciszy i zadu
mie, po czym gromkimi 
oklaskami podzi~kowano 

wykonawcom. 
als 
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'fadeusz Mocfzdewski 

W zwia.zku z wymianq linii 
teleio icznej, ktara ma zapew
nic mieszkancom naszej gminy 
nowoczesna. Ia.cznosc telefonf
cznq, na ulicach pojawily siEi! wy
kopy powoduja.ce znaczne 
utrudnlenie w poruszaniu si/il po 
nich 

Za Ie utrudnienia serdecznie 
Panstwa przepraszam I proszlil 
o clerpliwosc j wyruzumienie 
znacza.cych dla gmlny potrzeb. 

Burmistrz Miasta i Gminy 



Wyjqtkowo cz~sto w listopa
dzie, be az czterokrotnie spo
tykal si~ na posiedzeniach Za
rzqd Miejski. Przyczynq tego 
stanu bylo m.in. to, ze zbieglo 
si~ w ezasie podsumowanie 

Na zdj~ciu: Radni na stacii uzdatniania wody w Naslelsku. 

realizacji budzetu i inwestycji na 
terenie gminy. planowanie no
wego budietu oraz zakoncze
nie gl6wnego etapu inw8stycji 
SUW w Nasielsku. W tym mie
siqcu zbieraly si~ w tych spra
wach Komisje merytoryczne. 

I tak na posiedzeniu w dniu 
4 listopada pozytyv'Inie usto
sunkowano si~ do propozycji 
sp61ki cywilnej Karmer z Pia
seczna 0 przyj~cie na wysypi~ 

sko w Kosewie zmineralizowa
nej masy ziemi z wysypiska w 
lomiankach i rozpocz~ie w 
ten spos6b rekultywaeji na
szego wysypiska. Zagadnie
nia zwiqzane z rekultywacjq 
szerzej omawil Dyreklor 
ZGKiM. Pozytywnie tez uslo
sunkowano si~ do pisma Wy
dzialu Rozwoju Gospodarcze
go UW w Ciechanowie w spra
wie zakupu autobusu szyno
wego na tras~ Nasielsk 
Sierpc bez angazowania jed
nak w biezqcym roku srodk6w. 
Pismo mieszkanc6w bloku 
mieszkalnego przy ul. Sporto
wej z prosbq a doprowadzenie 
gazu przekazano do ZGKiM 
b~dqcego adminislratorem 
tych blokaw. 

Waznym punktem tego po
siedzenia byla rozmowa z pa
niq Grazynq Budek - kandy
datkq na pelnomocnika do 

IYCIE 
NASIELSKI 

spraw oswiaty, kullury i sportu. 
o zaoplniowanie tej kandyda
tury poproszono merytorycznq 
Komisj~. 

Burmistrz pointormowal ze
branych 0 zakonczeniu kon-

Iroli kompleksowej prowadzo
nej w Urz17dzie przez Regio
nalnq Izb~ Obrachunkowq. 
Nastqpilo omowienie wynik6w 
kontroli. Uczestniczyl w nim 
Przewodniezqcy Komisji Re
'Nizyjnej. Radni mogq zapo
znac si~ z wynikami kontroli i 
protok6laml w tej sprawie. 
Przewidywane jest spotkanie 
wszystkich radnych, ewenlu
alnie sesja, na kt6rej om6wio
ne ~dq wyniki konlroli. 

Ponadto Zarzqd zapoznal 
si~ z pismem Komendy Rejo
nowej Polieji w sprawie miesz
kania dla miejscowego poli
cjanla. Jedynq mozliwosc wi
dzi Zarzqd poprzez przystoso
wanie do celow mieszkalnych 
stryehu w budynku wieloro
dzinnym przy ul. Warsza
wskiej 48. Obradujqc.y zasta
flawiall si17 takie czy nie prze
prowadzi6 przelargu na wyko
nanie inwestycji, kt6re ze 
wzgl~du na szczuplosc srod
k6w nie ~dq zrealizowane w 
roku obecnym (ustalona byla 
kolejnosc realizaeji). Przelarg 
na nie maglby odbyc si~ w tym 
roku, a zaplata za Ie inwesty
cje nastqpilaby z budzetu roku 
przysz:lego. Zarzqd nie czul si~ 
kompetentny do podj~cia ta
kiej decyzji, poniewaZ agalny 
koszt tych inwestycji (wodo
ciqg Borkowo - Nowiny I gazo
ciqg we wsi Kosewo) przekra
cza stosowne upowainienie. 
Zarzqd zabiegal b~dzie jed
nak, aby te wlasnie inwestycje 
realizowane byly w roku przy
szlym w pierwszej kolejnosci. 

Orugie listopadowe posie
dzenie odbyte w dniu czterna
stego w wi17kszej CZfilsci pos
wililcone bylo om6wieniu wy
konania budzetu za trzy kwar
laly po stronie doehod6w oraz 
opracowaniu planu dochod6w 

Na zdjf;lciu: Slam szkola w Df;lbinkach. 

na rok 1997. Nad tymi dwoma 
dokumentami Zarzqd praco
wal razem z paniq Skarbnik. 
Ouzo pracy wlozyli lei pra
cownicy merytoryczni UrzE;ldu. 
Wyjasniali oni wqtpliwosei 
zglaszane przez czlonk6w za
rzqdu. 

Ponadto ria tym posiedzeniu 
rozpatrzono pisma skierowa
ne do Zarzqdu: a) prosb~ Ce
gielni Kosewo 0 umorzenie 
ostatniej raty naleznosci z tytu
lu podatku od nieruehomosci 
za 1996 r. Postanowiono umo
rzy6 50% naleznosci za IV 
kwartal; b) prosb~ dyrekeji LO 
w Nasielsku 0 dofinansowanie 
budowy boiska rekreacyjnego 
znajdujqeego sifil obok szkoly. 

Na zdjfi!ciu: Nowa szkola w Dfi!binkach. 

Sprawa moze bye zalatwiona 
pomyslnie 0 ile b~dq takie 
mozliwosei finansowe. W 
przypadku iell braku propono
wane ~zie ui~ie tego zada
nia w przyszlorocznym budze

de; c) pros~ Klubu ,.Zbik" 0 
dofinansowanie k1ubu w kwocie 
4500 zl. PoniewaZ przed podjE;l
ciem decyzji potrzebne ~q 
pewne informacje, postanowio
no zaprosic na kolejne pasie
dzenie Prezesa Klubu. 

Posiedzenie Zarzqdu w dniu 
18 listopada poswi~cone bylo 
prawie w calosci przygotowa
niu projektu budzetu po slro
nie wydatk6w. ZGKiM zglosil 
wniosek 0 wprowadzenie do 
budzetu gminnego w dziale 
ZGKiM kwot na QCzyszczanie 
miasta, utrzymanie zieleni i 
administracj~ dom6w miesz
kalnych. Dyrektor tego zakla
du zapoznaJ tei>: zebranych L 

wnioskami SpoIecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 

Posiedzenie Zarzqdu w dniu 
22listopada odbylo silii w tere
nie i polegalo na zapoznaniu 
sifil z inwestycjami gminnymi. 
Czlonkowie larzqdu i radni z 
dw6ch Komisji odwiedzili 

SUW w Nasielsku, rozbudo
wywanq szkol~ w D~binkactl 
oraz obejrzeli oddanq ostatnio 
do uzytku drog~ Mil;)koszyn 
Torun. 

Notowal AZ. 



25 juz sesja Rady Miejskiej 
odbyla sif;l w dniu 25 listopa
da, Od pewnego czasu po 
wslf;lpnych pracach organi
zacyjnych Przewodniczqcy 
Rady udziela glosu miesz
kancom, Wiele os6b chce 
osobiscie zapozna6 Rad~ ze 
swymi problemami, Wypo
wiedzi Ie dotyczq najcz~sciei 

problem6w zwiqzanych z 
drogami. wodociqgami, os
wietleniem, zaopatrzeniem 
w energif;l eleklrycznq, tele
fonow. Tak bylo i tym razem. 
Wif;lkszose jednak miesz
kark6w 0 podobnych proble
mach informuje Rad~ przez 
swoich radnych, kt6rzy zgla
szajCj je w punkcie inlerpela
cje i zapytania. 

Zgodnie z przyjf;llym oby
czajem problemy, gdzie 
krzyzujCj si~ inleresy gminy z 
interesami podlegajCjcymi 
administracji rzqdowej roz
patrywane sCj z udzialem 
przedstawiciela wojewody. 
Tym razem gosciem nasiel
skich radnych byl pan Ro
man Sielecki zastf;lpca dyre
klora Wydzialu Rozwoju Go
spodarczego Urz~du Woje
w6dzkiego w Clechanowie. 
W swym wystClpieniu usto
sunkowal si~ do problemu 
targowiska, na kt6rego fun
kcjonowanie miasto zajmuje 
pas ruchu drogowego na 
drodze wojew6dzkiej. Zgod
nie z prawem za zajmowanie 
drogi dla innych cel6w niz ko
munikacja nalezy wnosic op
laty. kt6r sCj bardzo duze i 
przewyzszalyby korzysci 
osiqgane z uzytkowanego 
targowiska. Druga sprawa, 
kt6rq poruszyl w swym wy
stqpieniu g05e z Ciechano
wa wynikla z lego, ze Rada 
miala podjCle w lym dniu 
uchwal~ w sprawie prze
kwalifikowania niek6rych 
dr6g wojew6dzkich na drogi 
gminne i przej~cie ich pod 
zarzCjd 9miny. Przedstawil 
on uwarunkowania, kt6rych 
spelnienie jest konieczne do 
przejE;.3cia tych dr6g. 

W jednym z kolejnych pun
kt6w radni zostali poinfor 0

wani 0 realizacji budzetu i 
wykonanych inwestycjach w 
okresie 9 miesi~cy br. W nie
kt6rych sprawach wyjasnien 
udzielal Dyrektor ZGKiM. W 
kwestii SUW wyjasniono, ze 
Irwa rozruch teehnologiczny 
stacji, a uzdatniona woda 
plynie juz do odbiorc6w. 

W dalszej cZE;.3sci Przewod
niczClcy Komis)i Rewizyjnej 
zapoznal zebranyeh z praca
mi podj~lymi przez t~ Komi
si~. Radni wysluchall odezy
tanyeh protok6/6w z posz
ezeg61nych posiedzen Koml
sji. Interesujqce tE;.3 Komisj~ 

sprawy to m.in. realizacja in
wstycji SUW i realizaeja in
westycji wodociqgowych. 

Sesja podj~la nast~pujClce 

uchwaly: 
- w sprawie zmiany miej

scowego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Na
sielsk na terenie wsi Krzyczki 
i ul. Ogrodowej, 

- w sprawie zbyeia nieru
chomosci przy ul. Rynek (eel 
handlowo-uslug.), 

- w sprawie ogloszenia te
kstu jednolitego Statulu Gmi
ny i zmian w tym statucie, 

- w sprawie oplat za pro
wadzenie targowiska, 

- w sprawie zaprzeslania 
eksploatacji wysypiska w Ko
sewle i przystqpienie do re
kultywacji tego terenu. 

a koniec podjE;.3to ponow
nle problem targowiska. 
Radni przedstawili r6zne 
propozyeje i sposoby jego 
rozwiqzania. Jednym z 
miejsc branych pod uwag~ 

przy nowej lokalizacji largo
wiska jest plac przy zbiegu 
ulic POW i Kardynala Stefa
na Wyszynskiego. 

Ponadlo Rada ustalila ter
min swego kolejnego spotka
nia bf;lda,cego kontynuaciq 
przedstawianej sesji (nie b~· 

dzie diet). Na spotkaniu tym 
om6wiony zostanie protok61 
RIO i zalecenia pokontrolne. 

Notowal AZ 

W dzisiejszym artykule 
chciatbym Panstwu przyb
lizyc warsztat pracy Za
rzqdu Miasta Nasielsk ja
ko przyktad pozyskiwania 
srodk6w pozabudzeto
wych dla inwestycji infra
strukturalnych realizowa
nych na terenie naszej 
gminy. Pierwszym przy
ktadem jakim chciatbym 
si~ postuzyc jest inwesty
cja bUdowanej drogi gmin
nej relacji Borkowo - Bt~

dowo 0 dtugosci 2031 
mb., kt6ra w chwili obe
cnej zostala juz pokryta 
asfaltem na og61nq war
tose tej inwestycji 
232.407,98. 

-Iudnosc wykonala pra
ce 0 wartosci 38.212,49, 

- uzyskana dotacja z 
ARiMR (Agencja Restru
kturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa) 14.195,55, 

- uzyskana dotacja z 
EFRWP (Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej) 44.000,00. 

Z tego wynika, iz budzet 
gminy wyda na budow~ tej 
drogi tylko 36.000,00 zt. 

Drugim przykladem jest 
inwestycja drogi gminnej 
relacji Mi~koszyn - Torurl 
dlugosci 2070 mb. 

Na og61nq wartosc tej 
inwestycji 356.271,27 zl: 

-Iudnosc wykonala pra
ce 0 wartosci 97.587,00, 

- uzyskane srodki z ARi 
MR 173.684,27 zl, 

- dotacja z EFRWP - b~
dzie mozliwa do uzyska
nia w miesiqcu lutym 1997 
r. w kwocie 71.087,00 zt. 

Gmina pokryje realiza
cj~ tej drogi, ktora swym 
rozmiarem jest bardzo du
Zq inwestycjq tylko w kwo
cie 14.000,00 z1. 

Trzecim przykladem 
jest realizacja Stacji Uz
datniania Wody w Psuci
nie, ktora zasHi w wod~ 

okolo 15 wsi wokol Psuci
na. Realizacja tej inwesty
cji zostata rozpocz~ta w 

kwietniu 1996 r., a odda
nie do uzytku nastqpi 13 
grudnia 1996 r. 

Tak szybka realizacja 
tej bardzo kosztownej in
westycji byta mozliwa tyl
ko przy udziale srodk6w 
spoza budzetu gminy. 

Na og61ny koszt SUW 
Psucin 530.292,00: 

- mieszkancy wniesli 
kwot~ 29.160,00, 

- dotacja z ARiMR 
181.132,00 

- dotacja Wojewody 
Ciechanowskiego 
79.000,00, 

- dotacja z Fundacji 
"Woda dla Rolnictwa" 
10.000,00. 

Z tego zestawienia wy
nika, iz taka duza inwesty
cja kosztowata budiet 
gminy tylko 231.000,00. 

Z przytoczonych zesta
wien wynika, ii tak duie 
inwestycje realizowane w 
1996 r. w gminie Sq mozli
we do realizacji tylko dzi~
ki srodkom zewn~trznym, 

kt6re w wyniku skromne
go budzetu wtasnego gmi
ny, b~dziemy jako Zarzqd 
Miasta starac si~ jak doty
chczas pozyskiwac naj
wi~ksze kwoty. 

Na podstawie tylko tych 
trzech inweslycji widac ii: 
kwoty z poza budzetu 
gminy wynoszq okolo 
837.650,00 zt. 

Burmistrz 
Wojciech Ostrowski 

lYell 
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Woda dla wsi 

13 grudnia nastClpi odbi6r Stacji Uzdatniania Wody w Psu
cinie. Zosta!a ona v..rybudowana kosztem 530.000 z1. Docelo
wo planuje si~ podlqczenie do tej stacji wsi: Psucin, Cegielnia 
Psucka, Aleksandrowo, Krogule, Budy Siennickie, Studzian
ki. 

Praca dla bezrobotnych 

Z dniem 1 grudnia zostalo zatrudnionych na 1 miesiCjc 20 
os6b z funduszu rob6t publicznych. Osoby te pracowae bi;dCl. 
przy pracach porzqdkov..rych. 

Telefonizacji ciqg dalszy 

W dalszyrnciClQu trwajq intensywne prace przy telefonizacji 
miasla i gminy. Dqzy si~ do tego, aby kaida rodzina, gdy tylko 
b~dzie chciala, mogla miec telelon. Prowadzone w rniescie 
prace ziemne powodujq pewne komplikacje, ale niestety, jest 
to cena, jakq musimy zaplacic za mozliwosc korzystania z 
nowoczesnych telefon6w. 

Gaz dla wsi 

Pi salismy juz 0 oddaniu stacji redukcyjnej w Budach Sien
nickich. W tej chwili trwajq intensywne prace przy gazyfikacji 
wsi Cegielnia Psucka. W tym roku na terenie gminy przybylo 
40 odbiorc6w gazu. 

Modernizacja dr6g 

W pierwszych dniach grudnia zakonczone zostalo aslalto
wanie drogi Borkowo - B!~dowo. Jesli pogoda pozwoli dro
gowcy przejdq z asfaltowaniem na ul. Nowa Wies_ 

Rozbudowa jedynki 

Trwajq prace przygotowawcze do opracowania dokumen
tacji na modernizacj~ kot/owni w SP nr 1. Szkola b~dzie 
ogrzewana gazem. W hali sportowej trwajCj prace zabezpie
czajqce jq na zlm~. W pierwszych dniach grudnia dokonana 
zostania ocena wykonania planowanych w roku '96 rob6 i 
opracowanie planu propozycji prac na rok 1997_ Przewiduje 
si~, ze we wrzesniu 1997 r hal zostanie uruchomlona. 

Artystyczne wyst~py emeryt6w 

Emeryci z Klubu Seniora wzi~li udzial w I Przeglqdzie 
Tw6rczosci Artystycznej Klub6w Seniora. Odbyl si~ on w 
Biezuniu. Haslo przeglqdu brzmialo: "Czue 5i? potrzebnym". 
Nasielscy emeryci przyjechali z dyplomem. 

Kasy fiskal ne 

Zgodnie z wymogami ustav..ry 0 podatku WAT SKR, wpro
wadzila w swoich autobusach i punklach sprzedazy detalicz
nej kasy fiskalne. 

Dzieci dowoione w lepszych warunkach 

Aby rozladowac tlok w szkolnym autobusie dowoiqcym 
dzieci z wiosek poloionych w poblizu drogi Nowe Miasto -

Nasielsk i zapewnic im bez
pieczenstwo przewozu Bur
mistrz podjCjI decyzj~ a wy
prowadzeniu dodatkowego 
kursu na trasie KC\tne - SP 2 
- Przedszkole. Lini~ obslugu
je SKR. 
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Budy Siennickie - w tej miejscowosci z budowy stacji 
redukcyjnej gazu nieznani sprawcy skradli betoniark~ na 
szkod~ lirmy instalacyjnej. 
Mi~koszyn - tragiczny dla siebie w skutkach wypadek 

drogov..ry spowodowat pijany m~zczyzna mieszkaniec Zabo
rza kt6ry nagle wyszedl z przydroinego rowu wprost pod 
nadjezdzajqcego "Fiata 125 p". W wyniku odniesionych ob
rai:en poni6s1 on smierc. 

Mazewo Dworskie - wezwani na interwencjlil do tej miej
scowosci policjanci z nasielskiego komisarlatu byll naklaniani 
do odstCjpienia ad czynnosci sluzbowych w zamian za lapo
wk~ pieni~inC\, a nast~pnie gdy odm6wili przyj~cia "korzysci" 
zostali czynnie zniewazeni przez pijanego rozrabiakfil. Proku
rator wszczetl w tej sprawie sledztwo. 

Nasielsk - na "gorCjcym" uczynku okradania mieszkania 
zostal zalrzymany na osiedlu Warszawska jeden z mieszkan
cow naszego miasta. Dzil;!ki s<,!siadom kt6rzy zauwazyli do
konujC\cC\ sil;! kradziez i zawiadomili policj~. Niefortunne lupy 
wr6cily do wlasciciela, a z!odziej 2:a kratki. 

Siennica - jeden z mieszkanc6w lej wsi par~ miesi~cy 

temu z!oiyl na policji doniesienie 0 przest~pstwie na swojq 
szkod~. Po wyjasnieniu przeprowadzonym przez policj~ oka
zalo sifil ze doniesienie jest lalszywe. Prokuralor wniosl spra
wfi do sC\du przeciwko niernu stawiajqc zarzut skladania 
falszywych zeznan. 

Par~ miesificy temu pisalismy 0 dokonaniu wlamania do 
sklepu mi~snego przy ul. Kilinskiegow Nasielsku. Sprawcami 
okazala sifil grupa nieletnich, ktorzy majq na swoim koncie 
r6wniei inne wyczyny, takie jak kradziez rower6w g6rskich. 
wlamanie do Szkoly Podstawowej nr 2 skqd skradli pilki i inny 
sprzfilt sportowy. Grupka ta dokonala r6wniez rozboju i kra
dziezy pijanemu mfiliczyznie 500 zl. Prokuratura prowadzi 
sledztwo. 

Nasielsk - do kiosku "Ruch" przy ul. Kilinskiego dokonano 
wlamania kradnqc gazety erotyczne, kalkulatory. Sprawcow 
tego wyczynu ustalila poliCja - sCj to nieletni mieszkancy 
Nasielska. 

Cieksyn - z garaiu znajdujC\cego si~ na terenie szkoly 
nieznani sprawcy skradli Fiata 126p wraz z dokumentami. 
Wlasciciel ocenil stratfil na 3500 zl. 

Nasielsk - z parkignu firmy "Elektroplast" przy ul. Plonskiej 
zasta! skradziony motocykl m-ki MZ-150 wartosci 1500 zl. 
Policja szybko ustalila sprawc6w kradzieiy i odzyskala mo
tor. 

Mieszkaniec Nasielska pewnego listopadowego wieczoru 
z ulic naszego miasta zrobil sobie tor rajdowy. Po zatrzyma
niu przez pollcjfi okazalo sifil ie jest pod wpJywem alkoholu. 
Za odst'lpienie od czynnosci sfuzbowych proponowal poIi
cjantom lap6wkf;l w wysokosci 2500 zl. Sprawa trama do 
prokuratora. 

Skradziony w Nasielsku samoch6d Fiat 125p zosta! 
odzyskany przez polic]/; w Wysokim Mazowieckiem 
gdzie byl uzywany przez zlodziei do wypraw po z!odzie]
skie "fanty". 

Piescirogi - z zaparkowanego lu przy ul. Kolejowej 
samochodu ci~zarowego nieznani sprawcy po wybiciu 
szyby zabrali "kombajn" - zestaw muzyczyny wartosci 
1600 zL 

Zuchwalej kradziezy pieni~dzy z wypozyczalni kaset wideo 
dokonal nieletni mieszkaniec Nasielska. Ukryl si~ on w Wy
pozyczalni przed przerwC\ obiadowq, opr6znil kasfil W czasie 
przerwy a po otwarciu punklu wmieszal si~ w grupk~ mlodzie
zy kt6ra weszla do wypozyczalni pr6bujqc wyjsc niezauwa
zony. 



Andrzej Krzyzanowski - le
karz, kierownik Wiejskiego 
Osrodka Zdrowia w Piesciro
gaeh Staryeh. Urodzil si~ 
17.05.1938 r. w Warszawie, w 
rodzinie inteligeneji praeujq
cej. Szkol~ PodstawoWCI ukon
ezyl w Bielsku-Bialej. Ze 
wzgl~du na pochodzenie spo
leczne oraz udzial Rodzic6w w 
ruc!lu oporu w czasie okupacji 
hitlerowskiej, zostal zakwalifl
kowany do szkolenia zawodo
wego bez prawa kontynuacji 
nauki w 9imnazjum. Interwen
eja Rodzlc6w w Wojew6dzkim 
Inspektoracie Oswiaty woje
w6dztwa Stalinogrodzkiego 
(obecnie - woj. katowickie), 
spowodowala, ie otrzymal 
zgcxl~ na dalszq nauk~, pod 
warunkiem kontynuowania jej 
w szkole T.P.D. Studia medy
czne w Akademii Medycznej w 
Krakowie ukonczyl w 1963 r. 

Po dwulelniej pracy w Szpi
talu Miejskim w Zakopanem 
zostal powolany do odbycia 2" 

letniej sluiby wojskowej leka
r;:y w Batalionie saper6w w 
Zarach. W czasie sluzby woj
skowej nawiqzal kontakt ze 
105 Wojskowym Szpitalem 
Garnizonmvym gdzie po odby
tej sluzbie pOdjql prac~ w 00
dziale wewnf;ltrznym tego 
szpitala. W czasie fraey w 105 
W.Sz.G. rozpoczq specjaliza
cj~ z Ghor6b wewn~trznyeh za
konczonq egzaminem w lislo
padzie 1971 r. 

W poszukiwaniu rnieszkania 
w lutym 1972 r. pcxljqj prae~ w 
Przyehodni Miejskiej w Nasiel
sku - poczqtkowo jako lekarz. 
zakladowy zaklad6w "Mera" i 
..Instal", a nast~pnle rozpo
eZql organizacj~ Wiejskiego 
OSrodka Zdrowia w Pleseiro· 
gach, gdzie jako kierownik pra
cule do obecneJ chwili. 

Wtrakcie pracy na tym tere
nie pe/nil funkeje: poczqtkowo 
z-cy, a nast~pnie przewodnl
czqcego NSZZ "SolidarnoSc" 
przy Z.O.z. w Pultusku, od po
ezqtku zalozenia zwiqzku aZ 
do 1993 r., kiedy to zoslal po
wolany na stanowisko z-cy dy
rektora Z.O.Z. w Pultusku i 
obie te funkeje nie mozna bylo 
pogodzic. 12.07.95 r. decyzjq 
Wcij ewody Ci ech an owskiego 
zostal powolany na stanowl
sko pelniqcego obowiqzki Dy
rektora Naczelnego Z.O.Z. w 
Pultusku, kt6rq to funkcj~ pel
nil do 30.10.1996 r. 

Zostal wyrozniony odznaka
mi honorowymi: IIZa wzoroW<:j 
pra~ w sluzbie zdrowia" i "za 
zaslugi dla wojew6dztwa Cie
ehanowskiego '. 

Zawsze bezpartyjny. 

Lech - Wieslaw Kolakowski 
Zawiadowca Staeji PKP wNa
sielsku. Urodzil si~ 10.04.1936 
r. w Golqdkowie. Zonaty - zona 
Weronika, mgr filologli rosyj
skiej jest nauczycielkq w Szko
Ie Podstawowej w PieSeiro
gaeh i szkolach srednich L.O. 
oraz Z.S.Z. w Nasielsku. Jest 
ojcem dwojga doroslyeh jui 
dzieci: c6rkl Slawomiry na
uczyeielki i syna Wojciecha 
technika elektryka, oraz dziad
kiem dla lrojga wnuk6w. 

Po ukonczeniu Zasadniezej 
Szkoly Metalowej w K~trzynje 

na Mazurach p<?d\'q/ pra~ w 
1954 r. na staCJi ko eJowej Kor
sze. W lataeh 1956-58 odby
wal zasadniezq sluz~ woj
skowq w Brygadzie Saper6w, 
Po zakor'lezeniu sluzby woj
skowej powraca do pracy w 
PKP! jednoczeSnie podejmuje 
dalszq nauk~ i w 1962 r. kori
czy Lieeum Oq61noksztalcqce 
w K~lrzynie. W pracy sklada 
egzaminy sluzbowe na slano
wisko adlunkta K.P. dIs ekono

miezno-administracyjnych. W 
latach 1963-64 pracuje w Od
dziale Ruchowo-Handlowym 
w Olsztynie. W roku 1965 kon
ezy kursy zawodowe organi
zowane przez Ministerstwo 
Komunikaeji i zostaje wyzna
czony do pracy na st?nowisku 
zawiadowcy stacji Swiereze. 
W 1967 r. na w1asnq prosb~ 
przenosi si~ do pracy na stacji 
Nasielsk, gdzie zatrudniony 
zostaje na stanowisku zast~
pcy zawiadowcy stacji. 000
wiqzki na tym stanowisku pelni 
do 1990 r., a nastfilpnie zostaje 
mianowany Zawiadowcq sta
eji Nasielsk - kt6re to obowiqz
ki pelni do chwili obecnej. 

W czasie jego pracy, w okre
sie prawie trzydziestu lat, w 
zwiqzku z posl~pem lechniez
nym na swiecie nast~powala 
przebudowa i wymiana na sta
cjl Nasielsk, starych urzqdzeri 
na nowoczesne. W tym czasie 
nast<:jpila eleklryfikaeja staeji I 
calej linii kolejowej, wybudo
wano nOWq nastawni~ central
nq i zamontowano nowoczes
ne urzCldzenia do prowadze
nia ruchu poeiqgow. przebu
dowano cal)' uklad toro~, ad· 
dano do uzytku podr6znych 
nowe wysokie perony i wresz
cie 1 grudnia 1993 r. addano 
do u.i~ku klient6w kolei dlugo 
oczekiwany, nowoezesny, 
pi~kny i funkejonalny dworzec 
PKP. U ludzi ceni sumiennosc, 
dokladnosc. rzetelnosc w pra
cy. W Zyciu osobistym jest do
matorem, interesuje si~ histo
riq i geografiq. Odpoczywa 
czynnle uprawiajqc ogrOdek 
przy domu. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna ZieJinska 

lkanle nle dale jej m6
wie, s1ala ze spuszczonemi 
oezami, z k16ryeh lzy stru
mieniem wytrysly i wyeiq
gaJqe do niewdzl~cznika 
otwar1a. ra.czk~, na kt6rej
swiecH sZkaplerzy z wy
szytym ~omienistem ser
cem i swi~tem imiemem 
Maryi. 

Stefan stracll g!ow~, rzu
cit si~ nagle na kolana, 
ehwyeil t~ mala rqczk~ i 
powtarzal jak nieprzytom
ny: 

- Anusiu! najdrozsza, je
dyna, 10i: ty mnie lubisz 
choc troch~1 powiedz, po
wiedz, sI6weczko... 

Anusia odwr6cila glowlill
.' cichutko powiedziala: tak, 

ale fzy zatrzymaly si~ od razu i obcierajqe policzki chusteezkq, 
jui. spojrzala zza nlej figlarnie na wstajqcego z kllilczek chlopca. 

- Wr6cisz wa6pan? kosci na stepie nie zostawisz? 
- Anulkul - rzek! powai:nie - wrOC{l cho6by z tamtego swiatal 

ale i ty paml~taj. ze 0 na cale zycie. I zdjal z malego palca
pierscio ek. 

- To jest obrqczka mojej matki. wei. jq, jestes mojq narzecz.o
nq, a mnie tei: daJ swoJ pierscioneczek.

Anusia zdj~a z palca pierscionek z turkusikiem, kt6ry dostala 
na imieniny od slarosciny. podala go Stefanowi i powt6rzyla
uroezyseie: 

- Tak, to na cale zyeie i na smlerel 
Zadzwi~czal dzwonek. W lej chwili Maria J6zefa wzywala

swojq przybocznq pann{l, moze uwazala, ze pozegnanie trwa 
za dlugo. Dziewezyna wybiegla, raz jeszcze slodko spojrzala
ode drzwi na Stefana i znikla. 

II. 

W zyciu IUdzkiern, Jak w zyciu narod6w, jak w zycio przyrody, 
Sq chwile bezwzgll;ldnego spokoju i ciszy. Taka chwila nasl&pila 
teraz w zyciu Marii J6zefy. Konstanty uprzedzal wszystkie jej
zyczenia. W bogata i wykwintnle urzqdzonym domu wszystko
mia/o na celu jej przyjemnose i wygod{l. 

W swoich pokojaeh znalazla ulubione sprzr;lty z OIawy i Wied
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rzqdku wgminie to drugi roz podlega karze grzywny. k16
dzial. rq moze naloiye stTai miej

Ustawa naklada nowe ska lub inny organ do tego 
obowiqzki na wlascicieli nie uprawniony".

Kolejny krok do Europy 
Stoimy w przededniu wej

scia w zycie • nowej ustawy 
smieciowej, kt6ra jest kon
tynuacjq przyjfiltej przez 
Sejm 5 lal lemu Uchwaly 0 

zr6wnowaionym rozwoju . 
ekorozwoju w warunkach 
transformacji naszego kraju 
- niosqc za sobq nowe ja
koscl zycia, troska 0 srodo
wisko. 0 zdrowie, a e taki:e 
i odpowiedzialnosci, Iikwi
dacja zanieczyszczen .,U 

zr6dla". 
Wymaga to zaangazowa

nia nie tylko decydent6w, ale 
i kaidego z nas. 

Przyj~ta strategia rozwo
ju naszej gminy jest r6wniei: 
kontynuacjq lej poli1yki, a 
fakt, ii. jestesmy w pier
wszej dziesiqtce najwi~
kszych .,trucicieli" w woje
w6dztwie mowi jak duzo je
szcze mamy do zrobienia. 
Wprowadzenie niezb!;ld
nych przedsifilwziliJC w go
spodarce sta!ymi odpadami 
komunalnymi w oparciu 0 

opracowanq "Koncepcji;l 
gospodarki odpadami dla 
gminy Nasielsk" z uwzgled
nieniem koszt6w w 1997 r. 
przez ZGKiM - zostal przed
stawiony Zarzqdowi Miasta 
i Gminy i mysl~, ie zostanie 

on zaakceptowany i w miare 
moiliwosci wdrolony. 

o decyzji rekultywacji wy
sypiska w Kosewie i budowie 
nowego Zakladu Unieszkod
liwiania i skladowiska nasi 
Redak10rzy informujCl na bie
iqco, ale chcialbym poru
szyc tu dwa istolne proble
my: 

1. Samo skladowisko jest 
jednym z trzech zasadni
czych elemenl6w programu 
zorganizowanej gospodarki 
odpadami - pozoslaje prob
lem ograniczenia wytwarza
nych opad6w . segregacja i 
recykling. 

2. P(oblem likwidacji wy
lewiska w Kosewie - wiqze 
si~ 10 z wywozeniem nie
czystosci do oczyszczalni 
polozonych w znacznej ad
leg/osci lub wykorzysta
niem lokalnych moiliwosci 
po przeprowadzonej mo
dernizacji i remoncie - doce
lowo rozwiqie budowa no 
w j oczyszczalni. 

Rozwiqzanie iell wiqZe sifil 
z pewnymi kosztami. kt6rych 
i tak uniknCjC sit; nie da. 

Sprawa odpad6w to 
cz~sc zagadnienia. kl6rCJ. 
zajmuje si~ nowa ustawa, a 
utrzymanie ezyslosci i po

ruchomosci. Sq 0: 

1. Wyposaienie nieructlO
mosci w urzqdzenia do gro
madzenia odpad6w komu
nalnych oraz ulrzymania 
tych urzqdzen w odpowied
nim slanie sanitarnym i po
rzqdkowym. 

2. Usuwanie odpad6w ko· 
munalnych z nierucho os
ci. 

3. Oczyszczanie ze sniegu 
i lodu oraz usuwanie blota i 
innyctl zanieczyszczer; z 
chodnikow poloz.onych 
wzdluz nieruchomosci. 

Wlasciciele nieruchomos· 
ci zobowiqzani Sq do wylqcz
nego korzystania z uslug za
kladu bf;1dClcego podmiotem 
mienia komunalnego lub in
nego posiadajqcego zezwo
lenie na wykony\-vanie w/w 
uslug oraz do udokumen
towania wywozu wlasnych 
nieczystosci. Nieczystosci 
state rnogCl bye wywolone 
przez jednostki specjalisty
czne posiadajqce zgod~ or
ganu samorzqdowego do 
prowadzenia dzia/alnosci ko
munalnej lub osobiscie na 
wysypisko Smieci. 

Brak udokumentowania 
wywozu nieczystosci powo
duje skutek prawny "Kto nie 
wykonuje obowiqzku w/w 

Intencjq uSlawodawcy jest 
odgorne uregulowanie go
spodarki odpadami, gdyz 
problem ten nia jest w dosla
leczny sposob realizowany 
poprzez jednoslki samorzC!
dowe. 

Brak niezbl;ldnej infra
slruktury dr6g. wodociCl
g6w, kanalizacji powoduje 
0, i.e znaczny procent do
chod6w gminy przeznacza 
sil; na ozwiqzania lego 
problemu spychajqc spra
wy ekologiczne na plan dal
szy. 

Musimy jednak zdac so· 
bie spraw~, ze wejscie 
ustawy calkowicie nie roz
wiqze problemu, a ty/ko pei
ne zrozumienie, zaangazo
wanie i odpowiedzialnosc 
ca/ego spoleczenstwa mo
ze przyniese zdecydowanq 
popraw~. Dbajqc 0 nasze 
srodowisko, dbamy 0 sie
bie. 

Kierownik ReferalU 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
i Oczyszczania Miasta 

Wojciech Suwiriski 

nia, wizerunki os6b kochanych. malkl, o)ca, /edyneJ przyjaci6tki, 
Zofii Leszczyrisklej, sakramentki matki De orme, przybory do 
malowania, gitar~, szafk~ z ulubionymi ksiqikami. 

Czula sil;! zupelnie SZCZl;!SJIWq i kochala coraz. sllniej m{!ia. 
ktory Je] clqgle powtarzal. ze ona jest dla niego C<llym swiatem 

W Gdarisku nie byto towarzyslwa odpowiedmego Sobiesklm, 
ale nie t~sknili do niego. 

Maria zwiedzala z Konslanlym miejscowe osobliwosci; zwykle 
lowarzyszyla jej Anusia. Nie chc(jc, zeb Sllil czula odosobnion<l. 
Z wielkq dobrociq zajmowali sil;! niq oboje, objasniajqc wsz.ystko, 
czego nie rozumiala. 

Tak wiedzili ralusz, dworzec Artusowy, koscioly: Farny, Pan
ny Marii. Franeiszkanski I na/starszy, bo przez Jacka Odrowqi:a 
zalozony Domlllikanski Og qdali slawne malcwidlo Memlinga 
"Sqd ostateezny", ze9ar na ralu zowej wieiy wygrywajqcy co 
godzina pililkne melodle i wiele mnych ciekawych rzeczy. 

Po powrocle z akich wycieezek. osmielona Anusla CZlilsto 
wypytywala Marllil J6zefr; 0 obee kraJe i ludy. Kr61ewiczowa 
widzac jej ciekawosc dla wlasnej rozrywki zacz~la ja uczyc 
najpierw sarna, potern dowiedziawszy si~ 0 staryrn nauczycielu. 
frallcuzie Ledoux. kt6ry byl prawie w n~dzy, wziliHa go na sw6j 
dw6r I poleeila uezy6 lowarzyszk~. 

Zagrodowa szlachcianka, bystrem obdarzona poj~ciem. lalwo 
przyswoila sobie j~zyk francuski i r6i:ne og61ne wladomoscl. 
Mysl 0 Steianie, kt6rego za bardzo uczonego uwaiala, byla df 
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niej podniet~, cieszyla Sll;'! naprz6d. jakgo zadziwi swojq naukq. 
Przyzwyczalla SIr; powoJi do nawego zycia. umysl jej dojrzewar 
w przyjaznem oloczeniu, choe sereem wyrywala sil;'! zawsze do 
Nasielska i Zuzi. 

Tak mijala Zlma, urozmaiealy czas polowania i przejazdzkl 
sankami po okoliey. 

Maria J6zeta zwierza!a sil;! nieraz swojej m!odej towarzyszce 
ze swoich marzen i zamiar6w. Pragn~a skloni6 kr61ewicza do 
powrotu do kraju, do zamieszkania w Z61 i. wziecia udz:ialu w 
sprawach publicznych, jak na potomka Sobieskieh i Z6lkie· 
wsklch wypadalo j 10 bez osobistyeh widok6w, tylko pro publico 
bono. 
. Anulka zapalala silil dC! Iyeh projektow i me 'Ia soble w duszy: 
ze co kr61ewlczowa zrobl dla szerszego kola. to ona bl;'!dzie roblt 
w malym zakresie. Siefana lel nie blildzie pOlrzebowala nama
wiae do publicznej slulby, ezyz mu Z oczu nie patrzy golowosc 
do szlachetnych i rycerskich czyn6w?" 

Pogodnie I szczesliwie p!ynttlY dnie, tygodnie, miesiqce. 
Tymczasem burza juz sil;'! zbierala nad glowami mlodej pary. 
W kJlka miesili!ey po slubie Konstanty odebral pierwszy lis ad 

krolowej matki. Udajqc, ze nie olrzymala pisma, kl6re kr61ewlcz 
wyslal do Rzymu przez rl;)ee nunejusza z donlesieniem 0 zamie
rzonym malier\stwie pisala, ie doszly i'l pogloski 0 zwiqzku Z 
iakqs szlachciankq, ie nie zupelnie im wierzy i wzywa syna do 
Rzymu dla wytlumaczenla Sl~. 

(c.d.n.) 



kiedy kwialek ezy znicz od podziemnej. Walk\? prowadzi 
tych. kt6rzy lak jak pan Zyg si!? nie tylko przy pomocy ka
munt Golueki jej zawdziecza rabinu czy granatu. Nauka i Gdy nauka byta wa kQ 
jq swe podstawowe wy nauezanie byla waznym ele

W 1979 r. redakcja Zycia 
Warszawy zwr6cita silil do 
swych ezytelnik6w z prosbq, 
aby d, ktorzy mieli w czasie 
wojny mniej nil. 12 lat spisali 
swoje wojenne wspomnienia 
i przesJali je na adres reda
kcji. Na apel odpowiedzialo 
ponad SOD os6b. Wybrano 
79 prac i zamieszezono je w 
tomie "Oziecinslwo i wojna". 
PrzeglqdajCjc t~ ksiazkt;: na
Irali/em na wspomnienia pa
lla Zygmunla Goluckiego, 
ktory swe dziecic;lce tata splil
dzjl w Nasielsku, a przypadty 
one na lata wojny. To, co au
lor zapami~talz tamtych cza
sow, znalazlo wyraz w tytule 
pracy - "Moje wspomnienia 
to Ililk". Opisuje w niej swojq 
dzieci~ca edukaci~ w warun· 
kach wojennych. Niemey 
zorganizowali dla dzieci w 
wieku szkolnym oficjalnq pla
c6wk~ oswiatowq, ale nauka 
w niej polegala glownie na 
prostej pracy, na ksztaleeniu 
robotnika, kt6ry wypeiniajqc 
rozkazy niemieckich pan6w. 
bedzie pomnazal dorobek 
..nowej ojczyzny" - hillero
wskich Niemiec. Przypomnij
my, Nasielsk w ezasie wojny 
lezal w granicach Rzeszy. 

Juz pierwszego dnia na
uki, po zapoznaniu dzieei z 
hitlerowskim pozdrowieniem 
wreczono im grabie, szpad
Ie, molyki oraz inne ogrodni
eze narzedzia i poprowadzo
no na rynek. Zadaniem ich 
bylo wyrywanie trawy rosnq
cej miedzy kamieniami. Au
tor pisze dalej, ze na naste
pnq ,Iekcj~" wszyslkim dzie
ciom kazano przyniesc do tej 
"szkoly" wlasne Iyiki, gdyz 
szpadle, grabie i motyki oka
zaly sie malo przydatne. 

Rodzice szybko zrozumie
Ii, jakiego rodzaju nauka 
przeznaczona jest dla mlo
dego pokolenia Polak6w i ja
ki los czeka ieh dzieei. Wielu 
dopiero teraz zrozumialo, ja
kq cenlil ma wiedza podawa
na przez polskiego nauczy
ciela w polskiej szkole. Waz
na byla eh~e przetrwania, 
ch~c oealenia zycia, ale nie 
mniej waina byla obrona 
swej toisamosci narodowej. 
I zn6w, jak w czasach zabo
row, powstajq tajne komplety 

- polska konspiracyjna szko
la. 

Zygmunt Golucki lak opi
suje SWq drage do lej polskiej 
szkoly: "Nauezycielka mie
szkala w nieduzym domku 
stojqcym na osobnosci, tro
ch~ poza miastem, wsr6d la
n6w zielonych zboz, przy 
drodze prowadzqcej z Na
sielska do Glodowa. Nle 
szlismy jednak droga, leez 
wqskimi miedzami, kazdy 
osobno mi~dzy klosami 
zboz, by Irudniej bylo nas za
uwazyc". Nie zawsze lekcje 
odbywaly si~ w mieszkaniu 
nauczyciela. BardlO ez~sto 

odbywaly si~ przez caly ty
dzien kolejno U kaidego ucz
nia w mieszkan iu. Tak to 
wspomina autor: "Rodzice 
cluwali wtedy przed doma
mi, obserwujqe ezy nie zbliia 
sil;! ktos niepozqdany, aby 
pani nauczycielka zdqzyta 
si~ uplynniC - kl6rqdykol
wiek. w zaleznosci od sytu
acji - a my mielismy si~ wledy 
bawie w jakqs dziedQcCj gr~ 

(najczQsciej bawilismy si~ w 
berka). Z ksiqzkami bywalo 
r6znle. Zwykle ehowalo sifil je 
do piekarnika lub do skrytek 
pod pod/ogq. Znalezienie la
kiej ksiCjzki 9rozilo wywiezie
niem calej rodziny do obozu 
smierci, dlatego wszyslkie 
schowki byly juz znaeznie 
wczesnieJ z najwifilkszCj roz
wagq przemyslane". 

W innym miejscu pan Zyg
munt pisze, ze swoje wy
kszla!eenie podstawowe za
wdzi~cza pani Zofii Koci~c
kiej. I dlatego, czytamy dalej: 
"Gdy jeslem w Nasielsku, 
spotykam niekiedy paniq Zo
siQ (tak nazywano mojq na
uezycielkl;). Spoglqdamy na 
siebie ... i to nam wyslarcza. 
W tych kr6tkich spojrzeniach 
jes1 wszystko - moje dziecin
stwo i jej mlodosc. To dwa 
najpililkniejsze okresy zyGia, 
do kt6rych zawsze wraca si\l 
myslaml". 

Lata lecq nieublaganie. 
Pani Zosia spoczywa jui na 
nasielskim cmenlarzu w oto
czeniu bialych brz6z, kt6re 
tak bardzo lubila. Uczyla je
szeze w nasielskich szko
lach wiele lat po wojnie. Dzis 
na jej grobie pojawia si!? nie

ksztalcenie. 
Obecnie, z perspektywy 

lat widzimy, ie zar6wno 
uczqszczanie do takiej kon
spiracyjnej szkoJy jak i na
uezanie w niej bylo bohater
stwem. I ci "mali Zygmusio
wie" i te cz~sto bezimienne 
"panie Zosie" to bohatero
wie naszych czasow. Co wi!?
cej, to zoJnierze naszej armii 

menlem walki, walki prowa
dzonej kiedys z zaborcq, a w 
czasie ostatniej wojny swia
towe] walki z hltlerowskim 
okupantem. 

Zwracamy si\l do bylych 
uczni6w tajnych komplel6w, 
aby spisali swe wspomnienia 
i w ten spos6b powiekszyli 
naszq wiedzfi3 na ten temal. 

AZ. 

ezy to 'eszcze ludzie
 
Spoleczenslwo naszej 

gminy zoslalo poruszone 
aktem wandalizmu, jaki mlal 
miejsce na parafialnym 
cmenlarzu. Elektowny belo
nowy parkan zostal powai:
nie uszkodzony od strony za
chodniej przez nieznanyeh 
sprawc6w. Pot!ukli 17 prz~
sel. To dzielo zniszczenia 
jest szczeg61nie przykre, po-

Na zdJlilciu: Zniszczony parkan cmenlarny. 

niewaz dokonane zoslato w 
miejscu wiecznego spoezyn
ku, kt6re powinno bye ota
ClOne szczeg61nym szaeun
kiem i opiekq. 

Jako chrzeseijanie nie pa
lamy ch~ciq zemsty, ale 
uwazamy, ie lego rodzaju 
odrazajqce wyczyny nie po
winny pOlosta6 bezkarne. 
Spoleczenslwo liczy, ie 
sprawcy zostanq wykryci i 
przykladnie ukarani. W pier
wszym rz~dzie powinni na
prawic szkodt; i wyrazie skru
chfil· 

Przyklad6w wandalizmu 
I na naszym lerenie mamy 

znacznie wiQcej. Co gorsze 
bardzo cZfilsto wielu z nas 
jesl swiadkiem r6znego ro
dzaju wyczyn6w. Nikt jednak 
nie reaguje. Zoboj\ltnielismy 
na z!o, a one jesl coraz bar
dziej bezczelne. Normalni lu
dzie szybko i chylkiem prze
biegajq przez ulice i chowajCj 
si~ w domowym zaciszu. Czy 
lak powinno bye, czy wyraza

my na to zgod~, czy bezstre
sowe wyehowanie zdalo eg
zamin i czy normalni ludzie 
nie maJq prawa do zycia bez 
stres6w? Ciekawe, jak dlugo 
jeszeze prawo bt;!dzie bralo 
w opieke ludzi burzqcych lad 
i porzqdek? Chyba czas, aby 
zlo nazwac z/em 

AZ 
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czny. A jakZe cZf;!sto 0 zmro szajqcych si~ po jezdniach 
ku idziemy beztrosko skra nie spos6b pomin'lc roweKonkurs P'esni Patrio ycznej! jem szosy nie zdaj'lc sobie rzyst6w. Oni Sq takze slabo 
sprawy, ie kierowca zauwa widoczni w swietle reflekto

Konkurs Piesni Patriotycz nieszka Szerypo, Pani Lucy
nej! Pod koniec listopada w na Pawlak i Pan Marek Tye 
nasielskim Osrodku Kultury oalosilo nastt;lpujqCq kolej", .
odbyl sit;l gminny Konkurs nose: 
Piesni Patriotycznej, w kt6 Bezapelacyjnie pierwsze 
rym udzial wzit;llo ponad miejsce przyznano grupie 
czterdziescioro wykonaw starszej ze Szkoly Podsta
c6w ze szk61 z D~binek, Pia wowej z Piescir6g, kt6rq kie
nowa, Piescir6g i SP 1 Z Na rowala Pani Hanna Soto
sielska. Piosenkarze zapre wicz. Na drugim miejscu 
zentowali sit;l w kilkuosobo sklasyfikowano wsp61nie 
wych grupach i w duecie. grupt;) mlodszCj z Piescir6g i 
Niekt6rzy zachowywali si~ ze Szkoly Podstawowej z 
na scenie jak zawodowcy. D~binek. Na trzecim miejscu 
widac bylo ich bardzo dobre znalezli siE;l uczniowie ze 
przygotowanie do konkursu. szkoly w Pianowie. W kate
Innych usztywnila trema. gorii duet6w zwyciE;lzyl duet 
Ogolnie nalezy pozytywnie ze Szkoly Podstawowej Nr 1 
oceni6 wszystkich uczestni z Nasielska. 
k6w, jak r6wniez Ich nauczy Najlepsi wystCjpiq w przy
cieli przygotowuj'lcych do szJoroeznym konkursie woje
wyst~pu. w6dzkim. 

Jury w skladzie: Pani Ag- als 

G"tarzysci na star
 
Dzialajqce od kilku miesiE;l zaj~cia odbywajq sili! dwa ra

cy przy Osrodku Kultury w zy tygodniowo w gOdz. od 
Nasielsku k6lko muzyczne 14.00-17.00 ale juz wkr6tce 
gitarowe cieszy sif;! coraz trzeba je jeszcze zwiE;lkszy6 
wiE;lkszym powodzeniem. o jeden dzien. 
Wei'll. zglaszajq si~ nowi Aktualnie w k6lku muzycz.
kandydaci na gitarzyst6w. nym szkoli si~ oketo trzydzie
ProwadzCjey zajE;lcia Marek stu mlodych gitarzyst6w i gi
Tyc cieszy siE;l, a zarazem ma tarzyslek, ze sz.k61 podsta
problem, poniewaz wielu wowyeh, LO i ZSZ. 
ch~tnych nie posiada wlas W niedlugim czasie ci naj
nego sprzl;ltu to znaezy gita lepsi pokazq sif;! mieszkan
ry. Zaehadzi polrzeba zaku com gminy na swoim pier
pu kilku gitar na stan Osrod wszym koncercie gitarowym. 
ka Kultury, by k61ko maglo 
si~ dalej rozwijac. Obecnie als 

Na drogach niebezpiecznie
 
Nie ma dnia, by na dro tak czt;)sto nam jej brakuje j 

gach naszego kraju ktos nie to zar6wno zlllotoryzowa
zginCjI. Prawie w kazdym tei: nym jak i pieszym uzytkowni
numerze naszej gazelki kom drag. Gdy dojdzie do 
znajdujemy informacje 0 tra "spolkania" pieszego z po
gicznych wydarzeniach na jazdem mechanicznym, 
drogach naszej gminy. No przegranym b~dzie zawsze 
cOi, wypadk6w calkowicie ten pierwszy, a wil;lC on w 
wyelimlnowac siE;l nie da. pierwszym rZ~dzie winien 
Wydaje siE;l iednak, ie przy myslec 0 swoim bezpieczen
najmniej polowy z nich moz stwie. 
na byloby uniknqc. Wyslar Jesien z eZlilstymi zmiana
czyloby trochE;l wyobraini. a mi temperatury, zwililkszonq 

ilosei q opad6w i mgiel oraz 
wezesnie zapadajqcym 
zmrokiem jest szczeg6lnie 
trudnym okresem dla wszyIYGIE 
stkich korzystajqcych z dr6g. 
Pieszy staje siE;l mniej wido-NASIELSKA 

zy nas zbyt pozno. by nas r6w, zwlaszcza gdy znajdq 
ominqc. Jeszcze gorzej, gdy si~ milildy samochodami ja
z przeciwnej strony nadjez dCjcymi z przeciwka. Powta
dza samochod. Jest laki mo rzanie moze nudzi, ale przy· 
ment w chwili mijania silil sa pomnijmy: rower winien bye 
mochod6w jad'lcych "na wyposazony w czerwone 
swiatlach", ze kierowcy nic 5wiatlo odblaskowe z tylu, a 
nie widzq. I tu kilka uwag. w warunkach zlej widocznos
Pieszy w miejscach, gdzie ci w biale swiatlo z przodu i 
nie ma chodnika winien ise czerwone swiatlo z tylu. Bar
lewq stronq drogi. To nie tyl dzo dobrze. gdy pedaly wy
ko przestroga, to obowiqzek. posaione Sq w elementy od
Pieszy widzi wtedy nadjez blaskowe. ObracajEjc sif; 
dzajC\cy z przeciwka samo zWit;)kszajq widocznosc ro
ch6d i powinien usunqc sit;l werzysty na drodze. 
na pobocze. Jezdnia jest w PouczajC\c niejako pie
pierwszym rZf;!dzie dla samo szych j (Qwerzystow nie 
chod6w. Dobrze byloby po usprawiedliwiam jednoezes
nadto, gdyby piesi po zmroku nie kierowc6w. Oni takze 
mieli elementy odblaskowe. obowiqzani SEj do zachowa
Mogq to by6wisiorki, nalepki, nia sZGzeg61nej ostroznosci 
naszywki i 10 zarowno na wwarunkach zlej widoGznos
ubraniach jak i butach. Uwa ci. Drogi nasze SCj wqskie, 
9f; t~ szczeg61nie polecam mijajqc drugi samoeh6d zjez
rodzicom, kt6rych dzieci dzamy do prawej krawlildzi, a 
p6Z:no wraeajq ze szkoly. Do tam z mroku moze wyloniC 
brze. jezeli elementy odbla si~ pieszy. ezy to, ie tam go 
skowe umieszczone Sq na bye nie powinno uspokoi na
plecakach. sze sumienie. 

M6wiqc 0 pieszych poru- AI. 

[ F(qcik PO~~Jl 
yay P6tnoc WyEiEa 

Gdy p6/noc wybila
 
w swiat poszla nowina,
 
ie Maryja Panna
 
poradzila syna,
 

Gwiazdka betfejemska 
drag? nam wskazala, 
do fichej stajenki 
fJdzie Dziecina mala. 

Lezy w swym ilobeczku
 
Pan swiata calego,
 
co zetrze szalana,
 
i zakusy jego.
 

Radosc dla nas wiefka. 
Radosc nieslychana, ' 
ie mamy wybawc? 
Wszechmocnego Pana. 

Bqdi blogos/awiony,
 
Boie z wysokosci,
 
za pok6j cos przyni6s1
 
w darze, dla fudzkosci.
 

Miej nas w swej opiece, 
PociqfJ,nij ku sobie. 
Ufnosc i nadziej? 
pokladamy w Tobie. 

Jerzy R6Zalski 
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clqg dalszy 

Baginska Monika Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 11 .
 
"Centrum Ratalne" - B. Panek, Nasielsk, ul. Prosta 9
 
Chrzanowski Zbigniew Nasielsk. ul. Ploriska 17 .
 
Czarnota Marek Pniewo 30 .
 
Cwik Anna Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 22 .
 
Dqbrowski Wlodzlmierz Nasielsk. ul. Plonska 41 m. 17
 
Domanski Slawomlr Nasielsk, ul. Krupka 8 ..
 
Figurski Kazimierz Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 18 .
 
Fotek Barbara Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 12 ..
 
Gorecki Janusz Nasielsk, ul. Chrobrego 9 _ .
 
GoI~biewski Ireneusz Nasielsk, ul. Broniewskiego 12
 
Horchowska Wiktora Nasielsk, ul. Krupka 5 .
 
Kacperski Slawomir Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 3 .
 
Kaslak Slawomir Nasielsk, ul. Plonska 41 m 25 .
 
Kosinski Jacek Nasielsk, ul. ptonska 41 m. 6 .
 
Kowalski Stanislaw Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 2 .
 
Lewandowska Teresa Nasielsk, ul. Plonska 41 m.8
 
Lipinski Tadeusz Nasielsk, ul. Plonska41 m. 13 .
 
MazurkiewiczUrszula Nasielsk, ul. Anny Jagiellonki 15..
 
Morawska-Dlugo'~cka Teresa Nasielsk, ul. Jasmi
nowa4 .
 
Mosakowski Waldemar Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 10
 
Mossakowski Dariusz Nasielsk, ul. Warszawska
 
51/538 m. 9 " .
 
Otbrys Ireneusz Nasielsk, ul. Starzynskiego 48 m. 12..
 
Osiecki Henryk Nasielsk, ul. Plor'iska 41 m. 20 .
 
Ostrowski Roman Nasielsk, ul. Warszawska 41/49H
 
m.10 .
 
Ostrowski Sylwester Nasielsk, ul. Jasminowa 6 .
 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Wojciecha Na
sielsk, ul. sw. Wojciecha 13 ..
 
Pisarzewskl Dariusz Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 15..
 
Popielarski Edward Nasielsk, ul. Ploriska 35 ..
 
P.P.H.U..W~gielek" Nasielsk, ul. Elektronowa3 ..
 
Przedpelski Stanislaw Popowo Kolonla .
 
Sierzputowski Wojciech Nasielsk, ul. Jagodowa 10..
 
Smolinski Krzysztof Nasielsk, ul. Plonska 41 m.7 .
 
Smolinska Renata Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 21 .
 
Sobiech Marek Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 9 .
 
Szymanski Jaroslaw Nasielsk, ul. Ploriska 41 m.26
 
Tyc Jadwiga Nasielsk. ul. Krupka 3 .
 
Wletecka Barbara Nasielsk, ul. Jasminowa 8 .
 
Wilanowski Mieczyslaw Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 24
 
Witecki Zbigniew Nasielsk, ul. Jasminowa 8 ..
 
Wysinski Edmund Nasielsk, ul. Plonska 41 m 14 ..
 
Zalewski Krzysztof Nasielsk, ul. Ploriska 41 m. 19 .
 
Zalewski G. i B. - Sklep wielobranzowy Nasielsk, ui.
 
Mlynarska 13 .
 
Zawadzki Tomasz Nasielsk, ul. Plonska 41 rn. 5 .
 
Zawadzki Wieslaw Nasielsk, ul. Warszawska
 
51/53A m. 24 .
 
Zielonka Marta Nasielsk, ul. Plonska 41 m. 4 ..
 

12-186
 
12-151
 
12-159
 
12-170
 
12-153
 
12-196
 
12-175
 
12-197
 
12-158
 
12-152
 
i 2-164
 
12-176
 
12-182
 
12-157
 
12-185
 
12-183
 
12-191
 
12-195
 
12-169
 

12-162
 
12-188
 

12-166
 
12-173
 
12-181
 

12-150
 
12-178
 

12-165
 
12-194
 
12-155
 
12-163
 
12-180
 
12-172
 
12-192
 
12-154
 
12-189
 
12-198
 
12-177
 
12-160
 
12-156
 
12-179
 
12-193
 
12-199
 

12-167
 
12-187
 

12-174
 
12-184
 

c.d.n. 
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! W@illliOjffi~ ~~ I
 
'--

Komisariat Policji - 12-207, 12-377, 997
 
Ochotnicza Strai. Pozarna - 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 Wodociq~owe - 12-496 
Centrala Telekomumkacji - 12-401 
Pogotowie Ratunkowe Pultusk - 999.26-11 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 2-4,
 
10-16,24 (do godz. 15.00),26,28-29,31.12.96.
 

Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek: 5-9,
 
17-23, 27,30.12.1996
 

DyiuR PRZYC OdNi REjONOWEj
 
'w NASiElsku
 

Lekarze internisci dyzurujq w kaidq sobot~ od 
godz.8.00-12.00. 

Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq sobot~, 

niedziel~ I swi~ta w godz. 8.00-10.00. 

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. 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni 
powszednie i w pracujqce oboty w godz. 8.00
18.00. 

W wolne soboty w 
godz.8.00-13.00. 

W niedziele Urzqd lyelE
pocztowy jest nieczyn
ny. NASIELSKA 
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Znaczenie hasel 

POZIOMO: 
1 - konskie "niemowlfil". 6 

- ...zosta/ znaleziony w Sar
ragossie, 10 - "olejowe" 
drzewo, 11 - wynalazca zaro
wki, 12 - wyst~p, spektakl 
muzyczny, 13 - ...z mlekiem 
dla bobasa, 15 - gatunek re
nifera p6/nocno-amerykan
skiego, 16 - szeroka droga, 
gl6wna ullca, 17 - srednio
wieczny europejski wojow
nik, 19 - miasto w Hiszpanii, 
w Andaluzji - stolica prowin
cji, 22 - dzielnica Warszawy, 
24 - pomocniczy personel 
szpitalny, 25 - skrzyz:owanie 
tor6w kolejowych, 26 - w 
Kosciele Katolickim: wczes
na msza odprawiana w ad
wencie ku czci Maryi. 29 
cukier prosty, 30 - rnaluchy, 
dzieci. 31 - strzelba, karabi
nek, 32 - np.: ziemniaczana, 
33 - w kawlarni - do przecho
wywania odziezy, 34 - wio
senny kwiat 0 i,6ltych plat
kach. 

PIONOWO: 
2 - prawny w zakladzie 

pracy, 3 - pasmo gorskie w 
pld.-wsch. Polsce, cz~sc 
Karpat, 4 - ... swiadectw 
szkolnych - organlzuje szko
la srednia dla kandydatow na 
uczni6w, 5 - pasmo g6rskie z 

10 -=1
 

Tarnicq (1346 m n.p.m.), 6
lapacz ps6w, hycel, 7 - jed
nostka nat~zenia zrodta 
swiat/a, 8-z Trzema Korona
mi, 9 - przetak, rzeszoto, 14 
- g6ry z PUSZCZq Sudeckq 
(Sniezka), 15 - opat do kot
lowni, 18 - szerokie plecy, 20 
- okruszyna, cZqstka, 21 - so
lenizant z 7.111., 22 - sukmana 
chlop6w rosyjskich, 23 - woj. 
- typ samolot6w niemieckich 
z okresu II wojny swiatoweJ, 
24 - parniqtka po skalecze
niu, 27 - gory Z Rysami, 28 
bohater wojny trojanskiej 
przez 10 lat wracal do domu. 

Rozwiqzaniem krzyi.6wki 
jest has/o (mysl Hezjoda), 
kt6rq nalezy wpisac do dia
grarnu z p61 ponumerowa
nych w prawym dolnym rogu. 

Rozwiqzania prosimy nad
sy/ac do dn. 6.01.97 na adres 
redakcji na kartkach poczto
wych, lub wrzucac do naszej 
redakcyjnej skrzynki poczto
wej wiszqcej na kinIe "Niwa". 

Rozwiqzanie krzyz6wki nr 
10 '96: Rogal, targ, ekler, ko
rek, sarkofag, oliwa, woda, 
Tirana, trafika, dyby, lemo
niada. 

Rektorat, garnitu r, leksy
kon, kler, trzon, rumak, logi
ka, parada, irys, azyl, atom, 
Faun. 

Nagrodl;l pienil;lznq wylo
sowal p. Longin Rucinski z 
Nasielska. Serdecznie gratu
lujemy. 

r- .. - .. - .. - .... - .. - .. - .. - .. 
I R.~pertu.a.r :filrn.o-,wy : 
TT·· N.."...7 A " I: ~1n.O " ... WY..c':L , 

I Grudzien ..96 " 
-. - _. - .... - -- - -- - .- - -- - .... - ... 

19-22.12.96. 
"Kr61 Olch" - film psychologiczny. prod. RFN, godz. 17.00 sob., 

iedz. 17.00 i 19.00. 

27-29.12.96. 
"Diabo!ique" . dramat sensacyjny, prod. USA, godz. 17.00 sob., 

niedz. 17.00 i 19.00. 

2-5.01.97. 
"Rozrabiaki w Waszyngtonie" - komedia, prod. USA, godz. 17.00 

sob., niedz. 17.00 i 19.00. 

9-12.01.97 
"Podwojna 5wiadomosc" - sensacyjny. prod. USA, godz. 17.00 

sob .. niedz. 17.00 
"Ucieczka z Los Angeles" - przygod.-sensac. godz. 19.00. 

15-19.01.97. 
"Zlodziej z Bagdadu" - film animowany dla dzieci. prod. USA, 

godz. '700. 

16-19_01.97. 
..Od zmierzchu do .swiatu" - horror, prod. USA, gOdz. 19.00. 

"Krol Olch" Rim psychologiczny, adaptaCja powiesci Michela 
Tourniera. Historia czlowieka, kt6ry wierzy w SWq ponadludzkq moe. 
Mialtrudne dziecinstwo, grozilo mu wil;lzienie, Podczas wojny roz
poczyna sluWl;l w szkole specjalnej nadzorowanej przez SS. Wyk. 
John Malkovich, Armin Muller-Stahl, Gottfried John, czas projekcji 
117 min. 

"Diabolique" Dramat sensacyjny. nowa wersja "Widma" Z 1955 
r. Dyrektor szkofy, brutal i cynik, ma romans z mlodq nauczycielkq: 
jego zona jest chora na serce. Obydwie kobiety, doprowadzone do 
ostatecznosci ml;lskq agresywnosciq postanawiajq pozby6 5i\l 
przesladowcy, Aktorski pojedynek dw6ch gwiazd filmu: Sharon 
Stone i Izabelle Adjani (107 min.). 

"Rozrabiaki w Waszyngtonie" Komedia. Niewlelkie miasteczko 
na Srodkowym Zachodzie: najstarsza klasa w szkole srednleJ skla
da si~ z rozrabiak6w i szaler'ic6w. Dyrektor wymysla kar~: mJodziei: 
musi napisac list do prezydenta z propozycjami reformy systemu 
oSwlalowego. Prezydent zaprasza ca/q klasq do BiaJego Domu. 
Wyk. Matt Frewer, Tommy Chong, Rob Moore. Czas projekcji - 91 
min. 

"Podw6jna swiadomosc" - lekarz sqdowy zostaje oskariony 0 

zamordowan,e zony. Pragnqc wykazac SWq niewinnosc, zwraca sil;l 
do specjalistki, dokonujqcej eksperyment6w z przeszczepami pa
mi(:!c1. Plyn mozgowy pobrany ze zwlok pozwala przei:y6 to, czego 
doswiadczyla ofiara zbrodni. Wyk. Ray Liotta, Peter Coyote. Linda 
Fiorentino (111 min.). 

"Zlodziej z Bagdadu" Przepi(:!kna bajka rysunkowa dla dzieci, 
nawiCjZujqca motywami do "Ksili'gi 1001 nocy"- W zamoznym mies
cle stoi minaret, na wiezy Sq lrzy zlote kule, chroniqce rnieszkark6w 
przed inwazjq zlych mocy. Miejscowy zlodziej pr6buje ukrasc ozdo
by - i sprowadza nieszczlilscie. Czas projekcji 80 min. 

"UcJeezka z Los Ageles" - kosztowny dalszy ciqg slynnego 
przebojLJ z 1981 r. Kurt Russell ponownie wciela si!? w postac banity 
"Snakea" Plisskena. Tym razem Plissken musl przedostac Si\l do 
Los Angeles, kt6re zostalo zamlenione w koloni~ karnq dla przest~
pc6w. Ma uniemozliwic zbrodniczemu szalencowi uzycie niezwykle 
groi.nej brani. Wyk.: Kurt Russell, Peter Fonda, Stacy Keach. Czas 
projekcji - 101 min. 

,.Od zmierzchu do switu" - horror. Dwaj gangsterzy scigani przez 
policj~ pr6bujq przedostac sil;l do Meksyku. W przydroi:.nym motelu 
spotykajq rodzin~: ojciec jest kaznodziejq, kt6ry u1racil swe powo
tanie. Gangsterzy zmuszajq swe ofiary do wspo-tpracy. A w motelu 
zaczynajq si~ dziac dzjwne rzeczy. Klo doczeka do Switu... Wyk. 
Harvey Keitel, Juliette Lewis, George Clonney. Czas projekcji . 108 
min. 

Serdecznie wszystkich mi/osnik6w kina 
zapraszamy 
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Ize 
Zbliza si~ koniec roku, a skali krajowej, ale onl jesz

wraz z nim zakonczenie cze wciqz grajq, nie czas 
rozgrywek w niektorych wi~c na podsumowanie. 
dyscyplinach sportowych, Mijajqey rok 10 zarazem 
w kl6ryeh uczestniczyli na poezqtek r6znego radzaju 
sielsey sportowey. Jak pisa piebiscYl6w na najlepszyeh 
lismy w poprzednim nurne i najpopularniejszyeh spar
rze bardzo udany sezon je lowc6w kraju i wojew6dz
sienny mieli pilkarze. Dru Iwa. Tak si~ w tYIn roku zlo
zyny seniorow i junior6w za iylo, i.e i my mozemy miee 
konezyly go na pierwszych w tym sw6j udzial, bowiem 
miejscach. R6wniez dobrze do miana najlepszej zawod
wypadli trampkarze i iacy. niezki kraju w plebiseyeie 
leh lokaty podajerny w bie Przeglqdu Sportowego kan
zqcym numerze. Siatkarze dyduje Renata Mauer, na

po awansie do Iigi okr~go lomiasl nasz Irzynastolalek 
wej poczqtkowo nie mogli Krzysztof Stamirowski 
silil pozbierac i przegrywali jest na Iisele kandydat6w na 
meez po meczu. 0 skul 10 najpopularniejszyeh 
kach Iych niepowodzen tez sportowe6w wojew6dzlwa 
pisalismy. Ale pierwsze ad cieehanowskiego w plebi
niesione zwyci/?stwo w seyeie Tygodnika Cieeha
ostatnim spotkaniu z druzy nowskiego. 
nq "Elektrycznosci" War o tym Jakie miejsca w tych 
szawa 3:2 pozwala miee plebiseytach zajmC\ nasielsz
nadziej~, ie kryzys powoli czanie zalezec moze row
mija i dla siatkarzy nadejdCj niei i od nas jesli ich poprze
lepsze ezasy. R6wniei i te my i wyslemy zamieszczone 
nisisei zaliczyli mijajC\cy rok w gazetach kupon}'. 
pewnymi osiqgni~ciarni na als 

Zarzqd Miejski w Nasielsku 

Ozialajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 
lipca 1995 r. ,,0 zagospodarowaniu przestrzennym" (Oz_ U. Nr 
89, poz. 515) 

OGlASZA 
ze w dniach od 20.12.96 do 17.01 .97 b~dzie wylozona do 

publieznego wglqdu zmiana miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego terenu pololonego w miejseowosci Ja
sk6lowo, gm. Naslelsk, z przeznaczeniem pod urzqdzenie wy" 
sypiska smieci. 

Wnioski I opinle dotyczC\ce planu mogq bye skladane do dnia 
(14 dni doliezyc - roboczyeh po terminie wyloi.enia) w Urzl;dzie 
Miejskim w Nasielsku, pok6j Nr 14. tel. 12-664 w. 1 . 

Zarzqd Mie)skJ w Nasielsku 

Po raz 62. czytelnicy sparto nie. Redakcji "Przeglqdu Spor
wej gazety "PrzeglCjd Sporto towego" gratulujemy pomysl6w 
wy" typujq dziesi~eiu najle i zyczymy...• ale przeciei do 
pszych spor owc6w Polski. My 100. plebiscYlu tak lui niedale
takie poslanowilismy przytq ko. WiQc 1000 lat. 
czye si~ do og61nopolskiego 
glosowania i wylypowac najle A 010 nasza dziesiqlka: 
pSZq dziesiqlk~ 1996 r. W 1. Renma Mauer 
wewnqtrzredakcyjnym plebi 2. Pawel Nastula 
scycie pierwsze miejsce przy 3. AndrzeJ Wronski 
padlo naszej rodaczce Renacie 4. Robert Korzeniowski 
Mauer. Zloty i brqzowy medal 5. Ryszard Wolny 
olimpljski, zloto i brqz w finale 6. Mateusz Kusznierewicz 
Pueharu Swiata to atuty nie do 7. Wlodzimierz Zawadzki 
pobicia. Liczymy, ie i czytelnicy 8. Artur Partyka 
zasluzonego "Przeglqdu Spor 9. Janusz Darocha 
towego" b~dq glosowac podob- 10. Marek Citko 

Wy iki na'mlodszych pilkarzy
 
Z pewnym opMnieniern po goriach nas1 zawodnicy grajq z 

dajemy tabele po rundzie je· najlepszymi w wojew6dztwie. 
slennej rozgrywek pilki noinej Pozrom dzieci~eej pilki noinej w 
najmlodszyetl pilkarzy - i'iik6w i naszym wojewodztwie jest wy
trampkarzy. Zawodnicy "Zbika" soki. Trzeeh zawodnik6w na
wyst~pujq w obydwu grupach szego klubu zostalo powola
wiekowych i zajmujq przyzwoite nych do reprezentacjl wojew6
lokaty. Tylko wtyell dwoch kate- dztwa_ 

Zaki (klasa oknilQowa) Trampkarze (klasa okr~gowa) 

1. Trojka Ciechan6w 21 1. UKS Atak Ciechan6w 19 
2. Nadnarwianka PUl1usk 12 2. Zbik Nasielsk 16 
3. i;31~kJtni RaciCjz 10 3. Nadnarwlanka PuHusk 15 
4. Zbik Nasielsk 10 4. Olimpijczyk Plonsk i 2 
5. Wkra DzialdowD 9 5. Wkra Zuromll1 7 
6. Mlawlanka Mlawa 7 6. Wkra Ozialdowo 4 
7. Wkra Zuromin 7 7. Mlawianka Mlawa 3 
8. Olimpijczyk Plonsk 1 8. Bll;!kitni Raciqi 3 

Zarzqd Miejski w Nasielsku 

DzialajC\e na podslawie art. 18 us1. 2 pkt 5 ustawy z dnla 7 
lipea 1995 r. ,.0 zagospodarowaniu prze trzennym" (Oz. LJ. Nr 
89, poz. 515) 

OGlASZA 
ie w dniach od 2811.96 r. do 19.12.96 r b~dzie wylozona 

do publieznego wglqdu zmiana mieJscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego gminy Nasielsk - terenu poloionego w 
Lelewie gm. Nasieisk z przeznaczeniem na eele budownictwa 
lelniskowego. Wnioski i opinie dotyczqce planu mogq bye skla
dane do dnia 3.01.1997 r w UrzQdzie Miejskim w Nasielsku, 
pok6j Nr 14, leI. 12-664 w. 15. 

Zarzqd Miejski w Nasielsku 
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