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•plerwsza 
Miniony juz Rok 1996 wielu 

Nasielszczan zegnalo na "Ba
lach Sylwestrowych" kt6rych w 
naszej gminie byto kilka. Bawio
no si(l w szkolach w Nasielsku, 
Piescirogach i Pianowie. Bawio
no si(l w kinie Niwa. jak tez na 
wlelu prywatkach w gronie ro
dzinnym i wsrod przyjaci61. 

Kiedy zbliza!a si(l godzina ,,0" 
i mial zaczqc si~ Nowy Rok setki 
petard wstrzCjsn~ly Nasiel
skiem. a sztuczne ognie go 05
wletilly. 

Mi!q niespodziank~ miesz· 
kancom Nasielska sprawili Pan 
Stanislaw Borowski I Zarzqd 

Gospodarki Komunalnej. k 6rzy 
urzCjdzili na nasielsktm rynku 
pokaz fajerwerk6w. Co i raz wy
latywaly w gor~ koforowe sztu
czne ognle, ktore byly atrakcjq 
dla licznie zebranych Nasielsz
czan. Wybuehy petard przepla
tywaly si(l co chwila z wystrzala
ml korkow od szampana. ktore
go nie zalowali sobie zebrani na 
rynku Nasielszczanie. Zyczenia 
pomyslnosei w Nowyr.n Roku 
plynr;ly z kazdych us!. Zyczono 
sobie wszystkiego. co tylko mo
ie bye najlepsze. 

Do zobaczenla za rok. 

No szkola, szanse inadzieje
 
Ksztaleenie zawodowe wyma

ga odpowiedniej bazy, wyposa
zenia pracowni i kadry dydak!ycz· 

ej. A zatem ezynniki te majq 
istotny wplyw na wyniki pracy 
szkoly. na kszta!cenie i rozwijanie 
umiej~tnoscl zawodowyeh. 

Nie wszystkie z tych atrybu
lOW posiadata dotychezas Za
sadnicza Szkola Zawodowa w 
Nasielsku. 

Zmiany i przeobraZenia w pol
skie] gospodarce, szezeg61nie 
w naszym srodowisku lokalnym 
w pewnym stopniu wymuslly na 
mnie reorganizacj(l dotychcza
sowego systemu ksztalcema w 
tej szkol . Zacz~to sukcesywnie 
wprowadzac zmiany specjal
nosci, wprowadzajqc takie, kt6
re gwarantuiq mozllwosc szko
lenia, a p6Zniej zatrudnienia ab
solwent6w. 

Liczba uczni6w z roku na rok 
zaczyna si~ zwifi)kszac, szkola 
zaczyna bye og61nie znanq, a 
po iloscl klas rozpoczynajqcych 
naleiy sqdzic, ie spelnia tun
kcje szkoly srodowiskowej. 

Kszlalci si,: w niej okolo 380 
uczni6w w 14 oddzia!ach w na
stfi)pujqcych specjalnosciach: 

- krawiec odziezy damskiej 
lekkiej, 

- slusarz mechanik. 
- operator maszyn i urzqdzen 

przetw6rstwa tworzyw sztucz
nych. 

- klasy wielozawodowe 0 r6i
nych zawodach. 

11056 ch~tnych do podj,:cia 
nauki w tej szkole moze swiad
czy6. ie kierunki rozwoju byly 

brane lrafnie i znalazly uznanie 
wsr6d naszej spolecznosci 10
kalnej. 

Doskonala wsp61praca dyre
kcji, rady pedagogicznej. rady 
rodzic6w z wladzami oswiato
wymi wojew6dztwa na czele z 
Panlq Kurator mgr Teresq Kar
czmarz doprowadzily do lego, 
ie budawana jest nowa szkola, 
ktora oddana zostanie we 
wrzesniu 1997 roku. B,:dzie to 
nowoczesny obiekt, wyposaio
ny w nowe rozwiqzanie technl
czne, z nawoczesnij bazq dyda
ktycznq i socjalnq. Dluga nasiel
ska oswiata musiala czekac na 
ta, aby mtodziei mogla uczyc 
sifil w warunkach nie 90rszych 
jak jej rowiesnicy z wlfilkszych 
miast. 

c.d. na sir. 3 

Zdobycie olimpijskiego zlota i 
znalezienie si(l w dziesiqtce naj
lepszych sportowcow Polski to 
wlelkie marzenie Renaty Mauer 
u progu ubieglego roku. Pier
wsze, zaleine w gl6wnej mierze 
od niej, zrealizowala jui w Iipcu. 
Reallzacja drugiego zalezala 
nie tylko od niei, ale i od tysi~cy 
sympatyk6w sportu. Ze swej 
strony Renata zrobila wszystko 
co w je] mocy, aby w 62. Plebi
scycie na 1°nalepszych spor

towc6w Polski w 1996 r. nle Iylko 
si~ w tej dziesiijtce znalezc, ale 
znaleic sifi) w niej na czo!awym 
mleJscu. Do olimpi]skiego zlota i 
brqzu doloiyla pierwsze miej· 
see w Pucharze Swiata oraz 
zdobyla dwa medale (zlato I 

brqz) w finale Pucharu Swiat . 
Kandydat6w do ..dziesiqtki" by· 
to jednak wielu i byli to sportow
cy naprawd~ wspaniali. 

Nasza redakcja i duia grupa 
mieszkar'tc6w miasta i gminy 
uwaZala. i:e nasza medallstka 
winna znalezc sil;! na pierwszym 
miejscu. Dali (emu wyraz wysy
lajqc do redakcji Przeglqdu 
Spartowego setki kupon6w, 
gdzie umieszczali Renatl;! naj· 
cZfi!seiej na pierwszym miejscu. 
Cieszymy sil;!. ie znawcy sportu 
i sympatyey Przeglijdu Sporto
wego mysleli podobnie jak my. 

Renata zwyci~iyla w tym plebi
scycie otrzymujqc aZ 2.179.599 
punkt6w i 065.248 punkt6w wy
przedzila nast~pnego, wspania
lego judok,: Pawla Nastuli;. z 
r6znicy punkt6w wyraznie wi
dac, ie nasze g!osy, chociai 
waine, nie byly jednak glosami 
decydujqcymi. To nawet lepiej, 
swiadczy bowiem. ie tak jak my 
myslalo wielu sympatyk6 ' 
sportu w Polsce. 

Sam final 62. Pleblscytu 

Przeglqdu Sportowego byl zor
ganizowany wspaniale, tak jak 
przystalo na najstarszy, najbar
dziej zas!uzony i najbardziej 
prestiiowy plebiscy1. Oglqdalis
my go za p05rednictwem telewi
zji Paisa!. Organizatarem im· 
prezy finalowe] bylo Polish 
Olimpic Travel Bureau, kt6remu 
drrektoruje pan Krzysztaf Li
plec. Na tradycyjnym. konczq· 
cym plebiscyt, Balu MJslrzow 
Spartu w hotelu "Victoria" w 
dniu 4 stycznia 1997 r. opr6cz 
zwyciE;sklej Renaty Mauer Na
sielsk mial jeszcze jednego 
przedstawiciela. By! nim fotore
porter ..Zycia Nasielska" To
masz Zawadzki, dzi~ki kt6remu 
moiemy obejrzec wystawfi! z 
Balu Mistrz6w Sportu w kime Ni
wa w Nasielsku. 

AZ. 

Na zdj~ciu: Pierwsza Dama polsklego sportu w '996 r. na Balu Mistrz6w 
Sportu. 
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opracowywane plany miej Duiq uwag~ poswi~cili ze
scowe dla konkretnych lere brani projektowi porozumie
n6w. nia pomit;ldzy gminami Na

W dalszej cz~sci Zarzqd sielsk i Wieliszew w sprawie 

W grudniu odbyly sj~ dwa 
posiedzenia Zarzqdu MieJ
skiego. Na pierwszym w dniu 
10 grudnia podj~to uchwallil 
w sprawie zmian w budzecie 
gminy. Zmiany te zostaly 
spowodowane naplywem 
srodk6w pozabudzetowych 
w postaci dotacji celowych, w 
lym m.in. na drogi, groby, za
ifilcia sportowo-rekreacyjne 
w szkolach, komputeryzacjli! 
MGOPS, wybory do Izb Rol
niczych. Ponadlo w spra
wach finansowych Pani 
Skarbnik przedstawila wy
kaz firm zalegajqcych z uisz
czaniem podatku ad nieru
chomosci. W celu uzyskania 
poprawy w tym zakresie zo
staly wystawione tytuly wy
konawcze. Postanowiono 
lez podjqc starania 0 przejli!
cie za zadluzenie wzgllildem 
budzetu miejskiego biurow
ca bylego WZGS w Siennicy 
pod potrzeby Wiejskiego OS
rodka Zdrowia. 

W dalszej cZlilsci tradycyj
nie rozpatrzono szereg pism 
skierowanych do Zarzqdu: 

Liceum Og61noksztalcCjce 
prosilo 0 dofinansowanie bu
dzetu szkoly na jej ogrzanie 
oraz 0 dofinansowanie opo
miarowania wlilzla cieplnego. 
Ponlewaz szkola ogrzewana 
jest z kotlowni miejskiej, po
slanowiono ie mimo zale
glosei (platnikiem jest tu Ku
ratorium) doslawa ciepla nie 
zostanie przerwana. Nega
tywnie zas ustosunkowano 
si~ do prosby 0 dotacj~ na 
opomiarowanie w~zla eiepl
nego. 

Odpowiadajqc na wystCl
pienie MLKS "Zbik" zadecy
dowano, ze potrzebny na 
stadionie telefon zostanie 
zaloionyw ramach srodk6w, 
kt6re klub otrzymuje od gmi
ny na swojq dzialalnosc. 

Prosblil mieszkanc6w z ul. 
11 Listopada 0 jej zwodociq
gowanie skierowano do za
opiniowania przez Komisjt;l 
Infrastruktury I PorzCjdku 
Publicznego. 

Decyzjr; w sprawie prosby 
ZGKiM 0 umorzenie podatku 
od nieruchomosci postano-
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wiono podjqc pMniej po kon
sultacjach z Dyrektorem tego 
zakladu. 

Pozytywnie ustosunkowa! 
sifil ZarzCld do prosby rad so
teckich 0 uruchomienie przez 
SKR dwoch kurs6w autobu
sowych na trasie Nasielsk 
Chrcynno - Jaskolowo - Po
powo Borowe - Nasielsk. 

Po zapoznaniu sit;l ze skar
gq mieszkanca miasta na 
opieszale zalatwianie spra
wy przydzialu lub zamiany 
mieszkania skierowano jq do 
ponownego rozpatrzenia 
przez Spolecznq Komisjfi) 
Mieszkaniowq. 

Na wniosek GS i SKR a 
umorzenie pozostalych na
leznosci z tytlJlu zalegle90 
podatku od nieruchomosci 
za rok 1996 postanowiono 
umorzyc go obu firmom w 
wysokosci 50%. 

Pozytywnie zalatwiono 
prosb~ Rejonowego Urz~du 
Poczty w Ciechanowie 0 uzy
czenie lokali uzytkowych. 

Czlonkowie ZarzCjdu za
poznali silil tez z odpowiedziq 
przygotowywanq przez Bur
mislrza na inlerpelacjli! jed
ne90 z radnych. Zostanie 
ono poszerzone 0 informaej~ 
z Urzt;ldu Wojew6dzkiego. 

W koncowej cz~sci posie
dzenia zaslanawiano si~ nad 
wytypowaniem dr6g gmin
nych, ktore w nadchodzqcym 
roku moglyby bye wykonane 
ze srodk6w pozyskanych z 
zewnqtrz. Wytypowano dro
gi: Jask6lowo - Cheehno
wka i Jackowo - Mazewo w 
kierunku Swierez i postano
wiono zarekomendowa6 Je 
Radzie. 

Glownym zagadnieniem 
rozpalrywanym na drugim 
grudniowym posiedzenlu w 
dniu 20. byla wstlilpna anali
za material6w przygotowa
nych przez zesp61 pod kie
rownictwem p. dyr. Stanisla
wa Korpantego, a b~dqcego 
podstawq do opracowania 
"Studium uwarunkowan 
zagospodarowania prze
strzennego miasta i gminy 
Nasielsk". Studium to nie blil
dzie materialem decyzyj
nym, nie bfildzie podstawq do 
wydawnia pozwolen budow
lanyeh, ale stanowie blildzie 
podstaw~ do dlugofalowego 
planowania rozwoju gminy. 
Na kanwie studium b~dq 

zatwierdzil malerialy na se
sj~ Rady ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem projekt6w 
uchwal podatkowych. Za
twierdzono r6wniez projekt 
uehwaly w sprawie zmian w 
budzecie gminy w zwiCjzku z 
naplywem dodalkowych 
srodk6w finansowyeh. 

okreslenia zasad wsp6ldzia
lania przy wsp61nej budowie 
skladowiska odpad6w sta
Iych w miejscowosci Jask6
Iowa oraz propozycji aneksu 
do umowy z generalnym wy
konawcCj rozbudowy Szkoly 
Podstawowej nr 1. 

Nolowal AZ. 

Po raz pierwszy w grudniu 
Rada zebrata silil w dniu dzie
wiqtego, aby dokonczyc se
sj~ listopadowCl· Ta cz~sc 
25. sesji miala charakter za
mknifi)ty i poswi~eona byla 
g!6wnie analizie protok6/u 
pokonlrolnego z kontroli 
przeprowadzonej w roku 
1996 przez Regionalnq Izblil 
ObrachunkowCj w Urzlildzie 
Miejskim i jednostkach pod
legajqcych gminie. 

W koricowej eZlilsei sesji 
przedstawione zostaty wyni
ki spotkania z radami solec
kiml Jask6lowa i Popowa Bo· 
rowego na lemal warunk6w 
slawianyeh przez Jokalnq 
spoleeznosc w przypadku 
realizacji na tym terenie skla
dowiska odpad6w stalych. 

XXVI sesja odbyla si~ w 
dnlu 23 grudnia i miala swiCj
leczny charakter. Zanim jed
nak wysluchano i.yczen 
miejscowych Duszpasterzy, 
Przedwodniczqcego Rady i 
Burmistrza oraz wymieniono 
zyczenia odbyla si~ jej nor
malna cz~sc robocza. 

Tym razem miala miejsce 
lylko jedno wystClpienie mie
szkanc6w gminy dotyczqce 
dokonczenia budowy szkoly 
w D~binkach i budowy Iinii 
energetycznej. Nie byto in
lerpelacji radnyeh. 

Ze szczeg61nq uwagCl rad
ni I obeeni na posiedzeniu 
mieszkancy wysluchali wy
stCjpien Wojew6dzkiego 
Konserwatora Zabytk6w i 
Wojew6dzkiego Konserwa
tora Przyrody w Ciechano
wie w aspekcie punktu doty
cZqcego nowej lokalizacji 
targowiska. Goscie rzeczo

wo i w5zechstronnie przed
slawili uwarunkowania daty
eZqce tej sprawy i nie pr6bo
wall zastqpic radnych w pod
j~ciu decyzji. Jak stwierdzila 
Pani Konserwalor Przyrody 
decyzjfi) w lej sprawie muszCj 
podjqc sami radni. Rada 
zadecydowala, aby cz~sc 
targowiska pozostawic na 
ulicy Koscielnej, a drugCj 
ez~s6 zlokalizowac przy uli
cy Warszawskiej obok spalo
nego m/yna. 

Mllq cz~scjq tej sesji byte 
wr~czenie odznacZIl "Za za
slugi dla wojew6dztwa cie
chanowskiego". Olrzymali je 
panowie: Eugeniusz Niemyj
ski, Wojciech Sierzputowski, 
Andrzej Krzyzanowski, Wac
law Jei.6Ikowski, Henryk 
Markuszewski i Tadeusz 
Modzelewski. 

Rada podj~la szereg 
uchwal. Cz!;!se z nich doly
ezy podatk6w. jakie b~dzie
my plaeic w roku 1997. Sq to 
uchwaly w sprawie: obnize
nla podatku rolnego (z 34,88 
zl do 27 zl), podatk6w ad nle
ruchomosei i zwolnien ad te
go podalku, podatku ad po
siadanych ps6w, podatk6w 
ad czynnosci administracyj
nych i podatkow ad srodk6w 
transportowych. Druga 
cz~s6 uchwal tei. dotyczyla 
spraw finansowych, ale cho
dzilo w nich 0 zmiany w bu
dzecie. Podjfilto wililc uchwa
Iy 0 wlqczeniu dadatkowej 
subwencji na oswiat~, wpro
wadzono kwoty na dodatki 
mieszkaniowe, podzielono 
rezerw~ zaplanowanq w bu
dzecie na rok 1996. 

Wynotowal AZ. 
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Spe/niajCl.c wysuwane ad 
lat postulaty spoleezenstwa, 
szkola chee zaspakoic aspi
racje m/odzieiy i ieh radzi

uczycieli 0 speqalnosciach 
takich jak: polonisci, mate· 
matycy oraz specjalist6w w 
zakresie przedmiot6w zawo
dowych i innych. 

Zakladajqc, ie w nowym 
roku szkolnym warunki pracy 
i nauki po otwarciu nowej 

c6w umozliw;ajqc kszta/ce
nie na poziomie technikum. 
Zdajemy sobie spraw~ z te
go, ie kszta/cenie na pozio
mie zawodowym i tej nowej 
rzeezywistosci nie zawsze 
wystarcza. Juz drugi rok 
funkcjonuje technikum 
odziezowe. jest juz prawie 
faktem. i.e od nowego roku 
szkolnego otwarty zostanie 
nowy kierunek 0 specjal
nosci: ekonomika i orga
nizacja przedsi~biorstw. 
Koncz~c to technikum ab
solwent otrzyma tytut te
chnlka ekonomisty. 

Otwiera silil duza szansa 
dla tegorocznych absol
went6w szk61 podstawo
wych do podj~cia nauki w 
miejscu zamieszkania, POZ
woli to wyelirninowae klo
potliwe i kosztowne dojazdy 
do szk61 w innych miejseo
wosciaeh. 

W szkole uezq nauczycie
Ie. kt6rzy posiadajq peine 
kwalitikaeje i przygotowanie 
do prowadzenia procesu 
ksztaleenia zawodowego. 
Wi~kszosc zalrudniona jest 
na stale, cz~sc stanowiq na 
uezyciele "doehodzqcy" z in
nych szk61. 

!?yrekeja widzi koniecz
nose wraz ze wzrostem sto
pnia organizaeji szkoly za
trudnienie dodatkowe na

szkoly ulegnq radykalnej 
poprawie z naborem ucz
ni6w i pozyskaniem specja
list6w nie powinno bye kio
pot6w. 

Warunki ksztalcenia bfil
dq lepsze na miar~ ambicji 
dyrekeji, rady pedagogicz
nej, rodzie6w i uczni6w tej 
szkoly a uwazam, i:e spa!
ni q takie oczekiwania 
wladz oswiatowych woje
w6dztwa . samorzCjdowych 
gminy. 

Jestern przekonany, ze do 
tej obecnej szkoly i tej przy
szlej ucz~szczae mlodziei 
bl;1dzie nie lylko po to, ieby 
zdobyc wledzl;1 protesjonal
nCj, ale taki:e po to, by zdobyc 
podstawy do samodzielnego 
ksztaltowania wlasnej kon
eepcji, rozwijania wlasnyeh 
zainterasowan. 

Szezeg6lowych informaejl 
na temat edukaeji zawodo
wej w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Nasielsk maze 
udzielic dyrektor szkoly 
GRZEGORZ DUCHNO
WSKI, tel.: 12-585. 

Dyrektor 
Grzegorz Duchnowski 

W 1996 dwie szkoly przeszly na ogrzewanie ekologiezne. 
Szkola w Budach Siennickich ogrzewana jest gazem, a Szko
ia Podstawowa w Nunie olejem opalowym. 00 tego roku 
szkola w Nunie nie posiadala centralnego ogrzewania. Obe
cnie pozostaly juz tylko dwie szkoly ogrzewane tradycyjnie 
piecami. Planuje si~. ie w roku 1997 i te dwie szkoly b$dq 
mialy centralne ogrzewanie. 

Dodakowa subwencja dla szk6t 

Dobra wsp61praca z Ministerstwem Finans6w zaowocowa
la dodatkowyml srodkami. Decyzjq Rady dodatkowa kwota 
60.000 z! zostala podzielona: dla SP nr 2 - 40.000 zl na 
pracowni~ komputerowq i dla SP w D~binkaeh - 20.000 zl na 
dokorlczenie jej rozblJdowy. 

Wojew6dzkie rozpocz~cie rok szkolnego w 
Nasielsku? 

Czynione Sq starania, aby wojew6dzkie rozpocz~cje roku 
szkolnego 1997/98 odbylo Silil w Nasiefsku przy okazji odda
nia do uzytku rozbudowywanego Zespolu Szk61 Zawodo
wych. 

Pieni~dze na hal~ 

W najblizszych dniach podpisana bl;!dzie umowa na doti
nansowanie bUdowy hali portowej w kwoeie 100.000 zl. 
Urnowa na nast~pnq kwotl;! w wysokosei 270.000 z! b~dzie 

podpisana w terminie p6Zniejszym, ale jeszcze w tym roku. 

Sprawa sktadowiska 

W miesiCjcu styczniu przeprowadzone zostanCj negoejacje 
na temat zakupu ziemi pod skladowisko odpad6w we wsi 
Jask6!owo. W tym celu powo/ana zostanie wsp61na komisja 
gmin Nasielsk i Wieliszew. kt6ra te negocjacje przeprowadzi. 

Wigilia w Osrodku Pomocy Spotecznej 

radycyjnie jui dla podopiecznych Centrum Pomocy Spo
lecznej zorganizowano wsp61nq wigilil;!. Goscml honorowymi 
uroczystosei, opr6cz tradycyjnie jui. uczestniczqeych w spot
kaniu- ksi~dza Dziekana i wladz miejskich. w lym roku byli 
tei: przedstawiciele Wojew6dzkiego Zespolu Pomoey Spole
cznej oraz dyrektor Osrodka Rehabilitaeyjnego dla os6b cho
ryeh na Stwardnienie Rozsiane pan Jacek Nowicki, byly 
dyrektor WOPS. 

Zebral AI 

nCIE 
N SIELSKI 



Tajne nauc.z.a.n.re waminie 

Gdy nanka by1a walkl\
 
':N grudniowym numerze 

"ZyGia Nasielska" w krotkim 
anykule .,Gdy nauka byla 
walkc( probowalem przywro
cie pami~c 0 uczniach i na
uczycielach uczestniczqcyeh 
w lajnym nauczaniu. Okazalo 
si~, ie problem ten jest bliski 
niekl6rym mieszkancom mia
sla i gminy i wywolat dose 
duie poruszenie. Wiele 
osob, ktore z'dobywaly wie
dz~ na tajnyeh kompletach w 
krotkich rozmowach wspomi
nalo z lezkq w oku tamle 
chwile. Uczylem jednak na 
wi~cej. Liczylem na to, ie 
chwycq za piora i podzielq si~ 

z nami swyml przeiyciami, 
tym bardziej, ie lak ch~tnie 
opowiadajq 0 minionych wy
darzeniach. Lata mijajq, wy
marl; juz na naszym lerenie 
nauczyciele, ktorzy organize
waH to nauczaric. Szkoda, 
ze lak malo zoslawili wspo
mnien. Bardzlej niepokoi 
Innie jednak fakt, ie dotarlem 
zaledwie do jednego pisane
go wspomnienia ucznia tych 
komplel6w. A chyba warlo 
ocali6 ad zapomnienia, ocallc 
dla przyszlych pokolen Ie 
waine w iyciu narodu lakly. 

Tajne nauczanie odbywalo 
si~ zarowno w miescie jak i 
na wsi. Tereny wiejskie 
sprzyjaly konspiracji. W gmi
nie Nasielsk z lej lormy na
uGzania korzyslalo jednak 
lylko okolo 15% dzieci w wie
ku sZkolnym, a pracE; z nimi 
prowadzilo 33% przedwojen
nego stanu osobowego na
uczycieli w gminie. Cz~s6 na· 
uczycielek zostala wysiedlo
na do Generalnego Guberna· 
lorslwa, cz~sc zmienila miej
sce zamieszkania, a 
ml;iczyini przebywali w obo
zach jenieckich. Grupy liczy
ty zazwyczaj od 1 do 15 ucz
ni6w. 

Posilkujqc siE; wyliczeniami 
nieZyjqcego jui historyka An
drzeja Sokolnickiego z Pultu
ska przypomn~ nauczycieli i 
licz~ os6b przez nich ucza
nych z lerenu gminy Nasielsk. 
ZdajG' sabie spraw~, ie moie 
wyJiczenia nie zawsze ~dq 

siG' zgadzaly z liczbami win-
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nych opracowaniach, ale wie
rz~, ie te rozbieznosei spowo
dujq reakcj~ dzi~ki czemu po
znamy nowe fakty i nowe wia
domosei na len temat. 
Zaczn~ od miejscowosci po

loionych najblizej miasla. W 
Glodowie j Pniewskiel GOrce 
pracowala Maria Mackiewicz 
oraz rodzenstwo Zoria i Artur 
Koci~ccy. Pani Mackiewicz 
UCZyla lak.i.e w Mokrzycach. W 
sumie dzi~ki nim nauk~ na tym 
terenie w wan.mkach konspira
cyjnyeh pobieralo 75 os6b. 
Nauczanie we wsiach Kose
wo, Piescirogi i Morgi prowa
dzily panie C2eslawa Zbiko
'NSka i Zolia Boll. Pod ich kie
runkiem wiedz~ zdobywaly 34 
osoby. Inna dzielna nauczy
cielka to pani Helena DCjbro
wa, kt6ra w Golawicach uczyla 
22 osoby i Waleria Namyslo
wska, ktora w lalach 1939--40 
w Zabiczynie uczyla 8 os6b. 

Osobne mieJsce w tym 
wspomnieniu naleiy si~ Marij 
SienkiewIcz - kuzynce same
go Henryka Sienkiewicza. 
Mieszkala ona w budynku 
szkolnym we wsi Ruszkowo. 
Okolo 20 dzieci z Ruszkowa i 
okolicznych wsi przyct1odzilo 
do lej schorowanej jui:. kobiety 
i zdobywalo zakazanq przez 
hitlerowskiego okupanla wie
dz~. Panl Maria zmarla jesz
cze w czasie okupacji. Pocho
wane jq na cmentarzu w Cie
J<synie. 

W kon5piracyjnej farmie 
nauczania na lerenie gminy 
Nasielsk brali udzial takze 
rn~iczyz 1. Wspomniatem 
juz wcze~njej Artura Koci~e
kiego. Opr6cz niego znamy 
jeszcze nazwiska dw6ch na
uczycieli. Sq 10: Michal Osie
cki, ktorego powinni pami~· 

tac starsi mieszkancy Kay
czek. W tajnych kompletach 
w lej wsi ue.zylo si~ 30 os6b. 
25 dzieci z Zabiczyna i okolic 
korzyslalo z lekcji prowadzo
nych przez pana Czeslawa 
Rzeczkowskiego. 

Suche liczby (z pewnosciq 
przyblizone), malo znane og6
lowi gminy nazwiska a lak 
wainy w dZiejach narodu 
problem_ Jak napisalem 
wczesniej, warto ocali6 len 
fragment naszej hlstorii ad za
pomnienia. Liczymy na na
szych czytelnik6w, Iiczymy na 
uczni6w szk61 z terenu gminy. 
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mgr Wojciech Ostrowski
 
Burmistrz Miasta i Gminy
 

w Nasielsku
 

Interpelacja 

W zwiqzku z naplywajqcymi skargami i pytaniami prosz~ 0 
przedlozenie szczeg6!owych informacji dotyczqcych dzialal
nOSeI "tajemniczego" zakladu przy ui. Plonskiej. 

Z uwagi na bardzo is10lne znaczenie calej lej sprawy dla 
srodowiska lokalnego, prosz~ 0 wydrukowanie tresci intE:lrpe
lacji oraz odpowiedzi na nlq w najbliiszym numerze "Zycia 
Nasielska" . 

Grzegorz Ouchnowski 
Radny Miasta I Gminy 

w Nasielsku 

Pan Grzegorz Duchnowski
 
Radny Miasta i Gminy w Nasielsku
 

zam, Nasielsk, ul. Klonowa 15
 

W odpowiedzi na wystqpienie Pana w sprawie zakladu 
przy ul. Plonskiej w NasieJsku wyjasniam jak niiej: 

1) UrzCjd Miejski w Nasielsku wydal na wniosek AIT Sp. z 
0.0. Legionowo - decyzJ~ 0 warunkach zabudowy i zago
spodarowaniu terenu dzialek Nr 106/3, 107/1, 108/1 p%io
nych w Kosewie gm. Nasielsk dla inweslycji polegajC\cej na 
adaptaCji wybudowanego budynku (warsztatu) dla polrzeb 
zakladu produkql stopaw aluminium. Decyzj~ niniejslq wy
dano po przedtozeniu przez AIT - "Kompleksowej oceny 
oddzialywania na srodowisko" projektowanego zakladu wy
konanej przez rzeczoz,naweow z li5ty Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasob6w Naluralnych i Lesnictwa. Wedlug przed
stawionej oeeny planowana inwestycja nie b~dzie powodo
wac zagroien srodowiska we wszyslkich jego aspeklach. 

2) UrzCjd Miejski w Nasielsku wystqpil r6wniei 0 zaopinio
wanie !okalizacji w/w zaklMu do Urz~du Wojew6dzkiego w 
Ciechanowie Wydzialu Ochrony Srodowiska j Lesnictwa oraz 
Panstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Pultu
sku. 

PTIS w Pultusku jak rowniez UW WOSil w Ciechanowie 
wydal poslanowienie pozytywne z zastrzezeniami Jub uwa
gami nie majC\cymi wplyvl'u na warunki lokalizacji projeklowa
nej inwestycji 

3) Poniewai. lokalizacja zakladu jest zgodna z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia
sla Nasielska (Ieren zabudowy przemyslowej) tUlejszy UrzCjd 
nie m6g1 odm6wic (art. 43 ustawy 0 planowaniu przestrzen
nym z dn. 7 hpca 1994 r.) Llstalenia warunk6w zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla lej inwestycji. 

4) Z informacji uzyskanej z Urzf;ldu Rejonowego w Pultusku 
Punkt Przyj~6 Interesant6w wynika. ie AIT Sp. z 0.0. nie 
otrzymal dotychczas pozwolenia na kontynuowanie prac ad
aplacyjnych aia "vyzej wymienionej inwestycji. 

5) Z przeprowadzoneJ przeze mnie rozmowy z wlascicie
lem AIT wynika, ie zakJad nie prowadzi zadnej produkcji. 
natomiasl byl przeprowadzony jedynie rozruch sprowadzo· 
nego sprz.;tu I maszyn. 

BURMlsmz 
mgr Wojciech Oslrowski 
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Aleksander Michal Go
recki urodzif siQ 19.X.1947 
r. w gminie Gzy w fT]iejsco
~osci Mierzeniec. Zonaty. 
Zona Krystyna jest ekono
mistkCj i pracuje jako glowna 
ksil;!gowa w SKR Nasielsk. 
Syn Artur (ur. 1971 r.) ukon
czyl handel zagraniczny w 
Szkole Gl6wneJ Handlowej 
w Warszawie, i.onaty, pra
cUje w firmie niemiecko-pol
skiej. Syn Rafal (1972 r.) 
ukonczyl Politechnik~ War
szawskq. kawaler, pracuje 
jako asystent na PW w 
Plocku. Corka Justyna 
(1981 r.). uczennica I klasy 
Liceum Ogolnoksztalcqce
go w Plonsku. 
SZkol~ podstawowq p. 

Aleksander ukonczyl w Osie
k w 1961 r .• szkol~ sredniq 
w Plocku w 1966 - Technl
kum Mechanizacji Rolnic

twa. W tym tei. roku rozpo
czyna pracl;! zawodowq w 
paM w Pultusku i tu praco
wal do roku 1973. W roku 
1973 i 1974 petnil funkcj~ 
kierownika filii paM w Na
sielsku_ ad roku 1975 do 
1984 dyrektoruje SKR-owi 
w Nasielsku. W roku 1984 
przechodzi do pracy w 
gminnym aparacie partyj 
nym, gdzie do 1990 pelni 
funkcj~ sekretarza orga
nizacyjnego PZPR. W la
tach 199011991 przechodzi 
do pracy w Wojew6dzkim 
Zrzeszeniu LZS i pelni fun
kCJIil mstruktora organizacyj
nego. ad roku 1991 pozosta
je na renGie. Przez wiele lat 
piastowal godnosc radnego 
Rady Narodowej w Nasiel
sku i przez jednq kadencj~ 
byl jej Przewodniczqcym, 

Posiada wszechstronne 
zainteresowania, a najbar
dziej lubi sport j ogrodnic
two. Sport a szczeg6lnie pi1
ka noi.na to jego hobby. 
Przez 13 lat prezesow~l klu
bowi sporlowemu "Zbik" 
Nasielsk. Pod jego kierow
niclwem klub znacznie roz
win'll swoj'l dzialalnose i 
odnl6s1 wiele znaezqcych 
sukces6w. 

W ludziach ceni uczci
wose. prawdom6wnosc i pra
cowitose. Nie zwraca uwagi 
na przynaleznose do partii 
politycznych. Preferuje kom
pelencje. Nie znosi drari 
stwa. 

Helena Chollnska Na
czelnik Urzl;du Pocztowego 
w Naslelsku. Urodzila siE;: 8 
kwietnia 1961 r. w Pultusku. 
Mqz Stefan, plastyk z wy
ksztalcenia, pracuje w 05
rodku Doradztwa Rolniczego 
w Poswi~tnem jako specjali
sta do spraw imprez i wy
slaw. Dzieci: corka Joanna 
Maria ur. w 1984 r. I syn Hu
bert ur. w 1985 r. Sq uczniami 
Szkoly Podstawowej nr 2 w 

Nasielsku. Do szkoly tej 
ucz~szczalatei: pani Helena 
w lataeh 1968-1976. Szkol~ 
sredniq - Technikum Chemi
czne w Nowym Dworze Ma
zowieckim ukonczyla w roku 
1981. 1 lipca 1982 r. rozpo
cz~la pract;l zawodowq w 
UPT w Nasielsku i lu pracuje 
do chwili obecnej. Najpierw 
byla asystentkCi, nasllilpnie 
kontrolerem, a od 1.111.1992 
Naczelnikiem Urzt;ldu Po
cztowego. 

Bardzo ceni wiedzr;? i dla
lega podjliHa studia w Wy
zszej Szkole Humanistycz
nej w Pultusku na Wydziale 
Adminislracji. Jest jui. na III 
semestrze. Ksiqi.ki, gl6wnie 
przyrodnicze, filmy przyrod
nieze. folozofia i psychologia 
to tylko niekt6re z szerokiego 
wachlarza zainteresowari. 
Zbiera znaczki. Odpoczywa 
czytajqc lekkie kslqzki. W lu
dziach ceni prawdom6w
nose. uczciwosc, pracowi
tose. Nie znosi zas klamstwa 
i obludy. 

Wyrazy wsp61czucia
 
V-ce Burmistrzowi Stanislawowi Tycowi
 

z powodu smierci
 

Ojca 

skiada Zesp9t Redakcyjny 
Zycia Nasielska 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Konstanty nle pokazal listu .lome, lecz odpisal z wielkCj god
nosciq, ze "Kr610wa rnatka jest widocznie w blqd wprowadzonq, 
gdyz malzenstwo z hrabiankq Wesslownq, rOwnq nam lJrodze
niem szlachclankq. corka przyjaciela s.p. kr61a Jana, zawar1e 
podl6g praw miejscowyeh i swi~tego kosciola kalolicklego jest 
zupetnle ,Qodnym i odpowiednlm." 

W jakis czas przyszedl znowu list palen wscieklosei i pogr6
zek. Na len list kr61ewicz wcale nle odpowiedzlaJ. 

Ale wkr6tce okazaty si~ skulkl gniewu Mani Kazimiery. 
Napisala lista do krola Augusta II, wskazujqc na niebezpie-

czenstwo pobytu w Gdansku mniemanego prelendenla do ko
rony. Radzita polo.lye sekwestr na dobrach zarowno Konstante
go Sobieskiego jak i Marii Wesslownej, dla odjecia im moznosci 
jednania sobie slronnik6w pienifildzrni. 

Kr61ewicz Konstanty lubil zy6 wystawnie, trzymal dw6r liezny, 
miaJ duzo koni. zbytkownie urzqdzone lowiectwo. wreszcie byl 
bardzo hojny. Wyplacallal~ zolnierzom z wyprawy wiedenskiej, 
kt6rzy si~ jeszcze licznie do niego zglaszall, a tu nagla zoslal 

prawie bez pienil;Jdzy, bo I procenty od sum paryskich przez 
kr610wlil matk~ zatrzymane lostaly. Ocalala na razie niewielka 
slJm8 Marii w reku starosty ostrowskiego zlozona_ 

Nle m6~1 juz ukrye przed zonet tel kllilskl. Ale teraz dopiero 
okazaia Sll; moc duszy I charakteru Marll J6zefy. Nam6wrla 
ml;za do zmniejszenia dworu, sprzedala swole wspanlale klel 
noty I prawie me zrnienila trybu zyci . Dla nwza byla jeszcze 
milszq, weselszq, pogodniejszq. 

Ale to nie na wiele pomoglo. Konslanty coraz wi~cej podupa
dal na duchu. Zamykal Sle caleml dnlami w swojej komnacie, nie 
otwieraJqc nawet i.onia, kt6ra ze lzaml blagala 0 wyjawienie 
powodu takiego smutku. 

W tym czaSte przyszedl nowy list kr610wej, wzywajqcy Kon
stantego do Rzymu. grozqcy przekleristwem w razla nieposlu
szenstwa. 

listu lego nie m6g1 kr61ewicz ukry6, bo zaufany pokojowiec 
Marii Kazimiery, La Brie, dor~czyl go wobec Marii Jozefy. 

Biedna lona sarna mu powiedziala. i.e powinien jechae I 
pfZeblagac matkl;. 

Niesletyl sama przed sobCl przyznac musiala, ze Konstanly 
zbyt latwo na to si~ zgodzil,! skwapliwie zaczql si~ przygotowy
wac do podroiy. Smutna wyprawila mE;lza. 

Opuszczal J<I z wielklm I szczerym zalem. ale jak kai.dy 
czlowiek slaby, ulegl okolicznosciom 
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K~dzierzawice . w tej miejscowosci znaleziono zwloki 
42-letniego m<;lzczyzny, mies~kanca Klildzierzawic. Denat le
ial w przydroznym rowie. Sledztwo dotyczqce przyczyny 
smierci jest w toku. 

Siennica. Z garazu znajdujqcego si~ na posesji w tej wsi 
skradziony zostal samoch6d m-ki "Polonez Caro", wartosci 
18.000 zl. 

W miejscowosci Torun Oworski zostaly wyprowadzone z 
obory dwie sztuki bydla (byki) 0 wartosci 4500 zl. 

Nasielsk - z niestrzeionego parkingu skradziono samo
ch6d "Fiat 125p". Wlasciciel ocenia straty na 2500 zl. 

Z samochodu m-ki "Po!onez" skradziono kurtk~ sk6rza
nq, radioodtwarzacz 0 lqcznej wartosci 2500 zl. Sprawca 
kradziezy zostal ustalony i oddany do dyspozycji prokura
tora. 

R6wniez w Nasielsku z samochodu parkujqcego przy ul. 
Sw. Wojciecha skradziono odtwarzacz kasetowy wraz z ka
setami 0 wartosci 650 zl. 

W Krzyczkach Zabiczkach nieznani sprawcy podpalili 
stert!;! sprasowanej slomy. 

Przyczynq pozaru, ktory zniszczyl stodolo-obor~ we wsi 
Lelewo bylo najprawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycz
nej. Zniszczeniu opr6cz budynku ulegly maszyny rolnicze, 
oraz zgromadzone we wn~trzu zbiory zb6z. 

Mieszkaniec Krzyczek Zabiczek zatrzymany w Nasielsku 
przez policjantow wr~czyl tym ostatnim, za odstqpienie od 
czynnosci sluibowych !ap6wk~. Gdy policjanci sporzqdzali 
protok61 na t~ okolicznosc dokonal zniewaienia wykonujCj
cych czynnosci tunkcjonariuszy. Oddany zostal do dyspozycji 
prokuratora. Sledztwo w toku. 

Nasielsk - na osiedlu Pilsudskiego wlamano sil;' do garazu, 
skqd skradziono szlifierkl;', wiertark~ 0 wartosci 400 zl, na 
szkod<;l mieszkarka W-wy. 

U dw6ch Obywateli Armenil zamieszkujCjcyeh na kwaterze 
w Nasielsku znaleziono 400 butelek 0 poj. 1/21 spirytusll bez 
akcyzy. Prokurator zastosowal wobee podejrzanych 0 niele
galny obr6t alkoholem por~czenie majqtkowe. 

W wypozYGzalni kaset wideo w Nasielsku wybuchl poi:ar. 
Przyczynq byla niedroznosc przewod6w kominowych. Znisz
czeniu uleg/y gry wideo, kasetony, oraz wyk/adzina pod/ogo
wa 0 wartosci 2500 zl. 

Z mieszkania przy ul. Pilsudskiego, po wybiciu szyby w 
drzwiach balkonowych, nieznani sprawcy skradli wiei!;! ste
reo, odkurzacz 0 wartosci 3000 zl. 

Do sklepu spoi.ywczego p. Zar~by mieszczqcego si~ przy 
ul. Kosciuszki w Nasielsku dokonano wlamania. Nieznani 
sprawey po odgi~ciu krat w oknie i wybiciu szyby zabrali 
papierosy i slodycze 0 wartosci 1500 zl. 

W Cieksynie mlal miejsee powai.ny wypadek drogowy. 
Kierowca samochodu "Fiat 125p" na luku drog! wpadl na 
nadjezdiajqey z przeciwka samoch6d m-ki "Polonez". Kie
rowca "Poloneza" z obraieniaml klatki piersiowe] zosta/ 
odwieziony do szpitala. Sprawea wypadku zbiegl z miejsca 
zdarzenia, zostal zatrzymany przez policj~ nast~pnego 
dnia. 

nformacje kulturalne
 
Nasielski Osrodek KUltury 

organizuje w m-cu lutym br. 
turniej bilardowy. Szczeg610
wy regula min turnieju b~dzie 

podany na tablicy ogloszen 
w kinie Niwa w terminie do 20 
stycznia br. po ezym b~dq 
przyjmowane zgloszenia. 

Nasielski Osrode.k Kultury 
wsp61nie z gazetq Zyeie Na
sielska oglasza "Konkurs 
poetycki" 0 tematyce dowol
nej. Warunkiem uczestnic
twa w konkursie jest zloienie 
w kinie Niwa tub przes/anie 
na adres Kino Niwa w Nasiel
sku ul. Kosciuszki 10 dowol
nych prae (wierszy) nigdzie 
dotychczas nie publikowa
nyeh w zalakowanych koper
tach w dw6ch egzempla
rzaeh, w ilosei nie przekra
czajqcej 4 strony maszynopi
su format A4 w terminie do 
3103.1997 r. (decyduje data 

stempJa pocztowego). Komi
syjne otwarcie kopert nastqpi 
w dniu 5 kwietnia br. a wyniki 
konkursu podane do publicz
nej wiadomosei do 15 kwiet
nia br. 

Najlepsze prace b~dq na
grodzone. 

Nasielski Osrodek Kultury 
wsp61nje z Klubem Sporto
wym "Zbik" zamierza zorga
nizowac w m-eu kwletniu br. 
(mieslqc olimpijczyka) Zga
duj-Zgadul~ 0 tematyce 
sportowej. 

Szczeg610wy regulamin 
b!;!dzie ogloszoDY w nast<;l
pnym numerze Zyeia Nasiel
ska i wywieszony w tablicy 
ogloszen w kinie Niwa. 

InformujCjc 0 powyzszym 
pragniemy wczesniej zainte
resowa6 ewentualnych ch~t
nych do udzialu, aby mogli 
si<;l lepiej przygotowac. 

Postanowiono, i.e Maria J6ze/a r6wniei. Gdansk opusci i uda 
sl~ do Warszawy. B~dzie tam robi6 starania 0 zdj!ileie sekwestru 
z dobr m{lia i swoieh, nast{lpnie d!a uspokojenia krola Augusta 
wyjedzie do Rzymu, gdzie oboje stale zamieszkajq. 

Wyjecha! wi!;c Konstanty na Wieden. Tryest, Weneej!;, a 
Maria Jozela z Anulkct, Marcysia i kilkoma pokojowymi wybrala 
si~ do stoliey. 

Jan Zaremba pozostal, ieby zabrawszy i upakowawszy 
sprz{lly podqiy6 za paniq z resztq sluiby. 

Smutna to byla podroz. Maria eiqgle si~ modlila i p1akala. 
Anulka ealowala jej n~ce i pocieszala jak mogla. 

- Sluchaj dziecko - m6wiia kr61ewiczowa w ehwilaeh spokoj
niejszyeh - widzf;) teraz jasno. ie cili!zka zgrzeszylam, nie stosu
jqC sili! do wali mego ojca. On mi naznaczyl opiekunem kr6lewi
cza Jakuba, kt6ry by! przeciwny temu malzenstwu. Nie paslu
chalarn go. rowniez jak Konstanty nie posluchal matki. Za to 
odpokutowac musimy tem cit;:zkiem rozstaniem. Oby tylko B6g 
skroeilten czas pr6by! Dzieci nie maJq prawa rozrzqdzac sobCl, 
bez wiedzy i woli rodzic6w. 

Jakiemze przerazeniem te slowa przej~y serce Anusi l a ona, 
eoz zrobi!a innego? Nie rna wprawdzie ojea, ani matki. ale ma 
dziadka rodzonego, powinna mu wszystko opowiedziec. ezyz 
inaczej kara Boska nie dosili!gnie jej albo Stelana? 

Poslanowila sobie, ie jak tylko przyjdzie do Warszawy, wyzna 
calq tajemnicli!. 

4R 

Po tygodniu podr6Zy przyjechali nareszcie. 
Kr61ewiezowa za rzymala sit;: w domu Pokrzywniekicl na 

Senatorskiej ulicy. Dom len lak zwa y od pierwolnych wlas
cicleli, nalezal do spadkobierc6w slarosly rozanskiego. J6ze
lat Wessel wym6g1 na siostrze, Z8 w nim obrala obeenie 
mieszkanie. Uwiadomiony 0 wszystkim czeka! jui tu na niq 
ten bra! kochajqey. 

Zwielkim podziwieniem Anusi, jej pani z ehwilqprzyjazdu stala 
si~ jakby innq osobq. Parli! dni spli!dzila wprawdzie, dla odpo
czynku jak mowila, w klasztorze panien Sakramentek, a potem 
spokojna i pewna Slebie, z pomOCq slarosty wzili!la si~ do inte
resow. 

Nadjecha! tez z rzeczami Zaremba i jui na slale zacz~to si!;! 
urzqdzac w domu przy uliey Senatorskiej. 

Krolewiczowa catv dzien zajli!ta naradami prawnemi, zlozyla 
cale gospodarstwo na Zaremb{l I Anusi~. la ostatnia musiala 
urzCl,dzac osobiste komnaty pani. Starala si~ tei, aby wszyslko 
lak bylo, jak w Gdansku. 

Duio miala roboty biedna dziewczyna a przytem wielki ci{liar 
na sumieniu. Kiedyi: si{l nareszcie odwaiy rozm6wic z dziad
kiem? Z dziesili!c razy podchodzila pod jego drzwi i jeszcze 
prli!dzej zawracala! Teraz ma chwill;l wolnego czasu. Pani wyje
chala do zamku ze staroslq, dziadek tei siedzi u siebie i spraw
dza dzienne rachunki. 

(c.d.n.) 



Uwaga! Niebezpieczenstwol 

Koniec XX w., centrum ka bardzo wielu szacownyeh 
Polski, centrum gminy Na obywateli, kt6rzy dbajq 0 

sielsk, wies Pieseirogl Stare, czystosc swoieh posesji i ich 
ul. Wrzosowa. Paradoks: otoczenia i wstydzq si~ za 
wrzos to najpi~kniejszy je zaistnialy stan. Mieszkajq tu 
sienny kwiat. ale piosenka jednak takze ei, kt6rzy nie
m6wi, ze lilowy wrzos to sym czystosci pozbywajq si£il w 
bol smutnej jesieni. Tak jest i najprostszy spos6b - na uli-

Na zdl<;1clu: Ulica Wrzosowa w Piescirogach Starych, 

Z ulicq Wrzosowq. Jezell c~, w ro\NY lub na posesj~ 
spojrzymy wzdluz tej uliey od sqsiada. Slyszalem, ze na
strony ul. Kolejowej, to wyda wet zawartosc szamb wyle
je si~ nam, ze mamy do ezy wana jest w poblize toru ko
nienia z ciehq, pi~knq i spo lejowego. Nowa ustawa 
kojnq uliczkq, gdzie iycie "smieciowa" zobowiqzuje w 
plynie sielsko i anielsko. Wy tej chwili wszystkieh wlasei
starezy jednak zrobic kilka cieli posesji do posiadania w 
krokow wzdluz uliezki, aby swoim obejseiu zbiornika na 
przerazenie ogarn~lo czlo odpady i wywozenia ieh za 
wieka, a uczueie spokoju zo posrednictwem upowainio· 
stalo zastqpione poczuciem nych firm na \NYsypisko smie
niepokoju i smutku. Wydawac ei. Firmy te wYWOZq tez nie
by si~ moglo, ie jakas zla ezystosei p1ynne z szamb. 
wr6zka przeniosla nas w eza Te zas posesje, kt6re szamb 
sie kilka wiek6w wstecz. Rowy nie posladajq, powinny je jak 
wypelnione zamarznifilta najszybciej wybudowac. 
brudnq cieczq 0 znajomym przedstawione tu rozwiqza
kolorze moczu, a z tego ster nia to jedynie p6lsrodki. W naj
CZq s~kate ... brudne butelki, bliiszym ezasie rozpocznie 
puszki po rybkach itd., ltd., si~ urzqdzanie \NYsypiska z 
wszystko co tylko czlowiek prawdziwego zdarzenia. Po
moze wyrzueic. Ro\NY i puste zostaje jednak problem nie
posesje to jedno wielkie \NYSY czystosci plynnych. Tu samo 
pisko i wylewisko. Mozna na wywozenie szambiarkami nie 
wet przypuszezac, ze to g~sto wystarezy. Konieezna jest bu
zaludnione osiedle zlokalizo dowa oczyszezalni sciek6w i 
wane jest w srodku \NYsypiska skanalizowanie miasta i gmi
smieci j \NYlewiska nieczys10s ny. Blyskawiezne wodociqgo
ci plynnych. Posesje tej ulicy wanie gminy sprawia, ie uzy
graniczq z jednej strony z liniq wamy coraz wi~cej wody i to 
kolejowq. Nasyp zatrzymuje jest dobrze, ale nie mamy co 
\NYlane tu nieezystosci i nie zrobic z wodq zuzytq i to jest 
pozwala splynqc im daleJ na ile. Winna si£il ona jak naj
bagna rzeki Nasielnej. Teraz szybciej znaleic w oczysz
jest mrozna zima. Wszystko ezalni. 
szybko zamarza. Co ~dzie Problem nieczystosci to 
jednak, gdy przyjdzie odwilz. problem calej gminy, a uliea 
To nawet trudno sobie wyob Wrzosowa jest tylko jednym 
razit. z argumentow, ze z walkq 0 

Sytuacja wymaga natyeh ezystosc otoezenia dluzej jui. 
miastowej reakeji I to nie tyl ezekac nie moina. 
ko wladz. Na tej uliey miesz- AZ, 

SUW w Psucinie oddanv do uiytku 
, 
Swi~to Pana Olszewskiego 

Od kifku miesi~cy w roz zjechalo wielu gosei. Przyby
nyeh miejseaeh naszej ga Ii przedstawiciele gl6wnego 
zetki pisalismy 0 szybkim po wykonawey mlawskiego 
stf;pie prac przy budowie WZUW-u, przybyli przedsta-

Na zdj<;1ciu: Henryk Olszewski (plerwszy z lewej) wraz z zaproszonyml 
goscmi oglqda half;l g!6wnq SUW. 

Staeji Uzdatniania Wody w wieiele podwykonawc6w 
Psucinie. Informowalismy, odpowiadajqeyeh za posz
ze prace prowadzone Sq tak czeg61ne dzialy robot. Obee
szybko, ie budowa jej jako ni byli przedstawiciele woje
jedna z niewielu moze zostac wody, burmistrzowie, czlon-

Na zdj17ciu: Og61ny widok hali SUW. 

zakonczona bez lzw. posliz kowie Zarzqdu Miejskiego, 
gu, co po prostu oznacza no I najwainiejsi - przedsta
mozliwosc oddania jej do wieiele miejscowego spcle
uzytku w przewidzianym ter czenstwa. Oni to na tf; chwilf;1 
minie. Rzeczywistosc okaza czekali tyle lat. Czekali na niq 
la sif;1 jeszeze bardziej po wbrew prognozom specjali
myslna. Przewidywany na 
poczqtku termin realizaeji zo
stal powainie skr6eony i na c.d. na str. 8 
dzien 13 grudnia przygolo
wano stacj£il do odbioru przez 
uzytkownika. IYCIE 

Tego dnia do pcloionego 
na kraneu gminy Psueina NASIELSKA 



, 
Swi~to Pana Olszewskiego
 Final Gminnego
 

Konkursu Recytatorskiego
 
dokonczenie ze sIr. 7 

stow, ktorzy orzekli, ze na 
tym terenie nie ma odpo
wiednich zasobow wody. 
Zycie rZCldzi si~ jednak 
sv·/Oimi prawami. A final te
go mielismy w piCltek trzy
nastego grudnia, zgodnie 
ze slowami piosenki, i.e 
trzynastego nawet w grud
niu moze bye wiosna. Tq 
wiosnCl. tym poczqtkiem no
wego jest wlasnie oddana 
do uzytku stacja uzdatnia
nla wody, bo woda to nowa 
szansa rozwoju dla Psucina 
i okolicznyc wsi. 

MowiClC 0 mieszkancach i 
ich oczekiwaniach nie moi
na nie wspomniec 0 jednym 
z nich, 0 panu Henryku 01· 
szewskim. To 5wif;to wsi, to 
takze jego i to w pierwszym 
rz~dzie jego swif;tO. On, 
dlugoletni przedstawiciel 
Psucina i okolic w r6Znego 
rodzaju organach przedsta
wlcielskic. tanql przed 
wieloma laty w pierwszym 
szeregu os6b walezqcych 0 

tl;! inwestycj~. Nie przema
wialy do niego uczone wy
wody faehowc6w 0 braku 
wody w tej okoliey. Z upo
rem przekonywal radnyeh 
kolejnych Rad. ie warto 
podjqc badania jeszeze raz, 
bo "zdrowy chlopski ro
zum" wskazuje, ze wlasnie 
tutaj woda powinna bye. I 
okazalo si~, i.e mial racj~. 

Gdy przekonano si~, i.e wo
da jest, naleialo zgroma
dzi6 odpowiednie pieniq
dze. Chcial, aby te byly na 
tyle dui.e, zeby inwestycj~ 

moi.na bylo prowadzie 
szybko i kompleksowo, bo 
uwai.al, i.e inwestycje wlo
kqce si~ latami Sq bardzo 

.·IYCIE 
NASIELSKI 

kosztowne, a jakosc wyko
nanych prac jest zazwyczaj 
bardzo niska. Tu mialo bye 
inaczej. Mialy bye zgroma
dzone odpowiednie pieniq
dze, a za nie miala bye uzy
skana odpowiednia jakosc. I 
to si~ udalo. Zgromadzono 
odpowiednie fundusze, 0 

czym w poprzednim nume
rze "Zycia Nasielska" pisal 
sam Burmistrz. R6wniei ja
kose wykonanych prac za
dawala tych. kt6rzy t~ ta
cj~ b~dCl uzytkowae na co 
dzieri. W czasie odbioru 
podkreslano to na na kai.
dym kroku. 

A jednak pan Henryk 01
zewski przechadzajqc sif7 

mif;!dzy potl;)i:nymi zbiorni
kami nie byl w pelni usaty
sfakcjonowany, poniewai 
sama stacja i jedna wyle
wka nie jest jeszcze stupro
centowym wykonaniem za
dania. Trzeba rozwiqzac je
szeze spos6b odprowadza
nia tzw. wody poplucznej, i 
co najwainiejsze, doprowa
dzic wodl;) do wiejskich za
grod. Wtedy usmiech pana 
Henryka b~dzie pelny, cho
ciai. nie spodziewajmy sil;), 
i.e na spelnieniu tego ma
rzenia poprzestanie. Jego 
marzenia 0 nowoczesnej i 
przyjaznej rolnikowi wsi Sq 
szerokie i z pewnosciq bf;!
dzie zabiegal 0 nowe Inwes
tycje w Psucinie, okolicz
nych wsiach i wsiach calej 
gminy-

SUW w Psucinie to nie 
tylko woda dla tej wsi. Sko
rzysta z niej 15 okolicznych 
wsi. Prawie cala poludnio
wa cZf7SC gminy bl;)dzie 
zwodoeiqgowana. I pomys
lee, i.e jeszcze nie tak daw
no, w chwili. gdy rozpoczy
naly SWCl dZialalnosc samo
rzqdy, w gminie zwodociq
gowana byla tylko jedna 
wies. 

AZ. 

Na pocZqtku stycznia br. w 
kinie Niwa w Nasielsku odbyt 
i~ fin a I Gminnego Kon

kursu Recytatorskiego, w 
kt6rym udzial wzif;!lo 28 wy
konawc6w wylonionych w 
ubieglym roku na pierwszym 
etapie konkursu. Konkurs 
odbyl si~ w dwoch kateg 
riach wiekowych: klasy I-V i 
VI-VIII. Poziom konkursu byl 
dose wysoki i wyrownany. 
Jury w skladzie Pani Barbara 
Modzelewska, Pani Katarzy
na Cienkowska i Pani Dorota 
Saracyn mialo duzy problem 
w wybraniu tych najlepszych. 
Wszyscy uczestnicy finatu 
zasluiyli na nagrody i 0 to 
postarali sifil organizatorzy. 
Wszyscy tei uezestnicy pier
wszego elapu konkursu 
otrzymali male dyplomiki i 
ksiqiki z poezjq. 

Ci ajlepsi oprocz dyplo
mow i wyr6inien otrzymali w 
nagrod~ ksiqz.ki i zapewnili 
sobie udzial w konkursie wo
jewodzkim. 

Ostatecznie Jury przyzna
/0 w kazdej kategorii po 3 
pierwsze miejsca i po 3 wy
roinienia. Oto kolejnos6: 

Klasy I-V: 

1 miejsce Justyna RO
ZANSKA SP w Pianowie, 

2 miejsee Kamila KORZE
NIEWSKA SP Budy Siennic
kie, 

3 miejsce Karolina KACZ
MAREK SP Budy Siennickie. 

Wyroinienie: 

1) Agnieszka Gqsioro
wska SP Nr 1, 

2) Justyna Golnik SP Pies
cirogi, 

3) Sylwia Pawlak SP BUdy 
Siennickie. 

Karolina Kaczmarek byla 
najmlodszq uczestniczkq 
konkursu. est uczennicq I 
klasy. 

Klasy VI-VIII: 

1 miejsce Monika PAJAK 
SP Nr 2 Nasielsk. 

2 miejsce Magdalena ZA
KRZEWSKA SP Nr 1 Na
sielsk, 

3 miejsce Aneta GACEK 
SP Piescirogi. 

Wyr6inienia: 

1) Rafa! Kaminski SP Nr 2 
asielsk, 
2) Marta Milewska SP 

Piescirogi. 
3) Magdalena Nieslucho

wska SP Nr 2 Nasielsk. 



Spis abonentow
 
NasielskieJ Centrali
 
TelekoDlunikacyjnej
 

ciqg dalszy 

Adamus Bogus!aw Nasielsk, ut. Pi!sudskiego 12/16 C rn. 24 - 12-980 
A.IT sp. z 0.0. Aluminium Ingots Trading Kosewo - 12-951 

-12-952 
Arciszewska Barbara Nasielsk, ul. Warszawska 14 - 12-954 
Bagiriska Danuta Nasielsk, ul. Starzyriskiego 4 m. 43 - 12-943 
Bajer Kazimlerz Piescirogi Stare, ul. Sikorskiego 7 - 12-965 
Bielecki Tadeusz Nasielsk, ul. Koscielna 7 - 12-914 
Boguszewski Roman Nasielsk, ul. Slarzynskiego 7 m. 3. - 12-907 
8rzeziriska Katarzyna Nasielsk, ul. Elektronowa 8/10 m. 12 • 12-913 
Ciukszo Wiktor Nasielsk, ul. Pitsudskiego 44_ - 12-979 
Chrustowski Marcin Nasielsk, ul. Rynek 31 - 12-955 
Daniluk Stanislaw Siennica 46 - 12-966 
Dqbrowski Andrzej Nasielsk, ul. Starzyriskiego 5 m 7 - 12-942 
"EMILEX" - Piqlkowski Krzysztof Chrcynno 12-922 
Galas Zofia Nasielsk, ul. Warszawska 41 /49J m. 14 12-971 
Gburzyriski Andrzej Nasielsk, ul. PilsudskJego 12116E m. 21 . 12·958 
Gierwatowski Wojciech Nasielsk, ut. Starzyr'lskiego 7 m. 23 - 12-908 
Gogolewski Stanislaw Nasielsk, ul. Kiliriskiego 17 - 12-902 
Gogolewski Stanislaw, sklep "Sanibud" ul. Kilinskiego 18 - 12-901 
JakubiakAleksanderGlodowo 1 - 12-949 
Jaworski Mieczyslaw Nasielsk, ul. Bema 4 12-917 
Jerzyriski Andrzej Nasielsk, ul. Pilsudskiego 12116C m. 1 ·12-974 
Kamiriska Halina Chlebiotki 15 - 12-962 
Karaszewski Leonard Nasielsk, ul Pilsudskiego 12/16B 
rTl. 44 ·12-966 
Kepke Halina i Andrzej Nasielsk, ul. Starzynskiego 7 m. 9 - 12-912 
KltaAndrzej Nasielsk, ul. Diamentowa 12 - 12-915 
Kobrzynski Robert Nasielsk, ul. Warszawska 54 _ - 12-927 
Kongiel Mieczyslaw Nasielsk, ul. Starzynsklego 4A m. 7. -12-919 
Korycki Krzysztof Nasielsk, ul. Starzyriskiego 4 m. 34 - 12-961 
Kosewska Anna Nasielsk, ul. Starzynskiego 7 m. 12 - 12·939 
Kozlowska Eli:bieta Nasielsk, ul. P!onska 4 - 12-947 
Krasniewicz Adam Nasielsk, ul. Starzynskiego 4 m. 32 - 12-985 
Kruszewski Andrzej Nasielsk, ul. Ploriska 6 m. 5 - 12-931 
Krzyczkowski Andrzej Nasielsk, ul. Rynek 35 m. 1 - 12-977 
Kucharzewski Marian Nasielsk, ul. Warszawska 41/49F 
m.6 -12-910 
Kwiatkowski Norbert Nasielsk, ul. Bema 5 - 12-918 
Majewski Wladyslaw Nasielsk, ul. Kiliriskiego 2. m. 4 12-920 
Makowska Wanda Nasielsk, ul Starzyriskiego 4C m. 45 - 12-978 
Maron Regina Nasielsk. ul. Starzynskiego 4A m. 1 12-934 
Mllewska Wieslawa Nasielsk, ul. Warszawska 41/49G m. 14 . 12-930 
"Miropol" sc. Kosir'tscy Miroslaw i Jacek Nasielsk, ul. 
przemyslowa 10 - 12-944 
Modzelewski Grzegorz Nasielsk, ul. Plor'iska 10 - 12-946 
MorawskaJadwiga Nasielsk, ul. Warszawska41/49D m. 7 - 12-925 
Obojska Halina lubominek 1 - 12-976 
Olszewska Regina Nasielsk, ui. StarzYrlskiego 7 m. 21 - 12-928 
Ostaszewski Bogdan Nasielsk, ul. Starzyr'lskiego 48 m. 39 . 12-904 
Ostaszewski Tomasz Nasielsk, ul. Pilsudskiego 12116E 
m. 28 - 12-933 
Paczkowski Stanislaw Siennica 45 12-969 
Pawlinska Alina Nasielsk, ul. Starzyriskiego 4A m. 16 - 12-936 
P.H.U. "RAB", Skowyrski Wojciech Nasielsk, ul. Warsza
wska 13 _ - 12-945 
Piotrowski Waldemar Nasielsk, ul. Warszawska 46 - 12·929 

c.d.n. 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kiliriskiego: 1-2.01 OJ 

10-12.01.,15-17.01.,24-30.01.97. 
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ui. Rynek: 
3-9.01.,13-14.01.,18-23.01.,31.01.97. 

•
J 

Lekarze internisci dyzurujq w kai:dq sobot~ od 
godz.8.00-12.00. 

Gabinet zabiegowy czynny jest W kai:dq sobot~, 

niedziele i swi~ta W godz, 9.00-11,00. 

cjA PolskA 
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. 

P CIT 

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

W wolne soboty w 
godz.8.00-13.00. 

W niedziele Urzqd IYCIE 
pocztowy jest nieczyn

0 L;III ftI'I 

ny. NASIELSKI 

..__ ._...

_.._-_..-. .._--_.._--_.._-_.. .._-. 

Komisariat Policji - 12-207. 12-377,997 
Ochotnicza Strai: Poiarna - 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 WodoclCl~owe - 12-496 
Centrala Telekomunrkacjl - 12-401 
Pogotowie Ratunkowe Pultusk - 26-11,999 
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Znaczenie hasel: 

Poziomo: 
1 - dokuczliwy maly brzdqc, urwis; 5 - 1iIet sledziowy, zwinif;ty w 

rulonik; 9 . na zakupy; 10 - religijny odlam; 12 - duia jednostka 
wojska, CZt;1SC armii; 13 - przepase, glt;1bokl str~n;Y,skalny jar; 14
np.: dnia lub nocy; 15 . nobliwa dama; 19 - ptasl spiewak zakocha
nych; 22 - np. tlen lub azot; 23 - rajski ogr6d; 24 - do sif;lganla wody 
ze studni; 26 - miejsce pobytu zakonnik6w, erem; 27 -rozpoc~yna 
bitwf;; 29 - wysiaduje kurczf;lta; 30 . szlachetna w~dllna ~,ml~sa 
wleprzowego; 31 . g6rnicze narz~dzle; 32 . szlacheckl ublor; 33 . 
autonirn straty. 

Pionowo: 
1 - sumiasty nosili Sarmatowie; 2 . isc komus na po~oc; 3 

plywajq po nim kaczki; 4 - obrazy malowane na tyn.ku (na sClan~c~); 
5 - miasto wojew6dz.kie z fabrykq maszyn do szycla; 6 • na nleJ lezy 
armata; 7 - popularna gra hazardowa w kar1y; 8 - graJqca IU.b na 
ubrania; 11 - rodzaj sieci rybak6w morskich; 14 " zatrzym.u)e Sl~ na 
nlm tramwaj lub autobus; 16 . gatunek kak~usa; 17 - cz~sc mo":,,v 
odpowiada na pytanie kto? co?; 18 - wl;ldruJq po nlm gWlazdozblory 
i planety' 20 -wodny molyl; 21 - mala kura; 25 - d. - komnata syplalna 
w zamku; 28 - ma ja kaidy czlowiek; 29 - rodzaj opalu. 

Rozwiql.aniem krzyz6wki Nr 1 bE;dzie haslo wypisane do diagra
mu l. kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu. Rozwiqzanla 
prosimy nadsylae do Redakcji do dn. 5.02.1997. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki 
swiqtecznej bylo przyslowie 
"Na bl~dzie czlowiek uczy si~ 
rozumu". 

Sl.czfi!sliwym laureatem zo
stat p. Jan Rzezniczak z. Nasiel
ska. Serdecznie gratulujemy. 

r-- •. _ .• _ .• - .. - .. _ .• _ .. _ .. 
I Repert:u.ar filD10vvy : 

: Kino "NIW'A" . ~ 
I Styczen.. lu.ty '97 .. - .. - ... - ... - _. - _. - -- - .. - ..... 

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

godz.17.00. 
16-19.01.97 
"Od l.mierzchu do switu" - film grol.y, prod. USA, godz. 19.00. 
23-26.01.97 
"M~iowie i iona" - komedia, prod. USA. godz. 17.00. 
31.01.-02.-02.97 
"Ostatni srnok" - przygodowy, prod. USA, godz. 17.00, 19.00. 
6-9.02.97 
"Jack" - film psychologiczny prod. USA, godz. 17.00. 
"Fan" - sensacyjny, prod. USA, godz. 19.00. 
14.-16.02.97 
"Matylda" - komedia, prod. USA, godz. 17.00. 
21.-27.02.97 
"Dzwonnik z Notre Dame" film animawany dla wsl.ystkich, prod. 

USA, godl.. 1700. 

"Zlodl.iej l. Sagdadu" - prl.epi~kna bajka rysunkowa. dla dzi.e~l, 
nawiqzuJqca motywami do "Ksi~gi 1001 nocy". W zamoznym m18S
cie stoi minaret, na wlezy Sq trzy l.lole kule chroniqce miesl.kanc6w 
przed inwazjq zlych mocy. Miejscowy zlodziej pr6buje ukrasc ozdo
by - I sprowadza nieszczl;lscie. Czas projekCji - 80 min. 

"Od zmierzchu do swilu" Horror. Dwaj gangsterzy s.cigani przez 
poliCJ~ probujq przedostac si~ do Meksyku. W przydroznym motelu 
spotykajq rodzint;1: ojciec jest kaznodziejq, kt6ry utracil swe powo
lanie. Gangsterzy zmuszajCj swe ofiary do wsp6lpracy. A w motelu 
zaczynajq si~ dziae dziwne rzecy. Kta daczeka do Switu... Wyk. 
Harvey Keitel, Juliette Lewis, George Clonney (108 min.). 

"Mf;zowie i zona". Komedia. Pracownik przedsit;lbiorstwa budow
lanego nle potrafi pogodzle obowiqzk6w rodzinnych i zawado
WYCI1. Pewnego dnia jego firma rozpoczyna prace w kllnlce 
genetycznej, lamtejszy szef proponuje pomoc: proces klonowa
nia sprawia ze kaidy czjowiek moze miee do dyspozycji idealne
go sobowt6ra. Wyk.: Michael Keaton, Andie MacDowell, Zack 
Duhame (117 min,). 

"Ostatnl smok". Basn filmowa. Stary kr61 walczy z chlopskim 
powstanlem. Podczas kolejnej bitwy ginie, jego syn zostaje ci~zko 
ranny. Kr610wa prosl 0 pomoc sf;ldzlwego smoka, ten adstf;pUje 
kr61ewiczowi polow~ swego serca - pod warunkiem, ie obdarowa~y 
b~dzie przestrzegal kodeksu rycerskiego. Wyk.: Danis Quaid, David 
Thewlis (103 min.). 

"Jack" - film psychologiczny. Sohater tytulowy - Jack - dot~ni~ty 
jest rzadkq chorobq: dOjrzewa i starzeje sit;l cztery razy szybcleJ nil. 
normalne dzlecko. W wieku 10 lat ma wyglqd 40-letniego m~zczy
l.ny. Rodl.ice postanawiajq wyslac go do szkoly dla zdrowych dzieci. 
Wyk.: Robin WIliams, Diane Lane, Brian Kerwin (113 min.), 

"Fan" - film sensacyjny. Histona dw6ch ludzi: jeden jest mist~em 
gry w base ball, drugi - jego kibicem kt6ry widzi sens swego zycla 
w oglCjdaniu kolejnych meczy. Gdy kariera sportowca wkracza w 
okres schylkowy, kibrc postanawia pom6c - nawel za wszelkq cent;. 
Wyk.: Robert De Niro, Wesley Snipes, Ellen Barkin (116 min.) . 

.... i.',' 

"Matylda" - komedia romantyczna. Matylda iyje w ro~zjnie, kt6ra 
zaj~ta jest wylacznie robieniem pieni~dzy (w ciagu dnla~ I ~g!ada
niem tslewiji (wieczorem). Gdy rodzice zapOmlnajq zaplsac Jq do 
szkoly, ona zglasza sif;l tam sarna. Wyk.: Danny DeVito, Mara 
Wilson, Embeth, Davidlz (93 min.). 

Dzwonnik z Notre Dame". Wspanialy film animowany, swobod
na"adaptacja slynnej powiesci Victora Hugo. Paryi XV wiek: miej
scowy s~dzia pr6buJe powstrzymae imigracjE; cygan6w do miasta. 
Podczas akcji zbrojnej powoduje smierc mf;zczyzny i jego zony. Ich 
kaJekie dziecko zostaje oddane pod opiekfi! ksi~zy w katedrze. Po 
latach chlopiec zostaje tam dzwonnlkiem (86 min.). 
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f PILARKI, KOS ARKI ~l 
I mlHus varna ~~T'("w' 
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Sprzetlai, Naprawa, Gwarancja~~_~. "":13' ~."" 3, Siannlro 5' lsI. '2300 

OGLOSZENIA DROBNE : 
... Zamienj~ mieszkanle komunalne 31,4 m2 

( pok6j, Kuchnia tazienka) na wi~ksze. 
tefefon 12-322 ( dni powszednie do 13 - tej ), 

... Sprzedam NYSE; 522 po remoncie kapitalnym. 
Maoiej Kwiatkowski, Lubomin, 06-130 Nasielsk. 

... INSPEKTOR BHP podejmie prac~ ( nadz6rd' 
tefefon Naslefsk 12- 83, 

.. Sprzedam POLONEZA 1,6 GLE - grudzien 1992 
( pierwszy wtasciciel - p'etna dokumentacja ).

Marek Topczewski, Mazewo - tefefon 12-:324 

• Sprzedam dZiatk~ 1 ha w Nasielsku. 
tefefon 12-892 
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Zmiany w Zbiku! Wicemistrzostwo Pols wtrOj"ooju!
I 

Na poczqtku stycznia br. od
by!o siE;) Nadzwyczajne Zebra
nie Sprawozdawczo-Wybor
cze klubu sportowego "Zbik", 
na kt6rym wybrano nowy Za
rZCjd klubu Zwolanie nadzwy
czajnego zebrania sprawoz
dawczego spowodowane byto 
tym, ze dOlychczasowy prezes 
klubu Aleksander Gorecki zlo
zyl rezygnacjlil z pelnienia te, 
funkcji. 

Po zlozeniu sprawozdafl: Z 

dzialalnosci, finansowego i ko
misji rewizYJnej, om6wiono wy
niki poszczeg61nych sekcji za 
ubiegly rok, oraz ustalono zada
nia programowe na najblizszy 
okres. 

W wyniku nowych wybor6w 
Zarzqd klubu w sklad kt6rego 
weszll dzialacze sportowl ina· 

sielscy Businessmeni ukonsty
lUowal sir; w nast~pujqcym skla
dzie: Prezes - Andrzej GRABO
WSKI, Wiceprezes - Tadeusz 
CZACHOROWSKI, Sekretarz 
Aleksander G6RECKI, Kierow
nik Sekcji pilki noznej - Krzysz of 
PIATKOWSKI, Kierownik Sekcji 
pilki, siatkowej - Walder:nar 
WROBLEWSKI. Czlonkowle 
Tadeusz CZARNOTA, Stani
slaw GOGOLEWSKI, Grzegorz 
PODGRUDNY, Wojciech KO
WALSKI oraz Komisja Rewizyj
na w skladzie: Tadeusz Biele
cki. Michal Sakowski i Roman 
Chojnacki 

Zyczymy Klubowi, nowemu 
Zarzqdowi i wszystkim nasiel
skim sportowcom jak najle
pszych wynik6w w Nowym 1997 
roku. 

Final wojewOdzki 0 Puchar Sztandaru Mlodych 

oc eude zenie! 
10 stycznia br. w Ciecha szez~scia m6g1 nawet wy

nowie odbyl si~ final wojewo grac. Po drodze ogral za
dzki turnieju tenisa stolowe wodnika nr 2 w woj~wo
go 0 Puchar Sztandaru Mlo dztwie Plocharskiego z Zura
dych, w kt6rym udzial wzi~lo mina, potem trzeciego za
96 najlepszych tenisist6w wodnika wojew6dztwa Zbo
wojew6dztwa wylonionych rowskiego, a do finalu sta
drogq ellminacji szkolnych, nql naprzeciw pierwszego 
gminnych i rejonowych. Bra w wojewodztwie i z pier
la w nim udzia! trzyosobowa wszej dwudziestki w kraju 
ekipa z Nasielska, kt6ra No mlodzika - lukasza Zieliri
wy Rok zacz~la od "mocne skiego z Lubowidza i byl 0 
go uderzenia". krok od sprawienia niespo

Na szesc mozliwych do dzianki. Pierwszego seta 
zdobyeia pucharow zdobyli wygral do 16, drugiego 
cjwa. P020stale pojechaly do przegral po wyr6wnanej 
Zuromina, Lidzbarka, Ra walee, a w trzecim objql pro
dzyminka i Lubowidza. Nasi wadzenie 7:3 i w tym mo
faworyci Klaudia Szadko mencie cos si~ zaci~lo. Bar
wska i Krzysztof Stamiro dzlej ograny w turniejach 
wski bez trudu wygrali swoje przeeiwnik to wykorzystal. 
kategorie, Byly to JUi: ich Doprowadzil do remisu i po
czwarte zwyci~stwa w lego tem kontrolujqC gr~ wygral 
rodzaju imprezie. Trzeci ealy pojedynek 2:1. Ale Pa
nasz reprezentant Pawet we! i lak zrobil niespodzian
Kowalski zajql w swej kate k~ kwalifikujqc si~ razem z 
gorii drugie miejsee. Pawel Klaudi q i Krzysztofem do fi
nie naleial do faworytow. Byl nalu cenlralnego, kt6ry pod 
typowany na miejscach 5-8, koniec lutego odb~dzie sif;: 
a mimo to przy odrobinie w Plocku. 

o tym, ie w Nasielsku ko
piC! pilklil noinq, ~rajq w siat
k6wklil i uprawiaJq lenis slo
lowy wiedzq niemal wszy
scy nasielszczanie. Wiedz q 
rowniez, ze na stadionie 
jest silownia i cwiczq tam 
kulturysci. Malo jednak lu
dzi wie, ze na silowni~ za
glqdajq r6wnlez dziewcz~
tao I wlasnie w tej silowni 
swojq karier~ sportowq za
czynala aktualna wicemi
slrzyni Polski w tr6jboju si
lowym w kategorii juniorek 
mlodszych rodowita Nasiel
szczanka Sylwia lodziri
ska. 

Sylwia swojq przygod~ ze 
szlangq zacz~la okolo lrzech 
lat temu. Zajrzala raz na si
loWnilil i zafascynowala si~ 
lym sportem. Mimo, ze kole
zanki odradzaly jej uprawia
nia lej dyscypliny sportowej, 
ona byla przekonana, ie w 
niczym jej 10 nie zaszkodzi. I 
rzeczywiscie. Dzis palrzqC 
na Sylwi~ nie widae alletycz
nej budowy jaka charakte
ryzuje atlet6w. Jej dziewcz~
ca uroda na niczym nie ucier
piala. Wyglqda jak kaida jej 

rowieSniczka. Jest mila i za
wsze usmiechni~la, chociaz 
tam w wewnqlrz wyczuwa 
si~, ze cos jq trapi. Bye moi:e 
Sq to marzenia na przy
szlost? Kazdy, kto zaczyna 
przygod~ z8 sportem snuje 
pewne plany. 

A tymczasem jej upor i 
pracowitosc doprowadzily jq 
do srebrnego medalu na Mi
strzostwach Polski. A w lej 
dyscyplinie trzeba naprawd~ 
duzo pracowac. W Kielcach 
na Mistrzostwach Polski uzy
skala w tr6jboju 237,5 kg, 
przegrywajqc tylko z repre
zentanlkq Polski na Mislrzo
stwa Eurapy. 

Obecnie Sylwia dojeidZa 
na treningi do Pultuska, 
gdzie 6wiczy w klubie razem 
z utytulowanym Janem Wi!
czyriskim wielokrotnym mi
strzem swiata i Europy. Pod 
fachowym okiem trenera 
Pierikosa doskonali swoje 
um.iejl;ltnosci. 

Zyczymy jej, aby poszla w 
slady naszej utylulowanej 
Renaty Mauer i wierzymy, Z8 
jeszcze nie raz 0 niej usly
szymy. 

Pilka siatkowa 

Po serii niepowodzen j oplaeeniu frycowego, takjak 
przewidywallsmy nasi siatkarze biorqcy udzialw rozgry
wkaeh ligi ok(f;gowej zaez~1i wygryWat. Ostatnie eztery 
meeze to zwyeililstwa: z Elektrycznosciq Warszawa 3:2, 
Zwarem Warszawa 3:2. MOS Wola Warszawa 3~0 i 
Stolarkq Wolomin 3:0, Powyzsze wyniki pozwalajq przy· 
puszczac, ze ieh awans do fig! nie byl przypadkowy i 
powinni na stale w niej sili! zadomowi6. Gdy zostanie 
oddana do uZytku nowa hala sportowa, a mato nastClpic 
w tym roku, w6wczas nasielsey sympatycy b~dCl mogli 
oglqdac sjatk6wk~ na dose wysokim poziomie z udzia
lem naszyeh zawodnik6w. 
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