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W koricu lutego na zapro
szenie Zarzqdu Miejsko
Gminnego Pal ski ego Stron
nictwa Ludowego i Zarzqdu
Miejskiego przybyli do nasze
go miasteczka dwaj ministro
wie: Stanislaw Zelichowski 
Minister Ochrony Srodowiska,
Zasob6w Naturalnych i Les
nictwa oraz Andrzej Zielinski 
Minister lqcznosci. Minister

Zelichowski jest jednoczesnie
paslem. W Sejmie reprezentu
je wojew6dztwo ciechano
wskie Obecny byl t i. Jan Mq
Gzewski - posel z ramlenia
PSL a jednoczesnie przewod
niczqcy Sejmiku Samorzqdo
wego woj. ciechanowskiego.
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Na~ie zcza i a tarKt ~zie
Ca{a Polska w roku 1996 pa
sjonowala sili! wli!dr6wkq Marka
Kaminskiego przez Antarktyd~,
Nie moina si~ temu dziwic, jesli
wetmie si~ pod uwag~, ze ten
niezamieszkaly kontynent od
czas6w jego odkrycia wzbudzal
tak ogromne zainteresowanie
jak r6wniei I~k i groz~. Juz sam
pobyt na nim uwaiany byl za
cos niezwyklego. Na (rwale
weszli dQ historii pierwsi zdo
bywcy bieguna poludniowego
Roald Amudsen i Robert Scott
(1911 r.)- Z roku na rok przyby
walo smialk6w pragnqcych
sprawdzic si~ na tel nlegoscin
nej ziemi pokrytej prawie w ca
losci grubq warstwq lodu.
Dzisiaj sytuaeJa ulegla zml3
nie. Wiele panstw zorganlzowa
to na tym terenie state bazy. Sy
stematycznie prowadzone S<'j
r6znego rodzaju badania na
ukowe. Do baz tych docleraja
r6wniez turysci. Biura podr6iy
bogatych parlstw zachodnich
organlzujq dla zamoznyeh ludzi
wycieczki. Wielu kr6tki pobyt na
Antarktydzie uwaia za punkt
honoru.
Nasza gmina miala taki.e
sw6j antarktyczny epizod. Przez
dwa lata w polskiej Stacji Antar
ktycznej im. Henryka ArclO
wskiego przebywal i pracowal

pan Zdzislaw Wrzeszcz. Je
stem przekonany, ie zna go
wielu starszyc11 nas/elszGzan.
Zanim przedstawiE;l blizej pa
na Wrzeszcza, przekaz~ kllka
danych 0 samej staeji. Zorgani
zowana zostala dwadziescia lat
temu_ Usytuowana jest na naJ
dlulszej wyspie Archipelagu
Poludniowycll Szetland6w - wy·
spie Kr61a Jerzego. StaCJlil zlo
kalizowano nad Zatokq Admira
I/cji. Jest ona jedna z plae6wek
naukowych Polskiej Akademii
Nauk. prO'v'/adzone s<.j tu bada
nia oceanograficzne, geologicz
ne, glacjologlczne, meteorolo
giezhe, kllnlatologiezne, sejs
mologiczne, magnetyczne, eka
logiczne i inne. Badaczy intere
suja tei bogactwa naturalne
tyeh ziem.
Dluga I daJeka byla droga pa
na Zdzislawa Wrzeszcza z Na
sielska na Antarktydt;! i to nie
tylko w przenosni, ale i w rze
czywistosci. Urodzil si~ w Na
sielsku w dnlu 12.1. 1934 r. Cllo
ciaz mieszka w Warszawie, to
jednak z Nasielskiem zwiqzany
Jest do dzis. W malenkim bialym
domku przy ul. Warszawskiej
mieszka jego marna, panl Maria
Wrzeszcz.
dokonczenie na sIr. 5
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W minionym miesiqcu odbyly
sif;! az 4 posiedzenia Zarzqdu.
Spowodowane to zosla 0 gl6w
nie Iym. ie zbliia! sil";"! lermin
uchwalenia budzelu i zaplano
wania inwestycji. kt6re majq bye
reaHzowane w r 1997. Ponadlo
zosta!y podpisane dwie wains
dla gmin ustawy i naleia!o sil";"!
zastanowic nad ich wdroieniem
w naszej gminie.
Na pielWszy posiedzeniu w
dniu 8 lutego zaslanawiano sil";"!
gl6wnie nad dochodami, kt6
rych gmina
oie silil spodzie
wac w biezqcym roku. Zaslana
wiano Sil";"! tez nad moiliwoscia
mi iell maksymalnego zwie
kszenia. pOlrzeby Sq bowiem
ogromne. Nie mniej burzliwa by
!a cz~sc posiedzenia poswieco
na podzialowi mi~dzy poszcze
golne dzialy gospodarcze pla
nowanych sum. Poslanowlono
maksymalnie zWlekszyc kwoty.
kt6re przeznaczone bf;!d q na in
westycje. ZarzCJ.d wypracowal
koncepcjf;"! pod ialu srodkow bu
dietowych i skierowat jq do oce
ny przez poszczeg61ne Komisje
Rady.
W kolejnym punkcie rozpa
Irzono szereg pism sklerowa
nych do Zarzqdu. Odpowiada
jqe na nie poslanowiol1o: umo
rzye lylko odeSI i od naleinej
kwoty podatku od srodk6w
Iransportowych firmie. ktora
wnoslla 0 umorzenie odselek
Jak i calej kwoly podalku; pozy
tywnie ustosunkowac si~ do
prosby Komit~lu Rodzicielskie
go szkoly w Zabiczynie 0 zain
stalowanie w szkole cenlralne
go ogrzewania (padj~la b~dzie
pr6ba wykonC!nia lego zadania
w szkolach w Zabiczynie i Popo
wie przy wsp61udziale rodzlCow,
podobnie jak mialo 10 miejsce w
Nunie); przygolowac projekl
uchwaly w sprawie podzialu
grunlU na dzialki budowlane w
o olicaeh PKO i sprzedai ich w
trybie przelargu nieograniczo
nego.
Panadla WiceburmiSlrz poin
(ormowal zebranych, is w dniu
17 IUlego odbE;ldzie si~ rozpra
wa w sprawie korzystania z wy
sypiska. Druga wiadomose, kt6
rq podzlelil sili! z Zarzadem byla
w odr6inieniu od pierwszej
przyjemna. WoJskowa Komen
da Uzupelnieii wysoko ocenila
przebieg akeji kunersko-poslan
czej na terenle naszej gminy
oraz postawJ;l os6b odpowie-
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dzialnych l.a jej wykonanie.
Drugie posiedzenie ZarzCjdu
odbylo sili! w dniu 10 IUlego. W
czasie wielogodzinnych obrad
przygolowano projekt podzialu
rzeczowego budi.etu. SZGzeg61
nq uwagt;l poswifilcono wylypo
waniu miejscowosci, kt6re majq
bye zwodociCj90wane w Iym ra
ku oraz drogom gminnym. Za
Rqd zamierza zaproponowac w
dziale wodociqgowanie wsi bar
dw ambitny plan. liczac i.e gmi
na moie uzyskac dodatkowe
srodki ad wojewody i fundacji.
Podobnie przedslawla si~ spra
wa w dziale dr6g.
Posiedzenie w dniu 18 lutego
Zarzqd odby! wsp61nie z Komi
sjq ldrowia, Opieki Spolecznej,
Rodziny i Spraw SocJalnych. W
pierwszej cz~sci pani Alicja Tyc
- kierownik Osrodka Pomocy
SpoleczneJ omowlla ustaw~ 0
wychowaniu w trzezwosci. la·
slanawiano si~ nad wynikajqcy
mi z niej obowiqzkami dla gmi
ny. Referentka przedstawila tei
program profilaklyki anlyalkoho
lowej. WS!lilpnie przyjeto ramo
wy program dzialari, a 0 szcze
go!ach bfildzie moma m6wlc po
podjeciu praey przez specjalnie
powo!anq przez Rade Komisje
do Spraw Problematyki Anty'
alko olowej.
Rozpatrzono takze projekt
uchwaly 0 cenach uslug opie
kunczycll i stawkach doplat do
Iyeh uslug, Przedstawiony p 0
jekt zostal zaakceptowany.
Kolejny punkt spotkania pas
wiecano ustawie dotyczqcej
utrzyma 11a czyslOSCI. Ustawa ta
nak!ada obowiqz i nie tyl 0 na
gmine. ale i na mieszkar'ic6w.
Najwainieiszym z nich jesl ko
niecznose odpowiedniego skia
dowania odpadk6w na terenle
posesji i udokumenlowane ich
usuwanie przez I'o{yspeejalizo
wane firmy
lebranl na Iym posiedzeniu
opracow Ii ponadio harmono
grarn budowy aczyszczalni scie
k6w. Bfildzie to chyba najwieksza
inwestyCJa w gminie w osta nich
lalach j lrzeba sit;) do niej dobrze
przygotowac. Konieclnosc pr2Y
gotowania harmonograrnu prac w
lej dziedzinie wynlkla z zalecen
Urzl';'du Wojew6d kiel/o, co nie
znaczy. ie wezesnieJ Komisje.
Zarzqd I Rada nie zajmowali sil(l
tym problemem.
W koiicowej czesci spolkania
rozpatrzono protest duiej grupy
mieszkanc6w wsi Jaskolowo
przeciwko planowaneJ w tej oko
licy budowie wysypiska odpa
dow. Czlonkowie Komisji i Za
rZCjd rozumiejq obawy pro estu·
jqcych, jednak uwazajq. ie
przygolowany projekt skladowi

ska przewiduje zabezpleczenia
przed jego uciqiliwosciq dla sro
dowiska, a jego kon -ekwentna
realil.acja pod nadzorem odpo
w'ednich sluib gwarantuje, ie
oloczenie nie poniesie iadnych
szk6d.
W ostalnim dniu lutego odby
10 sil";l czwarte w tym miesiqcu
posiedzenie Zarz<ldu. W spot
kaniu wzif;lli tez udzial Przewod
niczqcy Komisji Budielowej i In
Irasruktury. Podjl;llo kolejnq
pr6bl";l wypracowania projeklu
rzeczowego podzialu budzelu.
Projekl len przygotowano, a je

go podstawq byly projek y przy
golowane przez posl.czeg61ne
KOllllsje i wczesniej opracowa
ny i przedstawiony przez larzCjd
projekt zamlerzen.
W koncowej cZf,'!sCi obrad rOl
patrzono szereg pism skierowa
nych do Zarzqdu i wylypowano
osoby do uhonorowania odzna
k q "Za zasluQi dla wojew6dztwa
ciechanowsklego". Sq to parl
slwo: Janina Pasnikowska. AJi
Cja Tyc, Wieslaw Kolakowski.

Bogaly program XXVII sesji
Rady Miejsklej sprawil. ie od
by!a si~ ona w dwoch termi
nach: 24 lutego i 3 rna rca
Glownym tematem tych posie
dzen bylo zatwlerdzenie bu
dietu oraz podzial pienifil'dzy
na poszczeg61ne zadania, ja
kie Rada zamierza realizo 'lac
w t 997 r Chociai proJek bu
dl.etu i podz.ial rzeczowy byly
wnikliwie omawiane na posie
dzeniach Zarzqdu i wszystklch
Komisji, to jedna przed ich za·
lwierdzeniem radni chcieli
wniesc kilka poprawek. Osta
leemie budiel zostal zalwier
dzony na posiedzeniu w dniu
24 lutego, a podzia! rzeczowy
na posiedzeniu w dniu 3 mar
ca.
W sla ych pun tach progra
mu - wyslClpieniacl"l mieszkarl
c6w i inlerpelacjach radnych
mowiono najczt;;'sciej 0 zlym
stanie dr69 I 0 wodoeiqgach.
Do tradycYlnych lemalow nale
zy juz problem targowiska. Po
raz drugi na sesjl m6wiono 0
obawach l11ieszkalic6w miasta
i okolic wynikajqcych z dzialal
nosci nowego zakladu zlokali
zowanego na lerenle bylelJo
"Poldrobu" Zaiqdano powla
domienia odpowiednict1 urz\l
d6w i sluib w zwiazku z podej
rzeniem, ie zaklad nie prze
strze9a reiim6w ekologlez
nych r jest niebel.pl8czny dla
l1lieszkaric6w, Na sesji wystq
pit jeden z bytych pracownikow
lego zakladu i przedstalvi
swoje sposlrzeienia odnosnie
warunk6w pracy w Iym zakla
dZia. Na nieklore z pylar'i w tej
sprawle odpowiedzial gosz
GZqcy na sesji przedstawieiel
wojewody - Kierownik Urzli!du
Rejonowego w Pultusku p.
Henryk Komorowski.
W pierwszej eZf;lsci lei sesji
podjl";lto szereg uchwal, a m.in.:
w sprawie wykupu grunl6w pod
budowl";l Zakladu Unieszkodli
wlama Odpad6w Komunalnych
(bez wskazywania lokalizacji); w

sprawie gminnego Programu
Profilaktyki j Rozwi q ywania
Problemaw Alkoholowycll; w
sprawie powolania Komisji do
rozwiqzywania prob/em6w alko·
holowych i innycl uzaleznier'i; w
sprawie utworzenia Miejsko
Gminnego Osrodka Kul ury w
Naslelsku; w sprawie przysta
pienia do zmian w miejscowym
planie zagospodarowania w
miejscowosciach w okolicacl,
Cieksyna.
W drugiej ez~sci lej sesjl Ra
dy uczeSln ezyli m-in. wicewoje
woda Jerzy Kr61, Dyrektor la
kladu Telekomunikacji w Cie
cha owie Piolr Ksieiak oraz
wojewodzki Komendant Policji
Wieslaw Lewandowski. W
swych wystqpieniach goscie
m6wili 0 dzialaniach kierowa
nycl"l przez siebie urzr;ldow na
rzccz gminy Nasielsk oraz od
powiadali na szereg postawio
nyeh pylan_
Jednym z punkl6w porzEjdku
obrad bylo z!ozenie sprawoz
dan z pracy poszczeg61nych
Komisji Rady. Pracujq one sy
slematycznie, a obrady awsl.e
koriczq si~ wnioskami.
W korkowej cz~sci spatka
nia Rada zaakceptowala (z
pewnymi poprawkaml) zasaoy
wsp6tdzialania przy wspolnej
budowie ZakJadu Unieszkodli
wiania Odpad6w Komunal
nych (Nasielsk - Wieliszew)
oral. podjlilli uchwali;! w spra
wie wynagrodzenia Burmi
strza. W punkcie zapytania I
wolne wnioski leona z radnych
zglosila wniosek, aby w "Zyciu
Nasielska" zaapeiowae do
os6b z inicjatywq 0 podili!cie
budowy ezy lei adaptaCji bu
dynku z przeznaczenlem na
dam noclegowy hotel. Wiqie
sil";l 10 z pOlrzebCj pelnego wy
korzys ania kor'iczonej wlasnie
tiali sportowej. na kl6rej wlnno
odbywac sif,'! duio zawod6w 0
szerszym zasllilgu.

Wynotowal AZ

NO'owal AZ

• Onia 3 lutego dokonano wlamania do sklepu spozywcze
go przy ul. Kilinskiego w Nasielsku. Dwaj nieletni sprawcy
M.K. i M-K. z kt6rych jeden przebywat na przepuslce z zakla
du poprawczego skradli mi~so, papierosy i inne art. spozyw
cze na kwot~ 2500 zl
R6wniez ci sami sprawcy w swi~ta Boiego Narodzenia
ubieglego roku dokonali wlamania do mieszkania przy ul.
Pi/sudskiego w Nasielsku, skqd skradli magnetowid wartosci
900 zl. Policja ustalila pasera, kt6ry przejql sprz~l i odzyskala
magnetowid.
Dobrani kompani w dniu 17.02. wlamali si~ do mieszkania
samotnie mieszkajqcej kobie\y I po splqdrowaniu go zabrali
srebrne pierscionki i lancuszek, kt6ry nast~pnie wyrzucili.
• W nocy z 5 na 6 lutego z budynku przy ul. PlonskieJ
skradziono 7 okien 0 wartosci 1700 zl na szkodl;' sp61ki
"Saimex".
• Nasielsk - 7-go Mego z niestrzezonego parkingu przy ul.
Pilsudskiego zostal skradziony samach6d "Fiat 126p" a war
tasci 4000 zt.
• Morgi - w nacy z 11 na 12 lutego do sklepu spoiywczego
tej miejscowosci dokonano w/amania. Po oberwaniu kl6dek j
wylamanlu drzwi zlodzieje wyniesli artykuly spoiyweze na
kwot~ 1500 zl.
• Do sklepu AGO przy ul. Kolejowej w nocy z 12 na 13
lutego nieznani sprawcy dokonali wlamania wynoszCjc spod
nle, dresy i odziei 0 wartosci 16.000 zl na szkodliJ Gminnej
Sp61dzielni w Nasielsku.
• Niemila przygoda spotkala jednq z uczestniczek wycie
ezkl szkolnej ze Swieszewa, kt6razwiedzalazaklad krawiecki
"Oantex" w dniu 12.02. Po oddaleniu si!; ad grupy szkolnej
zostala zaatakowana przez dwie nieletnie dziewczyny, kt6re
silq zabraly jej buty "adldasy" dajCjc stare pantolle. Policja
uslalila sprawczynie napadu i pechowe buly powr6cily do
wlasclcielki.
• 16.02. w Cieksynie J.F. - rnieszkaniee tej miejscowosei
usilowal dokonac kradzieiy "Fiata 126p" stojCjeego pod Os
rodkiem Zdrowia. Niefortunny amalor cudzego mienia zostal
sptoszony przez wlascieiela aUla.
• 19.02. ze Sp6ldzjelni Rolniczej w Czajkach nieznani
sprawcy skradli nierogaciznliJ. Po wybieiu niezabezpieczone
go okna zlodzieje wyniesli 21 prosiak6w oraz 3 lochy. Straty
wyeeniono na 2500 zl.
• W dniach 19-20 luty na parkingach osiedlowych przy ul.
Pilsudskiego, Warszawskiej oraz Starzynskiego dokonano
5zeregu wlaman do stojqcych lam samoehod6w kradnCjc
sprzl;'t radioelektroniczny i glosniki radiowe. Okradziono 7
samocllod6w ze sprzetu 0 wartosei 1500 zl. Nasielska polleja
ustaliia spraweow lej kradziezy. Pelnoletni J.J. nakazern pro
kuratora zostal tymezasowo aresztowany na okres 3 m-ey,
natomiast drugi - nieletni sprawca kradziezy - otrzymal dozor
kuratora.
• T oruri Dworskl - 21 .02. nieznani sprawcy po oderwaniu
desek w stodole skradli slojqcy tam samocll6d m-ki "Zuk",
oraz dwa silniki elektryczne i 30 work6w saladery. Policja
odnalazla "Zuka" w lesie w Borkowie z przebitym bakiem, ze
sladami podpalenla. Wlasclciel oeenia szkody na kwote
10.000 zl.
• 18.02. zuchwa~y zlodziej skradl rower g6rski. Pojazd ten
stal na balkonie jednego z blokow na osiedlu Pilsudskiego w
Nasielsku. Strata warta byla 600 zl.
• 26-27.02. z linji telefonicznej w miejscowosci Kqtne
nieznani sprawey skradli kabel telefoniczny wartosci 800 zl
na szkod~ nadzoru Telekomunikacyjnego w Nasielsku.
• Mieszkaniec gminy Swiercze K.B. skradl z prywatnego
lasu w Jackowie 19 drzew na szkod~ dwoch os6b.
Opr. MW.

Ktopoty z telefonizacjet
W najbliiszych dniach Burmistrz wybiera si~ do Ministerstwa
Lejcznosci w zwiejzku z planami rozszerzenia realizowanej inwestycji
na poludniowej cz~s6 gminy. W planach inwestycyjnych nie przewi
dziano bowiem pokrycia lerenu calej gmlny nowq i juz nowoczesna.
sieciq telefonicznq. Dotyczy to trzeciej cz~sci naszej gminy.

Spotkanie z polarnikiem
Czlonkowie Klubu Seniora przy Centrum Opieki Spolecznej wy
sluchali ciekawej prelekcji pana Zdzislawa Wrzeszcza, kt6ry przez
dwa lata przebywal na Antarktydzie.

Na

rehabilitacj~

do Krynicy

Osrodek Pomocy Spolecznej wystaral si~ 0 40 miejsc na lurnusie
rehabilitaeyjnym w Krynicy. Wezm<l w nim udzial podopleczni Cen·
trum Opieki Spolecznej.

Inspektor rozpoznaje sytuacj~
Pan Franclszek Kucinski· Inspektor gminy do spraw inwestycji
odwiedzi! w pierwszym semestrze roku szkolnego 1996/97 prawie
wszystkie szkoly. Celem wizyt bylo rozpoznanie stanu technicznego
tych plac6wek, co pomoie w zaplanowaniu Ich unowoczesnJenia I
remontow.
Notowal AZ.

W mlesiqcu Jutym na terenie miasta i gmlny Nasielsk zalstniafy
trzy zdarzenia pozarowe.
W Jask610wie 4 IUlego splon~!a s odola. W akcji ratowniezej
wzi~lo udzia!: 1 zaloga JRG z Pultuska i 4 zalogi naszej a.s.p.
Poniesione straty powstale na wskutek poiaru oceniono na 50.000
zl.
6-go lutego w Dobrej Woli sp!onql dach na oborze. W gaszeniu
pozaru ! ratowaniu i wentarza wzi~y udzia! 3 zalogi OSP. I JRG
Pultusk. Dzililki sprawnej akcji ratowniczej straty wyniosly tylko 4000
zl.
Piescirogi Nowe. W tel miejscowosci 12 Iuiego wybuch! pozar w
budynkU mieszkalnym. Niewielkie straty oceniono na kwot~ 100 zl.
W akcji gasniezej wzi~ly udzia! 2 zalogi O.S.P. z Nasielska i 1 zaloga
straiy poiarnej zawodowej z Pultuska.

Me eszkancy
W rozmowach prowadzonych
przez Redaktor6w naszego
miesililcznika z mieszkar'icami
mrasta i gmlny bardzo cz~sto
slyszymy glosy oburzenia I iry
tacji. Wzrasta przestl;)pCZOSC na
terenie Nasielska i okolic. Jak
spojrzymy na kronlklil policy)nq
przekonamy si~, ze wi~kszosc
wlaman dokonywana jest przez
nieletnich. M/odych 15-, 16-, ezy
17-lalk6w. Sa ani za rzymywani
przez policj~ i odsylani do os
rodk6w poprawczych w r6znych
miejscowosciach. Po pewnym
czasie Sq zwalniani na przepu
stki podczas ktoryeh ponownie
dokonujq przestr,3pstw. CZr,3sto
decydujej sir,3 na ueieczki nie
wracajqc z przepustek do zakla
dow poprawczych. I dale) doko
nujq wlaman, kradziezy, napa
d6w. Rekordzista - nielelni chlo
pak ma na swoim koncie ponad
kilkadziesiqt kradziezy. Z wyjas
nien jakie otrzymalismy w Komi·

pytaj~?

sariacie Polic)i w Nasielsku ""Y'
nika ze policjanci wielokrotnie
zwracali si~ do Sqdu Rejonowe
go w Pullusku 0 przeniesienie
tych os6b do zaklad6w pop raw
czych 0 zaostrzonym rygorze.
Lecz nie odnosi to skutku.
Wi~c pytamy: jak dlugo blil
dziemy si~ bae kilkunastu wyro
stk6w, jak dlugo b~dZJemy sir,3
martwic 0 nasz dobytek, kt6ry
zastawiamy w naszych do
mach. Czy spacer po ulicy ezy
parku letnim wieczorem ma bye
tylko marzeniem lub dawnym
wspomnieniem. Maze wladze
Sqdowe z Pul1uska nam odpo
wiedzq ?
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dokoriczenie ze str. 1

Na spotkanie z ministrami j
paslami do sali kina Niwa
przybyla bardzo duzo miesz
kanc6w gminy. W wiE;lkszosci
byli to mieszkaricy wsi. StCjd
tei w wypowiedziach pytajq
cych jak i w wypowiedziach i
adpowiedziach Gosci prze
waza!y prob emy zwiCjzane
ze wsi q i rolnictwem. Byly po
ruszane lei: i temaly og6lne,
jak np. sprawa wejscia Polski
do Unii Europejskiej, zagad
nienie padzialu adminislra
cyjnego kraju i powotania po
wiatow. problem bezpieczen
slwa obywaleli. M6wcy w
swych wypowiedziach wyra
zali zaniepokojenie islniejqcq
sytuacjq w kraju, co w szcze
golnosci odbija siE;! na ludnos
ci wiejskiej. Spada optacal
nose produkcji rolnej, na wsi
utrzymuje si~ duie bezrobo
cie, straszq wielkie po/ade
ziemi lei:qcej odlogiem.
Tradycyjnie juz wiele prob
lem6w poruszy! rolnik i dzia
lacz spoteczny pan Henryk
Olszewski. Zar6wno w jego
\'vypowiedzi jak i w dluiszej
wypowiedzi lekarza wetery
narii pana Wilamowskiego
oraz w wypowiedziach in
nych dyskutant6w widac by!o
Irosk~ 0 przyszlosc polskjej
wsi a przyszJosc naszego
kraju, Przedstawiciele rzqdu
uslyszeli szereg gorzkich
sl6w, lecz chociai: slowa te
przeniknililte byly goryCZq, to
jednak nie byly napastliwe.
Takie bylo tez odczucie 90S
ci. Byli oni zadowoleni z tej

ZYGIE
NASIELSKA

taklrudnej rozmowy.
Odpowiadajqc, Goscie mo
wili 0 swej pracy w Sejmie, 0
pracy w powierzonych sobie
resortach, kl6re Sq bardzo
waine i to szczeg61nie dla wsi
i malych miasteczkach. Mini
strowie szczeg6lnie inlereso
wali siEil polrzebami gminy w
dziedzinie telekomunikacji i
ochrony srodowiska leh przy
jazd nie by! przypadkowy, nie
by!o 10 spotkanie tylko dla
spotkania.Aktualnie w gminie
prowadzone Sq prace majCjce
na celu poprawienie stanu lq
cznosci i zwi~kszenie i10sci te
letonow Problem w tym, ze
nie eala gmina znalazla silil W
planach inwestycyjnych. In
tensywnie prowadzone Sq tez
w gminie prace majqce na celu
poprawlil w zakresie ochrony
Srodowiska. Kot/ownia wli?glo
we zastlilpowane Sq kotlownia
mi gazowymi i olejowymi,
przygotowywana jest budowa
zakladu utylizacji odpad6w,
wkr6tce gmina musi rozpo
CZqC budow~ oczyszczalnl
sciek6w. Zamierzenia Ie wy
magajq jednak pol~i.nych
srodk6w tinansowych. Wydaje
si~, ie przed.stawione proble
my gminy stanq si~ tei: proble
mami Pan6w Ministr6w, jest to
bowiem wsp6lny problem mie
szkanc6w gminy i kierowa
nych przez nich resort6w.
Prowadzqcy spolkanie p.
Bernard Mucha zakonczyl je
stwierdzeniem, ie kochac oj
czyzn~ 10 nie znaczy brae, ko
chac ojczyzn~ 10 znaczy da
wac. I chyba byto to najwaz
niejsze stwierdzenie tego
dnia.

AZ.

Mjr Janusz Rucinski - dow6d
ca Jednos ki Wojskowej w Na
sielsku. Urodzil sil;'! 23.06.1953
r, w Kozienicach (woj. radom·
skie). Po ukonczenlu Techni
kum Chemicznego w 1973 r.
rozpoczql naukl;'! w Politechnice
Swi~tokrzyskiej na kierunku
mechanicznym. Studia zakon
czyl zdobyciem tytulu magistra
inzyniera w 1978 r. Po studiach
zoslal pracownikiern Zakladow
MelaJowych "Predom-Mesko"
>,:

Zaranski Zbigniew urodzil si~
w Radymnie (woj. rzeszDwskle).
16.02.1939 r, w rodzinie robot
niczej. Zonaty - zona Katarzyna.
Jest ojcem dw6.iki dzieci: syn
Aleksander jest oficerem WOl
ska Polskiego, corka Katarzyna
jest piel~gniarkq. Jest dziad
kiem dla czworga wnuczqt.
W roku 1959 zosta! wcielony do
wojska Po odbyciu zasadniczej
s!uiby wojskowej I Uk.onczeniu
przeszkolen wojSkO'N)'Ct1 powo
lany zoslal do zawodowej sluiby
wojskowej na s anowisku zolnie·
rza zawodowego. W czasie s!uz
by stale podnosl swoje kwalifika
cje uczestniczqc w r6znych kur
sach. Zostaje awansowany do
stopnia chorqzego sztabowego.
Pracuie na wleiu stanowiskach
sluzbovvych wywiqzujqc si~ z na
loionych obowiqzkow w stopniu
bardzo dobrym czego dowodem
Sq dyplomy, medale i odznacze
nia resor1owe oraz Zloty Krzyi:
Zastugi, Dwukrotnie wyr6znjony
zostat odznakq Zasluzony dla
wojew6dztwa ciechanowskiego.
W Nasi?lsku zarnieszkuje Dd
1962 r. Zoinierzem zawodo'N)'m
jest do 1993 r. kledy to przechodzi
na zasluzon<l emerytur~.
Bardzo macna angaiuje si~ w
pracl';l spolecznq na terenie mia
sta igminy Nasielsk. Pelni funkcjl';l
Komendanla Miejsko-Gminnych
Straiy Pozarnych. jest zast~PCq
przewodniczqcego Komisjl dis
Nadzwyczajnych Zagrozen Ludzi
i Srodowiska Naturalnego gminy
Nasieisk. Prowadzi szkolenia Ja
ko instruktor Obrony Cywilnej. W
swej dzialalnosci spolecznej dClzy
do SlWorzenia silnych i prf;!znie

w Skarzysku Kamiennei. W
1980 r. zostal powo/any do
Szko!y Oficer6w Rezerwy. W
lrakcie nauki zosta! skierowany
do Nasielska gdzie pracuje do
dnia dzisiejszego. W t 981 zo
staje zolnierzem zawodowym.
W wojsku przechodzi wszystkie
stopnie od dowodcy plutonu do
z-cy dowodcy Jednostki, awan·
sUJqC na "''Yzsze stopnie oficer
skie. Na stanowisko dow6dcy
Jednostkl zosta! powolany w
1995 r. Prac~ lego doceniaJq
przelozeni wielokrotnie wyr6z
niajqc .odznaczeniami resorto
wymi. Zonaty - zona Wieslawa
jest z zawodu ekspedientk q.
Jest ojcem dw6ch synow: Ma
nusz Jest uczniem klasy maw
ralnej w Technikum Samocho
dowym w Nowym Dworze Ma·
ZDwieckirn, mlodszy • Jarek jest
uczniem nasielskiego Liceum
Og6lnoksztalcfjcego.
W chwilacll wolnych od sluz
bowych zaj~(;lubl czynnie odpo
czywac - uprawia biegi tereno·
we. R6wniez wiele przyjemnos
ci sprawia mu praca na dzialce.
U ludzi ceni rozs<l,dek i opano
wanie.

*:::

dzialajCjcych jednostek Ochotni
czych Slrazy Pozarnych na le
renie miasta i gminy Nasielsk.
NaJwazniejszym celem jaki so
bie wytyczyl to slWorzenie Fun
dacji na rzecz ochrony prze
ciwpoiaroweJ na terenie miasta
i gminy Nasielsk w celu poprawy
stanu wyposaienia jednostek
O.S.P., a tym samym popra'N)'
sta nu bezp iecz eristwa prze
civvpozarowego nasze) miejsco'
wosci i calego terenu gminy. Za
prasza do wspolpracy wszy
stkie podmioty gospodarcze dla
dobra naszego miasta i gminy.
W chwilach wolnych od prze
r6Znyct1 zai~c spolecznych lubi
poczytac dobrq ksi<l,.ik~. posfu
chat lekkiej muzyki (operetka).
Opiekuje si~ tei: wnukami. U lu
dzi ceni prawdom6wnosc, rze
teln05(;, uczciwo$c.

Nasielszczanin na Antarktydzie
dokonczenie ze str.

Ze swego bylego ucznia mo
ze bye dumna zar6wno "jedyn
ka" jak j .,dwojka", poniewaz
UCzl;szczal do obydwu tych
sZk61. W Liceum Ogolnoksztal
c<jeym otrzymal tzw. malCj matu
r~ (1951 r.). Z rozrzewnieniem
wspomina tamle lala, a zwlasz

dego nauczyciela stala silil pra
ca w Okrl;gu Warszawskim
Zwiqzku Nauezycielstwa Pol
skiego. Powierzono mu funkcj~
kierownika dzialu Praey Spole-

no go dyrektorem Departamen
tu Administracyjno-Soejalnego
PAN. Za Jego "panowania" do
konany zostal kapilalny remont
monumentalnego Palaeu Sta

W szkole interesowal go nie tyl
ko teatr. Gra! w orkiestrze d~tej
niezapomnianego muzyka sp.
Stefana Jaworskiego. Pasjono
wal sifi! tei sportem. Uprawial go
ito z duiym powodzeniem. Tak
bylo w Technikum Budowlanym
w Warszawie, tal< byto wreszcie
w Techniku Mechanicznym we
Wrodawiu. Trenerzy widzieli w
nlm kandydata na dobrego bo
ksera. Na studiach AWF w War

Redaktor Zycia Andrzej Zawadzki przeglqda z Panem Zdzlslawem pamiCjtki
z Antarktydy.

Na zdi~ciu: Zdzislaw Wrzeszcz na tie Zatokl Admlralicji.

eza teatr szkolny. Pami~la rolE;!
Widma z III cz~scj "Dziad6w"
Adama Mickiewicza, postac, w
kt6rCj kazala mu siE;: wcielie reiy
serka przedstawlenia - wspa
niala nauczycfelka i instruktorka
11arcerska Jadwiga Rostko·
wska. Kiedy dzis recytuje ml ob
szerne fragmenty swej roli,
oezarn! wyobraini widze go na
scenie profesjonalnego teatru.
Chyba bylby wielkim aktorem.

szawie zainleresowal si~ jednak
innq dyscyplinq. Modne stawalo
sll; rugby. W latach 1955- 56 by!
nawet w kadrze Polski w Ie] dys
eyplinie. AWF ukonczyl w r.
1959. W tyrn lei roku rozpoczql
pracl; zawodowq. Do roku 1965
praeowal jako nauezyciel wy
chowania fizycznego w Uceum
Ogolnokszta!cqcym w Brwino
wie.
Nowym wyzwaniem dla mia-

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
- Lizo! idz popros kuzyna - przemowH do niei i usiadl na
krzesle.
Za ehwill; wszedl Germain, dziewczynie kazal zostac w sklepie.
- Coies tak zalterowany, Ludwiku? - przem6wil kupiee - co
ehcesz ode mnie? Ledwies wczoraj przyjechal, a ciCjgle biegasz
po rnlescie. Wyglqdasz jak wyzel tropiqcy zwlerzyn{l.
- Zgadles i jestem na tropie. Pelno mam doskonalych pomy
slow. Prawdopodobnie ie ferai d'une pierre deux coups (upiekl;
dwa ptaszki na jednym ogniu), ale potrzebujl; twojej pomocy.
- Moja pomoe na !wo]e uslugl, tylko nie darmo! - i Germain
zrobil gest liezenia pieni~dzy.
- BCjdz spokojny, przeciei to nie pierwszy interes z mojq pani q.
- No tak, s1ueham wi~e.
. Nie potrzebujli! ci zaleeac dyskrecji, przyjechalem gromadzie
material do onego rozwodu krolewieza Konstantego; patrzebuj~
spry1nej kobiety, jakiejs dziewczyny. ktorqby moi:na wkrl;cic na
dw6r kr6lewiczowej.
. Rozumiem. dam takq, ale stc dukat6w argent comptant
(got6wkCj).
- Nie lak zaraz bratku, a jak si{l nie zrobi? awansUj~ dwadzies
cia, a pOlem w miar~ powodzenia...

czno-Oswiatowej. Byta 0 praca
na rzeez nauczycieli. I tu paml(;l
tal 0 swoieh nasielskich korze
mach. Pewnego razu przyslal
do Nasielska autokar i zabral na
calodzienna wycieczk(;l Grupe
nauczycieli. Ugoscil ieh w bu·
dynku ZNP, zorganizowa! spot
kanie z prezesem Zwiqzku. Pra
cujac \'I ZNP ukonezyl drugi fa
kultet - pedagogikl; z psyeholo
giq na Uniwersytecie Warsza
wskim
Przetoieni wysoko cenili
zdolnosci organizatorskie i wie
dz~ naszego rodaka. W 1979
powierzono rnu klerowanie Wo
jew6dzklm Osrodkiem Uslug
Pedagogicznych. Pracowal lu
jednak tylko 3 lata, iycie bo
wiern postawilo przed nim nawe
wyzwanle. Na 12 a wlasciwie na
t 4 lal zwiqzal sie z Polsk q Aka
demi q Nauk. W 1982 mianowa

sziea. Ostatnie dwa lata zawo
doweJ kanery spedzil, jak wspo
mnialem na wstl;pie na antar
ktyeznej stacji badawczej PAN.
na WySpl8 Kr61a Jerzego. Byla
to uwienczeniem jego podr6ini
czej pasji. wczesnle] bowiem
przez wiele Jat pi/otowal wyeie
ezkl zagraniezne. Ozi:; Jest ]ui
na emeryturze. Chetnie spotyka
si~ z tymi, kt6rych ciekawi wielkl
swiat. 0 swoieh podrozach opo'
wiadal w pierwszych dnlach
marea ezlonkom Klubu SenJora
w nasielskim Centrum Pomoey
Spolecznej. W kwietniu jest juz
umowlony z mlodzlei q Szkoly
Podslawowej nr 2. Z pewnoSciq
zaproszq Go i inne szkoly z te
renu gminy.

AZ.

- Niech i tak bydzie, cil;iko leraz co zarabie - westehnal
Germain i skwapllwle chowa1 dukaty do kantorka, patrzqc
pozqdliwie na dobrze wypchany trzosik kuzyna.
- A teraz gdzieita kobieta?
- To Uza.
. Co? ta smarkata, eM z-nowu?
- Spojrzyjno w oezy tej smarkatej! powiadam d, to chytry wCji,
zrozumle w lot, co od niej chcesz, wsllzgnie sie Wszl;dzie, a na
pozor, trzech zliczyc nie umie. takiej nam potrzeba.
- Oobrze wreszcie, wiem. ie sifi1 znasz na ludziach, ale jak jq
tam wkrt;Jcisz?
- To moja rzecz, jUz ja darmo stu dukat6w nie wezmt;J.
- S1uchaj Germain, ta panna respektowa krolewiczowej. Za
rembianka, cZl;sto tu do sklepu przychodzi?
- A co tobie do Zarembianki? - zapytal kupiec, bystro patrzqc
w twarz kuzyna.
. Nie... jest piekna a dumna jak kr61owa, a raczej ... jak praw
dziwa polka. Jaka by to byla iona i pani domu; ale szlachcianka,
ezy poszlaby za mnie?
- Rozumiem, to jest ten drug I interes, moie Germain I na tem
co zarobi.
Spojrzeli sobie w oczy. W lej ehwili wyglqdali jak dwa koty.
Slarszy opasly, spokojny, wyrachowany. Mlodszy bystry, dra
pieiny a ukladny.
- PrzysJij mi Lizfi! - przem6wil La Brie wstajqc.
51

Charytatywne ognisko Straz si~ pali!!!
Jak juz pisalismy na la
mach "Zycia Nasielska" w
poprzednich numerach na
terenie miasta i gminy Na
sielsk bardzo aktywnie roz
pocz~la dzialalnos6 Akcja
Kalolicka. Umozliwia ona lu
dziom swieckim dzialanie na
rzecz bliinlch pod opiekq
Ksili!zy z naszych parafii.
W dniu 9. lutego Akcja Ka
tolicka parafii Sw. Katarzyny
w Piescirogach Nowych
wraz z ksi~zami tej parafii
zorganizowala wieczorek
przy ognisku, na ktory zapro
szona wszystkich mieszkan
cow. 0 godz. 15.30 w nie
dziel~ zostala odprawiona
Msza SWiQta podczas kt6rej
datki na tacli! zbierali czlon
kowie Akcji Katolickiej. Po
nabozenstwie rozpalona na
przykoscielnym terenie ogni
sko na ktare drewno ofiaro
wal wlasciciel tartaku p. Ko
mendarski w Poniatach.
Podczas spotkania serwo
wano kielbaski i inne art. spo
ZYWGZ8 oraz napoje a czas
umilal zesp61 muzyczny p.
Roslonskiego - miejscowego
organlsty. Caly doch6d uzy
skany ze sprzedazy art. spo
zywczych oraz zebrana pod

czas nabozenstwa "taea"
zostaly przekazane na eel
charytatywny - jest to zakup
obiadow dla dzied z ubogich
rodzin, ktare ehodzq do
szkoly w Piescirogaeh. Co
dziennie jada osmioro dzie
ci wytypowanych przez na·
uczycieli i dyrekcjQ Szkoly.
Akcja Katolicka postanowi
la ze obiady 1e b~d<1 serwo
wane do konca roku szkol
nego.
Caly dochod wyniosl 640
zl, jest to suma ktora nie wy
starczy na opiacenie jedno
ralOwe obiadow dla dzieci
do konca roku szkolnego
wiQc Akcja Kalolicka ma za
miar ponownie zaprosi6
wszystkich na drugie ogni
sko po Swi~lach Wielkanoc
nych.
Popierajqc szezytny eel
jaki wytyczyla sobie Akcja
Katolicka z parafii Sw. Kata
rzyny zwracamy siQ z pros
b q do wszystkich mieszkan
cow Nasielska i okolic 0 po
moc w realizacji zamierz8n,
ludziom kt6rzy chCCj by
dzieci nigdy nie chodzily
glodne. Tym co los dzied
nie jest oboj~tny Serdecz
nie Dzi~kujemy.

Na zdj~c1u: Jeszcze niedawno tym "Zuklem" Slrazacy z Cieksyna leidzili do
pozar6w,

W "Kro
nice czer
wonego ku
ra" w luto
wym n!Jme
rze "ZyGia
Nasielska"
informowa
lismy 0 po
zarze
w
Cieksynie.
Spalila silil
remiza
strazacka,
spalil si~
strazacki I
sprzQI.
Spalila si~
CZq s tka na
s z ego
gminnego
majq1ku. Na zdjlilciu: Widok przez okno do w1wtrza
wypalonej remizy, A byla tam piiilkna sala
To strata widowiskowa wykorzystywana tak.i.e VI

nie tylko
dla Cieksy
na, 10 strata
calej gmi
ny.
Nad
tym
nie

m

0
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czasie IJroczystosci rodzinnych"

- Dobrze, muszlil tylko drzwi oslroinie alwierac, zeby lej nie
zgniesc nosa, bo pewnie nas podslucr,iwala.
Lekki szelesl w sk epie potwierdzil slowa kupca. Wszedl. Liza
z najniewinnlejsz<'!. minCj ukladala wstCjiki w pudle.
- Kuzyn cilil potrzebuje - powiedzial Germain.
Liza weszla do pokojU.
Byla to dziewczyna, majilca lat dwadziescia. ale wyglqdala na
szesnascie. Nie duia, chuda, chOG zr~czna, z lwarzq bladq, nieco
dziobata, brunetka. Miala czarne, bardzo zywe oczy, kt6re ciqgle
byly spuszczone, nigdy niemi olwarcie nie spojrzala. Sierota, dale
ka krewna Germaina, wychowala sili! ad dziecka w Warszawie,
m6wila doskonale po polsku i byla wielkq pomocq w sklepie. Zimna
i przewrolna natura, jedynym jej pragnieniem bylo zebrac duio
pienilildzy, w czem silil zupelnie zgadzala ze swoim pryncypalem,
tylka, ie ciqgnli!'!a co mogla na swo!<'!. stron~, czego on si~ zupelnie
nie domyslaJ mimo swej przebiegiosci.
La Brie nie chcial od razu zwierzyc si~ dziewczynie.
- Moja mala - rzeki prolekcjonalnie - wiem, i.e z ciebie dobre
dziecko; zamieszkam u was, jeszcze nie wiem na jak dlugo,
prosz~ ci~ zajmij si~ rozpakowaniem moich rzeczy i postaraj siE;!.
ieby mi lu bylo wygodnie. Masz tu dukata dla siebie na wstqzki.
Liza uk/onila si~ I odpowiedziala z przyciskiem:
. Zrobi~ dobrze wszyslko, co mi blildzie polecone, kawaler
moze liczyc na to.
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a

przejsc
obojQtnie.
Dzis jesz
cze lrudno
powiedziec
cos pewne
go 0 przy
czynach le
go pozaru.
W sprawie
teJ prowa
dzone jest
dochodze
nie.

- Oblecujqca istota - mowi1 La Brie sam do sieb'e - zobaczymy
teraz, jak sito; kuzyn popisze - i ',vyszedi nucqc jakqs piosenk~.
Germain wziq! do serea swoje zobowiqzanie. Tego dnia po
obiedzie ogolil silil, zawiqzal bialC!, rnuslinowa chustk~ na szyi,
ubral si~ W odswito;tny, popielaly surdul i tr6jgraniasly kapelusz,
uja1 laskE;! z duzq. zloconCj galkq w jednq r~k~, w drugq spore
pudlu peine deseni I probek r6znych i udal silil do domu Pokrzyw
nickich.
W przedpokoju zastal drzemiCjcego hajduka w barvvie Sobie
skich, a zjednawszy go sobie ofiarowaniem tynfa. poleci1 oznaj
miG, ze przyszedl z interesem do najjasniejszei kr6lewiczowej.
Maria J6zefa kazala go wprowadzi6 do swego gabinelu.
- Jestem Germain, kupiec z Marywllu . zaczCjl po kilku niskich
uklonach. - Panna respektowa waszej krolewiczowskiej mosci
bierze u rnnie (ozne drobiazgl do robot. Otrzymalem w tej chwili
z Paryza bardzo pi~kne wlory I pr6bki i powazylem sie- przed
stawic je osobisciewaszej ksi(:Jz~cej moSci.
Kr61ewiczowa kazala wzory pokazac, przywolala z drugiego
pokoju Anusit;i, Marcysi~ i pann~ Agat~ i zaczli!lo oglCjdac.
Wzory byly rzeczywiscie bardzo pi~kne i nadawaly si~ do
rozpocz~tego kobierca. Srodek legoz stanowily polCjczone her
by Wesslow i Sobieskicli. Rogala i Janina, a na brzegi byl do
wybaru albo wieniec d~bowych lisci, miejscami przetykany Pli!
sowemi r6zami, alba szlak rMnobarwnych aslrow, bialyell lilil i
dzwonk6w niebieskich.
(c.d.n,)
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13-16.03.97.
"Tunel" przygodowy, prod. USA, godz. 17.00 I 19.00.

9

I

21-23.03.97.
"Ostatni sprawiedlivvy" &ensacyjny, prod. USA, godz. 17.00.
4-10.04.97.
"Kosmiczny mecz" przygodowy, prod. USA, godz. 17.00.
10-13.04.97.
"Uspienj" dramat psychologiczny, prod. USA, godz. 17.00.
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"Tunel". Nastl?pny film z udzialem wspanialego Sylvestra Stallo
ne. W tunelu podwodnym lqczqcym wysPlil Manhattan ze stanem
New Jersey dochodzi do katastrofy samochod6w, zaraz po tym do
wielkiej eksplozji. Konstrukcja tunelu zostaje os!abiona. wlaty lunelu
zostajq zablokowane przez betonowy gruz. Uwil?zieni ludz.ie zostajq
skazani na pewnq smier6 Jest jednak droga ratunku przez szyb
wentylacyJny... Wyk. Viggo Mortensen, Amy Brennenman, Sylvester
Stallone. Czas projekcji nieznany.
"Ostatni sprawiedliwy". Teksas, latatrzydzieste. Samotnyw~dro
wiec przybywa do wyludnionego miasta opanowanego przez dwie
konkuruja.ce bandy przemytnik6w. Liczqc na lalwy zarobek - przy
bysz przylqcza sil? do jednej z band i jednoczesnie wsp61pracuje z
drugq. Wyk.: Bruce Willis, Alexandra Powers, Christopher Walken.
Czas projekcji - 101 min.
"I<osmiczny mecz". Wspaniala komedia wykonana technikq
kombinowanq Iqczqcq anjmacj~ z filrnem aktorskim. Na Ziemil;)
przybywajq kosmici by opanowa6 planet!;!. Krolik Bugs pr6buje
pokrzyZowac ich plany, proponujqc meCI koszyk6wki. Jesti druzyna
Ziemian wygra - intrUII wyniosC! sifi! w kosmos. Okazuje sll;), ze
przybysze nle zamierzajq grac zgodnie z regulami i potrafi q blyska
wicznie przyswoi6 sobie umiej(;HnOsci zaobserwowane u mieszkan
cow Ziemi. Wyk.: Michael Jordan, Wayne Knigllt. Theresa Randle.
Czas projekcji 80 min.
"Uspieni". Film psychologiczno-sensacyjny. Nowy York, w latach
szescdziesiqtych czterech chlopc6w z biednej dzielnicy wykonuje
prace zlecone przez mie;scowego gangstera. Czasem dopuszczajq
si~ drobnych kradzieiy. Jedna z nich prowadzi prawie do smierci
przypadkowego czlowieka. Zostajq zamkniecl w zakladzle popraw
czym gdzie Sq terroryzowani przez zwyrodnialego strainika. Po
latach przypadkiem jeden z chlopc6w spotyka swego kata. Posta
nawia si~ zemsci6 ... Wyk.: Robert DeNiro, Dustin Hoffman, Kevin
Bacon. Czas projekcji 146 min.

J{uczq azwony!
HUCZq dzwony na kosciele
ad samego rana.
Jezus Chryslus wyszedl z grobu,
Radosc nieslychana!
Tlumy spieszq do swiq,tyni,
gdzie jest grob ubrany,
W kt6rym lezy um~czony,
Pan Jezus kochany.
Lecz jui nie ma Jego Cia/a,
Grob SIf; pusty zostal,
Na nic zdala sj~ straz czujna.
Samowladnie powstall
Znikly tale, smufne piesni,
Plakac jui me trzeba,
Zmartwychwstaly Pan otworzyl,
drog~ nam do meba.
Wiosna, rzuca do stop Bozych,
pierwsze kwiaty wiosny.
Z piersi plynie alleluja,
Ozier! nastal radosny.!
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Znaczenie hasel
POZIOMO:
1 - samica wilka, 4 - osla kielbasa, 7 - nabijesz go sobie przez
nieuwag~, 9 - wycieczka, wyprawa, 11 - region gospodarczy w
pln.-wsch. Francji, z Nancy i Melz, 12 - na niei satelity, 13 - nie kum,
nie bra ale... , 14 . umyslowa lub fizyczna, 17 - w przyslowiu: gdzie
Rzym a gdzie... , 18 - g!6wna tliltnica. 20 - czlowiek cierpiqcy na
zaburzenla zolqdkowe, 23 - nie jawa, 25 - jezioro we wsch. Afryce
o gll;'bokosci do 706 m. 26 - male auto. 27 - okres historyczny (nazwa
epoki) za panowania Wladyslawa JagieHy.
PIONOWO:
1 - podwojenie lub potrojenie jakiejs liczby to.. , 2 - plastyk
wytwarzaJqcy swe dziela w emalii, 3 - znana prezenterka telewlzyj
na... Mlynarska, 4 - dawniej - rodzaj spodni z szerokimi nogawkami.
5 - przyrzqd optyczny do obserwacji dwuocznej. 6 - ialus delikatne
dziecko pod opieka mamy, 8 - nad kolanami, 10·· spjywa Ci z czola
gdy ci~zko pracujesz, 13 - jeden ze znak6w Zodiaku, 15 - czaso
mierz, 16 - jednostka mocy, 19 - czynnosc przy krosnach, 21 - tuz
w kartach, 22 - mila na sniegu sankami, 23 - dawniej zajmowal
miejsce w kolejce dla innej osoby, 24· rzeka z Naklem.
Rozwiqzaniem krzyz6wkl b~dzie hasla- mysl S.J. Leca, wypisana
z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu do diagramu.
Rozwiqzania proslmy nadsylac na adres Redakcji na kartkach .00
cztowydl, lub wrzucac do naszej redakcyjnej skrzynki pocztowej
przy wejsciu do kina "Niwa" do dn. 6.04.97.

Jerzy R6zalski

Rozwiqzaniem krzyi:6wki z nr 2/97 byla my,;1 K. przerwy-Tetma
jera: "na dwie rzeczy nie ma
lekarstwa, na smiert i na bez
czelnoSc".
Szczl?sliwq laureatkq zostala
pani Anna Ostrowska z Nasielska.
Serdecznie gralulujemy.
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IYGIE

NASIELSKA

nformac]e kulWira ne
W lutym, w Warszawie Dow6dztwo 3 Brygady Rakletowej Obrony
Powietrznej zorganlzowalo przeglqd amatorskich Lespo!6w instru
mentalno-wokalnych, w kt6rym udzial wziql zesp61 "Transformacja
Kaktus" zlozony z Nasielszczan, w skladzie kt6rego wyslf;pujq:
Rafal Gorski, Tomasz Topczewski i Jacek Gawronski. Milo nam
poinformowac, ze zesp61 ten zajql w tym przeglqdzie pierwsze
miejsce i zyskal duze uznanie za umiej~tnosci licznie zebranych
:?luchaczy. Duzy wklad w tym sukcesie rna rowniez chorqzy Wieslaw
Zbikowski, ktory na co dzien pomaga i opiekuje si~ zespolem.
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Komisariat PolicJi
Ochotnicza Strai Pozarna
Pogotowie Gazowe Nasielsk
Pogotowie Energetyczne Nasielsk
Pogotowie Wodoci'lgowe
Centrala Telekomunikacji
Pogotowie Ratunkowe Pultusk

..

- 12-207. 12-377, 997
- 12-288, 998
- 12-222
- 12-421 (w godz. 7-15), po
15.00 Plorisk tel. (81) 62-26-45
- 12-496
- 12-401
- 26-11,999

Osrodek Kurtury informuje, ze rozpoczq/ si~ jUi: turniej bilardowy,
Chl;ltni do udzlalu w nim mogq si(l jeszcze zapisa6 w 1rakcie trwania
turnieju do dnia 20 marca br.

DyiuRy NASiE sk'ch ApTEk

Informujemy, ze dnia 17 rnarca br. 0 godz. 15.00 otwartazostanie
wystawa prac dzieci i mlodziezy czlonk6w k61ka plastycznego,
dzialajqcego przy Osrodku Kullury, kt6ra b~dzie czynna codziennie
do 22.03. w godz. od 14.00-18.00.
Zapraszamy

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego:
4-13.03., 20-26.03.
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek:
1-3.03., 14-19.03., 27-31.03., 1.04.97.

elefonizacja gminy
Wraz z nadejsciem wiosen
nej pogody obselWujemy na
terenie miasta i gminy ekipy

W zwiqzku z finalizacjq
iwestycji czeka nas zmiana
numer6w telefonicznych.

-'

l

RzyckodNi REjONOWEj
w NASiElsku
Lekarze lntemisci dyzurujq W kazd q sobot~ od
godz.8.00-12.00.
Gabinet zabiegowy czynny jest Wkazdq sobot~,
niedziel~ i swi~ta w godz. 9.00-11.00.

TdEkoMUNikAcjA ~PofskA
Na

zdj~clu:

Ekipa budujqca

lini~

telefonicznq na trasle Plesclrogl - Cieksyn

prowadzqce prace przy ukla
danlu nowych linii telefonicz
nych. Juz niedlugo pOd/ q
czona zostanie nowa centra
la, a nasze rozmowy poplynq
przez swiatlowody. Nie po
daj~ przyblizonego terminu
zakonczenia prac, aby nie
zapeszyc, bo termin ten jest
juz bardzo bliski.

IYGIE
NASIELSKI

B17dzi emy m ieli nu mery
siedmiocyfrowe. Stanie si~
to poprzez dodanie na po~
czqtku do obecnego nu
meru liczby 69. Chcqc do
dzwonic si~ do innej miej
scowosc! w naszym woje
w6dztwie nie trzeba b~
dzie wybierac numer6w
ki e ru n kowych. Osoby
chcqce dodzwonic si~ do
nas z innego wojew6dztwa
b~dq najpierw wykr~cac
numer 23 (a nle jak obec
nie 238).

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna
jest W dni powszednie i pracujqce soboty w godz.
7.00-21.00.
W wotne soboty w godz. 8-14.00.
W niedziele w godz. 9.00-11.00.

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 pocztowy jest nieczynny.

WYKAZ

niezabudowanej nieruchomosci, potoionej we wsi Siennica,
gmi a Nasielsk
przeznaczonej do sprzedazy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
L,p,

Numer
dzialki

Pow,
w ha

Numer
KW

I.

290/1

0,30

26459

Pohi:enle i 0PIS
nieruchomosci
Nieruchomosc poJ.oiona we
wsl Siennica obj'ilta jest
ochron<:j jako oblekt
zabylkowy - CZ<;lSC parku
podworskiego decyzjOj
Wojew6dzkiego Kons""",,
tora Zabytk6w,
Decyzja Nr KL,
111.5340-21/94/95
z dnia 20.06,1995 r.

Przeznaczenle
w plan!e
Kompleks planistyczny
o 18 ZP • adaplacJa
i rekonslrukcja
zabytkowego parku

ABSOLWENCI KLAS VIII

Cena
wywoJ.awcza

Warunki nabycia
Nabywca zabylku powinien przedloz.yc
proJekt programu uiylkowego dla
przedmiolowgo zabylku zamierzony
spos6b wykorzystania . uzgodniony
z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w,
Zobowl:v.anie do realizowania warunk6w
konserwatorskich,
Zobowiqzanle nabywcy do wykonania
renowacJi parku w terminie 5 lal od dnia
sporzqdzenia lJmowy notarialnej, wedlug
programu rekonSlruk(;ji parku uzgodnionego
zWKZ,

1.605,00 z!
+ vat po za·
stosowanlu
50% obniiki

OGlOSZENIE

Dyrekcja Zasadniczej Szkotv Zawodowej
a od wrzesnia 1997 roku

Zesp61 Szk6! Zawodowych w Nasielsku

ZarZCld Miejski w Nasielsku

Ogfasza w roku
szkolnym 1997/98 nab6r do klas pierwszych
o specjalnosciach:

oglasza konkurs na stanowisko

Zasadnicza Szkola Zawodowa

Dyrektora Przedszkola
w Piescirogach Nowych

przygolowuie do zdobycia kwalifikacji w zawodach:
· krawiec odzJezy damskiej lekk'ej,
- slusarz mechanik.
- wielozawodowa (m.in. stolarz, mechanik pojazd6w sa
mochodowych, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy,
elektromechanik samochodowy, kelner, sprzedawca),
Uwaga: uczniowie klas wieloz3wodowych zai~cia z nauki
zawodu organizuja we wlasnym zakresie,

Liceum Ekonomiczne (4-letnie)
o specjalnosci:
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw umozliwia
zdobycie zawodu
Technik Ekonomista i utniej~lnosci m.in.:
- obsluga komputera,
- pisanie na maszynie.
Absolwenci lej specjalnosci b~dq podeJmowali zatrudnie
nie we wszystklcll podrniotach gospodarczych i w roznych
kom6rkach organizacyjnych tych podmlol6w.

Technikum Zawodowe (4-letnie)
umoillwia zdobycie zawodu
Technik Odzlei:owy
o specjalnoscl: krawiectwo lekkie.
Wymagane dokumenty:
- podanie 0 przyj~cie do szkoly,
- swiadectwo ukonczenia szko!y podstawowej,
· karla zdrowia wraz z kartq szczepien.
· 3 fotografie.

Dokumenty nalezy skladac w sekretariacle szkoly
06-130 N~sfelsk, ul. Lipowa 10, leI. 12~585

Kandydat przystlilpuj<lCY do konkursu powinien po
siadac kwalifikacje okreslone w RozporzCjdzenlu Mini
stra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 roku
w/s wymagan, jakim powinny odpowiadac osoby zaj
nluj'lce stanowiska dyrektor6w oraz inne stanowiska
kierownicze w poszczeg61nych typach szk6! i plac6
wek (Dz.U. z 1996 r. Nr 20, paz. 91).

Oferty powinny zawierae:
- kwestionariusz osobowy poswiadczony przez kie
rownika aktualnego zakladu pracy (jesli kandydat ni
pracuje, przez kierownika ostatniego zakladu pracy);
- odpis dypJomu i inne dokumenty stwierdzajqce
kwalifikacje;
- zaswiadczenie lekarskie 0 przydatnosci do zawodu
nauczycielskiego;
- opinie z ostatnich 5-ciu lat pracy zawodowej oraz
inne dokumety stwierdzajCjce osiqgni~cia w pracy
pedagogicznej;
- koncepcj~ klerowania przedszkolem na pismie.
Szczeg610we informacje w sprawie konkursu oraz
regulamin przeprowadzenia konkurSLJ moina uzyskac
w Urzf;Jdzie Miejskim pok. Nr 10, tel. 12-664, 12-427.
Oferty nalezy sklada6 w zaklejonych i Gzytelnie oz
nakowanych kopertach z naptsem "Konkurs na stano
wisko dyrektora Przedszkola W Piescirogach Nowych"
w sekretariacie UM w Nasielsku w terminie do 25
marca 1997 r.
Rozstrzygni$cie konkursu nastqpi w dniu 26 mar
ca 1997 roku 0 godz. 10.00 w Urz~dzie Miejskim pok.
nr 10.
BURMISTRZ

mgr Wojciech Ostrowski

OGlOSZENIE
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 kWletnia 1985
roku 0 gospodarce grunlami i wywlaszczan!u nieruchomosci
(Jednolily lekst z 1991 roku Oz. U. Nr 30, poz. 127 z
p6i:niejszymi zmianami) oraz § 13 zarzqdzenia Ministra Go
spodarki Przestrzennej i Budownietwa z dnia 19 czerwca
1991 roku w sprawie przetargow na nieruchomosci stano
wiqce wJasnosc Skarbu Paristwa lub wlasnosc gminy (M.P.
Nr 21. paz. 148)

ZarzQd Miejski w Nasielsku
ogfasza ustny przetargnieograniczony

na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci polozonej
w miescie Nasielsku
przy ulicy Rynek
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchs
most oznaczona jako dzialka nr 765 0 powierzchni 206 m ,
posiadajqca Ksil,:gli' Wieczys1<j Nr 21811. Dzia!ka nie posia
da prawnie ustalonych granic od wschodU i zachodu. Grani
ce te Sq sporne.
Przedmiotowa nierucllomosc w planie zagospodarowania
miasla Nasielska przeznaczona jest pod budownictwo mie
szkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne oraz us!ugi, adap
tacja i uzupelnienie zabudowy malomiasleczkowei.

Cena wywofawcza wynosi 3800 zf +vat
(sfownie: trzy tysiijce osiemset ztotych
+ vat)
Przetarg odblildzie si~ w dniu 24 marca 1997 roku
o godz. 9.20 w Urz~dzie Miejskim w Nasielsku pok6j
nr 13.
Warunkiem PrzystClpienia do przelargu jest wplacenie wa
dium w wyso osci 10% ceny wywolavvczej, tj. 380,00 zlotych
(slownietrzysta osiemdziesiqt zlotych) w kasie UrzE;ldu Miejskie
go w Nasielsku najptzniej w dniu przetargu do godz. 8.30.
Wadium zwraca siliJ natychmiast po przelargu. Wadium
wplacone przez osob~ kt6ra wygra przetarg zaliczone zos1a·
nie na poczel ceny nabycia, a w przypadku uchytenia si~
przez lq osoblil od zawarcia umowy, wadlum przepada n
rzacz sprzedaiqcego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniewainienia prze·
targu bez podania przyczyn.
SZGzeg6!owe inlormacje rnoina uzyskac w Urzt;)dzre Miei
skim w Nasielsku pok6j nr 6, tel. 12-664 wew. 26.
BURMISTRZ
mgr Wojciech Ostrowski

PKODUKCJA PLANDEK

na kaidy samoch6d

(nietypowe rozmiary )
napisy reklamowe na W/W. ~1S

Pawel Mqltllowski Psucln,

ULD~bowa 9 ~~

OGlOSZENIE
ZarzQd Miejski w Nasielsku
ogfasza II pisemny przetarg
nieograniczony

na wydzierzawienie na okres
3 lat niezabudowanej
nierucho~osci 0 powierzchni
134 m ,oznaczonej jako
dzialka nr 1143/3, polozonej
w miescie Nasielsku
przy ulicy Staszica
Nleruchomos6 moze bye przeznaczona na prowa
dzenie dzialalnosci uslu90wej bez prawa wznoszenia
stalych budowli i budynkow. Cena wywolawcza miesi\l
c~ego czynszufzierzawnego wynosi 45 groszy za 1
m , co za 134 m wynos! 59,30 zlotych + vat (slownie:
pi~edzjesiqt dziewi~e zlotych trzydziesci groszy + vat).
Ofertl;1 w zaklejonej kopercie z podaniem proponowa
ne] wysokosci czynszu i przedstawieniem programu
zagospodarowania nieruchomosci nalezy skladac w
Urz~dzie Miejskim w Nasielsku pok6J nr 6 w terminie
do dnia 21 marca 1997 roku do godz. 13.00.

Przetarg na kt6rym nastijpi otwarcie ofert
odb~dzie si~ w dniu 24 marca 1997 roku
o godz. 9.00
w Urz~dzie Miejskim w Nasielsku
pok6jnr13
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplace
nie wadium w wysokosci 118.60 zlotych (slownie: sto
osiemnascie zlotych szescdziesiqt groszy) w kasie
Urz~du Miejskiego 'II' Nasielsku najp6zniej w dniu prze
targu do gadz. 8.30.
Zastrzega sil;1 uniewai:nienie przetargu bez podania
przyczyn.

BURMISTRZ
mgr Wojciech Ostrowski

SKUP PAPIEROWKI

~l~~:~~~~~!re
tel. 47 - 80
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i BIURO RACHUNKOWE I1
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I . Prowadz~nic

~si~51 podatkowych.
oraz rozllCZCllla V!\ T.
!
• Rozliczanic roczllc PIT.
j • Kompleksowa obsluga "' Urz~dzie
! Skarbowym i ZUS-ic.
!

"SAN BUD"
SANiBUD

i
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Sabino Trzaska - Nosie/st ui Lesna 26

i.....

06·130 NASIELSK
ul.Broninek 7
tel.(0-238) 12-415
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USI:.UGI KRAWIECKIE
lekslvlia, konfekcja. dodalki

\

3z/fcie !1c1 zamowie!1ie Z materiai6w
w/c18!1/fch j' ,Powierzot1/fch.
Zt1traSzamlj' Nasielsk. ul.Warsz3wska 42

RUR, ORAl KSlTAlTEK
KANALllACYJNYCH PCV
USlCZELEK zoproszo do:

HYDR4ULICZNO·~ANITARNE
rynny VLV':'" Kszfo"TI Ki mefalowe, zowory,
grzejniki e.o" boterie, zlewozmywaki,
umywolki, sedesy, dolnopluki, wonny,
far by ,Iakiery, grille, itp.

[SYSTEMVALARMOWE"-!
'I' •

.

Atrakc'1111C C£NV!

autoalarmy, . immobilisery: centralne zamki. \
* elektryczne szyby,' bfokada zap/onu,
i
radio-montal, * alarmy w pomieszczeniach. l

I. ·

I
l

·domo~ny.

/(I'/~~""I'/'.)//
Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14

.. /f"/n·/,

L.,,_~

1
l

__ ~,__

pl'o(/ukcja. uslugi. sprzedaz,

ra~l'.'

• Sprzedam Polonezo - 1987 rok, skrzynia S-cio
biegowa, cena 4.500,·. K:Jzimierz Topczewskl.
SWlerkowo. tel. Swiercze - 207
* Sprzedam gospodarstwo 12,5 ha w miejsco 
wosci Lelewo, z budynkami (dawniej ubojnia).
Kontakt (0-89) 625 - 44 - 10
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Pilka rrozna

Tenis st.olovvy

Puchar "Sztandaru" dla Krzysztofa Pilkarze przed sezonem
Pod konlec lutego 1'1 P!ocku
odby! si~ Fina! Centralny tur
nieju tenisa sto!owego, najwii;l
kszej i najstarszej imprezy teo
nisowej 1'1 kraju dla dzieci i mlo·
dziezy do 15 lat, maja..cej jui
SWq 42-letni<:t tradycj~, W tur
nieju tym znDw znakomitq for
rnq zablys nal Nasielszczanln
Krzysztof Stamirowski zaj
mujac pierwsze miejsce 1'1 naj
starsz ej ka tegorii chlopc6w,
Krzysztof byl wymieniany
wsr6d faworyt6w, ale nie do
pierwszego miejsca, Fawory
tern do zwyci~stwa byl tryum
(atar z przed dw6ch lat, aktual·
nie piqty kadet w kraju Jacek
Kalita z Warszawy, oraz star·
szy od Krzyszt ofa 0 prawie
dwa lata Sebastian Kopecki z
Plocka. Jednak i tym razem
Krzysztof sprawil milq niespo
dziank~ swoim opiekunoll1 i
sympatykom udowadnlaj<lc,
ie ostatnie wyniki nie byry
dzie!em przypadku, tylko po
tWierdzily jego wysokle umie
jr;tnosci tenisowe.
W Plocku startowali r6wniei.
Klaudia Szadkowska zajmujqc
w najstarszej kategorii dziewczCjt
wysokie drugie miejsce, oraz Pa
wel Kowalski, kt6ry by! plqty w
sredniej kategorii ehlope6w.

W Howie odbyly si~ mistrzo
stvva wojewodztwa LZS w tenisie
stolowym, w kt6rych udzial wzi~li
Nasielszczanie Pawel Kowalski i
Krzysztof S tam irawskl. Obaj zaj~
Ii piervv'sze miejsca w swoich ka
tegoriach. Pawel w mlodzikaeh, a
Krzysztol w kadetach.

8 marca 1'1 Zurominie odby! si~
III Woiew6dzki Turniej Klasyfika'
cyjny Kadet6w i juniorow, kt6rego
stawkq bylo zakwalifikowanie si~
na turniej makroregionalny. Bar
dzo dobrze wypadli reprezentanci
Nasielska. Krzysztol Stamirawskl
byl pierwszy w kadetach, oraz
wygral turniej juniorow wyprze
dzajqc swego koleg~ Pawla So
kolnickieflo. Drugie miejsee za
j~la r6wniei. Klaudia Szadko
wska w Junlorkach Cala trojka
naszych reprezentantow zakwa
lifikowala Sl!; na makroregion.
Klaudia wystClpl tam r6wniez i w
kategorii kadetek, poniewai Jui
wczesniej zapewnlla sabie w nim
udzlal.
W Zurominie startowa! tei
nasz najmlodszy zawodnik Pa
wei Kowalski, zajmujqc bardzo
dobre czwarte miejsce w kade
tach i 6sme w juniorach.

opuchar burmistrza pO raz trzeci
Kolejna edycja Ligi "Sz6
stek" rozpocznie silil 1 maja
br. Podobnie jak w lataeh po
przednieh patronat nad roz
grywakami obJ~1 burmistrz
Wojciech Ostrowski. G/ow
nym troleum pozostanie pu
char, kt6ry zostanie wrf;lCzo
ny zwyci~skiej druzynie.
Tryumfatorzy pozostalych
klasyfikacji otrzyrnajCj nagro
dy rzeczowe.
POlostale koszty m.in.
ubezpieezenie zawodnik6w,
zakup niezbf;ldnego sprz~tu
pokryte b~dq z wpisowego
zebranego od wszystkich
uezestnikow rozgrywek. W
lym raku bGdzie to 25 z! ad

jednego zawodnika. Tegoro
ezna impreza b~dzie prze
z na ezona dla wszystki ch,
kt6rzy nie grajq aktualnie w
rozg rywkach org an izowa
nych przez PZPN. Aby byto
wi~cej uczestnikow limit wie
ku obnizono do 16 lat. Ter
min zglaszania druzyn i
wplacania wpisowego mija
20 kwietnia. Dodatkowe in
formaeje na temal Ligi i pro
cedury zglaszanla zespol6w
mozna uzyska6 w kolekturze
totolotka u pana Jerzego Ku
laszewskiego.
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Intensywnie przepracowali
sezon zimowy pilkarze nasiel·
skiego Zbika, przygotowujqe si~
do walki a IV ligfil. Ca!y styczen
i luty trenowali 1'1 goscinnej hali
w Sochocinie a w marcu rozpo·
cz~1i treningi na wolnym powie
trzu. W mlr;dzy czasie uezestni
czyli w turnieju halowym w Pion
sku, na kt6rym wsr6d renomo
wanych zespo!6w zajr;li dobre
piqle miejsce. Poza tym, mimo
-ze nie byli zbyt dlugo na wolnym
powietrzu, rozegrall kilka spol
kan kontrolnych. Zremisowail

2:2 z Nadnarwiank q Pultusk,
wygrali 3:0 z Przyszloseict War
szawa. 5:1 z rezerwami "SwiIU"
Nowy Ow6r, 6:1 z "Iskrq" z Oro
bina, oraz przegrali jeden ll1ecz
z Paloni q II Warszawa 6:2
wzmocnionq ezterema zawod
nikami z pierv'IszeJ ligL Jak wi
dac przygotowanie do sezonu
jest dobre Z nadz'ejaml wi~c
oezekujemy na zwycir;stwa w
rundzie wiosennej i ten uprag
nionyawans.
als.

Strzeleckie mistrzostwa Europy

e at bez edal
W tym roku Polska by!a orga
nlzalorem mlstrzostw Europy w
strzelectwie z brani pneurnaty
cznej. Ozi~ki Renaeie Mauer
strzelectwo stalo sir; bardzo po
pularne, To dla lej w dniu 1
marca do sali WAT-u w Warsza
wie, gdZle odbywaly si~ mis rzo
stwa, przYbyty Humy mi!osnik6w
tej dyseypliny. Wsr6d nich bylo
kllka os6b z Nasielska. Przybyl
tei: mieszkajqcy obecnie w War
szawie, a uradzony w Nasielsku
pan Zdzislaw Wrzeszcz - polar
nik.
Wszysey byli przekonani, ie
Renata stani na najwyi.szym
stopniu podium. I ona tei tego
chelala. W bogatej kolekcji me
dali I tytul6w nie ma jeszcze ty
tulu mistrzyni Europy. To. ie mi
strzostwa odbywaly sil? w War
5zawie wydawalo siEil bye atu
tem nie do przebicia, kibice
sponowi uwai:ajq bowiem, i.e
~ospodarzom pomagajq nawet
seiany. Chyba malo kto przypu
szezal, i:e Renata moze nle sta
nqc na podium, a jui: zapewne
nikt nie bra! pod uwagE7 tego. i.e
moie nie zakwalifikowae siE7 do
osmioosobowego finalu. Nie
stety. tak si~ sta!o.
Ale nie robmy zlego tragedii.
Poziom swiatowej ezol6wki jest
naprawdE7 wyr6wnany, a i wynik
OSlqgni~ty przez Reni~ byt wyni
kiem na swiatowym poziomie.
Przeciwniczki lego dnla byly le

psze Nasza zawodniczka prze
analizowala sytuacj~ i nia pr6
buje si~ usprawiedliwiae. ie
mowila na przyklad, ze tui:
przed mistrzostwami w Warsza
wie przeszla ci~ikq gryp~_
Renata jest naprawd~ wielk q
sportsmenka. Z pewnosei q
przei:ywala poraik~, ale nikoll1u
1ego nie okazywala. Szezerze
gratulowala rywalkom sukce
s6w. Z usmiechem udzielala
wywiad6w, rozdawala autogra
Iy, pozdrawiala znajomych i nie
znajomych sympatyk6w. Kiedy
jednak zbliiyl si~ final W plstole
cie pneumatyeznym szybko
wszyslkich pozegnala i poszla
na sal~, sby bye blisko zawod
niezek, w finale tym wysl~powa
la Polka, Miroslawa Sagun.
Cheiata Jq dopingowac, a
p6iniej cieszyc sir; razem z ni q
z jej medalu.
Wydaje SIl;!, ze Mistrzynl po
trzebny jest odpoezynek, odpo
czynek ad spotkan i imprez na
jej czesc. Potrzeba jej troehf;
spokojU. Myslt;), i.e jui na naj
bliiszych zawodach znDW b~dq
medale. Mysl~, eo Wlr;ee), wle
rz~, ie zdobt;)dzie brakujqce jej
do kolekcji zlola medale mi
strzostw Europy I 5wiata. A za
trzy lata Olimpiada w Sydney,
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