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"Zycie" zaczyna czwarty roczek
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Swi~to Zmartwychwstania
 

W tym roku Swir;to Zmartwychwstania Panskiego obchodzilisrny 
wyjatkowo wczesnle, bo juz w marcu. Na zdJ~clu: Pi~kny I vvymowny 
gr6b Pana J zusa w nasielsklm kosciele . 

•
Zegnaa 

zimO! Witaj wiosno! 

W kWletniu 1994 r. ukazat Sl~ 
piervvszy numer "Zyeia Nasiel
ska'·. Obecnie gazetk rna juz 
nurner 37. Skonczyltsmy wi!?c 
jUz trzy latka i zaczeHsmy 4 ro
czek. Jak fen czas zybko ply
nie. 

POCZq ki byly bardzo lrudne. 
Rada Miejska poprzedniej ka
dencjl chciala miec sw6j organ 
prasowy 0 charakterze informa
cyjno-kulturalnym. Zanim led
nq,k wyszedl pierwszy numer 
.,Zycia Nasielska" probe wyda
nia samorzqdowej gazelki pod
jela n3Jplerw Komlsja Oswiaty, 
Kultury I Sportu Rady Miejskiej. 
Wydano wtedy pisany na ma
szynle i skserowany ieden nu
mer "Wiadomosci Nasielskicil' 
(nr 1). Nastepnq probe podj~li 
pracowniey MGOK, kt6rzy wy
dali dwa kolejne numery (nr 2 
oraz nr 3-4) , Wiadomosei Na
slelskieh" . 

Poczqtkt byJy wiecej nil. 
skromne. Z perspekt vy czasu 
muslmy powiedziec. ole Ie pier· 
wsze pr6by, ehociaz ambitne, 
byly jednak bardzo nieudane. 
Byty to raeze) drUkl ulotne nil. 
gazety Rada byia jednak nie
uslt;)pliwa. Gdy powolano Refe

rat Kultuly i zatrudniono nowyeh 
iudzi. w zakres ieh obowiqzk6w 
wplsano wydawanle gaz tkl sa
morzC1dowej. Opracowano kon
cepcj~ p;sma, dobrano ze pol 
i... udalo Sl~, ehociaz nle za
wsze bylismy zadowolenl ze 
swej pracy. To ehyba pomoglo, 
starallsmy SIE? bowiem dosko· 
nali6 swoj warsztat, poznawac 
zapotrzebowanie czytelnik6w. 
Naszym sukcesem byto aJ~
cie pierwszego miejsca w kon
kursie na naJlepszq gazetkli! 10
kalnq. Cleszylismy sie z olrzy
manego nag rod\? ko lPute
ra. 

Co dalei- Wiemy. ze pismo 
winno wycl10dzit, wiemy ie win
no podnosie swoJ poziom, Wic
my. ze "Zycre Naslelska,' lest 
czytane i lubiane. Ale wie y tei, 
ze ma wielu przeciwnik6w, kla
rzy prowadzCj z nami bezpardo
nOWq walkr;. Myslimy. iewynika 
to z ego. ie chcq, aby lokalna 
prasa wydawana byla na wy· 
zszym poziomie. Bye moie doj
dzie do zmlany redakcjl. Wierzy
my ;ednak, ze ei, ktorzy przeJmq 
od nas wydawanie gazetki b~d 
to robie tepiej niol my to robilis

.y. 

Pierwszy aZlen wiosny zwa· 
ny popularnie Dniem Wagaro
wieza uplynql w naszym mies
cie bardzo spokojnie. Na uli
each widac bylo k larowo 
ubranq lodzieol_ Nie zabraklo 

tylko wsp61nie z nimi sp~dzi!y 
en dzien na rozrywce. 

Nasielski Osrodek Kultury 
postaral si~ 0 to, aby moina 
byb obejrzec w kinie eiekawy 
ilm I znanym lylko 1m sposo

Wichura, jaka przeszla przez 
nasz kraj w Wielki Piqtek wyrzq
dzila tei wiele szk6d na terenie 
naszej gminy, Na zdjfilciu: dwie 
pot~ine topole przy Szkole 

PodstawoweJ nr 2 nie oparly sle 
sile wiatru. Na szczfilseie niewy· 
rzCjdzily one wili!kszych szk6d (a 
mogly. linia energetyczna luz 
obok). 

rowniei: tradycyjnego toprenia 
Marzanny. Wladze szkolne (0

zumnle podeszly do ueznl6w, 
ktorzy w tym dniu chcialy ad· 
paczqc od lekeji I nie rozliczaly 
lell za l1Ieobecnosc w szkale. 

bern sprowadzil bardzo intere
sujacy i cieszqey sit;) duzym 
zainteresowaniem w kraju film 
produkcjl polskiej "Nocne gra
fity", kt6ry obejrzalo kilkasel 
NasielszGzan. 



W okresie ad ostatniego spm
wozdaniGl Rada Mieisk8 odbyia 
dwa posiedzenia - Jed c 17 
marea. drugie w dniu 3 kwretniil 
Na obydwu sesJaeh n jWIf;'eej 
uwagi poswl~eonosprawomgo
spodarki smieeiowej na terenie 
gmlny. Problem tkwi w Iym, i.e 
zamkni~te loslalo wySypiSKO 
smleei w Kosewie. a za zallie
czyszczanle trodowiska gmlnll? 
Qrozq milionowe (w starych pie
ni<Jdzaeh miliardowe) karl". Zo
stelly on€' JUZ allczone, ale v·,yko
nanie decyzji zosta!o zawieszo
ne, poniewai: gmina podiQla in
lensywne prace loY eelu Lorgani
zowania nowego skladowiska 
smieei Planuje sit;! jecinak, ze nle 
b~dzie to sk!adowisko, G b~dzie 
to zakJad ieh przetwarzania i Uly
Iiz.aeji. Po wielu a alizaeh i bada
niach ustalono, i.e oplymalnym 
miejscem jego usytuowania mo' 
glyby byc okoice 'tIsi Jaskolowo. 
CZli'SC mieszkanc6w tej wsi zJo 
zyla jednak protest przeciwko pia· 
nowanej 10kaJIZacji i stanowczo 
sprzeciwia sili' budowie t8qo obie
ktu w tyrn terenie. 

Pierwsze posiedzenie Rady 
poswi~eonebylo wlasnie rozpa
trzeniu tego protestu. Na sej~ 
przybylo wielu mieszkaric6w 
wsi Jaskolowo. Wladze gminy 
cheClc, aby radnl przed podj~
ciem deeyzj1 2rlali doki;ldnie 
problem Iaby uzyskali odpowie
dzi na zarzuty mieszkaricow 
wsi, na spotkanie zaprasili naJ
wainieJsze osoby w wOJewo
dztwie zajmujqce si~ ochronq 
Srodowiska. Obecni byli: P. Ta
deusz Pikus - dyrektorWydzialu 
Oehrony Srodowiska i Lesnic
twa Urz~du Wojew6dzklego, p. 
Andrzej Gwizdala-Czapl icki . 
dyrek or WoJew6dzkiego Inspe
ktoratu Oehrony Srodowiska, p. 
Leon Wisniewski - dyrektor Te
renowej Stacji Sanitarno-Epide
rniologicznej w Pultusku, p. Wie
slawa Wiklinska - kierownik ze
spolu do opracowania zmiany w 
n iejscowym pianie zagospoda
rowania przestrzennego. 

Radnl z zainteresowaniem 
wysluchaJi tresci prate 'lu, Wy
sluchali takze \ovysl<tpien przed
stawicieli mieszkancGw. Wi~· 
kSzosc z wypowiadajClcych si!;? 
stwierdzita kategorycznie, ze 
nie clice lego rodzaju obieklu w 
pobllzu swojego Illiejsca zamls
zkania i to wlasciwie byl pod 

stawowy argument. Na posta
wione zarzuty i wCjtpliwosci mie
szkanc6w odpowiadali zapro
szeni fachowcy_ Przekonywali. 
ie instytucje, na czele ktorych 
stoiC! SCj po to, aby tego typu 
obiekty sluz'yly poprawie stanu 

ZYGIE 
NASIELSKA
 

sa. itarneg . a nl zeLJy tanoWI' 
ly aodatkowe zagrozenle. Moze 
tlle bye nawet skarg rnieszkan
cow. a onl w wypadkach zagro' 
zeli podejmuJ<:l z wlasnej Ini je
tywy dzialanla. Po sluchaniu 
zar6wno mieszkancow jak i la
chowe6w zarowno jednej jak i 
drugieJ stronio radni zadall sze
(eg pylari. Koncowyrn aktem tej 
cZli'sci obrad bylo glosowanie 
nad prz.yjlilclem bqdi odrzuce
ni m protestu Radni wlekszos· 
CIC! glosow zadecydowali 0 od
rzucenlu protesiu 

W drugiej SZfilsci lege ~OSI0 
dzeni3 radnl wysluchOili wyst(j
pienie! p. GrzegorLa Bialoruckie· 
go - dyrektora Biura w Ka eeJarii 
Prezydenta RP do spraw samo
rZqdowych. Omowil on zasady 
funkejonuwania SI ef Uslug 
PUblicznych, ~t6re to 'ltrefy S'l 
namiastkCj powiatu samorzqdo 
wego_ Wydaje SIO, i.e znalezle
nie sil;' W takiej ::.Irefie mogloby 
wplynqc ak,fyvllzuj<,\co na nasz(j 
gmin,? Temal ten jest ak ualny, W 
bezposrednirn b wielll qsie
dzlWle naszej gminy t'Norzy sle 
Nowodworsko-Mazowieeka Stre
fa Uslug Publi:::;z.ny h. Radnl 
dleieli dogl\,bnie p znac piusy i 
rrJlnusy taklego przedsl~wziE?ci . 
Oowiedzleli Sift m.ln., ie lego 1'0

dzaju zwiqzek rni\;ldzygrnin y 
moze S upiac gmlny z r6znyeh 
vojew6dztw. W wyniku glo O'>'1a
nia podjeto uchwalt;! In t 8 n c y j
n CI 0 wejsciu do f\Jowodworsko
Mazowieckiej Strefy Us!ug Publi
cznych. Postanowlll takZe, i.e w 
najblli.szym czasie zorganizowa
ny zostanie wyjilzd radnyd, w 
akolice owego Sqcza. gdzie na 
rniejscu mozna bedzie przekonac 
sie, jak dz.lala taka Strefa. pan le
waz taki organizm zosta~ tam j . 
powolany. 

protest grupy mleszkaric6w 
wsi Jask61owo z051al wpra'v'v
dZle oddalony ale na nastepnCi 
sesje, na kl6re) miano podjqc 
uchwale w sprawle zmiany w 
miejscowym pianIe zagospoda
rowania przestrzcnnego w rejo
nie wsi Jask610we, zaproszono 
jeSZeZ8 raz ml8szkarlc6w wsi. 
aby w tak delikalnej sprawie wy
sluchac ich jeszeze raz, rnogly 
sie bowlem pOjawlc nowe 8rgu
menly przemdwiajqce za zanle
chaniem tej inwestycji w tym te
renie. PoinforrnowanD Jes2cze 
raz mleszkancow 0 zabezple
ezeniach, Jakie bylyby tu wyko· 
nane i 0 kolejr-asci podejmowa
nych przez sarnor 2ld dzialan 
Aby dac odpcwiedZ. na naj
m iejsze awet wqlpliwosei. 
m si bye w pierwszym rzi?dzie 
dokonana zmiana loY planle 
zago podarowania tego terenu, 
a nast~pnie przeprowadzol1e 
drobiazgowe badania. aby wy
kluczyc mozliwosc jakichkol
wlek zagroi.en Tak surowe Sq 
w tym przypadku przepisy. Rad
nym chndzi tei 010, aby wyklu-

CZylC wszelk:e webezpieezen
StW3. Po wysh I(;hanlu gl su 
wsz slkicll chliltnycll Przewod· 
n;czqey zarzqdzil Qlosawanie w 
spraWl8 zrnJclrl w rt1!escowym 
planl8 zagospodaro vania prze· 
strzennego. Uehwala w teJ spra
wle wii;lkszoscla glos6w zostal
przyj!ilta. 

o'1adto ;'a 8j sesii podi~to 
Uct, Nail;' w sorawle a r arllii 
nazw U CDm 8 terenl!:! w_1 

Mogowo. Post"nowlono ei vas
przec dZla anla honorowego Ko
mltet~ FU'1daCJi S7tan·'jaru d 
Jeanost ' Ratowrif:tw<l Ga.~I1:

Gzego VI PIJI u ku. k,oia ~wyrn 

dLialan:e obejnlul9 takie gml
ni? Nas:alsk. Do skladlJ Koml'elL 
Honorowego delegowany ZOSlo' 
z 1 ~zei gor.iny p H 'nr)'k Olsz.." 
wskl. 

Wynotowal A.Z. 

W rnarcu Zarzqd obrado al 
dwukrotr ie. Odbyiy si~ one w 
dniacll 14 i 25 marce. 

DuiCj CZf;)SC pierws<.ego $ ot· 
kanla poswi~cono rozpalrzeniu 
pI' testu lllieszkaricQw \'lsi vla
sk6!owo przeclwko lokdltzaeil 

kladowiska odpadow slalycn w 
tej miejs uwosei. Zebrani ze 
zrozurT'ieniern odniesli si~ do 
prr>lestu widz<jc w nlm troskf,' 
ml8SZK ncow 0 51'10)8 oloGze
nio. Rozpatrzono wy unl~te za
rzuty. Wysluchan opif}il Komi· 
SJI Zdrowia. Ochrony Srodowi
ska. Opieki Sootecznej i Rodzl 
ny w leJ sprawle. Stwierdzon . 
ze \\Iysvni~te w pr tescie zagro
zenia byly dostrzezone przez 
projektantow w koncepcji budo
wy skradowiska I przewidzlclno 
odpowlednle zabezpieczenl3. 
Protest postanowlc1no od zucle 
w calosci i tak l~ sprawli! przed
stawie Radzl8. Jecinocz .nie 
postanowlono zwroelc uwag~ 
wykonawcom projektu technicz
nego na jeslcze wniklrwsze po
dejscie do ogo problemu. 

Drugq waill q sprawct rozpa
1rywana lego dnla byla propozy
CJa ZGKiM w sprawle pOdf1lesle
nia stawek za omiatanie r~czne, 
wyw6z rlIeczystosci z ko zy uli
r.::znych, lokaie uzytkowe i wod~ 
z ujt;!c obcych. Ustalono nowe 
ceny zgodne z propozyejq Dyre
ktora ZGKiM. W wypadku jed
nak ceny za wod~ w Pieselro
oach prfPonowan'l stawkt;! t .19 
zl za sn zmnr8jszono do 1,09 zJ 
za m . 

W zwiqzku z wnloskiem Pani 
Dyrektor Osrodka Pomocy Spo
iecznej Zarz1.d wyrazi! zgod~ na 
pomoc finansawq w sprawie za
kupu apara u dla dziecka mesly
sza, ego. Urzqdze lie to wedlug 
speejalist6w daje szans~ na 
prawldtowy rozw6j dZieck . 

W dalvzeJ cZt;:sel rozpa rzono 
pisma skierowane do Zarzqdu. 
Postanowiono: ufundowac na 
wniosek organizato,Qw nagrod~ 
rzeczowCj dla zwyc1ezcy t rnieju 
pilkarskiego "Ligi Szostek'; wy
razie z~odli' na rozebranie stare
go buoynku szko1y w Psucinie; 
zaprosi6 Zarzqd kJubu "Zbik" na 
spotkanie z Zarzqdem Miasta; 
przeprowadzic wspolne posie
dzenia Zarzadu Mlejskie(:l0 Z 

Zarzqdern OSP I wladzarni stra
iackimi, ulnorzyc w50% iT.lesZ
kancowi Mi~koszyna nal inosc 
wobee Urzedu Skarbowego; po-

I foriTIowac soltysa wsi Zabo
ae. ie w iosek mleszkar1cow 
wsi 0 oswietlenie bli'dzie zrealr 
zo'Nany. gdy b~dzle rnoder
nlzowaf"la llnia energetyczna. 
Rozpa ruj<lC pismo Polskiego 
Towarzystwa do Walkl z Kalec 
twem stwlerdzono, ze w imlenlu 
ZarzCjdu sprawy te koordynuJ8 
na terenie gminy Cenlrum Opie
kJ SpoleczneJ. Tam skierowano 
tei inne os by proszCjc 0 
wsparcie. VV zwiqzku z pismami 
dotyczqcyml zlego stanu dr6g 
postanowiono, ie odpowie
dzialni za Ie sprawy urzli'dnicy 
gmlnnl zroblq rekonesans I za· 
decydujCl. kt6re drogi v....ymagajGj 
usprawnienia i remonlu w pier 
wszej kolejnosci. 

W koncowej eZl\1sel obrad Za
rzC\d pod/GIl decyzj~ 0 rozpisaniu 
konkursu na dyrektora Naslel
skiego Osrodka KUllury. Ustalo
no jednoczesnie. jakie warunki 
ma speln1ac kandydat. 

Obrady w dniu 25 marea pos
wiliJcone byly omowieniu spraw 
ochrony przeclwpozaroweJ w 
gminie_ Oprocz przedslawicieli 
wlaoz gminnych asp w posie
dzenlu wZ1e" rownlez udzlal: Ko
mendant Wojew6dzki Strazy p_ 
Bogdan Kolakowski, Komen
dan! Rejol1owy PSP p Krzy
szto! Kowalski, Oow6dca JRG 
Pultusk p_ Witoid Musiriski. Za
poznano SI,? z problemami 
ochrony przeciwpozarowej na 
lerenie gminy, okreslono zada
nla gmlny w lyrn zakresI8 - reali
zowane poprzez finansowanie 
asp oraz okreslonv. na co mo
ie liczyc gmrna ze strony wladz 
wojew6dzi<ich_ Wladze wojewo
dzkie strazy zapewnily, ze nie
odplalnie nieslona b~dzie po
moe slrai.akom ocilolnikom w 
naprawie sprz~tu pozarniczego. 
Mi ylll akc ntelll spotkania bylo 
wr~czenie upomink6w od Za
rzqdu dwom zasluionym slra
iakom z naszej gminy - panu 
Henrykowi Olszewskiernu i p. 
Zbigniewowi Zaranskl8lnu. 

Oruga czese pos:edzenia 
miala takZe charakter spotka
nla. Temat m rozmow z Zarzq 
dzem klub J "Zbik" byly proble
my wynikaj<jce z rozszerzenia i 
lepszej realizacji zadan przez 
ten klub_ Zarzqd zadeeyd wal 
wspom6c dZIalanr8 Klubu w nie
zb~dnych naprawach obiek!6w 
sponowych. 

Notowal A.Z_ 



Medal dla Burmistrza 

UrzqdWojew6dzkJ, Wojew6dzki Inspektorat Obrony Cywilnej wy
r6znify naszego Burmistrza Miasta i Grnmy dyplornem i n edalern 
pamiqtkowym za IJzyskanie bardzo dobrych wyni ow w zakresle 
obrony cyvvilnej I ochrony ludnosci w roku 1996. WyrOinienie to 
traktowane jest jako wyr6znienie w zystkich tych, kt6rzy przyczynili 

ilil do uzyskania tak wysokiej oceny w zakresie obrony cywilnej. 

Prezydent RP w Naslelsku? 

Z inicjatywy wladz miejskich oraz dyrekcji szkoly zosta! zaproszo· 
ny Prezydent RP Aleksander Kwasniewski na uroczystosc otwarcia 
Zespolu SzkoJ Zawodowych. 

otrzebne Sij pieniijdze 

Czynione 5'-1 starania 0 uzyskanie dodalkowych srodk6w na wy
konczenie hali sportowej przy Szk Ie Podstawowej nr 1. Sp dzie
wane jest ze pieniqdze le wplyna. z Minis erstwa Edukacji Narodow8J 
1 za posredn1ctwem Kancelarii Prezydenta z G!ownego Urz~du 
Kultury FizyczneJ i Turystyki. 

Co z targowiskiem? 

Przygotowywana jest 'oneepeia nowej lokalizacjl targowiska. 
Cz~s6 owocowo-spozy.vcza pOZDstalaby w ul. KosClelnej, a cz~· C 
przemyslowa prze iesiona bytaby l1a wschod ia cz~sc rynkU w 
miejsce przystanku autobusowego. Przystanek autobu OWl' zostal· 
by przeniesiony winne mJejsce i urzCjdzonl' estetyczl1le. 

Pracownia komputerowa 

Finalizowane Sq prace przy urzqdzanlu pracowni komputerowej 
w Szkole Podstawowej nr 2.. Pracownia ta zostata Jui zakupiona z 
dodatkowych srodk6w na oswiatlil. a przezl1aczonych przez Rad~ 
AlelskCj na en eel. Szkola takZe partycl'puje finansowo w reallzacji 

tego zamierzen!a. 

Przybywa wodociqg6w 

Ruszyra najwililksza !nwestycja wodociqgowa gminy Nasielsk zlo
kalizowana na tereme 4 wsi - Psucina. Cegielnl Psuckiej, Bud 
Siennickich I Aleksandrowa. Kosz! inwestYCJi wynl8sie prawie 800 
tys. zl (8 mid starycll zlotyeh). 

Smoch6d dla ratownictwa technicznego 

larzCjd Gminny asp i asp Nasielsk przl'gotoWUJCl otrzl'many z. 
Komendy GI6wnej Policji samoch6d Nysa 522 do celow ratownielwa 
techniclnego. Strazacy SCj 9Jlilboko przekonani, ie spo!eczenstwo 
gminy dopomoze Vol wyposazaniu tego samochodu w odpowlednie 
srodki techniczne. 

Wybra! AZ. 

Ai 8 razy w miesii:j,cu marcu 2 zas t;lpy OSP, oraz 1 zast~p 
wyjezdiala nasielska asp do zawodowej strazy pozarneJ. 
gaszenia palqcl'ch si~ traw na 1.111.97 mial miejsee poiar w 
terenie miasta i gminy. Plon~y piwnicy nalezCjcej do Spaldzlel 
trawy przy szlakach kolejowych ni Ogrodniczej w Naslelsku. 
podpa lane przewaznie prz8z Tym razem slrat nle zanolowa
nieletnich. no. 

W dn. 9.111. od palEjcej si~ lra 20.111. w mieiscowosci Maze
wy w Piescirogach spali! si.;J ba wo spailla sifil'sterta slumy. W 
rakow6z naleiCjcy do przedslE;! gaszeniu braly udzla! 3 zast$PY 
biorstwa Ziemniaczanego w Pi OSP i T zastr;;p JRG z Pultuska. 
le. Straty oconiono na kwol~ 
2000 zl. W gaszeniu braJy udz!al opra:. M.W. 

2.111. W Studziankach nieznani sprawcy dokonaJi w!amania do 
niezamleszkalego budynku gospodarczego, ska.d wyniesli glazurli!, 
terakotr;l, silnlk elektryczny. Straty oceniono na kwot\l 3500 zl. 

Budy Siennickie - z plantacji drzewek Iglastych, poruszajqcy silil 
samoctlodem m-ki "Zuk" sprawcy pr6bowall skrasc 12 sz!. choinek. 
Sploszeni przez wlasciciela porzueili sw6j !up. Personalia Jednego 
ze sprawc6w policja ustalila. 

9.111. Studzlankl. Nieznany spraWC3. pod nieobecnosc domownt
k6w wlamal sit;) do garaiu skqd skradl samoch6d m-ki "Polonez" 
wan sci 8000 zl. 

W Kosewie m eszkaniec Kqtnych zosla! napadnili!ly przez 
dw6ch osobnik6w. W wyniku pobicia poszkodowany dozna! ob
razen wewn\,lrznych oraz zlamama ieber. PoilCj3 ustalila spraw
e6voI rozboju, 

12.111. IN Dobrej Woli nieletni rowerzysla wyjecha! niespodzianie 
na lewq stron~ drogi nie sygnalizujqc zamlaru skrE;!tu. ZoslaJ polr'l
c ny przez "Poloneza" jadEjcego za nim. Z obraieniami glowy 
zosta! przewieziony do szpital . 

13.111. w noey nieznanl sprawcy wyprowadzili z niezamknl~leJ 
obory zwierz$la • byka i krow~. Rolnik wyceni sirat\' na 2100 zl. 

asielsk· do stojqcego przy ul. Koscielnej "Fiala 126 p" nieznani 
sprawcy uSllowali dokonae wlarnanla I kradziezy samochodu. Gdy 
nie udalo uruchomic': si$ pOjazdu zlodzieje zabrali kolo zapasowe i 
zdemolowali wn~trze aUla. 

- l gollilb ik6w slojqcych na terenie dzialek ogrodniczych przy 
osiedlu Warszawska "amatorzy" 9ollilb! skradli ptakl 0 wartosci 6000 
zl. 

W krotklm okresie czasu dwukrotnie dokonywano wlamania do 
garazu kradnCjc samoch6d,Fial 125p". Sprawc8mi okazali si~ 
17·letni mieszkancy Wyszkowa. Wobec jednego z nich Sqd zaslo
sowar areszt tymczasowy. 

W noey z 21 na 2.2.111. <. parkingu przl" osiedlu Warsz8wska 
skradziono samoch6d m-ki "Polonez". Sprawcy porzucili nast~pnie 

pOJazd na teren!e gmlny Serock podpalajCjc go. 
23.111. w miejsc wosci Nuna nieznani sprawcy po wybiciU szyby 

weszli do domu samolnie mieszkaiClcej tam kobiety I po sterroryzo
wanlu nozem skradli telewizor i Inne rzeczy na kwOlf)' 2000 zl. 

27.111. w Studziankach skradzlono .,Flata 126p". Pojazd zostal 
odnaleziony w stanie nieuszkodzunym na terenie niezamieszkalych 
zabudowan we WSI Mokrzyce. Tam tez odnaleziono 2 karoserie z 
pojazd6w skradzionych na terenie gm. Joniec i Plocka. 

30.111. W Pieseirogach dziecko wtargn$lo nagle na jezdnilil wprost 
pod nadlezdza/Cjcego "Rata 126 p". Niele nl nie odniosl powainiej
szych obraien, 

W Cieksynie mlodzl mieszkancy Warszawy wraeajqey z dyskoekl 
zostali POblCI przez dwoch nleznanych sprawcow. Jednej z poszko
d wanych skradziono kolczykl i butl' 0 Iqcz.nej wart,osei 400 zl. 

s,IV. W jednYI11 z pomieszcz~rl gospodarczych na \erenie wsi 
Siennica pope{nll samob6Jstwo 35-letl1l mieszkaniec Paullnowa. 

Zmiany we wladzach 
asielskiej O.S.P. 

Zmiany we wladzach nasiel· VOce prezesem zostal wybra· 
skiej O.S,P. ny p. Tadeusz Bielecki. 

Na wniosek Za' Ejdu Miejsko Naczelnlk • Grzegorz Wyso
Gmrnnego Zwiqzku Ochotni cki. 
czl'ch lrazy Pozarnydl zosta!o Z-ca Naczelnika - Grzegorz 
zwolane dn, 8.111.97 r. Nadzwy Bielecki. 
czajne Walne Zebranie c lon Skarbnik - Franciszek To· 
k6w O.S.P w Nasielsku. pczewski. 

Komisja Rewizyjna pointor Gospodarz - Edward Osta· 
mowala zebranl'ch straiak6w 0 szewski. 
wni sku 0 nieudzielenie a solu Sekretarz - Piotr Winnicki. 
lonum dia Zarzqdu z pOWOdL; Czlonkowl8 Zarzqdu - Jerzy 
nieudolnosci Jego dzialania. le Stelmach, Damel Wlodarczyk. 
bran! przl'chylili i~ do wniosku 
komlsji. 

W glosowaniu jawnl'rn wybra
no nawy sklad Zarzadu Miejsko
Gmlnnych Ochatniczych Strazy 
Pazarnych. ZYCIE 

FunkCj$ prezesa powierzono 
p. Zl'gmun1owi Michnowskie
mu. NASIELSKA 



Nasielski Osrodek f<ultury wspol Nast.;pflie pakazawy mecz pilki 
nie z Klubem Sportowym ..Zblk". si tkawei Zblk - Nadnarw'anka PLJI
oraz gruP<l nasle1skich dzialaczy tusk, a po nirn pilkarskie erby 
spolecznych, zaprasza mleszkari gminne Zbik Nasielsk . Wkra Cie
COVy calej gmlny w dnlu 3 a'a na ksyn. 
stadion miejskl w Nasielsku na ie· W ml~dzy czasie odbli'Cl'l Sl~ 
styn, w kt6rego programle przewidu wystltPy nasielsklch zeoolow mu· 
ie si~ sport i rozrywk<;!, zycznych i orkles Y Sir, iacklej, 

Feslyn rozpocznie si~ 0 godz. o'az z magneloforu bE;ldzl8 ply
10,00 lur iejefT] pilki noi.nej 0 Pu n<;! a muzyka disco-polo, rabare 
char Prezesa .,Zblka", w k16rym wy· Iowa I irna 
sl'lpi q reprezenlanci szk61: SP 1Na Okalo godz. 9.00 rozpocz Ie si~ 
sielsk, SP 2 Nasielsk, SP Piesclrogl IradycYlna majo,\/ka 
i SP Cieksyn, Info mUjemy rOwnlez. ie podczas 

o godz, 14.00 turnleJ oldbayow w calElgo les ynu czyrny b~dzle Bulet 
k16rym zobaczymy dawne slawy pd ze smaczynyml przekqskamll nap 
karskie Zblka, Legionowl, Nadna jami. 
rwiunki Pultusk I Mazawl Ciecha
now. Zapraszamy 

Skladowisko smieci
 

T"k wygl'1da skladowisko smleCI db<;lne? Wiem ze wl~kszosc miesz
zlokalizowane (samorzlJtnle) w cen· kancow to ludzle kulturalnl, dbajCjcy 
trum Nasielska, lui obok przybytku o oloczenie, Jes\ Jednak grupa luezl 
kullury, budynku naszego kina "Ni prymltywnych (Z by r.le powledzlec' 
wa". T ;cl1 skladowisk w naszym dzlkich). kt6rzy umilaj"l nam zYCle. 
miescie mamy kilka. Klo to ma Zdrowa cz~sc spoleczeristwa musl 
sp;zqlac? Czyiby Burmislrz. jak nle· wreszcie zacz'1G reagowa6 na ple
k16rzy LJwaiajq? Do kogo mamy pre· ni,,!ce si~ z!o. 
lensJe, ie miasto jest brudne Izanie· AZ 

Informacja
 
Zarzijdu Miejskiego
 

w Nasielsku
 
Z dnia 10 kwietnia 1997 roku
 

o liczebnosci sktad6w komisji do spraw 
referendum konstytucyjnego wyznaczonego 

na dzien 25 maja 1997 roku, 0 sposobie, 
terminie i miejscu zgtaszania kandydat6w 

oraz miejscu i terminie losowania 
kandydat6w do sktad6w komisji 

Na terenie mlasla i gminy Na wod6w glosowama w referen
sielsk zostalo utworzone 15 ob- dum konstytucyjnym wyznaczo

nym na dZlen 25 maja 1997 r. 
Zostanl8 utworzonych 15 ob

wodowych komisji do spraw re
ferendum w skladach od 5 do 7 
os6b w drodze losowanla spos
rod os6b uprawnionych do 
udzlalu w referendum. 

ZYCIE 
NASIELSKA Osobami uprawnionymi do 

udzialu w referendum Sq oby r~bnej kartce, Wzory zgloszenia 
watele polsey pos1adajqey pra kandydata przez osobl;l upraw
wo wybierania do Sejmu, Ij. 050 niang do udzialu w referendum 
by. kl6re: oraz partiF,l, organizacili! polity

1} posiadaj- obywatel two cznq lub organizacjli! spolecznq 
p Iskie I w dniu ra erendum ma okreslajq za{qcLnik nr 1 i 2 do 
jq ukonezone 18 lal, niniejszej informacji. 

2) nie Sq pozbawion8 praw Kandydat moze bye 2g10
publlczroych prawomocnym szony tylko jeden raz. 
orzeczenlem sadu, Zgloszenia kandydat6w 

3) nie Sq poz,bawione praw wrzuca Sl~ do urny opatrzoneJ 
wyborezych orzeczcniem Try napisem: "Kandydaci do obwo
bunalu Stanu. dowych komisji do spraw refe

4) nie Sq ubezwlasnowolnio rendum" ustawlOnej w Sekreta
ne ealkowicie lub cZfi)sciowo riacie Urzl;ld Miejskiego w Na· 
prawomocnylTl orzeczenlem Sq sJelsku (pok6j 10, a I pi~lrze) w 
du l powod choroby psychicz godzinach pracy Urzii'du. 
nejlub niedorozwoJu umyslowe Zgloszenia kandydat6w do
go. konywane W In 1Y spos6b Sq nie

Kandydat6w do Komisji mogq wazne. 
zglaszac osoby uprawnione do Zarzqd Mlejski w Nasielsku w 
referendum oraz partie. organi· dniu 29 kWletnia 1997 roku 0 

zaCJ8 polilyczne i organiz cje godzinie 12-1ej (wtorek) w sail 
spoleez e mi~dzy 35 a 28 konferencyjnei Urzfildu Miejskie
dniem przed dniem referendum, go przeprowadzl publrcz,ne 10
tj. od 21 kwietnia do 26 kwiet sowanie sklad6w komisji spos
nia 1997 roku w godz. od 8 do [()d zgloszonych kandydatow. 
16-te;, w dni powszednie i 50 Wylosowane sklady zostanq 
bol~ od 8-ej do 13-tej. podane do publicznego wglCldu 

Zgloszenia kandydatow do poprzez wywieszenie protokolu 
konuje si~ na karlacll kolonJ na tablicy 09105zen urzli!dowych 
bialego. formatu A4: kaidego w Ur7..(,'ldzif~ rv1iejskim i w oknie 
kandydala zglasza sifi) na od- kina ..Nlwa '. 

Zal ~czn ik nr 1 
Zgloszenie kandydata') 

do obwodowych komisji do spraw referendum 
w gminie (nllescie) '"'''''' .. " , __ . 
VI referendum zarzqdzonym na dzien ' __ . 1997 c, 
Ja, , laL ,zamleszkaly " . 

Ilmle J nollwlslW ~gti:lSza~ceoo: ,;wJek) (adres 

............... _ __ , leglty'n J'lcy Sl;< dowodem osobislym 
ml(?'fSCowos ultc~ rtf nomll f mte£ZKania\ 

seria nr , ,,, 
oswii:ldczaJac, i€! J8slem uprawniony d udzialu w re erendum, zglaszal1l 
kandydaluri;J , , "Iat.. zamieszk'lego . 

lu', ~! n:>:~wjsk(J kcmdydata} ~I,'" ~kl lad.rC'i 

.. , . , ,.. , __ , legitymujqceg Sl~ dowodem osoblsrym 
rrt'I,)JSC.OWOs.c, uJlLa nl dom~ nr mle5LI'.arnal 

se ria .......... nr, ...... do sklad u obwodowej ko 11 isji do spraw referendum. 
,." ..... ,.. , .. , .. 

(0 la) Ip I~I. lQI ldJqCegO) 

OSwiadczenie kandydata 

Jesiem IJprawniony(a) do udzialu w referendum i wyraiarn 2god~ 11' kandy
dowanie do skladu komiSJI. 

(<:Iala) (~ pi> kaJ"dyd tal 

"I Sh]~IJj~ Sit,' oN w'r'pedku l~O'5l:ema kandydalf' pfZP.;" innq osob...' lJprawrllon~ O(] l.Idllalu w 
rell!ft:!ndUlli ~ tt)k4~ oav ZOlOSlljr'll,) dokonUJp. sam kandvda1. 

Zalqcznik nr 2 
Zgloszenie kandydata') 

do obwodowych komisji do spraw referndum 
w gmlni (m,esciA) , " " , " _ 
VI elere:,dum zarz<\dzonym a dzien .. _ __ .. __."_" 1997 r, 
WI leIIU .. " ' " _ , , 

in !W I adres lun PI~Cl Sf1HU~()w tl lOftanv p;lr(ri 

...................... " "" .. ,.""" ,., .. ,. "" " . 
rganilacjl polltyczn~i abn \)rgarrrzacjl .:>pol ....lr'ltY~ 2.91~s.la.J~cef ka dydatal 

zglaszaM kandydatUfEil 
" ,,, lal , , zamieszkalego " , . 

~II1\1(;'l n~wlsko k ~rJi1ta) (WI ph;) ~a re~ - m JSCOWOSC, 

_" , legilymujqcego Sl~ dowodem osoblstym 
1I1~.J. nr <.lornu I'll nlJA zkania) 

seria, ...... '11 ........ ,do skJadu obwodowel komlsJI co spraw referendum,
 

Oswiadczenie kandydala 

Jesiem prawni ny(a) do !Jdzlal w referendum I wyraiam zgod~ na kandy
dowanie do skladu komisji. 

(poOplS kadydal-a) 

-) Stosu,e- sle W......'vrodk zgtt\szel'1la K3n(jyda1.o pn:~z partJQ!, org~.I1"!2acw pohtycznC\ lub organl~.aCJe 
sp ec.ma 



•  7 ~L 

Jerzy R6Zalski - emerytowa
ny nauczyci,el. urodzil. si(l 
2.1.1930 r. 1'1 Swierczach. Zona 
Zolla tahe na emerylur"7e. 
WczesnieJ pracowa!a 1'1 Zespole 
Szk6! Zawodowych 1'1 Nowym 
Dworze Maz. 0Jciec dw6ch za
l1Ili!znych corek, dziadek cZla
reeh wnuczk6w i dw6cll wnu
czek. 

SZkoJl;? podstawowq ukonczyl 
w 1947 r. w Swierczach. Po 
olrzjlmaniu rnalej malury 1'1 Lice
urn Pedagogicznym w Ciecha
nowle podjCjl prac(l urz~dnicz<'l 
1'1 samorzadzie gmrnnym 1'1 

Swierczacl'. W 1950 r. rozpo· 
czyna praclil pedagogicznq 1'1 

Szkole Podstawowej w Piesci 
rogach. W latach 1951-1953 od
by! sluzb~ wojskowCj, w Chelmie 
Lubelsklm. Po wOJsku 3 lata pra
cuje w SP nr 2 w Nasi'2IsklJ, 
skqd wraca do SP w PieSclro· 
gach, a 'N roku 1956 pr~enosi 

il;J do szkoJy w Lelevvie. Od r. 
1958 ai. do r. 1976 pracuje po
nownie w SP w Plescirogach. 
Oslatnlq jego prac'l przed erne
ryturq byla znowu praca 1'1 Szko
Ie Podstawowej nr 2 w Naslel

sku. Jednak juz po przejsciu na 
emerytur~ ten utalentowany na· 
uczyciel muzyk; "wzywany" jest 
do pracy w niepelnyrn wymiarze 
godzJn. UGzyi w Szkole Podsta
wowe] nr 1 w Nasielsku, Liceach 
Ogolnokszta!cClcym w Naslel
sku I Nowym MleSCI8. Prowadzl{ 
kapel~ ludowq w Techn iku m 
Chemicznym w Nowyrn Dworze 
Maz. i char 1'1 Goladkowle. Obe
cnie tez nie dane jest mu zazna
nie spokoju. Tym razem nie pra
cuje jednak z dziecmi Prowadzl 
zaj~cia muzyczne z emeryiarni 
1'1 Kluble Seniora przy Centrum 
Pomocy Spo!ecznej 1'1 Nasiel
sku. 

W okresie pracy zawodoweJ 
systematycznie poonosil swoje 
kwalifikacje. Matur~ uzyskal w r. 
1955 w Llceum Pedagoglcznym 
w Pullusku. Kierunek v"ychawa
nie muzyczne ukonczyJ 1'1 1968 
r. na SN-Ie w Grodzisku Maz. 
Dalszq na klil odbywal 1'1 Cen
lru 1 Doskonalenia Kadr Na
uczyclel kich w Pioirkowl Try
bunalskim uzyskuiqc wyisze 
wyksztalcenie zawodowe w za
kresle wychowania muzycznG
go. 

Pogodny z natury. zyczliwy 
ludzlorn, cenl szczerosc ludzkq, 
nle znosi faszu i k!amstwa. Nig
dy nie nalezal do zadnej partil. 

Jego hobby to rozwl~zywanle 
krzyzowek i dziaika, ale pasi'l 
obok muzyki jest paezja. W Zy
CIU Nasielska cz~sto zarnlesz
czamy jego wiersze Jest na
szym redakcyjnym poet'l' Utwo
ry pana Jureczka, jak nazyvvany 
jest prz8z swoich sympalyk6w I 
przYJaci61, zosta!y zg!oszone na 
konkurs Radia Maryja, gdzie zo
staly wyroz.nione, a jeden zjego 
wierszy zoslal odezytany na fa
laeh eteru. 

S anislaw Grzesiak urodzil 
si~ 3.111.1935 r. we wsi Obryle. 
Nauczyciel. Obecr1le na emery
turze. Zona Slanislawa, nauczy· 
cielka, takze emerytka. Ojciee 
dw6ch corek. Elwira - ukonczyta 

GPIS, leszka i pracuJe w 
Warszawie. Iwona ukonczyla 
AR 1'1 Olsztynie, mreszka i pra
cUJe w Suwalkach. DZladek troj
ga wnuczCjl. 

Szkol~ podstawowq ukon
czyl w Obrytem. Ko' ZqC 
szkol~ sredni'l LO 1'1 Pultu-ku 
uzyskal nauczyclelskie 
uprawmenla zawodowe. Pra
cfi rozpocl"-ll w roku 1953 w 
szkole 1'1 CioJkowie_ W latach 
1955·57 odby! studla nauczy
cielskie na SN·ie w Olsztynie 
- kierunek malernaty a z fizy
kq . Po studiach podjql prac,? 
nauczycielskCj w Zatorach. W 
rokU 1962 wladze oswiatowe 
powlatu pUltusklego powle
rzy!y mu Klerowanie SP w Lu
bominie I tak trali! do naszej 

gminy. DoceniajCjc jego umie
jfi!t osci w kierowaniu placowkq 
i zaar,gazowanie w prac~ po
stawlorlO przed nim nowe, 0 

wiele trudniejsze zadanie. Zo
slal dyrektorem Szkoly Pod
stawoW8J nr 2 w asielsku. Za 
]ego kadeneji szkola przyj~la 
imi~ Stefana Starzyr\skiego. 
Olbrzyml teren szkolny zostal 
ogrodzony. Przygotowal roz
budowlil szkoly, leez nle zdqzyl 
zrealizowac swego zamiaru, 
poniewai w polowie lat sie
demdziesiqtych nastqpily 
zmiany w sposobie administro
wania szkoJarni. W lym okresie 
niewqlpliwym awansem byla 
praca w instanejaeh partyj
nyeh. Od r. 1978 do r. 1981 
pe nil funkCJe sekretarza KMiG 
PZPR. Wraca stCjd do szkoly. 
Tym raZ8m zostaje dyrek 0

rem Zasad iczej Szkoty Zawo
dowej. I tu, podobnie ja na 
poprzed ,ich stanowiskach, 
wykazuje Sl,,? zaangaiowa
niem w pracy, d a 0 lad j dys
cyplinfi!, dbel 0 wyglfjd estely
czny powlerzonej sobie placo
wki Najbardziej Jednak dba 0 
wlasciwe stosunki mililozylLJdz· 
kie. To spraWla, ze byllubiany 
przez mlodziez i nauczycieli i 
cenlony przez zwierzcllnik6w. 

Chociaz praca zawodowa po
chlaniala go bez reszty, to jed
nak znalazJ czas i na prac~ spo
lecznq. D1ugoletni radny naJ
pierw Gminnej a nastlilpnie Miej
skiej Rady Narodowej. Za pracf;l 
uzyskal wiele odznaczen i wy
roznieri. 

Interesuje. si\l sportem (dbal 0 

sport W szkolach), lubi dobry 
Him. Odpoczywa pracujCjc na 
dzialc8. Brzydzi si(;? .. tak po pro
stu, w zeJkim dranstwem. 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Kr61ewicZDwa wybra!a pierwszy. 
Ale tez to b~dzie pracowite - odezwa!a sil;J Marcysia - za malo 

, nas jest do tej roboly, 0 te mlodsze, to zupelnie niezdatne. 
- Jezell ]ej ksia.zlilca mosc pozwoli, osmieilibyrn si~ podac 

sup1ikli - przem6wi! kuplec pokorme. 
- Owszem. mow aspan, prosz~. 
- OIM J3 mam siostrzennic~, biedne dziewcz~. sierote, jest 

ana bardzo do haftLJ uzdolnlona. marnuje to si~ u mIlle VI sklepie. 
ByJbym wdzililczny do smierci, gdyby ksi~zna pani chciala jCj 
wziqc do swego fraucymeru, chociai:. na czas trwania tej roboty. 
To bE;ldzre dobry uczynek, biedna dziewczyna cos sabie zarobi, 
a potrzebuje lega bardzo, bo ja procl: utrzyrnaIlia, nic jej dac nie 
mog~, pracuj"lc na zontill dzieci. 

- WezmQ wasz'l siostrzennic,? - rzekla po krolkim namysle 
kr6lewiczowa. - Jutro pojdzie- panna Zarembianka wybrac w!6
czki na ten szlak, to moze zara" przyjsc z niq razem. 

Kupiec s' lonil sil;J dzil1kujqc z najwi!;lkszym przej~clem I wy
szed!. 

. Brawo l brawol- wa!a! Germain, wcl1odz<jc do sv"ego miesz
kania, - s!uchaj kuzynie I podziwiajl 

- Coz takiego? - zapyta! La Brie, kt6ry sledzial przy stoliku i pi~ 
czekolad~ 

- Liza wchodzl jutro do fraueymeru najjasniejszej krolewiczo
wej, b~dzie caly dZlen hafiowala obok jej gabinetu z pannq 
Zarembiankq I innemy, a na noc bl;Jdzle lu wracala_ 

- Dobrze, lu es fort I La Brie wYJCj! z sakiewkl dziesi~c dukatow, 
ktore polozyl na stole. 

- Juz trzydziesci a con 0 . przemowil Germain. zagarniaj<W 
przysl~ CI ter3Z Liz!;. 

Liza wblegla. 
- Sluchaj Lizo! - m6wil La Brie - jutro wchodzisz 1'1 dom 

krolewiczow€j. bE;ldzJ8SZ na moim zoldzie. Zaplac~ ci trzy duka y 
tygodniowo, al tylko w razie. gdy bE;ldq z ciebie konlenl. Masz 
mi uwazac, kto tam byv"a, ezy kr61ewiczowa gdzie wyjezdza lub 
wychodzi? w dZlen lub wieczorem? sama, ezy z ktorq pannq? 
TlJZ samo co do panny Zarembianki. 0 wszyslkiem, co sifi! lam 
dzieje, kto przychodzi, klo bywa, gdzie on8 wyjezdzaj<j, masz 
mnie zawiado ie. 

- Rozumiem - odpowiedziala Liza kr6tko i poszla zajqc si1j! 
wieczerz<l. 

Kiedy tak W Marywilu ukladano zrlileznie caly spisek, na Se
natorsKiej AlllJsia wroclwszy ze sklepu, nie miala Jeszcze spo
sobnosci rozm6wic sie z dziadkiem. 

Dopiero po odejsciu' kupca, wpadla na chwjl~ do )ego pokoju. 
53 



pOlawiq, to 5.1 (0 tl'N. dziki prze ZwierzC\t (bazanty). Stalyrn punZlotv jubileusz kola lowieckiego 
chodnie, trafiajqce tu al przypad ktem dzIal al nosei nasi elsklch 
kowo i to 11<1 krotkl okres. NaSI mysliwyeh lest oezyslczanie lasu 
G1ysilwi zadowolic sil; musz'1 sar- ze smieci. Id<j, "'/ledy wszyscy, za

q pol q. zajqcami. bazantami. -pewniajq ransport i pOlrzebny do Darz Bar "Gluszczowitt kl,ropalwa, 11/ ewe lUainle dz,klml rych czynnosci prz~t. 

Na tere lie nlezbyt bogate] w la
5y gmi 1\' Naslelsk ma swoJe tere
ny pol wan az 8 k6l lowieckic . 
Najwainiejszym l nlch dla nas Jest 
Ko~o lowl ckie "G' Jszec··. a 0 

dlatego, ie ma one SW'1 siedzlb<? 
w Nasielsku I wl~kslOSC jego 
cz!onk6w to mleszkancy mlas a i 
gminy. Obecnle skupla ono 33 
czlonk6w 13 stai.ystow. Rok obe

enYiest rokiemjt..bileuszowym dla 
Kola. Dokumenty i relaCie os6b 
zwi'1zanych z jego zalozycielaml 
wska7.Ujq, i.e najprawdopodobnle/ 
powstalo w roku 1947. DokladneJ 
daly narodzin usiah6 jednak me 

aina. JlJbileuszowe obchody 
rozpaczt;?1i naslelscy I1l ysli'Ni wiel
kim balem mysllwsklnJ. Zaszczycil 
go SWCj becnosclq wlcewojewda 
cieclianowskl, Zasluieni czlonko· 
wie Kola otrzymall odznaczenla 
lowleckle. 

Kolu przewodzi p. Mleczyslaw 

Cienk wskl. DZlel Ie mu pomaga
j'1 - lowely p. S, Kownacki. skarb· 
nlk p. Z. Jasik I sekrelarz p. W_ 
Wolkowicz. Funkcj'1 Gospodarza 
Kola I Strai:nika lowleckiego pel
n,C\ p.p. S. Palaszewskl I Z. Ostro
wski. 

Nasielscy mysliwi dzierzawlq 
dwa ereny lowleekle - Jeden w 
poludniowo-zachodniej CZt;?SGI 

9 llny Nasielsk 0 powierzchnl 
S310 ha, drugl 0 po';'lIerzchnl3020 
na na terenle 9 rnlny Dzialdowo. 
Wymlenlone obwody lowieckie 
z3wierajq w swoich granicacll sto
sunkowo nlewlell<re obszary les· 
ne. Do tf!go jest tu dose dU20 "OZ
P roszanych gasp ada rstw wiej
skich oraz skupiska domkow letni
skowych nad rzekOl Wkr<:j. Powa
dUje 10, ie jest 10 teren ubogl W 

zWlerzynt; lownq. Brakule zwlasl
cza zWlerzyny grubej, Nle ma na
wet dZJk6w. a jesll si~ nawe lakies 

Na zd)~c\u ..Rodzlnne" zdifilc1e nasiel .~Ich ysliwych w czas\(;: b"lu Inau· 
gurujqcego obehody lubileuszu S0-lecla Kola. 

kaezkaml. lowisko VI okolicacn 
DZlaldowa lest jeszcze bardzi J 
ubogie w zWlerzynl;. ieklorzy z 
naszycll mysliwych nalez~ ledno
cles Ie do innych k61, a te CZ';;StD 
mali'! bogatsz lowiska. 

PII'Hwszym I najwaznlejszy 11 

celem ka.±dego rlysllwego jest 00

zyskllVanle zwierzyny. LJzyskUje 
sllil j'1 IV czaSle strzelan lub odlo
wow. Mylilby Sl~ jednak len. klo 
sqdzllby. i.e mysllw, tylko s rzelajq 
I zabijaj<l nlewlnne zWlerzqtka I w 
len spos6b nlSZCZq przyrod'1. Jest 
'ymczasem odwrolllie. Bye Tlysll

ym to znaczy bye ml!osnlklsm 
przyrody. Wyslarczy powledziec. 
ze wl~kszosc lesnych pasnik6w, 
o urz qdzema wykonane przez 

n1ysllwych. DokarmlalOl onl zwie
rzyn\;' w lasach I na poladl. bior'l 
udzral w zaleslanlu. Ilkwiduj<j wny
kl I In ne pulapk. zast wione przez 
klusownik6w. zakupujq i wpusz
czaj na poJa i do lasow ptakl za
ku lOne 1'1 Osrodkac Hodowli 

Nas.elskie Kolo lawl€ckie ..GllJ
szec ' szczyci SIr;: ei. tym. ie w mys
llwsklm slrzelectwie sportowy nie 
ma soble rownych na erenls wOle
w6dztwa ciechanowskiego, Od lat 
plerwsza dr zyna Kola zaJmuje pler
wsz mlelsce w zawodach wojewo· 
dzklCh I reprez"ntuje wojew6dztwo 
w zawodach kralowych. Tam la.cre 
nal"zCj do czolowki. Dabre wYnlkJ 
pie sz go zespolu sprawily, "i.e do 
zawod6w wOlew6dzkleh dopusz
czony zostal drugi nasz zespol. tall 
takze plasuje sl~ IV piervvszeJ dZJe
slCltce wS'od najlepszych zespol6w 
wOlew6dz wa. Do naJlepszych 
slrzelc6w wsr6d nasielskich mysli
wych nalei<j Adam I Stanislaw Kow
naccy. Jerzy Bryk, Waclaw Iuslfisk! 

No C62, na koniec wypada chy· 
ba zyczy6 Kolu lowieckiemu 
,.Gluszec" dalszych sukces6w I 
duio, dUlO zwierzyny. I jak jest to 
przyjr;:te w leh s,'lIatku, zakoricz,," 
zawolanlem: Darz Bar. 

AZ. 

Na zdi~c1u: Pierwszy zesp61 Kola Lowieckiego "Gluszec' reprez ntanlem 
wojew6dz 'J3 ciechanowsk,ego na za'Nodach .,KraHly Polnocno-Wschod
nie!" W Olszlynie. 

Opowiedziala waje spotkanie z La Brie. I to, co mowi! 0 Ksii;?Ciu 
Konstanlym. 

Twarz starego sDos~pnia{a: 
- Anusiu, ani slowa 0 t8m przed naszq biednq paniC!. Masz 

raCJt7, i.e to kfarnstwo bye m 5i. Musz\, to jedna . blizej zbadat. 
Wracai moja Dzieweczko do pani, bo ja wyjde troch~ wleezorem 
na miasto. 

Pan Zaremba przebral SIB nleco i wyszedl. Ledwie skr()cal z 
Senatorskiei uliey na Krakowskie Przedmiescie, spostrz gl idet· 
ceoo tra cuza. 

Ca Brie zblizyl sie zaraz do s'arego szlachcica witajqc go 
uprzejmie. 

- Skqdze sle waszmosc wz'ql w Warszawie  zapylal odpowia
dajCje na uklon Zaremba. 

- Jeslem tu obecnie dla mOlch spraw osob,slych. przyjeeha
lem odebrac rod owe dokumenty, zlozone u dawnego slugi ojea 
mega, kupca Germain. Szanowny pan doskonale wyglqda. 

- Dzi!$kuW, t3k, zdrciw Jestem ... - odpowiada pan Jan. szukajqe 
w mysli sposobu zapytania 0 rzymskie sprawy. 

Rozmawiajqe, weszli w ulie~ Sto-J3nskq; na rogu byla 'Nlnlar
nia slawetnego pana Kawkl. 

- Moze weJdziemy? - proponuje szlachcie. 
Weilodzq, siadaii:1 przy stoliku w sporej izbie. Oleine lampy, 

zawieslOne u powaly, rozsiewajq z6lte swiaUo, walcz'lc Z osla1
niemi blaskam' dn;a, wpadajCjcemi przez w<jskie okno. 

'14 

Podano butelk~ wr;:grzyna, lampki, Zaremba cz\,stuJe. 
Kiedy tak sredzq naprzeciw siable. uderza odmiennosc tych 

dw6cn postaei. 
Szlachclc wysoki. barezysty, z kr6tko przystrzyz:onq siwq ezu

prynq, z d!ugim, bialym wqsem, z lagodnym wyrazem twarzy, to 
obraz sfly. ale zarazem I dobrodlJsznosei, 

Francuz sredniego wzrostu, sniady, z byslremi oczami i ma-
Iym, podkrr;;conym wqsikiem, uosabia spryt i przebleg!ost. 

, Wino w~gierskledobre - mowi, popijajqc La Bile, - jednak nie 
a jak Ira euskie. 
- Nle dzlwi~ si~ wacpanu. ze tak m6wisz, kazdemu mile, co 

jego wlasne_ Ale iezdzlsz lyle po swieeie, to musisz r6i:nyeh win 
pr6bowat. Na przyklad eM m6wisz 0 wloskich? 

Liche w og6le, no, nie mOl'll!? 0 Laekrima Christl, kt6rem mnie 
eZ(i)-slowal jeden kardynal 1'1 Rzymie... 

- Hm... a dawnos tam watpan by ? 
- Stamlqd jad",. 
- A c6z tam slychac? 
- Jejmos6 kr610wa Maria Kazlmlera zazywa tcraz w Rzymie 

wielkiej estymy i znaczenla. Papiez Klemens XI, r6wniez jak 
poprzednik. ma dla nle) wzgl\ildy. 

- Nie przecz!il przerywa pan Jan - a coz tam porabla nasz 
krOlewiez? 

- Kr61ewicz Konstanty zamieszkal teraz na stale w palacu 
krolowej matki. 

(Cd.h,) 
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Znaczenie hasel 

Poziomo: 1 - nim oddychasz, 6· skrol: Stany Zjednoczone 
Ameryki. 8. - pot: - niesmaczna zupa, 9 - przynosi dobre lub 
zle wiesci, 12 - mala Aleksandra, 13- port dla samolot6w, 15 
- paristwo Saddama Husejna, 16 - osoba odprawiajqca ob
rz~dy Ii urgiczne, 18 - mityczne panstvvo Platona, 20 - egzo
lyczna przyprawa, 21 - krajan, rodak, 24 - list bez POdPISU, 26 
- jest kola grobli, 27 - slowny leksl utworu muzycznego, IIp. 
opery, 28 - ulubieniec publicznosci przewaznie m!odziezy, 30 
- wai-na cecha modelki, 32 - inaczej: zeton, 33 - potocznie (z 
j. rosyjskiego) 0 piE?knej kobiecie. 

Pionowo: 1 - urzCjdzenie do powi~kszaniakadr6w tOlogra
iicznych, 2 - publiczny wysl~p, 3 - polewa na garnku, szkliwo, 
4 - otrzymuje JCJ. inwalida, 5 - wyr6b ze sk6r\<;i tch6rzoiretki, 6 
- czar, powab, 7 - miasto i okr~g w ptn. Grecji, 10 - rodzaj 
polne] myszy (gatunekgryzonia), 11 - przebywa w nim wczes
nlak. 14 - spis np. alfabetyczny, 17 - z!odziejskie narz~dzie, 

19 - tytul czasopisma dla mlodzlezy, 22 - na niej satelita, 23 
- poetycki utwor liryczny 0 naslroju smutnym, cz~sto napisany 
w tonie skargl, 25 - kuzynka jezyny, 26 - halasy, pukania. 29 
- dzisiejsza w kalendarzu, 31 - dzika kuzynka pszczoly. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki bl?dzie haslo-mysl J. Bllingsa, 
kt6re nalezy wypisae z kratek ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu, do diagramu. 

Rozwia,zaniem krzyz6wki SWiqtecznej z nr 3/97 byla mysl 
S.J. Leca· "Pami~lajcie - cztowiek nie ma wyboru, musi bye 
czlowiekiem" . 

Szcz~sliwa, laureatkct zostala pani U. Kruszewska z Toru
nia Dworskiego. Serdecznie gratulujemyl 

Rozwiqza, ia z biezCjcego n-ru "Zycia Nasielska" prosimy 
o nadsylanie na adres Redakcji na kartkach pocztowych, lub 
wrzucac do redakcyjnej skrzynki pocztowej przy wejsciu do 
kina "Niwa" do dn. 9.05.97, 

I Repert:"U.&.r' fil.-n..ovvy 

: ~i:r1<» ,,:N"IVV'...A.."! 
~ K.~eC?~e~_=-~a.j__ ·9? _ ._ i 

18-20.lV.97. 
"Szcz~sliwy dzien" - komedia prod. USA, godz. 17.00. 
"Maksimum ryzyka" - film sensacyjny, prod. USA, godz. 19.00. 

24-27.lV.97. 
"Marsjanl8 atakujCl" - komedia fantastyczno-naukowa, prod, 

USA. godz. 17.00. 
"Eddie" - komedia prod USA, godz. 19.00. 

1-5.V.97.
 
"Skandalista Larry Flynt"- Film biograflczny, prod. USA, godz.
 

19.00. 

9-11.V.97. 
"Evita" MUSICAL. prod USA. godz. 1900. 

"Szczl;lsliwy dzien" - komedia. Rozwiedziony dziennikarz 
z Nowego Jorku ma kilkuletniCl. Cork?, kt6rq opiekuje si~ 

matka. W sa,siedztwie mieszka rozwiedziona projektantka 
wn~lrz, kt6ra opiekuje si~ swaim synem. Dzieci chodzq do tej 
samej szkoly, dzi~ki nim rodzice silil spotykajq. Wystf;!pujq: 
Michelle Pfeiier, George Clooney, Charles Durning. Czas 
projekcji - 108 min. 

.,Maksimum ryzyka'. W Nicei glille mjody cziowjek scigany 
przez gangster6w. Wladze probujq ustalic jego tozsamosc. 
Okazuje Sl$ ze zmarly jest bliiniaczo podobny do jednego z 
miejscowych policjant6w Dalsz8 poszukiwania prowadzCJ. do 
Ameryki, zmady by! czlonkiem mafii. Wyst~puj<r Jean-Clau
de Van Damme, Natasha Henstridge. Czas projekcji 126 min. 

"Marsjanie atakujq". Komedia s-t. Na nasza, planet~ przy
byw3Jq stalki kosrniczne z Marsa. Ziemianie pragnq sil;) bro
nic, lecz ich proby koriczq si~ niepowodzeniem z winy nie
udolnych polityk6w i generalow. Wyst~pujCl: Jack Nicholson. 
Glenn Close, Annette Bening. Czas projekcji 103 min. 

,.Eddie". Tylulowa bohaterka (w tej roli znakomita Whoopi 
Goldberg) pracuje jako taks6wkarz w Nowym Jorku, jest tez 
wielkq entuzjastkCj koszy owki. Pewnego dnia wiezie z lotni
ska do miasta przybysza z Teksasu - jest to milioner, kt6ry 
wtasnie przejq! kontrolt? nad jednCj z nowojorskich druzyn. 
Wyslt;:pujcj: opr6cz wyzej wymienionej Whoppi Goldberg, 
Frank Langella, Dennis Farina. Czas projekcji - 100 min. 

"Skandalista Larry Flynt". Film biograficzny 0 wydawcy 
pisma pornograficznego. Bohater urodzil si17 na wsi, jako 
dziecko handlowal w6dkq, p6Zniej zaloi-yl klub ze striptizer
kami. Jego pismo "Hustler" bylo bardziej wulgarne od "Play
boya" i uwiklalo wydawcl;l w liczne skandale i procesy sqdo
we. Rezyseria Milos' Forman. Wystl?pujCj: Woody Harrelson, 
Courtney Love, Edward Norton. Czas projekcji - 127 min. 

"Evita". Wspaniala adaptacja popularnego musicalu pas
wil?conego argentynskiej bohaterce narodowej. Wielki prze
grany z tegorocznej edycji amerykanskich "Oskar6w". 

Buenos Aires, rok 1952: wtasciciel kina przerywa seans i 
powiadamia publicznosc ze zrnarla Eva Peron, zona urzliJdu
ja.cego prezydenta kraju. 
Publicznosc ptacze, jeden z 
widz6w zaczyna opowiadac 
jej zyciorys. Wyst~PLljq Ma lyelE
donna. An~onio Banderas, 
Jonathan Pryce. Czas proje 7 NASIELSKAkcji - 134 min. 



Powstaje nowe Towarzystwo Kalolickie Liceum Og61nokszlalcqce
 
Nasielsk, jako jedno z nielicznych miast wojew6wdztvva 

ciechanowskiego nie posiada stowarzyszenia mi!osnik6w 
swojej "macierzy". Wychodzqc temu naprzeciw grupa dlugo
letnich mieszkancow Nasielska zawiqzuje TowarzystvyO Mi
losnik6w Ziemi Nasielskiej. Obecnie trwajEj przygotowania, 
opracowanie statutu, okreslenie celow, rol~ jakq ma spelniac 
w nasielskim srodowisku. 

Wszystkich ch~tnych kt6rzy chcieliby pracowac na rzecz 
swego miasta i gminy prosimy 0 kontakt telefoniczny, tel. 
12-343 lub osobisty (kino "Niwa"), gdzie b~dzie mozna 
uzyskac niezb~dne informacje. Kaida drobna uwaga lub 
propozycja b!;'dzie bardzo pomocna dla zalozycieli Towa
rzystwa. 

I .FC..qcik poe;:ji'<'j L I 

WIJtiJ!t WIOS9{~ 9{IfSFE
 
Na skrzydlach ptakow
 
wiatr wiosn~ niesie.
 
Oddycham niq bez tchu.
 
Ukryty slowik
 
Swe pi~kne trele
 
spiewa, w galqzkach bzu.
 

Zbudzona ziemia
 
z zimowej drzemki,
 
kwieciem si9 okyla.
 
Las si9 o:zywi!
 
SWiergotem plak6w.
 
Wiosna juz przybyla!
 

Zlote sloneczko
 
coraz cieplejsze.
 
Ziemi krqg ogrzewa.
 
lqka si9 zloci,
 
bociek klekoce.
 
Zakwitly kwiaty, drzewa.
 

Zabki, co spaly,
 
zbudzone wiosnq,
 
koncerty dla niej grajCl.
 
Robotne pszczolki,
 
z miodnych kwiatuszk6w,
 
wonne pylki zbierajCj.
 

IYCIE 
Jerzy R6i.alski 

NASIELSKA 

wPuttusku
 
KatoJickie Liceum Og61noksztalcijce
 

w Puttusku,
 
ul. Piotra Skargi 4A
 

Ogtasza nabor kandydatow na rok szko[ny
 
1997/98 

Od 1 kwietnia do 15 maja nalezy zlozyc w teczkach nastlilpujqCe 
dokurnenty: 

- SW'adectwo ukonczenia klasy slodrnej. 
- Wykaz ocen za pierwsze p6lrocze klasy 6smej. 
-V! asnor~cznie napisane podanie i iyciorys. 
- Swiadectwo ZdroW13. 
- Trzy zdjecia. 
· Opinie katechety. 
- Opinie ksiedza proboszcza, jesli uczen jest spoza Para ii Sw. 

Mateusz3 w Pultusku. 
Nalezy r6wniei: uiscic oplat~ za egzamin w wysokosci 15 

ztotych. 
Dokumenty wraz z oplal" przyjmowane b~dq w kaidy piqtek 

(16.00-18.00) i obol~ (14.00-16.00) w mieszkaniu przy ulicy 
Piotra Skargi 4A. 

Egzaminywstepne odbedq sie26 maja Uezyk polski) i 27 maja 
(malematyka) 0 godzinie 16.00 w budynku katechetycznym. 

Szczeg6!owe informaCje rodzice 1110g01. uzyskac w kaidq srode w 
kancelarii parafialnej Parafii Sw. Mateusza w Pultusku. Moi:na r6w· 
nlez w sprawle uceum skontaktowac sie z ksiedzem dZlekanelTI 
Wieslawem Koskiem pod numerem telefonu 22·82. 

Nr Kanta: Bank Spo/dzielczy
 
w Pu/tusku 82320005-970-27006-1-01
 

Powstanie Katolickiego Liceum Og61noksztalcqcego w Pul1u
sk," jest faktem. Wszystkie trudnosci prawns zostaly jUz pokonane. 
a do~umenty niezb!;!dne do powalanla Lleeu n zlolone u Kuratora 
Oswl3ty w Cie hanowie. Szkola bedzie mogla rozpoczac funkcjo· 
nowanie ad 1 wrzesnia 1997 roku. Przewidujerny zorganiz0wanie 
dw6ch klas pierwszych nie wl~kszych niz 18 os6b M,ejscem, w 
ktorym odbywac sie b~d<l zajt;lcia szkolne, blildzie budynek kateche
tyczny prZji ulicy Piotra Skargi 4A. Do 1 wrz8snia wszystkie remonty 
oraz prace polegajqce na zsadaptowaniu budynku na potrzeby 
szkoiy zostanq przeprowadzone. 

Katolickie Liceum Og6lnoksztalc'lce w Pultusku b~dzie szko!q 
platnq. Onentacyjny koszt nauki wynosi 200-250 zlotych a miesiqc. 
Wyb6r profilu odbyvlac si(;i b~dzie po klasie drugiej (dwa pierwsze 
lata nauki b~dq przeblegac zgodnie z profllem podstawowym). 
Szkola zapewni naukE;l jezyka angielsklego i ni mleckiego, ze stwo
rzsniem moihwosci rozszerzenia nauczania jlilzyka. Religia bedzie 
przedmiotem obowiqz owym w wymiarze dw6ch godzin tygodnio
wo. 

Pragniemy, by Katolickie Liceum Og61nokszlalqce bylo szko
!Cj elltarnq, rfllejSCem zdobywanla wiedzy i unliejr;;tnosci przez ucz· 
niaw, k16rych nie trzeba przekonywac, Z8 uczenie sie ma sens. By 
umoiliwic ucznio rOlw6j talentow zai teresowari, chcemy zapew· 
mc wysokl pozlom nalJCZanta, ktory gwarantuJCl. kwalifikaCj8 i posta· 
wa wybranych przez nas nauczyciell. 

Katolickie Liceum Og61noksztalcClce wyzr,aczy!o sobie cele, 
k\orymi Sq: 

• ksztalcenie i wychowanie uczniow, 
• ksztal10wanie pelnej dojrzalosci osobowej i intelektualnej. 
• przygotowante ucznlow do podJE;lcie stUdlOW wyzszych, obo· 

wiqzk6w spolecznycll I rodzinnych. 
• ksztal10wanie odpowlec!zlalnosci za $rodow~sko przyrodn1cze. 
• czynny udzia! w iyciu religi;nym. 
Prowadzony w Llceum proces ksztalcenia i wychowania . b~dCl.cy 

w praklyce czyms rednym . zmlerza w kierunk uksztaltowanla 
czlowieka wewn~·rznie zinlegrowanego. zdolnego zyc syntezq wia· 
ry. wiedzy i kultury. 

Katolickie znaczy: 
• pielr;;gnujqce wanosci religljne i palriotyczne, 
• gwarantuja,ce wysoki poziom nauczania, 
• budujqce iyczliwy klimat wsr6d nauczycieli i uczni6w, 
• stawiaj(jce wymagania nauczyciel m i uczniom. 
• nowoczeSn8. 
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Komisariat Policji - 12-207, 12-377,997 
Ochotnicza Straz Pozarna - 12-288.998 
POgOtOWl8 Gazowe aSlelsk . 12-222 
Pogotowie Energe1yczne Nasielsk - 12-421 (w godz. 7-15). po 

5.00 Plonsk leI. (81) 62-26·45 
Pogolowie Wodociqgowe - 12-496 
Centrala Telekomunikacji - 12-401 
POgOIOWl8 Ralunkowe Pultusk - 26-11, 999 

DyiuRy NAsiElskic~ ApTEk I 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 
1-2.04.,9-15.04.,25.04-4.05.97. 
Apteka "Arnika" mgr Swigoniak, ul. Rynek: 
3-8.04., 16-24.04. 

DYZUR PRlYC~odNi REjONOWEj 

L w NASiElsku 
Lekarze internisci dyzurujq w kazdq sabot~ ad 

gadz. 8.00-12.00. 
Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq sobot~, 

niedzielE? I swi~ta w godz. 9.00-11.00. 

TdEkoMUNi (ACjA PoLskA 1 

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna 
jest w dni powszednle i pracujqce saboty w godz. 
7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8-14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w godz. 

9.00-11 .00. 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 Gzynny 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. 

nformolcJe ku ![Uro ne
 
Nasielski Osrodek Kultury inlormuje, ze konkurs 

poetycki, kt6rego termin nadsylania prac uplynql 
31 marca br. zostanie rozstrzygni~ty pod koniec 
kwietnia, a wyniki oglosimy w numerze majowym. 

'" .. '" 

W zwiqzku z trwajqcq w Osrodku Kultury reorga
nizacjq zapowiedzlanCj na ....n-c kwiecien ZgaduJ
Zgadul~ przenos:my na termin pozniejszy, 0 kto
rym zainteresowanych wkr6tce powiadomimy. 

.. * * 

Trwajqcy od kilku tygodni turniej bilardowy powo
Ii zbliza Sl~ do konca. Dotychczas rozegrano ponad 
350 partii. Uczestnik6w turnieju, kt6rym pozostaty 
jeszcze do rozegrania mecze, prosimy 0 rozegra
nle ich w terminie podanym w komunikacie organi
zacyjnym. 

* * .. 

Nasielski Osrodek Kultury organizuje wyjazd do 
Warszawy na wyst~py Zespolu Piesni i Tanca 
"Mazowsze". Zainteresowanych prosimy 0 kontakt 
osobisty lub telefoniczny. 

.. .. .. 

W zwiqzku z cieszqCq si~ duzym zainteresowa
niem wystawq prac dzieci i mlodziezy z k6!ka pla
stycznego dzialajqcego przy Nasielskim Osrodku 
Kultury, oraz licznym prosbom, przedluzamy wy
staw~ do dnia 25 kwietnia br. 

Nasielski Osrodek Kultury zamierza w m-cu maju 
br. zorganizowac turniej brydzowy. Zainteresowa
nych prosimy 0 kontakt. 

~ * '" 

Wwojewodzkim przeglqdzie piosenki dzieci$cej, 
kt6ry odby! si~ w Ciechanowie, wyst$powaJy dwa 
nasielskie zespoly ze 
SzkoJy Podstawowej Nr 
2 i Szkoly Podstawowej lyeIE 
w Piescirogach. NASIELSKA 



• • 

CIEPt.O 
kt6r~ 

potruPujeez I 

Wojciech Makowski 06-100 PUtTUSK, ul.Mickiawiczo 56 

Dealer Bytomskiej Spolki W~g/owej S.A. 
poleca w hurcle I detalu : 

• w~iel wysokokaloryczny wszystkie sorty· 
menty; ceny dela/iezne; sklod w Pulfusku. 

• ilosci hurlowe w eenach kopolnianyeh, wysyfki 
wagonowo . samoehodawe. 

• przy be.zwsree[nich od,b!or!1.ch ~ kopa/!'Ji upust 
cenowy : kupu/esz fan Ie/ nlZ w kapalnl ! 

• or9anizui~ siee dystrybucyjnq sprzedaiy w~/o. 

Kwiecien / MaJ ~ Otmlzka cen I 
Zointeresowanych zaproszam do wsp6/procy.
 

Konfakt: te/./fax 24-07/ub 44-83
 
Icidrullko,,?, 18S) L I",,,,,,, woi"...,Mztwo (0-238) jPO= wo{.....,xiz/>o<> 

KOMPUT RY 

OSMIOKL SISTO!
 
CHCESZ ZDOBYC ATRAKCY]NY ZAw6D ., 

wyhkr? Jcd.n~ 'l.C sl.kOl 
w Pomiech6wku, woj.warszawskic 

1, S - kInk Tcchuikum Zywicnia i Gospodarstwa 
Domowcgn 0 specj:.U.lloSc1 

'11 fRYSTYKA I Tr01T:l.AR.·TWO 

2.4 - letnic Uceum Ekonom.iczm: 
o spC'(.~jalnoSci HACHlJNKOWOSC 1 RYNEK ROLNY 
daj¥c 7.awod mcm:d:i'.LTa roLniclwa i umil:.il;UlO~ 

pracy 7. kOmpUUTCITl" lClcfaxcm, ma.<J.}'llopisania, 
oraz wykonywania innych prac biurowyeh. 

3.1ub Jcdn,. Z 3 . 1ctnich S'l.k61 zawodnwy<.:h : 
• 7ASAD	 ICZi\ SZKOI:J~ OGRODNIC.L,\
 
daj¥~ zaw6d : OGROD IK;
 

• lASADNIC..ll\ SZK~ MEO l.Z.ACj1 ROlNK."TWA 
dajO}q zaw6d : MEUIANrK·OPERATOR MAS'. ' 

J POJAZDOW ROLNICZVCll. 

UeZIlIOWIC' rZjt~D rn szk61 Zlisadlllcz eh odbvwaJ~ beL' 
pl;unif' n. llkt, jazdy samochc)(km, a lIoJliowif' l~' IR £:lk7. 
eJ:J~nlk,em I uZysk'llj:J rlorl:llkowo IlpraWllll;'1l1;\ kOl11bajJli 'y. 

Szczeg610wych inforlllacji udziela sekretariat 
szkoly codziennie w godz. 8.00 do 15.00. 

Adres Szkoly:	 05 - 180 Pomiech6wek, 
ulOgrodnicza 6 

tel. ( 0-22)785-41-43 
tub 785-44-75 

Zarzqd Gminnej Sp6ldzlelnl
 
"Samopomoc Chfopska" w Nasielsku, oglasza :
 

ofertowy pisemny przetarg nieograniclony
 
na dZieri.aw~
 

RESTAURACJI "ZlOTY KlOS" w Nasielsku
 
z przeznaczenlem na dZlalalnosc gospodarczq.
 

Cena wywolawcza wynosl 1.000,- zl { netto ).
 
Wadlum w wysokoscl 122.-z1 nalei:y wplacic
 

do dnla 28 04.1997 r.
 
Oferty naleiy skladac w terminie do 29.04.1997 r.
 

W ofertach proslmy podac zamlerzenla InwestycYJne
 
W oblekt, kt6re bE;d q jednym z gl6wnych kryten6w
 

przyJ£ilcla oferty.
 
Informacji 0 obiekcie I warunkach przetargu udziela
 

ZarzCjd Gmlnnej Sp61dzielnl "SCh" w Nasielsku.
 
tel. :1.2 - 719 

VOce Prezos 
dIs tkOl1olTllczny<-h Prezes Zarz'ldLJ 

G!6wrW KSI~;&OWY 
INacl<Jw Jez6lkowskl 

Jadwiga Clt.hocka 

i2J WYCIECZKI
 
WYNAJEM AUTOKAROW 

Zenon Kaimierczak~eM 06-130 Nasielsk, ul.Bema 16 
tel. 12003 

-z.e 
Poniiej podajemy ceny ogloszen w tyciu 

Naslelska: 
1. Ogloszenia drobne (slowne) - tylko dla os6b 

fizycznych nie prowadzqcych dzialalnosci go
spodarczej - 0,60 zl/1 stowe 

2. Ogloszenia powierzchniowe ( najmniejszy 
modul reklamowy =1/16 strony ) 

~ 480,00 zt I cala strona 
Stosujemy bonifikaty ( do . potu 2) jn.: 

za 2 edycje -15 % 
za 3 edycje - 20 % 
za 4 , wiE?cej edycji 25 % 
oraz tzw. dodatkow ulgE? "dla stalego Klier)ta" 
tzn. za ponowne umleszczenie reklamy w "ZN" 
a) takiej samej - 10 % 
b) innej reklamy tej firmy 5% 
Uigi i bonifikaty nie wykluczajq siE? wzajemnle. 



p"odukcja, uslugi, sprzedaz] 1'a~JJ! 

TV 
w Nasielsku .vi. Warszawska 13 ( nad pawiJonaml GS) 

po/eca ZESTAWY AUDIO - VIDEO finny DIORA 
ZESTAWY SATELITARNE itp.. arrow 'I 

• ~ f RA1Y~ZVRAf'I" 
A~ 'z~praszamy w gOdL 8 - 18 

ILA KI, KOSIARKIl 
rmHus varna e~TY/ f i 

• •• • • h,;~ ~~''''ht''w ; 

Sprzeclai, Naprcwa, Gwarancja 
Zdzislow Pie!rzok, 00-13/ Nosielsk 3, Siennioo 51 leL /2 303 

E KOT4 . ~OSkaJI 
na ZamOWlenle. 

Nasielsk, ul. Nowa Wies 37 _ 

SKUP PAPIEROWKI 
BRZOZOWEJ 

mardom Lipniki Stare 27 
k/PUttUsk8, tel. 47 - 80 

...._ •••• _ _·_ w _ 

'---------------~ 

IBiURO RACHl. NKOWE 
. Prowadz~nie ~si~g podatkowych. 

oraz rozhczema VAT. 
• Rozliczanie roczne FIT• 
.. Kompleksowa obsluga w UrzEfdzie 

Skarbowym i ZUS-ie. 
Sabino Trzaska - Na5ie/~k, vI Leino 26 

•
•OB,Az 

·BH 
NADZOR ~ SZKOLENIE ( wszystkie rodzaje ) 

- wydawanie zaswladczen 
~ prowadzenie stui:by bhp 

UPRAWNIENIA as PIP. fe/efan 12083 

•	 Sprzedam gospodarstwo 12,5 ha w miejsco 
woscl Lelewo, z budynkami (dawniej ubojnla). 
Kontakt .. ( 0-89 ) 625 - 44 - 10 



Pilka nozna 
Rozpoczt;li mistrzowskl8 bOJa dzo etektowme z Opinog6rq 5:1. 

pilkarze ligi okr~gowej do kIa, Wszystko wskazuje na lo, ze 
rych pllkarza Zbil~a przystqpili z sprawa awansu maze si\;! roz
zaangazowaniem i duzynli na strzygnqc w bezposrednlrn po· 
dziejami na awans do IV ligi, jedynku na bolsku w Plonsku. 
kt6ry, trzeba soble szczerze po
wiedziec. bl;:dzie bardzo trudny. 
Pierwszy mecz na wlasnym boi Z oslatniej chwili: 
sku wprawdzie wygrali 2: 1 z W dqJgim meczLl W Howie pll· 
Iskrq Narzym, ale nasz karze Zbika zremisowali 1:1, a 
najgroiniejszy rywal Tecza ieh najgroiniejszy rywal T£i!cza 
Plorisk rowniei wygraJa i to bar- Plonsk wygrala IV 1 arzymlLi 3:0. 

Pilka siatkovva 

Zakoriczyly si e rozgrywki miejsce. gwaranlujC\ce pobyl 
warszawskiej ligi okregowej se na przyszly rok w tej samej II
niorow, w kl6re) star10wali rld dze. Miejmy nadzieje, ie a· 
sielscy siatkarze. Mimo pocZql sl~pny sezon rozpocznq w no' 
kowyetl niepowodzeri 0 ki6rych wei nasielskiej ha!i, a w6wczas 
pisalismy w poprzednich nume· wyniki I miejsce na pewno b~· 
rach, oslalecznie zaJe1i oni 7 dq lepsze. 

Siatkarskie roz9rywki
 
19111.1997 r. w Szkole Pod

slawowej w Piescirogach odbyl 
si~ turniej 0 mistrzoslwo Grniny 20.111, nasielskie szko y SP 2 i 
Nasie!sk w pilce siatkowej SP Piescirogi goscily uczestni
dziewczqt klas VI-VII szko! pod k6w urnieju 0 mistrzoslwo rejo
slawowycl1 . nu Puliusk w mini-pilce sialko

wej. 
Uzyskano nast~pujqce wyni Reprezentujqcy naSZq gmin$ 

ki: dziewcz$ta i ehlopey odniesli 
SP Piescirogi - SP 2 Nasielsk duiy sukces. zwyci~iajac w 

·2:0 swych kategoriach. 
SP 1 Nasielsk - SP 2 Nasielsk 

·2:0 Oto wyniki koncowe tur iej 
SP 1 Nasielsk - SP Piescirogi "dw6jki" dZlewczCjI kl V 

·2:0 1. SP Piescirogi 
2. SP 2 Nasielsk
 

Koncowa kolejnosc: 3. SP 3 Pultusk
 

1. SP 1 Nasielsk - 4 pkt. "dw6jki" elllope6w kl. V 
2. SP Piescirogi - 3 pkl. 1. SP Pjesclrogi 
3. SP 2 Nasielsk - 2 pkt. 2. SP 3 Pultusk 

Za najlepszq zawodniczkl;' "lr6jki" dziewc2<jt ki. VI 
turnieju uznano Marzenl;' Marci 1. SP 1 Nasielsk 
niak z SP 1 Nasielsk. a najsku 2. SP 3 Pultusk 
teczniej zagrywala Urszula Gor 3. SP 2 Nas'elsk 
tal ze Szkoly w Pieseirogach. 
Pucllary dla druzyn i nagrody ..lr6jki" ch!opc6w kl. VI 
dla najlepszych zi;1w<!.dniczek 1. SP 1 Nasielsk 
ufundowal U.K.S. "Zak w Ples 2. SP 2 Nasielsk 
clrogach. 3. SP 3 Pultusk 

Tenis stolovvy 

W Ciechanowle w dni 5 t8k. Trzeci nGiSz reprezentant 
kwietnia odby! si~ 111 Stre/a Pawe! Sokolnicki w kategorii 
wy Turniej Klasyfikacyjn w juniorow 20stal sklasyfiko
kategorii kadetow i junior6w, wany na mieJscadl 9-12. 
w ktorym startowa!a troika ., .Nasielszczan, a stawkq tur

nieju bylo zakwalifikowanie
 
Sle do Ogolnopolsklego Tur· W Lidzbarku Welskim od

nieju Klasyfikacyjnego, ktory byly sie Mistrzostwa Woje

odblildzie sie w Brzegu Do w6dztwa kadet6w i junior6w.
 
InYIn (woj. wroclawskie). Krzysz10f Stamirowski i
 
Wsr6d grona reprezentan· Klaudia Szadkowska obro

tow z siedmiu wojew6dztw nili tyluly zdobyte przed ro

nasi zawodnicy Klaudia kiem. Zwycir;zyli w turnieju
 
Szadkowska i Krzysztof indywidualnym i druzyno

Stamirowski odegrali pier wym. kwalifikujqc si~ do Mi

w5zoplanowe role wygrywa strzostw Makreregionu, kto

jqC kategori~ kadetow i kade- re odb~dq si'il w maju br.
 

Lotto z pucharem
 
Ubiegloroczny zwyci~zca inalowym pOJedynku wygrall 

Ligi .. Sz6stek" pi!karskich z druzynq pultuskiego TKKF
zespo!6w Lotto-Spori w mar u w stosunku 32. Puchar i 
cu goscil na halowym turnie- pilk~ za zwycir;stwo wrr;czyl 
ju "szostek" w Pultusku. Na kapitanowi Lotto z-ca Burmi
sielszczan ie wygrali wszy strza Pultuska A. Nalewajk. 
stkie mecze pokonujqc: 4.1 Najlepszym strzelcem tur
reprezentacj~ Urz~du Miej nieju z 6-cioma bramkami 
skiego; 4:2 zesp6l PSP. W zosta! Krzyszto/ Zalewski. 

Pogrom Cieksyme
 
W pierwSZej niedziel~ dla .,Wkry" zdobyl S. Bialoru

kWletnia doszlo do ciekawe Ckl, a dla "sz6stkowicz6w" 
go meczu na boisku Wkry S. Majewski - 2, P. Sadlowski 
Cieksyn. Pilkarze tego Klubu - 2, A. Fa1filCki - 2, K. Zalewski 
zflllerzyli sir;: z reprezentacjCj -1, Tomasinski - i, P. Wilga 
ligi .. szostek Po emocjonu - 1. Obok strzelcow bramek 
jqcym meczu "sz6stkowi w zwyciEi7skiej druzynie wy
cze" wygrali z Wkrq w sto stctpili: P. Uminski, J. Kula
sunku 9:1. Pewnym wytlu szewski, O. Strzeszewski, K. 
maczeniem tak slabego wy Sokolowski, S. Szadkowski, 
stfilpu Cieksyna byla kiepska Q. Zadrozny. P. Kowalski, D. 
forma bramkarza oraz to, ze Zbikowski, J. Strauch, A.W. 
nie wystqpili w najsilniejszym Kordulewski. 
skladzie. Honorowq bramk~ (r) 

CI
 
z...p61 rodokcy!"y.
 
,~Kcrdu~ew~ A StarrnfO-.~'Sk A L.)wadl:"«,! \.l Wa:::-l~r.zynskJ ldJt;C13 T Z.;lwa::U,o(J
 
PrOjeKl wlrw~ty t1laJ ::;lrr.ma f~lq.tr1Qw ... M -G·\J.LJ~·
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