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9Cu p a1ni~ci 25 maj ·referendum konstytncyjne
 
Dla upamililtnienia 1000-lel Spa Romana Marcinkowskiego 

niej rocznicy mli'czenskiej 
smierci Sw. Wojciecha - patrona 
para!ii Nasielsk i IV pielgrzymki 
Ojea sw. Jana Pawla 11 do Ojczy
zny parafianie nasielscy ufun
dowali pamiqtkowa tablic/il i kie
lich mszalny. Przedmioty te zo
staly poswi~cone przez J.E.ks. 

w dnlu 23 kwietnia w czasie uro
czyslej Sumy odpustowej. Na
lwiska fundator6w zostaly wpi
sane do speejalnie przygotowa
neJ z lei okazji Zlotej Ksi~gi. 

AZ. 

Na zdjfilciU: J.E. ks. bp. Roman Marcinkowski odstania pamiqtkowq tablicfil 

Dzien ten b~dzie z pewnosciq 
jednym z wainiejszych dni w hi
storii III Rzeczpospolitej. Nie 
chcemy agilowac ani za g!oso
waniem na tak, ani za g!osowa
niem na nie. Uwai:amy Jednak, 
i.e kaidy komu lezy na sercu 
dobra wlasnej Ojczyzny, komu 
nie jest obojli'lny los nastli'pnych 
pokolen. winien w tym dniu 
wzi'lc udzial w referendum kon
stytucyjnym. 

Teren naszej gminy podzielo
ny jest na 15 obwod6w wybor
czych. Glosowac b~dziemy w 
tych samych lokalach. w kt6rych 
g!osowalismy w czasie os tat
nich wyborow do Sejmu i w 
ostatnim referendum. Lokale 
czynne b~dCl od godz, 6.00 do 
godz.22.00. 

Pamili'lajmy - los Polski zale
lY od kaldego z nas. 

AZ 

Chcecie to wierzcie. chcecie nie wierzcie... 

amy swe~o czlowieka W osmosie?
 
Nasielsk rzadko trafia na pier

wsze strony centralnych gazet. 
chaciai ostalnio jakby cz.;sciej. 
Informacje, kl6re tam trafiaja nle 
zawsze SCI. tak radosne jak ta z 
lipea 1996 r.. kiedy s~uchalismy 
przekazow z Manly. Cz~sciei 
nasze miasto !Cjczone jest z wy
darzeniami tragicznymi. kt6rymi 
lrudno siE;l chwalic. 

Wiadomosc, ki6ra asta nio po
ruszyla czytelnik6w prasy central
nej i sluchaczy radia jest trudna 
do sklasyfikowania. Nie jest ani 
lraglczna. ani chyba radosna. 
Jest po prostu niezwykla i wprost 
nieprawdopodobna. aby mogla 
bye prawdziwa. Ale nie przesq
dzajmy sprawy. M6j serdeczny 
kolega, gdy kios m6wit przy nim 0 

czyms niezwyklym, zawsze pod
sumowyvval to slwierdzeniem. ie 
nauka jednego z paristw (starsi 
wiedz,! jakiego) zna jeszcze bar
dziej drastyczne przypadki. A 
wili'C. bye moie... 

Niedawno we Wroclawiu w 
Domu Kullury "Agora" odbylo 
si~ spotkanie ufologow - UFO 
Forum. SensacjCj lego spotka
nia bylo stwierdzenie jednego z 
uczestnik6w. ie ma dziecko (sy
na) Z kosmitkq. Co wililCej. spot
ka si~ z nim po raz pierwszy za 
rok 13 sierpnia 199B r. (11'1 lej 
chwili syn przebywa na innej 
planecie). I<osmiczny chlopiec. 
a raezej jUi pan b~dzie mial wte
dy 30 lat. bo spotkanie naszego 

bohatera z kosmicznq pili'knos
eiq mialo miejsce trzydziesci lat 
temu. I tu najwalniejsza infor
macja. Stalo si~ to w lesie nie
daleko Nasielska. gdy 17-letni 
w6wczas miodzian zbieral grzy
by (wtedy bylo iell dUi.o). Jest i 
drugi nasielski slad. Chociai. 
"tatus" kosmi y mieszka obee
nie w jednej z podwarszawskich 
miejscowosci, to iednak imi.;J i 
nazwisko jest mi. a chyba i wielu 
starszym mieszkancom Nasiel
ska dobrze znane. Danych oso
bowych nie podaj~, bo bye mo
ze jest to ich dziwna zbiei:noSC. 

Nie posCjdzajmy jednak nasze
go grzybiarza 0 jakies zdroi:~osci. 
To on byl ofiarq "gwal1u". Zostal 
porwany i uprowadzony przez 
osob~ 0 dziwnych ksztaltach i 
ogromnych oczach i urnieszClo
ny w pojezdzie kosmicznym, 
gdzie czekala na niego kosm'cz
na pi~knosc, podobna jednak do 
ziemskich kobiet. Przybyla z pla
nety Nea (gdzie jest ta planeta. ja 
nie wiem), I stalo si~! A teraz cze
kajmy cierpliwie do 13 sierpnia 
1998 r. Moie uda sili' nam sloto
graJowac dla cZy1elnik6w "Zycia 
Nasielska" kosmlt~ 0 nasielskich 
korzeniach. 

Przy okazji radzli' uwazac i nie 
wysylae lego dnia m~i6w i sy
now do lasu na grzyby. bye mo
ze przybysze z Kosmosu bli'dq 
chcieli powt6rzyc eksperymenl. 

A. 



W kwietniu Zarzqd Miejski 
obradowal dwukrotnie. Pier
wsze posiedzenie w dniu 15 
kwietnia 1997 r. Zarzqd od
byJ wsp61nie z Komisjq Os
wiaty, Kultury i Sportu. W 
pierwszej cz~scj spotkania 
zastanawiano si~ nad sposo
bem kierowania oswiatq w 
gminie. Zadecydowano. ze 
Radzie zostanie przedsta
wiona propozycja, aby utwo
rzye w Urz~dzie Wydzial Os
wiaty. Wydziallen kierowany 
by/by bezposrednio przez 
burmistrza. Zmiana ta wyma
gae b~dzie nowego zapisu w 
Regulaminie Urz~du Miej
skiego j propozycja lakiej 
uchwa/y b~dzie przedsta
wiona na najblizszym posie
dzeniu Rady. 

Dalszq cz~se obrad zdo
minowaly sprawy kultury. Ze
brani przeanalizowali projekl 
stalulu Nasielskiego Osrod
ka Kultury. W projekcie tym 
dokonano szeregu popra
wek. Poprawiona wersja sta
tutu zostanie przedstawiona 
Radzie do akceptacji w lor
mie uchwaly. Z kolei ustalo
no termin konkursu na stano
wisko dyrektora Nasielskie
go Osrodka Kultury oraz wy

magania, Jakie b~d'l posta
wione kandydatom na to sta
nowisko. W komisji znaleili 
si~ zar6wno czlonkowie Ko
misji Kultury jak i czlonkowie 
Zarz'ldu. 

W koncowej cz~sci abrad 
zatwierdzono trese odpowie
dzi na skarge pani Katarzyny 
Kozyry skierowanq do woje
wody ciechanowskiego. 00
tyczyla ana sprawy przydzia
!u mieszkania. 

Drugie posiedzenie, a od
bylo si~ ana W dniu 21 kwiet
nia, rozpoczelo sie w lerenie 
ad obejrzenia drogi dojazdo-

IYGIE 
NASIELSKA
 

wej do dzialki przy ul. Kosciu
szki. Chodzi tu 0 ustanowie
nie drogi koniecznej pomit;)
dzy zabudowaniami pana 
Borowskiego a Szkolq Pod
slawowq nr 2 umoiliwiajqcej 
dojazd do dzialek pana Wy
szomirskiego. ZarzCjd zade
cydowal. ie wsp61nie z zain
teresowanym drogt;) naleiy 
przebudowae i przeniesc 
ogrodzenie szkoly. W ten 
spos6b rozwiqzany zostanie 
problem spornej dragi, a jed
noczesnie poprawi sil? klo
potliwy i niebezpieczny do
jazd do "Dwojki". 

W dalszej cz~sci obrad po
slanowiono: zorganizowac 
spotkanie z przedslawiciela
mi firmy "Sajmeks" w spra
wie wynegocjowania warun
k6w przejl?c' a 9ru nt6w pod 
planowanq budow~ oczysz
czalni sciek6w; wyrazic zga
d~ na zwrot 50% kosztow do
jazdu lekarza do osrodka 
zdrowia w Cieksynie; za
akceptowa6 zakup 500 m2 

kostki brukowej w celu uloie
nia przez rnieszkancow Nu
ny parkingu przy kaplicy; 
podpisac umow~ z ZGKiM 
na kwotl;l 23.000 zl na kon
serwacj~ zieleni miejskiej. 

Dluzszq dyskusjEil wywola
la prosba Delegatury Regio
nalnej AWS 0 wydzierzawie
nie odplatne na okres kam
panii wyborczej cZEilsci lokalu 
przy ul. Kilinskiego 6. Wyra
zona zgodl? na t~ dzierzawt;:! 
z zastrzezeniem, i8 lokal1en 
maze bye wykorzystany lak
ie w tym okresie prz8z inne 
partie i ugrupowani<:L Oeze
kuje si~ ofert w tym zakresie 
ad innych ugrupowan. Usta
lono stawk~ dzierzawy za len 
lakal na kwot~ 80 zl miesic;
cznie. B$dzl8 ona dzielona 
przez ewenlualnq liczb~ par
tii, kt6re chcialyby korzystac 
z tego pomieszczenia. 

Wynotowal AZ, 

W poniedzialek 28 kwietnia 
odbyla si~ jubileuszowa, bo jUz 
30-la w obecnej kadencji sesja 
Rady Miejskiej. Posiedzenie to 
bylo waine z ego wzgl~du, ie 
do\yczylo rozliczenia Zarzqdu z 
ca!orocznej pracy. Przy ocenie 
brane jest pod uwag~ wykona
nie budzetu za rok ubiegly. 
Wczesniej radni otrzymali ob
szeme sprawDzdanie z wykona
nia budielu, przedyskutowali je 
na posiedzenlach poszczeg61
nych Komisji Rady, wniesli swo
je uwagi i zaslrzeienia. 

W roku 1996 dochody gminy 
zaplanow3no (po pGwnych po
prawkach) na og61nq SUmlil 
10.700.626 zl. Zostaly one wy
konane w 99% na sum~ 

10.581.035 zl. Slaba syluacja fl
nanSowa niekt6rych firm sprawi
la, is m.in. cz~sc podalk6w, np. 
od nieruehomosci nie zoslala 
sciq9nililta. Wydalki gminne zo
staly zaplanowane na og61nq 
suml;l 10.882.707 zt I zostaty 
zrealizowane w 98.9% na sum~ 
10.765.316 z . 

GI6wne inwestycje reaJizowa
ne '1'1 1996 r. to: hala sportowa 
przy SP 1 Nasielsk, stacje uz
datniania wody w Nasielsku i 
Psucinie. rozbudowa sieei wo
dociqgowej w Jackowie Wlose., 
Piescirogaeh, Mogowie, central
ne ogrzewanie w SP w Nunie, 
dragi: Borkowo - Bllildowo, Mi~
koszyn - Toruri, Andzin, Nuna, 
Krzyczki, Nasielsk - Klukowo. 
Wykonanie wielu kilometr6w 
dr6g i wodociqg6w bylo mozliwe 
dzi~ki wsparciu finansowemu 
ze strony wojewody i Agencji 
Restrukturyzacji Rolnictwa. 

Radni wysluchall opinil Komi· 
sji Rewizyjnej w sprawie wyko
nania budzetu gminy za rok 
1996 ) op 1111 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. W swoim wy
stCipieniu Przewodniczqcy Ko
misjl Rewizyjnej w imieniu Ko
misji pastawil wniasek 0 udzie
lenie absolutorium ZarzCjdowi. 
W glosowaniu iawnym Rada 
jednoglosnie podj~a akceptujCj
Gq uehwal~ w sprawie wykona
nla budzetu gminy oraz wili'
kszosciCl glos6w podj~la 

uchwall1 0 udzlelenlu absoluto
rium Zarzqdowi za rok budzeto
wy 1996. 

W dalszej ez~sci obrad Rada 
podjl;1la decyzj~ 0 pozoslawie
niu Komisji Przelargowej w nie
zmienionym skladzie. Wiqze silil 
to z tym. ie cZI1SC skladu lej 
Komisji moze bye zmieniana co 
roku, 

Ponadto Rada przyjli'la sze
reg uchwat. I tak uchwalCj. za

twierdzono StatuI Nasielskiego 
Osrodka Kultury powolanego na 
wczesniejszej sesji; dokonano 
zmiany w Regulaminie Organl
zacyjnym Urzi;ldu Miejskiego 
utworzono Wydzial Oswialy, 
kt6rym bezposrednio bli'dzie 
kierowat burmis.rz; zniesiono 
wspolwlasnosc mf~dzy Urzli'
dem gminy a b~dqcq w slanie 
likwidacji Unilrq Serwis (uehwa
la ta dolyczy placu i bloku przy 
ul. Elektronowej); dokonano 
zmian w zasadach udzielania 
zwolnien od podatku rolnego; 
zadecydowano 0 zbyciu nieru
ehomosci (dotyczy 10 budynku 
wielorodzinnego przy ul. Sta
rzynskiego). 

W czasie sesji ks. prefekl Sla
womir Krasinski przedslawil Ra
dzie koncepcjli! wydania albumu 
prezenlujacego kosci6l w Na
sielsku. Inicjatywa ta zrodzila 

il;1 dla upami~tnlema Iysi~eznej 
roeznicy smierci patrona parafli 
Sw. Wojciecha, setne] rocznlcy 
rozpocz~cia budowy obecnego 
kosciola, oraz pielgrzymki Ojca 
Sw. Jana Pawla II do Polski. Po
nadta jui niedlugo minie 2000 
lat od przYlscia na swiat Pana 
Jezusa. Prace nad albumem Sq 
j i bardzo zaawansowane 0 

czyrn moze 5wiadezyc doku
men laeja p rzedstawiona Ra
dzie przez ks. Preiekla. Radni. 
biorqc pod uwag~ lakl, ze takie
go wydawnictwa nie bylo Jesz
cze w tysiqcletniej his mii mlasta 
postanowili wesprzec je finan
sowo, 

W koncowej cz~sci posiedze
nia W odpowiedziaeh na lnlerpe
lacje radnych wiele rniejsca pos
wi~cono na dyskusj~ w zwiqzku 
z polencjalnym zagroieniem, 
jakie moze niesc usytuowanie 
na naszyrn terenle zakladu firmy 
AiT Wiceburmislrz przedstawil 
odpowiedzi ins ytucji majqcyeh 
slae na slrazy czyslosci 5rodo
wiska , a skierowane do nieh w 
tej sprawie pisma Zarzqdu. Wy
sluchano tez informacji Klerow
nika Rejonu Pultusk 0 podj~tych 

przez t~ inslytucjt;i dzialaniach. 
Zloione wyjasnienia nie przeko
naly jednak radnych. Zapro
ponowano przedrukowanie w 
lyeiu Nasielska artykulu z Ga
zely na Mazowszu pI. "Ludzie 
bojq si~ olowiu" oraz postano
wiono w dalszyrn cia.gu naglas
niacll; sprawE;! w prasie i wyst~
powac do instytucji zajmujacych 
siQ oehronct srodowiska 0 stale 
rnonilorowanie zakladu. 

Notowal AZ_ 



Bedct nowe droai 
Orogi asfaltowe JaCKOWO - GoJ~bie i Chechn6wka - JaskO/owo 

wykonywac bl;ldzie sprawdzone juz na naszym lerenie przedsi~bior
stwo robot drogowych z Plonska_ Drogowcy Z Plonska wygra!i 
przetarg na te drogi. 

Nowoczesny sprz~t dla sZkoty 
W kllk koie)nych numerach naszej gazetki pisalismy 0 przygoto

waniach do wprowadzeniu do szk61 kompuler6w. Jako pierwsza 
zostala zorganizowana i wyposaiona pracownia komputerowa w 
Szkole Podstawowej nr 2. 

Post~p tech iczny wkroczy do szk6t wiej
skich? 

Gmina wyslqpila do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rol
nictwa z prosbq 0 sfnansowanie kursu dla rolnik6w przygotowujq
cych ich do wdrozenia wiedzy ekonomicznej do gospodarstw rol
nych. Cz~sc pienif;ldzy przeznaczono by na wyposazenie sali wy
kladowej w szko!e w Cieksynie w nowocz8sny sprz~l, kt6ry by sluzyl 
dla potrzeb kursu jak r6wniei. dzieciom ze szkoly. 

Nowa i nowoczesna centrala 
w nocy 30 kwietnia zostala wlqczona do ruchu nowoczesna 

centrala telefoniczna. Cala operacja zostala przeprowadzona nad
zwyczaj sprawnie. Od 1 maja mamy jui n mery siedmiocy1rowe. Na 
poczqtku, przed dolychczasowym numerem. wybieramy liczb~ 69. 
DzwoniCjc do miejscowosci poloionych na terenie woj. ciechano
wskiego nie potrzebujemy jui wybierac numeru kierunkowego. 

NOK rna dyrektora 
W wyniku konkursu dyrektorem Nasielskiego Osrodka Ku tury 

zostal dotychczasowy kierownik Referatu Kuitury Urzlildu Miejskie
go p. Adam Stam!rowski. 

Z rnyslq 0 iniwach 
Do iniw Jeszcze daleko, ale w nasielskiej SKR trwajq jui Inten

sywne prace przygotowawcze do sezonu. przegll:\dany jest sprz~t 
iniwny. Obecnie remontowane Sq dwa silniki do kombajn6w Bizon. 

Kasy fiskalne 
We wszystkich punktach sprzedaiy prowadlOnych przez SKR 

prowadzona jesl sprzedai poprzez kasy fiskalne. Dotyczy to takie 
autobus6w. 

Prace planistyczne 
Powainie zaawansowane SCI prace, kl6rych wynikiem rna bye 

Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzen
nego Miasta i Gminy. Prowadzi je zesp61 kierowany przez p. mgr 
inz. Stanislawa Korpantego. Przewiduje sili', ie Studiurn to przed
stawione zostanie Radzie do zaakceplowania pod koniec bieiacego 
roku. 

PrzYiacielskie spotkanie
Obchody kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja staly si~ pre ekstem 

do spotkania mlodziezy z I klasy Technikum Odziezowego z senio
rami skupionymi w Centrum Pomocy Spolecznej. Uczniowie pod 
kierownictwem nauczycielki historii mgr Elibiety Nowotka zaprezen
towali gospodarzorn okolicznosciowy program. Seniorzy nie polo
stali dluin i takie zaprezentowali swe umiej{ltnosci artystyczne. A 
potem byly wsp61ne spiewy j wsp61na herbala. 

Do Krynicy po zdrowie 
18 maJa grupa os6b (39) pozostajqca pod opiekCj Centrum Pomo

cy Spolecznej wyjedzie za posrednictwem tei instylucji na dwutygo
dniowy turnus rehabilitacyjny do Krynicy G6rskiej. 

Wieczorna modlitwa 
3 maja w dniu swililla NMP Kr610wej Polski grupa wiernych z 

nasielskiej para!ii spotkala sil? w p6i:nych godzinach wieclornych w 
tzw. ksi~dza sadzie przy wiekowym d~bie. aby w blasku ogniska 
modlic si~ 0 pomyslnosc dla naszej Ojczyzny, wszak dzien ten jest 
takie swi~lem narodowym. Mlodziei na to podw6jne swi~to przy
golowala ciekawy program artystyczny. 

AZ, 

W Cegielni Psuckiej 14 kwietnia nieznani sprawcy dokonali 
wlamania do budynku gospodarczego kradnqc wiertarki, wy
rzynarki, pilarki 0 wartosci 1000 zl. 

W nacy z 16 na 17 kwietnia z niezamkni~tej obory z!odzieje 
wyprowadzili 3 krowy 0 wartosci 4000 zl. 

Tej same] nacy w Piescirogach Nawych zlodzieje dokonali 
wlamania do sklepu AGO wynoszqC towar wartosci 8000 zl 
na szkodlil G.S. Nasielsk. 

W Piescirogach popelnil samob6jstwo przez powieszenie 
42-letni chory psychicznie m~.i.czyzna. 

19 kwietnia w Krzyczkach Szumnych, po wybiciu ceglanej 
sciany dokonano wlamania do hurtowni odzieiowej kradnqc 
sztuczne fU1ra, dresy i innq odziez 0 wartosci 49.000 zl. 

23 kwietnia w Piescirogach Nowych dokonano wlamania 
do sklepu mi~snego - po wylamaniu kraty i wybiciu szyby 
zlodz.ieje wyniesli wag~ eleklronicznq. kas~ fiskalnq oraz 
mi~so i w~dliny 0 wartosci 4000 zl na szkad~ pana S. 

Mi~koszyn - nieznani sprawcy wtargm;li do jednego z za
budowari i dokonali pobicia wlasciciela posesji. 

25 kwietnia Broninek - nieznany sprawca. po przeci~ciu 

siatki ogrodzeniowej wtargnq! na teren posesji i skradl pomp!il 
wysokocisnieniowq od ladowacza "Troll". 

W nocy z 4 na 5 maja w Nasielsku z podworka przy ul. 
Warszawskiej skradziono smoch6d m-ki "Polonez" wartosci 
9000 zl. 

6 maja dziekan razem z jednym z ksi~iy prefekl6w dokonali 
zatrzymania zlodzieja, ktory wlamal si~ do nasielskiego kos
ciola. Zlodz.iej, po wybiciu witrazowego okna dostal si~ do 
wn~trza swiqtyni i porozbijal puszki afiame do ktorych wierni 
skladali ofiary pieniQzne. 

7 maja w Morgach - po wylamaniu krat zabezpieczajCjcych 
I wybiciu szyby nleznani sprawcy dokonali wlamania do skle
pu wielobranzowego. Skradziono art. spozywcze I chemiczne 
o wartoscl 7000 zl. 

W Piescirogach Nowych dokonano wlamania do pijalni 
piwa, skqd skradziono piwo, papierosy i inne artykuly 0 war
tosci 600 z!. 

Ai 5 razy w miesiqcu kwietniu Jednostki nasielskiej O,S.P, 
zasll;py naslelskiej O.SOP. wy braly udzlal w usuwaniu szk6d 
jeidialy by gasic palqce si~ tra po wichurze. 
wy, przewainie na szlakach ko
lejowych. Bezmyslnosc i brak 
wyobraini u os6b dokonufClcych 
wypalania traw mogly spowodo 13.IV.1974 czlery za!ogi 
wac wielotysi~czne slraty w na OS.P. i jeden zast\?p J.R.G. bra
szym wsp61nym mieniu, Iy udzial w akcjl ratowniczo·gas

niczej palClcej silil stodolyw miej
scowosci Psucin. Mimo blyska
wicznej akcji straiak6w straty 

W tydzien po zapowiedziach oceniono na ok. i5.000 zl. 
meleorolog6w 12 kwietnia nad 
krajem przeszN fronty almosfe
ryczne charakteryzujqce Sl~ 
bardzo silnymi wiatrami. R6w
niez w Nasielsku wichura spa
wodowala znaczne straty. Po
zrywane dadlY, poprzewracane IYGIE 
liczne drzewa na terenie miasta 
i gminy oraz pozrywane linie NASIELSKAtelefoniczne i energelyczne. 



Czerwonokrzyskie rozrachunki Charytatywne o~nisko ·po raz d~i
 
Jak co roku w maju ob

chodzimy Dzier'! PCK. W 
biezqcym roku "peceko
wskie" swililto a.v. zbiegto 
silil Z konferencjq sprawoz
dawczo-wyborczq rejonu 
pu/tuskiego tej organizaeji. 
Po latach stagnacji jaka 
opanowala dzialania ; w tej 
organizacji, tak bardzo za
sluionej dla nas wszy
stkich, dla calego spole
czenstwa, sCI obecnie wido
czne symplomy wychodze
nia z kilkuletniego kryzysu. 
Chac trudnosci finansowe 
Sq olbrzymie, wielu daw
nych dzialaczy i pracowni
k6w odeszlo na zasluzony 
odpoczynek, nieliczna gar
stka lych co pozoslali pro
bUje przywr6cic dawny 
blask humanitarnym ideom 
Polskiego Czerwonego 
Krzyza. Pr6b~ podsumowa
nia tej dzialalnosci - sluzby 
innym Judziom za okres 
ostatnich czterech lat pod
jf;li spolecznicy z calego re
jonu PUHuska, kt6ry swaim 
zasif;giem obejmuje tez Na
sielsk. 

W Zespole Szk61 Ogolno
ksztalcqcych w Pultusku 
zgromadzili silil nauczycie
Ie, honorowi krwiadawcy, 
dzialacze spaleczni PCK 
oraz zaproszeni goscie a 
wsr6d nich wicewojewoda 
ci ech anowski Jerzy Kr61 t 

przedstawiciel ZarzCjdu 
Okr~gowego PCK p. 
Pszcz6!kowski. 

W dyskusji wysluchano 
wielu slusznych uwag, spo
strzeien na temal pracy w 
terenie, w szkole z dziecmi 
i mlodziei.q. 0 braku pomo
cy i zainteresowania ze stro-

IYGIE 
NASIELSKA
 

ny wladz okr~gowych i Za
rzqdu GI6wnego PCK by jak 
najlepiej promowac i razsze
rzac wsr6d mlodego pokole
nia humanitaryzm ezerwono
krzyski. Honorowi dawcy 
krwi mowili 0 oboj~tnym lub 
prawie wrogim traktowaniu 
ich przez lekarzy w przy
chodniach i osrodkach zdro
wia. 0 braku jasnych przepi
sow regulujqcych spraw~ le
karstw dla krwiodawc6w. 

W lrakcie konlerencji 
udzielono absolutorium dla 
ustl;'pujqcego Zarzqdu, 
oraz powo!ano nowy na na
st~pne cz ery lata. Preze
sem ponownie wybrano p. 
Kazimierza Boconia z Pul
tuska. W sklad Zarzqdu wy
brany zostal p. Marian Wa
sierzynski - prezes Klubu 
H.D.K. z asielska, a do 
Komisji Rewizyjnej wybra
no p. Ma ryl~ Swojak 
skarbnika nasielskiego Klu
bu. 

Na tym prawie roboczym 
spotkaniu znalazl silil tei 
czas na mile akcenty. Wiee
wojewoda Jerzy Kr61 wyr6Z
nil trzy osoby odznakami 
"Zaslu2ony dla woj. Cie
chanowskiego" oraz wrlil
ezona dyplomy honorowe 
za dZialalnosc w szeregach 
PolSki ego Cz.erwonego 
Krzyza. Z terenu naszej 
gminy dyplonlami wyr6Znio
ne zostaly: pani Malgorzata 
Bendowska - opiekunka ko
la PCK ze szkoly w Piesei
rogach i pani Maryla Swojak 
z Klubu H.D.K. przy Urzl;l
dzie Miejskim w Nasielsku. 
Serdecznie im gratulujemy. 
A nowemu Zarzqdow; zy
ezymy wiele wytrwalosci i 
sil do pracy w szeregach 
PCK. 

• 

Juz drugi raz spotkali sil;' 
mieszkancy Piescir6g i oko
lie na charytatywnym ogni
sku zorganizowanym przez 
dzialaczy Akcji Katolickiej z 
parafii sw. Katarzyny w Pies
cirogach. W niedzjel~ 4.v. 
tradycyjnq maj6wklil rozpo
cZf,!la Msza Sw. odprawiona 
przez ksi~dza z tej parafii. Po 
nabozenstwie rozpalono na 
przykoscielnym placu ogni
sko I rozpocz~la si~ zabawa. 
Do tar'!ca przygrywal miej
seowy zesp6! muzyczny, a 
dla zgiodnialych serwowano 
specjaly przygotowane 
prz8z Panls z Akcji Kalolic
kiej. By!y pierogi, bigos. Przy 
smazeniu frytek w zaim
prowizowanej kuehni uwijal 
si~ sam prezes Akcji Katolic
kiej . pan dr Henryk Marku
szewski. Oezywiscie byla tei 
kielbasa, kl6rq kai.dy m6g1 
sobie upiec nad ogniskiem. 
Wsr6d smiechu j radosci ba
wila si~ mfodziei. i dorosll 
przybyli na ,.ognisko". R6w
niei tym razem "taca" zebra
na w czasie popotudniowego 
nabozerislwa i catv dachod 
uzyskany ze sprzedaiy art. 
spoiywczych zostal prze
znaczony przez Akcj~ Kato
Ilckq z parafii sw. Kalarzyny 
na zakup obiad6w dla dzieci 
z ubogich rodzin ktore ucz~
szczajq do szkoly podstawo
wej w Pieseirogach. A jest to 
kwota ponad 1200 zl. Wy

starczy jej r6wnlei na opla
cenie pierwszych obiad6w w 
nowym roku szkolnym, we 
wrzesniu. 

Panowie i Panie ktorzy 
przygotowali tCj imprez~ mieli 
powody by ezue dum~ i ra
dose. Dopisala pagoda. 
przybylo mn6stwo ludzi nie 
tylko ze .,stacji" ale Nasiel
ska i okolie. Wszyslkim dopi
sywal humor. Wsr6d kupujq
cyeh art. spozywez8 wiele 
os6b dokladafo "nawiqzk~"
datek, na eele akcjl. 

Dzil;kujemy w5zystkim 
i tym co napracowall si~ przy 
organizacji zabawy i tym co 
przyszli by sif;l bawic. A 
szczeg61ne podzi~kowania 

nalezq si$ ksililzom: probosz
czowi - ks. Janowi Maje
wskiemu - za udostl;'pnienie 
przykoscielnego p!acu na 
maj6wk~ i moraine I linanso
we wsparcie calej imprezy, 
oraz ks. prefektowi Grzego
rzowi za opiek~ nad bawiCjcCj 
sil;! mlodziezq 

A moie by paraflalne za
bawy pO!qezone z akejq cha
rytatywnq weszly na stale do 
naszego kalendarza. Drew
na ofiarowanego na ognisko 
przez pana Komendarskie
go, wlasciciela lanaku Z Po
niat pozostalo duio. I wiele 
jest jeszcze os6b ktore po
trzebuJq naszej pomocy. 
Warto pomyslec. Korzysc 
b~dzie obop6lna. 

Mus/my siac, choc grunta nasze marne,
 
Choc nam do orki plug6w brak i bron.
 
Musimy siac, choc Wiatr porywa ziarna,
 
Choc w slad za siewcq kroczy stado Wron.
 

Musimy siac, nie wiedzqc, w kt6rq stronr~
 

Poniesie Wiatr i w ziemi~ rzuc; siew,
 
Nie wiedzqc kto i gdzie pozbiera pfony,
 
W doiynki czyj radosny huknie spiew.
 

A nas tak malo, tych, co mogq pom6c,
 
Ze swych zapas6w szczypff? braciom dac.
 
I choc nie przy nas wzejdzie run zielona,
 
My r6bmy swoje, my musimy siac.
 

Wiersz ten ukaza! si~ w pierwszym numerze "Wladomosci 
Nasielskich" - pisemku, ktore poprzedzilo wydawanie Zycia 
Nasielska. Mialo to miejsce 1 paidziernika 1991 r. Sam 
wiersz jest duzo starszy. No e6i, Wiatry hislorii jak wialy tak 
wiejq, leez najgorzej, ze nam Wiatr zawsze wieje w oezy. 



CIU os6b: Jacka Czerniako kladu Sq trzy uj~cia wody dla Nieleqalny przetop zlomu 
wskiego oraz Wojciecha i Jerze miasta. 
go Zareckich z Legionowa, Mar Obawy Ie potwierdza byly pra
ka J(ldrzejewskiego z Warsza cownik AIT Zygmunt Mazurek. 
wy i Mieczyslawa Slefaniuka z Twierdzi on, ie sp6fka zatrudnia 
Pruszkowa. Sp6tka rna konce ponad 20 os6b z okolic Nasielska Ludzie boj~ si~ olowiu sjl;) od ministra przemyslu I a przetapia zlom od polowy 
handlu na skup oraz na prze czerwca ub.r. Zlom - z aluminium 
tw6rstwo metali nieielaznych. i ciowiu - jest r(lcznie segregowa
Ma tei inne zezwolenia: z'  ny, zasypywany do pieca i prze
dZlalu ochrony srodowiska UW tapiany w prymitywnych (a me we

(przedruk zGazety Wyborczej) 
Firma z Legionowa, kt6ra 

nie ma formalnego pozwole
nia na dzialalnosc w Nasiel
sku, przetapia tam zlom na 
sztabki aluminium i olowiu. 
Potem eksportuJe je do Nie
miec i San Marino. Nasiel5z
czanie alarmuiCl, ze sCi truci 
oparami olowiu. 

- Coraz cZr;lsciej mlodziei. 
mdleje na zajr;lciach, i.le si(l czu
je i leje sil;)j'ej krew z nosa 
opowiada E yta Kosinska, na
uczycielka WF-u z Technikum 
Zawodowego; boisko szkoly 
jest poloione 400 m od lege za
kladu: - Poza tym po kilku godzi
nach WF-u nasze ubrania silnie 
przesiqkajq dziwnym zapa
ctlem. Przypomina on najgorszy 
proszek do prania. 

Zostalismy na noc 

Romuald Mazurek, 27-letni 
slusarz meehanik zatrudniony w 
nasielskim Instalu, praeowaj w 
AIT na stale od 15 czerwca do 
26 wrzesnia ub.r. Potem zoslal 
zwolniony. Zatruf 5il;) t1enkiem 
ofowiu i po dziewi~ciodniowym 
zwolnieniu zerwano z nim umo
w~ 0 prac~. - Za rulismy silil je
szcze z kolegq, kiedy zostalis
my na noenq zmian~ do przeto
pu oIowiu i popsu! silil wentylator 
- relacjonuje Mazurek. - Dosta
lem mdlosci, zawrot6w g!owy, 
bolalo mnie w klatce i jamie 
brzusznej. Nie meglern nic jese 
ani pic. 

Mieli produkowac alu
miniowe okna 

Sp61ka z 0.0. AIT z Leglono
wa (skr6t pochodzi od Alumi
nium Ingos Trading) pojawila si(l 
w Nasielsku na poczqtku ub.r. 
Naby!a na wtasnosc od warsza
wskiej sp61ki Sajmex jednq piqtq 
"nasielskiego Akropolu" (nie 
dokor'iclonej mleczarni), tzn. 
0,8 ha grunt6w z budynkiem 0 
powierzchnl 2 tys. m kw. Od 
wladz miasta otrzymata 5 kwiet
nia ub.r. pozwolenie na lokaliza
cj~ i na pierwsze prace adapta
cyjne. 

- Nie moglismy lej zgody nle 
wyda6. zwlaszcza ie na nasze 
iqdanie sp61ka przedslawi!a po
zytywnq ekspertyz~ oddzialy
wania na srodowisko, podpisa
nq przez dwoch bieglych mini
stra ochrony srodowiska - tlu
maczy burmistrz Naslelska WOJ
ciech Ostrows i_ Jego zast~pca 
Stanislaw Tyc: - Nigdy nie bylo 
mowy 0 przetopie oIowiu. Sp6t
ka miala produkowac okna alu· 
miniowe, potem zmieniono profil 
na przelop zlomu aluminiowe
go. Zawsze to miala bye czysta 
produkcja dajqca prac~ dla po
nad 50 os6b. 

Bez pozwolenia 

Jak sprawdzilismy, AITzosta
la zarejestrowana w Sqdzie Go
spodarczym w Warszawle we 
wrzesniu 1995 r. Naleiy do pi(l

w Ciechanowie, Panstwowej In
spekcji Pracy wOlsztynle, pultu
skiego Sanepidu_ - Zaopiniowa· 
lem pozytywnie lokalizacj!f' ale 
dla zakladu przetopu aluminium 
- WYjasnia Tadeusz Pikus, dyre
ktor wydzialu ochrony srodowi
ska. Podobnie silil !lumaczq po
zostale instyiucje. 

Jako ciekawostk~ moina po
traktowac fak!. ie Urzqd Rejo
nowy w Pultusku dopiero kllka 
dni temu, bo 5 kwietnia br, wy
dal spo!ce pozwolenie na konty
nuowanie robot budowlano-ad
aplacyjnych. Natomiasl zaklad 
na ul. Plonskiej gotowy by! w 
polowie ub.r. - Ale nie wydalismy 
jeszcze tej s olee najwainiej
szego pozwo enia - na uiytko
wanie obiektu. Czyli w majesta
cie prawa zaklad nie moze pro
wadzie iadnej dzialalno' CI 

poinformowala inspeklor Barba
ra Pajqk z pultuskiego Urz~du 
ReJonowego. 

Metale w eksporto
wych gqskach 

Sprawa nielegalroego przeto
pu zlornu przez sp6lk~ AIT wy
plyn~ta w Nasielsku na ostatniej 
sesji. Radny Grzegorz Ouchno
wski, jednoczesnie dyrektor te
chnikum i zasadniczej szkoly 
zawodowej, zgiosillnterpelaej~, 
i.e zaklad nie majqcy zgody na 
dZlalalnosc, truje mieszkaric6w, 
- W ten spos6b zadosc uczyni
!em skargom rodzic6w i uczni6w 
. powiedziaJ "Gazecie" Ouch
nowskl. - Ponadto w pobliitJ za· 

wloskich jak byte w ekspertyzie) 
piecach. Z roztopionych metali Sq 
lormowane tzw. gqski, czyli 
sztabki. Gqski z aluminium waiq 
po 4 kg i Sq eksportowane do San 
Marino. zas z olowiu 45-47 kg I 

jadq do Niemiec. 
- Kiedy pracowalem wytwa

rzalismy dziennie przy ogro
mnym huku wenlylator6w 48 ton 
oIowiu i ok. 10 ton aluminium 
t! maczyl Mazurek.. Ol6w prze
tapialismy jednak tylko nocami, 
nacz~sciej w weekendy. Opary 
z przetopu olowiu wydalane Sq 
do atmoslery przez otwory w 
scianie, zas odpady wyrzucane 
na zewnqtrz zakladu. 

Wszelkie kontrole nie stwier· 
dzajet jednak tej produkeji. - Kie
dy byl tam nasz pracownik, 
stwierdzil, ietrwa rozruch - rzekl 
wOjew6dzkl inspektor ochrony 
srodowiska Andrzej Gwizdala
Czaplicki. 

Nlestety nie moglismy lego 
potwierdzic. WyglCjdajqcy na 
martwy, bez szyldu, zaklad byl 
pilnowany przez slr6i.a. - iko
go z szef6w nie ma - oznajmi!, 
otwierajqc bramlil dla samocho
du cil;)iarowego z warszawskq 
rejestracjq. 

Jak poinformowala nas Ja
dwiga Samulska z WSSE w Cle
chanowie. ol6w jest sllnq toksy
cznq truciznq, szczeg61nie w 
oparach podczas wytopu. Ku
muluje si~ on w kosciach i ner
kach, uszkadza uk/ad nerwowy, 
powoduJe niedokrwistosc, olo· 
wicl;' i raka. 

Tf< 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

- Wil;)C waszmosc mnie
masz, ie kr61ewicz nie 
pr(ldko powroci? 

- OJ tak, z poczqtku mial 
trzeeiego dma wyjeidiac. 
Kr610wa jejmosc byla za
gniewana. Ale teraz zgo
da. Ksiqie jui. matk~ 
przeblagal. Moina go wi
dziec eodzien na Monte 
Pincio wieczorem, w licz
rlem towarzystwie; mowiq, 
i.e ksiqi(l zrobi podanie 0 
rozw6d. 

- Mosci pan ie, to po
twarz, kt6ra ci plazem nie 
ujdzie! - i wzburzony szla
eheie sehwycit za r~kojesc 
szabli. Pohamowa! si~ jed
nak zaraz i spojrzal bacz
nie na francuza. 

-.Ja tylko po~arzam pogtosk~, zresztq wyjechalem i nie wiem 
o n1czem wl~ceJ. 

Zaremba nie mlal juz ochoty do rozmowy, zaplacll za wino, 
pozegnal zimno francuza i wyszedl spiesznie. 

IV. 

Od pierwszej chwlli swego przybycia. Liza wzbudzila polito
wanie w calym domu kr6lewiczowej. W wytartej, ciemnej 5ukien
ce, takimie farluszku, z w!osami gladko zaczesanyml byla uo
sobienlem pokory_ 

Prawie kl~ka!a przed Mari q J6zefq , calowala u;lce Anusi, 
poslugiwala wszystkim, a pracownicq okazata si~ dosko
nalq_ 

Ustawicznie prawie mdczala, rozwiqzywaly jej silil usta jedy
nie, gdy sam na sam zostawala z Anusiq. 
Cz~sto teraz mia!o to miejsce. Kr61ewiczowa z Zarembq od

bierala rachunki Sto-Janskie z d6br swoich. Marcysia i panna 
A~ata mialy r6ine inne obowiqzki: doz6r bielizny, wlelkie pranie, 
wletrzenie szat i kobrercow. 

- Pani rnoja - przemawiala Llza przyciszonym glosem - jakai 
pani pil;'kna, ach! jaka pi~kna, co ja bym za to dala, ieby miee 
takie oczy, takq twarz cudnql 

- Dajie pok6j, nie jestem taka glupla, iebym takich rzeczy 
sluchala - przerywala Anusia. 
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Oapustowe o6yczaje
 
Odpusty - swi~la lokalne

go Kosciola opr6cz cz~sci 

najwazniejszej - duchowej 
mialy bardzo cZf;lsto swoiste-

Na zdj!;ciu: Ullca SW. Wojclecha W dniu Odp stu, 

go rodzaju otoczkf;l §wieckCj, 
cz~sto 0 eharakterze iol
klorystycznym. Kiedys do 
miejscowosci, w kt6rej mial 
miejsce odpust zjezdzali si~ 

ludzie z dose daleka. Niekie
dy w tym dniu odbywaly si~ 

takZe jarmarki. 
Dzisiaj z tej tradycji swi~ta 

IUdowego pozostalo bardzo 
niewiele element6w. PewnCj 
namiastkq Sq stragany i 
charakterystyczne odpusto

wo-jarmarczne pamiqtki, 0 

ktorych spiewal piosenkarz 
przekonujqc s!uchaczy, ie 
zal mu pierzastych koguci

k6w, blaszanych zegark6w, 
balonik6w na druciku, z pier
nika chaty. Chociai:..., chyba 
cos z minionych lat wraca, a 
swiadczq 0 tym peine straga
now uliee prowadzqce do 
kosciola w dni Odpustu Sw. 
Wojciecha. 

AZ, 

Jak cudownie brzmi, 0 wiosnie,
 
wdzifjczna piesn slowika,
 
Kt6rq spiew8 w nOG majowq
 
nad brzegiem strumyka.
 

lie pifjkna i uroku
 
kryje ona W sobie.
 
Wduszfj wnika, serce wzruszy,
 
nie jednej osobie.
 

8zy pachnqce. kwiaty, drzewa,
 
z8sluchane w spiewie,
 
K/6ry plynie od slowika,
 
co sif? skryl na drzewie.
 

A wifjc spiewaj slowiczenku,
 
w cudownq nOG majowq.
 
Maj miesiqcem zakochanychl
 
Dajlp na to stowo.
 

Jerzy R6za/ski 

Liza milkla na chwll~ i zaczynala na nowo: 
- C6i dzlwnego, ze taka pililknosc wprost ludzi rozumu pozba

wia... znam kogos lakiego, ...ja sama patrzlil w paniq, jak w Jasne 
slonce. 

Anusia wzruszala ramionami. 
- Bqdi: clcho - mowila nieclerpliwie - poda] !epie) wl6czkfill nle 

przeszkadzaj ... 
W tych dniach byllist z kres6w ad Slefana do dziadka i dla niej 

bylo part;! slow pozdrowienla. Pisal, i.e wychodzq w slepy prze
ciw tatarom lipkom, kt6rzy razem z hajdamakami kilka wsi spalili 
i zlupili, uprowadzajqc mieszkaric6w I bydlo. 

Co tam w lej chwili porabia ten jej mily? jui: go tak dawno, tak 
dawno nie widziala ... 1nie prfildko pewnlezobaczy... -westchnt;!
lao 

Liza zaczyna zaraz jak mucha natr~tna: 
- Moja pani toby dopiero byla sliczna. ubrana w pi~knq, fran

cuskq robfi!, w koronkach, brylantach, wlosach upudrowanych, 
wszyscy by na kolana przed pania padali. Pani musi bye hrabinCj 
albo i lepiej ... gdyby pani tylko chciala! .. 

- Maja Lizo, ty masz chyba ile w glowie, co tei ty wygadujesz I 
no, skladaj robotf;1 bo juz czas, dzwoniq na nieszpory u Refor
matorow, p6jdf;1 do koscio{a. 

Llza wlozyla na glowf;1 chusteczk~. i tak dlugo marudzila 
zbierajqc wl6czki, igly, i.e wyszla na ulic~ razem z Anusiq I 
widziala ]q wchodzqcq do kosciola. 

5f) 

Wledy pod pozorem, i.e musi pomyslec 0 wieczerzy, szybkim 
krokiem poble~la na Marywil 

Kai:dy dzien sptywat mniej wif;1cej w ten sam spos6b, i po 
tygodniu, La Brie niewiele skorzystal z wiadomosci. ktore Liza 
przynlosla. 

Krolewiczowa - opowiadala dziewczyna - opr6cz ie co
dziennie z Marcyslq do Karmelit6w lub do Fary, nigdzie nie 
wyjeidia. Jei.eli pagoda. chodzi wieczorem po ogrodzle z 
pannami I koronk~ odmawia, jak deszcz padal, chodzila po 
bawialni. By! u nie] brat najmlodszy Adalbert. slarosta za
kroczymski, i sredni, franciszek, kasztelan warszawski, z 
niemlodym szlachcicem, panem Grabiankq, chorqiym 
czerskirn, podobno plenipotentem kr61ewlcza Jak6ba. Wy
pytywalarn Slfil sluzClcych, (jeslem z nlemi bardzo dobrze) 
m6wily, ie odkqd tu sif;J sprowadzili, nie poswi~ci goscia. 
Islny klasztor. Cicho, nudno. ie ai strachl ... Pannie m6wiE;! 
rMne rzeczy I raz wraz a panu kawalerze (bo lak sl~ kazal 
nazywac) natrqcam; niby to si~ gniewa, ale CZE;!sto si{) 
zamysla i wzdycha... 

- Masz trzy dukaty Lizo, zarobilas je, a teraz sluchaj uwainie 
co ci powiem, muslsz mi dosta6 list wlasnor~czny kr61ewiczowej 
alba jakieskolwiek jej pismo; co do panny. moiesz m6wi6 0 mnie 
jle chcesz; tak, czy owak, ana b~dzie mojq ionq. a lepie]. i.eby 
po dobrej woli bez przymusu. 

(c.d.n.) 



Spotkanie zliderami AWS
 
Zbl izajCjce si~ referendum i znaweq zagadnien geopolitycz

wybory do Sejmu i Senatu spra nycll. 
wiaiCj, ze do Nasielska przyjez W pierwszej cZf;lsei spotkania 
dza coraz. wi{lcej polityk6w i to Gosc szeroko om6wil problemy, 
polilyk6w najwyzszej rangi. Nie- z kt6rymi aklualnie boryka Sl{l 

Marian Pilka - wiceprzewodrdcz<1cy AWS z Przewodnicz<,!cym Delegatury 
Regionalnej AWS w Nasielsku w czasie spolkania. 

dawno pisalem 0 wizycie dw6ch spoleczenstwo. Zwracal uwaQ/il 
minislr6w kieruj<leych waznymi na sytuacje budzCjce szczegol· 
resortami w fzqdzie koalicyj ny niepok6j. M6wil 0 jednoeze
nym, a obecnie przekazujt\.'l in niu si/il prawicy i problemach z 
jormacj~ 0 spotkaniach Z polity tym zwiqzanyeh. Po wystCjpie
kaml opozyeji pozaparlamentar niu pana Pilki rozwin~a silil cie
nej. Podobnie jak pierwsze lak i kawa dyskusja. Wiele os6b na
te dwa spotkania eieszyly si~ wi~zywa!o do poruszonych 
duzym zainleresowanlem mle przez Prezesa problem6w ZWlq
szkar'ie6w naszej gminy, kt6rzy zanych z podzialami na prawicy. 
lieznie przybyli do miejscowego Nawrnywano wr~cz do jedno
kina "Niwa". ozenta Sl~ ugrupowan prawego 

Na zaproszenie Delegatury skrzydla powoJujqC sifi) na 
Re~ionalnej Akeji Wyborczej chrzescijar'iskie normy wartosci. 
Solldarnosc 9 kwietnla Nasielsk Jak napisano na zaproszeniu na 
goseil Mariana Pilk{l - prezesa spotkanie wiceprzewodniczCjcy 
ZCHN pelniCjcego w AWS-ie AWS jest zwolennikiem potq
funkcj~ wiceprzewodniczqcego. czenia Akcji Wyborezej Solidar
Wybitny ten polilyk jest z wy nose z Ruchem Odbudowy Pol
ksztalcenia Ilistorykiem. W ski Jana Olszewskiego. Wypo
okresie rzqd6w solidarnosclO- wiedzl, Jakie padaly w nasiel-

Marek Jurek - czlonek Krajowej Rady Radiofonil i Telewlzjl odpowiada na 
PYtania mieszkanc6w Nasielska obecnych na sporkaniu W kinie "Niwa" 

wych pelni! funkcjlil eksperta w skim kinie z pewnosciq utwier

Urz/ildzie Rady Ministr6w. W dzi!y go w przekonaniu, ze pod

czasach komunizmu dZlalal w j/ille przez illego dzia!ania Sq
 
opozycjl, uczestniczyl w wyda sluszne.
 
waniu podziemnych czasopism. Naslelska AWS byla tez orga

DUlO publikuje. Jest wybrtnym nizatorem drugiego spolkania.
 

Tym razem przyjechal Marek przest~pezosci. W drugiej CZfi)S
Jurek - poli yk prawego skrzyd ci stuchacz.e zasypali prelegen· 
la, wiceprezes lCHN. ezlonek ta pylaniami. Syly lei. kr6lkie os
Krajowej Rady Radiofonii iTele wiadczenia. Pytania dOlyezyly 
wizji. Z wyksztaleenia takze jest gl6wnie konkret, yeh zapis6w w 
historykiem. W poprzedniej ka Konstytucji i konsekwencji z 
dencjl byl postern. W spotkaniu tych zapisDw wynikajqcych. 
wziq! tez udzial wiceprzewodni Na sali byli gl6wnie syrnpaty
CZqcy AWS wojew6dztwa eie cy AWS zdecydowani glOSO\'l86 
chanowskiego Roman Nieslo przecrw tel Konslytucji. Przybylo 
b/ildzki. tei. wiele os6b, kt6re nie majq 

Spotkanie przebiegalo w spo sprecyzowanych poglCjd6w jak 
s6b lradycyjny W plerwszej zaglosowac w majowym refe
cZ/ilsei Gosc om6wil zagadnie rendum. Obecni byli tez prze
nia zwi~zane z referendum kan ciwnicy polityczni AWS, Wszy
stytucyjnym i z samq I<onstytu scy z uwaga. i powagq slucllali 
cjCj, kt6ra posiada wg niego wie wywod6w gosci. Spotkanie 
le brak6w. Poinformowaltez 0 przebiegajo w almosferze 
swej praey w Krajowej Radz.re przyjai.ni i zrozumienia dla po
Radiofonii ITelewiz)i oraz przed gla.d6w innych. 
stawi! problem bezpieczenstwa 
obywaleli wobee narastaja.cej AZ. 

Zespol muzyczny "WENA" 
najlepszy w wojewodztwie 

Dzialajqcy przy Nasiel
skim Osrodku Kultury zesp61 W zwiqzku z malq ilosciq 
muzyczny WENA odni6s1 nadeslanych prac na kon
duzy sukces na Wojew6dz kurs poelycki, przedluzamy 
kim Konkursie Piosenki Mlo jego termin do 31 maja. ktory 
dziezowej, kt6ry odbyl si<;! w jest terminem ostatecznym. 
Ciechanowie, zdobywajqc I Ogloszenie wynik6w i wr~
nagrod<;!. czenie nagr6d nastClpi w dniu 

Sklad zespolu stanowiq: 10 czerwca w kinie Niwa, ° 
Jacek TYC i Rafa! BOMBA c2ym zainteresowanych po
L1CKI, a kierownikiem muzy wiadomimy Iistownie. 
cznym zespolu jest Marek 

* • ~TYC. 
Oprocz zdobytej I nagrody W dniu 3 maja na stadionie 

i pucharu. nasielski zesp6l miejskim w Nasielsku odbyf 
zostal wytypowany przez siE1 "Festyn Majowy" z okazji 
Wojew6dzki Dom Kultury w rocznicy uchwalenia Konsty
Ciechanowie do promocji tucji 3 Maja. Festyn mial cha
"Mlodych Talentow" pod pa rakter sportowo-rozrywko
1ronatem Ministerstwa Kultu wy. Odbyl si~ turniej pilki 
ry i Sztuki. nozn.ej szk6! 0 Puchar Preze

sa "lbika" w ktorym zwycil?. .~ zyli mlodzi pilkarze ze SzkoJy
 
W dniach 14-15 cze rwca Podstawowej Nr 2 z Nasiel


w Nasielsku blild q obcho ska. Bardzo !adnie zapre

dzone "Dni Nasielska", zentowali si~ panowie z
 
Szczeg610wy program w brzuszkami z Ciectlanowa,
 
nast~pnym numerze, oraz Pultuska i Nasielska w tur

na plakatach. nieju oldboy6w. W przer


wach mifildzy meczami wy

stqpily zespoly muzyczne z
 

Informujemy wszyS1kich Nasielska, oraz kapela Ja
uczestnik6w turnieju bilar cka Cerka z Pultuska. 
dowego, ze ostateczny ter Mimo nie najlepszej pogody 
min zakonczenia turnieju (wia! silny wiatr) na nasielskim 

stadionie zebralo sili! iiczne gro· wyznaczony zostal na 31 
no Nasielszczan.maja. W przypadku nie 

rozegrania w tym terminie 
zaleglych spotkan, b<;!d q 
przyznawane walkowery. 
Ogloszenie wynik6w w na
st~pnym numerze, a wr~ . BYGIE 
czenie nagr6d w dniu 15 
czerwca na imprezach z 
okazjl Dni Nasielska. 7 NASIELSKA 
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16-18.V.97. potem porwac. Wyk.: Glenn Clo
"G6ra Dantego" przygodowy, se, Jeff Daniels, Joe-Iy Richard· 

prod. USA, godz. 17.00. son. Czas projekcjl - 103 min, 
23-25.V.97. 
"Jerry Maguire" film obycza

jowy, prod. USA, godz, 17.00. "Angielski pacjenl". Melodra
29-5.VI.97. mal. Rok 1943, trwa wojna w 
,,101 Dalmatyr'iczyk6w" ko Afryee. Nad puslyniq szybuje 

media, prod. USA, godz. 17.00 maly sportowy samolot, zostaje 
(we wtorek 3.VL - godz 16.00). zestrzelony przez Niemc6w. 

29-1.VI.97. Poparzony pilot trafia do angiel
"Angielski pacjent" melodra skiego szpitala - i wspomina 

mat prod. USA, godz. 19.00. swe zycie przed wojnq: przeby
S-8.VI.97. waf w tej CZfilsci Afryki wraz z 
"Czarownice z Salem" film hi grupq kartograf6w. Wyst~pujq: 

storyczny prod. USA, godz. 17 Ralph Fiennes, Julietle Bino
(we czwartek 5.VL97 - godz_ che, Kristin Scott Thomas. Jest 
19.00). to najbardziej uhonorowana 

9-15.V1.97. "Oskarami" zeszlorocz.na pro
"Gwiezd, e wojny" - wersja dukcja filmowa. Obraz ten oraz 

specjalna. Widowisko soL, prod. jego odtworcy i wykonawcy 
USA, godz. 17.00, 19.00. otrzymali ai 8 statuetek - za naj

lepszq reiyse-ri~, zdjficia, see
.,G6ra Dantego". Przygodo nografifil, diwiek, kostiumy, mu

wo-sensacyjny film prod. USA. zykfil, montaz, najlepszy film 
Geolog ze Stan6w Zjednoczo prze-dstawiony do konkursu, 
nych przebywa w Ameryce Po oraz statuetka dla najlepszej 
ludnioweJ, pr6buje ratowac lud aktorki w roli drugoplanowej. 
nose mieszkajqcq pod czynnym Czas projekcji - 161 min. Warto 
wulkanem. Podczas akcji ginie go zobaczye l 

narzeczona naukowca. Bohater 
poslanawia zrezygnowae ze 
swej pracy, jednakie sejsmo "Czarownice z Salem". Film 
grafy w Cascade Mountains re hisloryczny bfidqcy adaptacjq 
jestrujq wzmoionq aklywnosc sztuki Arthura Mille-ra. Koniec 
wulkanu. Wystfilpujq: Pierce XVII wieku - w niewielkiej osa
Brosnan, Linda Hamilton, Char dzie odbywajq sifi nocne spot

les Hallahan. Czas projekcji  kania dziewczClt, kt6re- uprawia

112 min. jCl czarnCl magif;'. Miejscowy pa


stor jest mimowolnym swiad

kiem nocnych, zakazanych za


"Jerry Maguire". Film oby baw, dzlewczyny pr6bujq rato
czajowy. Bohater ly1ulowy jesl wac wlasnq sk6rfi kosztem Sil
agenlem sportowc6w zawodo siad6w. 
wych. Pod wplywem przykrych Wystfipujq: Win Ilona Ryder,
 
doswiadczer'i osobistych pUbli Paul Scofield, Daniel Day-Levis,
 
kuje buntowniczy manifest w Czas projekcji - 123 min.
 
wyniku kl6rego trad praC1;l, kon·
 
takty I przyjaciol. Pr6buje wi~c
 

swCj karier~ zaczqc ad nowa. "Gwiezdne wojny" - wersja
 
Wyk.: Tom Cruise, Cuba Go specjalna". Plerwsza czesc 

oding Jr., Renee Zellweger. kosmicznej try1ogii. Wspaniale 
Czas projekcji - 138 min. widowisko z galunku science 

ficlion, rozszerzona wersja fil... mu, kl6ry oglqdali i zachwycali 
,,101 Dalmatyliczyk6w". Ko sifil dzisiejsi trzydziestolalkowie. 

media, aktorska wersja wspa Mlody czlowiek mleszka na nie
nialego filmu rysunkowego. wielkiej planecie, gdzie pracuje 
Specjalista od gier komputero na farmie. Pewnego dnia dwa 
wych poznaje i poslubia proje roboly przynoszq wiadomosc 0 

ktanlk~ mody; on ma psa-dal toczqcej sj~ w osmosie wojnie 
matynczyka, ona sUk~ lej same] i proszq 0 pomoc. Nadawcq 
rasy. W jakis czas p6iniej rodzq wezwania Jest ksi~zniczka 

sif;' szczenlaki. Szefowa domu uwieziona przez zlego impera
mody Cruella pr6buje je kupic, tara. Wyk.: Hamson Ford, Carrie 

Fisher, Mark Hamill. Czas proje
kcji - 125 min. 

Dalsze cz~sci gwiezdnej try
logii - "Imperium kontratakuje" i 

~. IYCI "Powr6t Jedi" planujemy wy
swiellac w nastlilpnych lygo
dniach czerwca. NASIELSKA 
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Komisarial Policji - 997, 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicza Strai. Pozarna - 998, 691-22-88 
Pogotowie Gazowe Nasielsk - 691-22-22 
Pogotowie Energetycz.ne Nasielsk - 691-24-21. po godz. 15.00 . 

Plor'isk tel.: 62-26-45 (bez n-ru 
kierunkowego) 

Pogotowie Wodoci<:tQowe - 691-24-96 
CentraJa Telekomunikacji -zglaszanie uszkodzerHelefoni

cznych - 924
 
Pogotowie Ratunkowe Pultusk - 999, 692-26-11
 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 
1-4.V, 9-11.v, 19-22.V, 26-28.V, 30-01.VI. 
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek: 
5-8.V, 12-18.V, 23-25.V, 29.v. 

DyiuR PRlyckoaNiR~jONO~Ej
 
, t 4 f. 

'w NASiElsk 
Lekarze internisci dyzurujq w kazdq sobot€? od 

godz. 8.00-12.00. Nr telefonu - 691-25-03. 
Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq sobot€?, 

niedziele i swi~ta Wgodz. 9.00-11.00. 

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna 
jest W dni powszednie i pracujqce soboty 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 czynny jest w dni 
powszednie i w pracujqce soboty w godz. 8.00
18.00. 

W wolne saboty W godz. 8.00-13.00. 
W nledziele Urzqd pacztowy jest nieczynny. 



CIEPt.O 
kt6~ 

potrz.ebuJoez I 
Woidech ,v'akowski 06-/00 PUt TUSK, ul,Mickiewiczo 56 

Dealer Bytomskiei Spo/ki Wf?9/owei SA 
poleca w hurcie j detalu : 

~	 wt;f]ief wysokokaloryczny wszystkie sony
menty,' ceny deta/ieme; sklad w Pultusku. 

..	 iloid hurtowe w cenach kopalnianych: wysylki 
wagonowo - samochodowe. 

..	 przy bezpoirednich oc!bioroch z kapp/ni upust 
'cenowy - kupuiesz loniej nii w kopalni / 

.. or9anizui~ siec dyslrybucyjnq sprzedaiy wi(glo, 

Kwiecien / MaJ - Obnl±Ka cen I 
Zainteresowonych zapraszom do wsp61pracy
 

Kontakt: tel,/fax 692 24 07/ub 69244 83
 
kl"runkowy (85) Z ,"'''''u woi..w6dztwo, (0-2381- ,polO wol"wvdztwo 

IU!t eg~~fg~i¢~~
 
ts~ ~··-.J,-·~(fjRATy)DRU KARKI, ITP. 

-- , / c:';O /1 k - ~~~ -' Z.P.U.H. ,::/oa..n:/ S,Owczaray 
~ Hosielsk, ul.JogieHy 17 { os.Krupka } 

OGLOSZE IA DROBNE :
 
•	 Sprzedam 2 ha ziemi 4 i 5 kl., 1 km ad Siennicy 

w kierunku Nasielska. Kontakt.- Henryk Gorski 
06-130 Nasie/sk. ul. KiJinskiego 29 8 

..	 Dziatk~ 69 ar6w z budynkim mieszkalno - gospo 
darczym sprzedam rub zamieni~ namieszkanie M 2. 
AndrZ8} Smogorzewski. Popieltyn Do/ny k/ Nasielska. 

,	 Sprzedam dziatk~ z domkiem jednorodzinnym 
w Nasielsku. tel. (0-22) 6583432 

~ Matzenstwo wynajmie mieszkanie w Nasielsku. 
tel. 69 12250 

Nasieisk - f':luliIlOWO 52 
h,·1. 0-602-229-"87 

Ltl.CO-l,!) 11-9l-6'f'~1!1 
- BJacharsfll'o 
- La/lierllicturo 

~ ~:~~l~~':t~1:2IaZd~'~~~~~:~~'~f.~r":::'"JY%~ 
- Zabezpieczellia. ':<":F'" 

a1lfykorozyJ7le 
- Skup samochodoll' du kas(.l(:ji 
oraz sprzedaz cZ(j!sci. 

Wsp6lpRAcujEMy Z PZU P husk 

~ 

SKUP P APIEROWKI 
BRZOZOWEJ 

Lipniki Stare 27
 
klPuftuska
 

tel. 692 47 80
 

Z
 
TERAKOT4. w/oska 

na ZamOWlenle. 
Nasielsk, ul. Nowa Wies 37 

P ARK I KOS ARK. I®Hus varna ~~,.y, I 
• •• • • G€.~ i~, ..""t"\lJ I 

SprzeJai, Naprawa, Gwarancja j 
~ 

zJzlslcr-v P/elr'::rok, 06- 73) Nmlelsk 3, Siennico 51 1,,/ 69 12303 I 
------~-, --~.__...'" 

NAPRAWA SAMOCHODOW 
Rysz:}cd kUlOwIC". 

.BoB•. 
na ZaJllOl-l'lenle 
~	 , . , 

pl·odukcja. uslugi. sprzeliaz, raty! 

L RTV 
w Naslelsku ,ul. Warszawska 13 (ned pawilonaml GS) 

po/eca	 ZESTAWY AUDiO - IDEO firmy DIORA,
 
ZESTAWY SATELITARNE itp., nhNTOW!
 

I tu'1.' tA1Y Ef2 2Y~,
A~ Zapraszamy w godz. 8 - 1.8 
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Pilka nozua
 

ibik stracil przodownictwo!
 
Skomplikowala sit;) sprawa 

awansu do IV ligi pilkarzy na
sielskiego Zbika. Po rozegra
niu w rundzle wiosennej 
siedmiu spolkan Naslslsz
ezanie nie tylko stracili prze
wagEil 3 pkt uzyskanq na je
sieni nad najgroiniejszym ry
walem T~ezCj Plorisk, ale 
pozwolili im uciee na 4 pun
kty, kt6re mogq si~ okazac 
nls do odrobienia. 

Mlmo niezlej gry W obro
nie, napastnicy za malo zdo
bywajq bramek. a bez nich 
nie moze bye zwycif;Stw. Po
ki co lrzeba grac dalej llie yc 
na potkni!i!cie ploriskiego ry
waJa, kt6ry 0 tel pory w run
dzie wiosennej odniosl sie

dem efektownych zwyci~stw 

strzelajCjc przeeiwnikom 30 
goll. 

Ostanie wyniki Zbika: z 
Ploriskiem 0:1. z Konopkami 
,: ,z Kuezborkiem 2:0. z Sa
boszewem 2:1 i Srnosze
wem 5:1. 

Dose dobrze radzCj sobie 
w rozgrywkach Iigi wojew6
dzkiej najmlodsi pi/karze Zbi
ka trarnpkarze i Zaezki. 

010 ieh wyniki: Zaczki - z 
Dzialdowem 6'1, z Pulw
skiem 2:1, z Plonskiem 1:? 

Trampkarze - z Dzialdo
wem 0:2, z Pultuskiem 1:1. z 
Raeiqzern 3:3. z P!onsklem 
1:0. 

Krzyz6wka nr 5/97 
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Tenis stolo""'Y
 
Wdeeydujqcq fazli' rozgry

wek wkroczyli tenisisci stolo
wi. Po wielomiesili'eznych 
turniejach i meezy przyszedl 
czas na te najwazniejsze, mi
strzostwa wojew6dztwa, ma
kroregionu i Polski. 

W Lidzbarku Welskim odby
ly sili' mistrzostwa wojew6dz
twa kadetow, w 6ryeh Klau
dia Szadkowska i Krzyszlof 
Stamirowski po raz kolejny 
zdobyli mistrzowskie tytuly. 

W Sonsku na mistrzo
stwach wojew6dztwa m/o
dzi ow Pawet Kowalski za· 
jCjI 3 miejsce. 

W pierwszych dniaeh maja 
w Clechanowie odbyly si~ 

Mistrzostwa Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego, 
w ktorym w kategorii kadelek 
Klaudia Szadkowska bez

apelacyjnie zajEil/a I miejsce i 
zakwalifikowala sili' do Mi
strzostw Polski. ktare odb~· 

dq si~ Drzonkowie woj. zielo
nogorskie. W mistrzostwach 
makroregionu nie slartowal 
Krzysztof Slamirowskl, po
niewai: jui wczesnieJ zapew
nil sobie udziat w Mislrzo
stwach Polski i lei razem z 
KlaudiCj wystqpi w Drzonko
wie. ...
 

W Gdansku odbyly si~ Mi
strzostwa Polski w tenisie 
stolowym niepelno
sprawnch. w kt6rych nasza 
reprezentanlka Iwona Zyla 
podobnie jak w roku ubie· 
glyn1 zdobyla 3 zlote medale 
i obecnie przygolowuje sie 
do igrzysk sWlatowych. kt6re 
odb~dq si~ w Kopenhadze. 

Znaczenie hasel 

Poziomo: 1 - okno w da· 
chu, 7 . magiczna rzecl chro
niqca w/asciciela. 8 - osoba 
zlecajqca budowl;:. 10- rnaly 
zbl6r, 11 - niCl scieka woda z 
dachu. 12 - pracowity owad. 
14 - imi~ w~gierskiego kr61a, 

7 - zielony przed domam, 
21 ~ w samochodzie: ostona 
chlodnicy, 23 - staropolska 
siedziba szlachecka, 24 
droga lotu salelity wok61 Zie
mi, 25 - do drzwi lub s/uiCj 
pomocq do naprawy, 26 
twarz, facjata, 27 - naramien
nik. 28 . cos z drobiu. 

Pionowo: 1 . ptasia mo
wa, 2 - wykazywanie si!i! po
myslami. 3 - ostatnia v'lOla, 4 
- znak na lasee ekon ma, 5 
pojazd przewozqcy gruPi1lu
dzi, 6 - niezb!i!dny minimalny 
zapas, 9 . blyskotka na dam-
skim cluszku. 13 - warzywo Z 

domowego ogr6dka. 15 
dzielnica Warszawy. 16 - za
lozyciel rodu, 18 - dZleli Zie

mi~ na p6lkUI~ p6/nocnq i po
lu niowCj, 19 - odglos praey 
silnika, 20 - miasto na pin. 
Rosji stolica obwodu. 22 
czlowiek chcctey wywierac 
wrazenie, wydawac sj~ in
nym nii jest. 

.. ~ 

Rozwiqzaniem krzyz6wki 
b~dzje haslo - mysl Woltera 
wypisana z kratek ponume
rowanych w prawym dolnyrn 
rogu. Rozwiqzania na kar
tkach poeztowyeh - prosimy 
nadsylac na adres redakeji 
lub wrzucac do naszej reda
kcyjnej skrzynki paeztowej 
znajdujqcej sii;l na bUdynku 
kina "Niwa" do dn. 7'v1.97. 

Rozwiqzaniem krzyzowki 
z nr 4/97 by/a mysl J. Bilingsa 
- "Rady s jak rycyna - latwe 
do dawania, trudne do przyj
mawania". 
Slcz~sliwym laureatem 

zoslal pan Langin Rucinski l 
Nasielska. Serdecznie gratu
lujemy. 
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