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Referendum Konstytucyjne

~fmi ze wskazaniem na nie!
Sposrod ponad 12tys. upraw~
nionych do glosowania miesz
kancow naszej gminy do urn re
ferendalnych poszlo prawie
4250 os6b, co dalo frekwencj~
na poziomie 35,2% (0 2% wi~cei
nii srednia z woj. ciechano
wskiego). Przeciw przyjeciu
Konslytucji opowiedzialo sj~
50,15% os6b, kt6re oddaiywai:·
ne glosy, za Konslylucj<l gloso
walo 49,85%.
W liczbach len wynik przed
stawla sie nastepuiqco:
- przeciw - 2081 glosow,
- za - 2067 glos6w.
o wiekszej liczbie glosow na
nie zadecydowal glownie ele
ktoral wieiski. W miesciew cZle
rech obwodach do glosowania
(10, SP 1, SP 2, ZSZ) 0 49 os6b
~ej opowiedzialo sie za Kon
s'vtuciCj. Ale i tu wyniki byiy zr6i
wane. W LO i SP 1 wie
bLose glosowaia za przyjeciem
Konstytucji a w SP 2 i ZSZ wie
cej bylo 91os6w przeciwnych
Konslytucjl. W wiejskich obwo·
dach do glosowania procento
wo najwi~kszq przychylnosc
Konslytucja zyskala wsrod glo
sujqcych w Mazewie i Pianowie.
Najwiecej gtosow na nie bylo
natomiast w obwodach do glo

sowania w Popowie. Dqbin
kach, Krzyczkach i Ruszkowie.
lqcznie sposr6d 15 obwod6w
do glosowania mieszkancy 9
opowiedzieli sie przeciw przyje
ciu Konstytucji.
Z kronikarskiego obowiqzku
naleiy odnotowac, ie tradycyj
nie najwieksza Irekwencja byla
w 10kall,J LO (40,75%). a najnii
sza w Zabiczy ie gdzie do urn
przyszlo 91 os6b sposrod 556
uprawnionych (16,4%). Wyniki
Referendum Konstytucyjnego
pokazujq, ie elektoral naszej
gminy glosuje inaczej nii polo
stala czesc wOj. ciechanowskie
go. Rezultary te pokrywajq si~
znacznie z I tur~ ostatnich wy
bor6w prezydenckich gdzie
Lech Wa!~sa wygral w Nasiel
skU. By!a to jedyna grnina spos
r6d 51 gmin woj. ciechano
wskiego, w kt6rej przegral aklu
alny prezydenl Aleksander
Kwasniewski.
Analizujqc wyniki wybor6w z
ostatnich lat narzuca si~ jeszcze
jedna analogia . mieszkancy na
szej gminy glosujq podobnie jak
mieszkaricy wojewodztwa war
szawskiego.
(r)

Czvm skorupka nasiaknie za mlodu. tym na...

Prakt czna udukacja ekologiczna
"Smieci mniej, Ziemi Izej" to
haslo konkursu jaki zostal
ogloszony w szkolach podsta
wowyeh nasielskiej gminy.
Przez miesiqc. ad 5 rnaja do 4
czerwca dzieci przynosily ma
kulatur*; i butelki do swoich
szk61 i skladaly je do przygoto
wanych pojemnik6w. Za kaidy
kilogram makulatury lub dwie

butelki uezen olrzymywal ku
pan. na kt6ry wpisywal swoje
dane osobowe i odpowiadal
na umieszczone tam pytania 0
tresci ekologicznej. W czasie
szkolnych apeli zOfganizowa
nych z okazji SWiatowego
Dnia Ochrony Przyrody odb~
dzie si~ losowanie nagrod
ufundowanych przez Burmi

strza. ktory patronuje calej
akeji. Wykorzystane b~dq ku
pony z~oione przez dzieci.
Stronq techniczn'l i koordyna
cjq przedsi~wzililcia zajmowal
si~ Zarzqd Gospodarki Komu
nalnej i Mieszkaniowej.
Inicjalorami tej poiytecznej
akeji, ktor8 miala na celu m.in.
oczyszczenie naszego oto
czenia ze zb~dnych materia
low, b~dqcych w dodalku su',
rowcami wt6rnymi Sq dwaj
mlodzi pracowniey zaklad6w

ezy do lasu lub do przydrozne
go (owu. Etektem edukacji eko
logicznej winno bye wyksztalee
nie takiego czlowieka, ktory ko
rzystajqc ze srodowiska jedno
czesnie b~dzie 0 nie dbal.
W odroi.nieniu od dawniej
szych zbi6rek surowcow wt6r
nyeh, kiedy to kaide dziecko
mialo przyniesc do szkoly
o!<reslonq na dany rok lIos6
makulatury, obeena akcja za
kladala calkowitq dobrowol
nosc. Postawiono pojemniki,

Przypominamy to zdj~cie. T resc tabliczek umieszczonych w lasach IV pcbliiu
Szkoly Podstawowej w Budach Siennicklch jest nader wymowna.

miejskich - Rafal Budek i Ma
riusz Pomaski. W ieh zamie
rzeniach konkurs rna bye pier
wszym etapem w wychowaniu
ekologieznym dzieeka. Chodzi
o to, aby jak najwczesniej do
strzegaly one potrzeb~ dbania
o srodowisko. aby wyksztalcie
u nich takie nawyki, kl6re b~dq
sprawialy, ie nie tylko bedq
reagowac, gdy inni b~dq je za
nieczyszczali, ale w pier
wszym rz~dzie same nie bedq
go zanieczyszczaly. Jakie bo
wiern czesta spotykamy si~ ze
zjawiskiem, ie wielu z tych,
ktarzy pi~knie mowiq 0 ochro
nie przyrody czasami prote
stuj'l, np. przeciwko budowie
drag, jakiegos zakladu, wysy
piska ezy spalarni smieci, sami
wyrzucajq niepolrzebne rze
t

wywieszono odpowiednie
ogloszenia, gdzieniegdzie
przeprowadzono pogadanki
na temary zwiqzane z ochronq
srodowiska, ufundowano na
grody, czyli po prostu slWorzo
no warunki do dzialania. Bio
rqC pod uwag~ ilosc odebranej
przez ZGKiM makulatury j szkla
moi.na powiedziec, i.e kon
kurs spotkal si~ z duzym zain
teresowaniem. Wyr6znity sie
klasy mlodsze.
Poczqtek zostal zrobiony.
Moie wkr6tce zaeznie na tere
nie naszej gminy ubywac
smieei, tym bardziej ze podj~to
i inne dzialania na rzeez ochro
ny srodowiska. Moze nie otuli
my Matki Ziemi p!aszczem ze
Smieci.

AZ.

W maju Zarzad obradowa!
dwukrotnie. W dniu 12 maja zaj
mowano sili! gl6wnie wypraco
wa iem ostatecznej treSc! poro
zumienia miE;ldzy Zarzqdami
Gmin Nasielsk i Wieliszew w
sprawie wsp61nej budowy skla
dowiska odpad6w komunal
nych. Zwiqzane jest to z potrze
bq wykupienia dodatkowo go
spodarstwa znajdujqcego siE;l w
obr'i!bie strely ochronnej przewi
dzianej dla lego typu przedsi'i!
wzit;lc. Ewentualny wykup ziemi
pod skladowisko nas\qpi po
us\osunkowaniu siE;l Sejmiku
Samorzqdowego Wajew6dztwa
Ciechanowskiego do skargi zlo
ione) przez jednego z miesz
kanc6w okoliey, w kt6rej przewi
dziana jest budowa_
W dalszej cz~sci pasiedzenia
radca prawny przedstawi/ prze
bieg dzia/an w sprawie ustalenia
drogi koniecznej do dzia/ki przy
uL Kosciuszki. W tej kwestii us
cislono postanowienia podjr;?te
na jednym z poprzednich posie
dzen ZarzGdu.
Drugie majowe pasiedzenie
Zarzqdu rozpoczt;l!o sit;l ad
spraw finansowych. Pani Skarb
nik przeds tawila propozycje
zmian w budiecie w zwiqzku z
przekazaniem gminie przez od
pdwiednie wladze srodk6w na
zadania celowe. Zarzad podiClI
w tej sprawie uchwalt;l wprowa
dzajqcq zmiany w budzecie za
r6wno po stronie dochod6w iak
i po stronie wydatk6w. Czlonko
wie Zarzqdu otrzymali r6wniei
dane odnosnie wykonania bu
di.etu za pierwsze eztery mie
siqce br. Ich analizq zajrnie sil;
Zarzqd na jednym z najblii
szych posiedzerl.
W dalszej cz~scl obrad gos
ciem Zarzadu byl przedstawiciel
firmy "Sajmex". kt6ra jest wlas
cicielem grunt6w i budowli po
byte] inwestycji zakladu mle
czarskiego. Firma zalega z pia
ceniem podatk6w. Przedmio
tern rozm6w byJo ustalenie wa
runk6w przekaz3nia na rzecz
gminy Nasielsk gruntow, na kla
rych miala bye budowana oczy
szczalnia Sciek6w. Gmina Jest
zainteresowana przej~ciem
Iych grunl6w i koriczeniem bu
dovvy oczyszczalni, a firma go
towa jest Ie tereny zbyc. Poro
zumienia jednak nie osiqgnir;?to.
Postanowiono przedstawie Ra
dzie sprawozdanie z rozmaw i
zapoznac je ze stanowiskiem
Zarzqdu.
W informacji z prac Burmi
strza zapoznano zebranych z
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dzia/aniami majC\cymi na celu
obj~cie Gale~o terenu gminy
telefonizacJq I z pismem woje
wody w tej sprawie oraz z losem
wniosk6w dotyczqcych budowy
dr6g, a zloionych Agencji Re·
strukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zostaly one rozpa
trzone pozytywnie_ Burmistrz
poinformowallei 0 staraniach w
Urzfi!dzie Kultury Fizycznei i Tu
rystyki 0 wsparcie finansowe
budowy hali sportowej. Wojewo
da poprzez wydanie pozytywnej
opinii w lej sprawie wsparl dzia
lania gminy. Podjt;lte Sq taki.e
kroki majqce na celu wsparcie
finansowe bl;dCjcej w planie kot
lowni gazowej przy SP 1.
Koncowq CZE;lSC posiedzenia
poswiE;lcono rozpatrzeniu pism
kierowanych do Zarzqdu. I lak
odpowiadajClc na nie m-in. po
stanowiono: rozpatrzye wnikli
wie na nast~pnym posiedzeniu
Zarzqdu prosbt;l Przedsi~bior
stwa Produkeyjno-Handlowego
"Elektro-Plast" 0 umorzenie po
datku za II kwartal 1997 r. (za
kupiony teren przy ul. Plonskiej
jest rekultywowany i obeenie nie
jest na tym lerenie prowadzona
dzialalnosc gospodarcza); prze
kazac do Komisji Infrastruktury
prosb~ mieszkaneow ul. Fol
wark 0 poloi.enie chodnika po
prawej stronie, poniewaz nie ma
tego zadania w planie rocznym
i brak jesl na ten eel srodkow;
podjqe dzialania. aby w ramach
rozbudowy Szkoly Podstawo
wej nr 1 dokonac remontu da
chu na starym bUdynku szkoly i
remontu instalacji elektrycznej.
o co prosila dyrekcja szkoly; od
mownie odpowiedziee na pros
b~ Rady Soleckiej ze WSI Ce
gielnia Psucka w sprawie sli
nansowania przy1a.cza gazowe
go do swietlicy wiejskiej ze
wzglt;ldu na brak srodk6w i za
proponowac rozwiqzanie tego
problemu we wlasnym zakresie;
odroczy6 ZGKiM podatek od
nieruchomosci za I kwarta!; po
informowac skarzCjcych sit;l pra
cownikow przedszkola, ie usla
wodawca nie przewidzial dla
nich ulg na przejazdy kolejowe.
a mozliwosc zakupu tzw. roio
wej legilymacji pozostawic do
decyzji dyrekcji plac6wki; nie
wys\awiae opinii wst~pnej firmie
"Tam-Gaz" z Warszawy, kt6ra
chce na naszym terenie prowa
dzi6 dzialalnosc gospodarczq
zwia.zanq z dystrybucjq gazu
plynnego na terenie bazy GS w
Siennicy, zaznaczajqc /'edno
czesnie i.e Zarzqd nie ty ko nie
jest przeciwl1y, fecz wrE;lcz zain
teresowany powstaniem na na
szym terenie nowyeh inwestycji
byle tylko wszystko odbywalo
siE;l w granicacll prawa.
Ponadto Zarzqd podjql
uchwaly: w sprawie zmian w
skladach osobowych Komisji re
ferendalnycll; a powolaniu na

stanowisko dyrektora Nasiel
skiego Osrodka Kultury pana
Adama Slamirowsklego.
W koncowej cz~sci spotkania
rozpatrzono sprawE;l terenaw
zajl;)tych przez osoby prywatne
pod garai.e i chlewiki na ul. War
szawskiej i Sportowej. Zarz<jd
upowaini! ki erownika adpo
wiedniego wydzialu do uporza.d
kowania stanu prawnego po
przez zawarcie umaw.
Wnikliwie rozpatrzono lei. pis
mo wlascicieli dom6w mieszkal
nych prosZqCYCll 0 zmiant;l sta-

wek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne znajduiClce
Sll;) w domach, gdzie obowlqzuje
ustawowo szczega ny tryb na]
mu. Zadecydowano, i.e na na
stE;'pne posiedzenie ZarzCjdu za
proszony zos anie przedstawi
ciel ZGKiM, przedstawi spra
wozdanie z wykonania swych
zadan za rok 1996 j w swietle
tego sprawozdania Zarzad
ustosunkuje sip, do wnoszonej
przez wlascicieli dom6w spra
wy.
Wynotowa/ AZ.

W~dr6wki harcerzy

Harcerze ze Szkoly Podstawowej w Nunie wzi~li udzia/ w XXIX
Harcerskim Rajdzie Swi~tokrzyskim. Pod dowodztwern dyrektora
sZkoly dha ptlm Tomasza Domialy swil;?tokrzyskimi bezdrozami
w~drowalo 15 druhow i druhien ze sZkolnej druzyny . ' ~
Nowy wodociqg
28 maja odbyl0 sip, uroczyste otwarcie nowego wodociCjgu ~uwi
ny - Kolonia Borkowo. Dlugose sieci wraz z przylqczami wynDsi
ponad 4 km. Wykonawcq wodociqgu byla firma z Ciecnal10wa
MELWOBUD. Warto zaznaczyc. ie inwestycja ta zostala wykonana
caly miesiqc przed planowanym terminem.
.
Nowy chodnik
Tui przed swi!i"ern 80zego Cia/a odebrany zostal przebudowy
wany chodnik przy ul. Koscielnej. Jego dlugosc \vynosi prawie 200
mb. Wykonawca. chodnika byl Zarzqd Dr6g i Moslow 2 Ploriska.
Firma ta wygra/a r6wniei przetarg na wykonanie chodnika przu ul.
Lipowej.
Remonly dr6g
Aktualnie prowadzone Sq rernonty cZqstkowe nawierzchni dr6g i
ulic na erenie miasta i gminy Nasielsk. Zastosowana zostala nowa
technologia uzupelniania ubytk6w €mulsja i mieszaninq bilumiczno
grySOWq. Prace prowadzi iirma FEDRO z Osiecka (woj. siedleckie).
Przybywa asfallowych dr6g
Mieszkancy Jackowa w czynie spo!ecznym karczujC1 krzev" J i
drzewa wzd/ui. drogi Jackowo - Golr;?bie i przygolowujq pod bud' ,
dr09i. Wkr6tce otrzyma ona nawierzcllnil; astaltowq na dlug,- __ I
okoio 5 km.
Rozpocz~ly si~ prace przy reaiizacji drogi Hechn6wka - Jask6lo
wo, ktora docelowo w biezacym roku zostanie pokryla dywanikiem
astaltowym. W reaJizacji lej inwestycji uczes\niczy Agencja Res ru
ktu..-yzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Europejski Fundusz Roz
woju Wsi Poiskiej.
Kurs dla rolnik6w
W najbliiszych dniach zostanie zawarta umowa mip,dzy Szkolq
Podstawowa. w Cieksynie a Agencjq Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na zorganizowanie kursu dla rolnikaw. Dzi~ki temu szkola
wzbogaci si~ 0 nowoczesne pomoce szkolne niezbr;?dne do realiza
cii procesu dydaktycznego.
Przygotowania do nowego roku 5zkolnego
TrwajCj prace zwiqzane z zatwierdzanierr. arkuszy organizacyj
nych $zk6J podstawowych, co jest wst~pem do realizacji roku szkol
ne~o 1997/98. W roku obecnym nie przewiduje sir;? zmnieiszenia
Hosc; szk61 podstawowych.
ezy b~d~ nowe miejsca pracy?
Przedstawiciele Zarzadu prowadzq rozmowy z radcq handlowym
ambasady SzwecJi w sprawie sciCjgnit;lcia szwedzkiego kapitalu do
Nasielska. Zaawansowane Sq rozmowy na temat wykorzystania
dawnej hurtowni WZGS w Siennicy pod potrzeby zakladu produku
jqcego opakowania kar1onowe.

JubileU5Z pracy kaplariskiej Ksiedza Dzj~~

40 at s uzby Do
15 czerwca 1957 r. diakon
Kazimierz Jan Sniegocki otrzy
mal swiecenia kaplariskie z ra.k
ordynanusza diecezji plockiej
ks. Biskupa Tadeusza Zakrze
wskiego. Mialo 10 mielsce w
przeswlelnej bazylice kaledral
nej plockiej. Nasll;:pnego dnia
odprawil Msz~ Sw. Prymicyjnq w
swojej rodzinnej parafii w Ra·
dzanowie. Mial W1edy lat 26.
Zanim nastqpil en nalwaz
n1ejszy w jego iyciu dzieri, przez
ponad 10 lat przygotowywai si~
do pracy duszpasterskiej, naj
pierw w latach 1946·1951 w Gi
mnazjum Sw. Slanislawa Kostki
(Niiszym Serninarium Duchow
nym), a nast~p ie w Wyi.szym
~eminarim Duchownym w Ploc
. 'obyt w tel uczelni poswif,lco
:CJSt nle tylko zdobywanlu
./\ ,zy, ale, i 10 chyba w glowneJ
mierze. ksztaltowaniu osobo
wosci przyszlych kap!anow.
Czasy, w ktorych przysZlo na
szemu JUbilatowi uczyc si~ i SIU
diowac nie nalezaly do najla
twiejszycn. Przyczyn lego stanu
bylo wiele. Po pierwsze byJy to
lala powojen e. To lednak ie
bylo najwainiejsze i najgorsze.
Bardziej bolesny by! spos6b tra
ktowania szk61 koscielnych i se
minari6w duchownych przez
Qwczesne wladze Polski_ Po
ziorn nauczania w tych szkolac i
I uczelmach by nieporownywal
nie wyi.szy nlz w plac6wkach
panstwowych. Tymczasem
parlslwo nie uznawalo swia
dectw ! dyplom6w wydawanych
przez te szkoly i uczelnie. Nie
pISZ!i' juz 0 innycli szykanach
""'bee nlch. Z tego tei powodu
:niowle NIZSzeQo Semina
r" ,m Duchownego zdawaii dwu
nie malur~ - raz w swojej
sZKole (ale 'ej wladze nie uzna
waly) i drugi raz jako ekslerni
przed panstwowCj komisjq. Tak
byla i w wypadku Ksif;dza Dzie
kana. Trudnosci stawiane orzel
paristwo od osily skutek wprosl
przeciwny do zamierzonego_
One bowiem hartowaiy andy
dalow do kaplaristwa i umacnia
Iy icll w wierze.
Szkola jesi wainym ogniwern
ksztaltowania kazdego cz owie
ka. Czy jednak najwainiej
szym? Dawniej uwaiano, a i le
raz wielu tak uwaza. i.e 0 lym,
kto wyrosnie z dZlecka decyduje
w pierwszym rz~dzie rodzina.
Nasz Ksiqdz Dziekan przyszedl
na swia w gl~boko wierzCjcej
rodzinie pC!nstwa Kazlrnlery i
Szymona Sniegockich IV Ra
dzanowie kola Mlawy 13 sierp
nia 1931 ( Maika uczyla Go pa
Clerza, mllosci do Boga i iudzi,
oJclec zas uczyt Go szacunku
dla praey, [, i osci kraju oiczyste
go. To rozgraniczenie Jesl maie
nleco sZluczne. najcz~sciej bo
wi em rodzlce w wychowaniu

dZleci wzajemnle sie wspierajq I
uzuoelnlajq. W takiej lei. atmo
sferze wzraslal Ksiqdz Jubilat.
jego dwaj bracla Stanislaw I Ta
deusz oraz siostra Teresa. I
wlasnie sposr6d nich powolal
Bog do swej stuiby plf,ltnastolet
niego w6wczas ucznia Szkoiy
Podslawowej w f)adzanowie 
Kazimierza Jana Snlegockiego.
Stalo sie 10 w roku 1946. CzujClc
wole Boi.q zadecydowal, ku ra
dose: rodzic6w, ie po ukoncze-

i ludziom

Ordynariusz diecezji. w roku
1965 powo al ksiedza Sn:egoc
klego do samodzielnego kjero
wania paralia._ Zostal mlanOW8
ny proboszczem parafii Krysk w
dekanacie ptonskim. Pracl; w
dekanacie nasielskim rozpoczql
w roku 1977. Przez 9 lal (do r.
1986) byl proboszczem parafii
Zegrze z siedzibCl w Woli Kiel
plriskieJ. Parafia ie zegrzyriscy,
podobnie lak wczesrllej ci z Kry
ska, wysoko cenili swojego pro

n'

nlU szkoly podstawowej wstqpi
do sernmarium duchownego I
zoslanle kSlo;ldzem.
Rok 1957, wazny w iyciu
Ksi(;ldza Pralata. byl takie ro
kiem szczeg6/nym w zyciu na
szego kraju. Na lali politycznej
odwlizy do szk6l powrocila reli
gia. Przed duchowieristwem
sla (;lly nowe zadania. Mlody
kaplan z enlUzjazmem przysiC!'
pil do peln,enla swych obowia,z
k6w. Pelnii je sumlennie i z pel
nym poSwi"1cenim. Osiem lat
pracy duszpasterskiej w roli wi
kariUSZJ w paraiiacli Puitusk
(1957-59). Rypi {1959-63) I
Plonsk (1963-65) :0 okres doj
rzewania do coraz trudnieJszych
zadan. jakie stawlai przed nim
Biskup.

boszcza i bardzo sil; z I im ZWlq'
za)i. Dlatego z wielkim bo!em
przyjeti wiadomosc. i.e musi icll
opuscic i przejsc do :nnej paraiii.
Jaki.e trudno by!o im sil? z tyrn
pogodzic, Cieszyli sii1 jednak z
lego, ze ich kSlqdz proboSlcz
Jest ceniony przez Kuri~ Bisku
piq, cieszyli sle z jega awansu,
Przelscie bawlem do para ii Na
slelsk iqczylo sil; Z powlerze
niem Ksi~dzu abok funkcJl pro
boszcza akze 'unkcji dziekana
dekanalU nasielskiego.
W kazde! z parali, da! sie
f<siqdz Pralat poznac Jako do
skonaly gospodarz_ 0 tym. cze
go dokonal w ciqQu 11-lu lat pra
cy w naszei pa afli, doskonale
wiemy_ Podobnie jak u nas tak i
w Krysku, i w Woil Kielplnskiej

zadbal 0 dachy kosclelne. U 1 as
go dwukrotnie jui. rnalowal. am
pokryl Je nOWq blacha.. We
wszystkich trzech swiqlyniach
wn~trza wzbagacil 0 nowe poli
chromie. W Krysku I Nasie!sku
ogrodzll cmen arz grzebalny. W
Nasie!sku ponad 0 cmentarz
koscielny. Dlugo jeszcze mozna
by bylo wyficzac gospodarcze
osiqgni(;lcia Ksiedza Dziekana.
Chociai. Sq to rzeczy nlezwykle
potrzebne, to jednak dla Jublla
ta zawsze najwai.nlelsza byla
slrona iycia duchowego paralil.
Uwaza bowiem, ie nawet naJ
pi~kniejsze, wyktadane zlo'em
swiCjtynie. jesli b~dq puste. gdy
zabraknie modlClcych sie w nlch
ludzi, b~dq lyiko zwyklyml bu·
dynkami. Aby wi~c przyciCjgnqc
wlernych, ulatwic paraiianom
dosl~p do swiCltyni za jega sla
ramem powslaly trzy kaplice (a
wlasciwie male koscioiYl w le
grzu, Nunie i Pieseirogacti S a
rych. To dzi~ki Jego zabiegom
powslala nowa parafia Sw. Ka
tarzyny - cora nasielskiej para·ii.
Nie moi.na pomina.C i nowyerl
18-glosowych organ6w, w jakle
wyposaiyl SWiqlyni~ w Woli
Kiefpillskiej. Za cz.as6w paste
rzowania ksil;dza Sniegockiego
parafie przezywa!y Misje SIN.,
nawiedzenia obraz6w Matki Bo
skiej Czeslochowskiej, Matki
Bozei FatimskieJ, Jezusa Milo
siernego i wiele innych waznyctl
uroczystosci kosclelnych. Do
pracy duszpasterskleJ w parafii
angaiuje lalka! (!udzl swiec·
kiehl_
Na koniec krotka refleksja.
Uwazam, i.e wiele wiem 0 hislo
rii nasielskiej paralii i naslelskle
ga kosclola.
ie CllOdzi \u 0
chwalenie sil;o Chodzi mi tv 0 ta.
ze cticla!bym przekonac czytel
ik6w (choclai nle wszys.klcn
rzeba przekonywac). ze obec
ny proboszcz nasz~J para iii
slC\dz Kazimierz Jan Sniegoeki
jesl jednym z najznamiennit
szych jej duszpasterzy I na trwa
Ie wpisal Slf,l juz w jego historie·
Z okazji 40-lecia kapianstwa
redakcja nasza iyczy Przewie
lebnemu Ksiedzu Pra!atowi blo
goslawiensiwa 80ze90 i duzo,
duio sil i zdrowia, aby, r118 zra
zajqc sie przeciwnosciami, magi
daiej 1ak wytrwale i owocnie pel
nie SWq kaplarisk<j powlnnosc
na 80z q ctiwal~ i a poiytek
nas, nasieisklch parafian_
Szczl;SC Boze.

AZ.

ZYCIE
NASIELSKA

W marcowym numerze "Zycia
Nasielska" przedstawilismy na
szym czytelnikom polarnika ro
dem z Nasielska, pana Zdzis!awa
Wrzeszcza. W mareu polarnik
spotkal sifil z czlonkami Klubu Se
mora przy Centrum Pomoey Spo
lecznej_ Do tej pory, odwiedzajqc
Nasielsk, byl odbierany jako prze
cifiltny przeehodzien. Obecnie,
kiedy przyjedzie do swego rodzin
nego miasta jest rozpoznawany
na uliey, witany serdecznie przez
dawnychznajomyeh, a nawet poz
drawiany przez nieznajomyeh.
Wiele os6b chce go poznac btizej_
Zapraszany jest na spotkania i

miotu w snieznym zaglebieniu
przy mrozie, jakiego w Pdsee oie
byto nawet w najmrozniejsze zi
my.
Najwazniejszq eZfilsciq spotka
nia bylo zadawanie pylan. Wpraw
dzie Gosc dlugo i ciekawie
opowiadal 0 swym pobycie na An
tarktydzie i 0 przygodaeh z tym
pobytem zwiqzanych, ale g/6d
wiedzy 0 tej dziedzinie IUdzkie~o
Zyeia by! 0 wiele wi~kszy. UCZnlO
wie chcieli znae najdrobniejsze
szczeg~y zwiqzane z wyprawami
polarnymi. Na pytanie, kto cheial
by brae udzial w polarnych wypra
wach, w odpowiedzi podniosly si~

• W nocy l 12 na 13.05. w Toruniu Dworskim z niezamknifitego
garaiu skradziono ciqgnik "Ursus C-335" i rozsiewacz nawozu
warlosci 30.000 zl.
• W ekspozyturze PKO ujawniono falszywe banknoly 0 nomina
!ach: 100 l! i 1.000.000 zl (stary nominal).
.16.05. w Nasielsku na osiedlu Pilsudskiego skradziono ,,Fiala
125p" 0 war10sci 2500 zl.
.20.05. w Krogulaeh, 42-letni mieszkaniec te) wsi pope/nil samo
bojstwo wieszajqc si~.
• W W<\grodnie do. 25.05. dosz/o do zderzenia samochodu
"Polonez" z "Fialem 126p". Kierowca "Fiala" dozna/ z/amania
zeber i zosta! przewieziony do szpitala w Pultusku.
.
• R6wniez 25.05. dokonano w!amania do samochodu m-ki "Zuk"
obs!uguja.cego komisj~ referendalnq. Sprawca skradl radiomag
netolon, kasely, kolumn~. Po kr6tkim poscigu zosta! zatrzymany
przez cz/onka komisji i kierowce okradzionego samochodu .
• 23.05. dokonano wlamania i kradziezy lod6w znajdujCjcych sle
w zamrazarce na stacji CPN w Pniewie 0 wartosci 54 zL Amatorzy
lod6w zostali zatrzymani przez pracownika staCji i nasielskq policie.
• 29.05. w czasie procesji 80:1:ego Cia/a z ul. Koscielnej 20stal
skradr,?;iony "Fiat 126 p" 0 wartosci 7700 z(
• W noey z 29 na 30.05. nieznani sprawcy dokonali dewastacji
drzwi i pomleszczen w szkole podstawowej nr 2 w Nasielsku.
• 30.05. w Nasielsku przy ul. Rynek dokonano wlamania rlf)
kiosku "Ruch" kradnCjc papierosy, dezodorandy i inne rzecz.
wartosci 3000 ll.
• W Nasielsku doszlo do wypadku drogowego na ul. Kwiat(
i.
Kieruj&ey "maluchem" stracil nagle panowanie i zjechai na Ib,Vq
strone drogi uderzajqc w drzewo. Pasazer malucha Irafil do szpitala
ze z/aman<t nogil_
.3.06. w Nasielsku przy ul. Slarzynskiego z parkingu osiedtowe
go skradziono .,Fiata 125p" wartosci 4000 zL
• W nocy z 3 na 4.06. w Cegielni Psuckiej z niezamknietej obory
nieznani sprawcy wyprowadziii krowfi cielna i byka 0 wartosci 3000 zL
• W Zaborzu skradziono kabel lelefoniczny na szkodt;l Z-du
Telekomunikacyjnego 2 M/awy wykonujqcego praee telefonizacyjne
o wariosci 1500 zl.

W miesiqcu maju nasielska a.s.p. znowu zmuszona by!a wyjez
diac 4 razy do gaszenia podpalonyeh suchych traw. Ten bezsen
sowny zwyezaj wypalania /qk i pasl\visk przynosi glebie tylko szko
d~. Niszezy zycie pod i na powierzchni ziemi. Gina. kie!ki raw oraz
raine zyjq\ka i bakterie potrzebne glebie. Straty w rezullace ponosi
rolnik uprawiajqcy laka. wypalo~,,\ :iemi~.
W dniu 15_05.97 w miejscowosci Popowo sp!onfi!a oboro-stodc..._..
W akcji gasniczej udzia/ bralo 5 za!6g O.SP, oraz 1 zast~p JRr .
Pultuska. Straly wynik/e z poia;~ :vYnoszq ok. 10.000 zl.

On. 23.05.97 spaliia sif;l szopa stojqea przy ul. Kosciuszki w
Nasielsku. W gaszeniu pozaru braiy udzia! 2 za!ogi a.s.p. Straty
oceniono na ok. 50 z/.

,

Na zdj~ciu: Polarnik.Zdz.islaw Wrzeszcz i uczen 6smej klasy Leszek Zarem
oa prezentUjqCy ublor uzywany pl2ez polskie wyprawy na Antarktydfil.
ehr;tnie w nich uczestniezy. Jedno
z takieh spotkan mialo miejsce w
SZkole Podstawowej nr 2. przy
wi6z1 na nie ubi6r polarnika. Wiele
os6b cheialo go przymierzyc. Za
szczytu tego dostClPil Leszek Za
remba, uczen klasy 6smej.
Ciekawostkq jest to, i.e w lakim
kombinezonie i polarnym spiwo
rze mozna Spfildzic noe bez na
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prawie wszystkie r~ce_ Niekt6rzy
nieco zmarkotnieli, gdy na pyta
nie, co trzeba robie, aby kiedys
zostac polarnikiem gos6 odpowie
dzial, ze !rzeba miee dobra zdro
wie i trzeba slf,'! uczye.
Przypomnijmy, ie pan Wrzeszcz
tJkonczyl dwa fakultety. Na koniec
bylo, jak zawsze w takieh sytu
acjach, podpisywanie zdjf,'!e i
ostalnie pytania.
Najblizsze spolkania w innych
szkolaeh odbf,'idCl si~ jeszeze w
tym roku szkolnym. Pan Wrzeszcz
chfiltnie dzieli sif,'i swymi prz8zycia
mi z tymi wszystkimi, kt6rzy go 0
to poproszq.
AZ.

Cwiczenia ratownicze
W dniu 26.05.97 0 godz. 11 zosta/o przeprowadzone cwiczenie
na lerenie miasta Nasielska w rejonie ulic Plonskiej. S!onecznej,
Cmentarnej, oraz na terenie zamrazalni. Celem cwiczen bylo dosko
nalenie przez PSP koordynacji dzia/ari ralowniczych we wsp6!dzia
laniu z jednoslkami Ochotniczych Strazy Poiarnych i innymi s/uz
bami, oraz doskonalenie praktycznych umiejl;!tnosci straiak6w. W
cwiczeniach uczeslniczyly jednoslki OSP Nasielsk, asp Psuein,
JRG PSP Pultusk, JRG PSP Ciechanow, sekcja SR Chem, oraz
wydzielone si/y miejscowych zakladow i Polieji.
Z uwagi ie powyisze cwiczenia praktyczne odbywaly sili/ u nas
po raz pierwszy, nie ustrzeiono si~ drobnych niedociqgnif;lc, ktore
na zakoriczenie cwiczen zostaly om6wione przez kierownietwo.
Za!ozony eel zostal osiqgni~ty. Cwiczeniami kierowali: z·e3 Burmi
strza, Przewodniczqcy Komisji ds LNZLI SN wraz ze swaim szta
bem, dow6dea JRG Pul usk. Nadz6r prowadziJ z-ca komendanla
Rejonowego PSP w Ciechanowie.
Kierownlctwo ewiczen sktada wszystkim uczeslnikom serdeczne
podzif;lkowania, iyczqc by swoje umiej~tnosej doskonali!i i w przy
padku koniecznosci uzyeia ieh, wtasciwie je wykorzys\ywali.

Cudze chwalicie, sweao...

o ro
Mazowieeki ooela pisai, ze
bye maze gdzle IndzieJ Sq zle
ml8 pi~knieisze i noce
gwiazdzislsze I ranki jasniejsze;
bye moze, bye moze, lecz sercu
jest drozsza piosenka znad Wi·
sly i piasek MazowszCl. Nam ie
zawsze podoba sit;! to, co nas
otacza, nie zawsze potrafimy to
ocenie i docenlc. Wszystko wy
dale 5i", nam szare i banalne, A
jednak Sq ludzie i 10 ludzie ZYlq
cy wsrad nas, ktorzy potrafi q do
slrzec w lej wszecl10becnej co
dziennosci pi",kno i pol afiCj
przezywac radosc z tego powo·
duo a nawet dzielic si~ tq rados
ciq z innymi Takim czlowleklern
Jesl pan Jan Wilkowski, zaSfe
dziaty nasielszczanin, mieszka
jqcy obecnie (jui: 00 40-tu lail
przy ul. Poinej w pob izu Szkoly
Podstawowej nr 1_
Starsze pokole ie dobrze zna
pana Ja 1a. Jako ma'y cl110plec
sluzyl do mszy Vol nasielskim
kosciele, pOiniej przez wiele lat
ki~rowa! duzym sklepem Gmin·
nej Spoldzielni, nast",pnie tak~e
bardzo dlugo. bo az do przejscia
na rent", klerowal punktem sku·
pu w Sp61dzielni Ogrodniczej.
Jednoczesnle prowadzil wlasne
gospodarslwo specjalistyczne
szklarniowo-warzywnieze Wo
k61 Jego domu rozeiLjgal Sf", wy.
plel~gnowany sad jabloniQl."Y, w
szklarniaeh wszyslkirni koiorarni
t",ezy usmieeha'iy SIi;) do niego
kWlaty. I tlJ mozna zapy1ac ezy
praca w tym gospodarstwle to
lego zawod. ezy raczej pasja.
Dzis mowi. ze sad I kwiaty to
byto jego hobby i chyba .ak bylo.
lesli si~ wet. 11ie pod uwag", to,
czym s'~ dZlsiaj zajmL je. Zanim
jednak 0 tym napiszl;i, zwroc~

s·····at pan
uwag~ na ieszcze jBdnC\ 18g0
zyciowq pasJt;!. Byla ni<j I jesl
mmoryzacja. Tui po wojnie po
sladal jeden z pierwszych w Na
sielsku m01ocykli, a nastt;'pnie
zajql sip, samoC~lOdaml. Mial leh
w SWOII zyciu kilka, ale dwa z
ni cil zloiyl sa·
modzielnle od
na:d rob niejszyeh
CZeSCI. Te dWle
iyclOwe pasje,
pasje, wydawac
by Sle mog!o
sprzeczne ze so
bq, w lego iyciu
wspolistnialy i
wzaJemnle soble
nie p zeszkadza
lV,
Obecnie pan
Jan Witkowski
nie pracule juz
zawoaowo, nie
potral; jednak
zye w bezezyn
nosel. Znalazl
sobie now"! "mHosc", "rnllosc"
jakz8 blisko zwia,zanq Z Jego
dotychezasowq praca. zawodo
W2,. Tym nowym zainteresowa
nl8m lesl mi,l!Cirstwo, i,l rnaluje
przcwaznie kwia y. I tak jak nie
gdys luhille hodowac. lak teraz
lubl je rT1aIOWi;ll~.
Dlugo drzemaly artystyczne
zdolnosci pana Jana zanim 00
jawily "if! i z2owocow8.ly wcale
pokainyrn juz dorobkl€1ll I
udzl3'em VI/ wystawaeh wOlewo
dzklet1. Wszyslko zacz$lo sil~
m lej wi9cel cZlery' lata lemu.
Ujawnie, ie si~ jego inalarskiego
ta!entu zbieglo si(;' z cllorob q zo
ny. Byc moze prz8zyeia z tym
zWi~zane wyzwolrly drzemiqce
w nim zdolnoSCi. Nalpierw Zalql

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zieliriska
T ymczaseill Anulka wC8.le sie nle domyslala, jakie na iil.
zaslawlajq Sidia , 18 byla ani proznCj, ani zalotnq, po!siowka Llzy
wydawaly jej sie tak niedorzeczne, ze SIt;' nad niemi weale nie
zastanawiala. La Brie byl jedl1ak dla nlej ad pewnego czasu
prawdziwq plag<j. ezy szla do kosclola. ezy po sprawunkl,
francuz wsz",dzie sie znajdowal na Ie] orodze, nawet oknem na
uiieli! wyjrzec l1Ie mogla. i:eby SIO zaraz r,ie zJ8wila jego niemila
osoba.
Widocznie jq szpiegowa!, a przy kazdej sposobnosci rzucal
slowo a swoieh afeklach. NI8 chciala nlepokolc dziadka, ale juz
zniese lego me mag/a. Poszla wasnle wezwac ZarembPc do
pani. musl si~ poskarzyc na natrt;lta.
Bardzo dobrze, zes mi to wszystko powiedziala, moje dziecko.
.. mowll wys\Jchawszy jq dziadek - iu-z bqdz spokOjna. przy
pierwszej sposobnosei nie daruj"" a nie rna dnia, zebym go nie
spotkal na miescle, juz ja go naucz~ moresu_
Anusia bardzo rada wroclla do pracowni. Pod wprawnemi
rt;!karni robota szybko poslepuje. Teraz ciqQle lylko we dwie
haftujq. Liza odrabia desen, Anulka tlo zaszywa. Lubl W ~at\N'l
robote, tak swobodnie moi:na przy tym dumac l.. A z ogrodu
dochodzi zapach raz., lewkonii i Jasminaw. Teskno i lubo wspo'

·tkowskiego

sie rysu kiern. Rysowa! 010
wkiem lub weg!em. Poczatkowo
by/y to g!ownie g!owy i twarze.
Wszyslkie przeds'awione po
staete maJa usmiechnit;'ty wyraz
twarzy. To cecha c!1araklerysty
czna wszystkich jego rysunk6w.
Od lrzech lat zai·
muje si~ malar
stwem olejnym.
W otaczajqceJ go
przyrodz,e do·
strzega pi",kno I
stara sili! je plze
niesc n a platno.
Wchodzqe do le
go damu wyd8.Je
sie.
2e
znaieilismy SIt;! w
p1eknym ogro·
dZl8
pelnym
bzow, r61 i lnnych
kwiatow. Gdzie
niegdzie stojq w
wazonach i doni
czkach
l..ywe
kWlaty. Zestawie
;:ie kwia.6w zywych z Iyml ma
~owanymi na og6! niekorzystnie
wp!ywa na odbi6r dZle! sz Ukl, ,U
je nak jest WP(ost przeClwrlIe_
Odnosi si~ wrazenie, i.e kwialy
na obrazach zYJ<'l. Mieszkanie
panstwa WI kowskich pelni rolt;'
rnalel galeri!.
ran Jan Witkowski nle lest
artystCj prolesJonalnym. Jes sa
iT1oukiem. ie znaczy \0 jecnak.
ze nie jest fachowecem. Posla
da lillent (rnozna powiedz!8C
dusz~ artys yJ i alent ten staril
si~ rozwlJ3C. Swo] warsz\at. war
sztat artysty 8.m,itora stara Sl8
podbudowac wiedz q fachowCl..
Odwiedza raj owe galerie. dys·
kutuje z faehowcaml w tel dZ18
dZlnie. podqlClda leh, wiele czyla

na lematy zWICjzane z malar
stwem, oglaca t8matyczne au
dycje w telewizji. W rozwoju jego
umiej~tnosci niema'~ rol~ od
grywa zona, ernerytowana na
L:czyelelka Zna 1<1. kilka pokolen
absolwen'ow Szkoly Podstawo
weJ nr 1. Wspiera m~za rad q Jest
pi erwsz ym i 10 bardzo surowym ,
ale Jakie zyczliwym krytykiem
dzie-! mt;'za. Artysta twierdzi, ze
Jest jego nalchnieniem. Szcze
golnie dumne z prac pana Jana
sa, jego wnuczt;!ta. Jeden z jego
wnuczk6w lwierdzi, ze on \aki:e
bedzie malowaL a nawet bt;!dzie
wi~kszym malarzem niz dzia
dek. COl, I'fYpada mu zyczyc.
aby jego marzenia si", spelnily
Z pewnosciCl I pan Wilkowski
bylby z tego zadowolony.
Jaki.e cz~sto "zwyczajni .
niezwyczajni" ludzie z lerenu
naszej gminy S'l bardziej zna i
gdzies daleko niz w rniejseu
s....'ego zamieszkania. Pan Jan
lei: wystawial swe prace na II
wyslawie Tworcow Nieprofesjo
nalnych w Ciechanowle. wysta
wlai swe pr3ce w gaterii na za·
n ku w Pultusku. Jestem prze
konany, ze wi~kszosc naszych
czytelnikow dopiero z lego arty
kulu dowledzla!a sle. ze w Na
sielsku zyje Jeszcze jeden cie·
kawy czlowiek. Sq i inni, I w dal·
Slym ci<jgu bt;'dziemy ieh przed·
stawiac. Inlormujemy rOwniei.
ze jui wkrotce prace pana Jana
Witkowskiego wystawiane bGd q
w Nasielskim Osrodku Kultury.
Na l~ wystawp, juz dZls zapra
szamy.

AZ

ml a wlosn~ nad Nasielka., wesote wycleczkl do lasu na jagody
i tych wszyslkich mllych sercu l ...
- Czemu pani mala laka smutna?
- Chc/alabym \Jciec z mlasta, Jeehac do Nasielska . mowi
szczerze Anusia,
· Gdyby panl wyjechala, cozby Sle lu stalo z wice-hrabi q ?
· POl i nie wie? Kawa{er La Brie jest wlce-11rabia., ma sw6j
z311ek. wygral leraz proces, to go odbierze.
· To zabawne, wice-hrabla, a nazywa sit;! tylko La Brre i Jesi
pokojowcem kr6lowej.
· 0 1 eoz to dziwnego? a wielui to szlachty sluzy nie 1yl\<.0
krolom. ale zwyczajnym panOrTl.
- Masz slusznosc, wiec two] wlce-hrabla wyjezdza odebrac
swo] zamek? Nieeh jedzie zdrow, szczesliwej podrozy!
- Achl Jal~a panna Anna okrunal on ehyba umrze z t\isknoiy i
mllosci!
- Maja Liza l juz dosyc tego, wldze, ze lubisz apowiadac
bajeczki. ale nie naduzywaj mojej eierpliwosci, poskarz$ sit;!
przed panlq i zle siE;J 10 skonczy, bo slraeisz miejsee ...
W orzyleglym pokoju daly si~ slyszec kroki; weszla Maria
J6zefa.
- AnusilJ' Moie chcesz nap/sac lis! do ZUSI? bo was Ie
wyprawian pos/ariea do Nasielska.
Anusia poca!owala krolewlczOw\l w rt;!kt;!.
· Dzi;;ku]$ - rzekla - Jaka par I dobra dla mnle.
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Nasie!skie TowarzySlwo
KullUrv
06-130 Nnslelsk
ul Starzynskiego 10

Naslelsk, dn 14 l11<:1j3 1997 r,

Redakcja "Zycia Nasielska
W nawlqzaniu do notatki za
mieszczonej w kwietniowym nu
merze Waszego pisma (Nr
4/37) pI. "PowstdJe nowe Towa
rzystwo" ZarzCjd Naslelskiego
T owarzyslwa Kuitury uprzejmie
prosi 0 sprostowanie zawartych
w niej informacji, ktore wprowa
dzajq w biCjd czytelnikow - mie
szkanc6w naszego miasta.
W notatce tej czytamy: .. Na
sielsk jako )edno z nie!!cznych
miast wojewodztwa ciechano
vsklego nie poslada slowarzy
6zenia milosnikciw swojej .,Ila
·-o;rzy".
Redakcja sugeruje wl$e swo
im czytelnikom, i.e w N<:Isielsku
nie ma i.adnego regionalnego
towarzystwa, ktare nawiOlzywa
loby w swojej dzialalnosci do hi
starii miasta i jego tradycji oraz
sluzylo aktywizacji kulluralnej
lokalnej spolecznosci.
Bo ta naleza/oby ehyba ro
zumiec okreslenie "stowarzy
szenie milosnlk6w swojel "ma
cierzy"
OtM osoby redagujqce .. Zy·
cie l\Jaslelska" doskonale wie
dZq, ze w naszym miescie jest
takie towarzystwo. azywa si~
on 0 Nasielskie Towarzystwo
Kultury, dziala iuz od roku 1995
i wyzej wymienlone cele ma za
pisane w swoim statucle. NTK
zostaio zarejestrowane w S<j
dL..ie Woiew6dzkim w Warsza
vie i ma 'osobowosc prawnq.

l
)

Zorganlzowa/o ono IUl dwie
duze imprezy dla mieszkanc6w
Nasielska, w lym jednq w mlel
scowym klnie, ktore jest sledzi
bq redakcji "Zycia Naslelska".
Oprocz istnlej'lcejjuz sekcji ar
tystycz nej powolan a zos tala
05tatnio przy naszym Towarzy
stwle sekcja hisloryczna. W naj
blizszym ezasle zoslanle wyda
fly jJierwszy numer pisrna NTK
,.Notatnik nasielskl", kt6re w ca
losci poswiqcone jest tradycjom
k !turalnym i hislorii naszego
mlasta. Towarzyslwo organizu
j8 r6wniez spotkania klubowe z
ro:"nymi ciekawymi ludzml zwi'l
zanyml z naszym miaslem i
przedSlawicielami zycia kultu
ralnego kraju.
ezy prowadza.c lego typu
dzialalnosc Towarzyslwo na
sze nie zasluguie na mi,lnQ
towarzystwa milosnik6w mia
Sla I reglOnu? A jei.eli chodzi
o samq nazw~? Panowle, nle
trzeba sip, konl8cz Ie nazy
wac Towarzyslwem Milosnl
kO\N, zeby upr;:lWiac dz ialal
nose dla dobra swojego rma

tao
Pewno nawel nle WleCle, z w
sijsiednim mlescie Pultusku is 
nlele ylko iedno towarzystwo
regionalne, kt6re nazywa Sl~
Pultuskie Towarzystwo Spo/e
ClI o-Kultura ne. Nalezy one do
najlepszyeh towarzystw regio
nalnych w naszym wojew6

Po wyjsciu Anusi, Maria J6zefa zwr6clla sip, do Llzy, kt6ra sta~a
ze spuszczonyml oczami.
- Jakos lepiej wyglCjdasz, moje dziecko - przem6wila zycz!lwie.
- Pokaz 11i twojq robol!;!... bardzo ladnl8 - rnowila. ogl<jdajqc kontenta jestem z crebie. Zobacz~ :eraz jak calosc wyglqdac
b~dzie. a ty tymczasem olworz okno do ogrodu w moim gabine·
cie. tak dzis gorCjco!
Liza pobieg1a skwapliwl8, nigdy nie by/a w pokolach pani
Patrzy ciekawie, na kantorku tuz przy oknle !ezalo kilka cwiar ek
zapisanego paDieru. Dziewczynie gora,co Sl~ zrobilo ... sposob
nosc moze jedynal, .. Otwiera okr 0 gwaltownie i wyrzuca kllka
zapisanych cwialiek do ogrodu.
- Ot Boze l . wykrzyknl;:la Z wyrazem takiej rozpaczy w glosie,
2.e kralewlczowa zerwala si~ z krzesla,
. Co si~ stalo? ... r<;Jk~ skaleczybs? ... - zapytala widzqc Llzt;
zaczerwieniona.
- Wiatr!. .. przeciCjg ... - jqkala - porwal papl8ry za okno ' ".
- To Ilic strasznego. idi I pozbieraji
oknem lezaly ka ,ki,
Liza usluehala z btyskawieznq szybkosciq.
schv.yci/a je, sct10waia si{J w krzak bzu, tarn przeJr2ala je starar nie,
jedna z podpisem zloiy/a i ukry/a za stanikiem, reszt~ odniosla.
- Brakuje jedne: kartki . rzekla przejrzawszy papiery Maria
J6zefa.
- Zebra/am wszystkle. co leialy pod oknem, moze isc j8:;;zcze
szukac.

Poo
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dztv'lIe I za popularyzacj~ wle
dZy 0 regionie I Inlcjalywy kultu
ralne bylo wrelokrolnle nagra
dzane przez Ministra Kultury i
Szuki.
Nie znamy powodciw dla kt6
ryen redakCJa .Zycla Naslelska"
nie zain\ere~owa a si~ biizej
spo/ecznq Qzialalnosclq grupy
mleszkanc6w miasta i zamiast
popularyzowac :ak<i, dzialalnosc
probu,e dyskredytowae ich Ini
CJatyw!2.

Prosimy 0 wydrukowanie na
szego pismil w catosci na fa·
mach ,Lycla Nasrelska"

Do wladomoscl:
- Kon11sja OS'NIf.ilY Kul ury
I Sp0(j Racy Miasta
w NaSlelsku

Prezes TOWJrzystwa
~gr Henryk SllWlllSkl

Odpowiedz redakcji
CZYlajqC pismo skrerowane
przez nasiel:;;;kle Tow<:lrzySlwo
Ku!tury do naszel redakc.ll. a na
WlqZU!qCe do otatkl. laka uka
zala 5i$ w umerze 4 (kwietnio·
wym) na sr. 8 "Zycia Nasiei·
ska" zastanawiamy si~ 0 co
wlasclwie pislqcym je chodzilo I
czemu 10 pismo miaio sluzyc.
Zach~camy czylelnikow, aoy 0
iie chcq si$ przekonac CO' do
slusznosei stawianych nam za
rzutaw. jeszcze raz przeczy1ali
naSZq notatk!? i odpowi(~dzie!i
soble czy nllelismy jak1es iee
r e zami2i y, zeby kOfTIus cos su
gerowac I przez to kogos dys
kledytowac. Uwazamy, ze jest
wrl?cz przeclwnle, Juz S3111 tytu!;
"Powslaje nowe Towarzyslwo
sugeruje. ze jest lub Sq jakies
lowarzys·wa. Autor6w pisma do
red<:>kCJi prosimy .0 ponowne,
spokojne p: eana!lzowanle na
szej nolatkl I SWOle! na [lIe re
akcJl. Chyba. tEl .... choeial 0 to
Szanow ego Nasll~ls lego T0
warzystwa K lUry nie posqdza
,)y. C .ceCie byc monopohsianll.
Mog/oby 10 wynikac 2e stwier
dzerlla, te w PuHusku jesl tylko
jedno !ow<.1rzystwo reglonalne.
Jeieli ~t;czie taka potrzeba. 0

iTIoi.emy wSkazac liczne mlej
SGQWOSCI nie wi~ksze od PuHu
ska, ktare majq po kilka pr$znle
dzialajOjcych towarzystv/ reglo
nalnych. ! tez byly one wlelokrot
nie Ilagmdz8ne. Ponadto infor
mUj8my, ze czas "monopolu"
juz si{J skonczyl. Co wl{Jcej, z
mdOSClq powitamy kazde nowe
towarzystwo reglonalne po
wstaJCjce na naszym :erenie.
Pole do dzialania jes' olbrzyr. ie.
mlejsca starczy dla wszystklch
ch~tnych.

SWOJi:l drogq bardzo zaluie
my, ze dopiero teraz I to w 13k
malo eleganckl spos6b nasi
czytelnicy dowiedzlell 51' ze
swoJego plsrna 0 IS1meniu lak
zacn ego TO>Narzystwa. Prze
praS1a y, ale nlgdy wCZ9Snlej
nie by' ismy zaproszelll 'la jakq
k IWlek Imprez~ ezy spa kanie.
~ amy zasad{J, ze larn gdzle as
nie proszq, nie wchodzl y. ed
flOCZeSr1ie Info iTIujemy, ze na
sze !amy Sq owarte ala wszy
s:kich ch~trwch i Nasielskl8 T 0
warzystwo K Itury I 10g.0 sie na
nich zaprezentowac. Zaprasza
my do wsp6lpracy.
Redakc!a

- Nie, wr6c co twojej roboty, kaz~ to zroblc komu I nemu.
Przywoiany ogrodniezek Tomek, patrzy( wszE;?dzle po Klor 
bad-I. ale papleru nle znalazl.
Wieczorem. dnia lego, wielka radosc w izbie za sklepem
Germaine. L.iza opowiada swoje wielkle czyny. Zyskala pismo I
pi\lkny za to dostala podarunek.
La Brie nie moze si~ nacieszyc autogra'em, pochwala jej
spry\, ze wlasnie podpis przyniosla. co jest dia niego rzeezq
najwazniejszq, Wyplacil bez wahania czesc urnowlonej surny
Gerrnainowi, kt6ry to sobie a conto zapisall wpadl w tak dobr;
humor, :"8 Wy!lJ6Sf butelke Bordeaux.
Pijq i weselq sip,. Kupiec splewC) piosenki, opowicda 0 swc>jei
winnicy w Burg' ndii,
- Jeszeze rz.eba trOC~t;: sp·ac:c,. ale ;0 jUZ nie dlugo sie zrobl.
vvtedy rzucam ten prze i!;lty kraj. Sliczna klima l szesc miesI8cy
zimno. szesc rniesi~cy zima! Po lacy ujdq , to pl2Cq dobrze. tylko
Irzeba l 1imi ostroznie, bo zaraz za szable chwytajC!.
- Ja sobie pi~ z Polakow mOl Germain - 10WI La Brie
popija!<lc. - Za parE? dni pokai. ci cos taklego, co stara
kr610we ucieszy, choc bedzl8 jq to kosz owac les yeux de !a
tete. Ty Lizo slucl1ajl Pillluj flli panny, gdyby gdzies miala
wyjezdzac, daj mi znac natycllnllasl. Ty jdk ellcesz, wszyslko
potraflsz,Oobranoc l

e
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W nawiqzaniu do orzeczenia Trybunalu Konslytu
cyjnega w sprawie zliberalizowaneJ ustawy anty
aborcyjnej i roinych oswiadczen w tej sprawie czton
k6w UW Nasielskie Kola UNII WOLNOSCI sloi na
stanowisku, iz zycie czlowieka winno podlegac
ochronie prawnej ad momentu poczt;cia do natural
nej smierci.
Kola Unji Wolnosci

21

w NASIELSKU

26

27

8

28

29
1

30

f----

I

31

I

"

Zarzqd Miejski w Nasielsku
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Dzialajqc na podstawie art, 18 us!. 2 pkt 5 uslawy z dnia 7
lipca 1994 r. ,,0 zagospodarowamu przestrzennym" (Oz. U.
Nr 89, poz. 515)
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Znaczenie hasel:
Poziomo:--r--- handluje na slraganie, 8 - zoslaje na dele po
uderzeniu kijern, 9 - kor'lczy okres rekrucki mlodych zolnierzy
w wojsku, 10 - w oknie, 12 - okrqgla budowla, 15 - upiE;)ksze
nie, 18 - wewnl;?trzna np.: krysztalu, 20 - warzywo, 21 - slup
z zaostrzonym koncem, 22 - gdy sil;? martwisz, masz go na
twarzy, 25 - wynik dzielenia, 28 - przy spodniach zast~pujq
go szelki, 29 - zakonczenie n6g, 30 - " ... 0 dobrej robocie"
napisa/ T. Kotarbinski, 31 - podatek grimiczny, 32 - niespo
dziewane wyjscie lub wyjazd np.: na zakupy, 33 - np.: reklama
kinowa.

ie w dniach od 23.06.97 do 18.07.97
bi;ldzie wy!oiona do publicznego wglqdu zmiana miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polo
ionego w miejscowosci Cieksyn, gm. Nasielsk, z przezna
czeniem na budownictwo lelniskowe.
Wnioski I opinie dotyczqce planu mogq bye kierowane do
dnia 6.08.97 w Urz~zie Miejskim w Nasielsku, pok6j Nr 14,
tel. 69-12-664w.15.
Zarzi:jd Miejski w Nasielsku
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'ezonych wojsk realizowana poprzez dostawy z powietrza,
urzqdzenie uzywane przez nurk6w, 4 - pechowe miejsce
na ciele Achillesa. 5 - ozdobna chustka na szyi, 6 - margines
spoleczny, "szumowina", 7 - wyspa w Indonezji, 11 - przyrz<jd
z igl q magnetycznq, 13 - inaczej: - obnizenie ceny, znizka, 14
- leczq nim bioenergoterapeuci, 15 - droga statku kosmiczne
go wokol Ziemi, 16 ' inaczej: - wyglqd, usposobienie, 17 
jednostka powierzchni ziemi, 19 - spj~trza wodf;J, rzeki, 21 
prawoslawny kaptan, 22 - ... przelomem Dunajca na tratwach,
23 - lesna glusza, 24 - gatunek antyiopy zamieszkujqcy
sawanny Afryki Srod., 26 - male ptasie ploro, 27 - metalowy
surowiec wtorny, 29 - rodzaj chodu kania.

W dniach 14-15 czerwca ob
chodzone b~dq Dni Nasielska.
W sobot~ 14 czerwca na sta
dionie miejskim odb~d~ sil;! im
prezy i zawody sportowe, oraz w
kinie ,.Niwa" 0 godz. 15,00 b~
dzie otwarta wystawa prac ma
larskich Pan a Jana Wilkowskie
go, kt6ra trwac bl;ldzie do 22
czerwca.
Nalomiast w niedziell;l od
godz. 14.00 przy Szkole Pod
s awowej Nr 2 imprezy 0 chara
kterze zabawowo-rozrywko
wym, oraz "Ioleria", w kt6rej
mozna b~dzie wygrac "rower
g6rski" i inne atrakcyjne nagro
dy.

Rozwiqzaniem krzyz6wki bt;dzie haslo - przyslowie ludowe
- wypisane z kratek ponumerowanych w prawym dolnym
ro~JU. Rozwiqzania, na kartkach pocztowych, prosimy nadsy
lae na adres redakcji, lub wrzucac do naszej redakcyjnej
skrzynki poeztowej znajdujqcej si~ na budynku kina "Niwa"
do dn. 5.07.97.

godz. 17.30 nCl stadionie
mecz pilki noznej "Zbik" - Re
prezentacja ligi - 6.

Pionowo~ na nim pisali Egipcjanie,y- ,pomoc dla

v -

Rozwiqzaniem krzyi6wki z nr 5/97 by/a mysJ Wollera - "To
co jest prawdq w jednej epace, s1aje sil;? blE;ldem w innej".
Szcz~sliwa laureatkq jest pani Malgorzala Kosewska z
Nasielska. Serdecznie gratulujemy.

o

Zesp61 muzyczny WENA
dzialajqcy przy Nasielskim OS
rodku Kultury zosta! zakwalifi
kowany do XVI Og61nopolskich
Spotkar'i "Z Poezjq u Ga!czyr'i-

.. _ - - -

skiego", kt6re odb~dq si~ w
dniach 25·28.06,1997 w Rucia
nem Nidzie,

Dnia 1 czerwca Nasielski OS
rodek Kultury byl orgazniatorem
DNIA DZIECKA.
Z uwagi na deszczowa. pogo
d~ impreza odbyla sif(l w kinie
"Niwa", Uczestniczyla w niej Ii
czna grupa nasielskich dzieci,
kt6re braly udzial w r6i.nych
konkursach i zabawach, a w na
grodCil otrzymywaly slodycze i
bilety do kina,
Calose imprezy niemal w pro
fesjonalny spos6b poprowadzi
ly: lucja lapiriska, Olga Lapin
~ka, Iwona Meller i Agnieszka
Zurawska, kt6rym dyrekcja Na·
sielskiego Osrodka Kultury ser·
decznie dzi~kuje,

r------------,
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Zarzqd Miejski w Nasielsku

,

L-' ..

OGlOSZENIE
Na podslawie art. 24 us!. 1 ustawy z dnia 29 kwielnia 1985
roku 0 gospodarce gruntarni i wywlaszczaniu nieruchomosci
(jednoli y lekst Dz. U. z 1991 roku Nr 30. poz. 127 z
poiniejszymi zmianami) oraz § 13 zarzCjdzenla Ministra Go
spodarki Przestrzennej i BUdownictwa z dnia 19 czerwca
1991 roku w ~rra",:ie prLetarg6w na nieruchomosci stano
Wlqee wfasnose gmlny (M.P. Nr 21. poz. 148 Zarzqd Miejski
w Nasielsku oglasza III ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaz zabudowanej nieruchomosci, polozonej w miescie
Naslelsku przy ulicy Warszawskiei.
Przedmiolem p(~etargu jest zabudowana nierucho~osc
oznaezona jako dZlalka nr 81 0/2 0 powlerzchnl 1440 rn-, na
ktorej znajduje si~ bUdynek po spalonym rnfynie oraz budy
nek gospodarczy, posiadajqca Ksi~g~ Wieczystq Nr 2457.
Przedmiolowa nieruchomosc w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Nasie!ska przeznaczona jest pod
budownictwo wysokie i niskie z dopuszczeniem uSiug.
Cena wywolawcza wynosi 21.056,00 zlotych (slownie:
dwadziescia jeden tysiE?cy pi?cdziesiilt szesc zlotych).
Przetarg od~zie si~ w dniu 23 czerwca 1997 roku 0
godz. 10.00 w Urz~dzie Miejskim w Nasielsku pok6j nr 13.
Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplacenie wa
dium w wysokosc; 10% ceny IN'jWolawczej, lj. 2.106.00 zlotych
(s!ownie: dwa tysiqce sto szesc zlotych), w kasie Urz;;:du Mie)
skiego w Nasielsku najp6iniej I'" dniu przetargu do goelz. 9.00.
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Pogotowie Wodociqgowe
Centrala Telekomunlkacji

- 691-24-96

Pogotowie Ratunkowe Puhusk

- 999 692-26-1

- zg!aszanie uszkodzerl eleioni
cznycrl - 924

Asi ELsl<iclt A

IE

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego:
8-19.VI.97
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek:
1-7 VI; 20-30.VI.97

DyiuR PRzyckodNi EjONOWEj
w NASiEls {U
Lekarze internisci dyzurujq w kaid q sobotE;: ad
godz. 8.00-12.00. Nr telefonu - 691 -25-03.
Gabinet zabiegowy czynny jest w kazd q so botE;: ;
niedziele i swiE;:ta w godz. 9.00-11.00.
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- 997. 691,22-07. 691-23-77
- 998. 691-22·88
- 691-22-22
- 691-24-21, po godz. 15.00 
P!orisk tel' 62-26-45 (bez n-ru
kierunkowego)

~

Burmistrz
mgr Wojciech Ostrowski

-fi:J.~c:>~

...

Komisanal Policji
Ocholnicza Sraz Pozarna
Pogotowie Gazowe Nasisisk
Pogotowie Energetyczne Nasielsk

r-n~;-~:-:,

Wadium zwraca siE;l natychmiast po przetargu. Wadium
wpjacone przez osobt;) , kt6ra wygra przelarg zalic-zone zo
slanie na poezet ceny nabycia, a w przypadku ucllylenia si~
przez tq osobE? od zawarcia umowy, wadium pr-zepada na
rzec-z spr-zedajqcego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniewainienia prze
largu be-z podania przyczyn.
Szczeg610we informacje moina uzyskac w Urz~dzie Miej
skim w Nasietsku pok6j nr 6. tel. 69·12-664 weI"'. 26.
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16-22.06 1997 .
.,Imperium kontratakuje', ian
astyczno-przygodowy. prod
USA. godz.1 700, ·19.00

23-29.06.1997.
"Powrot Jedi". Fantastyczno
przygodowy, prod. USA, godz.

17.00.
23-26.06.1997.

,.Powrot Jedi". Ostatnia
czesc gwiezdnej rylogii. Rebe
liancljed(1oczC1 sHy by zniszczyc
Planet~ Smierci. Nast~pljje roz
strzgaia.cy pojedynek miedzy
Lukiem Skywa!kerem i Lordem
Vaderem, oraz sarnym Impe
rium. Czc,s projekeji 133 min.

"Sara"_ SensacYjno-psycho
loglczny, prod_ polskiej, godz.

19.00.
"Imperium kontratakuje". Bo
haterowie ..Gwiezdnych wojen"
nadal walczq z Jmpenum. Mi~
dzy Leiq i Hanem rozkwita uczu
cie, Luke pobiera kosmicznq
edukaci~ II ml;ldrca Yody przed
rozstrzygajqcym pojedynkiem z
Lordem Vaderem. WYSl;;ipujq:
Harrison Ford, Mark Kamill, Car
rie Fisher. Czas projekcji 124
min.

ZyelE

NASIELSKA

..Sara". Polski olieer, specja
lisla od nllsji specjalnych przy
czynla si~ do smierci wlasnego
dzieeka. Jest zrozpaczony, po'
pada w alkoholizm, trael prac~.
W rok p6Z.niej otrzyilluje ofert~
pracy od gangslera: mialby bye
uzbrojonym opiekunem jego
corki. Poezatkowa nieutnosc
panujCjca ml~dzy naslolalka a
jej ochroniarzem przeradza Sil;!
w gorqce uczucie. WystepujCj:
Ce 7 ary Pazura, Bogustaw lin
da, Agrm'lszka Wlodarczyk.
Czas projekcji 110 min.
W miesiqcu lipcu kinO .,Niwa"
bE?dzie nl8czynne z powodu
przerwy urlopowej.

Rozmownica 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.

OCZTA PoLsl<A
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni
powszednie i w pracuj~ce saboty w godz. 8.00
18.00.
W wolne soboty w godz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd pocztowy jest nieczynny.

CIEPta
~~I
Wo;cifJCh Makowski 00-100 PUt TUSK, ul.Micki9wicza 56

Bytomskiej Sp6/ki W~/owei S.A
poleca w hurcre r detalu :

Dealer

NOWOOTWZT'l

I

MaJ I CzetWfec - Obnl2:ka cen I
Zainferesowonych zaproszom do wspO/procy.
Konfokt: tel./fax 692 24 071ub '6924483
.liew"b",,:

(O-23)· ,pozn """'i~zfI<'O.

AS

0

ZClfJrCl8Zt1

¢. 900-1700
W 8obot'l 8.ro-15.oo
W

,. wt;f]iel wysokokaloryczny wszystkie sorty

menty; ceny detaliczne; sklad w Pultusku.
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,. organizuiv siee dystrybucYinq sprzedazy wyg/o.
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GAZOWE NAPRAWY, I I NSTALACjA
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZVCH
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWlANYMI

- Sprzedai podwzewaczy do wody, kotl6w
e.o. gazowycn i olejo'vV}'ch, osprzt;tu tj.:
zbio~niki o]~ju, gazu plynnego, wklady
komlnowe

I

!nne.

- Sprzedai i montai automatyki
- niisze koszty ogrzewania .I

- Naprawv gwarancyjne,i pogwarancyjne,
przeglqdY I konservvaqe.
- Autoryzowany serwis firm jak: TfRMEIc
DOM-CAZ, STfEBEl.fL TRON ~ HYDRu 
THERM, OCEAN, VAILLANT i inne.

Stanislaw W~ckowski
06-130 NJsiefsk, ul.Starzytiskiego 4 0, m.6
tel. (0-23) 6912347

produkcja, usfugi, sprzedaz, raty !
,.

* B

P - NADZOR - SZKOLENIE

- prowadzenie stuzby bhp;
- organlzowanie I prowadzenle 5zkolen podstawo
wych i okresowych na zlecenle Pracodawc6w.
( zgodnle z zasadaml obowi,!zu]qcyml od 2.06.96
- Rozp. MPIPS z dnla 28.05 1996 - Dz.U. Nr 62,

poz. 285 ).

Uprawnienia nadane przez Osrodek Szkolenia
Panstwowej Inspekcji Pracy.

Sy
• autoaJarmy, • immobilisery,· centralne zamkl,
• elektrycme szyby,· bfokada zaplonu,
• radio-m on taZ, • afanny w pomieszczeniach,
* domofof})'.
J#6~./J6df.:flO'M.;.&'
Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14

telefon (0-23) 69 12083

Reklama wiyciu Nasi Is a?· ~ ~ wiScie I

.

Pilka nozna
W kolejnych meczach tigi
seniorow nasielscy
pilkarze odniesli same zwyci~
stwa pokanUjqC: .. ISkrlil'· Krasne

okr~gowej

1:0, "Krysztal" Glinojeck 4:2,
"Sonlil" Nowe Miaslo 5:1 i "Ak
m~" Wieczfni~ 4:2 i nadal z.aj
muiq drugie miejsce w tabeli.

slrza. Udalo si~ 10 tylko jednej
osobie. Poza tym lylko jedna
osoba osiqgn~a wynik rem iso
wy. Nasi chlopcy, po zaci~tej
walce, musieli uznae jednak wy
zszosc mistrza swiata Kamila
Mitonia. sam jednak pojedynek

wala symultane, w klorej mislrz
swiala Kamil Swilori zmierzyl si~
z dwudziestoma zawodnikami z
calej Polski. Wsr6d wylypowa
nej dwudz.iestki znalazlo si e tez
Irzech mJodych szachist6w z
Nasielska. Byli 10: Blazej Kwiat

Tenis stolo'-VY
W lomzy odbyl si~ turniej p6/
finalowy do Mistrzostw Polski
LZS, w ktorym slartowala trojka
Nasielszczan: Krzysztof Sta
mirowski, Pawel Kowalski i

Pawel Sokolnicki. Wszyscy
trzej zakwatifikowali silil do finalu
Mistrzostw Polski, kt6re adb~da
si~ pod koniec czerwca w Bren
nej woj. bielskie.

Nasielska "Liga-6"
Po 6 kolejkach:
1. AS Sportowa
2. Lokomotive
3. SP Budy
4. Kon-Max.
5. LOTTO
6. Manhattan
7. Jurand 6
8. Lesna
9. Frugo

Kr61strzelc6w
m pkt
4 12
4 10
6 8
5 7
5 7

5 7
6 7
6 7
5 0

br.
18-6
20-6
23·24
16-9
16-12
16-13
14-18
13·28
4-24

12 br. - Pawel lab~da (Loko
motive)
8 br. - P. Wilga (Kan-Max)
7 br. - M. lyczkowski (Lesna),
P. Kowalski (Manhattan).
Fair-Play
1-2. Jurand, Sportowa - 0 pkt.
3-5 Kon-Max., Lesna, Loko
motive - 3 pkl.

.~

Walczyc z mistrzem swiata
Wsr6d licznych konkurencji
sportowych Sq takie, ktore majCj
rozbudowany syslem rozgry
wek. uprawia je olbrzymia grupa
ludzi, a paza tym majq wielu wi
dzow i sympatyk6w, ale Sq i ta
kie, kl6re uprawia niewie/e
os6b, nie Sq widowiskowe i majq
stosunkowo malo kibicow. Ktore
z nich Sq wazniejsze i bardziej
potrzebne. trudno powiedziec.
Dla nas watne jest la, aby za
r6wno w jednych jak i w tych
drugich osiqgac jak najlepsze
wyniki. Medale olimpijskie, mi
slrzostw swiala, Europy oraz
medale mistrzostw Polski a na
wei wojewodztwa Sq jednakowo
wazne i cenne. Przypomn~ jak
bardzo cala Polska cieszyla si~
z medaJi naszej mislrzyni w
strzeleclwie, chociaz jej dyscy
plina nie jest ani widowiskowa,
ani za bardzo popularna. Po
dobnq dyscyplinej Sq szachy, ale
przypamnijmy, Jak bardzo caly

swial inleresowal sie pajedyn·
kiem mistrza swiala Kasparowa
z kompulerem. Fakt jednak po
zoslaje faktem, Nie jesl ta dys
cyplina naibardziej popularna.
Kto z nas wie na przyklad. kto
jesl mislrzem Polski w sza
chach. Jestem pewien, ie la
kich ludzi w Polsce jest niewiele.
Faktem jesl jednak la, ze dyscy
pi ina ta lesl w Polsce uprawiana
i mamy naprawd~ wielu dobrych
szachist6w, reprezentujC\cych
swiatowy pozjom. I 10 zar6wna
w grupie najstarszych jak i naj
mlodszych zawodnik6w. W ka
tegorii chlopc6w do lat 13 mamy
nawet mistrza swiala. Ty1ul ten
zdobyl w Hiszpanii Kamil Milo ri
mieszkaniec niewielkich Niepa
10mie, z woj. krakowskiego.
Dla spopularyzowania sza
ch6w, dla pakazania, ie w ma
Iych miejscowosciach tez lrafia
jCl sili! lalenty, redakcja miesieGz
nika "Nowa Wies" zorganizo

Na zdifiiciu: Ekipa szachist6w z Nasielska z mistrzem 5wiata Karnilem Mito·
niem i gospodarzem turnieJu Z'Cij redaktora naczelnego Zdzislawem przy
bylowskim.

kowski, Krzysztof Krasniewicz i
Sebastian Zawadzki.
Impreza miala pi~knq sporto
Wq opraw~. WszySlkich przyby
lych na pojedynek juz w progu
redakcji wit aI, znany wielu oso
born w Nasielsku, redaklor Zdzi
slaw Przybylowski, z-ca reda
klora naczelnego Nowej Wsi.
Obecny byl wiceprezes Polskie·
go Zwiqzku Szachowego.
Wszyscy chcieli pokonac Mi

z nim to takze duza atrakcja i
wyroznienie. 0 tym, ie chlopcy
godnie reprezentowali swoje
miaSlo niech 5wiadczy to, i.e Wi
ceprezes Polskiego Zwiqzku
Szachowego zaprosit ich na mi
strzoslWa szk61 podstawowych,
kt6re odb~dq si~ w kor\cu
czerwca w Jaroslawcu.
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