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Dni Nasielska iparafiada 
W dniach 14-15 czerwca z bot~ 14 czerwca na stadionie 

okazji obchodzonych cora· miejskim rozgrywane byly 

15 dzien czerwca w 1957 si~ 5wiGtem calej parafii. 0 
r. wypadl w niedzielfil. Ozien tym, ze tak bylo swiadczyly 
ten i w tym roku. w 40 lat 
poznlej. takZe wypadl w nie
dzlell;!. Jest to pamil;!tna data 
w zyciu dziekana i probosz
cza nasielskiego - ksi~dza 
pralata Kazimlerza Sniegoc
kiego. W tym dniu 40 lat temu 
otrzymal swi~cenia kaptar'i
skie, a w roku obecnym ra
zem ze swoimi parafianami 
obchodzil ich okrqglCj roczni
Clil. Jubilat nie spodziewal si~ 

chyba, ze Jego SWI17to stanie 

Nasielski Osrodek Kultury 
realizujqC prezentacjlil na
sielsklch two rcow, zorgan i
lowal w dniach ad 14-22.06. 
wyslaw~ prac malarskich 
Pana Jana Wilkowskiega. W 
sobolnie popoludnie w kinie 
Niwa zebralo si~ kilkadzie
siqt os6b na otwarciu wysta

II 

slowarzyszeniach i osrod
kac~I1'N6rczych. Przy lampce 
szampana i cichej muzyce 
plynqCej z tasmy rnagnelofo
nowej przedstawiono zebra
nym sylwetklil pana Wilko
wskiego. pO czym sam arty
s1a w skrocie powiedzial jak 
zacz~la silil przygoda z ma

nie tylko zyczenia, jakie tego 
dnia Mu skladano, nie tylko 
kwiaty. ktorymi Go wprost 
zasypano, nie tylko wreszcie 
wspanialy prezent od ksilili.y 
wsp6!pracownik6w i parafian 
(traktorek-kosiarka), jakim 
Go obdarzono, ale w pier
wszym rZ~dzie masowy 
udziaJ parafian w dzi~kczyn-

f. .• 
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dokoriczenie na sIr. 5 
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cznie Oni Nasielska odbylo 
si~ wiele imprez 0 charakte
rze sportowo-rekreacyjno
rozrywkowyrn, w ktorych 
udzia! wzi~lo kilkaset rniesz
kanc6w naszej gminy. W 50

mecze pilkarskie, a ich fina
lem byl mecz druzyny "Zbi
ka" w ramach rozgrywek ligi 

dokonczenie na str 4 

wy. Wsr6d zapraszonych 
gosci byli przedstawiciele 
nasielskich wladz, rodzina i 
przyjaciele malarza, oraz 
osoby zwiqzane z nasielskCj 
kul1urq, dzialajqce w roznych 

larS1'Nem, kt6ra stala sif;' jego 
paSJq. 

dokoriczenl8 na sIr. 6 
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Z PRAC ORGANOW SAMORZl\DOWYCH 

W czerwcu Zarzqd Miejski 
spotykal Sl~ dwukr01nie. a po
czqtku posiedzenia w dni dzie
wlqtego ustalono warunki przy
znania przez Centrum Pomocy 
Spolec,z lej zapomogi zwralnej 
mieszkancow Nasielska w celu 
przepro vadzenia specjalfsiycz
nego zabiegu przywracajqcego 
mu sprawnose ruchowq. 

W kolejnym punkcie zebranl 
zapoznall si~ ze sprawozda
nlem Zarzqdu Gospodarkl Ko
munalnej I Mieszkaniowej z lego 
dzlalalnosci w roku 1996. Z 
przedlozonego bilansu wynika, 
ze kondycja finansowa zakladu 
lJstabilizowala si~, a w por6wna
nlU do roku ubleglego poprawila 
siC. Wynik finansowy jest dodat

i. Analizie poddano zarow 0 
dZla!alnosc finansowq jak i go

podarczq. Aby utrzymac ten 
pomyslny wynik w roku biezCj
cym jak I w raku przyszJym nle
odzowna jest Jednak, wedlug 
Dyrektora ZGKiM, podwyzka 
oplal 1 czynszow. Czynsze nle 
byly podnoszone od dw6ch lat. 
Oddanie do uZy1ku nowej stacji 
uzdatnlania wody sprawl/a, ZC 
wzroslo zuzyc1e energil elektry
cznej Pomieszczenia stacji Sq 
ogrzewane, a do lega potrzebny 
jest lej opalowy. Wplywa to na 
koszty. Ustalono. ze Zarzqd na 
nastfilpnym posledze iu rozpa 
trzy projektowane stawki I 

przedstawi je Radzie na najbliz
sze, sesjl. Dyrektor ZGKiM poin
(ormowal rowniez ZarzC/d a pod
lfiltych prZ6Z ki rowanq przez 
niego placowk~ dzialan majq
cych na celu popraw~ stanu sa
nitarnego naszej gminy. 

W dalszeJ czesci burmistrz 
zasygnalizowal problem doty
CZqcy rozliczerl za oddanCj JUz 
do ui:y ku nasielskq SUW. W ceo 
lu jego rozwiqzania prowadzone 
b~dq rozmowy z wykonawcCj. 

Pani Skarbnrk poinformowala 
czlonk6w Zarzqdu 0 tym, ze w 
dalszym iqgu nie sp!ywajq za
leglosci ad firm z lytulu podatku 
ad nieruchomosci za ubiegle la
ta. Takze i w roku obecnym wie
le zaklad6w lak z eklOra uspo
lecznionego jak i prywatnego 
zalega z oplatami. 

W koncowej cz~sci narady 
rozpatrzono pisma skierowane 
do Zarzqdu: Gmmna Spoldziel
nia "SCh" zwr6cila sit;! z prosbq 
o przesuni~cie terminu plalnos
cl podatku od nieruchomosci za 
mieslqc maj i czerwlec. Sprawl;! 
zalatwiono zgodnie z sugestiq 
GS-u. Spoleczny Kornilet budo
wy dragi Mi~koszyn - Cleksyn 
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prZ8z Zaborze, Lelewo prosi 0 
zmlan~ klasyfikacji drogi. co 
przyspieszyloby jei utwardzenie 
przy udziale Agencji oder
nizacji i Restrukluryzacji Rolnic
twa. Poslanowiono dokonac 
rozeznania do kogo I na Jakrm 
odcinku ta dTOga alezy. Kilku 
mieszkarlcGW domow komunal
nych wyrazilo chGc wykupu zaj
mowanych lokali prOSZqC jedno
cze' nie rozlozenie naleznOSCI 
na raty. Zarzqd przys1al na to, 
pod warunkiem jednak, ze ca 
lose b~dzie zap/acona maksy
ma/me w 24 mieslf,lcznych ra
tach. 

Drugle czerweowe posledze
nle Zarzqdu odbylo si~ dnia 
dwudzlestego szostego. W pier
wszej CZ~SCI mialo one chara
kter spotkania z dyrektoraml 

zk61 podstawQwych z terenu 
gminy. Na poczqtku Burmislrz 
przekazal zebranym szereg bie
zqcych mformacji. Z kolei dyre
klorzy oszczeg6lnych szkol 
porn'ormowali Zarzqd 0 (a
cach, jakJe kier wane przez 
nich pi cowkl wykonaly w za
konczonym roku szkolnym, pla
nach prac do konca roku kalen
darzowego i potrzebaeh posz 
czegolnyeh szk61 w naJblizszei 
przyszlosci. Biorqc pod uwag~ 
wieloletnle zaniedbania wynlka
jq e z hronlcznego nledofman
sowania zkol oraz skromne 
srodki, jakie obecna Rada mag
la przeznaczyc na oswiatfil 
gminnCj, nalezy stwierdzi', ze 
dokonanla szk61 w dziedzinie 
gospodarczej Sq naprawdl? Im
ponuj~ce Zmieniano sposob 
ogrzewanla, malowano klasy, 
korytarze I e/ewacj~ zewn!iltrz
nC!, poprawiano urzqdzenia sa
nitarne, urzqdzano boiska 
szkolne. Wszystko to byto moz
liwe dzif;!ki olbrzymiem zaan
gai:owani ayrekcji szk6l, rad 
pedagogicznych. rodzieDw, 
spolecznosci lokalnej. Zdoby1o 
dodatkowe srodki finansowe, 
wiele prae wykonano spolecz
nie. Plany, jakie zaprezentowali 
dyrektorzy na najblizszq przy
sz.lose q bardzo mbitne. Bu(
mistrz w imieniu Zarzqdu wyra
zll zadowolenie z podeJmowa
nyeh przez dyreklor6w dzialari 
na rzecz wzbogacania przez 
nlch budzetow kierowanych 
przez nich placawek.° stronie dydaktycznej za
konczonego roku szkolnego 
rnowila przedslawicielka Kura
torium Oswiaty panl wizytator 
Maria Szybkie. Stwierdzila. ie 
jest zadowolona ze wspo/pracy 
z "Oswiatq" naszej gminy. Nie
dociCjgni~cia, ktore niekiedy sii1 
pojawiajCl Sq szybko usuwane w 
atmosferze wzajemnej zyczli
wosci. Korzystajqc z okazji po
gratulowala dyrekcji Szkoly 
Podslawowej nr 2 zajf;!cia 6 
miejsca w wojew6dzlwie wsr6d 

szkol biorqcych udzialw konkur
sac przedmlolowyeh. W za
konczonym roku szkolnym 
..dwojka" miala ai 3 laurealow 
tyeh konkur ow. 

W spolkaniu wzi~a tez udzial 
p. dyrektor Centrum omoey 
Spolecznej ] Komendanl Gmin· 
ny Ocllotniczyeh Strazy Pozar
nych. W kr61kich wystc/plenrach 
podzl~kowali dyrektorom szkol 
za w po!pract; j przekazali kilka 
uwag na inlereSUjClee obydwie 
strony tematy. 

Kolejnym punklem spotkania 
byla wizyta obradujqCY h w bu

-------' 

dowanej hali sportowej przy SP 
1. Hala sluzye b\!dzic dzieciorn i 
mlodziezy ealej gminy. 

W drugiej CZI;SCI obrad wzi~li 
udzlal tylko czlonkowie Zarzq· 
duo W zwiqzku z naplywem ko
ejnych s(odkow celowye pod
j~to uchwaly wprowadzajCjce 
zmiany w budzecie. Pozytywnle 
zaoprnlowano tei: lresc porozu
mienia z puHuskim ZOZ-em do
tyez'tcego udzlalu budzelu gmi
ny w remoncle nasielsklego OS
rodka Zdrowia. 

Notowal AZ. 

Nadzieja 
Trwajq rozmowy a ema! 

sprowadzenia do aSlelska ka
pltalu francuskiego. Po encjalni 
uiytkownicy zainteresowanl Sq 
zakupem gruntow I budynkow 
po by'ej hurtowni WZGS. 

Telefonizacji ci<}g dalszy 
I t"lele nloz.hwose ztelefoni

zowania poludniowej CZfilSCI 
gminy na zasaozie tzw. radio
wego d st\!pu. Na telefonlzacjl;l 
tej cZ(1sci gmlny TP SA przezna
czyla 1000 aparatow telefonicz
nych. 

Rozbudowa "jedynki" 
a posiedzeniu Komisji 

Wspolnej Samorzqdowo-Rzq, 
dowei przydzl lono dotacj~ na 
rozbudow~ Szkoly Podstawo
wej nr 1 w kwocie 110.000 zL 

Pracownia komputerowa 
dla szkoly 

Podpisana zostata umowa 
poml\!dzy dyrektorem Szkoly 
Podstawowej w Cieksynie a 
Agenejq Res rukturyzacjl i Mo
dernizacji Rolnictwa ha zorgani
zowanie kursu rolniezego. Prze
wlduje Sl~. ze dla potrzeb kursu 
wyp azy Sl~ jednCj z klas w 
komputery j inny nowoeze ny 
Sprzlilt. Po zakoficzeniu kursu 
pracownia b~dzie uZy1kowana 
przez szkoj~. 

Nowe wodociCjgi 
W lipcu nastqpi za onczenre 

rae przy budowie dw6ch wo 0
eiqg6w. Wodociqg w Pop wle
P61noe b~dzie mial 6,5 km dlu
gosci (2; przyICjczami), a wodo
ciqg w Zablczynie 10,8 km (tak
i:e z przyj~ezami). 

Nowy chodnik 
W Ilpeu oddany zosta! do 

UZy1ku nowy chodnik przy ul. Li
powej (po praweJ stronle ai: do 
ul. Plonskiej). Na uwag~ zaslu
guje eslelyezna r funkcjonalna 
zatoka parkingowa przy roz
budowywanym Zespole Szk61 
Zawodowyeh. Nie byla ona 
przewidziana w pracesle prze
targowym. Jej realizaeja to pre
zent wykonawcy robot - Zarzq
du Drog I Mostow z Plonska kie
rowanego przez p. dyr. Wal era 
dla szkoly i miasta. 

Nowa linia energetyczna 
Gmina Nasielsk przy wsp6/u

dziale mleszkaftcow byla Inwes
t rem Iin!1 energetyezneJ (kablo
wej I napowietrznej) nisklego 
napi~cla w D~binkach. Zostala 
o a zreallzowana na mieslqc 
przed planowanym lermrnem. 
Odbior naslqpil w dniu 30 
czerwca. 

Dalsze asfaltowanie dr6g 
W polowie lipea odb~dq SI\! 

przetargi r a wykonanie kolej
nych dr6g asfaltowyeh. B~dq to 
dragl: w NaslelskL - ul. PI/sud
skiego do s rzyzowania w Pau· 
linowie; w Mazewie. Andzinie, 
Krzyczkach i Konarach. 

Turnus rehabllitacyjny 
Z trwajqcego dwa tygodnie 

lurnusu rehabililacyjnego w Kry
nicy powr6cila grupa emery10w 
i rencist6w Organizatorel1l wy
jazdu bylo Centrum Opleki Spo
lecznej. 
Troch~ statyslyki 
Aktualnle na terenle naszej 

gminy mieszka 19.381 osob. Z 
Iiezby tel 7414 os6b to iesz· 
kaftcy mlasta. a 1.967 osob 10 
mieszkancy wsi. W por6wnaniu 
z danymi sprzed p61 roku n slq
pit wz ost Irczby mieszkaric6w 0 
13 os6b (8 w miesCle is na wsi). 
Nadal jednak nie osiqgn~lismy 
slanu sprzed roku, !<Jedy to Iicz
ba mieszkaricow wynosila 
13.429. 

W da szym ciqgu na wsi prze
wazajq m!ilzczyzni (6045:5922), 
a w mieseie kobiety 
(3808:3606). Ogolnie w naszej 
gminie jest a 79 wit;cej kobiet. 
Warto jednak podkreslie, ze 
wsr6d ludzi mlodyctl od 0 do 20 
lat wifilcei jest m~zczyzn. W 
dawnyeh czasacll, kiedy radzllo 
si~ w'~cej c!110pc6w niz dziew
eZql z niepokojem mowiono 0 

rychlym wybuchu wojny. Ale by
10 to dawno. Dzisiaj lego niepo
koju nie widac, a dziewcz!;ta 
wr~cz sit; eie Zq, bo b~dq mia!y 
w ..czym" przebierac. 

AZ. 



Suro-vvce -vvtorne iebezpieczenstwo 
Adres: Osiedle Spoldzielni ktorych by!y zerwane prze

Mieszkaniowej przy uf. War wody. I<to zagwarantuje, i.e 
szawskiej, ostatnie dwa blo podobny przypadek nie zda
ki. Mi~dzy tymi blokaml prze- fZy Sil? tutaj. Linia la powinna 

W wielu punktach nasze
go miasteczka pojawily si~ 
ostatnio estetyczne pojemni
ki, w kt6rych mozemy skla
dac makulatur~ i szklo - dwa 
podstawowe surowce wtor
ne. Pomysl Zarzqdu Gospo
darki Komunalnej i Mieszka
niowej, kt6ry to zaklad jest 
wlascicielem tych pojemni
k6w wychodzi naprzeciw 
spolecznemu zapolrzebo· 
waniu - zagospodarowania 
bezuiytecznyc~1 materia16w, 
a jednoczesnie z pewnosciq 
przyczyni si~ do podniesie
nia estetyki otoczenia. Inicja
tOlzy liczq na dojrzalosc mie
szkaricow wyrazajqcq si~ w 
tym, ze pojemniki b,,?d q 
wykorzystywane zgodnie z 
ich przeznaczeniem. ie nie 

b~dq traktowane jako kosze 
na smied. Z pierwszych ob
serwacji wynika, ze akcja 
spotkala si~ z zyczliwym 
przyj~ciem. Wydaje si~, ze w 
miar~ porzqdkowania na
szych podw6rek, piwnic i 
strych6w pojemniki b'7dq Sl~ 
szybciej zapelnia!y z czego 
cieszyc sif,:' b~dq pomysto
dawcy. Wiele osob oczekuje, 
ze pojawiq siii r6wniei. poje
mniki na wszelkiego rodzaju 
plastykl. Z pewnosciCj tak b~
dzie, bo jak stwierdzil Dyre
ktor ZGKiM, obecne poczy
nania Sq dopiero zaczCjtkiem 
dzialan padejmowanych 
przez podleglq mu plac6wk~ 
na rzecz ochrony srodowi
ska. 

AZ. 

Wtrosce 0 rzek~ i lasy
 
W kilku miejscowosciach 

wypoczynkowych p%io
nych na terenie naszej gminy 
nad rzekq Wkrq, ustawione 
zastaly kontenery do sk!ado
wania odpad6w sta!ych. 

Kontene..(y majq poje
mnosc 7 moJ i b~dq sukce-

Borkowa, Cieksyna i Lelewa 
pozb~dq si~ klopot6w zwiq
zanych z usuwaniem odpa
dow. 

Mamy nadziej~, ie akali
czne lasy przestanq wresz· 
cie straszyc stertami smieci. 
Planowane jest ustawienie 

takich kontener6w rowniez w 
innych miejscDwosciach na
szej gminy. 

sywnie oproznl3ne. Dzi~ki 

temu mieszkaricy i pasiada
cze dzialek rekreacyjnych z 

biega linra energetyczna wy
sokiego napi~cia. Chyba nie 
przesadzamy uwazajqc, i.e 
takie usytuowanie tej linii jest 
niebezpieczne z wielu wzgl~
dow. Bye moze cos si~ zmie
nito od czasow, gdy uGzylem 
sifil fizyki, ale mnie uczono, 
ze elektryczne Iinie przesylo
we "promieniujq" i im wy
isze napiiicie jest przesyla
ne tym promieniowanie wi~
ksze. Ponadto trawnik mi~
dzy blokami, nad kt6rym 
przechodzi ta linia jest miej
scem gier i zabaw dzieciarni 
z osiedla. I chyba cos rownie 
waznego - w ostatnim mie
SlqCU catv kraj wstrzqsni~ty 
by! trzema powainymi wy
padkami (w tym dwoma 
smiertelnymi i jednym, gdzie 
dwie osoby na cale zycie zo
staty kalekami). przyczynq 

bye przebudowana i to jak 
najszybciej, tym bardziej ie 
podwojny slup usytuowany 
juz na terenie ogr6dkow 
dzialkowych odchylil si~ po
waznie od pionu. Rozumiem, 
ze energetykom brak jest 
pieni~d2Y i dot1d mimo moni
tow wielu os6b i instytucji le
go problemu nie rozwiqzali. 
Wydaje si~, ze wi~cej trzeba 
b~dzie wyda6 na odszkodo
wania, gdy dojdzie do wy

adku. 
AZ. 
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scenie" popis ciekawej mu wie kiedys kopali pilkl$. 
zyki dal znany "kwartet sa Wspanialymi paradami popi
k otonowy" muzykow z War sywaJ si~ na bramce Tade
szawy. usz Modzelewski, a po 

Dni Nasielska iparafiada 
dokonczenie ze sIr. 1 

okr~gowej, w kt6rym Nasiel
szczanie rozgromili rywali z 
Lidzbarka Weiskiego ai 
13:1, umacniajqc Iym sa
mym drugq pozycj~ w tabeli. 

Natomiast w niedziel~ 15 
czerwca przy Szkole Podsta
wowej Nr 2 odbyl si~ dalszy 
ci 'l9 imprez. kt6re u a t r a k
c y j nil a przeniesiona z 8 

zacz'll si\l na caiego. KsiCjdz 
"Slawek" bez przerwy prze
mieszczal si~ z mikrofonem 
po calym placu, zapowiada
jClC coraz 1010 nowe konkur
sy i zabawy. 

Bardzo ciekawy by! wyscig 
kolarski, w ktorym udzial 
wzi9io kilkudziesi~ciu za
wodnik6w obojga plci. Biegl 
on trasCj Nasielsk - Nowa 
Wies - Mogowo - Budy Sien
nickie - WCjgrodno - Nasielsk 

czerwca "P A R A F I A D A" z rnetCl przy poczcie, Finisz 
organizowana corocznie utrudnial ulewny deszcz. Nie 
przez nasiefskich ksi~zy. obylo si~ bez upadk6w, ale 

Od wczesnych godzin po
poludniowych slychac bylo 
pJyn'lcq z glosnik6w muzy
k\l, a jui od godziny 14 feslyn 

ZyelE 
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na szcz~scie nic powainego 
nikomu si~ nie stalo. Zwy
ci~zcq wyscigu w kategorii 
m~skiej zostal Krzysztof Ki
lis. a wsrod cop an" najszyb
ciej finiszowala ala tapiri
ska. Zwycir;zcy otrzymali pu
chary ufundowane przez Na
sielski Osrodek Kultury. W 
czasie gdy kolarze byli na 
trasie. na "przyczepowej 

PrZ8Z caly czas r iedziel
nego feslynu duzym zaln
steresowaniem cieszyla sil;l 
mini slrzelnica Pana Czesla
wa Kozlowskiego. Czynny 
byl tei bufet z napojami, 10
dam! i slodyczami, ore)Z duie 
powodzenie mialy wspaniale 
i smaczne ciasta sprzedawa
ne przez urocze sprzedaw
Gzynie. 

skrzydle najlepiej rajdowal 
Wojciecll Ostrowski. AWS 
prezentowal grl1 spokojnq Z 

szybkimi kontrami, ale ich 
ataki cZi;lsto zalrzymywal 
Andrzej Kordulewski. Gra 
by/a czysta bez zlosliwych 
fauli, tak ze prowadzqcy to 
spotkanie sl;ldzia Waldek 
Wroblewski, niewiele sii;l na
9"vizdal. Mecz zakorlczyl si~ 

Atrakcjq byla loteria. w kt6
rej wygrano rower, Iyzworolki 
i wiele innych ciekawych 
upomink6w. Na boisku od 
sialkowki zmagania slatka
rek i siatkarzy, a na boisku 
pilki noznej arcyciekawy 
mecz przedwyborczy nasiel
skich politykow z Unii Wolno
sci i Akcji Wyborczej Solidar
nose. 

W obu druiynach ciekawe 
postacie: Burmistrz Woj
ciech Ostrowski, przewodni
CZqcy Rady Miejskiej Tade
usz Modzelewski, v-ce szef 
c1echanowskiej Unii Wolno
sci Andrzej Kordulewski, byly 
v-ce wojewoda Michal Woj
ciak, prezes Zbika Andrzej 
Grabowski, oraz Adam Bia
!orucki. Krzysztof Piqtkowski 
i Slawomir Owczarczyk to 
dr'uzyna "UW", a naprzeci
wko szef nasielskiego AWS
u Jerzy Roszczenko, bracia 
Andrzej i Slawek Zawadzcy, 
Andrzej Tyski, Ryszard Za
krzewski, ksiqdz Grzegorz 
Nowomiejski, Marek Maluch
nik, Ratal Dudek, Mariusz 
Pomaskl i Zygmunt Szwejko
wski. 

Mecz byJ bardzo zacifilty i 
sIal na dose vvy okim pozio
mie. Widac bylo, ie Ci Pano

remisern 0:0 i dopiero rzuty 
kame przesqdz.ily, ie jednq 
bramkq wygraJa Unia Wolno
sci. Pokonani zapowiedziell 
rewani: w jesiennych wybo
rach parlarnentarnych. 

W przerwie meczu poka
zal sifil Nasielszczanom ze
spot "WENA", ktory ak nie
dawno zajql pierwsze miej
see w Wojewodzkim Konkur
sie Piosenki Mlodziezowej, a 
w Iym ~amym czasie na sta
dionie odbywal 5t\l meez pilki 
noinej, w klorym druzyna 
Zbika zmierzyla si~ z repre
zentacjCj Ligi ,,6". Mecz za
konczyl si~ remisem 3:3 i dal 
mozliwosc trenerowi Zbika 
podpatrzenia kilku zawodni
k6w z ligi ,,6", kt6rzy mogliby 
w przysz!osci zasilic per
WSZq druiynfil. 

Nawet padajqcy co jakis 
czas dose ulewny deszcz nie 
przerwal Nasielszczanom 
zabawy, kt6rzy na zakoncze
nie festynLl bawili sifil przy 
muzyce dyskotekowej do go
dziny dwudziestej drugiej. 

Ais 
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dokonczenie ze str. 1 

Na zdjE;!ciu: Ks. Pralat Kazimierz Sniegocki w Gzasie uroczystej Mszy 
sw. 

okazji odprawil. Przyszli nie 
tylko na uroczysta. sumt;1 w 
niedzielf$, ale i we wtorek, 
kiedy to na zaproszenie na
szego Ksi~dza Proboszcza 
przybyli do nasielskiej swi q

tyni jego kursowi koledzy, 
kt6rzy przed 40- u laty wsp61
nie z Nim przyjmowali swi~
cenia. Uroczyslej koncele
browanej Mszy sw. przewod

pfockiej ks. biskup Zygmunt 
Kaminski. Na uroczyslosc 
przybyla 15 neoprezbiterow 
sprzed 40-tu lat. Zabrak!o 
tych, ktorych 86g juz powolal 
do wiecznosci, zabraklo tei 

lych, ktorych los rzucil na 
wszystkie strony swiata i tam 
sluzq Bogu i ludziom. 

AZ. 

Na zdjE;lciu: ProcesjE;! KSIE;lzy Jubilatow z plebanii do kosciola popro
wadzil ordynanusz plockl ks. biskup Zygmunt Kami 'ski. 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Kawa!er poszedl do sI'Jojej kwatery, i przez parE;! nast~pnych 
dni nie widziano go a miescie. Ale dotrzymal stowa. bo kiedy 
nareszcie po1ozyl przed kupcem dwie kanki papieru, pismo bylo 
lak jednakowe w obydw6ch, ze niepodobna bylo poznac, kl6ra 
sfalsZQwana. 

Pierwsza jest kawalkiem listu Marii J6zefy do brata, druga 
brulionem listu tejze, pisanego do hrabiego Starhemberga w 
miesi<jc po slubie z I<ons antym, w tym sensie, ze zmuszona 
przez rodzin~ do majqlkowych widok6w, na nienawistne sluby z 
kr6lew'czem si~ zgodzila .. , 

- Alei: 10 arcydziela! - wola zachwycony Germain. 
- Nieprawdai? teraz posylam to do Rzymu. Kr610wa potra!1 

zrobi6 wlasciwy uzytek, ju.? sie ten iedoj~ga dluzej wahac nie 
b~dzie. 

Kawaler jest dzis weselszy nil kiedykolwiek. Nie przeczuwal, 
ze lega dnia miala go spotka6 mala nleprzyjemnos6. 

Idzie sobie Krakowskim Przedmiesciem, wymachujClc lasecz
kq i snUjilC r6Zne zamysly, kiedy nagle prawie i.e wpada na 
Zaremb~. 

Pan Jan nie umial ukryc zlego humoru, i po przywitaniu rzekl 
dose szorst 0: 

- Dobrze ie wacpana spotykam, szukalem 00, mianowicie 
chcialem prosic, tebYs wacpan przesta! przesladowac moj<j 
wnuczk~. Ja sobie nie i.ycz~, zeby ktokolwiek za niCj chodzi!, i 
pOlrafie lemu zapobiec. 

· Alei laskawy panie! Pozw61 mi pan bywac u sieble, nie bedE;! 
si(;) slaral widywac jej na ulicy. Mam zaszczyt proSIC waszll10sc 
pana 0 r~kE;l panny Annely. 

· Za wiele, za wiele honoru· sapnCjI Zaremba, . nic z ego bye 
nie maze... papuga nie para dla gO~f;7bia, ani kanarek dla jask61ki I 
Wreszcie wnuczka mOJa jest zar~czona. 

- Taak . wi()c wa6pan rekuzujesz? 
- Najzupelniej, szukaj pan innej, wnuczka moja nie dla pana, 

zegnam. I slary przyspieszyi kroku, mruczCjC pod nosem: 
- To zuchwalec, malpa francuska ... blazen .. 
La Brie pagoni! za nlm, sklonil si() i rzek! z przekqsem: 
· Do widzenia, swiat szeroki, mam nadzie)i;! ze nie dam sit;) 

latwo zapomnlec, spotkamy SI(;) jeszcze. 

v. 

Minql czerwiec, zadnej wiadomosci od Konstanlego. Maria 
J6zefa luz swoJej niespakojnosci Ukryc nie maze. Pisze znowu 
do brata, wzywa go. i:eby przYJecllal naradzie si~ z niq. 

Doskonale rozumie, ze trzeba nareszcie cos postanowit. 
Dywan na ukonczeniu, juz Anusia z LizC\ reszt~ Ha zaszywajCj. 
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Witamy nowe Towarzystwo!
 
Nie tak dawno w kwietnio

wym numerze naszego pis
a pisalismy, ie powslaje 

nowe Towarzystwo. Fakt ten 
stal si~ jui rzeczywistosciq, 
bowiem 18 czerwca odbylo 
si~ I Walne Zgromadzenie 
Towarzyslwa Milosnik6w 
Ziemi Nasielskiej. na k 6rym 
przyj~lo statut, wybrano wla
dze Towarzystwa, nakreslo
no eele i zadania. Towarzy
stwo Milosnik6w Ziemi a
sielskiej jest drugim, na tere
nie naszej gminy stowarzy
szeniem po istniejCjcym juz 
od pewnego czasu Nasiel
skim Towarzyslwie Kullural
nym. Mamy nadziej~. ie te 
dwa Towarzystwa b~dq ze 
sobCj w p6lpraeowac, co na 
pewno przyniesie korzysc 
calej gminie, a przede wszy
stklm nasielskiej kulturze. 

Czlonkowie Towarzystwa 
r akreslili s ble Jako glowny 
eel trosk~ 0 wyglCjd mlasta i 
calej gminy. Inicjowanie wielu 
przedsil;!wzi~c zmierzajCjcych 
do podniesienia poziomu kur.. 
turalnego rnieszk ncGw. 
Dzialania na rzecz ochrony 
srodowiska, ekologii. bezpie
ezeristwa j ochrony zdrowia. 
Podejmowanie dzialalnosci 
odkrywczo-poznawczej doty
cZqceJ Zieml Nasielskiej. 

Wszelka dz;alalnosc 
czlonk6w Towrzystwa jesl 

spoleezna, a m jqtkiem bfil
de; skladki wszystkich czlon
k6w. dochody z imprez zapi
s6w i darowizn. 

Towarzystwo nab~dzie 

osobowosc prawnq po reje
tracii w Sqdzie, gdzie wszel

kie niezb~dne dokumenty 
zostaly zlo.ione_ 

Sklad wladz wybranych na 
I Walnym zgromadzeniu: 

ZarzCjd Towarzystwa: 
Prezes - Andrzej Zawadzki 
Z-c Prezesa - Macie] Mo

dze ewski 
Sekretarz - Adam Stamlro

wski 
Skarbnik - Janina Bryskie

wicz 
Czlonek- Tomasz Kr61 
Komisja Rewi,_yjna: 
Przewodniczqc~' - Elibieta 

Nowotka 
Z-ea przewodn. - Wieslaw 

Kolakowski 
Sekreiarz - Zdzislaw 00

m nskl 
Sqd Kole.ienski: 
Przewodnlczqcy - Zdzi

slaw Barel' ski 
Z-ca Przewodn, - Teodo

zja Wi kowska 
Sekrelarz - Marian Wasle

rzynski 
RedakCja Zyeia Nasielska 

zyczy nowemu Towarzyst u 
speJnien1a nakreslonych ce
16w statutowyeh dla dobra 
nasielskiej spolecznosci. 

dOkoliczenie ze Sir. 1 

Na scianac holu nasiel
kiego kina zawislo 34 obra

zy namalowane w ciqgu 
osla nich czterech lata. Na 
kilka dnl opustoszaly sciany 

w do u pans wa Witko
wskich, ktare do tej pory byly 
galeriq arty tV. Sam pan Wit
kowski przeniosl si~ do kina 
sp~dzajqc ta po kilka go
dZIll dZlennl9. Przez okres 
trwania wystawy zwiedzlli jCj 
kilkase mieszkancow gml
ny, kt6rzy z podziwem wypo
wiadali si~ 0 jakosci wysta
v lonych prac_ Bylo wialu 
ch~tnych do kupna. Niekt6
r y bezposrednlo u Pana 
Janka zamawlali cos dla sle

bie, prOSZqC by im namalo 
wal. Zapewne artysta b~dzle 

mial co robic przez najbliisze 
mJesiqce by sprostac zamo
wieniom. 

Wystawa il;! skoriezyla. 
Opustoszaly teraz dla od

miany sciany w kinie. Widac 
wyraznie bra kolorowych 
kwiat6w Z obraz6w pana Wit
kowskiego_ Znikn~lo cleplo. 
wydobywajqC8 si~ Z Ita obra· 
zow. W upalne lalo nastal 
eh/6d w budynku kina. 

Dlatego ez Naslelski 0$
rodek Kultury zapowiada 
otwarcie wkrotce nast~pnej 

wystawy malarskieJ. kolejne
go nasielskiego hl/orey. 

Als 

Dziewczyna ad oslatniej pami~tnej rozmowy zupelni sil; 
zmienila: jest tak milcZ4ca jakby byla nlemOWq. 

Ai dnia jednego podaje Anusi karteczk~, na wlerzchu Jest 
naplS: 

..Prosz~ przeczytac t~ kartklil w interesie kr6Iewiczowej". 
Anusia zdziwiona otwie a i czyta Ie slowa: 
- Osoba dobrze poinformowana. rosi paniq Zaremblal1k~. 

zeby raczyla przyjsc lutro 0 6-e) rano do kosclOla Re ormalow I 
zechciala jq wysluehac. 

- Od kogo ta kartka? Mow zaraz Lizo, co sifil to rna znaczyc? .. 
. Droga pani, kartk~ ~ pi5al kawaler de la Bne, on bledak 

wyrwa6 sif; stqd nle moze juz krlka razy mla! wYlechac I zostal. 
Odebral wlasnle list od przyjaciela z Rzymu. gdzie mu cos 
takiego doniesiono, ie powiedzial do mnle: 

- Uzo. jezeli panna Zarembianka nie zec ee zobaczy6 Sifil ze 
mnq. cafe zycle zalowac b~dzle lego ze wzgl~du na kr61e ICZO
w~. 

Anusia podarla karteczklil na drobne kawalki. wstr'?t jakis 
przejq! jq na mysl, ie to pismo traneuza. Mimo woh oblarla r~ce 
chusteczkq I szybko zye zacz~la. 

Co Dna pocznie? A lesll rzeczywiscie 10 cos w3znego? Czyz 
nie powinna. nawet nara?ajqc si~ na nleprzYJemnosc, starac si~ 
dowiedzlec. 0 co idzle? Zeby ehoc miaJa kogo si(l poradzic l ale 
dziadek wlasnie wyjechal na par(l dnl do Ploeka zeznawac w 
grodzie jaki' akt w imieniu Marii JOzefy. 
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Trzeba samej postanowic. achl jak to el~zko! 
MIJajq dluzej jak zazwyczaj godziny. nareszcie robota skori

ezona. 
Llza, kt6ra nie przeszkadzala tym rozmyslanrom, zapyala, 

wychodzac: 
- Co mam dae za odpowiedi? 
- Powledz, ze bl;d~ IU fO 0 szosleJ w koscleJe. 
Bledna A uSIa bardzo mespokoJnq noe sP1?dza, C02 ana Sl~ 

dowie takiego? 
Modll slf1 .. rozmysla... zasypla zm(l zona... i znowu si(l budzl. 

Wreszcle wSIClJe 0 5-ej rano takas spokojmejsza I rzeiwiej za. 
zawsze to dzreri bialy oluchy dodale. Przeclez w kosclele nlc JeJ 
Sl~ ztego stac me moze, dzieclnna jest. czeg6i Iii! boi? Wzi~la 
z sobq Dorotk~ i poszla. 

Kasci61 otwarly lak zwykle. "Y5zla cleha Msza. nulka modll 
Sl~ gorqco. prosi Boga. zeby La Bne me przyszedL 

Nabozenstwo sit;! kOrlczy, ludzie wyCllOOZq, I ona nie aglqda
jqC Sl(l za Dorolkq. wstaJe i zwraca Slli! do wYJscia. przy drzwiach 
do korytarza slol La Brie. Nie podnos; oezu. a jednak go \ idzL 
on zwraca sif;) w korytarz i ona prawle bezwlasnowolme Idzl8 za 
nrm. 

Zaszli w cierl, zatrzymujq si~. 
I demoiselleI - mowl prl;ldko francuz - naJplc . zanlm co 

pov'liem. uprzedzam. ze to rna pozoslac aJemnlCq. Nie iqdam 
przysi~gl, ale zqdam.. zqdam na to slowa szlacl1 cklego. 

ic_d n.) 



Konkurs na najladniejsze 
i najczystsze posesje 

Urzqd Miasta I Gmmy w Nasielsku, we wspolpracy z Zarzq
dem Gospodarki Komunalnej 1MieszkanioweJ. oglasza konkurs 
na najladniejsze i najczystsze posesje na terenle miasta i gml
ny. Trwac on b~dzie w dniach od 01.07.97 do dnia 05.09.97 r. 

Po uplywie WW. terminu zostanie wy!onionych trzecll zwy
ci~zc6w jeden z terenu miasta. dNgl z Piescirog6w i trzeci z 
posesji wie)skich. 

Kryteria upowainiaiqce do wzi~cia udzialu w konkursie: 
- posiadanie dokument6w na wyw6z nieczystosci stalych, 
- posiadanie dokumenl6w na wyw6z nieczystosci plynnyeh, 
- posiadanie urzqdzer'J do gromadzenia odpad6w \Zn. smiel

niki. pojemniki SM-110. kompostownlk mile widzlany, 
- posesja musi posiadac estelycznie zadbanq zieler'i np. 

trawnik, drzewka lub krzewy Dzdobne. kwiaty itp. 
Nagrodami w konkursie b~dq bezplatne roczne abonamenly 

na wyw6z nieezystosci sta!yeh -Iypowych z pojemnik6w, ewen
lualnie pojemniki SM-11 0 w zalei.nosci od decyzjl i potrzeb 
potenejalnego zvvyci~zcy. 

Zgloszenia kandydat6w do konkursu prosimy kierowac oso
bisele do Zarzadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Naslelsku ul. Plonska 43, pokej nr 6 (reterat oezyszezanla 
miasla), lub pod numerem leletonu 691-23-64, podajac imi~ i 
nazwisko wlaseiciela oraz dokladny adres posesji. 

Wylonienie zwyci\1zc6w z poszezeg61nych reJonow naslqpi w 
polowie miesiqca wrzesnia po uprzednim sprawdzeniu wyma
ganych dokument6w i obejrzenlu lerenu posesji przez powo!a
nq w lym celu komisjlil. Lisla zwycj~zc6w zostanie opublikowa
na na larnaeh lokalnej prasy. 

Serdecznie zapraszamy wszyslkich do wzi~cia udzia!u w 
konkursie zYCZqC powodzenl8 

UMiGIZGKiM 

Sportowy festyn wCieksynie
 
W niedziel~ 22 czerv.;ca na wiele os6b z NasI Iska i odle

obieklaeh sportowyeh przy glejszych wsi. Nie zabraklo row
Szk Ie Podslawowej im. Mik  nlez urlopowlezow przebywaJq
laja Kopernika w Ciek ynie I na cych na licznych w lej okolley 
boisku kiubowym odbyl sie fe· zlalkacl'l rekre cYlnych. Dz.ia
slyn, kt6rego organlzatorem byl laeze kiubowl na Gzele z graJq-

Druzyny UW i PSL przed pilkarsklm pojedynkl m 

Klub Sportowy "Wkra" Cleksyn, cym trenerem AndrzeJem Malo
Organiza orzy zaprosili na nie nem przygalowali bogaty i alra
go mieszkarkow calej gminy. keyjny program i to nie tylko 
Pagoda dopisala. Dopisali lei. sporlawy. Gl6wnym jego pun
goscie. Oproez mieszkarie6w klem byl mecz koriczCjey rozgry· 
pobliskich wiosek przybylo lei. wki pllkarskioj klasy "A" Okr~gu 

Jedna z orkles'r m1odzieiowych przygrywai'lGa do lanca n cieksyriskirn 
f siy ,e 

Clechan6w pomi~dzy miejsco
Wq "Wkrq" Cleksyn a "Wkrq" 
Biezurl. 

Festyn rozpoczql si~ od spol
kania pilkarsklego druzyn dZle· 
ci~cych (zaczkow). W pojedyn
ku szkol podstawowych z Cie
ksyna i PiesClrog6w zwyci~stwo 
6:5 odniesll mlodzi pilkarza z 
Cieksyna. Duzym zaintereso
waniem zebranych eieszyly sit;' 
mecze slatkarzy. Miejseowi 
dZlalacze posta owili "spraw
dzic" renomowany zesp61 m~
ski nasielskiego "Zbika", kt6ry 

bierze udzial w rozgrywkac11 Ii
gowych okrfilgLJ warszawskiego. 
Choclaz, zgodnie z oezeklwa
niem. zwyci'1stwo odniesli z 
wodniey ..Zblka" , 10 jedn k trz 
ba podkreslie wysokle umleJel
nosci chlopcow z Cleksyna. 
Moez byl naprawd~ zaci~ty i 
mogl SJe podobac. Nie mniej 
ernocji wywolat sialkarski poje
dynek zespolow zefisklch. Re
prezentanlkl podstawowki z 
Cleksyna wzmoenione zawod
ni zk i z SP 1 w Nasielsku 
slaneJy do walkl przeclwko lice
allstkom z LO Nastekk. Po za
cit;.'lym pojedynku niespodzie
wanie 3:2 zwyci~i.yly zawodnl
ezkl Z pods!aw ·wek. W przer
waeh rnecz6w widzowle mogli 
obepec clekawy pokaz aerobi
ku sportowego w wykonaniu 
dziewczql z Naslelska oraz po
slue ae orklestr z Andzlna i Cie
ksyna. 

Z chwilCl rozpocz~cia gl6wne
go spolkania pilkarskiego 0 mi
slrzostwD kl. "A" pomit;!dzy 
"Wkrami" z Cieksyna i Bieiunia 
wililkszas8 gosei przeniosla si\1 
na leren okalaji'jcy boisko pllkar
skle. Mecz byl emoejonujCjcy, a 
przewag\1 miell gospodarze 0 
czym swiadczyly zdobyte bram
ki. Kilka mlnul po przerwie, przy 
stanle 3:1, miejscowi zdobyli 
ezwartC\ bramk~. Goscie uwaza
II, ie stildziovvie nie powlnnl Jej 
Ulnae i opuseili boisko. W lej 
syluacji si;ldzia odgwizdal 
wczesniejszy koniee meezu. 
Decyzja s~dzi6w 0 uznaniu 
bramki byla sluszna. co potwier
dzil iuz odpowiednl Wydzlal 

OZPN w Ciechanowie zatwier
dzaj~e wy ik 4:1 dla Cieksyna. 
Szkoda, i.e goscie zbyt pocho
pnie opuscili bOisko, bo slracili 
na tym tei. widzowie. 

Do sporlowego charakteru fe
slynu doslosowaly sie dwie 
sposr6d czO!owycll partii polily
cznych nasze] gminy. Na pi!kar
skim boisku rywalizowa!y mil?' 
dZy sobCj PSL ~ Uw. Zebrani 
Iwierdzili. i.e byl to pierwszy 
przedwyborczy pojedynek tych 
par1ii. Meez przebiega! w sym
patycznej alrnosferze. Zadna ze 

stron nie prowadzila kampanii 
negatywnej. nie ehciano bo
wlem pokazac, ie przec,wnik 
jest slaby, lecz chciano poka
zac. ie my jesiesmy lepsL Pier
wsze starcie zakorkzylo si~ 

zwycies\wem PSL-u 2:1, Re
wani. zgodnie z zarzqdzeniem 
Prezydenta nasl<:\pi 21 wrzes
nla. 

Zaproszeni goscie i osoby 
biorqce udzial w meczaeh zo
stali zaproszenl na skromny po
cz~stunek, a widzowie magli si~ 
dalej bawie, orkiestry bowiem 
nlestrudzenie (i to spoleeznle) 
graly ai. do poznego wieczora. 
To byl bardzo udany iestyn 

Na koniec nie spos6b nle 
wspomniec 0 tym, ze znalazla 
si~ niellczna na szcz~seie grupa 
mlodziei.y zapMnionej cywiliza
cyjnie, kt6ra nie umiala kultural
nie si bawie. Ci kt6rzy znaj"l 
leori~ Darwina z pewnosciCj wie
dZ q z czego to wynika. Miejmy 
nadz[ej~, ze i oni si~ uczlowie
CZtt. Przepraszam za ostatnie 
zdama, ale czas jui pewne rze
ezy nazywac po imieniu. 

AZ. 

ZyelE 
NASIELSKA 



Szkolenie Obrony Cywilnej
 
Szef Obrony Cywilnej Mia

sta i Gminy Nasielsk zorgani
zawal w dniu 7 czerwca 
szkolenie z zakresu obrony 
cywilnej i przeciwdzialania 
skutkom nadzwyczajnych 
zagroien. Odbylo si~ ono na 
terenie miejscowej jednostki 
wojskowej, a nad calosci q 

deusz Smolinski z GS-u, a 
trzeciq p. Ireneusz Olbrys 
dyrektor filii PKO w Nasiel
sku. Zwyci~zcy otrzymali na
grady kslqzkowe uf ndowa
ne przez Burmistrza. Gwoli 
scislosci trzeba doda6, ie 
wielu slrzelajqcych staralo 
si~, aby nie powil$kszac ko-

Na zdj~ciu Zawody strzeleckie rozpocze1y Sl~ od po:~azowej serii Burmis,rza 

czuwal jej dow6dca mgr Ja
nusz Rucinski. 
Szkolenie skladalo si~ z 
dwoch CZt;lsci. Cz~sc pier
wsz21 - teoretycznq poprowa
dzil mjr Tadeusz Ignal Z 
Wojew6dzkiego Inspeklora
tu Obrony Cywilnej w Cie
chanowie. Druga CZE;'sc. pra
ktyczna, miala charakter za
wodow sirzeleckich. Strzela
no z broni sportowe). W za
wodach zwyci~zyl kolejny 
juz raz p. Andrzej Lasocki 
pracawnik Urzfi)du Miejskie
go. Drugct lokatt;l zajql p. Ta

szt6w zawod6w i nie n lS2CZY
10 zbytnia tarez, Tarcze naj
oszczfi)dniejszych z nich mo
gly bye nawet uzyte przez 
kolejnych zawodnik6w. Po 
zawodach wszystkim sma
kowala wojskowa groch6
wka. 
W czerwcowym szkoleniu 
udzial wzi~li kierownicy na
sielskich zaklad6w pracy 
oraz osoby zrzeszone w lor
macjach OC na naszym tere
nie. 

AZ. 

Remont Osrodka Zdrowia
 
Przez caly miesiqc czer

wiee byl przeprowadzany re
mont Wiejskiego Osrodka 
Zdrowia w Piescirogach. Mi
rna to, plac6wka nie przerwa
la swoJej dzialalnosci. 

Srodki na malowanie prze
znaczyli wspolnie Burmistrz 
Miasta i Grniny Nasielsk, 
oraz Dyreklor ZOZ-u w Put
tusku. 

ZYCIE 
NASIELSKA 

Natomiast inne prace zo
staly wykonane spolecznie. 
Jak nas poinformowal f<ie
rownik Osrodka Andrzej 
Krzyzanowski instalacje 
wodno-kanalizacyjne wyko
nali pracownicy "Instalu". 
Prace stolarskie wlasciciel 
stolarni Pan Wlodzimierz 
Ostrowski, a renowacj~ meb
Ii i sprzfi)lu sami pracowniey 
Osrodka. 

Powyiszy lak jest godny 
odnotowania, poniewaz jui 
dawno minfi)ly czasy, kiedy 
tak wiele robiono spolecz
nie. 

Popowo Borowe 
Dwaj mieszkancy .te) miejs~owosci do~o,:ali, rozboju na innyrn 

mleszkancu tez tel mleJSCoWOSCI. Po wYWl8zIenlLJ go do lasu, rOZ8
brali go i zabrali mu cale ubranie. 

Borkowo 
Nie uslaleni przesl~pcy dokonali wlamania do domku letniskowe

go w Borkowie. Sprawcy zabralj przedmioty LJzytku dornowego 
wartosci 500 zl na szkod$ mieszkanca Warszawy 

Cieksyn 
Tu takze dokonano wlamania do domku letniskowego Sprawcy 

zabrali rower i inne przedmioty wartosci 150021 na szkod~ miesz
karica Warszawy_ 

D~binkj 

Po przecit;;'ciu folii W oknie zlodzieje weszli do wewnqlrz budynku 
szko!nego, skad zabrali komputer i inny sprzE;!t RTV wartosci 10.000 zl. 

Nasielsk 
Z parkingu osiedlowego przy ul. Pilsudskiego zlodzieJe skradli 

samochod rnarki Polonez wartosci 7000 zl bE;!dacy wlasnosciq IUIl
kcjonanusza hJtejszego komisariatu. 

Wiktorowo 
Wwiosce tel zlodzieje skradli 3 rowery gorskie. Sprawc6w jeszcze 

nie ustaJono_ 

Nasielsk 
Z niezamknii?tej kom6rki zlodziej zabral rower gorski wartosci 500 zl. 

Zabiczyn 
~y'1ieszkaniec tej wsi b~da,c w stanie nietrzeiwym spowodowa\ 

pozar wlasnej i sqsiedniej stodoiy Straty okoto 5000 zl. 

Piescirogi Nowe 
W Plescirogach Nowych w sklepie spozywczo-alkoholowym na

lez<:jcym do GS-u w Nasielsku konlrolerzy Urz~du Kontroll Skarbo
wej ujawnili 3 bulelki 0 pojemnosci 0,75 I bez znak6w akcyzy. 

Nasielsk 
w okolicach dworca PKP w Nasielsku zosla!y znaleziane zwloki 

lYZczyzny a nieustalonej dotqd toisamoSci. Trwaja. czynnosci 
zmierzajqce do ustalenia toi:samosci wyi:ej wymienionego. Z daty
chczasowych ustateri w drodze wywiadu daktyloskopijncgo wynika, 
i:e jest to mieszkaniec Bia!egosloku. To tej pory nie ustalona Jest lei: 
przyczyna zgonLJ. 

Nasielsk 
Samob6jslWO przez powieszenie popelni!a 84-leloia rnieszkanka 

miasta, 

Kqtne 
w lesie w poblii:u swoich zabudowari popelnil samob6jstwo przez 

powleszenie 43-letni rnieszkaniec tej miejscowosci. 

Torun Dworski 
We wlasnym budyoku pope/nil samob6jstwo 63-lelni mieszkaniec 

,8j illiejscowosci. 

Nasielsk 
Na ul. Kilirisklego nagle pod nadjezdzajqcy sarnoch6d Audi wtarg

nq~ pozostawiony bez opieki 5-letni rnieszkaniec Nasielska. Z obra
i:eniaml ciata zosta' przewieziony do szpitala w PLJlusku, 

Krzyczki Zabiczki 
Tu takZe zoslalo potracone przez samoct,od (Fiat 126P) pii;Jcio

lelnie dziecko_ Z obrazeniami g!owy zosta!o przewiezione do szpi
tala w Pultusku. 8 



~r6znienie na ago/napa/skich spotkaniach 

W dniaeh od 25.06. do paezja spiewana, zostaly 
28.06. W Rueianem Nidzie Anna Barszczewska i An
odbywaly si~ XVI Og61no na Stankiewicz z Suwalk, 
polskie Spotkania "Z Poe w kategorii teatr jednego 
zja, u Galczynskiego". aktora Michal Palubski z 

Celem lej imprezy jest Piotrkowa Trybunalskiega 

popularyzacja twarczosci i w kategorii male formy 
tego wielkiego poety, teatralne, teatr "Puzle" i 
wsr6d mlodziezy. leatr "Na poddaszu" z 

Piotrkowa Trybunalskie
Organizalorami spot go. 

karl Sq: Regionalny Osro
dek KUltury i Sztuki w Su Wsrod wykonawcow 
wa~kach i Dom Kullury w poezji spiewanej mielismy 
Rucianem Nidzie, a patro w tym roku swoich repre
nat nad tq imprezct spra zentant6w. By! to zesp61 
wuje Ministerstwo Kultury "WENA" z Nasielskiego 
i Sztuki. Osrodka Kultury. 

Otwarcie spotkarl odby Nasielszczanie zapre
10 si~ w lesnicz6wce Pra zentowali trzy utwory: 
nie, w kt6rej mieszkal kilka "Raj", "Aninskie noee" i 
lat Galczynski. Tam przy "Juz kocham cil7 tyle lat". 
witala wszystkieh pani Ki Do dw6ch z nich muzykl7 
ra Galczynska - corka napisali sami, a kompozy
paety. Uczestnicy spotkan torem muzyki do wiersza 
mieli okazj~ wysluchac "Raj" byt Jacek Gerek. 
fragmentow poematu 
"Niobe" w wykonaniu To pierwsza tak duza 
aktorki Ireny Jun. impreza w jakiej zespol 

braI udzial i chyba za su
26.06. w czawartek roz kees mozna uznae 1akt ze 

poez~ly si~ prezenlacje otrzyma! wyroznienie. Na
konkursowe, ktore odby groda, jest tygodniowy po
waly si~ w trzech katego byt w hotelu w Rucianem 
riach: Nidzie dla czterech osob. 

- poezja spiewana, 
- teatr jednego aktora, 
- male farmy tealralne. 
Laureatami w kategorii MT 

Rok szkolny zakonczony
 
A byl to niezly rok dla 10 Najwi~kszq szkolCj gminy 

szko! podst3wowych "pro jest Szkola Podstawowa nr 1 
wadzonych" przez nasielskl w Nasielsku. Ucz~szczalo 

samorzCjd. Wzbogacity si~ do niej 801 dzieci naucza
piae6wki szkolne. Wyposa nych przez 45 nauczyeieli. 
zona zostala lJierwsza pra Najmniej dzieci uczy!o si~ w 
cownia komputerowa. PJa sz~ole w Nunie (52 osoby) i 
nuje si~, ie dalsze praeow w Zabiczynie (57 os6b). 
nie powstanq kolejno we Ten optyr ,istyczny bilans 
wszystkich szkolach. Ucz roku szkolnego nie moie jed
niowie odnies!i wiele sukce nak przes!onic ogromu po
sow na szczeblu wojew6dz trzeb kaidej ze szkol. Pan
kim w konkursach przedmio stwo, pobierajqc ad spole
towyeh i zawodach sporto czenstwa jedne z najwi~

wyeh. W szkolach naszej kszych w Europie podatk6w, 
gminy uczy!o , 94 nauczycie w minimalnym stopnlu wy
Ii. Wielu z nich podnioslo wiqzuje si~ z obowiqzku 
swoje kwalifikacje konczqc utrzymania oswiaty. w efe
m.in. studia magisterskie i kcie cz~slo powt6rnie si~ga 
studia podyplomowe. Na si~ do kieszeni padatnik6w. 
og6lnq liczb\, 2800 uczniow Tymczasem przed kaidyrn i 
promocji do nasti;lpnej klasy wyborami do Sejmu partie 
nie uzyskalo tylko 18 os6b, polityczne zapewniajq ele
co slanowi 0,64% pobierajq ktorat, ze b~dq dbaly 0 05
cych naukl?- Uczniowie szk61 wiatr;J. 
w Cieksynie, Budach Sien
nickich, Popowie, Pianowi j 
Zabiczynie otrzymali promo
cj~ w 100%. AZ. 

Ruszylismy z ekologi~
 
ad trzech miesi~cy prowa zbi6rce szkla i makulatury 

dzona jest na terenie grniny przez dzleci ze wszystkich 
akcja informacyjna dotyczq szk61 podslawowych na lere
ca tzw. ustawy smieciowej. nie gminy. Przynioslo to efekt 

W czasie akcji intormuje w postaci nag romadzenia 
si~ wlascicJeli posesji 0 obo stluczki w Ilasci 5000 kg oraz 
wiqzkach Jakie naklada na okolo 2000 kg makulalury. 
nich usl wa smieciowa z 13 Trzeba przyznac, ze ww. ak
wrzesnia 1996 roku_ Pod cja spotkala si~ duzym odze
czas przeprowadzanej akcji wem a czym swiadczy zgro
stwierdzono, ie w co drugim madzenie znacznej ilosci su
domu brak jest jakicllkolwiek rowe6w wt6rnych. 
urzCjdzen do gromadzenla Kolejny krok klory ma na 
odpad6w. Zaledwie 20% po celu utrzymanie czystosci to 
sesjl posiada pojemniki na ustawienie przez ZGKiM na 
smieci typu SM-11 0, a okofo lerenie miasta beczek ma 
30% w!asne przydornowe trafiac makulatura i szklo. 
smietniki. AZ 30% mieszkan Pozwoli to na ograniczenie 
cow Nasielska przyznaje, ie strumienia odpad6w depo
syslematycznie pali srnieci, a nowanych na gmlnnym wy
15% zakopuje je w przydo sypisku smieci oraz w16rne 
mowych ogr6dkach. Tylka wykorzystanie odpad6w. 
8% wlascicieli posesji kom Mamy nadziej~, ie ww. dzia
postuje odpady organiczne. lania przyczyniq si~ do utrzy

Podczas akcji kontrolerzy mania czystosci - jednak po
udzielili kilku upomnien usl trzebna jest nie tylko inicjaty
nych oraz doslarczyli czlery wa ale r6wniei zaangazowa
pisemne wezwania wysla nie ze strony naszych czytel
wione przez UrzEjd Miasta i nik6w i ca!ej spolecznosci 
Gminy do uprzqtni~cia tere gminnej, na co liczymy. 
n6w posesji drastycznie za
niedbanych. 

R6wniei z iniCJatywy kon
troleraw przy wsp6!pracy z 
Panem Burmistrzem oraz IYGIEdyreklorem ZGKiM w Nasiel
sku prowadzony byl konkurs 
eko!ogiczny, kt6ry polegal na 9 NASIELSKA 
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Znaczenie hasel: 
Poziomo: 1 - dziedzina sportu, 7 - og6! mieszkancow miasta, 8 . 

piekny kon, 11 - miejsce na wysli?PY, 3 - dawny dostojnik japorlski, 
16 - nauka badajCjca zjaw1ska sterowania i informowania, 19 
skladzik, 20 - budynek wielorodzinny, 21 - pOlornek plci ierlskiej, 22 
- giowna w kosciele, 25 - moie bye stacjonarna - wok6! Ziemi, 26
karierowiczostwo, 27 - mieszkaniec Kurpi. 

Pionowo: 1 - swiecenie naturalne przedmiotu, 2 - inaczej. poiy
cZkobiorcy, 3 - zdrobniale: oczy, 4 - ... chlewna, 5 - inaczej - oty!ase, 
6 - wniesiony udziaJ rzeczowy w srodkach obrolowych, 9 - rzeka w 
Rosji, 10 - na swiecy zaplonowe]. 12 - rzeka w tytule powiesci M. 
Szo!ochowa. 13 - zbocze, 14 - pismo akolne, informacyjne, 15 
jezioro we wschodntej Afryce, 17 - przyni?ta rybacka (wedkarska), 
18 - dawniej . czlowiek oszczedny, gospodarny, 23 - "bez..." 
odzywka karciana, 24 - wrzqtek. 

W rozwiqzaniu krzyz6wki prosimy poda6 znaczenie hasel w pionie. 
Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres redakcji, lub do naszeJ 

skrzynki redakcyjneJ w kinie "Niwa" do dnia 7.08.97 r. 
Rozwiqzaniem krzyzowki nr 6/97 by!o przyslowie ludowe "PO

GODA 00 WITA 00 JANA. TO ROLNIKA WYGRANA". 
Szcz~sliwym laureatern zoslala pani Urszula Kruszewska. 
Serdecznie gratulujemy. 

Jask6/ka ko/uje nad dachem 
pokrytym pfesnJEj czasu 
z malenkq grudkCj ziemi 
wdziobku 
z kt6re} ulepi gniazdko 
w kt6rym narodzi sil;3 z miiosci 
nowe pokolenie jask6lek. 
Z milosci pocalunk6w gwiazd 
z nocnych igraszek 
sWiezych tChnien wiosny 
zapach6w kwiaf6w 
poezjl wyspiewanej wierszem. 
Z milosci opartej na trwalym
 
fundamencie zaufania
 
i czystosci uczuc.
 
Milosc czystq rozniesie na skrzydlach
 
pod dach nowym pokofeniom
 
co si~ narodzq na naszej planecie. 

Jerzy R6i.alskl 

, .._ .._ .._--_.._-._.. _--- .. _._---_.' 

I W~~@IT -@~~ !
 , I 
'---- .. -- --- ..... -- .. _ .... _ .... _ ..... - .... - .... - ... - -..... _ .. 
Kornisariat Policji - 997, 691-22-07, 691-23-77 
Ochotnicza Strai: Pozarna - 998, 691-22-88 
Pogolowie Gazowe Nasielsk - 691-22-22 
Pogotowie Energetyczne Nasielsk - 691-24-21, po godz_ 15.00 

Plonsk tel: 62-26-45 (bez n-ru 
kierunkowego) 

Pogo\owie Wodociqgowe - 691-24-96 
Centrala Telekomunikacji - zglaszanie uszkodzeri telefoni

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

fDyiuRY NASidskicli Apnk i 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 
Apteka pelni dyzur przez catv miesiqc lipiec 
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek: 
W m-cu lipcu apteka nieczynna. 

DyiuR PRzychodNi REjONOWEj 

wNASiElsk 
Lekarze internisci dyzurujq w kazdq sobot~ od 

godz. 8.00-12.00. Nr telefonu - 691-25-03. 
Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdct sobott; 

w godz. 8.00-11.00. 

[TEll (OMUNikACjAPO SkA I 

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna 
jest W dni powszednle i pracuja,ce soboty w godz. 
7.00-21.00. 

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

9.00-1: .00. 

L__ POCZTA PoLskA
 

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

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedzieie Urzqd pocztowy jest nieczynny. 
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GAZOWE NAPRAWY, I INSTAlACJA 
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEL MAT. BUDOWlANYMI 
- SDrzedaz podg/:zew~czy e!o wody, kotl6w 

e.o. ga?(!wycfi " olejo'vvy h, 0 prZ?lU Ii.: 
zblo~rllkl oJ~Ju, gazu plynnego. wklady 
kOlYltnowe I mne. 

- 5przedaz i monrai automatyki 
- nl.zsze k0 'zty ogrzewania l 

. aprawy gvyarancYjne.1 pogwarancy)ne, 
prze Iqdy I konserwJCje. 

. Autorvzowan)" erwis firm j<lk: TERMET, 
DOM-GAZ, STlEBfLELTRON - HYDRO 
THERM, OCEAN, VAILLANT i inne. 

Stanislaw Wi~ckowski 
06-130 Nasielsk, ul.5tarzyriskiego 4 0, m.6 

tel. (0-23) 6912347 

i ~ KOMPUTERY! ,':' ~ OPROGRAMOWANIE 
~ _::: Systemy Finallsowo-Ksi~gowe 

S::.:J ....::. '~~'rn!ATTV\\DRU KARKI, ITP. - -'- 1~.n!UJ/ 
~~~~ Z.P.U.H. ,~r(.u/ S.Owaorayk 
~ Nosielsk, ul.Jogielfy 17 (os-Krupka) 

.
 
* B H P - NADZOR - SZKOLENIE 
- prowadzenie sluiby bhp; 
- organizowanie i prowadzenie szkoleri podst<lwo

wych i okresowych n<l zlecenie Pracodawc6w. 
( zgodnie z zasadami obowiqzujqcymi od 2.06.96 

- Rozp. MPiPS z dnia 28.05 1996 - Dz.U. Nr 62, 
poz. 285 ). 

uprawnlenia nadane przez Osrodek Szkolenia 
Panstwowej Inspekcji Pracy. 

\.e7?':7r.Y;~ telefon (0-23) 6912083 

~~ 

O'Jl .' _.}~E~·~~i	 .E
 
... Sprzedam Fiata 126 EL, rok prod. 1996. 

Stan bardzo dobry. Przebieg 7 tys. km. 
teJ. (0-23) 691 20 05 

"''' Sprzedam SKOD~	 120-L ( 1988). 
tel. (0-23) 691 27 93 

*** Zatrudni~ fryzjerk~ damsk'l w Nasielsku. 
tel. 691 29 74 (po 18-tej ). 

PILARKI, KOSIARKll
 
®Hus varna e~TY~ , 

• • •• , ~£~ ~~ .,~Ktl7\\1 • 

Sprzedai, Naprawa, Gwarancja 
Zdzis/<:JW Pietrzak. 06- 37 Nasic/sk '. Sieflnico 5/ eI. 69 /2303 

ODZIEZ
 

"Vi-i\IAL-JEANSt 

Nasielsk, ul. S"rWojciecha 3 

produlo!.cja. usia Jj. ~p,.zeclaz, rat..l' ! 

,··..·SYSTEM ~LiRMOWE I
 
• autoalarmy. • immobilisery,' centraJne zamki 

.. .. ~Iektryczne" szyby,' bJokada zaplonu, ' 
-radlo-montat, aJarmy w pomieszczeniach. 

~ domofony. 
'/ Il-r,N'.k, //;".//",<'m,j,&' 

Nasielsk - PKP. ul. Bur ztynowa 14 



Renata mistrzyni~ Europy
 
Z Kuovoli, ml8JSGOWOSCI 

. lez<:jcej we Finlandii. nadesz
la radosna wiadomosc dla 
sympatyk6w strzelectwa. 
Zlota medalistka z Atlanty, 
nasza rodaczka, Renata 
Mauer zdoby1a zloty medal 
mistrzostw Europy w strzela
niu z karabinka sponowego. 
Uzyskala bardzo dobry re
zultat 595 punktaw. Tak W1t?c 
do pokaznej JUz kolekcji Ini
strzowskich tytulow "dolo
.lyla" tytul, jakiego jeszeze 
nie miala. tytul Mistrzyni Eu
ropy. 

Szereg gaze pisze, ie mi
strzyni olimpijska w karabin
ku pneumatycznym Renata 
Mauer wr6cila do wielkiej for
my. Nam sifil wydaje, ze zlota 
medalistka nigdy nie utracila 
olimpijskiej farmy. Chociaz w 
marcowych mistrzoslwach 
Europy w slrzelaniu z kara
binka pneumalycznego, kta
re odbyly sil;! w marcu w War
szawie, zaj~la miejsce poza 
najlepszq 6semkq. to jednak 

uzyskala doskonaly wynik 
punktowy, a ryv....alki byly lego 
dnia minimalnie lepsze. Po 
tych mistrzostwacl'1 w marco
wym numerze Zycia Nasiel
ska pisalem: "Mysl~, .le juz 
na najbliiszych zawodach 
znaw b~dq medale. Mysl~, 

co wi E;lcej , wierz~, ze zdob~
dzie brakuj(jc jej do kolekcji 
;dote medale mistrzostwa 
Europy i swiata". Gratuluje
my zwyci~stwa. Jestesmy 
przekonani, ze r6wnie rados
ne wiesei nadchodzic b~dC! z 
kolejnyeh zawod6vv najwy
zszej rangi. 

A2. 

Z ostatniej chwi Ii: 
I juz nadeszly. W kolejnej 

konkurencji mistrzostw Euro
py w slrzelaniu z karabinka 
sportowego (trzy postawy 
3x20 strzal6w) Renata zdo
byla kolejny zloty medal. 

A2. 

•o sUmOWanle
 
W czerwcu zakonczyly si~ 

prawie wszystkie fozgrywki 
sportowe, w ktorych uczestni
czyly zespoly z naszej gminy i 
slartowali nasi reprezentanci. 
Jedynie w lipcll na Swialowych 
Igrzyskach Niepelnosprawnych 
w Kopenchadze wystqpi w teni
sie stolowYrT! w reprezentacji 
Polski Iwona Zyla, kt6ra obecnie 
przebywa na zgrupowaniu w 
Gdansku Miniony ezan nie byl 
najgorszy, cll0ciai wielu uwaia 
nie zakwalilikowanie si~ pilka
rzy do IV ligi jako poraik~. W 
tym miejscu lrzeba sobie szcze· 
rze powiedziec, is laki jest abe
enie stan naszej pilki noi.nej S8
nlor6w. 

Mima wzmocnlenia zespolu 
zawodnikami z innyeh klub6w 
zamlerzenla awansu nie osiqg
ni~to, poniewai nie dysponuje· 
my obeenie tyloma wiasnymi pi!
karzami, k10rzy ten cel by osiqg
n~li. Nabytki z. innych klub6w te
go r6wniez nie osiCjgnq, ponie
waZ ictl interesuJq pieniqdze. a 
nie gra w Naslelsku. Widae byto 
to po niekt6rych z nich, jak an
gazowali si~ do trenlng6w. Ma
im zdaniem jedynym wartoscio
wym pilkarzem z nabytku byl 
Marek Supinski i tylko jego wi· 
dzia!bym w druiynie na przyszly 
sezon, Pozoslatych musimy je
zeze poszukac we wtasnym 

Srodowisku. niekt6rych doszko

lie i z awansem lroszeczk~ po
czekac. Tym bardziej. ze zupe-!· 
nie meile ypadli nasi lun; rzy, 
lrampkarze i zacy_ Chyba i.e za
rzqd klubu dysponuje lakimi pie
nit;1dzmi, ze kupi i wy Ie i ca!q 
rui:Yn~, 
Wracaj<jc do podsumowania 

calego nasielskiego sporlU na· 

sie do !igi osi<1gn~li. Mimo po
cZCjtkowych nlepowodzen, kle
dy to plaeili frycowe, kotlc6wka 
sezonu wypadla i i. znacznie le
plej idose pewni utrzymali Sl~ 
w lidze. Cieszy r6wniei fakl ist
nienia druzyny JU iorow, kt6ra 
po ogranlu si!; Intensywniej1 

szych treningach juz we w!asnej 

lezy podkreslie dobre wynlkl le
nislstow stolowych. Krzysztot 
Stamlrowski wchodz.i w przyszly 
sezon jako piqly zawodnik w 
kraJIJ, Ostatnio pod koniec 
czerwca w Brenne] zdoby! brq
zowy medal na Mislrzostwaeh 
Polski LZS. Jest na)lepszyr'l ka· 
detem w makroregionie. W wo
jewodztwie wygrywal wszystkJe 
zawody w swojej kategorii i 0 
kalegori? wyiej. Zostal powola
ny na zgrupowanie kadry. 

Klaudia Szadkowska bez
sprzecznie czolowa kadetka w 
makroregionie i najlepsza w wo
jewodztwie zar6wno w kadet
kach jak lei. Juniorkaeh, Wystf; 
pUjqC w drui.ynie Wkry Zuromln 
znacznie przyczynl!a Sl~ do 
awansu lej drUi.yny do Iligi. 

Pawe! I<owalski nalezal do 
ezol6wkl mlodzik6w w wojew6
dztwie. Zakwallfikowal sil;l row
niez na !urniej slrefowy. Bra! 
udzial w Mislrzoslwach Polski 
LZS, na kt6rych toczyl wyr' 1'1

nane pojedynki z najlepszymi w 
Polsce ml dzikami. 

Pawe! Sokolnieki kon zC1c 
wy'sl~py w kategorii junior6w kil
kakr tnie reprezentm a! w je
w6dzlwo na lurniejach slrefo
wych. On rowmez zakwalifiko
waf si~ na Mistrzostwa Polski 
LZS tOCZqC r6wne pojedyn i z 
najlepszymi w kraju. 

Udanie zakonczyll sezon S13t
karze_ Zamierzony eel po awan

hali. niedlugo powlflna wzmoc
/lIe plerw 'zy zesp61. 

Nie nalezy rowniez pomija6 
drugiego klubu dziala'acego w 
naszcj gminie Wkry Cieksyn. 
Pilkarze tego klubu, na pewno 
nie majqcy lakich warunk6w jak 
pilkarze Zbika, dose dobrze so
bie radzlli w rozgrywkach cie
chanowskiej "A' klasy_ Zapew
ne nieo!ugo 1 oni pomyslq 0 

. wansle 0 ligi kr~goweJ. 
Nalezaloby rownici wspo

mnlec 0 mlodych sportowcach 
szkolnych dzialaJqcych w ucz
niowskich Klubach Sportowych 
przy Szkole PodstawoweJ W 

Prescrrogach, oraz aSlelskieh 
szkoJach Nr 1 i Nr 2. Brali ani 
vdzlal W wielu imprezach 
szczebla rejonowego I wOjewo
dzkiego i zapewne r6wniez mi
niony rok zaliczajq do udanych 
a Ie wynlkach chclellbysmy pl
sac n:eco obszerniej dlalego 
lez prosimy wycll0wawcow 0 

przysy!anie nam wynlkow z Im
prez z ich udzialem. 

Podsurnow ujCJ.c, na pewno 
miniony rok nie by! takl zly. co 
nie oznacz . ie nie m6g/by bye 
Ie-pszy. MieJmy nadzleJ~.:i.e od
dana do uzytku nowa hala spor
Iowa znacznie podniesie po
zlom naslelskich sportowc6w. 
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