"'N=R'

8 (41)

SIEFlPIEN

-.997
60 QR (6000)

I~ WI m~~
1 wrzesnia br. w Nasielsku
odbt;ldzie sif?' wojew6dzka
inauguracja oowego roku
szkolnego szk61 srednich.
B~dzie to jednoczesnie uro
czyste rozpocz~cie nowego
roku szkolnego dla szk61
podstawowych z terenu gmi
ny.
Zlokalizowanie uroczy
stosci wojew6dzkiej w Na
sielsku zwiqzane jest z prze
kazaniem Zespolowi Szk61
Zawodowych oowego bu
dynku szkolnego. Jest to z
pewnosci q najladniejszy i
najbardziej funkcjonalny bu
dynek szkolny w Nasielsku.
Zazdrosci6 go nam magE! in
ne miasta naszego wojew6
dztwa. Mysl~, ie i na SZGzeb
lu krajowym mamy si~ czym
pochwalic.
Budowa gmachu szkolne
go szla bardzo szybko i
sprawnie. Obecnie trwajq
ostatnie prace wykoriczenio
we i zagospodarowanie tere
nu wok61 szkoly. Dyrektor,
nauczyciele, pracownicy
szkoly j mlodziei. urzqdzajq
jui. wn~trze szkoly. PalrzqC

~@ I zpomo~ powodzianom

na pi~knq sylwelk~ budynku
i teren przylegly odnosi si~
wrazenie. ie czegos jednak
brakuje, ze jest to tylko pe
wien etap inwestyc;i. Myslf?',
ie marzy 0 tym grana peda
gagiczne ze swaim dyrek1a
rem na ezele, marzy mlo
dziez. Moze zacni goseie za
proszeni na II? uroczystosc
dojrzq r6wniez to co ja i...
wkr6tce rozpocznie sili' bu
dowa sali gimnastycznej.
WracajCjc do uroczyslosci
w dniu 1 wrzesnia informuje
my, i.e rozpocznCj Sili' one 0
godz. 9.00 w kosciele uro
czyst'-1 mszq Sw. celebrowa
nq przez ordynariusza diece
zji plockiej ks. biskupa Zyg
munta Kamifiskiego. Po
mszy Sw. mlodziez szk61
srednich i delegacje szk6l
podstawowych przemasze
ruje na ul. Lipowq I tam odb~
dzie si~ CZI?SC oficjalna i
cz~s6 artystyczna. Do udzia
iu w tych imprezach zapra
sza mieszkanc6w gminy dy
rekcja szkoly i wladze mia
51a.
AZ

Telefonizacja gminy na fi iszu
W dniu 6 wrzesnia naslapi
uroczyste oddanie do uiytku
nowoczesnej centrali telefonicz·
nej "Alcatel" w Nasielsku oraz
elektronicznej centrali wyniesio
nej w Cieksynie. Reallzacja tej
inwestycji stwarza mozliwosc
posiadania telefonu przez pra
wie kaid q rodzine w gminie.

Uroczystosci rozpocznq sir;; w
budynku centrali w Nasielsku,
gdzie nastqpi przeciecie wstegi.
G!6wna ich czesc odb~dzie si~
w Cleksynie. Na te historyczne
chwile organizalorzy zaprasza
jq ml8szkanc6w miasta i gminy.

AL

Wszyscy map.,! iui w tym roku
dosyc deszczu. To, co sili! dzie·
je, jest chyba jeszcze jednq Z
anomalii pogodowych ostatnich
la1. I chociai: oficjalnie nie oglo-

Na ldJ~CIU: Segregowanie da

prostu w wodzie, ilez nam prze
padto plon6w.
Nie baczqc na wlasne potrze
by spoleczenstwo naszej gminy
tei. wzi~lo udzial w og6lnopol

ow w swietlicy ZGKiM

szono slanu klt;lski i.ywiolowej
ani stanu wyjqtkowego, to jed
nak sytuacja na terenach polu
dnioweJ i zachodniej Polski byia
i jest jednq wielk2j kl~skq iywio
iowa,. Rozmiar powodzi przer6sJ
wszelkie wyobrazenla. Ofbrzy'
mie straty poniesli mieszkancy
zalanych teren6w, olbrzymie
straly pani6s1 nasz kraj. Przez
wypielt;lgnowane wioski, pifilkne
miasteczka i dum miasta prze
lewaly sifi! miliony metr6w szes
ciennych brudnej, cuchnqcej
wody niszczqcej wszystko po
drodze i niosqcej smierC.
Wobec bezmiaru nieszczes
cia, jakie spadio na tamte tereny
ai lrudno pisac, ie i nam do·
skwieral nadmlar wody, chociai:
byto jej niepor6wywalnie mniej
niz na tamtych ziemiach. Z ifui
jednak piwnic trzeba bylo wy
pompowywac wode, ilei: hekla
row pol, iqk i sadow stalo po

skiej akcji pomocy powodzia·
nom i wydaje si~, ie czynione to
byto wewlasciwy spos6b. Wiele
osob skorzystalo Z oglaszanych
kont og61nopolskich i tam wpla
calo pieni<jdze. Nawlqzano kon
lakt ze sztabem wojewodzkim.
W gminie zbiorkarni zaj~ly si~
instytucje cieszqce sifi! powsze·
chnym zaufaniem. Pieniqdze
zbierane przy kosciele przeka
zano poszkodowanym za pos
rednictwem Caritasu (ok.
14.000 zt). dary rzeczowe skla
dane do ZGKiM-u przekazano
za posred ,iciwem PCK i bez
posrednio do jednej z gmin. Na
wsi zbiorke pieni~dzy, prowa·
dzili glownie soltysi I straz. Ze
brano ponad '17.000 zl. Straz za
zebrane pieniqdze (ok. 4000 z!)
zakupita srodki czystosci. Po
dokoriczenie na str. 3
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W lipcu Zarzqd odbyt trzy po
siedzenia. Na poczq\ku pier
wszego z nich w dniu jedenasle
go pozylywnie rozpatrzono
prosb~ pana
Wojciecha
P6iniewsk1ego w przyspiesze
nie wykupu jego gospodarstwa
znajdujqcego siQ W slrefie
ochronnej budowanego wysypi
ska. W zwiqzku z tym powolana
zostanie kornisja negocjacvjna.
Z kotei przedstawiciele dziaiek
znad Wkry i przedstawiciele
mieszkaric6w okolicznych wio
sek prosili 0 przekwalifikowanie
drogi Cieksyn - Lelewo - Zabo
rze - Mi~koszyn z wojew6dzkiej
na drog~ gminnq, aby moe wy
stClpic do Agencji Modernizaeji i
Resiruk\l.Jfyzacji Rolnictwa 0 po
moc finansowq na je] utwardze
nie Wniosek ten Zarzqd przed
stawi Radzie na najblizszej se
sji. Do Komisji Infraslruktury
skierowano prosb~ mieszkan
cow ul. Polnej 0 bUdow~ wodo
ciqgu i gazyfikacjli! z przed/uze
niem do ul. Kardyna/a S efana
Wyszynskiego oraz prosb~ mie
szkaricow ul. gen. Osir']skiego 0
przedJuzenie sieci wodociqgo
wej i gazowej do ul. Kolejowej.
Rozpatrujqc wnJosek a dopro·
wadzenie wody do szkolyw Pia
nowie i okolicznych gospo
darslw stwlerdzono, ze jest to
zadanie uj~te w planie inwesty
cyjnym gminy na rok biez<lcy.
Dwie sprawy dotyczyly ZGKiM.
Wnlosek 0 przekazanie subwe
ncji na ten rok w kwocie 20.000
zl postanowlono rozpalrzyc po
dokladnym rozpoznaniu spra
wy. Stwierdzono tez, ze zaklad
ten nie bardzo radZ! sobie z lar
gowiskiem miejskim. Daje si!?
zauwazyc bra porzqdku. Po
stanowiono przeprowadzic kon
trol\".
Drugie posiedzenie Zarzqdu
odbylo sif;l w dniu 15 lipea, Na
wniosek inspektora nadzorujCj
eego inwestycje gminne "ryra
zono zgod~ na: aneks do umo
wy dotyczqcej wodociqgu Bor
kowo - Nowiny w zwiqzku z wy
konaniem pewnych dodalko
wych praG wynikajqcycll z po
prawek w dokumentacji rea i
zowanego wodocia,gu; zmiany
terminu modernizacji jednej z
koUowni (zmiana la nie spowo
duje jednak zmlany lerminu za
koriczenia catej inwestycji);
zmiany lerminu zakoriczenia
prac przy wodociqg u w Zabiczy
nie (w zwiqzku z trudnosciami
wynikaiCjcymi z warunk6w
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atmosferycznyeh); wykonanie
na koszt mieszkarlc6w odcinka
kanalizacj' deszczowej na
osiedlu Pi/sudskiego II. W kolei
nym punkcie Dyrek·or ZGKiM
przedstawil sprawozdanle z
dzialalnosci podlegajqcej mu
plac6wki uwzgl~dnialCjc w
szezegolnosei remonty budyn
kaw komunalnych i remonl bib
lioteki. W dalszej cz~sci obrad
Panl Skarbnik przedstawila da
ne dotycz<jce realizaCJi budzetu
w pierwszym p61roczu br. Plan
po stronie dochod6w zostal zre
alizowany w 5'; % (6.302.255,55
zl), a plan po stronie wydatk6w
w 49% (6.037.77521).
RozpatrujE1C plsma skierovva
ne do Zarz<jdu postanowlono:
przesunqc GS-owi termin plat·
nosci podalku od nieruchomos
ci za mieslqc VII I VIII; przesu
nqc na najblizsze posiedzenie
ZarzCjdu rozpalrzenie wniosku
wlascicleti dom6w prywatnych,
w kt6rych zajmujq loki;lle osoby
korzystajqce ze specjalnego try
bu najmu, a dotycz<jcego spra
wy rewaloryzowania czynszu
regutowanego; odmowic dyre
kcji LO wsparcia finansowego w
reallzacji programu innowacyj
nego "Edukacja konslytucyina i
obywalelska w kl. III i IV" (ze
wzglt;ldu na brak Srodk6w). W
koncowej cz\"sci rozpatrzono
szereg projektow uchwal, ktore
b~dq przedstawione Radzie na
najbliiszej sesji. Burmistrz
przedstawil tei propozycjf;l roz"
wlC\zania problemu largowiska,
Posiedzenie w dniu 25 pos
wi\,!cone bylo g16wnie przygoto
waniu materia/ow na I'pCOWq
sesj\". Poslanowiono na nlej
m.ln. poruszyc: temat warun
kow, na jakich firma "Sajmex"
golowa jest przekazac gminie
grunty pod budow~ oczyszczal·
ni sdek6w; spraWf;l wsparcia fi
nansowego Spojdzielni Miesz
kaniowej pragnqcej na bazie bu
dynku przy ulicy Pi/sudskiego
budowac blok (okolo 35 komple
t6w mieszkalnych). Burmistrz
zapoznal zebranych z przebie
giem akcji niesienia pomocy
ofiarom powodzi. Rozpalrzono
tei szoreg pism skierowanych
do Zarzqdu. Zadecydowano:
odmownie odpowiedzlec na
prosbf;! asp w Krzyczkach 0
dafinansawanie jednostki w
zWlqzku z kosztami ponoszony
mi na naprawy budynk6w. prze
kazanych przez SKR (brak
srodk6w); zaprosic na jedno z
nastfilpnych posiedzen odwoJu
'2!cyCh si.;: dw6ch przedstawicie,
i nasielsklego biznesu; utrzy
mac poprzedniq decyzjf;l Zarzq
du rozlai-enia na 24 raty nalei
nosci za wykup lakali w bloku
kornunalnym.

j

W kOrleowej cZfilsci posiedze
nia przeanalizowano projekt no·
wego ezynszu regulowanego za
lokale mieszkalne w budynkacll
komu nalnydl. Przewiduje siE;'
wzrost ego czynszu,o 18% (da
2
to 1,05 do 1, ill za m ). Przewa
zy/a opinia. i.e czynsze n'e po

winny varas ac kwarlalnie, co
sugerowali wlasciciele dom6w
mieszkalnycl1 majClcy tokator6w
o specjalnyrn trybie najmu. Pro
jekt zostanie przedslawiony Ra
dzie. Zaznaczono, ie czynsze
nie wzrasta/y od dw6ch lat.
Notowal AZ.

28 lipca odbyla si~ XXXI se
sja Rady Miejskiej w Nasiel
sku. Zgod ie z Iradycjq po
pierwszych stereolypowyeh
pUnkt3Ch porzqdku obrad glos
oddana mieszkar'icom gminy
przybylym na sesj!? Dw6eh z
nic!'l uwaza, i.e padzial gminy
na okr!?gi wyboreze jest wadh
wy i przy okazji najblizszych
wyborow naJeza/oby go udo
skonalic. Zabrali lei glos
przedstawiciele handloweow z
largowiska miejskiego pytajqc
o plany wladz miasta odnosnie
ich terenu dzialania. Mieszka,
niee osiedla ., Ploriska" zwrocil
uwag~ na nieprawidlowy, jego
zdanlem, sposob budo'N)/ do
jazd~ do te~o ~siedla: Szereg
pytan zadall lez radnl w pun,
keie inlerpelaeje i zapytania.
Powr6eilo pytanie 0 odwodnie
nie Plescirogow Nowych,
sprawa firrny AiT. Pytano 0
spos6b organiz3cji vvypoczyn
ku dzieci i IlllodzieZy, koszt6w
remontu dw6ch pomieszczeri
przy ul. Kilinskiego oraz 0 dzia
latnosc gospodarczq prowa
dzonq na terenie bazy GS.
Sprawa targowiska powroei/a
ponownie po sprawozdaniu
Burmislrza z pracy Zarzqdu.
W lej cz~sci poinformo'NJ On
tei zebranyel1 0 dzialaniadl
gminy na rzeez powodzian.
PoniewaZ rok obeeny minql
jui polmetek, dokonano rozli
czenia si~ ZarzCjdu z dzialai
nosei finansowej j inwestycyj
nek' za piervvsze p6lrocze br.
Ja 0 pierwszy zloiy! sprawoz
danie dyrektor ZGKiM. Spra
wozdanle to I'vyvvoJa!o ozywio
nq dyskusj~. Radni nie zgodzili
si~ ze sposobem przygotowa
nia tego sprawozdania, uwa
iali, ie nie przygotowano Ra
dzie odpowiednich material6w
i dlatego zadecydowali, ze le
mat len naleZy przygotowae
ponownie i przedstawic na naj
blizszej sesji Rady, Nastfilpnie
skladali sprawozdanie: pani
Skarbnik i Burmislrz. Spra
wozdanie Burmistrza poprze
dzila ponowna jui na lej sesji
dyskusja na temat targowiska.
Przedstawiono kilka koncepcji
tego nabrzmiaJego ad dtui
szego czasu problemu. Bur

mistrz przedstawi/ koncepcje
Zarzqdu przeniesienia czt;'sei
przemys!owej targowiska
miejskiego na teren uiytkowa
ny obecnie jako przystanek
autobusowy z jednoczesnym
przeniesieniern tego oslalnie
go na przeciwleglq slron~ uli
cy. Wszystko byJoby urzqdzo
ne estetvcznie, zgodnie z za
sadami higieny i bezpieczeri
stwa. Nie naruszono by lez w
wi!?kszyrn stopniu zieleni.
Koncepcja ta poparta odpo
wiednimi planszami przygoto
wanymi prz8Z fachowcow zy
skala uznanie wi~kszosci rad
nych. Radni wys!ucllali tei in
formacji dotyczqcej rozm6w
Zarzqdu z przedstawicielami
firmy ,.Sajmex" w kwestii prze
j!?eia przez gmin~ gru tow pod
przyszlq oezyszczalni~ scie
kow. Warunki postawiolle
przez !~ tirm~ Sq lrudne i wr~z
niemoiliwe do zaakceptow3
nia. Cz~st radnych sugerowa
la, ie bye moie lepiej byloby
wykupic inny leren pod potrze
by tej inwestycji.
W kolejnym punkcie Radnj
wysluehali sprawozdania z
prac poszczeg61nych slafych
komisji Rady I zaakceptowali
Ie sprawozdania.
W kor'ieowej CZ$sci obrad
Rada podj~a szereg ueilwal,
a mj~dzy innymi uchwaly: w
sprawie przeksztalcenia droSi
wojew6dzkiej Lelewo - Leono
wl<.a na drog~ gminnq; zbycia
w przetargu nieograniezonym
dw6eh nieruchomosei - zabu
dowanej i iezabudowanej
przy ul. Kilinskiego; zbycia tak
ie w drodze przetargu nie
ograniezonego kilku lokali
uzytkowyeh; addania W uiyt
kowanie wieezyste nierucho
mosei poloione] w miescie
Nasielsku na rzecz Sp6ldzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko
Wlasnosciowej; W sprawie
ulworzenia obwod6w gloso
\,vania w vvyborach do Sejmu i
senatu RP (mieszkaricy glo
sowac ~dq w tych samyeh
miejscacil, w ktorych glosowa
Ii w oslatnim referendum); w
sprawie wprowadzenia do bu
dietu dodatkowej subwencji.
Notowal AZ.

LrSru®r~®

zpomoc~ powodzianom
dokonczenie ze str. 1

Sktadowisko smieci
Realizacja skladowiska odpad6w komunalnych wkracza w nOWq
fazt;l. Wykupiony zostal jui leren, na ktorym bE;dzie urzqdzone.
Pewnq nowosc"q jest 0, ze przemys!owym przetwarzaniem odpa
d6w komunalnych zai ieresowane sa lui pew e firmy.

Troch~

nadlo rolnley przekazall
pokai:ne Ilosci zboza, ziemnia

nle tyiko w okresie odbudowy.
Proponuj8 nawii:jzanie stalych
przyjacielskich stosunk6w i k n
ta t6w w szerokim zakreSle
spolecznym, kulturalnym i spor-

niepokoju

Skomplikowana sytuacja w kraju spowodowana powodziaml na
poludnlu i zachodzie kraju moze wplynqc negatywnie na rea11zaCj{1
zaplanowanych na ten rok Inwestyqi. Pieniqdze, kt6re gmina miala
otrzymac na niekt6re zadania ad instytucji centralnych 1110g"l bye
przeznaczone na likwldacjf;) skutk6w powodzi.

Swi~to Policji
25 !ipca przed tawiciele Zarzqdu Miejskiego uczeslniczyli w rejo'
nowyell uroczystosciach zorganizowanych z okazji Swi~ta Policji.
Wyr6i.niajqcy si~ funkCjonarlusze otrzyma I od wladz mlasta drobne
upominki.

Modernizacja ul. Mtynarskiej
Trwajq prace przy modernizacji chodnika na ul. Mly arskiej. Wy·
ko awcq jest firma z Plonska kierowana przez p. Waltera.

Przeladowywa ie rolniczych darow na TIR·
z Naslels a

Telefonizacja
Zwil;ksza sifi! tempo prac zvviqzanych z telefonlzacj<:j miasta i
gminy. ObecnJe prowadzone prace ziemne powodujq pewne utrud
nienia na naszyeh ulieaeh i cllOdnikach. Mleszkancy odn SZq sil;! do
tych niedogodnosci ze zrozumieniem. bo wledz~. ie zwiastujq one
nowe lelefony i lepsze polqczenia.

k6w. kapusty. Duzq ez~sc ze
branych dar6w przekazano bez·
posrednio do gminy Kamieniec
lqbkoWICkl.

towym. C' yba warlo, SCj to
w zak przepil;'kne okolice.
Jednq z form pomocy ludzlom
z terenow obj~tych POWOdZl q

Gaz dla szkoly
Rozpoczl;!ty si", prace na ul. Polnej majqce na celu doprowadzenie
siecl gazowej do kotlowni w Szkole Podslawowej nr 1.

Ulica

osciuszki

Realizowana jest budowa chodnika na ul. Kosciuszki - od ul.
Krupka do komisariat policji. Jest to inwes YCJa wsp61na Urz,?du
Miejskiego, Zarzqdu Dr6g Publicznych i Telekolllunikacji Polskiej
SA.

WOdOCi'49

w Zabiczynie

T rwa przerwa w budowie wodociqg w Zabiczynie. Spowodowa
na jest ona wysokim poziomem wed gruntowych. Termin odbioru
wodoClqgu zoslal przesuni\lty na koniec sierpnia.

Woda z Psucina

Oziecl z Wrodawia za

chwil~

pojad q na wycleczk~ do Pultuska

W decydujqcq faz~ wkroczyla budowa wodociqgu wiejskiego
PSUCIn. Cegielnia Psucka. Aleksandrowo, Budy S·ennickie.

PrzY90towania do asfaltowania
Kopanie rowow i wykonywanie podbudowy ze iwiru to prace,
Jakie obecnie Sq wykonywane na drodze Chechn6wka. Popowo.
Jask%wo cefem przY90towania jej do asfaltowanl3.

Troch~

statystyki

W ciqgu sledmiu miesi~cy br. wslqpilo w zwiqzki malzeriskie 51
par (14 w miescie i 37 na \'-lsi). W tym samym czasie urodzilo SIr;
141 dzieci. Panuje urodzaj na dZlewcz~la. Przyszlo iell na sWiat 75
(ehlopc6w tylko 66). Jest to pewna zmiana, ponrewaz w ostatnictl
latach przye lodzito na sWiat wi\lcej chlopcOw.

Wybral AZ.

Gmina Kamienree lCjbkowicki
lezy nad Nysq Klodzk q_Przepiy
wa przez ni q 9 mniejszych rze
czek i potok6w. Wezbrane i po
lqczone ich wody zalaly 12 z 15
wsi tel gminy. Najwi",ksze znlsz
czenla spowodowala woda we
wsi Pilce i w samym Kamiencu
Zqbkowicklm.
Z powodziq "splyn~ly": szko
la, przedszkole. poezla, dragi i
mosty. Wiele uzytk6w rolnyeh
zostato wyplukanych do gl~bo
kosci 2·3 m. Wajl gminy w przy
slanym (axle. dzi~kujqc za daty
chczasowq pomoc, wyrazil na
dziej~ na dalszCl wsp6lpracl;!1 0

by tez pobyt w naszej gminie
grupy 40 dzieci. U rodz-in, kt6re
je goscily ZI1alazly opiek\l i ser
ceo Chociai. q mleszkaneami
pieknego Wroclawia. to jednak
lrudno bylo 1m sil;! rozstac ze
swoimi cioeiami i wujkami, jak
nazywali swydl opiekun6w.
AZ.
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Nowv kaplan z nasjelskiei parafii

W dwu poprzednich nume
rach pisa!em 0 obchodach
40-tej rocznicy swi$ceri ka
planskich Ksi$dza Dziekana.
Obecnie chc<;: przyblizyc na
szym czytelnikom sylv.;etk$
najmlodszego kaplana po
Cll0dzqcego z Nasielska, syl
wetk\;') ks. Piotra Graczyko
wskiego, ktory 6 lipca odpra
wil w naszej swii:jtyni swojq
Msz$ Sw. Prymicyjn2j,
W ostatnich latach prawie
co roku parafia nasza daje
Koscioiowi nowego kaplana.
Co wi~cej. od kilku lat swoje
Msze Sw. prymicyjne odpra
wiajCj w naszym kosciele mlo
dzi ksi~za z dziecezji elckiej.
Ma to miejsce z okazji sierp
niowych pielgrzymek. Prymi
cJ3 ks. Piotra zajmuje jednak
w tym orszaku wyjqtkowe
miejsce. I to z kilku powod6w.
Pierwszym, chociaz nie naj
wazniejszym jest 10, ze jest to
drugi po II wojnie swiatowej
kaplan z Nasielska, ktory
zwiCjzal swoje losy z zakonem
jezuit6w. Bye moze najslarsi
nasielszczanie pami$tajCj, ze
pierwszym jezuitq z Nasielska
byl ks. J6zef oqbrawski.
Ks. Piotr Graczykowski
urodzi! si~ w Gostyninie
1.V111.1963 r. Od pierwszego
roku zycia zwiqzany jest jed
nak z Nasielskiem. Jego ma
ma, Jadwiga Graczykowska
przez wiele lat kierowala za
kladem mleezarskim, a oj
ciee, Zdzislaw Graczyko
wski, byl NC1czelnikiem Mia
sta i Gminy. Kaplan posiada
dwie siostry; Ew~ i Katarzy
n~. Obydwie SCI lekarkami
(Ewa stomatologiem, a I<ata
rzyna anastezjologiem). Ca
la trojka mlodyeh Graczyko
wskich ucz~szczala do
Szkoly Podstawowej nr 2.
Piotr ukonczy! jq W 1978 r.
Chyba wtedy nikt nie przypu
szcza!, lqcznie z nim samym,
ze zostanie ksil;ldzelll. Nic
nie wskazywalo tez na to,
kiedy w !atach 1978-82 ucz~-

lyeIE
NASIELSKA

szczal do nasielskiego lice
um. Sympatyczny, mily, ko
lezeriski, uczynny, obowiCjz
kowy, dobry uezen -lak naj
kr6cej moina scharakteryzo
wac dzisiejszego ks. Piotra,
gdy byl jeszcze uczniem
padstaw6wki ezy liceum
og6Inokszta!cqcego. Jego
zwiCjzki z religi21 i koscio!em
by!y takie same jak zwiqzki
pozosta!ych ch!opc6w i

Zazwyczaj m!odzi ludzie
pragnqcy poswit$cic si~ sta
nowi duchownemu podejmu
jq decyzje;? bardzo wczesnie 
JUz po szkore podstawowej.
Cz~sc deeyzj~ t~ odklada do
zdobyeia matury. Nasz mlo
dy kaplan podjql wtedy innCl.
deeyzj~. Postanowil zostac
lekarzem, aby leczyc ludzkie
eia!a. W latach 1982-88 stu
diowa! medyeyn~ na Akade

Na zdifilCiu: Najstarszy i naimlodszy kaplan nasielskiej parafii

dziewczCjt z klas do kt6rych
ucz~szcza!. Dzis mozna po
wiedziec, ze byly to zwiEjzki
bliskie, w tamtyeh bowiem la
tach kosci61 stanawil pewnq
alternatyw~ wychawawczCj,
moralnq, a w pewnym sensie
chyba i politycznq. A nie by!y
to czasy najlatwiejsze.

mii Medycznej w Bialymslo
ku. Po jej ukonezeniu rozpo
cZejl prac~ jako lekarz slazy
sta w szpitalu w Plocku. Mlo
dy, zdolny, z duzymi perspe
ktywami zawodowymi le
karz. To dla wielu szczyt ma
rzeri i szczt;:scia. I wlasnie w
takim momencie "stanql"

przed nim 86g i podobnie jak
dwa tysiqce lat wGzesniej do
Piotra rybaka powiedzial,
aby poszedl za Nim. Nie
wiem, ale wydaje mi si~, ie
trudna to by!a deeyzja i to nie
tylko dla niego. OdtCjd mial
leczyc nie ciala, ale dusze.
00 pe!nienia tej rali potrze
ba innego przygatowania.
Do tego doktor Pio r wybral
dro9l;l najtrudniejszq z trud
nych_ Postanowil zostac ka
planem zakonnym. Kiedy si~
na to zdecydowal doradzano
mu zakon Bonifralr6w, wielu
wszak czlonk6w tego zako·
nu leczenie dusz !qczy z le
czeniem ciala. Wybral inny
zakon. Wstqpi! do Zakonu
Jezuitow Prawincji Polski
Poludniowej w Krakowie.
Okres probny - nowicjat
"przeehodzil" w domu za
konnym w StC:Jrej Wsi k. Brzo
zowa (Bieszczady). Trwa!o
to dwa lata. Oopiero po tym
okresie rozpOczq! wlasciwe
kaplariskie studia. Najpierw
przez nasl~pne dwa lata w
Krakowie zgl~bial wledz~
filozoficznq, a nasll~pnie
przez 3 lala studiowal w
slawnym jezuickim instytucie
"Bobolanum" \hi Warszawie_
Sludia te ukonczyl ze slo
pniem magislra. Teraz m!ody
kandydat na kaplana rozpa
cZCjI dalsze studia na Papie
skim Uniwersytecie "Grego
rianum" w Rzymie. Po pier
wszym roku wr6cil do Krako
wa j tu 28 czerwca br. w Ba
zylics Najswi~tszego Serca
Jezusa otrzymal swi~eenia
kap/8rlskie z rqk kardyna!a
Franciszka Macharskiego.
To jednak nie koniec przygo
towan przewidzianych dla
kaplan6w tego zakonu.
Przez najbliiszy rok dalej b<;:
dzie studiowal w Rzymie, by
w efekcie uzyskac licencjat. I
to takZe jeszcze nie koniec
przygolowan, aby bye jezui·
tq. Czeka go jeszcze kilka lal
wyt~zonej pracy, Wierzf?, ie
w tej drodze lawarzyszyc mu
bi;ldzie zyczliwosc i modlitwa
nasielskich parafian.
AZ.

Konwencja Wyoorcza Unii Wolnosci
5 lipca w P~chcinie pod
Ciechanowem na terenie za
jazdu "Panderoza" odby~a
si~ wojew6dzka konwencja

woda ciechanowski Andrzej
WOJdylo. Wojew6dzkie stru
ktury partil wystawily 8 kan
dydat6w, kt6rzy w jesien
nych wyborach
ubiega6 si<;l bi7
dq 0 mandaty
poselskie i jed
nego kandyda
ta starajqcego
Sl~ 0 fotel S8
natorski. 050
by te zapre
zentowaly
swoje progra
my wyboreze.
Na wysokim
3 mleJseu na
liscie kandyda
tow UW zna
1az1 si<;l miesz
kaniec Nasiel
ska lekarz we
terynarii Adam
Bialorueki.
Przedstawiony
przez niego
program zy
skal uznanie
uczestnikow
spotkania.
Kandydat z Nasielska, Adam Bialorucki,

Unia \,NolnO$1

Na zdj~cIU:
prezen!uje sw6j program wyborczy

wyborcza Unii Wolnosci. Ho
norowym gosciem spotkania
byl posel Andrzej Potocki 
rzecznik prasowy UW. Kon
wenejt;) otworzyl byly woje-

AZ.

PS. Na stronie 6 prezentu
jemy sylwetki os6b z naszej
grniny ubiegajqce si? 0 man
daty poselskie.

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Anulka zawahala sil;. jakby odejsc chciala. Francuz patrzyl na
niq przenikllwie, nareszcle wyrzekla:
- Dajr;: zCjdane slowo.
A zatem mademoiselle. mam wiadomosc pewnq, ze ksiClz~
Konstanty, otoczony sieci q inlryg, sklania si~ do rozwodu. Ja
jede mog~ rozwiklac te podstwne knowania, ja jeden mogl;,
pojechawszy do Rzymu, zwr6ci6 malzonka Mani J6zefie: ale
nie uczyni~ lego bezinteresownie. Zostari majq zon'l, mam
rodaka ksi~dza kapucyna, kt6ry dzis jeszcze da nam slub.
Wyjedziemy w nocy z Warszawy, udamy si~ wprost do Rzy
mu, a wrocimy w tryumfie z kr61ewiczem Konslanlym. Nie
zqdam zaraz odpowiedzi, dasz mi j'l przez Lizlil, namysl sifi!!...
pamj~laj tylka, jesli si~ nie zgodzisz, pozalujesz lego nie
zadlugo; r6wniez pami~taj, ze dalas slowo na dotrzymanie
tajemnicy.
S {anil glow!;! i szybko si~ oddalil, zoslawiaji1.e Anusil;l prawie
nieprzytomnq.
Na COl on jq namawia!? na ucieczk~, slub tajemny, opuszeze
nie kraju, dziadka, opuszezenie Slefana, nie... czyzby ona to
zrobic mogla? .. wolalaby chyba umrzec.
A jesli tym sposobem wr6cilaby Marii slczG'scie. czyby nawel

Nasie skie dzwony
Glos ich slyszyrny z kOScieinej
wieiy kilka razy w ciCjgu dnia,
najcz~sClej jednak codzlennie 0
godzinie dwunastej - na Aniol
Panski. Towarzyszq nam przez
cale zycie I z pewnoSoq towa
rzyszyc bqdCj "w ostatniej dro
dze". Przywyklismy do nich i nie
zastana'Niamy si~ ani nad ich
wielkosci q, ani nad ich wyglq
dem ani (lad iell histori q.
Wiszqce obecnie na wieiy
dzwony Sq stosunkowQ mlode,
nie majq jeszcze pit;;<'xiziesili;Ciu
lal. Poprzednie zrabowali Nie
mcy i przetopili je na potrzeby
wOjska. Po wojnie proboszcz i
dziekan nasielski ks. Witold
Gratowski, usuwaj<:jc wojenne
zniszczenia i wzbogacajqC na
SZq swiqtyni~, zadecydowal, ze
w aziele odbudowy rownie Wal
ne Sq dzwony. Odlano je w roku
1950 Poswif;:cenie dzwon6w i
ich "chrzest" odbyl si~ w przed
dzjen odpustu Sw. Wojciecha
22 kwietnia 1950 r. Dokonal te
go ardynari usz p10cki ks. biskup
Tadeusz Zakrzewski. Kaldy z
dzwon6w ma swoje imi~.lmii7 to
i kr6tka historia wraz z dedyka
cjCj wyryte sq na zewn~tr:z:nej
stranie kaZdego z nieh.
Najwi~kszy

wai.y 700 kg.

Napis na nim glosi: "Imi~ mOJe
Wojciech. Powstalem z ofiar
parafian nasielskicrl w roku
Dogmatu WniebowziE;'cia Jubi
leuszowym 1950 - staraniem
Dziekana ks. Witolda Groto
wskiego. GloSZ<;l chwal~ Bozq
i Mary!. Zwoluif;: o/wych, apla
kujlil umarlych' . Mniejszy
dzwon waty 350 kg. Napisano
na nim: "Imi~ mOJe Jan. Wo
lam: Ofiarq Baranka odkupie

ni, przyjdzcie skladac Z (lim ra
zem wasze aiiary. Parafia Na
sielsk 1950. Wykona1 Fr. Brt;;
gOSl w Placku". Naj
dzwi~czniejszym i najmilszym
dla ucha jest najmniejszy z ca
lej tr6jki. Na nim 'NYpisane Sq
slowa: "Imi~ moje Stanislaw
Kostka. Mlodziezy pi~kna i
czysta - TWq sil q wlara i enota.
Dzwon ten ufundowala Mlo
dziez i Dzieci parafii Nasiel
skiej 1950. PoezCjtkowo dzwo
ny uruchamiane byty poprz8z
pociqganie za liny zwisaj~ce w
pomieszczeniu za charem.
Praa;J t~ wykonuje obecnie sil
nik elektryczny.
Poza tymi trzema dzwonami
na malej wiezyczce umieslCZO
no niev"lelki dzwon lzw. sygna
turk~. Do niedawna uzywano jej
na pi~ minut - przed kazdym
naboienstwem. Sznur do jej
un.Jchamiania za'Niqzywany by!
o podstaW\i1 ambony.
Wiemy wszyscy, ie kazdy
dzwon ma seree. Gdy bylem
maly, pewien staruszek prze
konywal mnie, ze w ielaznym
sercu dzwonu bije zywe seree
i ie kaidy dzwon ma dusz~.
Oowodzil, ze warto wsluchi
wac si~ w glos dzwonow, bo
mozna us!yszeC wiele cieka
wych i r6inyeh jego nawoty
war'\. Chyba cos w tym jest,
skora w ci'lgu wiek6w glosily
nie tylko chwaJ~ Boz q, ale pef
nily wiele innych funkcji. Ja
kich? Odpowiedi zaj~laby
zby1 dUzo miejsca i dlaiego
ciekawych odsytam do liez
nych na ten temat ksiqzek.
AZ.

dziadek wiedzqc 0 lem, sam jej nie namawial, czyby jej starosla,
staroscina nie blogosJawili?
- 0 Boze! oswie6 mnie - wola nieszczf;!sliwa dziewczyna
glosno, wraca do pustego juz koscio!a, rmca si~ na kolana pr:z:ed
oItarzem Matki Bozei .. ale modlic sir; nle moze... podnosi fylko
oczy ... zadrzala.. wCjz deptany sloPCl swiG'tej Dziewicy, patrzy na
niq oczami francuza, temi oezami obludy i falszuL .. czyz da sil;
oplCj1ac w Ie zdradzieckie sidla? .. ostatnim wysilkiem woli po
glCjda wyzej ... juz utonG'!a wzrokiem i duszq w slodkim obllczu
Maryi ...
- Matko, matko!...· szepCZq zbladle usia. j uspokaja si~ powoli,
jakies swiatlo rozjasnia umysl zacmiony ... zaczyna rozwazac...
Czyz zle nasienie wyda dobre owoce, czy schodzqc na ma
nowee, mozna drugich naprowadzic na dobrq drogfi!? Jakzeby
ona ci~zko zgrzeszylaL .. lal laki slub byJby krzywoprzysi?
stwem, ucieczkq okrylaby hanbq siwe wlosy dziadka, a Stefan?
Stefani...
Jut siG' nie waha, spokojna, pokrzepiona modlitwCj, p6jdzie
prostq drogq obowiqzku, nie zlamie slowa danego Stefanowi ...
Przeciez r6wniez mogq z dziadkiem jeehac do Rzymu, czuje, ze
umialaby przem6wic do serca i sumlenia krolewicza ...
Odchodzi... a oczy w~za przygasty, zmartwiaty ... stracily jui.
swojq moc.
- Nareszcie panienkr;! znajduj~ - odzywa siG' obok niej cichy
szept Dorolki . tak mi gdzies panienka znikn~la.
61
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BERNARD DAR1USZ MU
CHA - urodzony 20.V.1964 r.,
zonaly. zona Marzena, dwoje
dzieci: Maleusz lat 9, Daria lat 6.
ProwadZJ wlasne gospodarstwo
rolne 0 powierzchni 35 ha w To
runiu Dworskim.
Szkol~ Podstawowq ukon
ezy! w Golawlcach. Absolwent
Liceum OgolnoksztalcCleego w
Nowym Dworze Mazowieckim.
W 1983 r. rozpocz~l s!LJdia na
Wydziale Rolnym Szkoly Glow
nej Gospodars wa WieJskiego w
Warszawie. Tematyka jego pra
cy magislerskiei zwiClzana by'a
z ekonomikq i organiza6q indy
widualnyeh gospodarslw rol
nyeh. 0 rzymal za ni Ol ocen~
bardzo dobrC'j. Prac~ zawodowOl
we wlasnym gospodarstwie rol
Ilym rozpoezql w 1984 r. Prowa
dZI je do ehwili obecnej. W lyrn

7
okresie powlerzehnia gospodar
slwa ulegla podwojeniu.
W wyniku ostatnieh wyborow
sa morzqdmvyeh zoslal radnym_
Jest czlonkiem Zarzqdu Miej
skiego. PrzewodniczC'jCY Komi
sji Rolnej nasielskiel Rady.
Zaangazowany 1"1 prac~ PSL.
ad 3 lat jest saHysem w swej
rodzinneJ wsi.
Z racji wyksztateenia i wykony
wanej pracy najbardziej interesu
jq go problemy rolnictwa i sarno
rzqdu terytorialneQo. UWaZa, ze
Ie dwa zagadnienl3 mialy i majq
kluczowe znclczenie dla funkcjo
nowania suwerennego panslwa,
co obecnie nabieraszezegolnego
znaczenia w perspektywie wej
scia Polski do struktUf europej
sklcll. Sejm jest tym organem, na
ktorym spoezywa obowiqzek
stworzenia warunk6w, w ktorych
nasi pracowici i przedslli!biorczy
rolnley b~dq mag Ii konkurowac z
dotowanym rolnietwem zacho
dnioeuropejskim. Warunkami ty
mi SOl m.in.: l\'Vorzenie struktur za
pewniajqcych oplacalnosc pro
dukeji (zwiqzki produeenlow, giel
dy rolno·spoiywcze,. zak!ady
przetworcze, umowy konlrakla
cyjne); odbudowa eksportu; po
prawa infrastruktury wiejskiej:
promoeja naszej zdmwej zyw
nosCi. Chcialby tei. pracowac na
rzecz umocnienia slrukiur samo
rzqdowyeh W obecnym ksztalcie
poprz8z zw!ti,kszenie iell kompe
(encjl j przy z3gwarantowaniu na
len eel odpowiednieh srodk6w fi
nansowych.
Zapewnia, ze w pozoslalych
waznych dla wszystkicll obywa
leli sprawacll b~dzie glosow/ po
zasi~g li~eiu opin;1 wybore6w i
zgodnie ze zdrowym rozsqd
kiem.

- Juz si~ znalazlam - mowi Anulka - i dodaje cicho: - Sama
siebie znalazlam, ezyz bylam oczarowanq, ze Sl~ wahae mo
glam?..
Wieezorem Liza odchodzqe spytala, co ma powiedziec kawa·
lerowi.
. Powiedz, i.e lajemnicy nie zdradz~, aie nie zgadzam sit;: na
to, czego zada! - odpowiedziala spokojnie.

W kilka dni patel'll dywan zostal skorkzony. Liza suto obdaro
wana, pozegnala sil;! ze wszystkimi i wr6cila do sklepu. Odeho·
dzqc szepn;:/a Anusi:
- Kawaler wyjecha! wczoraj do Francji.
Anusia udala ze nie slyszy, ale miala takie uczueie, jakby si;:
pozbyla duszqcej zmory.
Usuwajqe to przykre wspomnienie. z nOWq sil Ol i rzeiwosci q
wzi~la si~ do zajfi!e domowych, a wlasnie wypadlo przygolowac
pokoje dla starosty, kt6ry przyjeehal na wezwanie sioslry.
Maria J6zefa opowiedzia/a mu swoje obawy i zle przeczucia.
wreszcie oswiadczyla, Z€ 9010wa by sarna jechac do m~za.
Maja Marysiu! nie jestem za tem - [zekl slarosta - to ucllybia
twojej godnosci. W jakimze charakterze t8m pojedziesz? Trzeba
zaehowac swoj<l, godn05(;1 Wszyslko co wiemy, to tylko plotki lub
domysly.

1)2

ADAM BIAlORUCKI ' uro
dzony 1.1.1963 r., zonaty; zona
Danu13; dwie corki: Magdalena
lal 10 i Martyna lat 6, Lekarz
weterynarii. Prowadzi prywatnq
praktyk~ lekarskq na terenie
gminy asielsk.
Ukonczyl Szko!;: Podstawo
Wq nr 2 1"1 Nasielsku. Aktywnie
uczestnlczyl w iyciu szkoly.
Dzialal w ZHP. wZbogacal 5WO
)<1 wiedz~ i umiej~tnosci poprzez
pracl;! w k6!kach zainleresowan:
cllemicznym. matematycznym,
recytatorsklm. Dzialal lakie po
za szkolq. W wieku 131at z przy
lilciolmi zarozYl grup~ Ruch
Swiatlo . Zycle angazuiqc si~ w
jej prac~ przez wiele lat. Wielo

krotnie uczestniczyl w pieszych
pielgrzymkach na Jasnq Gor!?
W la aeh 1978-83 ucz;:szczal
do Teehnikum Hodowlanego w
Golqdkowie. Ukonczy/ je z wy
roznieniem. Jeszcze w czasie
nauki zelknq/ si~ ze srodowi
skiem opozyeyjnym wobec 61"1
czesnej wladzy. Zaangazowal
si~ w jego dzia!alnose. Ukonczyl
Wydzial Weterynaryjny SZkoly
G<ownej Gospodarstwa Wiej
skiego. Na III roku studi6w zo
sla/ wybrany Przewodniczqcym
Samorzadu Mieszkanc6w
Osiedla Akademickiego
W r. 1989 czynnie wsparl
Kampani~ Wyborczq "Solidar
nose". Wsp6ltworzyl Komilat
Obyvvatelski 1"1 Nasielsku. Od r.
1995 czlonek Unii WolnoSci.
Choeiai pochodzi z miasta. to
jednak poprzez s\'loje codzien
ne konlakty zawodowe dosko
nale pozna! problemy wsi i rol
nietwa. Uwaza, ze Sejm jest tym
organem, kl6ry powinien slwo
rzye wsi polskiej lakie warunki
prawne, abysmy byli w struktu
rach europejskich partnerem a
nie pelenlem. Interesuje go lak
ie sIan zd~owotny spoleczen'
stwa i warunki zyGia emeryt6w i
rencislow. Uwaia, i.e nalei.y
przeprowadzic gruntowne reior
my sluzby zdrowia i systemu
emerytalno-rentowego. Pod
kresla, ie emeryt i rencista po
latacll pracy musi miee za9wa
ran\owane godne warunkl iy

cia.

- Ale ja umieram z tej niepewnosci i trask!
- WysliJ wi~c kogo zClulanego na zwiady, bqdi: jeszcze cierpli
\Nq par~ mlesi~cy.
. Rob jak ehcesz, kochany bracie, ja juz do niczego oclloly i
woli nie mam
Starosla wezwal Jana Zaremb(;:, klOry mu opowiedzial ze
szczeg61ami wiesci przywlezione przez ·rancuza. Wessel mac
no si~ zasepil, mal niestely Marili' Kazimjer~.
- Jasnie wiehnozny panie! - przem6wi! Zaremba - widze lylko
jednq rad~. Pozwolcie mi jechac do Rzymu, nieellze i ja cos
zrobi;: dla pani mojej serdecznej. Toz to moj ObOWlqZek, jakie
bym smia/ stawie si~ po smierci przed panem moim, gdybym lu
patrzyl oboj~tnie na krzywd~ jego jedynaczki l
- Dzi;:kujli! za waSZq przyjai.:n, panie Jan Ie! - rzecze slarasta 
chodimy wili!c zaraz do krolewiczowej. Mialem sam to na mysli,
uprzedzacie moje zyczenie.
- Moia Marysiu! 010 pan Jan ofiaruje si~ jechae do Rzymu
w lwojej sprawie - rzekl wchodzqc do pokoju siostry.. Ma
slusznosc w swoieh supozycjach; a maze kr61ewicz chory? A
moze uwi~ziony? Wszystko jest moiliwe na tym inlryganckim
dworze. Jui. on tego dojdzie I przywiezie pewne wiado
mosci.
- Chybabym zyeie 1"1 drodze postradaL Inaczej mam nadziel'~.
ze z kr61ewiczem powroclil. Tak mi Boze dopom6z! - m6wi z
przej~ciem Zaremba
(c.d.n.)

gorocznej plelgrzymce ks. pra
/ala Leona Szalkowskiego, pro
boszcza parafil Ciche. To jeden
z najslarszych pielgrzym6w. na
zywany jest ojcem pielgrzymki.
Jest bardzD lubiany przez piel·
grzymkowyeh braci i Slostry.
Pozdrawlalo go wielu nasielsz
czan.
W pielgrzymim orszaku idq
starsl, idCj m/odzi a nawel bar
dzo mtodzl. Agnieszka Gientek

Zniwa
Chylq si~ ku ziemi
Klosy pelne ziarna.
Co je wychowala
Ziemia nasza, czarna.
Slychac odglos kosy.
00 i:niwa ochola.
Kai:dy klos zebrany
Jest na wag~ zlota.

k16rzy przygotowywali positek i

ci, kl6rzy w kazay inny sposob
wsparli llil akCJE;? zasluzyli na to
podzil;)kowanie. Wydaje mi sil;),
ie w tym roku przybylo ludzi
zaangazowanych w przYJEi!cie
pielgrzymow_ ,.Starzy", Jak cho
clai-by zgran a za/oga naSlel
skiego przedszkola, majq Jui na
przykoscielnym placu slate
miejsce.
Pielgrzymi poiegnall Na

86g dal plan obfity.
Pogod~ na zbiory.
Kazdy b~dzie syly
I do pracy skory.
Chleb z nowego zboza
Pachnqcy, rumiany,
Cililiko nan pracowa!
Rolnik nasz kochany.

80ie' cos dopom6g1
Zencom, zebrac plony,
W doiynkowym wlencu
Blildzie uwielbiony.

Na zdJ~iu: Agnieszka Gienlek najmlodsza uczestnlczka pielgrzymkl spozy
wa przy naslel kim kosclele posilek

$piewajcie kosiarZ8
W czas trwania dozynek.
Zboze z pol zebrane.
Czas na odpoczynek.

z Proslek jeszcze nie idzie, ma
bowiem dopiero 7 miesil;!cy.
Jest naJrnlodszq uczestniczka
tegorocznej pielgrzymki. Podr6
zuje w6zeczkiem lub niesiona
jest przez mam~, Danutlil Gien
lek. Gzasami mamE;! wyrEi!cza
najstarszy jej syn Darek. Ma lal

Usiqdicie iniwiarze
Przy razowym chlebie.
Waszych rqk on dzielem
I Boga, na niebie.
Szcz~sc Boze

sielsk piesniami_ Przeplataly Sl~
one z zawolaniem: do zobacze
niB za rok.
Nasielszczanle lei korzystali
z goscinnosci ludzi z diecezji
e1ckiej. gdy podobnie jak w roku
ubieglym \oVZililli udzia/ w suwal
sklej pielgrzymce do Tei. co w

Rolnikom!
Jerzy R6i:alski

Velcka piel~rzymka wNasielsku
Od piE;!ciu lat w dniu 3 sierpnia
przez teren naszej gminy prze
chodz q pielgrzymi z diecezji Elk
podqiajqey do GZl;!stochowy.
Na lrzy godziny zatrzymujq siE;J
w naszym kosciele, uczestniczq
tu we Mszy sw., odpoczywajq i
spozywajCj positek. T e kr6tkie
kilka godzin wsp61nej modlitwy
stanowi waine wydarzenie w
zyciu parafii. W Nasielsku na ten
dzien po prostu siEi! czeka. Pie!·
grzyml z diecezji elckiej Sq tu
mile widziani. Wielu z nich takie
czeka niecierpliwie przez ealy
rok na spotkanie ze swymi na
sielskimi przyjaci6/mi. I powie
dziec, ie te kilka godzin tak bar
dzo Iqczy ludzi z odfeglych tere
nOw. I nie jest to robione na po
kaz. U podstaw lej wzajemnej
sympatii i przyjaini leiy gl~boka
wiara. Tym, ktorzy nie rozumie

jq, co 10 Sq wart05ci chrzescijari
skie, a 0 nich tak wiele sil;1 mowi,
radzilbym wziqc udzia! w piel
grzYmce i to nie koniecznie w
charaklerze pielgrzyma_ To, co
robi q ludzle przyjmujacy plei
grzymow, to takie udzial w ptel
grzymce.
W obecnym roku do nasiei
skiego kosciola przybyla ponad
800 pielgrzym6w z uroczych
ziem p6/nocno-wschodnich. Pi
lotowal ich ks. Antoni Skowron
ski. Swililcenia kaplariskie otrzy
mal w tym roku - , 5 kwietnia w
E/ku. W Nasielsku odprawil SWq
pielgrzymkowq Mszl;! sw_ prymi
cyjna. Po zakonczeniu nabo
ier'islwa udzielil wiernym zebra
nym w kosciele przewidzianego
w lilurgii na t~ okazj~ b1ogosla
wieristwa.
Po raz piCjty spotkalem na te

Na zdjf,iciu: Pielgrzymi odchodzqcy w dalszq

pil;!tnascie. Pomagajq tei mni.
Clekawostkajest to, ie pani Da
nuta miala juz 7 syn6w. Jako
osme dziecko przysz/a na swiat
co rka Ag nieszka _Ma ma za bral a
najmlodsze i najstarsze dZlecko
na pie!grzymk~, aby podziEi!ko
wac Bogu i Matee Boiej za t~
taskE;?
Pielgrzmi dZi~kowali gospo
darzom za goscinE;!. Wydaje mi
si~, ie iaden z p'llnik6w nie od
szed! z Nasielska glodny. Gi,

drog~

Ostrej swieci Bramie. Razem z
Przewodniczqcym Rady Miej
skiej wl;ldrowa/o do Wilna 10
os6b z naszej parafii.
AZ.
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Nasielszczanie pracuj~
u Bauera
Spoza szyb kioskow Ru
chu kuszqCO usmiechajq si~
do nas dziesiqlki kolorowych
ezasopism. Niektore, jak
zw!aszcza Tele Tydzien, Te
Ie Swiat, Super Tele cieszCj
sit;! wi~kszym nii inne powo
dzeniem. Swoich stalych
klientow majq lei Tina, SWlal
Kobiety, Bravo. OtM wymie
nione tu tytu!y i 5 innych dru
kowane b~dq juz wkr6 ce w
Cieehanowie, gdzie wydaw
nictwo H. Bauer sp. z 0.0.
pobudowa!o na lerenie bylej
fabryki domow drukarni~ (te
ch ni ka wklli'slodru ku). Za

czesny, skoro zainstalowano
w nim urzqdzenia zdemonto
wane w Niernezech.
Te I inne zarzuty i obawy
pr6bowa! rozwiac dyrektor
eieehanowskiej drukarni p.
Wojeiech Kusio na spotkaniu
w dniu 5 lipca. Wzi~li w nim
udzial przedstawiciele wladz
woiew6dzkieh i miejskieh
Cieehanowa oraz dziennika
rze z prasy lokalnej. Oyrektor
stwierdzil, ze wi~kszosc
obaw wynikala nie ze swia
domosei ekologicznej, a ra
czej z niewiedzy, kl6ra za
zwyczaj jest okazjq do snu-

Studzianki
Z bUdynku mie-szkalnego nieznanl sprawcy skradli dwa okna
drewniane. Ich wartosc" 700 zl.

Piescirogi Nowe
Nieznani sprawcy po rozg i.;lclu kraty i wywazeniu jednego skrzyd
la okna weszli do wn~trza sklepu skctd wyniesh artykuly spozywcze
warlosci 1000 zl.

Malczyn
Z nlezamkni~tej obory skradzlono krow~ 0 wadze 600 kg, wartosci
okolo 2000 zl.

Cieksyn
Dokonano tu wlamania do domku letnlskowego sk<jd skradzlono
narz.;ldzia dobrej marki, lelefon komorkowy, wt;ldki, rower gorski i
inne przedmioty 0 !qcznej wartosci okolo 30.000 zl. Sprawcow
jeszcze nle ustalono.

Borkowo
Wlamano si~ tu do garaiu j skradzrono przedmiotywartosci okolo
2000 zl. Sprawc6w uslalono. Przedmioly odzyskano.

Nieznani zlodzieje skradli na uL Starzynskiego samoch6d Flat
126 P-el. wartosci 12.200 zl.
Kradzlezy samochodu Flat 126P dokonano takZe na vi. Warsza
wskieJ. I w tym wypadku sprawc6w jeszcze nie ustalono.

Nieznanl sprawcy skradll rower g6rski waiiosci 550 zl.

asielsk
Jeden rower gorski warlosci 350 zi ukradziono Z plwnicy bloku
przy ul. Warszawskiej, drug; rower skradziono na ul. Eleklronowej.
Wartosc lego roweru sao zl.
Przygotowalnia form· maszyna grawerujqca - heliokliszogral

klad ten b~dzie w stanie dru
kowac tygodniowo ok. sied
miu milion6w egzemplarzy.
Chociai budowa tak po
t~znego zakladu moze przy
niesc miastu duze korzysci,
to jednak w trakcie budowy
cz~sejej pojawialy sifil opinie
negatywne na jego lema!.
Zarzucano, i:e wewnqtrz i na
zewnqtrz jest za duzy po
ziom halasu, straszono nie
bezpiecznymi wyziewami i
zapyleniem, obawiano si~
stosowanego tu toluenu.
Zwracano wreszcie uwaglil,
ie nie jest to zaklad nowo-
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Studzianki

cia r6Znego rodzaju przypu
szczen. W tej chwili zaklad
jest w techno!ogicznym roz
ruchu. Firmie zalezy na spel
nieniu wszystkieh warunk6w,
jakie stawiane Sq przed tego
rodzaju zakladami przez in
slytucje stojCjce na slrazy
czystosci srodowiska.
Zaklad zatrudnia juz w
chwili obecnej 190 osob.
Przewidywane Sq dalsze
przyj~cia. CiekawostkCl dla
naszych ezytelnik6w moze
bye to, ie wsr6d zatrudnio
nych Sq takze nasielszcza
nie. Oglqdajqc poszczegolne
wydzialy drukarni ialowa
lem, ie przedstawieiele
Bauera jadqc na rozmowy do
Ciechanowa nie zalrzymali
si~ w Nasielsku.

AZ.

Zlodziej dokonal wlamania do magazynu sklepowego. Skradl
papierosy, alkohol i torebkli! damsk<j z dokumentami i pewni'j kWOlEl
pleni~dzy. Wartosc calego lupu szacuje sili! na 6000 zl.

Mokrzyce Wloscianskie
Spaleniu ulegla stodola drewniana kryla strzechCj oraz znajduJijce
w niej plony. Stra a wynosi 10.000 zl.

si~

Chrcynno
Dwaj m~iczyini zostali z!apani na gorqcym uczynku. Dokonali
wJamania do budynku gospodarczego.

Nasielsk
Dziecko 2,5-roczne wybleg~o na jezdni~ i zostalo potrqcone przez
samoch6d marki Polonez. Z obraieniami ciala zostalo przewiezione
do szpitala w Pultusku.

Zaborze
Pi~cjoosobawagrupa poruszajCjca si~ samochodem marki Wart
burg dokonala rozboJu na przechodzqcych m~iczyznach. Ponadto
skradziono 1 wanosciowy zegarek. SprawcOw uslalono. Prokurator
wobec lrzech z nich zastosowal dozor policyjny.

Nasielsk
W banku PKO ujawmono dwa lalszywe banknoty 0 nominale 100 zl.
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Komisariat Policii
Oehotnicza Straz Pozarna
Pogolowie Gazowe Nasielsk
Pogotowie Energetyezne Nasielsk
Pogotowie Wodociqgowe
Cenlrala Telekomunikacji
Pogotowie Ratunkowe Pultusk
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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 
Pb'lsk lei: 62-26-45 (bez n-ru
kierunkowego)
- 691-24-96
- zglaszanie uszkodzen lelefoni
cznych - 924
·999, 692-26-11

I DyiuRy NASidsldch Ap-;;k
Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiega:
1-3; 11-13; 18-27.08.97.
Apteka "Arnika" mgr SWiganiak, ul. Rynek:
4-10; 14-17; 28-31.08.97.

DyiuR PRzyc~odNi REjONOWEj
w NASiElSI{U
Lekarze internisci dyzurujq w kazdq sabot~ ad
gadz. 8.00-12.00. Nr telefonu - 691-25-03.
Gabinet zabiegowy czynny jest w kaid q sabot~
w godz. 8.00-11.00.

oLskA
Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej czynna
jest w dni powszednie i pracujqce soboty w godz.
7.00-21.00.
W wolne soboty w godz. 8-14.00.
W niedziele rozm6wnica czynna jest w godz.
9.00-11.00.

OCITA

-

PoLsl<A

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni
powszednie i w pracujqce saboty w godz. 8.00
18.00.
W wolne saboty w godz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczynny.

22-24.08.97.
"Duch i Mrok" - film przygodo
wy, prod. USA, godz. 17_00.
"Romeo i Julia" - film psycho
logiczny. prod. USA, godz.
19.00.
29-31.08.97.
"Zakochany kundel" - przy
godowy film animowany dla
dzieCI, prod. USA, g00Z. 17.00.
"Swill'lty" film sensacyjny,
prod. USA, godz. 19.00.
5-7.09.97.
"Z dzungli do dzungli" - film
przygodowy, prod. USA, godz.
17.00.
.,Klamca, ktamca" - komedia,
prod. USA, godz. 1900.
12-14.09.97.
"Relikt" - film grozy, prod.
USA, godz. 17.00.

"Duch i Mrok". Film przygo
dowy w rezserii Stephen Hop
kinsa. Koniee XIX wieku: inzy
,'lier przybywa do Afryki, by po
kierowa6 budowCj mostu kolejo
wego. Pracownikami fizycznymi
Sq tubylcy. Ulrapieniem akolicy
SCj dwa Iwy-Iudojady. Robotnicy
wierzq ze zwierz~ta Sq wyslan
nikami mocy nadprzyrodzo
nych. Wys r;lpuj<::t: Michael Do
uglas, Val Kilmer, Bernard Hill.
Czas projekcji - 109 min.

a

"Romeo i Julia". U:--vsp61
czesnlona wersja sztuki Wilia
ma Shaekespear'a. Jej akcja
przeniesion3 zostala do Meksy
ku. Dwa zamozne rody gang
slerskie walezq 0 wp!y,vy w kra
ju. Szef jednego z nicll ma syna
- kl6ry pewnego wieczoru posta
nawiazakrasc si~ na bal rnasko
wy. odbywaiqcy si\) w pa!acu
przeciwnik6w. Tam spotyka
Plli1knq nieznajomq. Mi.;dzy
m!odymi rodzi sie uczucie ...
Rei. Baz Luhrmann, wystepujq:
Leonardo DiCaprio. Claire Da
nes. Czas projekcji 120 min.
"Zakochany kundel" - film
animowany 0 zwierzt;!lach. Kla
syczna bajka z wytw6rni
Disneya. Pif,lkn a d!ugow!osa
spanielka mieszka wraz z wlas
eieielami w eleganckim domu.
Kiedy w!ascieiele wYJeidzajq
opiek~ nad gospodarslwem
przejmuie czasowo ciotka, ktora
sprowadza koly. Spanielka mu
si bronic sit;! przed ich agresja..
wreszcie ucieka z domu. Czas
projekeji 75 min. Film w polskiej
wersji j~zykoweJ,

"Swi~ty" - kolejna kinowa
wersja przygad - znanego z le

lewizyjnych ekran6w - dientel
mena-wlamywacza z niezapo
mnianym Rogerem Maorem w
roll g/6wnej. Anglia, lata 70.:
cll/opiec zamknii{ty w sierociricu
buntuje SIt;! przeciw wyehowaw
com, pomaga uciec dziewczy
nie -I jes1 sprawcq jej smierci. W
kilkanascie lat p6i.niej stajc sil;
dientelmenem-w!amywaczem,
pracujqcym na zlecenie. W ra
lach gt6wnych wystt;lpuJq: Val
Kilmer. Elisabeth Shue, Rade
Serbedzija. Czas projekejl 116
min.

"Z dzungli do diungli". Holly
waodzka wersja francLJskiej ko
medii "Indianrn w Paryzu·'.
Przedsii{biorca z WALL Street
pragnle zawrzec zwiqzek mat
i.erlski, przedtem rnusi ]ednak
atrzymac rozw6d. Jego pier
wsza zona przebywa ad kilku
nastu lat w diungli nad Amazon
ka. Amerykanin wyrusza w dale·
kCj podr6i. Po przybyciu na miej
see dowladuje Sl~ ze ill;) syna, ..
Rez. JO~1n Pasqin. Wyst.: Tim
Allen, Martin Short, czas proje
kCJi 105 mtrl.

.,Klamca, k!amca". Komedia.
Historia adwokata kt6ry odnosi
sukeesy zawodowe - i zanie
dbuje rodzin~. Pewnego dnia
otrzyrnuje trudne zadani ma
bronic zon~. kl6ra regularnie
zdradzala mi{za. Sprawa jest do
wygrania, ale wymaga nicuelci
wyeh chwyt6w prawniczych.
Radzina si~ sprzeciwia. W ,-oli
gl6wnej . znakomity Jim Carrey
oraz: Maura Tierney Justin Co
oper. 83 min.

"Relikl". Film grozy. Amery
kanski anlrapolog przebywajq
cy w Brazylii wysy!a eksponaty
do Muzeum Hislorii Naturalnej w
Chicago. Po szeselu tygodniach
skrzynie docie ajq na mieisce,
pusle. Ale nast~pnego dni~ pr?
cownley muzeum znaJdujq
zwloki zarnordowanego s1raini
ka. Rez. Peter Hyams. Wyk.:
Penelope Ann Miller. Linda
Hunt, Tom Sizemorere. Czas
projekcji 109 min.
Serdecznie zapraszamyl!!
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Znaczenie hasel:
Poziomo: 1- duch, mara. 4 - kolejne... do egzaminow, lub pod
gork~. 9 - oprowadza po muzeum, 10 - oezy samoehodu, 15 - uparte
zwierz,?, 16 - kro kie spodenki. 17 - filmowe niebieskie ludziki, 20 
miasto w pd. Hiszpanii (AndaluzJa), 23 - instrument klawiszQwy,
odmiana harmonii. 26 - vvynik dodawania. 28 - polor, powab. 29 . nie
zachlannosc, ograniczenie sil;l, 31 - drzewo lisciaste - rosnie na
terenach podmok!ych, 33 - morski pojazd, 35 - pokrywka. 36 
specjalista od wystroju wn~trz, 38 - dawniej portlel, portmanetka. 40
biez. batog, 41 - antonim klamstwa, 44 - jeden z kontynentow. 45·
pole poza linlCj gry, 46 - pOJemnik, worek. 48 - rna go rzeka - wolny
lub wartki, 50 - szkoeka rodzlna, 52 - pOW1arzajC\ce si~ spory.
wypadki. zajscia, 54 - tkanina
welnlana z kr6tkim ulryzowa
nyrn wlosem, 55 - nie jedno w
domu (zdrob.). 56 - zabezpiecza
przed zlodziejami, 57 - splyV.,r3
wiosnCj rzeka.. 58 - przyrzqd z
igiq - wskazuje strony swiata.
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Pionowo: 2 - z Maryjq w Betlejem, 3 - informacja na drzwiaeh. 5
-deeyzja w wyborze kogos lub czegos, 6 - filia, oddzial, 7 - trzymanie
si~obstawanie przyswoim zdaniu, 8 -wydawca, 11 -wyspa na kt' reJ
wi~ziono Napoleona. 12 - sprzedaja je na loterii. 13 - ... z gazetaml.
14 - na nim skiada si~ oliar~, 18 - ma 60 sekund, 19 - przekroczyl
go Cezar, 20 - rodzaj roslinnosci w gorach przewaznie skarlowacia
lej, 21 - pokaz. 22 - nauka i~zyka obcego na wyzszej uczelni, 24 
mala mJeJscowosc, 25 - masz go w kr~goslupie, 27 - gatunek me'Ny,
30 - masz jq na ubraniu. 32 - wyciskasz go Z owocow lub warzyw,
34 . jednos ka mlary powierzchni ziemi, 37 - tyt statku, 39 - maly
wieniec, 41 kondygnaCJa domu na pozlome ,,0". 42 - doswiadcze
nie, 43 - los czlowiekz, - Inaczej, 46 - masz je nOCq - mile lub
koszmarne, 47 - dostaje je niegrzeczne dziecko, 49 - stosujCj go
bokserzy, 50 - miarowy. rowny ... , 51 - sklada sie z protonu i neulro
now, 53 - mieszkasz w nim.
W rozwiqzaniu krzyzowki prosimy podac haslo paws ale z liter
wypisanych z krmek ponumerowanych w prawym dolnym rogu do
diagramu. B~dzie to mysl F. de la Rochefoucauld'a.
Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres redakcji do dn. 8.09,97.

(

GAZOWE NAPRAWY,IINSTALACJA
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI
- Sprzedaz pod;::rzewaczy do wody, kotl6w
e.o. gazowycfi i oJejowych, osprz~tu tj.:
zbiorniki oleju, gazu plynnego, wklady
kominowe j inne.
- Sprzedai i montai olllOmatyki
- niisze koszty ogrzewania !
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
przeglqdy i konserwacje.
- A utoryzowan V serwis firm jak: TERMET,

DOM-GAZ STiEBELEL TRON - HYDRO
THERM, OCEAN, VAILLANT i inne.
Stanislaw Wi?ckowski

06-130 N<l:;ielsk, ul.Starzyrlskiego 4 0 m.6
tel. (0-23) 6912347
1
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Zaklad Prefabrykacji BudowlaneJ
Nowy Dw6r Mazowiecki, ul.U?czna 49
tel. (0-22) 775 35 21, 775 12 25
Oferujemy r6wniei :
KOSTKIi BRUKOWJ\ • wibroprasowanCl
I szarCl i kolorowCl I

r

\

ELEKTROMECHANIKA
pojazdowa

Wiestaw Gqsiorowski
Nasielsk. ul.Anny JagieJlonki 6

~

tel. 691 21 39

Od redakcji.
J

SYSTEMY A ARMOWE

• immobilisery: centralne zamki,
I, autoalarmy,
elektryczne szyby," bfokada zaplonu,
radio-montai," afarmy w pomiesz.czeniach,
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Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14

Wprawdzie to dopiero druga w 3-/etniej
historii naszej gazetld podwyzka cen za odda 
wanq do Panstwa dyspozycji powierzchni~ re ~
kfamowq - niemniej jednak wypada Ja. wczes 
niej zapowiedziec, co niniejszym czynimy.
Podwyz.szone ceny obowi,=!zywac blfd9,
od numeru paZdziernikowego. a my ze swej
strony obiecujemy, ze w/w podwy-zka nie \IV)! ~
szczupli nadmiernie Pailstwa portfeli.

~-~K.S. "Wkra" Cieksyn po
wstal w 1995 roku z inicjaty
wy radnych Andrzeja Malona
i Marka Gerasika. Zostal po
wolany ZarzCjd Klubu oraz
powstala sekcja pilki noznej,
w sklad ktorej wchodzCj dru
zyny: seniorow wyst~pujClca
w A-klasie okr~gu Ciecha
n6w, oraz zakow i trampka
rzy, ktore oparte SCj na za
wodnikach UKS "Junior"
dzialajqcym przy szkole pod
stawowej w Cieksynie.
Mlodzi pilkarze wystt;:po
wali na turniejach "Super
Gol" w Ciechanowie. turnieju
szk61 podstawowych w Na
sielsku - gdzie zaJ~I; drugie
miejsce i na festynie w Cie
ksynie.
Trenerem druzyn senio
row, trampkarzy i zakow jest
Andrzej Malon - instruktor pil
ki noi:nej.
Druzyna senior6w zaj~la
w sezonie ~6i97 4 miejsce w
rozgrywkach A-klasy. Bralo
w nich udzial 11 druzyn, kto
re Sq reprezentantami miast
i gmin z terenu calego woje
w6dztwa.

Tabela A-klasy:
1. "Delfin" Rybno - 49 pkt
2. "Orzel" Plorisk - 47 pkt
3. "Wkra" BiezUrl - 39 pkt
4. "Wkra" Cieksyn - 36
pkt
5. ,,8jyskawica" Gumno 
32 pkt
6. "Tamka" Dzierzgowo 
31 pkt
7. "Kormoran" Ruszkowo
- 30 pkt
8. "Wictoria" Oldaki - 30
pkt
9. "Gryf" Kownaty - 23 pkt
10 "Wkra" Socllocin - 7
pkt
11 . LZS Radzanow - 1 pkt

ZarzCld Mlejski w Nasiel
sku informuje, ze najdalej do
dnia 28 sierpnia 1997 roku
do godz. 16-tej przyjmuje
zgloszenia kandydat6w na
czlonkow obwodowych ko
misji wyborczycll od Komite
tow Wyborczych. kt6re zare
jestrowaly okrl7gowe listy

kandydat6w na posl6w (ub
kandydat6w na senalorow w
okrf?gu wyborczym Nr 8 obej
mujC\cym obszar wojew6dz
twa ciechanowskiego.
Liczba osob powolywa
nych w s~ad poszczeg6~
nych komisji przedstawia si~

Klub boryka siiil z trudnos
ciarni finansowymi. Ponie
waz dotacje z budzetu gminy
nie pokrywajCl kosztow, ktore
trzeba poniesc na dzialal
nose klubowq, bardzo mile
widziani Sq sponsorzy ktorzy
zechcq wspomoc budiet klu

bu.
Druzyna w sezonie 97/98
ma zamiar uplasowae si~ na
lepszym miejscu i zdobyc
awans do wyzszej klasy.

nast~pujClCO:

Na zdj!?Ciu przedstawiamy
druzyn~ oraz sponsor6w:

stoiC] od lewej: Mariusz Zie
mnicki, Pawel Malon, Robert
Olczak, Jacek Malon, bram

karz " Artur Maciqtek, Adam
Kosior, Arkadiusz Gerasik,
S~awomir Jaskiewicz, spon
sorzy z firmy geodezyjnej
"Adamir" - Adam Kuchciliski
i Miroslaw lukasiak. sponsor
Z Cieksyna - Janusz Gers.
Siedz'l od lewej: Janusz
Malon, Piotr Dalecki, kapitan
druzyny i graJqCY trener - An
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OK'N Nr 1 (LO)
Nr 2 (Szkola Nr 1)
Nr 3 (Szkola Nr 2)
Nr 4 (ZSzZ)
Nr 5 (Piescirogi)
Nr 6 (Instal)
Nr 7 (Mazewo)
Nr 8 (Pianowo)
Nr 9 (Krzyczki)
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-9
-9
-7
-7
-7

-7

drzej Malon, Sylwester Bialo
rudzki, prezes KS IIWkra"
Marek Gerasik, Marek Prusi
nowski.
Warto wymienic r6wniez

zawodnik6w, kt6rych nie ma
na zdkciu, SCj to: Pawel Or
dak, Marek Goriat, Raben
Mazurkiewicz, Waldemar
Bialofudzki, Dariusz Suski.
Na zdJ17ciu zabraklo r6wniei
jednego ze sponsor6w Janu"
sza Rucinskiego.
AZ.

Nr 10
Nr11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15

(Zabiczyn)
(Popowo)
(Budy Sienn.)
(Dt:;:binki)
(Ruszkowo)
(Cieksyn)
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PrzewodnlczCjcy Zarzqdu

mgr WOjciech Os rowski

z.. .p6l nodokcyJny.
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