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Rok szkolny 97/98 
rozpocz~ty"ZYCle"-. .
wyrozmone 

W dniach 29-30 sierpnia br. odbyly si~ II Plon
skie Spolkania Prasy Lokalnej. Pomyslane one 
byly jako szkolenie amatorskich kadr dziennikar
skich oraz miejsce wymiany doswiadczen. Dadat
kowo mozna bylo zapoznac si~ tam z aktualnie 
wydawanymi na terenie wojewodztwa ciechano
wskiego i diecezji plockiej tytu!ami prasy lokalnej. 
Uczestnicy "Spotkan" najbardziej jednak czekali 
na wyniki konkul"su na najlepiej redagowanq ga
zet~. I w tym roku zakonczenie rywalizacjl adbylo 
si~ w Plorisku. 

Podobnie jak w roku ubieglym tak i W obecnym 
dostrzeiono nasze pisemko. Otrzymalismy wy
r6znienie w kategorii gazet samorzqdowych. Rze
czowym wyrazem uznania jest nagroda w postaci 
dyktafonu i aparatu totograficznego. Dodatkowo 
uhonorowano naszq redakcj~ odznakq "Za zaslu
gi dla wojew6dztwa ciechanowskiego". Przyznal 
nam jq Sejmik Samorzqdowy Wojew6dztwa Cie
chanowskiego. 

Nie kryjemy, ie takim obrotem sprawy jestesmy 
usatysfakcjonowani. Cieszymy si~ z otrzymanych 
nagr6d, wyr6Znien i odznaczeri. Tym bardziej jest 
nam milo, poniewai dysponujemy znacznie skro
mniejszymi srodkami i to zarowno w postaci 
sprz~tu jak i finansowymi niz inne redakcje. 

Tegoroczne "Spotkania" byly zorganizowane 
r6wnie starannie jak poprzednie. Dotyczy 10 takie 
doboru wykladowc6w. Byli nimi znani i cenieni 
pracownicy Wydzialu Dziennikarstwa oraz dzien
nikarze radia i telewizji. Wymieni~ chociai.by prof. 
Jana Klossowicza, dr Macieja Pacul~, red. Marka 
Przybylika. dr Grazyn~ Majkow kq. Jury konkursu 
przewodniczyl sam Stefan Bratkowski. 

AZ. 

To. co przezyl Nasielsk 1 
wrzesnia br. zasluguje na uwie
cznienie w kronikach naszego 
mlasta. Bylo to swi~to dzieci i 
mlodzieiy wracajqcych po wa
kacja,eh do szkolnych lawek, by
10 to ez SWlfilto calej spolecz
nosei miasta Igmlny. W tym dniu 
"wzbogacilismy" sir;! wszysey 0 
nowy. pil;kny budynek szkolny. 
Wybudowany dla Zespolu Szk61 
Zawodowych z inicjatywy dyre
ktora szkoly, nauczycieli i rodzi 
cow uezni6w ~dzie slui l obe
cnym i przyszlym poko enlom 
mlodych naslelszczan. k ore tu 
b!;)dq zdobywaly polrzebnq wie
dZli!. nabywaly umlejfil n SCI 
oraz uczyly sj~ wsp6ldzralanla I 
wspolodpowiedzialnosci za do
bra wsp61ne i za drugiego czlo
wleka. Oddany do uzy ku budy
nek jest szczeg61nlG trafna in

riusz ocki ks. Zygmunt Kamin
ski. przybyl I nasi arlamenta
rzysci. wys cy urz\ldnicy Mini 
sters\wa Finans6w i Minister
s wa Edukaeji NarodoweJ. 
p zedstawiciele InstytucJi oje
wodzkich, delegacje szkol z Ie
renu wojew6dztwa. 

ZQodnie Z polskq tradycjCj, od
wlonCj po lalaeh zapomnie

nia. a zalecaJqcq rozpoczynanle 
wainych przedsl~wziQc z 80
giem 0 godzinle dziewiq ej w 
kosClele parafialnym zebrali sit; 
uczniowle wszyslklCh nasrel· 
skich szk6!, nauezyciele oraz 
niekt6rz.y goscie. aby uczestni
czyc w uroczys ej szy sw. 
Przewodnlczyl JeJ ks. biskup 
Zygmunt Kanllriski. Po lej za
konczeniu UCZnlOWle szk6! 
srednich, delegacje szk6~ pod
stawowyct1 i goscl8 udall S[~ na 

weslycjq u progu XXI wieku i 
trzeciego ysiqclecla. Rang!;) 
wydarzenla podnJosla decyzja 
wladz oswia owych wojew6dz
twa 0 zlokalizowamu w aSJel
sku wOJew6dzkiej inaugurac i 
now go roku szkolnego szk l 
Srednieh. Faktlen W powlqzaniu 
z odda iem do uiytku nowego 
budynku szkolnego sprawil. ze 
w pomedzlalek 1 wrzesnia Na
sielsk goscil wiele wai ych 
os6b. Przybyl iskup ordyna

uli~ L,p Wq do Zespolu SzkOi 
Zawodowycn, 

Gospodarz uroezystosci, dy
rek or szkoly Grzegorz Duchno· 
WSkl, serdecznle pov'lIlal przy
by!ych, przedstawil historifil 
5zkoly I podzlt;!kowal wszystklm 
tyill, kt6rzy przyczynili si~ do jej 
roz-budowy. Wr~czono nagrody 

dokor'iczenie na sIr. 3 



Pierwsze z aw6dl sierpmo
wych posiedzen Zarz~du Miej
skiego odbylo si~ w dniu trzyna
stego. Poswi,?cone ana bylo 
glownie zagadnieniom gospo
darczym i sprawom sluz'oy zdro
wia. 

Na poczCjlku zebrani wyslu
chali argumentaeji p. Tadeu 'za 
Czachowskiego, ktory wczes
niej wyst{lpowal z prosb~ 0 
umorzenie podatku ad nieru
chomosci ad nowo nabytego te
renU. Na tym terenie w chwill 
obecnej nle prowadzi jeszcze 
dzialalnosci gospodarczej i w 
zwiCjzku Z Iym nie ma jeszcze z 
tego obleklU dochodow, a co 
wi~cej nieruchomosc ta wyma· 
ga duiych nakladow. Pracuje tu 
cili'zki sprz$t, dokonczone zo
slalo uzbrojenie, zmienia si!;! 
wyglqd od strony ulicy. TrwajCl 
Intensywne prace w wyniku kto
rych zwiE;lkszy sit; potencja! pro
dUkcyjny zakladu, powstanq no
we miejsca praey. Argumenly 
podane przez zainteresowane
go oraz fak!. ze dotychczasowa 
dZlalalnosc przedsi~biorstwa 
swiadczy 0 solldnosci flrmy 
zadecydowaiy 0 pozytywnej de
cyzji, jakq podj~[j czlonkowie 
Zarzqdu. 

W drugiej cz~sci obrad domi
nowa!a tematyka sluzby zdro
wia. Zagadnienie to zoslalo Ii"y
'Nolane przygolowaniami .,re
sortowych" w!adz woj. ciecha
nowskiego do wdrazanla refor
my w podsta owej apiece zdro
wotnej. Gmina nasza maze bye 
jednq z pierwszych gmin w wo
jew6dz(wie na lerenle ktorej fakl 
ten maze zalstnleC. RodzE! si>,! tu 
jednak pewne obawy, poniewaz 
cala reforma jest jeszcze w sta
dium eksperymentu i ekspery
ment ten moze stac sili! naszym 
udzia!em. Abywyjasnlc rodzCjce 
sif,! w~lpliwosci, na posiedzenie 
Zarzqdu przyby dyr. ZOZ w Put
lusku dr Lech Tr9dota i kierow
nik Osrodka Zdrowia w Nasiel
sku dr MaJgorzata Pec. 

Burmistrz poinformowal przy
bylych a podejmowanych przez 
samorz"ld dzialaniach majq
cych na celu popraw~ sytuacji 
sluzby zdrowia wnaszej gminie. 
Slwierdzi! lez, ze zainleresowa· 
ni jestesmy reformq, ale dotych
czasowe prace w lej dziedzinie 
budzq nasze obawy i niepok6j 
(wynika to m.in. z tego, ie nie 
przeprowadzono jeszcze refor
my luzby zdrowia w kraju i nie 
zreformovvarlO systemu ubez
pieczen). 

Dr Lech r~dola przedslawil 
koncepej9 przekszt3lcen W 
PodslwoweJ Opiece Zdrowot-
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nej. lell podstawq jest funkcja 
tzw. lekarza rodzinnego oraz 
kontrakt indywidual1y lub gru
powy na prowadzenie opieki 
zdrawotnei na lerenie gminy. 
Istnieje jeszcze druga moili
wosc. Grnina moze przejqc 
sluib~ zdrowJa na swym terenie 
i niq zarz2jdzac IN chwili obe
cnej nasz sall10rzqd nie wyraza 
takiej chr;lci Ogloszony zastal 
wi~c przetarg na kontrakt lel,a
rza rodzinnego. Wczesniej by 
jui ogloszony laki przelarg, ale 
nikt si~ na niego nle zg·osii. 

W wyniku przeprowadzonych 
rozmow Zarzqd, pozostajCjc 
przy swych obawactl, postano
wil przeslac do odpowiednich 
wladz pisma, w kl6rych wyraia 
zaniepokojenie z powodu za
miaru przeprowadzenia przelar
gu na kontrakllekarza rodzinne
go argumentujCjc je m.in. troskq 
o los personelu srednlego oraz 
tym. ze lekarz moi.e przedluzac 
leczenie u siebie, aby nie wyda
wac pieni~dzy ze swego budi:e
tu na speqallst6w. 

W koncowej cZ{lsci spotkania 
om6wiono dzia!ania gminy pod
jE;lte w eelu udzietenia pomocy 
osobom i gminom dolkni~tYIl1 
przez powodz. 

Gi6wnym puntekm posledzG
nie w dniu dwudziestego dzie
wiCj!ego byto spolkanie z p. Ka· 
zimicrzem BaniC!., wlascicielem 
przedsi~biorstwa powstalego 
po bylym zakladzie Mera-Zem. 
Niestety Bamet takze upadt. W 
wyniku lych dw6ch upad/osci 
wiell) naslelszczan stracilo pra
Clil. a sam oblekt zostal w po
waznym stopniu zdewastowa
ny. Obecnie pan Bania odzyskal 
Ilie sprzedanEj przez banki 
CZI;?SC zakladu i chce na nowo 
padjqc w l1im dzialalnosc go
spodarczq I to na duzCj skal~. W 
lym celu powolana Przedsir;l
biorslwo Produkcyjno-Handlo
we Mar-Met. Calosc swojej pro
dUkcji chce oprzec 0 zaklad na
sielski. Planuje, ie tu zamieszka 
i zamelduje si~. 

Przedsir;lbiorca przeanal izo
wa! przyczyny poprzednich nie
powodzeri. Nie usprawiedliwil 

7ich 1 w. przyczynaml obiektyw
nymi. Mowi! tez a swoich bit;!· 
dach. Zapewnial. ze tamte lata 
wiele go nauezy!y. Nowy sw6j 
zaklad chce oprzec na solid
nych podstawach. Chce oczy· 
wiscie zarobie. ale chce takie 
dae ludziom prac~ i godziwe za
robki. Do tyeh dojdzie si~ jedllak 
stopniowo. Placa b~dzle od
zwierciedleniem jakosci pracy. 

W chwili obecnej prowadzony 
jest juz remont obiektu. Zatrud
nieni S2j jui pierwsi pracownicy. 
W!asciciel planuje, ze do konca 
biezCjcego roku zalrudni okolo 
100 os6b. Nasilenie przyj~c na
stEjpl w I kwartale 1998 r. Wynika 
to z lego, ze ma juz podpisane 
piervvsze konlrakty z powazny
mi przedsi!;!biorstwami z Nie· 

miec. W piervvszym etaple uru
chorniona zostanie lakiernia i 
gaJwanizernia. Produkcj~ drob
nych detail b~dzie zlecal koope
rantom. Uwaza, ze Z 1ajdzie ta
kich w Nasielsku i najblizszej 

koliey. Ooeelowo zamierza za· 
trudnic okolo 500 os6b. 

Czlonkowie ZarzCjdu zadali p. 
Kazimierzowi Bani szereg trud
nych pytan. lam bardziej i.e u 
podstaw razmow legla nie [ylko 
ch~c zaprezentowania si!;! 
prLedslawicietom nasielskiego 
samolzCjdu, ale i prosba 0 umo
rzenie w 50% podatk6w od nie
ruchomosci za lata 1992 i 1993. 
PozostalCj kwott;! przedsir;!biorca 
chce zap/acie sukcesywnie do 
korica roku. Zarzqd, biorCjc pod 

uwagE;l wysokosc srodk6w, jakie 
iuz zostaly zainwestowane w 
odbudowr;l zakladu oraz potrze
by wynlkajqce z lerrninowego 
uruchomienia produkcji wyrazil 
zgodl;? na takie rozwiqzanie. 

Drugim waznYIl1 punktem te
go posiedzenia byto zatwlerdze
nie propozycji do skladow oso
bowyeh Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Postanowiano, ze 
wszystkie Komisje b{ldq praco
waly w sk!adach dziewi~cio

osobowych. W zwiCjzku z tym, 
ze Hose zg!oszonych os6b do 
lycll organ6w byla w kilku wy. 
padkach wili'ksza, przeprowa
dzono losowanie. 

Notowa! AZ. 

Nowe ulice i drogi 

• W najblizszych dniach ukor1czone zostanir~ ukladanie chodnika 
na ulley Mfynarskiej. Chodnik ten wykonany jest z polbruku. 

• Zakoriczone zostalo przewidziane na ten rok asfaltowanie dr6g 
w Andzinie, Konarach i Jaekowle. Wkrotce ruszq prace przy asfal
towaniu dr6g w l<:rzyczkach, Popowie I Jask6!owie. 

• Jeszcze w roku obecnym as!alt zostanie poloiony na ulicy 
Krupki. W koncowej zas faz~ wkroczylo przygotowanie dokumenla
qi na odwodnlenle lego osiedla. 

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy 

•. Zaawansowane SCI rozmowy z Namdowym Funduszem Oehro
ny Srodowiska maj2jce na celu uzyskanie srodk6w na urzCldzenie 
nowej kot/owni gazoweJ w Szkole Pods!awowei nr 1. 

• Gmlna uzyskala w GKf<FiT zwi~kszenie funduszy na budow~ 
hali sportowej. lqcznie z ej instytucji otrzyrnalismy 562.000 zl. 

• Takie Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiE;lkszylo przewi
dZlanCj na hal~ doslacj~ 0 kWOl~ 110.000 zl. Tak wi~c w roku 1997 
uzyskallsrny ICjcznie z tej instyluCji 310.000 zl. 

Mija termin 

• Przypominall1y, ze 15 wrzesnia ll1i;a termin, do kt6rego nalezy 
wp!acac drug<l ral~ podatku ad srodk6w Iranspor1owych. W stosun
ku do os6b, kt6re nie wpiacily I raly zoslalo wszcz~te posl~powaflie 
egzekucyjne. 

W poszukiwaniu nowych miejsc pracy 

• TrwajCj proby sciEjgnili'cia na nasz teren irlll, kt6re da!yby nowe 
miejsca pracy. Zainteresowanie w tym wzgl~dzle wyrazila firma 
Valcomp, kt6ra produkuje na rynek wschodni meble oraz galenleri~ 
z drewna. 

• Zglaszajq sii;l nast~pne osoby pragnqce zaiClC si!Z na naszym 
terenie zagospodarowaniem smieci. Ostatnio swoje propozycje 
przedst8wila firma Kom-Tech. 

• Biznesmen z Moskwy chelalby w Nasielsku za!oiye hUr1ownil;! 
narz~dzi renomowanych firm zachodnich. 

Op6i:nienie na budowie 

• Przed!uza si~ termin oddania wodociqgu w Zabiczynie. Powo
dem tego jest w dalszym ciCl9 wysoki poziom wod gruntowyeh 
spowodowany Ilpcowymy opadami. 

Przetargi 

• W najblizszych dniach odblildzie si~ przelarg na gazy ikacj~ wsi 
Kosewo_ 

Przedwyborcze spotkania 

• Akcja wyborcza wkracza w decydujqcq fazl;. W oSIBtnich 
lygodniach sierpnia z mieszkaricami miasla i gminy spotkali si~ 
kandydaci na poslow z ramienia AWS, ROP-u i UP. 

AZ. 
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i odznaczenia. Srebrny Krzyz 
Zaslugi otrzymal p. Tadeusz 
Kurnicki, Odznakl onorowe 
"Za zaslugi do oswialy" wr~czo
no p. Anieli Rogalskiej. p. Woj
ciechowl Ostr wskiemu i p. Ja
nuszowl Konerbergerowi. Na
grodaml Kuratora wyrMniony 
zoslal p. Grzegorz Duchnowski 
I p. Barbara Modzelewska. Po
nadto w CZl;lsci ofiCjalnej mlaly 
tei miejsce kr6tkie wystClpienia 
cz esci zaproszonych go' ci. 

Biskupa znalazly sil;! m.m. 510
wa: ..Pallie Boie, ta udowla 
jest owocem pracy, trudu. wysil
kU, pomyslowosci i wsp6ldziala
nia wielu instytucji i ludzi. Jes 
tei woislym znakiem TwoJego 
Miloslerdzia i dobroci, a aki.e 
pouczeniem. ie solidarna 
wsp6/praca ludzi dobrel woH 
zdolna Jest pokonac wszelki 
kryzysy I trudnosci. I to jes jed
na z dr6g wYJscia z kryzysu dla 
n szego narodu i paristwa, tak
-ze dla polskiej szkoJy". 

Oficialne uroczystosci zakon
czyla CZl;!SC artystyczna przygo
owana z nlezwykl::j starannos-

It

alu 
•ralu ar n~
 
argonii


Obok tradycyjnych zyczeri zna
lazly sil;l tei w nich ogolniejsze 
refleksje. W niekt6rych wypo
wiedziach wracano np. do trage
dii, jakq w czasie wakacji prze
zyla Iudnose poludniowych i za
chodnlch ziem polskich. Znlsz
czeniu uleglo wiele bUdynk6w 
szkolnych, wsr6d smiertelnych 
ofiar byla tei nauczycielka i 
dzieci. Mlodziei i nauczyciele 
naszego wojew6dztwa ak1yw
nie wlqczyli Sle w akcje niesienia 
pomocy poszkodowanym. 

Wainym punktem uroczy· 
slosci bylo poswiecenie szkoly i 
krzyiy do klas. W modlitwie od
mowionej z tej okazji przez ks. 

al :~ 

,. 

ciq. przez uczni6w i nauczycieli 
ZSZ. W pil;!knej scenerii pol
skich kwiat6w wymownie 
brzmia y slowa patriotycznych 
wierszy i piesni. 

Rok szkolny 97/98 zostal roz
poczety· WYPoczeci uczniowie i 
nauczyciele znowu stan~li do wy
tfi1ionej pracy. Wydaje sil;! jednak, 
ie to ostatnie zdanie tylko w CZl;!S
ci datyczy mlodzieiy, nauczycieli 
i pracownik6w adminislracyjno
bslugowych naszego Zespolu 

Szk61 Zawodowycll. Dla nieh byly 
to praeowite wakacje. Mysl~, ie 
spoleczenstwo miasla igminy do
ceni ich trud. 

AZ. 

Nasielskie swi~to telekomunikacji
 
6 wrzesnia br. nastClpilo uro

c2yste przekazanie spoleczen
stwu mias a i gminy nowoczes
nej centrali tele onicznej w Na
sielsku i wyniesionego jej irag
mentu w Cieksynie. Nie Jest to 
Jeszcze koniec kosztownej in
westyejl telekomunikaeyjnej na 

aszym terenie. Zapewniono 
nas jednak, i.e do polowy przy
s21ego roku polrzeby telefoniez· 
ne naszej gminy zostanCj prawie 
w ealosci zaspokojone i kaidy, 
kto /ildzie chelal, b~dzie m6g 
miec telefon. Waine. ie to co 

ajwainiejsze juz zostalo zro· 
ione. Otrzymailsmy srodek te· 

chniezny, ktory wprowadza nas 
w XXI wiek. a k ory w obecnym 
swiecie alezy do srOOk6w pod
stawowych. 

Wydarzenle 0 bylo okazjq do 
spotkania czlonk6w samorzqdu 
mlejskiego i uiytkownik6w tele
fonow z przedstawieielami Mini· 
sterstwa lCjcznosei i Telekomu
nikaeji Polskiej. Nie spos6b wy
mienic tu wszySlkich gosci. kt6
rzy przybyli do Nasielska i Cie
ksyna lego dnia. Tymi najWai.
niejszymi byli: prof. Andrzej Zie
linski - Minister lqcznoSci. An
drzej Przylulski - dyrektor Okr~
gu Warszawskiego Telekomu
nikacji, Piotr Ksieiak - dyreklor 
Zakladu Telekomunikacji w Cle
chanowie. Obecni byli lei parla
mentarzysei. 

Program spotkania byl ie

zwykle bogaty. H norawl g05cle 
przecieli lradycyjnq wst~9fil, na
slelskq centrall;! poswi~cil ks. 
Andrzej Marchlewski, z brani 
uczestniczyli we mszy sw. w 
kosciele w Cieksynte. Po okol;
cznosciowych przem6wieniach 
iwreczeniu upomink6w stCjpil 
ze pol artystyczny Nowodwor
skiego Osrodka Kultury I Klubu 
Garnizonowego z Modlina 
Twierdzy kierowany przez Je
rzego Worobieja ze Stud/urn 
Edukacji Muzycznej. AtrakeYJ
nym punktem imprezy byl meez 
pllkarskich szostek pomifildzy 
reprezentantami samorzqdu a 
repr zentacjq telekomunikacjl. 
Lepsi okazali sil;l pilkarze Iqcz
nosciowc6w. Wygrali 5:1. Ucze
stnicy festynu nie byli glodni, po
niewai serwowano wojskowq 
groeh6wke. Dzialal tez bufel. Na 
zakoriczenie zaproszono wszy· 
stkich do tarica. 

Oddana do UZy1kU centrala w 
Nasielsku ma 3072 n mery. W 
teJ chwili podlqczonych jes1 
1142 abonent6w_ Do korica ro
ku lIez a uiy1kownik6w podwoi 
Sl'i!. Modul yniesiony w Cie· 
ksynie posiada 512 numerow. 
W lej chwili korzystywanyeh 
jest okalo wustu. 

CZy1elnik6w zalnteresuje nie
wqtpliwie informacja, ie wraz z. 
oddaniem eentrali mieszkaricy 
gmlny uzyskali mozhwoscdoko· 
nania badan kardiologicznych 
za pomocq tzW. sr dkaw zdal
nyeh, co oznacza, ie mozemy 
wykonac badanie EKG za po
mOCq sieei tel fonicznej w sy
s1emie Tele-kardio-med. W tym 
celu w Punkcie Uslug Tele
komunikacyjnych w asielsku 
zostalo zainstalowane odpo· 
wiednte urzqdzenie. Podobne 
urzqdzenia mozna zam6wi6 I 

podlqczyc do domowego apara· 
tu telefonicznego. 

AZ. 

Uwaga niewypaly
 
Od ostatniej wojny minelo juz 

ponad pifilcdziesiqt lal. Niest ty, 
przypomina nam ona 0 sobie 
nader cz~sto. Co wiecej, jesz
cze i dzisiaj pochlania oHary. 
Smierc czai sifi1 wszl;ldzie. a 
dzieje si~ to za sprawq niewypa
16w (niewybuch6w). Pozosta
wione w ziemi miny i pociski Sq 
coraz groiniejsze, bo ieh meta
lowe powloki przezarte Sq rdzq. 

W ostatnieh dniach sierpnia 
wykopano w Nasielsku duie 
ilosci przerdzewialych podsk6w 
motdzierzowych i przeeiwpan
eernych. Mialo to miejsce na ul. 
Ogrodowej w czasie kopania 
dol6w fundamentowyeh. Na 
szcz~scie robotnicy w porfil do
slrzegli niebezpieczne przed
mioty i 0 ieh znalezieniu powia

domili wlasciciela pesesji. Teren 
znaleziska zostal zabezpieczo
ny i oznakowany. Powiadomi 
no lei odpowiednie sluiby 0 
nlebezpieczeris wie. Choeiai 
nie wszyscy si~ tym od razu 
przejfilli. to jednak ostatecznle, 
po wydobyciu z ziemi wielu jesz
cze pociskaw eale groine zna
lezisko zestalo z dziatki usunl/il
te. Tym razem wszystko zakori
ezylo sifil szezf,lsliwie. 

ZYGIE3 :NASIELSKA 



nasNowi ludzie wsro 
slfil domem. Radzeristwa to 
trzeeh brael I dwie siostry. Jeden 
z brad r6wniez jest lekarzem I 
przebywa w Polsce. Mieszka w 
Katawieach. Z rodz!cami utrzy
Illujemy kontakt lis owny a cza
seln dz\' onimy do siebie. 

- Przybyl Pan do naszego kraju 
jako mlody chlopak do obcego 
kulturowo I klimatycznie srodowi
ska. Czy Panskie obawy pragnie
nia spelnily sil:? 

- Poczqlkowo obawialem si\,
 
jak zastanfi! PrzYililty w nowym
 
srodowisku, cz.y wytrzymam tak
 
daleko ad domu. rodzicow, ezy
 
nauka nie b~dzie zbyt trudna w
 
nowym dla mnie j\,zyku. Kole

dzy na studiach przyj~1i mnie
 
bardzo serdecznie, oloczyll
 

piekq, pomagali, llumaczyli za

wile terminy naukowe. Wciqg


Jest lekarzem og6lnym, od n\'li w swoje srodowisko stu

niedawna pracuje w Przycilodni denckie i rodzlnne. Polska spo

Rejonowej w Nasielsku. Jaao dobala mi sj~ przez to, ie Pala·
 
obeo brzmiqce nazwisko budzi cy sCj tacy goscinni, serdeczni,
 
zyczliwe zainteresDwanie st01 otwarci dla ludzi z obcych nacji.
 
lych bywalc6w gabinet6w lekar Wlelokr01nie zetknqlem sifil z
 
skich. To osoba Waela Oukala dowodami sympatii i serdecz

interesuje mieszkaric6w miasla nosci ze strony ludz.i zupelnie
 
nad Nasielnq. obcych. To cenifi! sobie najbar


• Jak to sil;!' stalo ie trafil Pan do dZleJ, bo sam jestem otwarty dla 
naszego miasta? inny'ch. 

- Jestem Palestyriczykiem, - M6wi Pan 0 1ych dobrych ce
urodzilem sifi! 17.03.1967 r. w chach Polak6w: 0 goscinnosci, 
Palestynie - obecnie Terytorium serdecznosci, serdecznej sympa
Autonornii Palestyr'iskiej w Ra Iii wobec ludzi innych kullur • a 
fah miescie lezqcym przy grani Jakie cechy m6glby Pan ocenic 

Jako zle, a z kt6ryml zetkn'lt sil;!'cy z E9iptem. Po ukoriczeniu 
Pan w Polsce? szkoly sredniej 0 rzymalem sty· - Te nieprzyjemne to niecier

pendium rZ<Jdu po!skiego i po 
pllwosc ludzl, oraz - prosz~ nie rocznym kursie j~zyka polskie
traklowac tego jako oskarienie;go rozpoczqlem studia medycz.
CZfilsto spotykany brak odwaglne na wydziale Lekarskim Aka
cywilnej, przyznania sili! do podemii Medycznej w Bialymsto
pelnlonego bll?du. A szczeroscku. Byl to rok 987. Tytullekarza 
Jest dla mnie najwai.niejsza.og61nego uzyskalem w 1995 r. - Na zakoriczenie naszej kr61

Po dyplomie rok stazu przepra kiej rozmowy prOSZfil powiedziec
eowalem w Wojewodzkim Szpi· naszym czytelnikom 0 swych pla
talu Dziecif;!eym w Bydgoszczy. nacho 
Z wielu olrzymanycll oleIi prOley - MieszkajClc W l\Iasielsku 
wybralem propozycjli' Z.O.Z-u w chclalbym wrosnqC w to srodo
PuMusku a konkre nle prOley w wisko, by Nasielsk i Polska slaly 
Przyehodni w Nasielsku. slfi! dla mnie i 1l10jej rodzlny. na

- Doktora Oukala spotkalismy szych dzieei drugq ojczyznq. A 
w czasie "Dni Nasielska" z pif<k plany osobisle to - od jesieni 
nym dzieckiem dziewczynk&. Czy tego roku chcialbym rozpoczClCto jedynaczka? 

specjalizacjfi! w dziedzinie pe- Nie, byla to moja starsza c6
dlalrii, tak potrzebnej na tym tereczka Samail, kt6ra rna 2,5 ro
renie. Ze swej slrony chcialbymku. W domu jest jeszeze 13-mie
bardzo serdecznle podzi~kosililczna Iman (Samah - znaczy 
wac p. burmistrzowi Nasielska 

"Tolerancja", Iman "Wiara"), za starania w uzyskanie miesz- A malionka? 
kania. Pani dr Pee - kierowniko. MOla zona jest tez Palestynkq 
wi Przychodni - za to, ie dzifi!kio pit;!knym imieniu Asmaa co zna
Niej jestem w Nasielsku. Pani drczy "wzniosly eel, ideal", poclla
Lapinskiej - za serdecznosc,dzj r6wniez z Rafah. Obecnie zaj
wsparcle I opiekfi! nad mlodym,muje si\, naszyml dzieCmi. 
niedoswladczonym lekarzem- Pozostala rodzina, todzice, 

utrzymuje Pan kontakly? jak ja i wszystkim pracownikom 
- Rodi:ice moi mie-szkajq W Przychodni - za zrozumienie. 

Palestynie, Tatajest dyrektorem Chclalbym lei: wyrazic podzlfil

szkoly sredniej a Mama z8Jmuje kowanie rodzinom p.p. Bogda


na Morawiaka i Witolda Bratec

kiego za opiekfi! nad mojq rodzi

nq w Nasielsku. Dla wszystkich
 
mieszkaric6w Nasielska za ser

deczne przyjl;?cie.ZYGIE 

- DZi~kujemy za rozmow~ i iy
czymy by Nasie-lsk stal si~ drugim 
domem.4 NASIELSKA 

not. MW. 

Paryskie spotkanie zPapieiem
 
W drugls/ polowie sl8rpnia oezl' rzaln~ a mosfer~ wzajemnej ser

calego sWlata zwr6cone byly na decznosci, szcz~scla i radosci. at
P ryi.. Odbyv""al si~ tarn X I Swia mosler~ bralerstwa. Tym elemen
10wy Ozieri Mlodziezy. Mottem te lem zespalaj~cym wielosc W Jed
go m1fildzynarodov/ego spotkania nq cawse byto 10, ze spolkata sil;! 
mlodych byly slowa Pisma $1"1.: lU mlodzlei spod jednego znaku. 

,.- Nauczyclelu. gdzle miesz znaku Krzyi.a ChrySlUsowego. 
kasz7 Kl,J1 Inacyjnym punktem SWia

- Chodicie a zobaczycie". lowego Onia Mlodzieiy bylo spot
Tam, gdzle dZl8je Sl~ cos wai- ka nie z Ojeem sw. Najpierw odby-

Na ZdIt;lCIU: Cz~sc grupy nasielskiej przy luku Triumfalnym. 

nego i ciekawego nie brakuje nig 10 si~ serdeczne powilanie na Po
dy Polakow, 11"1 Paryzl,! lel. ich nie lu Marsowym przy wieiy EiHla. na
zabraklo. Dla nas najwainiejsze sll;!pnie calonocne czuwanie w La
jednak Jest to, i.e wsr6d kilkulysie sku Buloriskim i wreszcie celebro
czne) polskle grupy znalazly sifi) wane przez Papleia naboieri· 
32 osoby z paralii Nasielsk. 16 stwo centralne, Uczestnicy olr1.Y
sierpnia 0 godzinie trzynastej wy mali odpowiedi na postawione w 

Jechall z kSI('dzem AndrzeJem mysll przewodnlej "Spolkanla" 
Marchlewski do Plocka i tam pytanie - Boski Nauczyciel mlesz
spolkall si~ z grupaml Z Innych ka w kaidym cziow[eku i w kai
rmas dlecezJi plockle). W kaplicy dym mamy dostrzec obraz Chry
Si6s1r Milosierdzia uczestniczyli stusa, kaidego mamy uszanowac 
we Mszy sw. odprawione] przez w Jego godno$ci i czlowleczen
ks. bpa Romana MarClllkowskle stwle. Wsr6d mlliona os6b przyby
go. klory udzielil lei podroi:nikom lyeh lego dnia na miejsce uroczy
blogoslawienstwa r a drog\!. Z Slosci byla nasza naslelska trzy

locka udal; sie przez Niamey i dZlestka. 
Belgil;!' do Francji. W Paryiu za Paryi nie jesl najbardziej kato
mieszkali w gimnazJum razem z licklm miaSlem. POCZqlkowowielu 
grup'l wlosk<j. Kaidy z uczeS1nl uwaialo. ie nie bylo to najlepieJ 
kow olrzymal wrb!? - wyprawkl;!', 1"1 wybrane miejsce na lego Iypu fe
kl6rej znajdowaly sl~ biulelyny, in sliwal katollckjej mlodzieiy. A jed
formatory. mapy, chusleezk, i nak,jak po[wlerdzaJ<l wszyscy mOl 
ksi<jiki w r6inych jrilZykaeh. rozm6wcy, ca!y Paryi i.yl tym nie-

W czasie osmiodniowego poby codziennym wydarzeniem. Tu 
tu W stoliey Francji uczestniczyli w kaidy g05C Gzul Silil jak usieble Vi 

modlitwach, katechezach i festi domu. ZewszCjd usmlech, pomoc 
walach mlodych. W czasle 1'101 w pOlrzeble i jakies radosne ullie
nym zwiedzali Paryi i lego zabyt si nie. Odczuwafi to i daweli od
ki. A jest tam co zwiedzac. Byll na czue Ille tyl '0 ludzie wierzqCy, od
wiezy Eiffla, poznali Wersal, Luwr. czuwali 10 lei ludzie religijnie obo
katedr'il Nolr Dame. robili sobie lliltnl, ale nawet ludzie nlewierza
zdi~eia przy luku Triumlalnym a cy. A do tego wspaniala organlz3
nawel zaw~drowall na znany z lil cia. 
mu Plae Pigal (iadlla jednak z XII Swiatowy Dzieri Mlodziezy 
os6b, 1. kl6 mi rozmawialem. nie przeszedl jui do h,Slorii. Ci, kl6rzy 
jadla lam pieczonych kasztan6w. byl! w Paryiu czuj'l sl~ jui zapro
kt6re pOdobno u sa, najlepsze). szeni przez Ojca sw. na kolejne 
Nle zabraklo tez i wsp61nej zaba XIII jui. spolkanie. Odblildzie silil 
wy, spiewow i dlugich rozm6w. one w roku dwulysit;lcznym w Rzy

Uczestnicy spa kania z nasze mie. Jeslem przekonany, ie z Na
go miasta ziiuwaiyll. ie chociai s/elska na to spotkanle pojedzie 
m6wiono wieloma jl;'zykami. cho z acznie wi~cej os6b_ 
ciai rainy byl kolor sk6ry rchociai. 
bylo jaszcze r6inych wiele rzeczy. 
10 jednak bylo cos. co jednoczylo 
wszystklch I stwarzalo nlepowta- AZ. 



i 
derni;:owalern dom I zamieszkalem 
tu, gdzie mieszkall moi rodziC8 
dziadkowie. A do Ciechanowa doNa s....ces trzeba zapracowac jezdzam. 

Co wifilC jest dla Pana najwaz

fat.: Baleslaw Prus 

Kiedy w 7991 roku Miros/aw 
KoiJakiewiez razem z przyjaeiolmi, 
innymi hodowcami izalagC/ prywary
zowali cfeehanawski Po/drab mkl 
nie pomyslal, ie popularna jajezar
nia slanle sili) jednym z naJlepiej pro
sperujqeych zaklad6w VI Ciechano· 
wskiem. Dzisiaj, po 6/alach (I)nkcjo
nowania Cedrob (nazwany lak po 
pf'lj'Walyz cji) jesr rownlez na/bar
dziej ulyllJlowanym przedsi{!bior
stwem 'II Ciechanowsk'em: wle/o
krolnym laureatem nagrod na Mif/
dzynarodowych Targach Ralna
Przemyslowych Polagra w Pozna
niu, Pol/ood (Gdansk) czy Krakfood 
w Krakowie. a jego szef Miroslaw 
Koziakiewicz: Manaoerem roku 
7995. Agrobisnesmanem roku 1996 
I Mislrzem Agroligii roku 1997. 

Jest Pan chyba jednym z naj
mnlej uchwytnych ludzi w Ciecha
nowie? 

RzeczywiScie. ostatnio ieslem 
ciqgle w drodze. Opr6cz obowi"lz
k6w w Cedrobie. gdzle obecnie je
stem przewodniczqcym Rady Nad· 
zorczej. duzo czasu sp\!dzam w 
Krakowl8, przygotowuj'lC, jako czlo
nak Zarzqdu. wlqczenie !<rako
wskich Zakladow Drobiarskich do 
Cedrobu. Pracy jest wi~c bardzo duo 
ZOo 

Nia zaczynal Pan jednak od Ce
drobu ... 

Tak. Wczesniej, w 1984 roku 
przejqlem po ojctJ 42-llektarowe go
spodarstwo. nastawione na hodo\'{· 
I~ kur, Czasy byly wiedy bardzo 
ci'i'zkie, brakowa!o pasz, wszystko 
bylo rozdzielane wedlug przydzia
low, Ale to wlasnie wtedy poznalem, 
co 10 znaczy ryzyko i podejmowanle 
trudnych decyzji", 

Czy Cedrob byl r6wniei lakim 
wyzwaniem? 

Na pewl1o. Wyzwaniem i ogro
mnym sprawdziunem Z<lrazern. Po
CZq ki byly naprawdlillrudne. Zaden 
bank nie chcial nam udzielic kredy
tl), czasy byly niepewne i gdyby nle 
nasza wia'a VI to ze musi si~ udac, 
nic by pra '/dopodobnie z Cecrobu 
nie wyszlo". 

Ale jednak Cedrob jest i z tego 
co wiem, rna si~ calkiem nieile... 

Przez te 6 lat, od kiady powstal 
Cedrob, staralismy Sl~ najlepiej. jak 
to bylo mozliwe zmodernizowac i 
udoskonalic produkcj{l. Przed pry
wat 'zacjq PoJdrob zajmowal Sl~ je
dyn e segregowan;em jaj I produ· 
kcjq zaJedwie 8 rodzaj6w wyrob6w, 
Zilacz nie rozszerzylismy asorty· 
ment. Produkujemy ponad 100 roz.· 
nych wyrobow z drobiu. Zrnoderni
zowalismy tez Zaklad Wyl/?go'llY w 
Mlawie, dzi'i'ki czemu co 6 piskl~ w 
kraju to piskl~ z Mlawy. Planujemy 
tei nowe inwestycje, dziOki kt6rym 

mleszkancy ciechanowsklego, kl6re 
niestety s!ynie z bezrobocia, b\!dq 
moglJ znaleie zatrudnienle. Ponle
waz wiedzielismy, lak trudno 
maleic prac9 nie zmniejszylismy 
za rudnienia w przedsi{lbiorstwie. 
ktore jUz jako Cedrob zwi~kszylo 

Ilose praeownik6w do 650 os6b. Mu
Sz\! si$ tu r6wnlez pochwalic. ze 
nasz zaklad przejql prawie 10% ryn
ku drobiowego w Polsce, czyli co 10 
sprzedawany w Polsce wyrob zdro
biu pochodzi wlasnie ad nas, 

Czy trudno bye szefem tak do
brze zapowiadajqcego si'i! przed
si9biorstwa? Spoczywa na Panu 
ogromna odpowiedzialnosc ... 

NlelatVlo, Wys',arczy sobie uswia
domie. ze od istnienia firmy 1jej kon
eye]1 zalezy by! i utrzymanie wlelU 
os6b .. , Nie Jestem jednak jedynYlll, 
kt6ry decyduje 0 funkcjonowaniu 
Cedrobu. Caly sztab ludzl pracule 
na to, zeby rozwljal sii;' sprawnie i 
bez problemaw. Niedawno zmienilo 
Si9 kierownictwo, ja zostal m wy
brany szefem Rady Nadzorczej ... i 
przybylo mi obowiqzk6w. Jestem 
bowiem odpowiedzialny za sprawne 
wlqczenie zak1ad6w w Krakowie do 
C",drobu, Vv ten spos6b chcemy 
zbudowac siee zaklad6w z firrnq 
macierzyst'l w Ciechanowie. 

Nie mieszka Pan jednak w Cie
chanowle... 

Ale wl\!kszosc czasu sp~dzam 
wlasnie tll Moze to, co powiem b\!· 
dzie trulzme . ale takie tempo pra· 
cy wymaga naprawdE;! wielu korn
promis6w, szczeg6lnie'd'esli chodzl 
o rodzinE;!. Z druglej je nak strony 
uwazam, ie nalezy kUltywowac tra· 
dycje rodz:nne. inaczej bowiem Ie 
najbardzie[ dla cz!owfeka istotne 
wartosci jak dom i rodzlna p6jdq w 
zapomnienie. Dlatego po 5 udiach 
wrocilem na gospodarstwo ojca, do 
Kunek w gminie Szrensk. Wyremon
lowalem stare majqce okolo 100 lat. 
zabudowan!a gospodarskie, zmo

niejsze? 
...rodzlna oczywiscle. Kledy po 

naprawd\! ci\!tI<im dniu wraeanl do 
dornu, a moje c6reczki rzucajq ml 
si\! na szyj\! jestem naprawd\! 
szcz"sli1.vy. Do niedawna wi\!kszosc 
w naszej rodzinie stanowily kobiety: 
zona Urszula. c6reczki: Ania i Zosia. 
ale 1 sierpnia moja zona urodzila 
chlopczyka Piotrusla I. .. sily si~ ro
ch!;,! wyr6wnaly. 

Szezr:sliwy ojeiee, niezly in
westor, utytulowany przedsifil
biorea ... To ehyba jednak troch~ 
zbyt sielankowy obraz. 

To nie jest tak, ze si/? w$zystko po 
prostu udaje. Na na]mniejszy nawet 
sukces trzeba zapracowac Inle poe
dawae si~, kiedy przychodzq prob
lemy. Byl np. w 1992 lakl moment, 
kiedy mialem naprawd~ powaine 
klopoty, Kupilem kUry ras holender
skich, ile zaszczepJone przeciw 
chorobie Mareka. Padla w6wczas 
polowa stada. Tylka dzi\!ki wielkle
mu wysllkowi udalo Sl\! przetrwae. 
80 przy takiej pracy trzeba miee du
sz!;,! troch\! ryzykanla, troch~ marzy· 
ciela przy tym catkiem niezlq kondy' 
cj'i1. zeby cz~sto przez 18 godzln na 
dob!;! bye na nogach. I wiedzlee. 
czego sili' tak naprawd'i' chce. Ja 
postanowilem. ze wr6c/? na gospo
darstwo ojca. rozbuduj\! Je I b\!d'i' 
pracowaf na 10, ieby wystlek rodzi
c6w nie poszedl na mame. I stamm 
si\! 10 konsekwentnie realizowae... 

Miroslaw Koilaklewicz jesr dzisiaj 
wlascicielem duiej fermy drobiu 'II 
Kunkach, udzialo'l/cem 'II ciechano
wskim Cedrobie i niedawno kupio
nyell Zakladach Drobiarskicll 'II Kr2
kow/e. 

Ale jest jeszcze jedna rzecz. kt6rq 
chcialby zrobic: swojCl energi/? i do
swiadczenie, kt6,e skutecznie wy
korzystywal pracujClc na sw6J SUo 
kces. spozytkowac r6wniez. dla do· 
bra publlcz lego. 

Romawiala: Katarzyn3 Rychlicka 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Maria J6zefa zezwol'la, jq zas starosta nam6wi!, zeby zjechala 
do Nasieiska i tam zamieszkala, p6ki sit;! cos nie wyjasni. 

A coz to si~ dzieje z Anuikq? zamyslona, smulna. ezy czasem 
nie chora? Nie, tylko wyjazd dziadka, to dla niei Jakby glos z 
nieba. Przeciez wtedy, wtedy w owym dniu niezapomianym, 
w'dziala podr6i do Rzymu, jakby w objawieniu. Czuje. ie z 
dziadkiem jechac powinna, achl dlaczeg6z zwiqzana slowem, 
wszystkiego powiedziec nie moie! Ale jezeli jest taka wola 
boska, to jej sil; zamlar powiedzie. 

Wieczorem dnia jednego wchodzi do izby Zaremby i zaczyna 
od razul 

- Dziadziu, weicie mnie z sobq do Rzymu, mnie tak smutno 
na duszy nie chCf;l si,? z wami rozlqczac. Mysl,? tez cZf;lsto 0 
Stefanie. On tsraz na tel wyprawie. B6g wie, co mu grozic moze. 
Ofiarui~ sil;'! modlic we wszystkich kosciolaeh po drodze, i co dOlj 
Boze, w Rzymie. za niego i za naSZq pani q - to jest potrzeba 
mojej duszyl A przytem pomysl dZiaduniu, ezy ja biedna szlach
cianeezka, b~dt;: kiedy mia!a sposobnosc do tak swit;:tej piel
grzymki? 

Tak prosila usilnie, ie stary prawie sil;! zgodzil, p,Lyrzekl je] 
nawe! poparcie u starosty i kr6lewiczowej. 

Tu jednak trudniejsza byJa sprawa; muslala wif;lC Anulka sarna 
jq przeprowadzic. nie slracila jednak odwagi, 

Najpierw rzucila sil;! do nog staroscie, przedslawiajqc, ie ona 
dopiero potra i przemowic do kr61ewicza Konstantego, Dna, naj· 
blizszy swiadek iyciajego zonyl Dobry byl dla nie! w Gdansku, 
moze mu wzbudzi w sercu pami~c yell dni szcz~sliwych. 

Marii J6zefie zn6w przekladala, ze dziadek stary i niewieie 
zawsze dba 0 siebie, bliJdzie go wifilC pilnowac w podrozy, ieby 
zjadl jak nalezy, nle zazi~bll Sl~. Przez wzglqd na niq. pewnie i 
on bf;ldzie wi~kszej dla siebie zazywa! wygody. 

Prosila tak wymownie, ze w koncu wszyscy si~ zgodzili na jej 
zqdanie. 

Postanowili, ze wyjadq jako pielgrzymi, kt6rych w onych cza
sach duio sz!o do Rzymu; lym sposobem b~dzie im bezpiecz
niej. 

Maria J6zeta data Anusi list do m~i:a. 
Starosta wystaral silil 0 Iisty polecajqce do klasztor6w w Wied

niu, Wenecji, Rzymie. 
Zacz~ sit;) wi~c przygolowania do tej dalekiej podr6zy. Cala 

sluzba 0 tem tylko m6wila. 
Kr61ewiczowa opuszczala lei. Warszaw~ na Gzas ieograni

czany. 
W tem og61nem zamieszaniu. nikt nie zwazal na LiZlil, kt6ra 

czt;!sciej nii dawniej wpadala do garderoby, choc jui. nie miala 
zajt;)cia we dworze, zachowala jednak przyjazne slosunki ze 
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Stowarzyszenia Unii 
Chrzescijansko-Spolecz 
nej. (Nie byla to partia.) Od 
i 992 r. jestem czlonkiem 
Unii Pracy. Dlaczego wy
bralam przynaleinosc do 
Unii Pracy? Znam tych, 
ktorzy powaiall jCj do iycia 
- Sq to Ryszard Bugaj, 
Zbyszek Bujak, Wies!awa 
Zi61kowska, Karol Modze
lewski, Marek Poi i wiem 
dlaczego to zrobili. Powo
iali Unili' Pracy, gdy osta
tecznie przekonali sie, ie 
proces przeksztalcen 
ustrojowych powoduje 
pr6cz dobrych - takie zle 
skulki, a byly niml: lepo
trzebne zniszczenie bqdz 
znaczne oslabienie wielu 
dziedzin gospodarki w 
handlu, przemysle i rolnic
twie, w lym nle wybaczal

Mieszkam w Plonsku. Mam 
rodzint;l - mt;lia lekarza - c6rkt;l, 
uczennice IV klasy Liceum 
Og61nokszlalcqcego w Plorisku. 
Po 28 latach pracy zawodowej 
jako piel~gniarka w sluzbie 
zdrowia przeszlam na rentt;l. 
Cale moje zycie dorosle, opr6cz 
praey zawodowe]. zaangaio
wana bylam w tworzeniu i dzia
lalnosci spolecznej na rzecz lu
dzi potrzebujqcych pomocy w 
r6inej formie. Nie nateialam do 
zadnej partii do 1992 r. Bylam 
poslem X kadencji z ramienia 

ny upadek PGR-ciw, co 
dalo ponad milion hekla· 

row nieobsiewanej ziemi odlo
gowanej i nt;ldz\, dziesi<jtk6w ty
siE;lcy rodzin. Stworzyli program, 
z kl6rym ulozsamiam sili'. Ludzie 
ci zakladaJqcy Unit;l Pracy mieli do 
wyb ru: odejsc na znak protestu 
lub podjqe energlczne przeci
wstawianie sit;l zlu. Dlatego wlas
nie zatoiono Unif; Pracy. 

Brak naleiytej rozwagi w re
formowaniu gospodarki dal Pol
sce nadmierne bezrobocie i nie 
zawsze konieczny upadek wietu 
zaklad6w pracy, katastrofl;J bu

downictwa mieszkaniowego i 
wiele innych zlych skutk6w. To 
wszyslko mozna jednak jakos 
naprawfc i tak sili! rniejscami 
dzieje. 

Unia Pracy jesl jednak bardzo 
potrzebna z uwagi na trudniej
sze do opanowania zagrozenia. 
Nowo tworzony ustroj przynosi 
bowlem groine grupy ludzi bar
dzo zamoinych i coraz liczniej
sze grupy ludzi zdecydowanie 
biednych. Podobnie coraz zna
czniejsze S<1 dysproporcje, roi
nice, pomi~dzy zarobkami zwy
klych pracownik6w najemnych 
oraz kadry kierowniczej. 

Musimy sifi) przed tym bronic: 
jak i przed uposledzeniem eme
rytow I rencisl6w. 

Nie do przyjecia Sq r6wniez te 
zmiany, kt6re sprawiajq, ze co
(az mniej mlodzieiy wiejskiej i 
pochodzqcej ze srodowisk ma
lomiejskich I robotniczych stu
diuje na wyiszych uczelniach. 

Niepokoi tei: gwaltowna ko
mercjalizacja uslug sluiby zdro
wia. Niesprawiedliwy jest tei sy
stem podatkowy, chyba jedyny 
taki w Europie, sprawiajqcy, ie 
ponad 90%. os6b placi jednako
we podalki. Nie moina sie lei 
doprosic u kolejnych ekip rzqdo
wych zgody na uwzgl~dnienie 

sytuacji rodzinnej os6b placq
cych Ie poda ki. Dluga jest lisla 
spraw, 0 k 6re naleiy upareie 
walczye. 

Zamierzamy, jako Unia Pra
cy, nle uslawae w tej walce, aie 
je] skulecznose zaleiy od po
parcia jakie uzyskamy w wybo
rach. 

Kandyduj~ ponownie do Sej
mu z poczucia solidarnosci z ty
mi, dla kt6rych wsp6hworzono 
Uni~ Pracy. Nigdy nie zrezygno
waiam z walki w obronie praw 
ludzi pracy najeml1ej, ani nie zo
stawilam moich koleianek i ko
leg6w bez pomocy. 

Udalo nam si\, wiele jui. zro
bic. Unia Praey wniosla do Sej
mu wiele projektow ustaw w 
obronie ludzi pracy najemnej. 
Bylismy inicjatorem kompromi
su kons ytucyjnego, kt6ry dal 
Polsce nowoczesne podstawy 
prawne. Wnieslismy do Kon
stytucji waine prawa socjalne, 
bezplatnq nauk~ i s!uibl;J zdro
wia, oraz elementy panslwa 
swieckiego . chociai religili' i 
IUdzi wierzqcych w 80ga da
rzymy wielkim szacunkiem. 
Nasze poglqdy podziela wielu 
katolik6w, ale uwai.amy, ie 
wsp61czesne panstwo musi 
bye z zasady swieckie z za
chowaniem pelni praw dla 
ewangelizacyjnej misji kosclo
16w chrzescijanskich. Sarna je
stem katoliczkq. 

Jestem Przewodniczqcq Ra
dy OkrlilQU Ciechanowskiego 
Unii Pracy, Sekretarzem Rady 
Krajowej Sekcji Kobie! Unii Pra
cy. PrzewodniczClCCj Slowarzy
szenia Og61nopolski Ruch Mie
szkaniowy . Oddziai Terenowy 
w Plonsku. 

S<jdz~, ie calym dorobkiem 
dolychczasowego mega zycia i 
tym, co jeszcze zamierzam zro
bie, zaslugujli! na to, aby na mnie 
i na Unil;J Pracy oddac glos w 
wyborach. 

wszystkiemi sluiebnymi. Ulatwia!a im sprawunkl, przynosila 
rOine drobiazgi, to sprzedawala, to zamieniala. Niby sit;l nie 
pylala, a wszystko wiedziala, nieledwie co kto mysJal. 

By! to szpieg doskonaly. 
La Brie jakkolwiek oglosi! sw6j 

wyjazd, ciqgle jednak na cos cze
kat, po ulicach sit;l jednak nie wlo
ezy!. 

Liza zdawala mu codzieri sprawt;l 
ze wszystkiego, co zauwazyla we 
dworze. 

Dnia jednego przysz~a rozjasnio
na. 

- Sq nowiny, ciekawe nowiny 
wolala. 

- Coi. takiego? - zapytal La Brie. 
- Wszyscy opuszczajq Warsza

w\,. Pani z bratem jedzie do Nasiel
ska. Pan Zaremba z pannq Annq 
udaia. sit;l na pielgfZymk~ do Rzy
mu. 

- Kiedy lak, to wiem wszystko, co chcialem wiedziec. Mala 
masz dukala za twojq fatyg~. 

- Germain skonczf;l z tobC! rachunkl, bo jutro wyjeidiam. 

VI. 

Podr6i:ni opatrzeni w pieniqdze, kt6rych CZl;!sc Anusia miala 
zaszytq w swoich 5ukniach, a resztli' Zaremba sctloWanq w 
sk6rzanym (rzosle, ukrytym pod szerokim pielgrzymim plasz
czem, wyruszyli 2-90 sierpnia z Warszawy. Zabrali si~ z kupca
mi, jadEjcymi na jarmark do Wrodawia. 

Droga przeszla bardzo sZCZf;lsliwie, umyslili wit;lc i nadal w len 
spos6b podr6iowae. 

We Wroclawiu zabawlli dni kilka, Zaremba, ktory dobrze m6wil 
po niemiecku, wywiedzial sifi) 0 kupcach z Wiednia, co sprzeda
wszy sw6j lowar, wracali z nabytemi lutrami do domu. 

Pielgrzymowi, udaja.cemu si~ do Rzymu kazdy ulatwial drog~, 
majqc to sobie za swif;lly obowiqzek, chli'lnie wi~c zabrano go 
wraz z wnuczkq, nawet oplaty nie 2: qdano. 

Pi~knego sierpniowego poranka, wyjechali nasi podr6ini z 
Wrodawia na wozie pelnym towar6w. Anulka byla zachwyco
na widokiem pol urodzajnych, zamoinych wiosek, ukrylych 
wsr6d pieknych sad6w, pelnych dojrzewajqcych gruszek, sliw 
i jablek. Zaremba wspominal owe sZCzt;lsliwe czasy mlodosci 
i rycerskiego zawodu; a mial w Anusi pilnq i uwazn<j slucha
cZk~_ 

(c.d.n.) 
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RUCH ODBUDOWY 

POLSKIHENRYK WRZYSZCZ 
-',,
~Kandydat do Sejmu RP , 

Z Iisty nr 9 
11~'U; 

ann OfS%.fH'/.s.k",qc.RUCHU ODBUDOWY POLSKI 
Wtorkow kiej. Qiciec kolcjarz. 
i.olnierz wrz0snia 1939 r. Po 
'tvojnie przesladowany. katowa
ny przez Urzqd Bezpfeczen
stwa. Henryk ad 1980 r, do ehwi
II obeene] dziala w NSZZ .,Soli
darnosc" Jako przewodnlczCjCY 
I<omisji Zakladowej przy zak!a
dzie w ktorym pracuje, tj. mle· 
czarni rnlawskiej. Od 1990 r. 
skutecz ie wyst~puje jako pel
nomocnik w obronle pracowni
kow nieslusznie zwalnianych z 
pracy. Jest rownli d legalern 
na Walny Zjazd Regionu Mazo
wsze - drugej kadenej!1. W 1994 
r. zostaje wybrany radnym mla
sta Mlawy. W wyborach prezy
denckich 1995 r. pr ewodnlcZq
cy Kraiowego f<omitetu Wybor
czego Jana Olszew kiego woi. 
ciechanovv'sklego, p6inie) pel
nomocnik RUCHU ODBUDO· 

WY POLSKI woj. ciechano
wskiego. Od 23.02.96 r. prze
wodnicz<!cy Ogniwa Terenowe
go ROP w Mlawie. Od 23.11.96 
r. przewodnicz<!cy Okr~gu Cie
cllanowskiego RUCHU ODBU· 
DOWY POLSKI. Obecnie pelni 
funkCJ~ Szefa Sztabu Wybor· 
czego ROP - Okr. Ciechano
wskiego. 

Zonaly, dwoje dzieci, zona 
Soiena, syn Knm'j lat 19 slU
dent Uniwersyletu Gdansklego, 
corka Milenn lat 9. 

Z premierem anem Olsze· 
wsklm zwiClzany Jest od largo
wicy 4 czerwca 1992 r. ajwy
zszCj wartosci q cz{owieka jest 
wolnosc i nl8zaleznosc. Wolni 
i nlezaleini moiemy zye Jedy
nie w Ojczyznie wolnej i nie
podleglej. Ojczyzna bli!dzie 
wolnq i niepodleglCj jezeli b";?
dzie stanowila S8ma a sobie, 
czyll bf;1dzle bogata, silna, za
sobna. mocna gospodarczo i 
militarnle. Bogate Panstwo 
bogaty Nar6d. Tylko taka Pol

ka i taki Narod bf;!dzie miee 
racjl1 bytu w Europle i $wieeie. 
Najwi~kszym potencjalem, 

ktorym dzis na za Ojczyzna 

r r 

Urodzony 25 mala 1951 r, w 
Mlawie w rodzinie robotniczej, 
syn Jana i Stanislawy z domu 

***
 
JAN ANTONOWlCZ
 

lal 41 zamieszka y w Cie
mniewie gm. Sochocin. Absof
went Szkoly GI6wIlej Gospodar
stwa Wiejskiego - mgr illz. rolnik 
prowadzi i ldywidualne gospo
darslwo sadownicze w rodzin-

IyelE 
NASIELSKA
 

nej WSI 0 powlerzchnl ponad 10 
ha. Dzialacz IUdowy - wicepre· 
zes ZarzCldu Wojew6dzkiego 
Polsklego Stronnictwa Ludowe
go w Ciechanowie, czlonek To
warzystwa im. Stanislawa Miko
{ajczyka w Poznanlu, dzialacz 
kolek rolnlczych, zonaty. troje 
dzieci. Senator , i II kadencji, 
czlonek senackich Komfsji Rol
niclwa oraz Korn/sjl Samorza.du 
Terytorialnego i Administracji 
Panstv>/Owej. 

Za l1ajwi~kszy sukces w pra
cy senator zallcza przejli!cie po 
posle Wiloldzie Chrzanowskim 
inicjatywy w sprawie iolnierzy 
g6rnik6w. Gdy prace nad tym 
tematem zacz~ly zalamywac 
sili! w Sejrnie. przedstawil Sena
towi prop zycjf.) inicjalywy usta
wodawczej (jedneJ z 18 wniesio
Ilych przez Senat), by! jej inicja
torem I prawozdawcq, Zrnusilo 
to S jm do konkretnej pracy 
koricza,cej sit;;! ustaw<'j z 2 wrzes
nia 1994 rokll przyznajCjc zolnle
rzom pracujqcYm w kopal(liach 
dodatku do emerytury i inne 
uprawnienfa. 

Bardzo powainie traktuje 
swoJq prac~ w Senaele. Jako 
jedyny wobecnej kadencjl ucze
stniczyl we wszy tkich 111-tu 
dwu, trzy a nawel czterod 10
wych posiedzeniach plenarnych 

Sena u oraz we wszystkicll po· 
siedzeniach obu komisji, kt6
ryeh jest czlonkiem. Posiedze
(lia plenarne Sena u oraz w/w 
komisji w obecnej kadencj' zaj~
Iy mu ponad 430 dni. 

Mimo lakiego obciqzenia Se
nator Antonowicz utrzymuJe sta
Iy kontakt z wyborcami w swym 
okr~gu. Nie zapomina 0 naszym 
mleSCle i gminie Naslelsk. Tro
ska senatora Ant nowicza 0 ca
Iy okr~g wyborczy u vorzyla w 
jego gminie Sochocin wewnCj
trzgmin q 0 ozycjl\.l, kt6r 
ehcialaby zaw aszczyc senato
ra wylqcznie dla siebie. 

W ramach scnatorskiej pracy 
w terenie p. Antonowicz zalatwil 
wiele spraw indywidualnych w 
terenie szczeg61nCj troskCj obej
mUJClC problemy oswlaty oraz 
osob niepelnosprawnyctl, 
wsplera wszelkie inicjatywy 
spoleezne. Bardzo mu bliskie Sq 
problemy strai.akow. 

Za najwililksze osiCjgni~eia w 
pracy na rzecz lerenu, w obe
enej kadencji uwaia: pomoc 
plac6wkom oswiaty w rozwiqzy
waniu ich problemow, m.in. po
szukujqc sponsor6w by wypo
sazye zkoly w urzqdzenfa korn
puterowe. 

Szczeg61nq wdzi\)cznosc 
zdobyl u niepelnosprawnych za 
osoblste zaangaiowanie si~ w 
pozyskanie srodkow na zakup 
laserow i urzqdzenie pracowni 
dla okulistyki Wojew6dzkiego 

dysponuje jest Nar6d. Naszq 
szansCl jest wiedza i pracowi
lose opane na patrlotyzmie i 
poczuciu tozsamosei narodo
wej. 

Szanowni wyborcy to nasz 
program spoleczno'gospodar
ezy rwca wyzwanie wszystkie
mu co zte, co utrudnia nam na
sze codzienne zycie i tym, kt6
rzy nas zniewalali i znlewalaJa. 
dolychczas. 

Ogniwo Terenowe ROP w 
Nasielsku jednomyslnie popie· 
ra kandydalurli! Henryka Wrzy
szcza jako kandydata na Posla 
FiP. Program ROP jest progra
mem dla Boga, Ojczyzny i pol
skiego Narodu i tyiko od Was 
Szanowni Wyborey zaleiy, ezy 
ten program zostanie zrealizo
wany. ChcCjc realizowac pro
gram, trzeba mie6 odpowied
nl'l sij~ w Parlamencie i ad 
Was Panstwo Wyborcy wszy
slko zaleiy. W Wasze rli!ce 
przekazujemy OJczyznfil w do. 
2i .09.97. 

ROP 
Nasiefsk 

Szpilala Zespolonego w Cle
chanowie, realizujqc tym wielo
letnle poslu!aty g16wnie niewi
domych oraz diabetyk6w a tak
ie srodowiska lekarskiego. 00
tychczas urzqdzenia takie prze
znaczone 1T1.in. do feczenia reti
nopoatii cukrzycowej i zacmy 
znajdowaly sil1 jedynie w klini
kach okulistycznych i akade
miach medycznych Po ponad 2 
latach staran senatora Antono
wicza i grona os6b, kt6re udalo 
mu si~ sku pic w tej sprawie 
urzqdzenia takie rna r6wniez 
Ciecllanow, 

Za najwif;)kszq poraik~ uwa
ia nieskuteczne zaangaiowa
nie si(? wraz z poslem Janem 
Mqczewskirn w obroillil Specjal
nego Osrodka Szkolno-Wycho
wawczego dla Mlodzlezy 
Przewlekle Chorej w Jachrance 
i rnieszczacych si{l w nich Lice
aw Og61noksztalc<jcego i Eko
nomicznego. Upor warsza
wskieh, minislerialnych !Warda
glOWYCtl okazal si~ silniejszy od 
zdrowego rozsCldku. 

Senator Antonowicz uwai.a. 
ze polityk~ zagranicznq winni 
realizowac zawodowi dyploma
ci a ziemia ojczysla jest najpl~k
niejsza, przeto przez caly okres 
sprawowania mandatu senator
skiego jako jedyny nie opusz
czat kraju. Zalem jest najlan
szym czlonkiem parlamentu, co 
kierujemy pod uwaglil podalni
k6w_ 
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Nasielsk. W hurtowni owoc6w 
przy ul. POW zostal skradziony 
porttel z dokumentami i pewn<l. 
kwot<j pieni~dzy. Spraweami oka
zali si~ dwaj nielelni ehlopcy kt6
rzy przybyii do hurtowni by dowie
dziee si~ cen owoc6w. 

Cieksyn. Mieszkaniec tej 
miejscowosci b~dqc w slanie 
nietrzeiwym, podczas kl6tni, 
oblal gorqcym Huszczem twarz 
narzeezonej. Powodem tego 
czynu byla zazdrosc niedoszle
go mal-zonka. 

Nasielsk. Podczas interwe
nejl domowej lunkcjonariuszy 
policji, mieszkanlec z ul. Plon
skiej usilowal dokonac r~koczy
nu na policjantach, Zostal osa
dzony w areslcie, a prokuratura 
wszcz~la dochodzenie. 

Podezas przeszukallia plze
prowadzonego przez policjan
tow w mieszkaniu przy ul. Plori
skiej w Nasielsku znaleziono 16 
I alkoholu niewiadomego po
chodzenia. Wlascicielka miesz
kania zajmowala si~ nielegal
nyrn handiem tym alkoholem. 

Piescirogi. W zakladzie "in
stal" nietrzezwy m~zczyzna 

wlolyl nogl;! pod kola samocho
du cil;!iarowego, ktory wJe.idial 
na wag{1. Ze zmiazdzonCj nogq 
zosta! przewieziony do szpitala. 

Czajki. P6ltoraletnfe dziecko 
pozostawione chwilowo bez 
opieki wpadlo do kociolka z wo
dCj. W stanie cif;!zkim zostalo 
przewiezione do szpitala. Obec
nie stan jego zdowia ulegl duzej 
poprawie. 

W dw6ch miejscowosciach 
naszej gminy zostaly ujawnione 

nie!egalne planlacje rnaku. Sq 
to Jackowo i Lubomin. Nielegal
ne uprawy zostaly zniszczone. 

K~d z ie rzawi ceo Podezas 
ukladania siana w stodole. 
spadl na klepisko 56-1etni roinik. 
Przybyly lekarz stwierdzil zgon 
m~zczyzny. 

Budy Sien nickie. Mieszka
niec lej mlejscowosci M.D., na 
oezach wlascicieli dokonal zu
chwalej kradziezy krowy z pa
stwiska. W wyniku podj~tej 

przez wlascicielk~ inter\vencji 
zlodziej porzucil SWq zdobycz 
300 m od paslwiska. 

Psucin, Cieksyn - W obu tych 
wsiach nieznani sprawcy po 
uszkodzeniu alarmu i wylama
nlu krat weszli do sklepow i 
skradli kasetki z pieni~dzmi, 

oraz rMne art. spozywcze i che
miczne na szkod~ GS-u. 

Cieksyn. W lej miejscowosci 
dokonano kradziezy 55 m kabla 
telefonicznego na szkod~ firmy 
uktadajqcej okablowanie tele
kom unikacyjne. 

Nasiersk. Na ul. Mlynarskiej 
doszlo do wypadku drogowego. 
Jad<tey Fiatern 126 p. pijany fun
kcjonariusz SOK, na luku drogi, 
stracil panowanie nad pojaz
dem i zderzyl si~ czolowo z nad
jeidzajqcym z naprzeciwka For
dem Fiesta. Kierujqcy pojazda
mi odnies!i niewielkie obra.ienia 
ciala. 

Borkowo. Mieszkaniec Cle
ksyna przebywajCjcy w barze 
wraz z czterema jnnymi m~2
czyznami dokona! dotkliwego 
pobieia mieszkanca Warszawy. 

Miesiqc sierpieri, mimo upal
nej pogody, okazal sj~ dla na
sielskich strazak6w calkiem 
spokojny. Tylko czlery razy jed
noslki OSP Nasielsk braly 
udzial w akcjach gasniczych na 
terenie naszej gminy. 

On. 16.08.97 gaszono pozar, 
ktory wybuchl w bylej nastawni 
kolejowej w Siennicy. 

Trzy nast~pne wyjazdy do 

akcji gasniczych - to gaszenie 
podpalonych rzysk w miejsco
wosciach: Jackowo, Nuna, Na
sie!sk 0 l<l.cznej powierzchni 2 
ha. Jednoczesnie w miesiqcach 
lipiec - sierpieri stra.iacy brali 
udziai w wypompowywaniu wo
dy z piwnic i studni zalanych wo
d q gruntowCj w Piescirogach 
Nowych. Wod~ usuwano Iqcz
nie przez 62 godziny. 

Repertnar filD:lovvy 

Kino "NIW"A" , 
I W'rzesien - pa.Zdziernik 997 I' 
.... - ... - ... - -- ... 

19.-20.09.97 
..Turbulencja" - sensacyJny, 

prod. USA, godz. 17.00. 

26.28.09.97 
"Anakonda" - sensacYJno

przygodowy, prod. USA, godz. 
17,00. 

2-5.10.97 
"Con air - Jot skazancow" 

thriller, prod. USA, godz. , 7.00. 

10-12.10.97 
"Wladza absolutnJ." - sensa

CYlny, prod. USA, godz. 17.00 

16-19.10.97 
"Jas Fasola. Nadclqga total

ny kataklizm" - komedla, prod. 
USA, godz. 1700 

"Krzyk" - film grozy, prod. 
USA, godz. 19.00 dozw. od lat 
18. 

"Turbulencja". Dwaj prze· 
sl~pcy sa przewozeni w prawie 
puslym samoloeie pasa.zerskim 
w okresie SWlql Boiego Naro
dzenia. Jeden ze skazancow 
pr6buje opanowae samolot, za
bija pilolOW 1 policjant6w. Drugi 
przestl?Pca zabija pierwszego 
I pr6buje przekonac steward
es~, ie dziatal w jej obronie I ze 
jest uczciwyrn czlowiekiem. Wy
st~pujq: Ray Liotta, Lauren Hol
ly, Brendan Gleeson. Czas pro
jekcjl - 100 min. 

"Anakonda". Film sensacyj
ny. Ekipa lilmowa w asyscle 
mlodego antropologa wyrusza 
stalkiem ku zr6dlom Amazonki. 
Chcq odnaleic i stotografowa6 
plemi~ indianskie zyjqce w izo
lacji od reszty swiala. Po drodze 
przylCjeza si~ rozbltek, ktory 
okazuje si~ bye zawodowym 
lowcq wfiZy. Wyst~pujG: Jenni
rer Lopez, Eric Stoltz, Jon Vo
ight. Czas projekcji - 89 min. 

"Co air· lot skazanc6w". 
Thriller. Amerykanskl zolnierz 
przypadkowo zabija czlowieka 
w bojce. Zostaje skazany na 
osiem lat wifi)zienia. Po odbyciLJ 
cz~sei kary wraca do domu sa
mololem wynaj~lym przez wla

- -- .. - .

dze wi~zienne do przewiezienia 
grupy skazanc6w. W czasie lotu 
wi~zniowie rozpoczynajCj bunt i 
opanowywujq samolot. Wyst~
pujq: Nicolas Cage, John Cusa
cy, John Malcovich. Czas proje
kcji -115 min. 

"Wladza absolutna", Wla
mywacz wychodzl z wi~zienia 

postanawia dokonac ostalniego 
skoku Obiektem wlamania ma 
bye willa zamoznego potentata 
chwilowo opuszczona przez 
wlascicieli. Podezas wlamania 
okazuje sit;1 ze dom nie jest pu
sty a wlamywacz jest swiadkiem 
sceny kt6rej nikt oie powlnien 
oglqdac. Wyst~pujq: C int Ea
stwood, Ed Harris. Czas proje
kcji - 120 min. 

"Jas Fasola. Nadci(lga to
talny kataklizm". Amerykanski 
lilantrop przeznacza wielkC:! su
m~ dolar6w na to, by do Kalitorni 
wrocil siynny obraz amerykari
skiego malarza Jamesa Whist
lera. Dzielo znajduje sj~ we 
Francji, pieczl;! ilad operacjej 
przejmuje angielski rzeezo
znaWC8. Ten jednak okawje si~ 

bye urodzonym peehowcem 
Wyst{1pujq: Rowan Atkinson, 
Bun Reynolds, Pamela Red. 
Czas projekcji - 90 min. 

"Krzyk". Horror - kilkunasto
lelni a dZI ewczynka przei.ywa 
kryzys psyehiczny, Jej matka 
zostala zamordowana, oieiec 
odbywa dalekie podr6ze sluz
bowe. Pewnego dnia w slu
chawce lelefonu odzywa si~ 

glos tajemniczego mordercy, 
kt6ry pJanuje swe akcje opiera
jqC je na fabulach znanych fil
mow. Wyst~pujq: David Arquet
te, Neve Campbell, Coureney 
Cox. Czas projekcji - 111 min. 
Film dozwolony dla widz6w od 
lat 18. 

Serdecznie zapraszamy. 
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ezy tez 0 Iym budowana wlasnie Jakosc produkl6w lirmy Pa· 
ehlodnta. w kt6rej b~dzie mlal wlowskl i Syn sprawia. ie etWISukces naszego producenta moiliwosc prz ehowywac w nie Sq kupowane w sklepach i to 

szych czolowych 
produeent6w 
i nosel. Polega 
on na tym, ze w 
kazdym z \'-Ioje
w6dzl cdpo
wlednle Komlsje 
wybierajq spos· 
r6d zgloszonyeh 
kandydalow 3 
najlepszyeh, a 
nast~pnle koml
sia krajowa - kapl
Iula Central na 
PPZ wylanla 
sposr6d nlch Jed
oego w kaidym 
wojewodztwle 
laureala Iytulu 
Polski Producent 
Zywnosei oraz 
dw6eh laureatow 
dyplom6w hono
rowyeh. 

asza komlsja 
wojew6dzka uz

.•f 

a zdjfi;!ciu: Za (ula irawa z orzydroi.nych ro vow nle jes najlepszym pozy

Gdy p6!ki sklepowe uginajq 
si~ pod tonami produklow po
chodzenla zagranlcznego, gdy 
zewszqd wa iq nas wieloj(lzy
cz e napisy. gdY mieniqce Sl(l 
wszyslkimi kolorami tfi!ezy opa
kowania przyciqgaJq nasz 
wzrok i kuszCl. aby sifi!gnqc do 
kieszeni. wiedzmy, ie to, co za
wierajq nie musl bye ani zbyt 
smaezne. ani zbyt zdrowe i 
rzadko kiedy bywa lepsze od te
go, co wyprodukowal polski rol
nik i tego, co wykonal polski ro
bo nlk. 

Od kilku lat coraz natarezy
wiej slyehac jUi nawolywania. 
aby kupowae polskie towary. To 
lei ehyba leglo u pods taw inlqa
lywy pozytywistycznej pod na
ZWq Polski Producenl Z nos
ei, kt6remu to przedsl~wzlfi!CIU 
patronuje Stowarzyszenie im. 
Eugeniusza Kwialkowskiego. 
Jes to po proslu og61oopolskl 
konkur . kt6ry ma wylonlc i 

rzedsl wic spoleczenstwu na

nata. ie w tym ro
ku lyml oajlepszy
mi w wojew6
dz wie Sq: Cie
ehanows a Spal

dZlelnla Mleezarska. plonski Hor
teks i gospodarslWo ogrodniczo
warzywnlcze Wlncentego awlo
wsklego z Bud S·enniekieh. 

To, ie nasz produeent zoalazl 
Sifil w lak doborowym towarzy
stwle, JeslJego olbrzymim osiqg
ni~ciem. Na sw6j sukces rzelel
ole zapracowal. Je~o przedSI~' 
blorstwo sklada Sl(l z dw6ch 
dzial6w. Pierwszv z nich to 
uprawa warzyw I owoc6 ,drugi 
zas to Ich przetworSlwo. Zar6w
no w jednym jak i druglm dziale 
. uprawlanla I prze1warzanla 
przeslrzegane Sq wszelkie nor
my przewidziane dla produkcji 
zdrowej iywnoSci. Wymaga to 
wlelu zabieg6w i wielkiej dbalos
ci. A jest 0 co dbac. jesli uprawla 
Sl(l 8 ha og6rk6w, 5 ha kapusty, 
4 ha truskawek i ha malin. 
Przetw6rstwo as polega na 
waszeOlu kapusty I og6rk6w. 

W sumle kwasi ieh 400 ton. Nlc 
ysli na tym poprzestac. yiqgle 

cos poprawla I ulep za. S . iad

konlrolowanej almos erze 300 
ton warzyw I 0 'lOcO v. Chlodnle 
buduje z myslq 0 produkcji ka
pus y pekll1Skiej. Chce iq 
wzbogaeic swojq ofert~ I 10 lui 
w najblii.szym cz.asie. 

nie tylko asielska_ Moina J 
spotkac w sklepach i hurtow· 
ntach wojew6dztw stoleeznego i 
cieeha owskiego. 

Al. 

Czy boimy si~ olowiu
 
W dawac by si~ moglo, ze 

lak. I bac sil;! naleiy. bo ole v 
zawarty ezy to W powletrzu, ezy 
w gleble Jest bardzo ntebezpie
czny dla zdrowia. Mieszkancy 
naszej 9miny q szczeg61nie 
uczulenl na ten plerwlaslek, 
SWlezo mamy w pamifi!ci re
akcj~ pokdzne gruPV obywateli 

wszelkie dopuszczalne normy 
zawartosei pewnych nlebezpie
eznych plerwiastk6w. w tym w 
plerwszym rz~zie %wiu. Ola
lego lei zdziwienie podr6zujq' 
cych budzi iakl wypasania kr6w 
w przydroinyeh rowach. 0 nie
bezpieczenstwae 1 z lym ZWlq
zanych mowi sifi! nader CZr;lSlo. 

wteniem dla naszych krowek. 

w zwiqzku z pogloskami 0 prze
\apianru go w jednym przedsil;
biorstwie. Nie od dzis wiadomo. 
i.e takie zaklady mUSZq byc 
szczeg61nie CZ~Slo kon rolowa
ne. bo wszyslko lest waine, ale 
zdrowie najwainiejsze. 

aiwl~kszym truelclelem gle
by I powietrza Sq jednak sam 
ehody. Wystarcz.y zbadac zle
ml~ ezy rosllonosc z przydroz
nych row6w i najblliszego ieh 
otoezenia, aby przekonac Sl~ 
jak bardzo prz.ekroezone Sq 

ale ilose krow w Iyeh miejscaeh 
weale si~ nie zmniejsza. Jeden 
z moieh przyjaci61 m6wi. ze kro
wy Ie dajCl %wiane mleko. 

I chociai: jeslesmy zapobls
gliwi. chociai. jestesmy osz
eZ~dni, 10 jednak nle wypasajmy 
kr6w przy drogaeh, nawel tych 0 
srednim nasileniu ruehu i 10 na
wei wledy. kiedy sam wlasciciel 
I jego rodzina tego mleka nle 
uzywaj<j. Nle Irujmy slebie. ale 
lym bardzlej nie lrujmy lnnych. 

Al. 
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Komisariat Policji 
997.691-22-07.691-23-77 

Ochotnlcza Strai: Poiarna 
998, 691-22-88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
69 -22-22 

Pogotowie Energetyczne Naslelsk 
691-24-21, po godz" 15.00 - P!onsk tel.: 
62-26-45 (bez n-ru kierunkowego) 

Pogotowie WodociCl90we Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzer\ telefonicznyctl 
924 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999, 692-26-11 

Apteka mgr Godlewskiej. ul. Kilinskiego: 
1-7.09; 15-21.09: 29-30.09. 
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak. uL Ry

nak: 
8-14.09; 22-28.09 

OyiUR PRzychodNi REjONowIOj 
W NAsiElsl(u 

Lekarze InternlSCI dyzurujq w kaidq sobo
t~ w syslemie "pogotowia ralunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, leI. 691-25-03. 

Gablnet zablegowy ezynny jes w kai:dq 
sobot~ w godz. 8.00-13.00. 

TElEkoMUNiI'''''Gj"" PoLsl,,,,, 

Rozmowniea Telekomunikaeji Polskiej 
ezynna jest w dni powszednie j pracujqce 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. 
W nledzlele rozm6wniea ezynna jesi w 

godz. 9.00-1 1.00. 

POC:ZTA Po-15 k"" ~ 1 
Urzqd Pocztowy Nasielsk czynny jesl w 

dOl powszednie i w pracujqce soboty w 
godz.8.00-18.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W nledzlele Urzqd Pocztowy jest nieczyn

ny. 
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j SYSTEMY ALARMOWE ,·autoalarmy, • immobilisery,* centraJne zamki, I. • elektryczne szyby," bfokada zaplonu. I 
[ 'radio-monW: a/army w pomieszczeniach,j 
l • domofony. ! 

; v·;(.ttY.n:£v/6q/j;,,~·tA)£· ! 
l Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14 l 

L_~,~..	 J 

IL RKI, KOSIARKI 
®Hus varna e,4T¥, f_'!IOI"'IIrY':'_'=".b':.:or:.:.....-:"l. ,~~ iy,AK v\4J 

SprzecJai, Naprawa, Gwarancja 
zdzdow Plefrzok, 06-731 Nasielsk 3, S,'ennlca 51 lel, 69 12303 

GAZOWE NAPRAWY) INSTALACJA 
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEL MAT. BUOOWlANYMI 
- Sprzedaz podgrzewaczy do wody, kot}6w 

c. o. gazowvcn i olejowych, osprzt;tu tj.: 
zbio~niki ol~ju, gazu plynnego, wklady 
komJnowe J Jnne. 

- SprzedJz i montai automalyki 
- nii5~e k~szty ogrzewania .r 

- Naprawv gwarancYjne I pogwarancYjne/ 
przeglqdv i konser..,,\iacje. 

- A utoryzowan V senvis firm jak: TERMET, 
DOM-CAZ, STIEBELELTRON - HYDRO 
THERM, OCEAN, VAILLANT i inne. 

Stanislaw Wi~ckowski 
06-/30 NJsielsk/ ul.Starzyrlskiego 4 0, m.6 

tel. (0-23) 69 12347 

OGLOSZENIA DROBNE
 
'"	 Sprzedam dzialkft, budowlanq 360 m2 

w Nasielsku, oraz gazobeton. 
tel. 691 21 39 

Z ~'V~~€ "'~"'f "'f€'~et, . 
d" P~h~tlV~ dy~p",ye,. ! -~ 

-. - ~ , - --.. ~~. - . 

produkcja, uslug( sprzeda:i:, nlty! 

ATESTOWANE STRUPY
 

~,eRrV~w
 
Zaklad Prefabrykacjl Budowlanej 

Nowy Dw6r Mazowiecki, ul.l~czna 49 
tel. (0-22) 775 35 21. 775 12 25 

Oferujemy r6wniez : 
KOSTKIi BRUKOWPt - wibroprasowanC} 

( szarC} i kolorowC} I 

. <.::: 
] 
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Od redakcji. 
Zgodnie z wczesniejszq zapovviedziq infor

mujemy Panstwa 0 podwy-zce oplat za reklDmy 
umieszczane w naszym pismie. 

Od 1 pazdziernika br. cena calej strony (A4) 
vvzrasta z 480,- zl, na 560,- zi. 

MINIMAUJA POWIERZCHNfA, jakE!. mozna 
wykupic to nada/1/16 strony WarunkJ pozosf<J!e 
(bonifikafy i ulgi) - fakze bez zmian. 

Cena za 1 slowo w ogloszeriach drobnych 
(przypominamy, ze s/uzCJ, vvyl'lcznie sprawom 
prywDtnym, a nie rekfamle juz istniejEicych firm) 
rOwniez ulega podwy-zszeniu i wynosic bf(dzie 
1,- zl za slowo. 

Nasza stranD reklarnowa ma sw6j skromny 
udzial w kosztach wydawania Zyeia Nasielska, 
a te niestety wciqz rosnq. 

Mamy vvi((c nadzie}f(, ze podwyzka t<J ZOS 

faille przez Panstwa przy}t(ta ze zrozumieniem. 



Pilka nozna 

Rozpocz~ly si~ rozgrywki ligi 
okr~gowej pilki noinej 

Po nieudanym awansle do IV !lowo i z Opinog6rq spowodo
Ilgl naslelscy pilkarze rozpocz~li waly, if: na poczCjtku sezonu 
nowy sezon z myslq 0 awansie racimy juz do hder6w ezlery 
za rok. Nleslety pierwsze mecze punkty, ktore b~dzie lrudno od
nle potwlerdzajq Iych amblcil. robic w daJszych meczach, ym 
Co prawda W plel\'Vszym meczu bardzlej ze najgroinielszy rywal 
odnlesli efeklowne ZWYCH;stwo do awansu Nadnarwianka Pu/· 
3:0 nad druzynq z Wieczfni, ale tusk aplikuje rywalom 00 8-9 
dwa ko/elne remlsy z Poloniq bramek w kaidym meczu. 

o Puchar Burrnistrza Nasielska 
Nasielska "Liga - 6" 

24 slerpnia zainaugurowano rozgry.vkJ rundy rcwani.owej nasiel· 
skleJ "Llgl - 6". 

1 kolejka: 2 kolejka: 

Jurand - anhallan 3-3 Lotto - Manhattan 4-1 
Budy - LOlto 2-1 Lesna - Jurand 2-0 
Sportow3 • Lesna 7-6 Budy - Lokomotive 1-2 
Lokomotive - welne Frugo - wolne 

Tabela 

M Pkt 8r. 

1. Sportowa 9 20 30·17 
2 Lokomotive 9 19 33-23 
3. Lollo 10 16 33-18 
4. Kon-Max 8 13 24-18 
5. SP Budy 10 13 32-33 
6. Lesna 10 13 30-40 
7. Manha! an 10 12 28-26 
8. Jurand 10 1 1 23-27 
9. Frugo 8 1 11·40 

Kr61 strzelcow 

19 br. - P. Lab~da (Lokom.) 
12 br. - P. Wilga (Kon-Max) 
i 1 br.. M. Suska (Budy) 
10 br - P Kowalski (Manhattan), P. Siesicki (Lesna) 

Nagroda Fair-Play 

1. Jurand - 0 pkl 
2. Sportowa - 3 pkt 
3. Frugo - 6 pkl 

Krzyzowka Nr 9
 

1 12 Id 4 5 
1 
6 17 tJ 

9 
16 2 

,10 
7 4 

11 

R 
12 13 14 15 .16 

17 

18 
10 

19 20 

12 
21 

1<1 
22 23 

6 
24 

'i 

25 
3 • m·g 

26 27 

28 
9 

29 
1 i 1 

30 
13 

3{5 

1 2 3 4 5 6 7 5 8 9 3 10 11 

12 13 10 E; 14 3 S 15 2 8 16 2 3 

Znaczenie hasel 
Poziomo: 1 - kontrnalarcle. 6 - w ziml;! - zwisa z dachu, 9 . Liga 

Obrony KraJu, 0 - strumyk, pOlak, 11 - ma go prawle kazdy zamek, 
2-jedno ze zb6z, 13 . nienasycony chclwiec (rodz. z.), i 7 - pOlazd 

dla malucha. 18 - miasto kr61a Pnama, , 9 - pisanka, malowane Jajo, 
21 - mas go po alkoholu, 22 - mysliwy z "Dziklego Zachodu", 24 
staropol. - okazywac komus szczegolne wzgl'ildy, 25 - czasomierz, 
26 - ..smiech" koni , 28 - mala sowa, 29 - kr~gowce wodne 0 
jadalnym m,~sle podobne do W'ilgorZ3, 30 - Jest niCj suma lub r6i.nica, 
31 - gagatek, pso nik. 

Pionowo: 
i - udziela dodatkowych lekc}1 uczniom, 2 . deszcz, snieg. burz' 

- czyiI... , 3 - prowadzlsz JCj z drugCj osobq, 4 - wloczyc sil;! z miejsca 
na mie/sce, z mlasla do mlasla, bez celu, 5 -w muzyce lub literaturze 
- pewlen wzor, 6 - placyk, 7 - inacze) - 096\ proslych. pospolitych 
ludzl, 8 - roslina pospohtaz lasu ropikalnego 0 dluglch zdrewnialych 
plildach, 14 - tworzy konfederaCJ~ z Bosniq, 15 - wezwanie do 
skupienla sil; na czyms, 16 - 0 'iOC Z mlekiem w srodku. 20 
mleszkanka starozylneJ Sparty, 21 - dawnle) s/u;~ylo do rozniecanla 
ognla (z hubkq). 23 • lampa z p'~Cloma elek rodaml, 27 - pelzajacy, 
Jadowlty gad. 

W rozwlqzaniu prosimy podac haslo powstale z liter wypisanycr 
do diagramu Z kratek ponumero anych w prawym dolnym rogu 
B~dzle \0 mysl A.J. Cronina. 

ROZWlqZania krzyi6wkJ prosimy nadsylac na adres edakcli d( 
dn. 6.10.97 r. 

Rozwiazaniem krzyzGwki wakacyjnej z nr 8 naszej gazety byl; 
mysl F. de la Rochefoucauld' : ..Wi~cej mamy lenistwa w umysl. 
niz w ciele". 
Nagrod~ pieni~Znq v tosowa p. arek I<wasiborski z Krzycze~ 

Pleniqzek. 

Serdecznie gra ulujemy. 
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