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Na zdj~ciu: Niewypaly wykopane na posesji PI7Y ul. Ogrodowej. 

Nasielsk popiera AWS
 
Niecale 35% uprawnionych 

do glosowania mieszkanc6w 
naszej gminy udalo sifil do lokali 
wyborczych wdniu 21 wrzeSnia. 
Byla to najnii.sza frekwencja z 
posrod wszyslkich wybor6w, 
kt6re mialy miejsce w ostatnich 
lalach. Wielki sukces w naszei 
gminie odniosla Akcja Wybor
cza SolidarnoSC. na kt6rCj odda
no 1493 waine glosy (33,2%). 
Orugie miejsce zajql SLO z 955 
glosami (21,2%), trzecie byte 
PSL - 822 glosy (18,3%), czwar
1a UW - 403 glosy i piaty ROP 
290 glos6w. Sposrod wszy
stkich kandydat6w znajdujq
cych sif;l na listach, najwif;lksze 
poparcie uzyskal Henryk Kowal

czyk z AWS-u, nastf;lpne miej
scazajf;lli Bernard Muchaz PSL
U, Zbigniew SiemiCjtkowski z 
SLD. Adam Bialorucki z UW. 
Najmniej glos6w oddano na listf;l 
nr 2 ROP, kt6ra uzyskala w skali 
gminy tylko 45 glos6w. Nieco 
inaczej wyglqdala sytuacja w 
wyborach do Senatu RP. Ilutaj 
zdecydowanie wygral kandydal 
AWS - Slawomir Willen berg 
uzyskujCjc 1961 glos6w. Ale. za
skakujace drugie miejsce zajql 
Pawel Kolakowski (ROP) otrzy
mujqc 1216 glos6w. trzeei byl 
Ireneusz Michas (SLD) - 1133 
glosy. czwar1y Jan Anlonowicz 
(PSL) - 11 t 6 glos6w a piaty 
Zbigniew Malolepszy (UW) 

892 glosy. Sposr6d osmiu lego
rocznych kandydal6w do Sena
tu trzech kandydowa1o r6wniei. 
w 1993 roku. Tam1e wybory wy
gral Jan Antonowicz uzyskujqc 
1408 glos6w, drugi byl Jreneusz 
Michas 887 glos6w a trzeci Sla
womir Willenberg z 802 glosa
mi. 

Jak widac przyrosl glos6w na 
kandydala AWS-u byl na pozio
mie 150%. Zyskal r6wniez Ire
neusz Michas, a znacznie stracil 
kandydat PSL-u Jan Antono
wicz. Tradycyjnie najwyisza 
Irekwencja byla w Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 1 w Lice
um Ogolnoksztalc<\cym, gdzie 
przyszlo glosowac prawie 48% 
uprawnionych. Najmniej os6b 
glosowato w lokalu wyborczym 
w Pianowie, gdzie wyboru doko
nalo zaledwie 20 proeenl 
uprawnionych. 

(r) 

We wrzesniowym nu
merze naszej gazetki 
zwracalismy uwag~ czy
telnik6w na niebezpiecz
ne pozostalosci z czas6w 
ostatniej wojny, na niewy
paly. Wkilka dni po ukaza
niu si~ naszego pisma 
prasa, radio i telewizja do
niosly 0 tragedii, jaka roze~ 

grata si~ w jednej z po
dwarszawskich miejsco
wosci. Rozbierany przez 
chlopca pocisk przeciw
pancerny dotkliwie poranit 
mlodego "sapera" i jego 
siostr~. Szcz~sciem w nie
szcz~sciu jest 10, ze nie 
doszlo do eksplozji catego 
pocisku. bo ofiar mogloby 
bye znacznie wi~cej. 

Pociski znalezione w 
Nasielsku byly jeszcze 
bardziej niebezpieczne, 
poniewaz Z powodu dlu
9ie90 zalegiwania w ziemi 
uleg/y znacznej korozji i 
nawet przypadkowe ude
rzenie moglo wywolac wy
buch. Rozwadze pracow
nik6w i wtasciciela posesji 
zawdzi~czamy to, ze nie 
doszto do Iragedii. 00
swiadczenie uczy, ze 
szczeg61nq oslroinosc 
nalezy zachowywa6 przy 
wszelkiego rodzaju pra
each ziemnych. Rodzice 
winni zwr6cic uwag~, jakie 
"skarby" przynoszq ich 
pociechy z wypad6w do 
lasu i na Iqki. 

AZ. 
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Ozier'! NauGzyciela 

W potowie paidziernika ob
chodzony jest Dzien Nauczycie
la. Ustanowiony dla upall1ifi)tnie
nia powoJania KOll1isji EdukaeJI 
Narodowej, pierwszego w dzie
jaeh Polski ministerstwa zajrnu
j2jcego sifi) oswiatq, rna przypo
minac i podkreslac jej rolt;l w zy
ciu kraju. 

Podobnie jak w roku ubie~lym 
lak I obeenie na uroczyslosci w 
kinie zaproszeni zastali nauczy
ciele ze wszystkieh plac6wek 
oswiaiowych z terenu gminy 
Nasielsk. Tradycyjnie tei wy
r6iniaJClcy sifil nauczyciele zo
stali nagrodzeni przez wladze 
aswiatowe, burmlstrza i dyrekto
r6w szkol. CZfilSC artystycznCl 
przygotowali uczniowie ze 
Szko/y Podstawowe) w Piesci
rogach. 

Asfaltowania drag G.d, 

Przygotowywane Sq do asfal
towania drogi: Chechn6wka . 
Jaskolowo, Krzyczki, Nasielsk 
Paulinowo i Pniewska Gorka. 
Wykona ie na prze!ornie 
paidziernika i listopada Plon
skie przedsifilbiorstwo Robot 
Drogowo-Mostowych. W chwili 
obecnej wykonawcy pracujq je
szcze na lrasie gdanskiej. 
Hala na finiszu 

W hali sportowej przy Szkole 
PodstawoweJ nr 1 trwajq oslal
nie prace bUdowlane i wyposa
zenlowe. Wykonano juz przytq
cze gazowe i wodociqgowe. Za
ktadany termin jej oddania nie 
zostanie jednak dotrzymany. 
Niewielkie op6inienie spowo
dowane zostaio trudnosciaml fi
nansowymi. 

Budowa poczty 

Rozstrzyg nir;lty zostai prze
targ na bUdowfi) poczty w Nasiel
sku. BEldzje ana zlokalizowana 
przy ul. Warszawskiej. 

Dom Pomocy Spo/ecznej 

Jak jui kilkakrolnie donosilis
my, na bazie by/ego Domu Ma
lego Dziecka przy ul. Koseiuszki 
ma powstac okazary zesp6! bu· 
dynk6w Domu Pomoey Spo/e
cznej_ Przetarg na gl6wnego 
wykonawCr;l inwestycji zostal jui: 
ogioszony. Rozstrzygnir;lcie na
stCipl w p%wle listopada. 
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Gaz dla Kosewa 

W najbliiszych dniaeh war
szawska firma Engaz rozpocz' 
nie budowEi' gazociqgu od ul, 
Kosciuszki do miejscowosci Ko
sewo. 

Nadzieja dla hurtowni w 
Siennicy 

Od 1 paidziernika .,Walcomp" 
- firma zajmujqca sili' produkcjq 
galanterii meblowej i Importem te
go typu produk16w od znanyeh 
firm swiatowych dzierZawi pomie
szczenia magazynowe w by/ej 
hurtowni INZGS. Jest wili'C nad
zieja na nowe miejsca pracy. 

Ekologiczna oferta 

Przedsili'biorstwo Rob6t Iniy
nieryjnych "Hydrocentrum" SA 
poszukuje na terenle naszej 
grniny terenu, na kt6rym utwo
rzona zostanie stacja Agro-Eko. 
Odbieralaby ona i gromadzila 
odpady organlczne i osady scle
kawe, z kl6rych produkowane 
bylyby preparaty nawozowe i 
ziemia kompostowa, Drugim za
daniem firmy jest prowadzenie 
doswiadczalnych prac polo
wych z zastosowaniell1 prepa
rat6w nawozowych. Wladze 
gminy zaproponowaly lokaliza
cjo: stacji na terenie gaspodar
stwa znajdujqcego sifi) w strefie 
ochronne) planowanego sklado
wiska smleci. 

przetargi 

Zarzqd Miasta oglosi! kolejne 
dwa przeiargi. W pierwszym zo
stanie wyloniony wykonawca II 
etapu sied wodociqgowej w Mo
gowie, w drugim zas wykonaw
ca linii energetycznej do dzialek 
budowlanych w Mit;lkoszynie. 

Osrodek Zdrowia w noweJ 
szacie 

Przychodnia Rejonowa w Na
sielsku olrzymala nOWq elewacj\l. 
Bylo to moiliwe dzili'ki wsp6lne
mu finansowaniu przedsit;lwzifi)
cia przez budiet gminy i Zesp61 
Opieki Zdrowotnej. 

Mniej dymiijcych komin6w 

Blok przy ul. Starzynskiego 3 
do tej pory nie posiadat central
nego ogrzewania. DZ!r;lkl inicja
tywie i udzia!owi linansowemu 
mieszkanc6w oraz wsparciu 
gminy udalo si~ przeprowadzic 
budow~ i modernizacj~ ogrze
wanla w tym budynku. Zniknie 
wifilC kilka nast~pnych dymiq
cyeh kornin6w. 

A2. 

We wrzesniu posiedzenia 
Zarzqdu odbyly sifi) w dniacll 
17 i 24. Na poczqtku pierwsze
go posiedzenia dokonano 
zmian W skladach osobowych 
komisji wyborczyeh. Nastfi)
pnie zapoznano sifi) z pismem 
Biura Projekt6w kolejowych w 
Gdansku dotyczqcym propo
zycji zlikwidowania niekt6rych 
przeJazd6w kolejowych na le
renie ?miny Nasielsk, co zwiq
zane Jest z ll10dernizacjq linii 
kolejowej E-9S Warszawa 
Gdansk. Majq tu kursowac po
ci ilgi z szybkosci q 160 km na 
godzinr;l. W zwiqzku z tym pla
nuJe silil likwidacjt;l przejazdu 
na drodze Kosewo - 'asielsk, 
drodze gminnej w Mazewie i 
drodze wojew6dzkiej Lubomin 
- Nasielsk - Mazewo. Na 
przeJeidzie na trasie Nasielsk 
- Pionsk planuje sifil w przy
szlosci wybudowanie wiadu
klu. Przejazdy na drogach 
gminnych Lubomin - Jackowo 
i Jackowo - Jackowo (droga 
Jaekowo' Swiercze) majq bye 
zmodernizowane i podniesio
ne do kategorii "B". W wyda
nej oplnii Zarzqd negatywnie 
zaopiniowa! likwidacjfi) prze
jazd6w kolejowych Nasielsk 
Kosewo [ Nasielsk - Lubomin 
Mazewo. Stwierdzono, ie na
lezy je zachowac i podniesc do 
kategorii "B", gdyi polozone 
Sq na drogach wainych dl.a 
funkcjonowania gminy. W 
sprawie przejazdu na drodze 
gminnej w Mazewie - dojazd 
do pbl, przeprowadzone zosta
nq rozmowy z mieszkancami. 

W kolejnym punkcie Bur
mistrz udzielH wyjasnien w 
zwiqzku ze skargq mieszkan
ca z ul. Reja 43 na bezczyn
nose Urzfi)du Gminy w sprawle 
uzbrojenia dzialki w lini~ ener
gelycznq. Wlaseiciel dzialki 
niewlasciwie zinterpretowai 
pismo 0 przydziale dzialki bu
dowlanej. W odpowiedzi na 
pisma Zarzqd: pozytywnie 
ustosunkowal sifi) do prosby 
mieszkanca z ul Sportowej 0 
rozlozsnie na raty naleinosci 
za wykup mieszkania; skiero
waf do zaopiniowan[a przez 
Komisjl; Infraslruktury pismo 
mieszkanc6w z ul. Siennickiej 
w Mogowie w sprawie pokrycia 
drogi asialtem; odrn6wil ze 
wzgll;du na brak srodk6w klu
bowi sporlowemu Wkra Cle
ksyn dodatkowych pieni~dzy 
na wyposaienie budynku klu
bu w wodt;l i sanitariaty. 

W dalszej czr;lsci posiedzenia 
zapoznano sili' z decyzjq waje
wody lJchylajqcq uchwalfi) Rady 
dotyczCjcq zbycia w trybie prze
targu nieograniczonego lokali 
uiytkowych. Sprawa ta zoslanie 
ponownie rozpatrzona na naj
blizszej sesji Rady, a wczesniej 

Burmistrz skonlaktuje si~ z rad
Cq prawnym. 

Rozpatrujqc kolejne pisma 
poslanowiono: pismo p. Franci
szki Suskiej przeslac do Opieki 
Spolecznej celem zbadania 
sprawy i poinformowania Zarzq
du 0 ustalonych faktach; odmo
wic placenia za dow6z dziecl za 
wsi Psucin do szkory w Pomie
ehowku z uwagi na wczesniej
SZq zmian~ dotyczqCq przejscia 
Psucina do obwodu szkolnego 
w Pom iech6wku; przeprowa
dzic rozmowr;l z zainteresowa
nymi w zwiCjzku z pismem rad
nego 0 pomoc przy zakupie ko
stki i krawt;lznik6w w celu ich 
ulo.ienia przy ulicy Rynek na od
cinku ad ul. Kilinskiego do ul. 
Wqskiej; odroczy6, a nie umo
rzye, jak wnosil SKR, lermin 
platnosci raty podalku od nieru
cllomosci do konca 
paidzlernika. Takq samq decy
zjli' podj~to w stosunku do firmy 
"Wfilgielek" i ZGI<iM. 

W dalszej cZli'sci om6wiono 
sposob zorganizawania uroczy
stosci z okazji Dnia Nauczyciela 
oraz zastanawiano sifi) nad spo
sobern zagospodarowanla hali 
sportowej i jej kierowanlern, 
Rozwazano tez moiliwosc udo
st~pnienia boisk sZkolnych 
dzieciom i mlodziezy po za!r;l
ciach lekcyjnych. Palladto Za
rzad dokonaj zmian w budzeeie 
w dziale Opieka Soo/eczna. 

Przewodniczqcy Rady przed
stawil Zarzqdowi skarglil miesz
kanc6w osiedla Pilsudskiego II 
skierowanq do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Burmistrz wy
jasnil, ze realizuje postanowie
nia Rady, kl6ra poslawila pew
ne warunki prowadzenia niekt6
rych inwestycji. W sprawie lej 
spodziewano si~ wifi)kszego 
udzlalu linansowego mieszkari
cow, bo bez tego gmina nie jest 
w stanie tej inweslycji 
udiwignac. Ponadto byly pew
ne wspblne ustalenia j obydwie 
strony winny si/il z nich wyvvi'l' 
zae. 

Drugie posiedzenie Zarzqdu 
Mlejskiego poswil:;?cone bylo w 
eaiosci ustaleniu opiaty roez· 
nej za uzytkowanle wieczyste 
dzialek budowlanych ogr6d
kow dzia~kowych, leren6w 
Sp6idzielni Mieszkaniowej 
oraz Telekomunikacji Polskiej 
SA. Ustalone nowe stawki op
laty rocznej dOlyCZq uzytko
wnik6w dzialek budowlanych 
po!ozonych na osiedlach bu
downictwa jednorodzinnego 
Pilsudskiego I i II, Llpowa, 
Plonska, Krupka, KosciuszkL 
Ponadlo zapozn ana Zarzqd 
Sp61dzielni Mieszkaniowej z 
szacunkami gruntow na osied· 
lu "Warszawska". 

Wynotowal AZ. 
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Przewodnicz<\cy Rady Mieiskiej Tadeusz Modzelewski w momencie przecinanla wSllilgi. 

Z kazdym dniem coraz blii.
sza jest cllwila wejscia Polski do 
struktur europejskich. Czas p/y
nie nieublaganie, a my mamy 
tak dui:o do zrobienia. Mysllil, ie 
wszyscy jestesmy swiadomi le
go, i.e w wielu dziedzinach je
slesmy mocno zap6zIlieni i to 
nie tylko w stosunku do najlepiej 
rozwinifiltych par'istw Europy. W 
ciCjgu ostatnich lat zrobiliSllly 
wiele, ale swiat tei. nie stal w 
miejscu. To, co gdzie indziej jest 
normalnym elementem co
dziennego iycia u nas CZl;)sto 
pozostaje jeszcze marzeniem. 
Dlatego lei tak wiele emoeji 
wzbudza kaida nowa linia lele
foniczna, kaidy kllometr nor
malnej drogi ezy nowy wodo
ciCjg. Oddanie ich do ui.ytku sta
je sifil powodem do "swil;)IOwa
nia". I nie lrzeba sit;! lemu dziwic. 
Wciqz ]eszcze dobra te Sq dla 
nas, a zwlaszcza dla nasielskiej 
wsi iliedostl;)pne. 

We wrzesniu kolejne WSi8 
mialy swoje swiE;lo. Tym razem 
dotyezylo to Zabiczyna i Jacko
wa. Obydwie inweslycje, wodo
ciqg w Zabiczynie i droga w Jac
kowie byly dIugo oezekiwane 
przez te wioski, Ich oddanie to 
jednak dopiero poezqlek w dro
dze do nowoczesnosci, do nor
rnalnosci, to dopiero pierwszy 
elap w marszu do europejskie
go slandardu. 

Po przeci,?ciu wstf?gi ks, Andrzej Marchlewskl pojechal bryczk~, aby pO$wif;lcic cal~ drag!;!. 

Jackowo na 
nowej drodze 

23 wrzesnia przy Flguree w 
Jackowie zebrala siE; duia gru
pa mieszkalic6w okolieznych 

wsl by wsp61nie z przedstawi
cielami wladz gminnych, proJe
klanlaml i wykonaweaml doko
nac uroezystego otwarcIa drogi 
o nawierzchni aslaltowej prze
bregaj<:jcej przez wies na odein
ku 4350 m. W uroczyslosci 

wZil;!li lei udziat przedstawidele 
Agencji Modernizacji i Restru
kturyzacji Rolniclwa, klora to in
stytucja wsp6/finansowala ra
zem z gminq i mieszkancami l~ 

budow~. Po kr61kich przem6
wieniach i podzililkowaniach 
oraz wsp61nym przeci~ciu wsl~
gi przez osoby, kt6re si~ przy
czynily do lego dzieta poswi~ce
nia drogi dokonal kS. Andrzej 
Marchlewski. 

Radny Dariusz Obojski i so~· 

1ysi Waclaw Szymanski i Irene
usz Krzyczkowski czujq osobl
slq sa ysfakej~ z wykonanego 
zadania i uwazajq, ie droga ta 
dobrze b~dzie sluiyla rolnikom 
z poloionyeh wzdlui: nie] wio
sek, a lakze wszystkim tym, klo· 
rzy b~dq z niej korzyslali. Wyko
naWCq tej inwestycji byto spraw
dzone na naszym terenie 
Przedsiebiorslwo Robot Drogo
wo-Mostowych z Ploriska. 
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Przybywa odbiorcow gazu Wodoci~g w Zabiczyn'e
 
Jak len czas szybko leci. Je

szcze nia lal< dawno marzylis
my, aby do Nasielska dotar! gaz 
ziemny, a jui wkr6tce minis 
czwarty rok od podlqczenia pier
wszych budynk6w do sieci. 
Obecnie w naszym m'escie jest 
226 odbiorc6w tegoir6dla ener
gii. Liczba fa szybka si~ zwifil
kszy. poniewai na naszym tere
nie wykonano 509 przylqczy. 
Znaczy to, ie CZ?SC os6b ma juz 
doprowadzony gaz do damu, 
ale jeszcze z niego nie korzysta. 
Przyczyn tego stanu jest kilka, a 
m.in. ta, ie nie wykonano jesz· 
cze w tych domach instalacji 
wewn/iltrznej (zazwycz31 z po
wodu braku pienilildzy). CZ/ilSC 
potencjalnych uzytkownik6w 
nie rozpoczlilla jeszcze poboru. 
paniewai: obawia si/il, ze ogrze
wanie gazem blildzie droisze 
nii w~glem. Czteroletnie do
swiadczenie wykazalo jednak, 
ie koszty kszta!tujq silil na tym 
samym poziomie. Odpada jed· 
nak dow6z w~gla, jego magazy
nowanie, codzienne palenie i 
wywoienie popiolu. I to Sq plusy 
agrzewania gazem. To czysty 
zysk. Dadatkowq korzysciq jest 
ta, ie w Nasielsku wyrainie 
zmnrejszylo silil zanieczyszcze
nie powietrza. 

przy duiym nakladzie srod
kow razpoczf,1to gazyfikacifil wsi. 
Z gazu korzysta Wqgrodno i Bu
dy Siennickie. Niestely wykona
no tylko 92 przyl<jcza, a faktycz
nyml odbiorcami tego medium 
Sq tylko 14 gospodarstwa (w tym 
szkola). Wydaje sili', ie sprze
dai gazl! na wsi wzrosnie dopie
ro wtedy. gdy siee zostania do

prowadzona do Piescirogaw, 
Siennicy i Mogawa. 

Zaklady gazownicze zain
leresowane sa jak najwi~ksza 
liczba odbiorc6w, a jeszcze bar
dziej duzq ilosciq sprzedanego 
gazu. Szczeg61nie atrakcyjne 
sa duie skupiska domk6w jed
norodzinnych, ba ane pabierajq 
9az do oQ-rzewania. Waine jest 
wskazame takich miejsc przy 
rozmawach mi\ldzy samarzq
dem a gazowniq, bo ta ostatnia 
ch~tnie lokuje swoje srodki tam, 
gdzie spodziewa si~, ze gaz be
dzie odbierany w duzych ilas
ciach. 

Zuzycie gazu zalezy od pary 
roku. W lutym 226 nasiel~ch 
odbiarc6w spalilo 98.013 m ga
zlha wczerwcu juz tylko 10.339 
m . Proporcje Ie w Pultusku, 
gdzie jest 386 odbiarcow wyglq
dajq nastfilP~qCo: w lutym zuiy
1051265 m , w czerwcLJ 4002

3 m . To, ze mnieisza ilasc zga· 
zyfikawanych gospodarstw w 
Nasielsku pabiera wi~cej gazu 
niz wi~ksza ilosc w Pultusku, 
vlynika Z tego, 0 czym mowilem 
wczesniej, i.e lam luzywa si~ 
wil;'cej gazu. gdzie adbiarcami 
Sq domy jednorodzinne. Wlas
nie w Nasielsku siee gazowa 
rozwini~ta jest w tak'ch asied
lach. W PuHusku las gazu uiy
wajq glownie mr8szkancy blo
k6w. Par6wnanie zuzycia gazu 
w tych dw6ch miejscowosciach 
nie jest przypadkowe, albowiem 
gazociqgami w nich zarzqdza 
Rozdzielnia Gazu w Nasielsku. 

AZ. 
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Mlawa znow wzrusza pami~ci~
 
Dnia 12 sierpnia 1997 roku 

min~la 20 rocznica smierci 
Druhny i Profesorki Jadwigi Ro
stkowskiej i wlasnie Z lej okazji 
przyjechala z Mlawy delegacja z 
Harcerskiel;lo Kola Senior6w, 
aby na mO~lle swej byle) Hufco
wej zapalic znicze i z!ozyc wie
niec w kszlaJce harcerskiej lilijki. 
Wieniec ten wykonal Druh Ste
fan Nowotczynski, k16ry przyje' 
chal wraz z przewodniczqcq 
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H.K.S. - Genowef<j Chmielinskq 
i sekretark<j Alin<j ZaJewskq. 

Wzruszajqcq jest Ich pa
mi~6 a Tej z kl6rCj przeiylam 
50 lat w pi/ilknej przyjazni i jest 
rni bardzo milo ie przy okazji 
odwiedzajq mnie, jaka bylq 
druzynowq IV Harcerskiej Dru
iyny im. Zuzanny Marawskiej 
w Mlawie-W6Ice. 

Za takq wzruszajqcCj pami~6 
o Druhnie J. Rostkowsklej - i 0 

mnie, za rados6, kt6rq sprawiaj'q 
mi odwiedzinami, oraz za mi e 
pamiqlkl jakimi mnie obdarzacie 
serdecznie dzi~kujfil Wam - ko
chane Druhny i Druhowie. 

dhna phm Jadwiga Grubecka 

W sarno poludnie 1 
paidziernika do swietlicy pel
niqcej Jednoczesnie funkcjt;! ka
plicy w Zabiczynie licznie przy
byli mieszkancy wioskl, aby 

Zablczyn. Ks. DZleka'1 w asyscie gospodarzy wsi swil;!cI jedno ze i.r6de~ 
wody. 

wziac udzial w uroczysteJ rnszy 
Sill. celebrowanej przez ks. 
dZlekana Kazimlerza Sniegac
kiego w zwiqzku z oddaniem do 

Zabiczyn. Pani so~tys Anna Saraczyn dzi7kuje W5ZY

stkim tym. ktorzy pczyczynrli 5i~ do vvykoilanra wodo
clagu Yo' lsj W51. 

uzytku wodociqgu wiejskiego. 
W uroczyslosci \'o/Zi~1I ponadta 
udzial przedstawiciele wladz 
mleJskich, wykonawcy I firma, 
kl6ra bt;!dzie nadzorowala eks
ploatacj~ wodociqgu. 

Final ciesly, ale droga do nie
go nie byla latwa. Wiele scieiek 
musiala wydepta6 soltys pani 
Anna Saraczyn zanim odpo
wiednie gremia podj/illy decyzj~ 

o przystCjpieniu do realizacji in
weslycji. Termin oddania jej do 
uZylku tez byl kilka razy przesu
wany, poniewaz obfile opady w 

lecie sprawily, 
ie podni6s1 si~ 
poziom wod 
gruntowych i 
trudno bylo pro
wadzi6 prace 
ziemne. Wyko
nawca, a byl 
nim Zarzqd Go
spadarki Ko
munalnej i Mie
szkaniowej po
kona! wszystkie 
przeciwnosci i 
do g o$pa
darstw w Zabi
czynie poplyn~
la zdrowa wo
da. W obecnos· 
ci zebranych 
odkr~cono za
war hydrantu i 
nabrana wody. 
Jej poswi~ce
nia dokonal 
ksi~dz Dzie
kan. Powiedzial 
do zebranych 
m.in. 10, ie kos
ci61 swililci i bio
goslawi wszy· 
stka ta. co sluzy 
czlowiekowi. 

SieG wodo
ciagowa w la
biczynie z przy
lqczami ma 0 
km. Na jej wy

konanie zlozy! siEiJ wsp61ny wy
sitek gminy, rnieszkanc6w wsi i 
wsparcie finansowe, jakiego 
udzielila Agencja ModernizaCji i 
Restrukt uryzaqi Rain Ictwa. 

AZ. 



ad Towarzystwa Mi/osnik6w Hi
storii, a wri;lcza! je prezes Towa
rzyslwa doc. Andrzej Rachuba. 
Okazalo si~, ie Pan Docent po
ehodzl z Pultuska i dlatego 
szczeg61nie serdecznie pozdro

Pami~c 0 Stefanie Starzynskim 
17 wrzesnia w budynku war

szawskie90 Zarzqdu Miejskiego 
przy ul. Mlodowej odbylo Si!(l 23
konczenie konkursu hislOrycz

nego poswil;lconego pamiE;ci 
bohaterskiego Prezydenla War
szawy Stefana Slarzynskiego 
pofqCZOne ze zlotem szk61 jego 
imienia. Przedsil;wziE;ciu temu 
patronowala Pracownia Dzie
jaw Warszawy Instytulu Historii 
PAN oraz Komilel Uczczenia 
Pamil;lci Sletana Slarzynskiego. 
Dzien spolkania nie by! przy
padkowy, w tym bowiem dniu 
Warszawa obchodzila kolejnq 
rocznic~ zbombardowania Za
mku i Kaledry oraz wraz z calym 
krajem wspominala j plLypomi
nala 0 agresji Zwiqzku Radziec
kiego na Polsk~. 

Od kilku lat zarowno w kon

kursie jak i imprezie, kt6ra lowa
rzyszy jego zakonczeniu ucze
slniczq uczniowie nasielskiej 
dwojki, SZkOfy nOszqcej imiE;! 

Stefana Starzynskiego. Ucznio
wie naszej szkofy znaleili si~ 
r6wniei wsr6d laureat6w kon
kursu. Zostali nimi: Monika Kor
dowska, Joanna Zakrzewska i 
Lukasz Ceronski. Nagrody wr~
czal im i pozosta!ym zwyei~z· 
com prezydent Warszawy Mar· 
cin $wililcicki. To takle naleiy 
jui do tradycji i podnosi rangt;! 
dorocznego spotkania. 

Przyby!q mlodziei: i opieku
now powital czolowy znawca 
dziej6w Warszawy prof. dr hab. 
Marian Drozdowski oraz prezes 
Towarzystwa Milosnik6w Hislo
rii doc. dr hab. Andrzel Rachu
ba. NaSI()pnie zebrani wyslu

chali okolicznosciowego wykla
du - pogadanki pro!. Drozdo
wskiego, kt6ry od lat na kaidym 
spotkaniu podaje wciq.i nowe, 
nieznane wczesniej fakiy z zy
cia Starzynskiego. W tym roku 
mowil 0 lodzkirn epizodzie zycia 
Prezydenla, a na koniec zapro
ponowal, aby kolejne spotkanie 
szk61 Starzynskiego odbylo si~ 
w Lodzi. 

Najbardziej oczekiwanym 
punktem programu bylo rozda
nie nagr6d laureatom konkursu. 
Fundowal je Komitet Starzyrl
skiego I wladze Warszawy a 

wr~czal Prezydent Warszawy dr 
Marcin Swi~eicki, kl6ry na to 
spotkanie zawsze znaJdzie 
czas. Przewidziano takie upo
minki dla opiekun6w. Byl to dar 

wit dzieci z Puhuska j Nasielska 
oraz obeenego na zlode swego 
nauczyeiela - wyehowawci;l Z kl. 
V 0, do ktorej ucz~szczal w Put
lusku 351at temu. Tyle tylko, ie 
jego wychowawca uczy teraz w 
Nasielsku. 

Atrakcjq spotkania by/a wy
cieczka autokarowa po Warsza
wie i wizyta w Muzeum Niepod
leglosci. Wczesnie/' jednak ze
brani udali si~ na P ac Bankowy 
pod pomnik Stefana Starzyn
skiego, gdzie w asyscie io/nie
rzy 10 Warszawskiego Pu!ku 
Samochodowego im. St. Sta
rzyn kiego zlozyli kwiaty. Kwia

ty z!oiono lez pod pomnlklem 
pornordowanych na Wscho
dtie. 

AZ. 

Na zdjl;!ciu: Prezydent Warszawy Marcin $wil;!cicki wr~cza nagrodli' Joasi 
Zakrzewskiej. 

Na zdjl;ciu: Moment skladania kwial6w pod pomnikiem Pomordowanych na 
Wschodzie. Tui za iolnierzami z pulku im. Sl. Starzynskiego detegacja 
nasielskiej dw6jki. 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

- Stetan przecie tei jest io!nierzem. Ciekawa rzecz ezy w 
wojsku teraz tak sarno jak za kr61a Jana? 

- Moje dziecko - mowil z glli'bokim przekonaniem slary szlachcic 
- lakie czasy jui. si~ nie wroCCj. C6i 10 byl za animusz rycerski, a 
jaki iolnierz wytfwaty i karnyl CM tam Stefan, zapewne ie i to dobre 
pod t~ porl;!, chlopak sil;! zahartuje, nauczy rygoru, poprubuje trudu 
I niewywczasu, ale co najwyiej to b~zie wOlowal jakies hajdamac
kie kupy. Turey po swieiym pokoju Karlowickim ani drgnq. Cien 
wielkiego bohatera jeszcze nas zaslania. 

- Ach I coi to by/ za w6dz! co za w6dz! Jak spoj rzal. 10 kazdemu 
jakis ogier'l zapafal si~ w iylach: 

"Byl ezlowiek od Boga zes/any, ktoremu jmi~ byto Jan" lak 
powiedzial ksiqdz Augustanin na kazaniu po uroczyslem "Te 
deum" w czasie wjazdu Iryumfalnego do Wlednia. 

Wierzylismy wszyscy, ie lak bylo istotnie... I pomyslec sabie. 
ze syn tego bohatera... ale jui nle ehc~ 0 tem m6wic, bo mnle 
i61C zalewa. 

Anusia sluchala z przej~ciem, a w duchu mysla!a sobie: 
- Stefan by/by tei z pewnosei q dzielnym iolnierzem i nie dalby 

sili' nikomu wyprzedzic w rycerskich czynach, tylko ie teraz nie 
ma sposobnosci po temu. 

- M6j dziadziuniu ~ - przem6wi!a niesmialo, ja lak malo wiem 0 
krolu Janie i jego rodzjnfe, choc przecie znam kr61ewicza Kon
stantego. a krolewiczowl; kocham serdecznie. Opowiedieie mi 
te dzieje, bardzo was prosz~. 

. Ch~tnje to zrobilil moje dziecko. ulz~ swoJemu sercu. wspo
minajqc to, co dawno mln~!o, 0 czem nigdy nle zapomn~. Pan 
m6j, starosta r6i:anski zyl w najbliiszem otoezeniu kr61a Jana, 
nie jedno slysza/em z us! )ego, a na ostatnie tei. wydarzenia 
wlasnemi patrzyJem oezarnl. 

Rod Sobiesklch, herbu Janina, kt6rego gniazdem jest Sobie
szyn w ziemi St~iyckiei a wojew6dztwie Sandomierskiem, zna
czny byl mifildzy wsp61braciq.. . . . 

Marek, syn WOJclecha, rycerza nleustraszony, ws!awll SIt;3 I 
odznaczyl w wyprawach Stetana Batorego i Jana Zamojskie
go. Umarl jako wojewoda IUbelski, a z dw6ch jego syn6w 
mlodszy Jakob, jeszcze wyiej postCjpil, bo nie lylko jasnial 
rycerSKq dzielnosciq, ale r6wniei oswieeonym umyslem. zna
jornosciq stosunkow zagranicznych i pi~knCj wyrnowCj sluzyl 
krajowi i jedna/ sobie serca szlachly. Podr6iowal on po Fran
cji, Hiszpanii i Holandii, Anglii i Wloszech, i te swoje podroie 
opisal. 

W roku 1617 wyruszyl z kr6Jewiczem Wladyslawem na wypra
w~ zadnieprskq i bit sit;! odwainie, dowodzqc rotaml husarskimi, 
zwanemi hufcem zlotym. Nast~pnie bra! udzial w ukladach po
kojowych, jako wytrawny dyplomata. 
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Wspomnienia pisane sercem
 
InteresujqCq korespondencj~ otrzymalis

my z Poznania, Nap/sata do nas pani Ewa 
W6jciak-Wdowicka. Pochodzi z Nasielska. 
Tu ukonczyta szkot~ podstawowq i szkot~ 

sredniq. Obecnie mieszka i pracuje w Pozna
niu, gdzie jest protesorem spiewu solowego 
na Wydziaie Wokalno-Aktorskim Akademii 
Muzyeznej. Przez wiele lat spiewata w najle
pszej w Polsce Operze Poznanskiej, Tej mia
ry znawczyni muzyki pisze w swym liscle 0 

cziowieku, kt6ry wplynqt na wyb6r jej zycio
wej drogi, Byl nim niedawno zmady organista 
nasielski Eugeniusz Wilamski. 

Przeslany tekst, 0 ktorego zamieszczenie 
prosi naSZq redakej~, Jest wyrazem poezucia 
moralnego dtugu wdzi~cznosei Pani Profesor 
wobee swego pierwszego nauczyeiela muzy
ki. Wydaje si~ nam. ie postawa autorki jest 
czyms niezwyklyrn w dzisiejszymswiecie) 
najez~sciej bowiem osoby, kt6re osiqgn~ly 
pewne iyciowe .,szezyty", uwaiajq, ie jestto 
tylko ich zasluga. Nam jest tym bardziej mHo, 
poniewaijuz rok temu zamiesciJismy obszer
nq biografi~ pana Wilamskiego z okazji otrzy
mania przez niego wysokiego odznaczenia 
papieskiego. 

AZ. 

Dnia 14 marca 1997 r. zmarl 
wwieku 851at Eugeniusz Wi
lamski . od prawie szestdzie
si~ciu lat organista parafii Sw. 
Wojclecha w Nasielsku. die
cezji plockiej. przed dwoma 
laty (1995 r.) zostal uhonoro
wany papieskim orderern 
..Pro Ecclesia et Pontifice" 
nadany przez Jana Pawla II. 

Eugeniusz Wilamski zdobyl 
wyksztalcenie muzyczno-li
turgiczne w Sludium Organi
slowskim przy Kurii biskupiej 
w Plocku. Byl bez reszty odda
ny swemu iyciowemu powo
laniu. Jego pelna ekspresji gra 
na organach, radosne, peine 
brzmienie choru, kt6ry prowa
dzil, wznosily nasze serca ku 
Bogu. Dysponowal pj~knym 

barytonem (bez uzycia mikro
lonu), kt6rego dzwit;lk wypel
nial golyckie przestrzenie kos
ciola, ni6s1 si\7 daleko, mimo 
wichru, deszczu i mrozow 
podczas licznyeh obrz~d6w i 
uroczystosci koscielnych. 
Znal z nazwiska i imienia 
wszystkich paralian. Kochal 
dzieci i mlodziez. 

Wok61 Kosciola. w trud
nych latach pi~cdziesiqtych 

skupialo silil zycie religijne i 
kultura ne sporej gromadki Ii
cealist6w i student6w. Nigdy 
nie zapomn~ naszych roz
spiewanych spotkan w starej 
organist6wee. Eugeniusz 
Wilamski kazdemu z nas, z 
humorem i dobrym slowem, 
sluzyl pomOCq i radq. 

Byl moim wujem. Sam 
bezdzietny wspiera! swym 
autorytetem m/ode pokole
nie rodziny. W wielu z nas 
zaszczepil umilowanie mu
zyki. W sposob szezegolny 
wplynql na wyb6r mojej drogi 
zyciowej. Udzielal mi pier
wszych lekeji fortepianu i 
wskaz6wek wokalnych. Inte
resowal sj~ mojq i siostry za
wodowq edukacjq muzycz
nq, pracq artystycznq wOpe
rze potem pedagogicznq W 

Akademii MuzYClnej. 
Od ponad 30 lat jestem 

zwiqzana rodzinnie i zawo
dowo z Poznaniem. Z konie
cznosci nasze nasielskie 
spotkania staty sili? rzadsze, 
leez Z3Wsze serdeczne. Wu
ja Eugeniusza nawet eztery 
zawa/y serca, jakie przeby~, 

nie sk!onily do odpoczynku 
od sluiby bozej. W drugi 
dzieri SWiG\t Boiego Naro
dzenia 96 r. po raz ostatni 
gral i spiewal kollildy w kos
ciele. Z!olonego post~pujq
Cq chorobq odwiedzilam w 
Srod~ Popielcowq. Gasnq
cym glosem pytal mnie 0 

przebieg nabozenstwa wiel
kopostnego. W nasielskim 
kosciele sw. Wojciecha 16 
marca 97 r. przy jego trumnie 
setki parafian g!osno odma
wia/y r6ianiec. Taki.e moja 
modlitwa iwdzi~czna pami~c 

towarzyszq myslom 0 Wuju 
Organiscie - sp. Eugeniuszu 
Wilamskirn . 

Ewa W6jciak-Wdowicka 

Ozenil si~ w 1628 roku z TeofilCj Danillowicz6wnq, wojewo
dziankq ruskq, wnuczkq s!awnego hetmana Zolkiewskiego po 
corce ]ego Zofii, 

Z tego malienslwa mial czworo dzieci; dwie corki: Ann!;! 
Rozalii;!, Benedyktynk~ we Lwowie, i Katarzyn~, wydanCj naj
pierw za Dormnika ksi~cia na Ostrogu i Zaslawiu, ktora owdo
wiawszy wysz1a za Michala RadziwiHa podkanclerzego i helma
na polnego Ii ewskiego. Mial tei dwocil syn6w: Marka i Jana, 
przyszlego kr61a polskiego. 

Dziecinne lata ubiegly chfopcom w Z6lkwi, kt6ra ich malka 
wniosla w dom Sobieskich. Najcz~slszym przedmiotem rozm6w 
w kole rodzinnym by1y bohaterskie walki przodk6w zpohancami. 
MaIka 9powiadala synom 0 chwalebnym zganie pradziada, het
mana Zolkiewskiego pod Gecor'l, 0 smierci syna Jana z ran w 
boju otrzymanych: to znDW 0 zamordowaniu przez Tatar6w ich 
wuja, a rodzonego brata Teoflli, Stanislawa DaniHowicza. Przy
tem widok nagrobkow tych bohaterow w kosciele w Z6tkwi i 
uroczyste madly za jch dusze, wszystko to rozpalal0 wyobrai if; 
chlopc6w i przejmowalo ich urnys! iqdzq pomszczenia krzywd 
rodzinnych. 

Nieraz w czasie dlugich wieczor6w zimowych z bijqcym ser
cem sluchali piesni poboine), zaczynajqcej si~ ad slow: 

Of Chryste nasz Zbawicielu! 
Turek pohanca 

Z Cecory szanca 
Syn6w nam mi!ycr'l wziql wielu. 

kledy zas nadeszla strafka: 

Honor domowl~ 
Kfidy synowi, 
Pohanrec iywOI odbierzel 
Maiko niebogo l 
Chat cierpisz srogo, 
Wpotrzebie syna daj szczerze! 

Marus i Janek blegll do rnalki. chwylali jej rl1ce I walali: 
- P6jdziemyl p6jdziemy na Turka, abysmy tylko szabli;! 

udiwignqc potrafili. 
Prl;'dko min~ly Ie chwile igraszek dZiecinnych. Kiedy starszy 

o rok ad Jana Marek skonczyl lat jedenascie, Jakob Sobieski, 
juz wtedywojewoda, wyslal syn6w do akademii krakowskiej, pod 
opiekq mis rza Orchowskiego, ktoremu dal na pismie szczeg6
10w<I instrukcjl;' co do ietl nauki i wychowania. 

Po kilkuletnim pobycie w Krakowie mieli oni odbyc podr6z po 
Europie, Pan moj, sta~osta r6ianski nieraz mi opowiadal, co 
slyszal 0 tym mqdrym i zacnym ojcu, Krol Jan ze Izami go 
wspomlflal i kiedys odczytal panu mojemu OWq drogq Inslrukcj~ 
danq dla synow na czas zagranicznej wl;!drowki. 

(c.d.n.) 



Mamy do czynienia z no
wym zjawiskiem. Do tej pory 
najcz~sciej bywalo lak, i.e na
si wybrancy do parlamentu 
mieli bardzo malo czasu na 
spotkanie si~ ze swymi wybor
cami. Dop6ki trwala kampania 
wyborcza, dop6ki chcieli bye 
wybrani, sami szukali konta
ktu ze spoleczenstwem. a 
p6Zniej ... robilo si~ cicho i glu
cho. Nawet istnienie biur po
selskich bylo tylko wygodnym 
parawanem. Wydaje si~, ie 
cos sit;:! zmienia i to napawa 
optymizmem. Wyrazem ro
dzenia si'il nowego obyczaju 
politycznego jest spotkanie, 
jakie odbylo si~ w dniu 5 
pazdziernika w kinie "Niwa" w 
Nasielsku. 

Zaledwie w dwa tygodnie 
po wyborach, jeszcze przed 
pierwszymi posiedzeniami 
Sejmu i Senatu przybyli w 
pelnym skladzie nowo wy
brani parlamenlarzysci z 
Akcji Wyborczej Solidar
nose, kt6rzy przez najbliisz8 
ezts ry lata re prezentowae 
b\Jd q wojew6dztwo cieeha

nowskie, panowie: Slawomir 
Willenberg, Wojciech Arku
szewski i Miroslaw 
Koilakiewicz. 

Na uwagl;l zasluguje to, i.e 
posel Koi.lakiewicz w tym 
dniu mial dwie bardzo wazne 
uroczyslosci rodzinne 
chrzest syna i swit';to rodzi
cow, ktorzy obchodzili wlas
nie pi~6dz.iesi~ciolecie mal
zenstwa. Znalazl jednak 
czas, aby chociaz przez kilka 
godzin bye wsr6d tych, kt6· 
rzy mu zaufali. 

Na spotkanie przybyli tei 
panowie Henryk Kowalczyk i 
Andrzej Grzymkowskl. 
Wprawdzie nie zostali wy
brani, ale uwaiafi za sw6j 
obowiqzek bycie lego dnia w 
Nasielsku. To takze cos no
wego. 

Mieszkancy miasta takie 
licznie zjawili si~ w kinie. Sa
la wprawdzie nie by!a wypel
niona po brzegi, ale frekwen

jednak zwolennik6w innych 
ugrupowan politycznych, 
zwlaszcza Unij Wolnosci. 

Goscie zapowiedzieli, ze 
nasielskie spotkanie jest po
CZqtkiem cyklu powybor
czych spotkari. Jakie zamie
rzajEj odby6 w terenie. To, i.e 
Nasielsk by! gospodarzem 
pierwszego wyniklo z pew
nosciq z faktu zwyci~stwa w 
naszym miescie i gminie 

AWS-u i to w spos6b bez
apelacyjny, podczas gdy "IV 

skali wojew6dztwa wygraio 
SLD. Dawno juz zauwazono. 
ze nasze miasto glosuje ina
czej niz wojew6dztwo cie
cllanowskie, a zwlaszcza 
wojew6dzka rnetropolia. No
wi parlamentarzysci, a takie 
osoby. kt6re nie zostaly wy
brane. podzi/ilkowali za za
ufanie, jaklm w naszej gminie 
obdarzono AWS. Zapewnili, 
ie b~dCl realizowali program 
za jakim glosowalo spole
czenstwo i z jego realizacji 
b~dCj sil;l na biezClco przed 
wyborcami rozliczat. Z wy
powied...i wynjkalo, Z9 w na
szym miescie prawdopodob
nie umiejscowi q jedno ze 
swoich biur poselskich. 

Niedzielna rozrnowa mie

szkanc6w miasta z parla
mentarzystami i czo!owymi 
dzialaczami AWS woj. cia
chanowskiego nie ograni

czala si~ tylko do podzi~ko
wan i kurtuazyjnych zapew
nien. Do dyskusji zaproszo
no wyborc6w. Ch~tnych do 

stawiania pytan bylo wielu. 
Co wazniejsze, nie tylko py
lano, ale wskazywano nieJa
ko co dalej robie. Pylano 0 
kandydat6w na premiera. ko
alicji parlamentarnej, niecier
pliwiono si~ z powodu. zda
niem niekl6rych, zbyt woJne
go dzia/ania w sprawie utwo· 
rzenia rzqdu. Wydaje sl/il, ze 
rzeczowe odpowiedzi Uspo
koily nieco nasielski eleklo
rat. Pose! Arkuszewski w 

pjerwszym rz~dzie. ale takie 
i inni prosili 0 ciel-pliwosc, nie 
poddawanie si~ emocjom 
podgrzewanym przez pras~ i 
zapewniali, ze wszyslko ro
bione jest z pelnq odpowie
dzialnosciq, w poszanowa
niu prawa i w swaim czasie. 
Rozmawiano tez m.in. 0 
emerylurach, podatkach i 
sprawach rodziny. 

Po og61nej dyskusji w sali 
kinowej rozmowy przeniosly 
si~ na kinowq poczekalnili! i 
trwa/y jeszcze bardzo dlugo. 
Wiele os6b chcialo indywidu
alnie przedstawic swoje 
problemy. Na l~ cZli'se spot
kania, gospodarz imprezy, 

Delegatura Rejonowa Akcji 
Wyborczej Solidarnosc przy
gotowala skromny pocz\Jstu
nek i wyborczego szampana. 

AZ. 

ZYGIE 
NASIELSKA
 

cj~ nalei.y uznae za bardzo 
dobrq. Najwi~kszq grup~ 
stanowili oczywiscie sympa
tycy AWS. Nie brakowalo 

Henryk Kowalczyk - wajt z Wirmlcy z rodzina,. W naszej gminie olrzymal 
najwl'ilkSZq Hose g1050w, 

Na zdj'ilcru: AWS. AWS... lak spiewano na konwencji przedwyborczej w 
Naslelsku. 



Siennica - Nieznani sprawcy 
dokonall wlamania do wytw6rni 

Rowniez w Nasielsku przy ul. 
Nowa Wies wybuchl pozar. Wwy

w6d ~azowanych kradnqc pie
cZqlkl, komputer oraz kasetk~ z 
pieni~dzmi. Straty oceniono n3 
Iqcznq sum!;! 4000 z1. 

Psucin - W tej miejscowosci 
mieszkaniec Chotomowa skradl 
motor "MZ-250" wartosci 600 
zl. Policja odzyskala skradziony 
pojazd. 

Trzech mieszkanc6w gminy 
Nasielsk dokonalo gwaltu na 
nieletniej mieszkance wsi Klu
kowo, Po wywolaniu z domu 
dziewczyna zostala wciqgni~ta 
do Fiala 125p i wywieziona poza 
teren wsl a nast~pnie zgwalco
na. SE\d zastosowal areszt wo
bee sprawe6w \ego czynu. 

Chrcynno - Z lotniskowego 
hangaru zos\a! skradziony silnik 
do matalotni wanosci 0.000 z! na 
szkod~ mieszkanca Warszawy. 

Nasielsk - Nieznani sprawcy 
wtamali si~ po wyrwanlu krat 
zabezpieczaj<,!cych do t1ydroforni 
w bUdynku przy ul. Lqkowej, skCjd 
wyniesll silnik elektryezny 14,5 
kW na szkodliJ GS Nasielsk, 

Plescirogi - Nieznani sprawcy 
po wybiciu szyby i odgif;ciu krat 
wlamall sl!;! do sklepu spozyw' 
ezego skqd skradli alkol1ol i art. 
spozyweze wartosci 6000 zl. 

Nasielsk - Na przystanku au· 
tobusowym przy ul. Rynek, ko
bieeie oczekujqcej na autobus 
dw6ch mlodych ludzi wylWa!o z 
r~ki torebk~ z dokumentami I 
pieni~dzmi wartosci ok. 300 zL 

Mazewo - W lej miejscowosci 
zalstnial pozar na poddaszu ob
ory. Spalenlu ulegly zloi.one 
lam siano i sloma oraz dach kry
ty eternitem. Przypuszczalnq 
przyczynq pozaru bylo zwarcie 
Instalacji elektryeznej. Straly 
wyceniono na kwot$ 15.000 zL 

niku gf;stej zabudowy tej ulicy 
spionfi1ly dwie stodoty oraz bu
dynki gospodarcze nalezqce do 
dw6ch gospodarstw. Przyczynli! 
pozaru bada Stral Pozarna. 

Cieksyn - W dzien targowy pod 
nieobecnosc domownikow nie
znani sprawcy - najprawdopo· 
dobniej obywalele narodowosci 
cyganskiej, poruszajqcy si~ skra
dzionym samochodem na falszy
wych numeractl rejestracyjnych 
dokonali kradziezy telewizora i 
radiomagnetofonu z niezamkniEi!
tego mieszkania, Straty oceniono 
na kvvo ~ 1700 z1. 

Nasielsk - do sklepu odzieio
wego przy ul. Rynek dokonano 
wlamania. Sprawcy po wy!ama
nil! okienka i wybiciu dziury w 
scianie skradll odziez wanosci 
12.000 zl. Policja prowadzi sle
dztwo w tej sprawie. 

Budy Siennickie . W lej miej· 
scowosci nieznani sprawcy wla
mali si!;! do niezamieszkalego 
budynku kradnCjC armaturEi! hy
draulicznq wartosci 500 zl. 

Nasielsk - Nieznani sprawcy 
po rozgiEi!ciu krat weszli do pijal
ni piW8 przy ul. Rynek skqd za
brali 1DO butelek piwa I zapalni
czki 0 I<:~cznej wartosci 300 zl. 

Nasielsk - Z ul. Mlynarskiei 
skradziono samocr,6d m-kl 
"Polonez" wanosc; 12.000 z! 
na szkod~ mieszkanca Pomie
chowka. 

W miesiqcu wrzesniu miala 
miejsce seria wlamafi do do
mkow lelniskowych nad rzekCl 
WkrCj w Lelewie I Borkowle. 
Kradzione Sq rzeczy gospo
darstwa domowego i sprzEi!t 
elektrotechniczny pozoslawio
ny przez wlasciciell W do
mkach. 

W zwi<jzku z naslleniElm si\! jesiennych prac polowych Komi
sanat Policji Panstwowej w Nasielsku, zwraca sil;l z prosbq do 
wszystkich mieszkanc6w miejscowosci gminy Nasielsk 0 ZA
PEWNIENfE POZOSl'AWIANYM BEZ DOZORU dornom f mie
szkaniom ochrony. Na naszym lerenie stwierdzono graSowanie 
zmotoryzowanej szajki wlamywaczy. kl6rzy okradajq mieszka· 
nia, podczas gdy' wlasciciele zaj~ci Sq pracq W polu. Zwr6cenie 
uwagi przez sqsiada oa nasze gospodars wo moze oszezi;!dzl6 
wielotysf~cznych strat. . 

Jednoczesnie prosimy 0 zwr6cenie baczniejszej uwagi na 
osoby obce, ..nieznajome, kr~cqce sii?- po wsiach, podpozorem 
handlu obnosnego lub bez wyraznego celu, 

Mimo zaistniafych w mlesiqcu 
wrzesnlu zdarzen poiarowych, na 
terenie naszeJ gminy i w samym Na
slelsKu, oraz naszych pr6Sb kiero
wanych do kierownictwa a,s'p, w 
Nasielsku 0 udzlelanie Informacji, 

j I IYCIE 
~ t NASIELSKA 

do nasze) lokalnej prasy, a wil;!c do 
wiadomosci nas wszYStk;crl iadne 
informacje ze strony Slrazy Poiar
nych na temal zaistnialych wyda
rzen nie dotady do redakcii. Notatke 
t'l prSZIil tui przed oddaniem mate' 
rial6w redakcyjnych do druku. 
Wszyslkie inlolamcJe 0 zdarzeniach 
poiarowych z terenu gminy podala 
redakcji Policja Pa.oistwowa. 

A dzielni straiacy narzekajq na 
brak zainteresowania ich dzialal
nosci'll potrzebami. 

MW. 

16-19.10.97 
"Jas Fasola - Nadclqga total

ny kataklizm" - komedia prod. 
USA, godz. 17.00. 

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

24-26.10,97 
..Cz.arodziej Kaazan" - przy

godowy, prod. USA, godz. 
17.00. 

"Nic do stracenia" - komedia 
prod. USA, godz. 19.00. 

30-02.11 .97 
"Speed'2 - wyscig z czasem" 

- sensacyjny prod. USA, godz. 
17.00. 

Uwaga! - dn. 1 iistopada ki
no nieczynne. 

7-9.11.97 
"Szcz~sliwego Nowego Jar

ku" - traglkomedia, prod. pol
skiej, godz 17.00. 

14-14.11.97 
..Prawem na lewD" - komedia 

prod. USA, godz. 17.00 

., , 

"Jas Fasola - Nadciqga total
ny kataklizm". Amerykanski li
lantrop przeznacza wielkq sum!i! 
dolar6w na to, by do Kaliforni 
wr6cil slynny obraz amerykan
skiego malarza Jamesa Whist
lera. Dzielo znajduje sifil we 
FranCJi, pieczfi! nad aperacjCj 
przejmuje angielski rzeczo· 
znawca. Ten jednak okazuje sir,J 
bye urodzonym pechowcem. 
Wysl~pUj4: Rowan Atkinson, 
Pamela Red. Czas projekcji - 90 
min. 

"Krzyk". Horror - kilkunasto
letnia dziewczyna przezywa 
kryzys psychiczny. Jej malka 
zoslala zamordowana, ojciec 
odbywa dalekle podroze sluz
bowe. Pewnego dnia w slu
chawce telefonu odzywa siEi! 
glos lajemniczego mordercy, 
kt6ry planuje swe akcje opiera
jac je na fabulach znanych fil
m6w. Wysl!;!pujq: David Arquet
te, Neve Campbell, Coureney 
Cox. Czas projekcji - 111 min. 
Film dozwolony dla widz6w od 
lat 18. 

...
 
"Czarodzlej Kaazan". Film 

przygodowo-muzyczny dla mla

dziezy. Chlopak ucieka przed 
ulicznym gangiem, chroni sj~ w 
opuszczonym magazynie. Tu 
przewraca pojemnik ; uwalnia 
dueha - d.iina. Ten obiecuje 
spelniClrzy iyczenia swego wy
zwoliciela. W filmie slyszymy 
duzo dobrego rapu a rollil do
brolliwego ducha gra Shaquille 
O'Neal- koszykarz zespolu "Or
lando Magic" nr 2 w amerykan
skiej NBA. R6wniez wysl!i!pujq 
Francis Capra, Ally Walker. 
Czas projekcji - 93 min. 

"Speed-2: wyseig z czasem". 
Mfoda kobleta jest zadowolona 
z narzeczonego ktory jest glinia
rzem i pracuje w podrzEi!dnym 
komisariacie. Pewnego dnia 
okazuje silil. :ie chlopak nalezy 
do grupy specjalnej i codziennie 
w niebezpiecznych akcjach na
raia swe zyde. Po klotni miEi!dzy 
mlodyml naslf;puje zgoda, na
rzeczeni wyruszaja w romanly
cznq podrM morskq. Sielank~ 

zakl6ca lerrorysta, ktory ma zu
pelnie inne plany... Wysl~pujq: 

Sandra Bullock, Jason Pa ric. 
Willem Dafoe. Czas projekcji 
126 min. 

"SzCZf;sliwego Nowego Jor
ku". Szescioro Polak6w miesz
ka we wsp61nym mieszkaniu, w 
nowojorskiej dzielnicy Greenpo
In!. Akcja toczy si~ podczas 
lrzech kolejnych grudniowych 
niedziel iwwiecz6rwigilijny, klo
ry staje sifil momentern zwrol
nym w amerykanskiej karierze 
bohaler6w. Wysl~pujq: Bogu
staw linda, Katarzyna Figura, 
Cezary Pazura, Janusz Gajos. 
Czas projekcji - 94 min. 

"Prawem na lewo". Komedia. 
Mlody prawnik ma si~ zenic z 
c6rka. szela. KiJka dni przed slu
bem wyjezdi.a na dalekq pro
wincj~, by bronic klienla swej fir
my. Przybywa lam lakze grupa 
jego przyjaci6! j organizuje wie
cz6r kawalerski, z dala od przy
szlej iony i lesciowej. Ale naste
pnego dnia prawnik nie potrafi 
wr6cic do stanu trzei.woscL Wy
slEi!puia.: Jeff Daniels, Michael 
Richards, Bilie Tyler. Czas pro
jekcji - 98 min. 

Serdecznie zapraszamy! 



Czy naprawd~ kochamy? cz~ Monika p¢j(tzie w ~~acfy Renat~? 

Wszyscykochamyzwierz~la: nosi si~ zw!aszcza i przez Strzeleckle talenty na 
myszkl, chomiki, kotki, pieski. opuszczone. glodne. zwierz~la. 
Opiekujemy sif;! nimi, kupujemy 
karmlil. prowadzimy do wetery
narza gdy sEl chore. zaszczepia
my przeciw roinym chorobom. 
Dbamy 0 nie - bo S<'1 nasze. Na
lezymy do r6i:nego radzaJu To
warzystw Milosnik6w , Stowa· 
rzyszen Opieki Nad Szczyci
my si£? tym. I jestesmy szcz?sli· 
wi, bo zrobilismy wszyslko dla 
naszego zwierz!;!cia. Lecz wy
starczy wyjsc na ulic? Po na
szym miescie wal?sajq si£? wa
tachy bezpanskich ps6w. W 
piwnicach biok6w zyjq na wp6! 
zdzicza/e koty. Gtodne psy bie
gajq po osiedlu Warszawska, 
Piisudskiego, po rynku. Atakuj& 
ludzi wracajClcyct1 do swyctl do
m6w. Stwierdzilismy juz kilka
naseie przypadk6w pokqsania 
przez psy doroslych i dZieci. 

Nieslety - sytuacja staje si~ 
groina. Sluzby welerynaryjne 
stwierdzily na terenie naszej 
gminy przypadek wscieklizny. 
Choroba ta bardzo tatwo prze-

Przepraszamy 

W numerze 9i97 "Zycia Na
sielska". w wywiadzie przepro
wadzonym z de Waelem Ouka

d .__ J-_'-,__, _, _'l_, _'~ 

Nasielski Osrodek Kultury za
prasza: 

W kaidy poniedzialek j srodl;) 
w godzinach od 16.00-18.00 na 
zai?cia k6fka plaslycznego. 

W kaidy Morek i piqtek od 
godz. 14.00 na zajlilcia k6lka 
muzycznego, w lym nauka gry 
na gltarze. 

W m-cu paidzierniku Nasiel
ski Osrodek Kultury organizuje: 

- Gminny turniej szachowy. 
- Gminny konkurs recytalorski 

Miesiqc pazdziernik jest tym 
miesiqcem. w kt6rym T.OL za
planowalo sabie Tydzien Opieki 
nad Zwierz~lami. Czyli ag6lno
polskq akcJ? w kt6rej mozna siG 
wykazac. zaislniec. wzbudzi6 
zainteresowanie. bye na fali. A 
moze by tak po cicllU, bez wier
kiego organizacyjnego szumu. 
nie od swi~ta zajqc siG napraw
d? palqcym problemem bez
panskich zwierzqt. Razem z 
Urz?dem Miasta i Gminy. ze 
sJuibami welerynaryjnymi i in
nymi instytucjami wykonac pra-
Cl;:, kt6ra zapewni opiek~ psom 
i kotom a usunie groib~ wscie
klizny z naszej gminy, Chyba ie 
T.O.Z. nie potrafi zaopiekowac 
sili! bezpanskimi zwierz~lami to 
pozostanie nam starodawny 
"hyeel" ... lub powolanie nowe
go Towarzystwa. Towarzystwa 
Ochrony Ludzi przed Bezpan
skimi Zwierz~tami. 

W. 

lem znieksztalcenlu uleglo na
zwisko pana Witolda Bratakina. 
Wszysikict1 zainteresDwanych. 
oraz pana Witolda Bratakina 
serdeczn'e przepraszam. 

M. Wasierzynski 
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dla uczni6w szk6{ podstawo
wych 0 tematyce patriotycznej. 

- Wystaw~ malarskq Pana Ja
cka Gall;iewskiego. 

- Wyjazd do teatru, 
- Spotkanie z cyklu spolkan z 

"ciekawymi ludzmi". 

Szczegoiowych informacji 0 
organizowanych imprezach 
moina uzyskac w Nasiefskim 
Osrodku Kultury. oraz na lablicy 
ogl05zen w kinie Niwa. 

Strzelectwo sporlowe ma w 
Nasielsku bogatCj tradycj~. Od
k<ld pamil;:tam zawodnicy upra
wiajqcy t~ dyscyplin{l nalezeli 
do czo/6wki najpierw w wielkim 
wojew6dztwie warszawskim a 
nasl?pnie w wojewodztwie cie
chanowskim. Przez wiele oslal
nieh lal milosnicy tego sportu by· 
Ii szkoleni prz8z pana Czeslawa 
Kozlowskiego, tolei po pewnym 
zastoju tej dyscypliny w Nasiel

ber" w Mlawie. Rewelacjq nle
dzielnycll zawod6w byla uczen
nica klasy si6dmej nasielskiej 
dw6jki Monika Ryct1lik. ktoraza
jli'la wprawdzie dalszq lokat{l, 
ale Llzyskala wspaniale skupie
nie. Dziesil;:c pocisk6w zmiesci
10 si~ w olworze wielkosei pifil
cioztotDwki. Wynik len nie jesl 
przypadkowy, poniewai Monika 
od poczqtku szkolenia uzyskuje 
bardzo dobre rezultaty. Znawcy 

Na zdjE;lciu: Strzelcy na stanowiskach, Na plerwszym planie zawodniczki 
grupy mlodziezQwej, 

sku. a po swiatowych sukce
sach Renaty Mauer zapytalem 
w jednym z artyku!6w: ..I co pan 
na 10. panie Czesiawie?" 
Odpowiedz otrzymalem w oslat
ni2j niedziel~ wrzesnia na slrzel· 
nicy w iednostce wojskowej w 
Chrcynnie. Pan Czes!aw wr6cil 
do szkolenia mlodych zawodni
k6w i juz po dwoch miesi<lcach 
pracy z licznq grupq mlodzieiy 
z dw6ch naslelskicri podstaw6
wek pokaza/ kilka u alentowa
nych zawodniczek. Wynlki 
osiagnil;:te przez nie dor6wnujq 
wynikom senior6w z nasielskiej 
grupy srodowiskowej Klubu 
Strzelectwa Sportowego "Kali

wr6zq jej sportow<j karier{l. wi
dZq w niei nast{lpczynll;: Renaty 
Mauer. Wydaje sifil to mozliwe. 
iesli wei.mie sili! pod uwag~ lakl, 
ie i charakter ma podobny do 
zlotej medalistki olimpijskiej. 
Wlasnie wynik Moniki i wynlki jej 
kolezanek Sq odpowiedziq na 
postawione kiedys pallu Cze
slawowi pylanie. Sekcji tej warto 
pomoc. 

Strzelecka grupa mlodzieio
wa powslala dzi~ki inlcjalywie i 
zaangazowaniu dzialaczy gru
py srodowiskowe! klubu strze

dokonczenie na sir. 12 

Komisariat Policji 
997. 691-22-07, 691-23-77 

Ochotnicza Straz Pozarna  Apteka mgr Godlewskiej. ul. Kilinskiego:
998, 691-22-88 t3-15.10; 18-20.10; 24-31.10. 

Pogotowie Gazowe Nasielsk  Apteka "Arnika" mgr Swigoniak. ui. Ry
691-22-22 nek: 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk  1-12.10; 16-17.10; 21-23.10. 
691-24-21, po godz. 15.00 - Plonsk tel.:
 
62-26-45 (bez n-w kierunkowego)
 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk
691-24-96 

Centrala Telekomunlkacl'i ~ 
Lekarze internisci dyzurujq w kaidq sobozglaszanie uszkodzen lele onicznych 

t!;! w systemie "pogotowia ralunkowego" ad 
godz. 8.00-13.00. tel. 691 -25-03,Pogotowie Ratunkowe Pultusk 

Gabinet zabiegowy czynny Jest w kaidq999, 692-26-11 
sobol? w godz. 8.00-11.00. 

.-=~....-.cj"T'=,·=";'T,f'="'T"1'1-"'"1'n;:c-,-"'".~"'~=""".,..,."""..."""'I:llI 

1 Pd'~1~r Rolsl~A 

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w 
dni powszednie i w pracujelce saboly w 
godz.8.00-18.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedzieJe Urzqd Poczlowy jest nieczyn

ny. 

924 
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Znaczenie hasel 
Poziomo: 3 - zaprzeczenie za· 

chodu,7 - anlonim plekla, 9 - Polacy 
mieszkajqcy za granicaml naszego 
kraju, 10 - ili!kno, uroda, 13 - na 
lampie. 17 - mysl przewodnia, j 8 
dominUJqCy na Zieml gatunek zwie
rz'll (do nich nalezy r6wniez ,.Homo 
Sapiens"), 19 - czerwonym swiat
lem zamyka drog~ pociqgu, 23 - robi 
Jq polityk wspinajqC sil,! na coraz wy
zsze szczeble wladzy. 24 - bombar
dowanie z powietrza jakiegos celu 
przez grupe samolol6w, 29 - sub
slancja uzywana dawnlej do usypla
nia chorego przed operacjq, 31 
noszq je ludzie w deszczowe dni, 32 
- przygolowanle sportowca do za
wod6w 10... , 33 - waluta dawneJ Ju
goslawii, 

Pionowo: 1 - uchylenie sil;!, omi
ni~cje czegos, 2 - latka na rl;!kawie 
lub na skarpetce, 4· pojemnlk ma
gazynowy na materialy sypkie np. 

IYCIE 
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zboie, 5 - imi~ gl6wnego bohatera z 
serialu .. Stawka wi~ksza niz zycie", 
6 - lobuz, opryszek, 8 - mineral bez
postadowy, uwodniona krzemionka 
o zmiennej ilosci wody, bezbarwna 
lub biala, 11 . inaczej - odJeglosc 
mi~dzy elemetami. 12 - ionaty mli!i
czyzna rob; go w bok, 14 - wysokie 
odznaczenie panst"wowe, 15 - zbli
zajqca si~ pora roku, 16 - kapitan 
.,Nautilusa", 19 - C2li!SC roku akade
mickiego. 20 - tobo!y pakunki, baga
ze, 21 - popularne okresienie "pel
nego", 22 - rodzaj obrzqdku religij
nego w chrzesciJanstwie, np. prawo
slawie,25 -pole popisu dla cyrkow
ca, 26 - dostaJB jq uczeri w 52kole, 
27 - antonim wierzchu, 28 - par'istwo 
Ajatollacha Chomelniego, 30 - dro
ga dla pociqgu. 

W rozwiqzaniu prosimy podac 
hasto pO'.'Istale z liter wypisanych do 
diagramu z kratek ponumerowa
nych w prawym dolnym rogu. 8li!
dzie to mysl Stefana Zeromskiego, 
Rozwiqzania proslmy nadsylac na 
adres redakcji do dn. 8,11.97 r. 

Rozy.tlqzaniem krzyi6wki z nr 
9/97 "Zycia Nasielska" byla mysl A, 
Cranina "Nie lap za ster gdy n~ce 
Sliskie". Nagrod~ pienlfilZnq wyloso
wala pani Zenobia Lqczynska z Na
sielska. Serdecznie gratulujemy. 

Sen;Qrzv! Co Wv na to? 

Jal( ja si~ czuj~?
 
Kiedy ktos zapyla - jak ja si~ dzisiaj czuj~, 
Grzecznie mu odpowiem, ie - dobrze, dzi~kujlill 
To, i.e mam anretyzm, to jeszcze nie wszystko, 
Astma, seree mi dokucza i m6wilil z zadyszkCj, 
PuIs slaby, krew moJa w cholesterol bogata... 
Lecz dobrze si~ CZUJIil jak na swoje lata l 

Bez laseczki leraz chodzic jui: nie moglil,
 
Choc zawsze wybieram najlatwiejszq drog~...
 
W noey przez bezsennosc bardzo si\l morduj~,
 
Ale przYJdzie poranek - zn6w dobrze si\l ezuj~,
 
Mam zawrOly glowy, pami\lc 1igle plata,
 
Lecz dobrze si~ czui~ jak na swoje lata.
 

Zwierszyka mojego ten sens sifiJ wywodzi,
 
Ze kiedy staros61 niemoc przychodzi,
 
To lepiej si~ 90d2ic ze strzykaniem kosci,
 
I nle opowiadac 0 swojej slabosci.
 
Zaciskajqc Z4iJby Z Iym losem si~ pog6dz
 
1wszyslkich wokolo chorobami nle nudz.
 

Powiadajq starosc "okresem jest zlotym'"
 
Kiedy spac si\l kladr;l, zawsze mysl4iJ 0 tym...
 
"Uszy" mam w pudelku, zr;lby w wodzie sludzt;<,
 
"Oczy" na slo!iku zanim si~ obudzlil...
 
Jeszcze przed zasnlt;<eiem ta mysl mnie nurtuje:
 
Czy 10 wszystkie c2r;lsci, klore sir;l wyjmuje?
 

Za czasow mlodosci (m6wir;l bez przesady) 
lalwe byly biegi, sklony i przysiady. 
W srednim wieku jeszcze tyle sil zoslalo, 
Zeby bez zml;czenia przetariczyc noe ealq... 
A teraz na slarosc czasy sil; zmienity 
Spacerkiem do skJepu, z powrotem bez sily. 

Dobra rada dla Iyell, kl6rzy si~ starzejq:
 
Niech zaeisnq z~by i z iycia si4iJ smiejql
 
Niech rana wslajq, "cz~sci pozbierajq"_
 
Niech rubrykr;l zgon6w w prasie przeczylajq.
 
Jesli ich nazwisko am nie f"gurUje,
 
To znaczy, ze zdrowi i dobrze si~ czuj<j!
 
Nie b6jmy sifiJ jesieni!
 
Zima tei jest pi~kna!
 

Augustyn Szymanski - OFM Jerozallma 

Jdzie jesien 
Idzle jesieri polem, lasem.
 
Coraz kr6tsze dni.
 
Babie lata z sobq niesie,
 
Co na riyskach ISni.
 

Odlecialy juz jask6lki,
 
Wdzlr;lczne boeiany.
 
Z nulk<j zalu opuscily
 
Kraj nasz kochany.
 

Listkj i61knq, brqzowiejet, 
Na Irawach - rosy. 
Kolorami wabia pszczolki 
Rozkwitle wrzosy. 

Jablka w sadach sir;l czerwieniq.
 
Smakiem wabiq nas.
 
Co je jesien ubarwila,
 
Ze sloneczkiem wraz.
 

Rolnik ziemit;) przeoruje
 
Przez calutki dzier'J.
 
Blade slonko spoza chmury,
 
Rzuca chlodny cier'i.
 

Mgly, z wiatrami chodzCj polem,
 
Niosq z sobq chlod.
 
Pani Jesien zostawila
 
Nam swych dar6w w br6d.
 

Idzie ona, z uplecionym
 
Wieneem na skroni.
 
Malce Siewnej ziama siewne
 
Zloiy na dloni.
 

Jerzy R6Zalski 



PILARKI, KOSIARKI',. ~!!!~~!Ob~~~~~n~!.t~!!k;, 
* elektryczne szyby" blokada zaplonu, ~ radlo

1 monta:t, • samOchodowe zestawy glosno  tWHus varna e~TY/ , 
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i • aJarmy w pomieszczeniach, * domofony. ! 
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NAPRAWASAMOCHODOW 
Ryszard Sekutowicz
 

Na...<;iclsk - Panlinowo 52
 
tel 0-602-229-787
 

tel. (0-22) 11-91-64
'ill 
- Blacharstwo
 
- Lakierllictwo
 
- Mec1Ja1li~a lJC}jazdowlf'
 
- Geometrza koE .4ill~'
 
- ZabezpiecZe1tia 

a-lltykorozJ'.ille
 
- SkUj) samochocl6w do kascu:ji
 
oraz sprzedaz cZfsci.
 

Wsp6ipRACUjEMy l PZU Puhusk 

- -. 
~- ~ ' 

-...........~_.
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Tq I!uslraci'i', oul Juliano Zebrow,kiego obok innych . niemr1iei sentyl7lenlo/nych dzis przeciei, moino znoJeic w hiqz-ce "Pvllusk . Nasielsk" , LSW' 1968 r 
A moie POrlslwo moiq w swych Lbjoroch jokie£ ry,unki, ryciny, zdi'i'Cic: noszego miQsto z lot do""nycl, , i ,eel, je/jby zc: po;rednictwem nosze; 90zelkj poko' 
zoe ie IJCJsiehzczol1om Prosimy zodzwonic, Ivb nopisoc do redokcii. 



~ ,.=::> t-=:;> 11£2• .- _ ~ I-==:>.-=:> 1.-::;;;>• .-- _ ~ I.:::>•• ::::> l~''-

ze skladek czlonkowskich, kl6re	 wkCj z 9rila. Nadmienilil. i.e calC! 
wcale nie SCI male. CM, bron i imprezl;l sfinansowali czlonko
amunicja kosztujCl. Do lego do wie nasielskiego klubu. 

Strzeleckie talenty 
dokonczenie ze sir. 9 czymy, ie naslelszczanie nie 

wr6cq z pus\ymi r(1kami z osta
tecznej rozgrywki. 

leckiego "Kaliber". Wrze-sniowe I<lub Strzelectwa Sporlowego 
slrzelanie, na kt6rym pokazano ..Kaliber" w Mlawie zostal zalo
pierwsze efekty pracy szkole zony w slyczniu 1994 r. Preze
niowej z mlodzieiq byto pomys suje mu pan Jan Literski. To on 
lane jako mislrzoslwa Nasielska rozpropagowa! strzelectwo w 
mlodzik6w i mlodziczek oraz calym wojew6dztwie. Od po
trzecia eliminacia do rnistrzost\'1 cZqtku istnienia klubu w jego
kJubu. Z kaidych z czterech za sklad wchodzi sekcja srodowi
wodaw w roku trzech najle skowa W Nasielsku. Czlonkiem 
pszych zawodnik6w z 7 grup Zarzqdu KJubu i ]ego pelnomoc
srodowiskowych, jakie wchodzq nikiem w srodovvisku nasielskim 
w sklad lego klubu 0 zasi~gu jestTadeusz Lipinski. Grupa mi
wojew6dzkim, kwalifikuje sie do osnik6w strzelectwa znalazJa 
finalv. Nagrodq za zwyci~stwo oparcie I wsparcie miejscowego 

Na zdj~ciu: Prezes klubu Jan Lilerskl osobiscie podlicza wynlki uzyskane 
przez zawodnik6w. 

w nlm jest puchar przechodni Komisariatu Policji. W lej chwili 
(po Irzech kolejnycll zwycif;  skupl3 69 czlonk6w. Do tej pOly 
stwach przechodzi na wlas nie korzyslali Z iadnego wspar
nosc) i upominkl rzeCZOW8. Li- cia finansowego. UtrzymujC! si~ 

chodzq wyjazdy na zawody, a Przedstawiajqc po raz pier

obecnie ieszcze i szkolenie wszy na naszych lamach nasiel

dzieci, gdyi oslalnio powolali skich slrzelcow wypada wymie

sekcjli' miodziei:owq opartq 0 nie chociaiby kilku aktywnych
 
dwa Uczniowskie Kluby Sporto czlonkow. W dzialaniach dziel

we. Dla nich zakupili 4 karabinki nie pomagajq p. Tadeuszowi Li

sportowe i duio amunicji Ozieci pinskiemu panowie: Tadeusz
 
nie placq ani za bron, ani za Losiewicz, Wlodzimierz Ostro

amunicj~, ani za szkolenie. wski, Kazimierz Topczewski,
 
Czlonkowie klubu cieszq si"il z Marek Frqczak, Wincenly Pa

wynik6w osiqganych przez naj wlowski, Zbigniew Jasik, Cze

mlodszych. LiczCj, ze przekona slaw Kozlowski. Z g6ry przepra

jq one Rad~ Miejskq, ii wane szam osoby, kl6rych naziwsk
 
inweslowac w ulalenlowane nie wymienilem. Zasluiylo na to
 
dzieci. Sa. przekonani, i:e po znacznie wi"ilcej os6b.
 
trzeby sekcjl mlodziei:owej zo Wyniki wrzesniowego strzela

slanCj uwzgl~dnione w budiecie nia przedslawiajCl si~ naSIEilpujq

roku przyszlego, tym bardziej i.e co:
 
chcq rozpoczCjC prac~ z ucznia W kategorii mlodziczek:
 
mi szk61 wiejskich, a takie lralic 1. Rena a Popielarska - 86
 
do LO i ZSZ. Prezes klubu Ja pkt.
 
nusz Literski specjalnie przyje 2. Agnieszka Tomasinska 
chal na nasielskie zawody, aby 83 pkt.
 
zobaczyc "narybek" srodowi 3. Elibieta Kosewska - 83 pkt.
 
skowej grupy nasielskiej i prze W kalegorii mlodzik6w:
 
wodniczyc komlsji s~dziowskiej. i. Krzyszlof Kilis - 78 pkt.
 

Mistrzostwa Nasielska mlo W kalegorii senioraw: 
dzik6w i mlodziczek w strzelec 1. Heronim Chojnacki - 84 pkl. 
twie oraz elirninacje do mi 2. Marian Kucharski - 83 pkl. 
slrzoslw klubu byly udanq im 3. Krzysziof GC\golewski - 78 
prezq, imprez(j 0 charaklerze pkt. 
rodzinnym. W przerwach raClO
no si"il bigosem. udkaml i kark6- AZ. 

o PUCHAR eURM/STRZA NAS/ELSKA 

Nasielska "Liga-6"
 
3 kolejka	 6 kolejka 
Manhattan - Budy 2:5, Sporto Sportowa . lokomolive 5:3, 

wa - Frugo 9:0, Lokornolive Lesna - Sp. Budy 10:1, Kon-Max 
Jurand 5:1, LollO - Lesna 3:3. - Lotio 1:4. 

4 kolejka	 Kr61 strzelc6w 
Kon-Max - Budy 3:', Loko 26 br. - Pawel lab~dzki (Lo

motive ., Lesna 6:2, Frugo  komotlv). 
Manllatlan 2:2, Jurand - Spor 16 br. - P. Sadlowski (Sporto-
Iowa 3:4. wa). 

15 br. - P. Wllga (Kon-Max). 
5 kolejka 14 br. - M. Suska (Budy). 
Lollo - Frugo 6:0, Lokomotive 13 br. - M. lyczkowski (Les

- Kon-Max 2:1.	 na), 

Tabela	 M Pkt Br 

1. Sportowa	 12 29 48-23 
2. Lokomolive	 13 29 49-32 
3. Lotto	 13 23 46-22 
4. Lesna	 13 17 45-50 
5. Kon-Max 11 16 29-25
 
6.8udy 13 16 39-48
 
7. Manhattan	 12 13 32-33 
8. Jurand	 12 11 27-36 
9. Frugo	 11 2 13-57 

Nagroda Fair-Play	 2. Jurand - 6 pkt.
 
3-4. Lesna
 

1. Sporlowa - 3 pkt.	 Lokomo ive - 21 pkt. 

Z..p<Il'-~cylny:
 

A KOfWfew'slo'J A.. &8mI(Ow~. A Z3WMlkl, M WaSler.l:yt'tsk. ZdJ~C1B T Zawadzki
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