
s!uzby, ktore winny zapewnic jej 
bezpieczeristwo. 

Na koniec pewna uwaga. 
Obok otworu w chodnrku prze
szio wielu ludzi. Wyrazali swoje 
oburzenie i szli d'Jlej. Trwalo to 
kilka godzin. W takicll wypad
kach nie wolno czekac. 1rzeba 
1'1 rnozliwy sposob zabezpie
czyc nrebezpieczne mrejsce i 
szukac pomocy. Nie bCjdimy 
oboj~tni. Jednoczesnie chcia!
bym podzi~kowac panom Sla

ul. Sportowej. Ploriskiej. Kosciu Przeciei: to wlasnie ta "normal
szki. Nie spodziewajq SIl;, ie na" cz~sc spoleczeristwa pjaci 
pozbawiony rozuil1u czlowiek podatki i utrzymuje wszelkie 

S udzieroka - pulapka 

z3stawil na nich pulapk~ zdej' 
muj<lC ze studzienki, kt6ra znaj
dUje si~ pod chodnikiem pokry
wr; i wrzueajqc la. do rzeki. Na
wet plytka studzienka by\aby 
niebezpieczna. Ta ma okolo 2 m 
gllilbokosci. Ciekawe. co czulby 
bandzior, gdyby dosz 0 do 
srnierci przypadkowego prze
ehodnia. To przerazajqce do 
czego moze bye zdolny czlo
wiek (a maze to juz nie czlo
wiek). Chyba tylko Opatrznosci 

, ,. 
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Mgr Elzbieta Nowotka przypomina rtJ.jwazroiejsze wydarzenla tamtych lat 

N'ed,iela, 9 Iislopad, wcres· 
ne godziny ranne, okolice mo
stu na uliey Koseiuszki, ehodnik 
naprzeclwko Oomu Ozieeka. Na 
pierwszq mszt;! sw. podqzajq 
grupki !udzi z osiedla Krupki, z 

Boskiej mozna zawdzi~czac 10, 
ie nie doszJo do ragedii. 

Fakt pozostaje faktem. Zio 
jest wszeehobecne na naszych 
ulicach. Normalni ludzia szyb
kim krokiem pr2ebiegajq uliee 
rniasta i szukajq bezpieczen
stwa 1'1 swyeh dornach. Mqdrale 

'"'edo"e""'cy baja;" ° p". 
wach czlowieka. Zapominajq 
jednak, ie i zdrowa ez~sc spo
leczenstwa lei: ma prawa. Ola
czego zlo ma tylu rzecznikow, a 
normalni ludzie SCI bezbronni? 

womirowi Chojnackiemu i Zdzi
slawowi Laskowskiemu za to, 
ze chociaz bardzo sif1 spieszyli, 
to jednak zrobili wszystko, aby 
odnaleie zdj~te pokrywy, wydo
bye je z wody i zakrye otw6r. 

AZ. 

•WI0 SnaJeSIe Iq
 
Tak listopad 1918 r. przedsta

wil w swej pracy jeden z wybit
nych pol skich historyk6w pi-

SZqC: " ...wiosrlq i nadziejq za· 
pachnialo owego lotnego listo
pada". 0 nastrojach spoleczen
stwa polskiego w dniaeh, kiedy 
odradzala si~ Polska, lak pisa! 

swiadek tych wydarzen, pier" 
wszy premier II Rzeczypospoh
tej J~drzej Moraezewski: "Kto 

tych kr61klch dnl nie przeiyl, kto 
nie szalal z radosci w tym czasie 

dokoriczenie rta str. 5 
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W paidzerniku Zarzf1d 
Miejski obradowa! dwukrot
nie. Pierwsze spa kanie od
bylo si~ 6 paidziernika i roz
pocz~!o sj~ rozmOWq czlon
kow Zarzqdu z Komendanta
mi Polieji: Rejonu w Pultusku 
i Kamisariatu w Nasielsku. 
Przedstawiciele tej instylucji 
zwr6cili sit? do nasielskich 
samorzCjdowc6w z prosbq a 
pomoe iinansowq w zwiqzku 
z planowanym zakupem no
wego samochodu. Ze swej 
strony policja przeznacza 
pakaine srodki na zakup no
w8g0 sprZr;!tu, ale jeJ mozli
wosei finansowe Sq ograni
ClOne. Zebrani uwazajq. ze 
chociaz wydatkowanie pew
nej kwo y na ten eel jest za
sadne, to jednak nie b~dzie 
latwo pod koniec roku budze
towego wygospodarowac 
potrzebnej sumy pieni~dzy. 
Poniewaz jednak sprawa 
bez pieczellslwa mieszkaI1
c6w jest bardzo wazna, upo
wazniono Burmistrza do 
podj~eia takich dzialan, aby 
rnoina bylo wesprzec nasiel
skieh policjantow. 

W kolejnym punkcie za
akeeptowano wprowadzenie 
do budi:etu srodk6w przeka
zanych grnin ie z AgeneJi 
Moder izacji i Restruktury
zaeji Ro nictwa na wsparcie 
budowy wodoeiqg6w i dr6g 
wiejskich, srodk6w zebra
nych na ten eel od ludnosei 
oraz kwot przekazanych 
przez odpowiednie instancje 
tytulem rekompensaty wy
datkow poniesionych na wy
bory do sejmu i senatu, a lak
ze dodatkowyeh sum na roz
budowt;l hali sportowej. 

W dalszej cZE;lsci Zarzqd 
wysluchal sprawozdania Dy
rektora ZGKiM z wykorzysta
nia dOlaCJi budzetowej za rok 
ubiegly i za I p61rocze 1997. 
Poinformowal on rowniei ze
branyeh 0 potrzebie podwyz
szenia ceny wody. Proqonu
je sif;l cenl;! 0,97 zl za m wo
dy. 

Na posiedzeniu tym zasta-

ZyelE2 NASIELSKA
 

. 

nawiano sir;! rowniez nad 
sposbern egzekwowania 
przepisow wynikajqcych z 
ustawy 0 utrzymaniu porzqd
ku i czystosci w gminie. Za
rzqd byl zgodny, ie islnieje 
pilna potrzeba powolania na 
naszym lerenie strazy miej
skiej. 

Posiedzenie Zarzqdu w 
dniu 21 paidziernika zdomi
nowane bylo przez sprawy 
finansow8_ Pani Skarbnik 
przedstawila stan realizacji 
budzetu w eiqgu 9 miesi~ey. 
Zar6wno dochody jak i wy
datki zrealizowane Sq w oko
10 osifimdziesi~eiu procen
tach. Swiadezy to 0 pewnej 
rytrnieznosci W obsludze fi
nansowej gminy, Na plano
wanCl kwot~ dochod6w j wy
dalk6w 12.407.698 zl gmina 
uzyskala dochod 10.030.696 
zt, a wydala 10.106_131 zt. 
S<:j jednak i pewne zagroze
nia i niebezpieczer'istwa. ie 
zwlaszcza po stronie docho
dow budzet maze bye nie do 
kOflca wykonany. 

Drug<:j spraWq, kt6rej tego 
dnia poswiE;Jcono wiele uwagi 
byla analiza uwarunkowari 
przyrodniczych i zagospoda
rowania obszaru w rejonie 
rzek: Wkry, Naruszewki i Na
sielnej dla potrzeb rekreacji. 
Budownictwo na tym terenie 
rozwija si~ w sposob zywio
lowy i nie zawsze kontrolo
wany. Projekt zmiany planu 
ogolnego zagospodarowa
nia przestrzennego w obr~
bie rzeki Wkry przedstawila 
p. Wieslawa Wikliriska, ktorej 
zlecono apracowanie tego 
planu. Zarzqd zatwierdzil 
propozycje zmian w planie 
zagospodarowania prze
strzennego dorzeeza rzeki 
Wkry. 

W koncowej czesci obrad 
orn6wiono i zatvvierdzono re
gulamin ulrzyrnania ezystos
ci i porzqdku na terenie mia
sta i grniny ora", wysluchano 
informacji 0 pracaeh remon
towych i poniesionych na ten 
eel kosztach w budynkach 
ADM-u w I polroezu 1997 r. 
Przygolowano taki:e szereg 
uehwal na naJblizszq sesj~ 

Rady. 

Notowal AZ. 

Trzydziesta druga w tel ka
daneji sesja Rady odbyla si? 27 
paidziernika. TracycYjnie juz ria 
poczatku oddano glos miesz
kancom przybylym na sesj? 
Poruszono m.in. problem uno
woczesnienia oQrzewan!a w 
szkolach w Zabiczynie i Popo
wie. Szkola w Zabiczynie jest 
jui przygotowana do rozpocz$
cia prac. Innym zagadnieniem, 
Jakie poruszyli mieszkancy byla 
niejasna sytui1eja, w Jakie; zna
jazly si$ osoby dzieriawiqee 10
kale ui.ytkowe, a kt6re Rada 
ehce sprzedae. Podj?la na po
przedniej sesji uehwala zostala 
uchylon przez wOjewod? 
WypowiadaJ<jcy sit;) w tej kweslii 
na og61 nie podwazali samej idei 
sprzedazy lie lryb w Jakim ta 
sprzedaz ma bye przeprowa
dzona. Uwazaj'l, ze lokale c 
winny bye sprzedane w trybie 
przetargu ograniczonego. a 
dolychczasowy n d7ierzawcom 
wlnno przysluglwac prawo pler
wokuplJ. Uzytkownicy lokali 
wskazywali tei na uchybienia w 
przygotowanych dla iell wypo
wiedzeniach naimu. 

W punkcie inlerpelaCje i zapy
tania radnych inleresowano si? 
stanem zaawansowania nieklo
rych inwestyeji, slanem ulic. 
op6inieniami w telefonizacji 
miasta i gminy. proszono 0 pi
semneodpowiedzi na rnterpela
cje radnyeh. 

Kolejnym referentem byl Bur
mistrz, ktory zloi:yl sprawozda
nie z pracy Zarzqdu i wykonania 
uchwa! od czaslJ os atniej sesji. 
Om6wil szczegolowe decyzje 
podj~te przez Zarzqd w czasie 
ostatnich 6 posiedzer.. Radni 
nie zgl05ili w lej sprawie LJwag. 

Informacji 0 realizacji budzelu 
w okresie trzech kwartal6w 
1997 r. udzielila p. Skarbnik 
Radni otrzymali w tej kwestii 
sprawozdanie pisem e. Przed
stawione I!czby nie wzbudzily 
wiE;)kszyeh emocji sluchaczy_ 
Wyrazono nadzieJ~, ie .,lrudny" 
budzet bieiqcego roku zoslanie 
zrealizowany_ Nie przewiduje 
Sl!; w chwlfi obecnej wypracowa
nla nadwyi.ki budzetowej. 

Po wysluchanlu przez rad
nych sprawozdania finansowe
go Burmistrz przedstawil zebra
nym sprawozdanie z realizaeji 
zadan inwestycyjnych. Sq one 
realizowane rytmicznie. Odda
no juz: do uzy ku wi~kszosc 
przewidzianych na ten rak wo
dociagow i drag. Pozostale S::j w 
lrakcie realizacji. Podobnie wy
glCjda sprawa gazyfikacji. W fa
zie koncowej jest tez budowa 
hali sportowej. Z zadan, kt6rych 
w tym roku nie uda si~ zrealizo
wac wymienic naleiy: odwod
nienie osiedla Pilsudskiego II, 
wjazd w ulicE;) Topolowq od ulicy 
Mlynarskiej, ulozenie ehodnika 
na ulley POW. Sprawozdawca 

wyjasnil, i.e powodem nle pod-
j?eia dzialan na osiedlu Pilsud
skiego jest to, ie mieszkarlcy 
nie spe-lnili warunkow postawio
nych przez Radli'_ Wykonanie 
wjazdu w ul. Topolowq zostalo 
opOinione ze wzgl?du na za
gmatwane stosunki wlasnoscio
we_ Wyjasnienie ich wymaga 
podj~cia dzialall prawnycrl. 
Chodnik na uL POW nie moze 
bye w tym roku wykonany, po
niewaz dwie inne Inwestycje fi
nansowane z dzia!u "Dragi wo-
Jewodzkie w granicach nliast" 
pochion?ly wszys kie srodki. 
Burmislrz zapewnil jednak, ie 
zrobi wszystko. aby ta Inwesty
cja w roku 1998 realizowana by-
la w plerwszej kolejnosci. 

KoleJne sprawozdanie w cza
sie lej sesji zlozy! Oyrektor Za
rzqdu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. Omowil on dzia
lalnosc finansowq i gospodar-
CZq firmy w roku 1996. 0 dzia
lalnOSCI kierowanej przez siebie 
plac6wk' mowila tez Pani Kie
rownik Osrodka Pomocy Spole
cznej. Duzq uwagf;! zwr6cila na 
pracfi) Komisji do rozwiCjzywania 
problem6w alkoholowyell I in
nych uzaJeinien. 

W koricowej czesci radni pod-
j~li szereg uchwal. r tak: uslalo
no eeoc;! sprzedaij' wody na 
kWOlt;! 0.97 zl za 1 In ; dokonano 
zmian W miejscowym planie 
zagospodarowania przes rzen
nego terenu pololonego w miej
scowosci Cieksyn I Lelewo; 
zadecydowano 0 zbyciu w prze
targu nieograniczonym nieru
ehomosci poloionej w miescie 
na osiedlu budowniclwa Jed
norodzinnego Pilsudskiego II; 
zadecydowano 0 zbyciu nieru
chomosci na rzecz wieczyslych 
uzytkownik6w poloionyeh w 
Nasielsku przy ui Rynek i Mly
narskiej; dokonano zmian w re
gu aminie targowiska m'ejskie
go; dokonano zmian w budiecie 
gminy: wyrazono wolc;! zbycla 
nieruchomosci we WSI Jaskolo· 
wo Uestesmy lu wsp6lwlascicie
lem gospodarstwa razem z gmi
nCj Wieliszew) na rzecz firmy, 
kl6ra chee lU zbudowac stacjE;) 
Agro-Eko. Ponadto poslanowio
no przelozye na Ilast~pnq sesj~ 
podj?cie uchwaly w sprawie 
ustalenia szczeg610wych zasad 
utrzymania czystosei i porzqdku 
na terenie miasta i gminy. Zwiq
zane jest to ze zby! pa:i:nym 
otrzymaniem przez I"adnych 
projektu regulaminu ulrzymania 
porzqdku I czystosei na terenie 
gllliny. Nle podjeto tei zaplano
wanej 1a tE;) sesJe uehwaly w 
sprawie nabycia gruntu pod bu
dow~ oczyszczalni sciek6w. Po
wodem lego byla zbyl mala iiosc 
Intormacji i danych. Za econo 
jednak kontynuowanie podjt;!
tyell w lej sprawie dzialan. 

Notowa! AZ. 
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Hala sportowa 

27.X. nas Clpil odbi6r techniczny hali spOr1owej. Wzii?1i w nim udzial 
wykonawcy, inspektor nadzoru, przyszJi uzytkownicy oraz przedstawi
ciele inslytucji opiniujqcych, 1j. Urz~du Rejonowe~o, s raZY pozarnej, 
sanepidu. Wkr6tce czeka nas moment przekazanla hali do UZylku. 

Orogi 

Asfaltowana jest droga Jask61owo-Chechn6wka. Jesli aura paz· 
woli prace te b~dq zakonczone w roku biezqcym. Inwestycja ta jest 
realizowana dzi\lki wspareiu finansowel7lu Agencji Modernlzacji i 
Restrukturyzacji Rolnictwa. 

550 m biez(jeych asfaltu po!oiono na drodze w miejscowosci 
I<rzyczki. W polowie miesiqca rozpocznq si~ prace przy asfallowa
niu ulicy Pnlewska G6rka (650171) i ulicy Pilsudskiego (945 171). 

Mleszkariey Nuny wsp61nle z Rejonem Dr6g Pubticznych prowa
dZq intensywne prace modernizacyjne na drodze Nuna - Krogule. 
Pod asfaltowanie przygotowany jest juz odcinek 0 dlugosci 2,5 km. 

Przetargi 

26 listopada zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanle 
projektu budowlano-wykonawczego wysypiska odpad6w komunal
nych we wsi Jask6fowo. 

Odby! si~ juz przetarg na wykonanie sieei energetycznej nisklego 
napi~cla w miejscowosci Mi\lkoszyn. Wygral go Zaklad Energetycz
ny z Piollska. 

Teiekomunikacja Polska SA przeprowadzila w Ciechanowie prze
larg na wykonanie sieci tele onicznej w Piescirogach. Do 20 listopa
da firma, kt6ra wygrala przetarg, winna wejse na teren budowy. Z 
informacji, jakie uzyskalj burmistrzowie wynika, i.e mlejscoW'osc ta, 
o ile pozwolq warunki atmosferyezne, zostanie stelefonizowana 
jeszcze w roku bleiacym. 

Budowa poczty 

Rozpoczi?la si\l dlugo oczekiwana budowa poczty na ul. Warsza
wskiej. Przygotowany zoslal teren i prowadzone sa Drace ziemne. 
Roboty ida bardzo sprawnie. Oby tylko aura byla laskawa I nie 
zallamowala ich tempa. 

Nadzieja dla kom6rkowc6w 

Wielu nasielszczan kupilo w ramach sprzedaiy promocyjnej te efony 
kom6rkowe. Klopot jednak ikwi w tym, ze nie moi.na z nich korzystac 
na terenie caiej gminy. IstnieJe jednak nadzieja, i.e iU2: wkrotce si~ to 
zmieni, poniewaZ operatorzy sieei telefonii kom6rkowej Era GSM zain
teresowani Sq budowq masztu na terenie Nasielska. Wskazano im dwa 
miejsca, gdzie tego lypu maszt moina pOSlawic. 

Odbiory wykonanych prac 

5 listopada odby! si~ odbi6r ectmiczny sieci wodoeiqgowej we 
wsiach zasilanyeh z uJ~cia wody w Psucinie. Odbi6r koncowy prze
widywany jest w dniu 27 listopada. 

4 listopada odebrano prace na parkingu przy ul. Koscluszki na 
wysokosci budynku Telekomunikacji. Byla to wsp61na IJlwestYCJa 
Telekomunikacji, Rejonu Dr6g Publieznyeh i Gminy. 

Gazyfikacja 

Roezpocz~la si\l gazyfikacja wsi Kosewo przy okazji firma Engaz 
p. Eugeniusza Niemyjskiego reallzujqca t\l inwestycj(;l wykona nie
odpiatnie przylqeze gazowe do Szkoly Podstawowej nr 2. Jest to 
prezenl wlasciciela firmy dla szkoly na 50-tq roczniq, Jel powstania. 

Straz oszcz~dza 

Sprz~t, jakim dysponuje strai na terenie gminy Nasielsk jest jui 
w powai..nym stopniu wyeksploatowany (srednia uzytkowania 10 
lal). Utrzymanie go w stanie gotowosci wymaga srednich lub kapi
talnych remont6w. Z uwagi na skromne srodki finansowe podejmo
wane Sq we wlasnym zakresie nawet pow8zne prace remonlowe. 
W chwili obecnej remontowi kapitalnemu poddany jest silnik w 
samochodzie "Jelcz", klOry jest eksploalowany od 14 la\. 

AZ. 

Zarzi:ldu Gospodarki Komunalnej I Miesz
kaniowej w Nasielsku w zakresie realizacji 
Ustawy 0 Samorz~dzie Terytorialnym z dn. 
30.08.1990 r. dot. zaopatrzenia w wod~ 
oraz utrzymania porz~dku a terenie mia
sta. 

Zaopatrzenie ludnosci mlel
skiej i wiejskie] w wodE; do cel6w 
spoi.ywezych, jak rowniei do 
celow przeciwpozarowych, mi
mo oddania do uZyiku Stacji Uz
datniania Wody, ma wiele do zy
czenla, a nawet budzi obawy co 
blildzie dalej? ezy oplaty za wo
d~ do ceiow spoiywczych i scie
ki Sq wlasciwie wykorzystane? 
Na to pytanie powinny odpowie
dziec I ompelentne organa. 

A oto kilka uwag dolyezqcych 
awaril sieci wodociqQowej na 1e
renie naszego mias1a. 

Jedno p~knif;Jcle rUly wodo
ci,mowej Iub jedno przylqcze 
dokonywane przez eklpy 
ZGKiM-u powoduJe: 

a) Zamkni~cie gl6wnego za
woru w S.U.W., bo innezasuwy 
nie dZialaj'l i pozbawienie mie
szkaricow miasta i wsi wody. 

b) Spuszczenie wody z calej 
maglstrali wodoeiqgowej - Sq to 
1ysiqce litr6w wody - do rowu lub 
na drog\l powodujEjc tym sa
mym zagrozenie dla pojazd6w 
samochodowych. Jest to mar
notrawstwo za kt6re placa, mie
szkaricy!" 

c) Usuwanie awarii powoduje 
gorqczkowe poszukiwania 
przez ludnosc wody do celow 
spoi.ywczych. Mieszkancy z re
guly nie Sq powiadamiani 0 cza
sie lrwania naprawy. 

d) Otwarcie zaworu gl6wnego 
w Stacji Uzdalniania Wody po 
usulll~ciu awarii, puszezenie 
wody pod duzyrn cisnieniem do 
sieci wodoCICl90wej powoduje 
wyplukiwanie nieczystosci sieei. 
Woda jest niezdatna do uzytku. 

e) Splywajqca z kran6w za
nieczyszczona woda Jest wyle
wana przez mieszkaric6w do 
kanalizacji. Oczywiscie woda la 
przeplywa tez przez zamonto
wane w kazdym mieszkaniu li
czniki wody. 

Przyklad: . 
spus7czenie 0,5 171 

3 wody 
brudneJ. zlmnej . 0,41 g~osza, 

spuszczenie 0,5 mv wody 
czystej z boj~era itp.. 3,40 zl, 

scieki 1 171 - 1.05 zl. 
A wi~c koszt takiej operacji 

dla przeci~1nego mieszkarica 
wynosi ok. 4,50 zl x 1000 gaspo
darstw domowyeh = 4500,00 zl. 

f) Inne skutki: szybsze zU2':Y" 
wanie si~ urzqdzeri technicz
nych w gospodarslwacll domo· 
wych - pralek, bojler6w, iiI! ow, 
instalacji grzewczych, itp., 

- wyrniana urzqdzen sanilar

nych: spluczek, wanien. usz
czelek. zniszczonych przez 
brudna, wod~. 

Kta za to ponosi win~? We
dlug opinii praeownik6w ZGKiM
u winl;' ponosi Urza,d Miejski, 
wedlug mieszkaricow miasta 
Zarza,d Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz Zaklad 
Wodociqg6w. Sq te2 glosy ze 
wszystkiemu les1 winna Strai 
Poiama - gdyz to ona korzysta 
z nlesprawnej sieCi wodoclqgo
wej I hydrantow do cel6w poia
rawych, co podobniez powoduje 
duze obciqzeme stare, przer
dzewialej sieci I oezywiscie 
awarie wodociqgowe. 

Czas najwyiszy aby ludzie 
odpmviedzialni za tak tragiczny 
stan naszych wodociqg6w w"Zi~:
Ii si~ uezciwie do pracy. lub za· 
stanowili si~, ezy aby zajmowa
ne przez nich stanowiska slui· 
bowe Sq dla nich odpowiednl8 
Prowadzqc systematycznie 
konserwacje urzqdzeri prz8sy
lowych wody do naszyeh [1)18SZ
kari, zapewni si~ im sprawnosc. 

Zblgniew Zarariski 

List tej tresci olrzymalismy od 
Komendanta Gminnego OS.P. 
kt6ry jednoczesnie jest ezlon
klem Komisji dis Nadzwyczaj
nych Zagroien na terenle na
szej gminy. 

Zgadzamy Sl\l z przedstawio· 
nymi argurnentami, gdyi wielo
krotnie obserwowalismy na 1e
renie miasta kaluze wody wyply
wajqcej Z P!i"kn1fiJ yeh rur. oraz 
lieporadnosc ekip ZGKiM·u. 
Rownie.i mieszkaricy Nasielska 
zglaszali do naszej redakcji kry
tyczne uwagi na temat stanu 
sieci wodociqgowej I trudnosCI 
powodowanych w normalnym 
funkejonowaniu prz8z wylqGza
nie sieei wodociqgowe]. Czeka
my ,a reakcj~ odpowiedzial
nych os6b. 

red. 
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Cudze chwalicie. swego nie znacie 

Obrazy Macieja Modzelewskiego
 
W sobot~ 8 listopada do 

sali nasielskiego kina "Niwa" 
przybyli milosnicy malarstwa 
zaproszeni przez Nasielski 
Osrodek Kultury i Towarzy
stwo Milosnikow Ziemi Na

nym w tej dziedzinie znane 
byto duzo wczesniej, bo juz 
w szkole podstawQwej. Pta
Ilowal nawet p6jscie do szko
Iy dekoratorstwa teatralne
go. Ostatecznie jednak sa-

Radna Janina Brysklewicz zadwca malarzy MaCleJa ModzelewskJego I Jana 
Wrtkowsklego do dalszej precy 

sielskiej na otwarcie wystawy 
poswi~conej przeglqdowi 
tw6rczosci artyslycznej Ma
deja Modzelewskiego. Jest to 
juz druga w tym roku wystawa 
malarska prezentujqca doko
nania miejscowych tw6rc6w. 

Maeiej Modzelewski uro
dzll si~ 5 stycznia 1940 r. w 
Warszawie. Szkol~ Podsta
wowCj nr 1 w Nasielsku ukon
ezyl w roku 1954. Absolwent 
Liceum Og61 noksztalcqoego 
w Nasielsku - rocznik 1958. Po 
ukonczeniu szkoly sredniej 
podjql prac~ w Miejskiej Ra
dzie Narodowej, Nast~pnie 
pracowal w Miejskim Przed
si~biorstwie Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej. Od 
1973 byl pracownikiem Sp6t
dzielni Inwalid6w "Tel met". 
Obecnie prowadzi agencj~ 
ubezpieczeniowq. Zonaty. 
Ma dw6ch syn6w. Starszy, 
Marcin, jest protetykiem w 
Warszawie; mlodszy, Piotr, 
pracuje jako technik radiolog. 
Obydwaj studiujq w Wyz5zej 
SZkole HLJmanistycznej w 
Pultusku. Zona Wanda jest 
pracownikiem SI "Telmet". 

Malarstwem zajql si~ na 
dobre w roku 1976. To, ze 
jest cz!owiekiem utalentowa-
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modzielnie rozwijal sw6j ta
lent i doskonali! swe umiej~t
nosci. Czyta~ duio ksiqzek 
fachowych, oglctdal wysta
wy, prowadzil konwersacje z 
innymi tw6rcami. Dzialal w 
stowarzyszeniu tw6rc6w nie
profesjonalnych. Uczestni
czyJ w plenerach organizo
wanych przez Wojew6dzki 
Dom Kultury, wystawach po
plenerowych i wystawach 
tw6rc6w nieprolesjonalnych 
w Ciechanowie. W roku 1992 
zajql I miejsee w wojew6
dztwie w dziale malarstwa. 
Obrazy swe wystawial tez w 
Warszawie w galerii Re9io
nalnego Zwiqzku Inwalidow. 

W tw6rczosci preferuje pej
zaz. Lubi tei malowac kwiaty. 
Maluje Q!6wnie olejne obrazy 
na p/6tme. chociaz cz~sto si~
ga r6wniez po akwarele i tusz. 
Opr6cz malowania zajmuje 
si~ rzeibq. Tematem jego 
prac SCl glownie Swiqtki. 

Tak jak i inni artysci tej 
profesji lubi przebywac 
wsr6d zieleni, w lesie, na 10
nie przyrody ChE;ltnie slueha 
dobrej muzyki. Uwaza, ze 
harmonia barw i diwi~k6w 
sprzyja odpocz.ynkowi, a 
takze staje si~ ir6dlem na
tchnienia. Pierwszq recen
zentkq jego prac jest zona. 
Malarz nie ukrywa, ze ma tei 
powazny wplyw na jego 
tw6rczosc. 

Malarstwo Maeieja Mo
dzelewskiego znalazlo uzna

nie os6b. kt6re przyby!y na 
wernisaz. Tw6rca zewszqd 
zbieral gratulacje. Byly kwia
ty i szampan. Na otwarcie 
wystawy przybyli takze 
przedstawiciele wladz miej
skich. Jak stwierdzili, ich 
obecnosc wynik!a nie tylko z 
obowiqzku. lnteresujCj si~ 
sztukq i pragnq wspierac 

wszystkich tych, kt6rzy dzii;l
ki pracy nad rozwojem swe
go talentu wyrastajq ponad 
przeci~tnosc j rozslawiajq 
imi~ miasta. Wartym odnoto
wania jest tel lakt, ze podob
nie jak na pierwszy wernisaz 
tak i na obecny przybyly 0$0
by spoza Nasielska. 

AZ. 

Unijne wybory
 
W ramach og61nopolskiej kam

panii sprawozdawczo-wyborczej 
Unii Wolnosci jako pie(\'Isi w wo
jew6dztwle ciechanowskirn nowe 
w!adze wybrali naslelscy unici. W 
miejscu lJst~pujqcego Michala 
W6jciaka nov.,.ym przewodniczq
cym wybrano Andrzela Kordule
wskiego, dOlychczasowego se
kretarza kola. Ponadto w sklad 
pili!cioosobowego zarzqdu we
szli: Darius Podgrudny, Tadeusz 
Modzelewski, Adam Bialorucki, 
Michal W6jciak. 

Kolejnym waznym punktem 
obrad bylo wylonlenl8 Bdelega
t6w na grudniowy zjazd regio
nalny Unii W czasie dyskusji 
podsumowano m.in. wyniki 
kampanii wyborczej prowadzo
nej na lerenie gminy. Dziewili!c 
procent, kt6re uzyskala Unia na 
ca!ym obszarze Gminy uznano 
za wynik dobry. Znacznle lepie] 
wypad!a lisla Unii w czterech 
miejskich obwodach do gloso

wania, gdzte uzyskar 0 13 pro
cent. Ten rezultal jest najlepszy 
jaki la partia uzyskala we wszy
slklch miastach wOI. ciechano
wskiego. 

DalslCj CZli!sc dyskusji zdomi
nowaly kwestie zwiCjzane z 
przysz{orocznymi wyborami 
samorz"ldowymi i mozliwymi 
powlatowymi. W przyj~te) jedno
glosnie uchwale unici deklarujq 
otwartosc na wspolpract; Vi tych 
\.yyborach z partlami "posierp
niowymi" dzialajqcymi na tere
nie Nasielska. Bardzo mocno 
akcenlowano otwarlosc partii 
na nowych ludzi i nowe srodowi
ska, Szczeg6lnie, nasielskim 
unitom zalezy na pozyskaniu 
mlodzieiy, kt6ra stanowi duzq 
CZi;'SC elektoratu Unii WolnoSci. 

Osoby zalnteresowane ezlon
kowstwem bCjdz wsp61pracq z 
Uniq proszone Sq 0 konlakl z 
cZionkami zarzCjdu kola 

(r) 



scy ci, kt6rzy mleniCl sit;l patrio lat. Nie byty to jednak zwykle 
taml, jest przywr6cenie narodo recytacje i spiewy. Artysci prze
wi pami~ci. Jak groine memen zywali to n czym mowili i spiewaWiosna jesieniQ to brzmiaty slowa J6zefa Pitsud Ii. Publlcznosc sit;l wzruszyla. W 
skiego, kl6ry powiedziat: "Je oczach wielu widz6w widae byto 

dokonczenie ze sIr. 1 

wraz z calym narodem, ten nie 
dozna w swym iyeiu naj·wit;1. 
kszeJ radosci. Cztery poko enia 

nadaremnie na t~ chwil~ czeka· 
lV, plate doczekalo. Od rana do 
wieczora gromadzily si~ t1umy 
na rynkach miast; robotnik, 
IJrzt;1dnik porzucal pract;l, chlop 
porzucal rol~ i lecla! do mia ta 
na rynek dowiedziec si~, prze
konac si~. zobaczyc wojsko pol
skie, polskie napisy. orty na 
urzl;!dach... ". 

Po drugiej wojnie sWlatowej 
dzieri 11 listopada starano sil;! 
wytrzec z naszej oamit;1ci, a 
przeciei jest to jeden z najwaz
niejszych moment6w w calej hi
storii naszego par'istwa. Kto 0 

robi!? Pamifi!tamy? W kai:dym 
razie robili to nie tylko ch!opcy z 
ZOMO. lell rfilkami ktos przeciei. 
kierowal i to nie tylko na szczy
tach wladzy. A orE;!zem w lych 
dzialaniach by!a nie tylko si a. 
Tak skuteczna to byla praca, ze 

i dzis dzien ten kojarzy si~ wielu 
tylko z dnlent, kt6ry jest wolny 
od pracy. Ale czemu jest pos
wil;!cony to dla ponad polowy 
Polak6w jest wielkq niewiado
mq. Potwierdzajq to badania 
opinii publicznej. Swiadczy 0 
tym I to, ze tak niewiele os6b 
wywiesza w tym dOlu naszq pol
sk(j flag~. A moze wynika to ze 
strachu. ze nUl karta historii siE;? 
odwr6ci i flagi bt;ldziemy wywie
szac 7 listopada na wiadome 
sWi.;:to. 

Jednym z najwaznie.lszych 
zadari. Jakie win i podjqe wszy

stem wyznawcCj zasady, ze ten, 
kto nie szanu]e i nie cem swej 
przeszlosci. nie jest godzien 
szacunku lerazniejszosci ani 
prawa do przyszfosci". 

Realizujqc to zadanie Nastel
ski Osrodek Kultury wsp61nie z 
Towarzys wem Milosnik6w Zie
mi Nasielsklej zorganizowall w 
przeddzien Swi~ta Niepodle
glosci uroczyste spotkanie w sa
Ii kina "Niwa". Ciekawy referat 
okolicznosciowy wzbogacony 0 
refleksje dotyczqce obecnej sy
tuacj; Polski wyglosila mgr Eli
bieta Nowotka. Drugim. r6wnie 
wainym punktem Imprezy byta 
CZt;lSC artystyczna_ Spotkala sit;l 
ana z nlezwykle zycz!iwym przy
jt;lciel1l publiczllosci. Jej wyko
nawcaml byli czlonkowie klubu 
seniora skupieni w Centrum 
Opleki Spolecznej. Zesp61 0 
wdzi~cznej nazwie .,KukUlecz
ka" wierszami i piosenkami 
przypomnial nam 0 wydarze
niach sprzed osiemdziesi~ciu 

lzy. Wszyscy obecni wla,czyll SI~ 
do spiewu. Cz!;se tl;? przygota
wal zesp61 pod kierownietwem 
emerytowanego nauczyelela 
muzyki Jerzego P.6Zalskiego. 
DUl brawa odebral tez zesp61 
od mlodych artyst6w-recytalo
r6w. kt6rzy przed wystE;pem se
nior6w zaprezentowali Sl~ pubil
cznosci recytujqC wiersze, kt6re 
zapewnily 1m czolowe lokaty 'N 

~onkursie recytatorsklm zor
ganizowanym przez Nasi Iski 
Osrodek Kultury (0 konkursie pi
szemy w innym mieJscu). I to 
byla trzecia eZl;!sc spotkania. 
Seniorzy takie nagrodzili swyeh 
nasl~pc6w gromkimi brawaml. 
Dodatkowq atrakcjq dla laure
atow konkursu bylo to, ie w tak 
uroczystym dniu i wobee tak 
szacowneJ publicznosci olrzy
mall dyplomy i nagrody. Wrl;!czyl 
je Burmistrz, mgr Wojeieeh 
Ostrowski_ 

AZ 

W trakcie wysli;'pu 

KukuiF.C4ka - zesp6t senior6w z Do lU Opieki Spoieclnej 

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

W tliej polecal pan wojewoda pilne ksztalcenl8 si~ w tllstorii. 
polityce i wymowie, oraz w jt;lzyku irancuskim, gdyz bliskie 
malienstwa Wladys!awa IV z Maria Ludwikq Gonzagq, magic 
wprawadzlc t~ mow~ I obycZaj8 na dwor warszawski. GI6wnie 
zas z tego pisma wia! duch ozywiajqcy seree zacnego obywatela 
kralU, pragnqcego dla swych synow rZ8czywistego a nie powr
nego wykszta!cenia. 

Jakob Sobieski w roku 1646 otrzymal najwylSZq senatorskq 
godnosc kasztelana krakowsklego, nie doczekal si~ Jednak pow
rotu dzieci, zakorlczyl bowiem zycie legai roku dnia 11 czerwca. 

Po kilkunastomiesit;1cznym pobycie we Francjl, mlodzi kaszle
lanice mieli wlasnie udac sifi! do Wloch. gdy smierc Wladysrawa 
IV i straszna wojna kozacka, grozqca ich stronom rodzinnym, 
byly powodem, ze, nagleni II$tami matki. wrocili do kraju. 

Nadeszla byla wlasnie do Z6fkwi wiese 0 kll;!sce pod Pilawca
mi. gdzie wojsko polskie, oloczone cz rniCj tatarskq i chlopska, 
poszlo w rozsypkt;l, zostawiajqc nieprzYJacielowi bogactwami 
przepelniany ab6z, Kr61 Jan opowiadal, ie pierwsze slowa, kt6re 
matka przemowila, do powracajqcych byly: 

- Nie znalabym was za synow swoich, gdybysc'e kiedykolwiek 
tak wracali do domu, jak ci rycerze pilawiccyl 

Wielkiego to serca byla pani. Przekonala siE; lei. niebawem, 
ie synowie je) godni Sq slav.:nych przodkow. 

Nie dlugo zabawiwszy w Z61kwi, mlodzier'icy na czele wysta
wlonych przez siebie chorq9wi, wyruszyll przeciw poJaczonemu 
z tatarami Bohdanowi Chmlelnickiemu. 

W bitwie podZborowem Jan pierwsze nwstwa zlozyl dowody, 
potem obydwaj bracia walczyii pod Beresteczkiem, gdzie sit;1 
znowu Marek szczegolnle odznaczyl. 

Teofila Sobieska, dla lego pieworodnego, ktory bXI plt;lkny, 
mqdry i we wszystkiem prym Irzymal nad bralem, naJswletniej
SZq wr6.i:yla przyszlosc. 

Ale nadzieje e bolesnie zawiedzionemi zostaly. 
W roku 1652 wyruszyl Marek Sobieski, lui starosta krasno

stawski. z hetmanern Kalinowskim na Podole, 
Stoezono bitwe pod Batowem - pogrom byl straszny. Z dzie

wil;!etyslt;lcznego wojska ocalalo dziesl~ciu zolnlerzy, kt6rzy 
przyniesll wiese 0 wycit;1ciu w pien 5000 Jenc6w z rozkazlJ 
Chmielnickiego. Jedn<1 z ofiar tej 1rzy dni trwajqcej rzeti. by! 
Marek Sobieski ... 

Nieszczt;1sliwa matka, zgnl;!biona tym nowym ciosem, znalaz
ta jedynCj ulge i poci<;lch~ w glt;lbokiej swej poboznosci. Wybud 
wala tegal roku w Zolkwi kosciol pod wezwaniem sw. Marka i 

osadzila przy nim ksi~iy Dominikanow Z obowiqzkiern wieczys
tych modlow za duszQ poleglego syna. 

Tam to sp~dzala dnl swoje na modlitwie i dobrych uGzynkach, 
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przedsi~wzi~cie ma szans~ re miejseu czytamy, i.e preferowaNO\Ne szanse  alizacji a przez to moi.e znaezCj nym w stretie rodzajem dzialal
co wplyn<,!e na rozw6j gospodar nosei gospodarczej ma bye 
czy tej ez~sei MazoVYsza. Jest przetworstwo rolno-spOlywezenO\Ne nadzie-e 
takie szanSq dla naszej gminy, (wymieniono je na pierwszyrn 
kt6ra stanowic b~dzie jej bez miejseu). To lakie cos obiecujq

W sali Klubu Garnizonowego 
Twierdzy Modlin w Nowym 
Oworze Mazowieckim odbylo 
si~ 27 paidziernika uroczysle 
spotkanie, na kt6rym minister 
Wieslaw Kaczmarek w imieniu 

Zebranych powital Burmlstrz. Nowego Dworu 

Prezydenta i Premiera RP prze
kaza! gospodarzom terenu Akt 
Powrnania Mazowieekiej Spe
cjalnej Slrefy Ekonomicznej 
"Technopark Modlin". Organi
zatorem spolkania byl Burmis rz 
Nowega OWOfU Mazowieckiego 
oraz Burmislrzowie i W6jlowie 
Miast i Gmin Zakroczym. Po
miech6wek, Czosn6w, Jablon
na. Leoncin, Nasielsk. Wsr6d 
zaproszonych z.nalaz~y si~ Ra
dy wszyslkich wspomnianych 
gmin. Obeenose przedstawicieli 
Nasielska w tym towarzystwie 
nie byla przypadkowa, panie
waz nasza gmina leiy w bez
posrednim sqsiedztwie ustano

wionej przez rZqd 14 
pazdziernika specjalnej strefy 
Ekonom icznej "Tech napa rk 
Modlin", dzi~ki czemu znajduje 
sl~ w s relie jej oddzialywania. 

Obszar przewidywanego od

dzialywania strefy jest znaeznie 
wiekszy. Obejmuje on wojew6
dzlwa: ciechanowskie, ostrol~e
kie, ploekie i warszawskie. Sa
ma strela p%iona b~dzie na 
lerenie miast i gmin Nowy Ow6r 
Maz., Zakroczym i Pomieeh6
wek i rozciCjgae si~ b~dzje na 
przestrzeni 1256,1 ha. G 6wnq 
jej ez~sc sianowi lotnisko, kl6re 
zajmie 712 ha. 

Nowa sytuacja gospodareza 
kraju zwiqzana z wejseiem do 
struktur europejskich, poloienie 
strety w bezposrednieJ bliskosci 
stolley, usytuowanie jej na prze
ci~eiu wainych szlak6w komu
nikacyjnych sprawiajq, ie 

posredllle zaplecz8. 
Optymisci widzq wszystko w 

r6iowyeh ko!orach, pesymisci 
zas zwracajq uwagl;l na 10, ie 
pr6by uaktywnienia gospodar
czego naszego regionu podej
mowano jui w latach GO-tych i 
70-lye 1. Byly piekne koncepcje. 
leez efekly mizerne. Swielo ma
my w pami~ei pomysl stworze
nia tu allernatyvmego dla Ok~
cia lotniska towarowego 0 na
zwie Cargo Modlin. Najpierw 
m6wilo si~ 0 nim bardzo dUlO i 
glosno. a p6i.niej coraz mniej i 
ciszej. Symptornatyezne jest i 
to, ie deeyzja Rady Minislr6w 0 
utworzeniL Mazowieekiej Spe
cjalnej Strefy Ekonomi

cego dla naszej gminy, Jestes
my bowiem gminq rolniczq. 

Dotychczasowe doswiadcze
nia z tworzeniem specjalnych 
slrel ekonomicznyeh wskazujq, 
ie mogq si~ one przyczynie do 
rozwoju regionu, ie dajq nowe 
miejsca pracy. W programach 
dla strefy mazowieckiej m6wi 
si~ nawet 0 utworzeniu do 100 
tysl!i1ey nowych miejsc pracy w 
ealyrn Regionie. 

Spotkanie radnych z Rad 
miaSI i gmin p%ionych wok6l 
Nowego Dworu mialo dodatko
wy aspekt, 0 ktorym gl05no nikt 
nie m6wiL Wiadomo. ie istnieje 
tendenqa do tworzenia powia· 

eznej podjf;:ta zostala 14 
paidziernika 1997 r., a 
WI(lC jui po wyboraeh, 
kiedy 10 ministrowie w 
pospiecllu si~ pakawaU i 
szykowali swe gabinety 
do przekazania ast~

peom. Co to wi~c ma oz· 
naczac? Czy to by! fi
nisz. ezy tei: poczqtek 
nowej jui kampanii wy
borczej? Jak do tego 
ustosunkuje sif;l nowy Radni naszej gminy w czaSle spotkanla 
rzad? 

Ta ich I podobnych 
pytan .moina stawiac 
wiele. Zycie toczy si!i! jednak co
raz szybciej, sytuacJa gospodar
cza naszej gminy wcale nie 1I1e
ga poprawie i dlatego lrzeba 
chwytac kazdq szans~ I kaidq 
okazj~. CzytajCjc dokumenly, ja
kie przygotowall organizatorzy 
na spotkaTlle w Modlinie do
strzegam zapis dotycz<jCY Na
sielska: "prz ewidywa na jes 
rozbudowa Nasielskiego W~zla 
Kolejowego". Oby lak si~ stalo, 
wszak wielll rnieszkane6w na
szel gmlny iYle z kolei. W In ,ym 

t6w, a spotkaly si~ przeciei. gml
ny. kt6re wsp61nie ehcialyby bu
dowae swojq przyszlosc. W tym 
towarzystwie nasza gmina jest 
mile widziana, a przewaiajqca 
ez~sc mieszkaneow gminy tel 
tam widzi nasze miejsce. Nawet 
ci, kt6rzy nie Sq zwolennikami 
powiatow. uwaiajC1. ie jesli juz 
mUSZq bye to gmina Nasielsk 
winna si!i! znalezc w pow;eeie 
nowodworskim .. w wojewo
dztwie warszawskirn. 

AZ. 

i tak przeiyla lat kilka w ei~2:kiej zalabie. Umieraja..e z leci!a, ieby 
jak najskromniej byla pochowanq. 

W polowie tylko syn spelni1 te zyczenie. Pierwszego dnia 
odby! si~ skromny pogrzeb, nad ubogq trumnq jasnia! napis: 
"Sic mater volu it" (tak chciala rnatka). Ale nazajutrz odbyly si~ 
wspaniale egzekwie. kosei61 garzal od swiatel, spiew ksi~iy i 
glos organ6w rozbrzmiewa! uroczyseie, nad IVspaniale zas przy
branym ka afalkiem by! nap is: .,Sic Filio deeenil" (Iak synowi 
przystalo). 

VII. 

Po nast~pnym popasie Zaremba tak dalej opowiada! Anusi: 
- Jan, jedyny teraz przedstawiciel moinego domu, pOlomek 

trzech slawnych rod6w Oani!lowiczow - Z6!kiewskich - Sobie
skich, swladek od lat dziecinnych strasznych napad6w tatar
skic~. pomny na i~ki ludu p(ldzonego w niewolt;!, na przelanq 
krew wlasnych krewnych, poprzysiqgl sobie wtedy w duchu 
ukr6cic pogansk<j zuellwalosc. Z zapa!em krzyiowego rycerza, 
postanowi! stanqc do walkl z niewiernymi i pokonae ich. 

86g mu dozwolil spelnic to wie!kie dzielo w cictgu bollaterskich 
boj6w ea!ego zywota I 

Zalrzymal si~ chwilf;,: starzec, bo mu wzruszenie glos zatamo
walo, leez Anulka przejl;!la i zasluchana, znowu go naglic do 
dalszej opowiescl zaezl;lla. 

fiR 

- Nie wiem, moja dzieweczko - zacl"!l po kr6tkim przestanku 
Zarernba - ezy ci potrafi~ godnle wszystko opowiedziec. W chwili 
smierci brata. Jan ial ledwie dwadziescia kilka lat, i rozpoczql 
wtedy sw6j zaw6d zolnierski. 

Po ugodzie Zwanleckiej (1653) by! Jako zakladnik w Krymie, 
w roku nast~pnym towarzyszyl poselslwu polskiernu do Caro
grodu, gdzie pozna! bliiej tyeh Turkow. z kt6rymi lyle mial do 
czynienia w swem zyclu. 

W czasie wojny szwedzkiej bral udzial w czynach wojen
nych Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy. W dwa lata 
potem z ehorCjzego koronnego zostal r,etmanem polnym ko
ronnym, a wszystko to zawdzi~czal swoim wojskowym zdol
nosciom. 

W tej porze jego wieku nastqpi!o zdarzenie, kt6re wywarlo 
najwi~kszy wplyw na )ego losy: oi.eni! sif;l z Mariq KazimierCj 
d'Arquien de la Grange, franeuzk<l" wdowq po Janie Zamoyskim, 
wojewodzie sandomierskirn, wychowannlcq kr610wej Marii Lu
dwiki. Byla to cudneJ urody pani. 5rednlego wzrostu. ksztaltna 
nad podziw, oezu ezarnych 0 s!odklll) spoJrzenlU - w kaidym 
ruchu pelna wdzi~k\J. Gdybyi jej dusza byla lak pi(lknq jak 
postac! 

Kr61 Jan kochal zon~ gOfqeO, t~sknil do niej w obozach, ja 
jed q mial na mysli w ezasie swyeh wojennyeh wypraw. A ona, 
samolubna. aOlbltna, chclwa, zlmna, wyzyskiwala niegodnie t~ 
wielkq milosc_ 

(c.d.n.) 
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Tre a'97 wNaslelsku B,umistC'. mg' Wojciech poC'qtku MoC'ono nag,ody. 

Age ncja Impresaryjno-Arty
styczna "Trema" i Nasie skie 
Towarzystwo Kullury byly orga
nizatorem og61nopolskiego Fe
stiwalu Szluki Eslradowej "Tre
ma '97". Palronat nad festiwa

Ciechanowa, Wojewoda Cie
chanowski i Burmlstrz Nasie!
ska. Przeglqdy zespo/6w, k Ore 
wzi~!y udzia! w festiwalu odby{y 
sifil w Clechanowie, Pul1usku l 
Nasielsku. Mieszkancy Nasial
ska na festiwalowy koncer1 zo
stali zaproszeni do kina ..Niwa" 
w dniu 24 pazdziernika. Sala by
la vvypelniona po brzegi. 
Wysl~py przybylyeh do Na

sielska czterech zespol6w !rwa
Iy ponad 3 godziny. Jak przysta
10 na og61nopolski festiwal. pub
licznosci nasielskiej zaprezen
towali si~ anysei z r6inych stron 
kraju - kabaret "Czysci lak lza" 
pochodzi z Olsztyna. Jadwiga i 
Tadeusz Kutowie Sq mieszkari
cami Michalowic (woj. Jelenlo
g6rskie), Aga!a Slazyk repre
zen owala CZ\lstochow~, a Ro
bert Kasprzycki - Krakow. 
Wszyscy wys ~pujqcy to profe
sjonalisci z powaznym juz do
robkiem anystycznym. 

Jadwiga i Tadeusz Kutowie 
po studiach w Parislwowej Wy
zszej Szkole Teatralm.'] we 
Wroclawiu i po kilku la1aeh pracy 
w teatrach panstwowych w Jele
niej G6rze i Toruniu zaloiyli w 
Michalowicach teatr prywalny. 
"Teatr Nasz". Co wl~cej. wlas
nym sumptem zbudowal1 sal~ 
na 100 osob. W dorobku mieli 
juz po 30 r61 teatralnych. w swo
im zas leatrze przygotowali 15 
premier i zagrali prawie 1200 
przedstawieri. Oboje piszq , gra
jq, rezyserujq. Wyst~pujq w kra
jU i poza granicarni. wySI~pujq w 
duzych tealrach, ale nie stroniq 
tei:. ad malenkich salek szkol
nych i swietlic strazy pozarne]. 
Sq laureatami wielu nagr6d. Za 

najbardziej wanosciowe uwa;ia· 
jq jednak te, kt6re Jadwiga Ku a 
zdobyla podczas XII! Przeg Cjdu 
Piosenki Aklorskie) - Wrodaw 
'92. Zdoby/a prawie wszystkie 
gl6wn8 nagrody Przeg I(~du. 

jak /za" znany jest szezeg61nie 
dobrze tym. kt6rzy odbierajq 
pro~ram R,:dla Olsztyn lub slu
chaJq trzeclego programu Pol
skiego Radia. Z powodzeniem 
uczestniezyll wielokrotnie w Li
dzbarskich Biesiadach Humoru 
I Satyry, przeglqdach Piosenki 
Kabaretowej OSPA w OstrcK~
ceo Sq lei laureatami krako
wskiej PAKL 

Agata Slazyk takie jest laure
atkq wielU og61nokrajowych 
konkursow i 1esliwall piosenki 
poetyckiej, a m.in. aini '97 w 
Radomiu, Studenckiego Festi
walu Piosenki - Krakaw 97, 
Spolkan Zamkowych "Spiewaj
my Poezj~" - Olsztyn '97. 
Wsp6lpracuje z muzykiem i 
kompozytorern Tomaszem 
Kmiecikiem Sama rowniei pi
sze teksty I uklada melodie. 

Roben Kasprzycki rozpoczCjI 
SWq piosenkarskq karier~ ad 
udzialu w Sludenekim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie w 1992 r. 
Otrzyma/ I nagrod~ (za tekst i 
wykonanie) oraz Stypendium 
Bellona - jedno z najbard'Ziej 
prestizowych wyr6znieri dla 
mlodych poetow spiewajqeych. 
OdtCjd co roku "sypaly" sie pier
wsze nagrody i to nie tylko w 
konkursach piosenkarskich. Uz
nanie zyskuje jego poezia, a 
takie tiumaczenie poezji laciri
skiej. W 1995 debiutowal na Fe
sliwalu Polskiej Piosenkl Opole 
'95. Dalszy rozglos w roku obe
cnym przyniosl mu teledysk 
"Mam wszystko jestem nj· 
czym". 

AZ. 

Ostrowski, zaprosil w dniu 13 Nagrod~ Burmlslrza otrzymalo 
listopada pracownik6w plac6- pi~6 os6b. Panie Maria Kacper
wek oswlatovvych z lerenu mia- ska IAgala Zblkows~a oraz pan 

Jerzy Podgrodny (wszy
scy z SP 2) olrzymali je 
m.in. za to, ze przygoto
wani przez nieh ueznio
wie zoslali laurealami 
konkurs6w przedmioto
vvych na szczeblu woje
w6dzklm. Ponadlo takq 
samq nagrod(l za calo" 
ksztaH pracy otrzyrnaty 
panle: Malgorzala No· 
wakowska ze Szkoly 
Podstawowej w Piesel
rogach I Maria BugaJska 
ze Szkoly Podstawowej 
nr 2 w Nasielsku. W dal
sze) cz!?sci wr~czali 
swolm nauczycielom 
przyznanc przez siebie 
nagrody dyrektorzy po
szezeg61nych szk61 
Tradyeyjnle lez udekoro
wano wyr6iniajqcych 
si~ czlonk6w lwiqzku 

auczycielstwa Polskie· 
go. Z rqk prezesa Od
dzialu lej organizacjl Zlo
12\ Odznak~ ZNP olrzy
mala pani Maria Zolnie-

Olsztynski kabaret "Czyscilem objt;il i: Prezydenl Miasta 

Zlotq Odzl1ak'i1 ZNP otrzymala Maria Zolnie
rzak ;: liceum Og61noksztaJcqcego 

sla i gminy na uroczysle spotka
nie z okazji Dnla EdukacJi Naro
dowej. Swi~to lo, zwane dawniej 

Dniem Nauczyciela, obchodzo
ne jest w koiejne roczniec powo
lania pierwszego minislerstwa 
zaj ujqcego 51\l oswiatq - Koml
sji Edukacji Narodowej. 

Dzien ten w roku obecnym w 
Nasielsku Swi\llowali wsp61nie 
nauczyciele ze szk61 podlegajq
cych Kuratorowi i nauczyeiele 
pracujqcy w szkoJach. dla kla
rych organem prowadzqcym 
jest Gmina. W uroczys10sciaeh 
wzi~li r6wniez udziai przedsta
wieiele Kuratorium z paniq Kura
tor Teresq Karczmal7 na czele. 

Spolkan ie pl7ebiegalo po
dobnie jak w roku ubiegtym. Na 

rzak z Liceum OQolno
kszlalcqcego. -

Kolejnym punktem 
spotkania byl wyslfilP ucznio
wskiego zespolu artystycznego. 
W lym roku przed nauczyclela

mi calej gminy wystqpily dzieci 
ze Szkoly Podstawowej w Pies· 
CIrogach. 

Imprez~ zakonczyla wspalna 
lampka szampana. Tego lypu 
spotkania oprocz swej funkcji 
podslawowej sluzq lei wzaje
mnemu poznaniu si~ nauczy
cieli z lerenu gminy_ 
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Burmlstrz wr~cza nagrody naUGzyci 10m. kt6rych ucznlowie zdobyli tytul 
laureat6w konkursow p Ledmiotowych 



Piescirogi - Dnia 4.10. nie
znani sprawcy, po vvybiciu szy
by wlamali si~ do sklepu spo
iywczego, zabierajqc alkohoi, 
kaWl;!, papierosy, wartosci 2500 
zl na szkodl;! GS-u Nasielsk. 

Nasielsk - W nocy 5/6.10. 
dw6ch nieletnich M.K. i AW. do
konywa!o wlaman do samocho
dow_ Zatrzymani na gorqcym 
uczynku przyznali si~ do (rzech 
wlaman. Jednym ze sprawcow 
okaza! sil;! uciekinier z popraw
czaka. kt6ry nie powr6cil do za
kladu z przepuski. 

Mazewo - W tej miejscowosGi 
zgina! ze stajni kOrl wartosci 
3000 zl. 

Nasielsk -7.1 0, na ulicy Plon
skiej, na luku drogi. kierujqcy sa
mochodem marki "Po!onez" 
strad! panowanie nad pojaz
dem i uderzyl w ogrodzenie 
SKR-u. Dwaj ml;!zczyini jadqcy 
tym autem zos\ali ranni. 

Nasielsk - Do qudynk6w klu
bu sportowego Zblk nieznani 
sprawcy dokonal1 w!amania za
bleraJqc sprz~t kulturySlyczny 0 
wartosci 2784 z! na szkodi;! 
Urz~du Miejskiego. 

Piescirogi - Nocq 11/12.10. 
nieznani sprawcy w!amall sie do 
magazynu mat. budowlanych 
GS, skqd zabrano materialy hy
drauliczne oraz drzwi zewn~trz
ne i wewni;llrzne wanosci 3500 
zl. 

Chrcynno - Pijany mieszka
niec gm. Swiercze powybijal 
szyby w samochodach i budyn
ku produkcYJnym. S\raty wynio
sty 1600 zl. 

Piescirogi - Z mieszkania 
podczas nieobecnosci w!asei
eiela, mieszkaniec woj. stolecz
nego skrad! odtwarzacz wideo. 

Sprawca tej kradziezy zostal 
ustalony jak i r6wniei paserzy 
ktorzy kupiH trelny towar. 

Ten sam spr3wca w miejsco
wosel Krzyezki w spos6b zu· 
dMaly skrad! samoch6d marki 
"Polonez" podczas transakcji 
kupna_ Pod pazorem jazdy 
pr6bnej zabral pojazd, zatrzy
many zosta przez patrol policyj
ny do kontroli lrzeiwosci. "Po 0

neza" odzyskano. 
Nasielsk - Na przystanku 

PKS przy ul. Kolejowej zosta! 
napadni~ty i okradziony z kurtki 
pijany mleszkaniee Nasielska, 
Czynu tego dokonala grupka kil
ku mlodocianych os6b. S rata 
oceniona zostala na kwot~ 600 
z1. 

Nasielsk - UI. Sportowa. W 
vvyniku zaistnia!ego w mieszka
niu pozaru poparzeniu uleg! tu 
samotnie mleszkajqcy m~i:czy
zna. Z pawodu odniesionych 
obraieri zmar! w szpitalu. 

D~binki - W tej miejscowoSCl 
po wyblciu okienka w kurniku 
nieznani sprawcy skradll 8 indy
k6w i 20 kur wartosci 500 zl. 

Winniki - Dnia 22.10. z pd' 
stwiska skradziono dwie krowy 
wartosci 2500 zl. 

Nasielsk - Dnia 23.10. po 
godz. 22.00 kilku mieszkancow 
Ciechanowa poruszaJClcych si~ 
samochodem bez wyrazrlego 
powodu pobilo przechodzqcych 
UllCq ch!opca i dziewczyn~_ 

Sprawcy pobicia zostali zatrzy
mani w Ciechanowie. 

2.11.1977 w Chrcynnie potra.
cony zoslal przez przejeidiaja.
cy samocllod mieszkaniec 
Chmielewa, kt6ry w wyniku do
znanych obraien poni6sl 
·mierC. 

Ulice naszegQ miasta 

Ulica, kt6rej nie rna...
 
a bye powinna. Takie przekonanie wyrai:a wiele osob. Uwaiaj'l 
tak zwlaszcza ci, kt6rzy przed laly kor'lczyli w Nasielsku Liceum 
lub Szkol~ Podstawow<J nr 2. W ich dokumentach i pami~ci 
zapisane jest to, ie sZkola, do kl6rej ucz~szczaliznajdowala si~ 
na ulicy Berka Joselewicza. Nie wspomn~ jUz ° przedwojen
nych nasielszczanach. 

Prawdqjesl to, ie obecny vvy
glqd tel ulicy w ma!ym tylko sto
p'niu przypomina malerikq ulicz· 
Ki;l sprzed la czterdziestu, ale z 
pewnosciq nie jest to pow6d, 
aby zmieniac lej nazw(7. Zmiany 
tej dokonano w latach siedem· 
dziesiqtych. Nie wiem, co le9!0 
u podstaw tej decyzji. Uwaiam 
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jednak, ie by a to decyzja nie
przemyslana, decyzja krzyw
dzqca wielkiego patriol(7. Bar
dzo bolesne jest to. ie Jest ona 
Irudna do odwrocenia, ponie
wai: ulicy tej nadano imi~ Wiel
kiego Polaka. Mysl~. ie warto 
jednak zastanowic si$. jak na
prawic popelniony blCjd i nie zra
bic bl$du nast~pnego. 

Kim byl Berek Joselewiez7 
Juz samo imil;! i nazwisko wska
zuje na jego zydoVIIskie pocho
dzenie. Ca!ym jednak zyciem 
zaswiadczyf, ie kochal Polsk~ i 
Polska by!a jego OjczyznCj. In-

W miesiqcu paidzlerniku na
sielska straz odnotowa!a trzy 
zdarzenia pozarowe na terenle 
naszej gminy. 

W dniu 11.10,1997 r. w miej
sCOWOSCI Lubomin uleglaspale
nil) stert slomy w gospodar
stwle indywidualnym. Zdarzenie 
to mialo miejsce 1'1' godzinach 
nocnych. a wi~c zachodzi po
dejrzenie 0 umyslne oodpale
nie. 

R6wniei w godzinach noc
nych mial mlsjsce pozar budyn
ku gospodarczego w Nasielsku, 
w dnlu 16.10. br. 

18.10.1997 r. w miejscowosci 
Mogowo w godzinach wieczor
nych splon~a sterta slomy na
leiqca do tutejszego mieszkan' 
ca. 

A jak sprawnym sprzetem po
s!ugujq si nasielscy strai.acy 
przekonali si~ czlonkowie 
a.s.p. biorqcy udzia! w cwicze
niach odwodovvych P.5P. rejon 
Ciechan6w, Dnla 4.10. sekcja 
a.s.p. Nasielsk uda!a sil;! na 
cwiczenia do Karniewa. Pod
czas dOJazdu na miejsce zgru
powania powaznej awarii ulegl 
w6z bojowy "Jelcz 315' kt6rym 
jechali strai:acy. Sciqgnil;!ta z 
Psucina w trybie alarmowym re
zerwowa jednoslka a.s.p. Drzy
holowa!a zepsuty samoch6d do 
Nasielska. A gdyby \0 nie byly 
cwiczenia tylko prawdziwa ak
cja bojowa? 

W miesiqcu pazdzierniku na terenie miasta, inspektor 
Ochrony Przeciwpozarowej M. i G. Nasielsk przeprowa
dzil kontrol~ stanu bezpieczenstwa przeciwpoiarowego 
W obiektaeh podleglyeh nadzorowi Urz~du Miejskiego. 

Jak si~ dowiedzielisrny do powainych naruszen bez
pieczenstwa nalei.y zaliczyc: 

- samowol~ budowy drewnianych garazy i kom6rek, 
- samowol~ podlqczen instalacji elektryeznej do tyeh 

budowli tzw. prowizorki, 
- niesprawnosc przewod6w kominowych i wentylacyj

nych, 
- nie dokonywanie okresowego czyszczenia przewo· 

dow kominowych I wentylacyjnyeh, 
- niesprawne hydranty do cel6w przeciwpozarowych, 
. niezgodne z wymogami prawnymi eksploatowanie 

kuchni gazowych na gaz butlowy propan-butan. 
Kontrole stanu bezpieczenstwa przeciwpoiarowego 

b~dq kontynuowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisa
mi prawnymi i majq na celu poprawl;! stanu zabezpiecze
nia przed wydarzeniami poiarowymi. 

z.z. 

formacje 0 nim powlorzl;! za po
drli!cznikiem Historii dla kL VII. 
Urodzi! si~ w Kretyndze na Zmu
dzi 17, IX.1764 r. W czasie Po
wstania Kosciuszkowskiego 
otrzymal od wodza powstania 
patent na pulkownika i pozVllole
nie na werbunek do "pulku lek
kokonnego staroza~onnego", 
czyll Jazdy zJozonej z Zydow. P 
upadku powstania znalazl sil;! w 
Rzymie i wstqpll jako kapltan do 
Legion6w Dqbrowskiego. Ge
nera! f<niaziewicz bardzo cenil 
Berka, kt6ry 1'1' Leglonach wy
trwal do korlca. W armii Ksi~

stwa Warszawsklego losta! w 
1807 szelem szwadronu 5 pul
ku strzelc6w konnych. W 1809 
r. w bltwle pod Kockiem w gwa!
townym alaku, wyprzedzajqc 
swoicil iolnierzy, zginql boha
terskq smierciq. W uznaniu za
slug dla kraju ksiqzl;! warsza
wski Frfderyk August wyzna
czyl dekretem z 5.VIL1810 r. 
wdowie po Berku Joselewiczu 
oraz jego synowi J6zefowi 1800 
zl polskich renty ze skarbu Ksilil
stwa. SYll Berka - J6zel wst<l.pil 

do wojska narodowego w epoce 
Kr61estwa Kongresowego. W 

830 r. sformowal oddzialy jaz
dy zydolVskiei, kt6ra brala udzial 
w wojnie polsko-rosYJskiej 1831 r. 

Pomyslmy wifilC ezy zasluiyl 
sobie na to, aby bye patronem 
ulicy w polskim mJasteczku, ezy 
tei nie zastuiyl. Ponadlo pa
mi~tajmy, i~ przez wiekl zyli tu 
obok siebie Zydzi i Polacy Roz
mawia!em l1Iedawno z jednq z 
warszawlanek spokrewnionq z 
Berkiem Joselewiczem. M6wi!a 
mi 0 pewnym dri?macie Josele
wiezDw - przez Zydow bowlem 
Berek by! traktowany jako ~o
lak, a Polac uwaiali go za Zy
da. Chyba najwtasciw ze b~

dzie stwierdzenle: by! to Polak 
iydowskiego pochodzenia. Dla 
mnie jest jasne. is byl to czlo
wiek zaslugujqcy na najwyz5ze 
uznanie, kt6ry dla swej Ojczy
zny, dla naszej wsp61nej Ojczy
zny poswi~ci! to co czlowiek ma 
najcennie]sze, poswil;!cl 5woJe 
zycie. 

,'\z. 



Gmlnny Konkurs Recytatorski
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Pod koniec paidziernika ad
by! sil;: w kinie "Niwa" w Nasiel
sku I etap Konkursu Recylalor
skiego zor9anizowany przez 
Nasielski Osrodek Kullury. Sta
nE;'lo do niego ponad stu ucz

ni6w szk61 podstawowych z ca
lej gmlllY. Tematem recytowa
nych wierszy, by!y wiersze pa
triolyczne. W wyniku dwudnio
wych elimlnacji do fina/u gmin
nego, kt6ry odbyl si~ 7 Iistopada 
zakwalifikowano dwudzleslu 
dziewi{lciu wykonawc6w. Pre
zentowane byly ulwory Mickie
wlcza. Broniewskiego, Norwida, 
Galczynskiego, Sionilllskiego, 
Milosza, Slowaekiego, Tuwima, 
Szymborskiej i wielu innych je

szcze poet6w, kt6rych patrio
yzm i mitosc do Ojczyzny byly 

celem ieh zycla. Pozlom konkur
su fina/owego byl bardzo wysoki 
i sprawi/. ze juri miaio problem 
w wytypowaniu tych najle
pszych, bowiem wszyscy wyko
nawcy zas!uzyli na wyrMnienie. 
Dlatego tez Nasielski Osrodek 
Kullury poslaral siE;!. ie wszysey 
uczestnicy finalu otrzymali 
skromne upominki w postaci 

ksi<,!zek. 
Poniewaz konkurs gmlnny byl 

jednoczesnie eliminacj<,! przed 
konkursem wojewodzkim, trze
ba bylo wybrae jednak tych naj
lepszych. 

Po dose dlugiej i rzeczowej 
dyskusji jurorow, a byli nimi na
uczyciele j~zyka polskiego ze 
wszystkich szk61 biorqcych 
udzia/ w konkursie. oraz jako 
przewodnlczCjca Pani Barbara 
Modzelewska z Zespolu Szko~ 
Zawodowych - przyznano czle
ry wyr6inienia i Irzy pierwsze 
miejsca. W tym miejsctJ Irzeba 
podkreslie wysoki poziom kultu
rainy wszystkich czlonk6w jury. 
Nie kierowano si~ patriotyzmem 
szkolnym. Nle spierano siE;! 0 
swoich uczni6w, tylko wybrano 
sprawiedliwie tych najiepszych. 

"Ucznlowie! Wzorujcie siE;! na 
swycl, nauczycielach". 

Dodatkowym wyr6inien iem 
dla najlepszych by! ieh 'l'fYstf;lP 
na uroczyslosci z okazji Swi~ta 
Niepodleg'oscl, na ktarej zapre· 
zentowali si~ mieszk3ricorn na

szej gminy, 
oraz otrzy
mali z (<'!k 
Burmistrza 
nagrody i 
dyplomy. 

Wy n i k i 
konkursu: 

Wyr6Znie
nie - Eliza 
SLONCZE

WSKA ze 
Szkoly Pod
stawowej w 
Pianowle, 
Monika lE
BROWSKA 

Szkola 
Podstawo 
wa w Piano
Wle, Joanna 
TOMCZYK 
Szkola Pod
stawowa 
Piescirogl I 

Justyna SIT
KIEWICZ ze 
Szkoly Pod' 
stawowej w 
Cieksynie. 

Miejsce 
pierwsze 
Kamila KO
RZENIEW
SKA - Szko
fa Podsta
wowa w Bu
dach Sien
nickich. 

Miejsee 
drugie - Agnieszka WITKO
WSKA - Szkola Podstawowa 
Nr 1. 

Miejsce trzecie - Edyta SIEM
LA - Szkola Podstawowa w Bu
dach Siennickich. 

Wszystkim uczestnikorn Kon
kursu, oraz ieh nauczycielom 
Redakcja sklada gratulacie. zy
CZqe dalszych sukces6w. 

f<amila Korzeniewska 
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13-16.11.97 
"Faceci w czerni"' - przygo

dowy. prod. USA, godz. 18.00. 
20-23.11.97 
.. Szcz~sliwego Nowego Jar

ku" - tragikamedia. prod. pol
skiej, godz, 18.00. 

30.11.97
 
"Dzier'i ojca" - komedia, prod.
 

USA, god?_ 18.00. 
5-7.12.97 
"Wulkan" - film kalaslroiicz

ny, prod. USA, godz. 18.00. 
11-14.12.97 
"Killer" - komedia sensacYJ

na, prod. polskiej, godz. 1900. 
12-17.12.97 
"Orka-3" . przygodowy, prod. 

USA, godz. 17.00, 

"Faceci w czemi". Komedia 
anlas tyezn o-prz ygodowa. 

Amerykariski patrol graniczny 
zatrzymuje grup~ nielegalnyeh 
emigrant6w z Meksyku. Wkrol
ce potern pojawiajq si~ dwaj 
agenci specjalni i poddajq za
trzyrnanycrl szczeg610wej rewl
zji. Wyniki przeszu, ania Sq za
skakujqce, dochodzi do gwai
townej strzelaniny. Wyk.: Tom
my Lee Jones, Will Smity, Linda 
Fiorentino. Czas projekeji: 98 
min. 

"Szcz~sliwego Nowego Jor
ku". Tragikomedia. Szeseioro 
Polak6w nlieszka we wsp61nym 
mieszkaniu, w nowojorskiej 
dzielnicy Greenpoinl. Akcja to
ezy si~ podczas trzeeh ~rudnio
wych niedziel i w wieezor wigilij
ny, kt6ry S aje sif;l momentem 
zwrotnym w amerykanskiej ka
riarze bohaterow. Wyst~puj<j: 
Cezary Pazura, Janusz Gajos, 
Kalarzyna Figura, Boguslaw 
Linda. Czas projekeji: 94 min. 

"Dzien o)ea". Komedia. Szes

mu, matka pr6buje go odnaleic. 
W tym ceiu zwraca si~ do swego 
dawn ego przyjaciela 0 pomoc 
i twierdzi, ze to on jest wlasnie 
ojeem ehlopca, Gdy mf;lzczyzna 
odmawia, ma ka odszukuje in
nego bliskiego znaJon ego i 
przeds awia identycznq ofertl;l. 
Wyk.: Robin Wifiams, Billy Cry
stal, Nastassja Kinski. Czas pro
jekcji: 130 min. 

"Killer". Komedia sensacyj
na. WWarszawie grasuje zawo
dowy morderca pracuj'ley na 
zlecenie. Jego karabin zostaje 
znaleziony w bagazniku taks6
wki. poliCja wierzy ze w\aseieiel 
samochodu jest poszukiwanym 
zbrodniarzem. Ale sprawq za
czyna si~ interesowac cale po
dziemie przest~pcze miasta. 
Wyk.: Cezary Pazura, Jerzy 
Stuhr, Malgorzata Kozucho· 
wska. Czas projekeji: j 04 min. 

"Uwolnlc ork'il-3". Film przy
godowy, Siedemnastoletni mlo
dy czlowiek kt6ry niegdys 
zaprzyjainil si~ z orkq "Willy", 
praCUje na oceanicznym statku 
badawczyi1l. Wraz z naukowca
m;, probuje wyjasnic, dlaczego 
na wodach p6Inoeno-zachod
niego Pacyfiku zmnleJ5za si~ 
populaeja delfin6w-orek. Winl;} 
ponoszq klusownicy. Wyk.: Ja
son James Richter, August 
Sehellenbert, Annie Cor·ley. 
Czas projekcji: 96 min. 

"Wulkan", Film k taslrolicz
ny. W Los Angeles geolodzy re
jeslrujq przejawy wzmozonej 
aktywnosci tektonieznej. Ludzie 
obawiajq sili! lrzEi)sienia ziemi. 
Ale w tunelach kolejki podzle
mnej pojawiajCj sili! najpierw 
opary slarki. potem wulkanicz a 
lawa. Burmistrz powoluje sztab 
kryzysowy. Wyst.: Tommy Lee 
Jones, Anne Heche. Gaby Faf

Kierowniclwo kina "Niwa" 
przeprasza wszystkich kinoma
now Z3 zrllian~ repertuarowCj til
m\J pl, "Szezl;lsliwego Nowego 
Jorku", kt6ry byl podawany w 
naszym terminarzu w dn. 7
9.11.97 .lmiana la wynikta z po

wodowad nas niezaleznych. W 
zwiqzku z duzym powodzeniem 
lego polskiego filmu w kinach 
warszawskieh dystrybutor prze
sunql termin Qry w naszym kinie 
o dwa tygodnle. Tak wi~e zapra
szamy wszystkich kinaman6w 
w terminie 20-23.11.97. 

Burmistrz wr~czyl puchar
 
Kolejna edyeja nasielskiej Ligi 

Szostek Pilkarskich zakor'iczyla 
sili'. W tegoroeznych rozgry
wkach bralo udzial 113 zawod
nik6w zrzeszonych w 9-clu ze· 
spolach. Glowna nagroda - pu
char Burmis rza przypadla dru
iynie AS Sportowa, kt6ra r6w
niez wygrala klasyfikaejll Fair 

Na zdl~ctu: Zwycili!ska druzyna AS SPORTOWA. 

Play. Zwycl~ski zesp6! gral w 
naslf;?pujqcym skladzie: Dariusz 
Strzeszewski (kptJ, Marek Pru
sinowski, Jacek Radzieki. Le
szek Tomaszynski, Arkadiusz 
Lipinski. Pawel Umir'iskl, Adam 
Kaminski, Grzegorz Wesolo
wski, Raial Borzymowski, Ma
riusl FigurskI. 

Uroczystosc zakonczenia od
byta si~ z udzialem burmislrza 
Wojciecha Ostrowskiego, prze
wodniczqcego RM Tadeusza 
Modzelewskiego I radnych Wal
dema a Wr6blewskiego iAn
drzeja Zawadzkiego, a lakze 

prezesa MLKS "Zbik" AndrzeJ3 
Grabowskiego, Goseie wr~ezyli 
zwyci~zeolll poszczeg61nych 
klasy1ikaeji nagrody rzeezowe, 
Trzy pierwsze zespaly otrzyma
Iy po kqplecie koszulek pilkar
skich pozostale drui:yny dostaty 
pilki. W cz~sci nieoficjalnej gos
cie i liczni uczestnicy zawod6w 

przy muzyee, klelbaskach z gril
la i piwie wspominali miniony se
zon i perspektywy funkcjonowa
nia tego turnieju w przyszlosci. 
Slowa uznania naleiC!, sif.l orga
nizatorom rozgrywek a szcze
g61nle prezesowi Jerzemu Kula
szewskiemu, kt6ry nie szezli!dzi! 
czasu i sil aby sprawnie prze
prowa.dzlc tegoroezny turniej 
Organizatorzy dzi~kujCj ZarzCj
dowi Miejskiemu za ufundowa
nle agr6d dla zwycl~zc6w po
szczeg61nych klasyfikacji. 

(r)nastoletni chlopak ucieka z do- 1mann. Czas projekcji: 102 min. 
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77 

Ochotnicza Straz Poi:arna 
998, 691-22-88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk
691-24-21, po godz. 1500· Plorisk tel.: 
62-26-45 (baz n-ru kierunkowego) 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk • 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzeri telefonicznych 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999, 692-2.6-11 

- ._-- - ,- -
'DYZlJRY NASidsl<iclt AprEl( 

Apteka mgr GodlewskJej. ul. Kilir'iskiego: 
1-211; 7·12.11; 21-25.11; 28.11.97. 
Apteka "Arnika' mgr Swigoniak, ul. Ry

nek: 
3-6.11; 13-20.11; 26·27. 1; 29-30.11.97. 

DyiuR. PRzycl-lodNi REjoNowej 
w NASidsku 

Leka.rze internisci dyzurujq w kazdq sobo
tli! w systelllie.,pogotowia ratunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03. 

Gabinet zabiegowy czynny jest w kaida 
sobot~ w godz. 8.00-11_00. 

I TELekoMuNikAcjA PoLsk.". 
-~~ 

f'lozm6wnica TelekomunlkacjI P IskleJ 
czynna Jest W dni powszednie ! pracujqce 
soboty w godz. 7_00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnieq czynna Jest w 

godz. 9.00-11.00. 

-
PoczrA PolskA 

-~~-

Urzqd Pocztowy Nasielsk- i czynny jest w 
dni powszednie i w pracuj<jce soboty w 
godz 8,00-18.00. 

W wolne saboty w godz. 800-13_00. 
W niedziele Urzqd PoczlOwy jest nieczyn

ny. 

924 



Zorzqd Gminy Swiercze og105l0, 
ie we wsi Chmiel wo  gm. Swi rcze 

jest do wynaj~cia lokal z przeznaczeniem 
na dziatalnosc handlowq} 

o powierzchni uiytkoNej 34 
W spra ie wynoJmu lokatu nol62'1 konloklowoc si~ 

z Ur7~dem Gmlny Swiercle - tel, nr 45. 

W' jt - r gr ini Zdzislaw Groczykowski 

i:/'::·I~·j't.~Ji'Vljf·fl·rnmtnN·rilritt:ERiIVI1YW1['"
 
~ Teresa Romatowska l
IN~sielsk! ul. K.~,~~' St__W~~~ynskiego 5 ,
 

I SYSTEMY A ARMOWE I
 
autoalanny.• immobillsery.· centTalne zamki, I • elektrycme szyby: blokaaa Uiplonu. • radio

montai:,' amochodowe zestawy gtosno 
mowi~ce do telefonow I<omorkowych 

• alarmy w pomieszczeniach, * domofony. 

NAPRAWA SAMOCHODOW 
Ryszard S{"kll[Qwjn 

Nasiclsk· PaliJillQwo 52 
teL 0-602·229·787 

tel (0.22) 11·91·64(iI'
. ':)'.. 

·13/acharsf1/lo 
· Lakierllictwo 
· iUechalli~w fJC}jazdol/lCl

.,p
. 

- Geome/rw hoi 
- ZabezjJiecz'ellia 
a1t~1'I<,oro2J'Jlle 

· SlwjJ samochod6w do /u.(s(I(ji 
O/'C/Z sj)1'zedClz cZf(sci. 

WSp6tpRACUjElVly I PZU Puhusk 

USLUGI GEODEZY.JNE 
· pomiory syruocYino wysokosdowe do cel6 prOj8klo h 
· uzgodnienio dcikumen oei ZUD 
· sporzqdZOnl8 mop do cel6 v pro 'I'1ych 
· tyczeni9 i inwentoryzocia F'o..Nykonowczo 

06 ·130 Nmielsk Ali/til SIIIi/fuls/al 
Siennico 18 l;el. 0 02 <1 32. 

f _~_<...·....~,, ~_ ...~~~m.·.~_,...........,
 

! PI ARKI, KOSIARK 
~Hus varna e~TY- , 

• •• • • ~£~ ~r )~kb\IJ .J 
! Sprzedai, Naprawa, Gwarancja 
L-'::~,~ieho~.o6'~ 1 NO~le~k 3, Siennica 51 BI...:~_::'~. 

;e~:~~:~:i~~~S~~o~~cnq wsp6lprac~ cza i~:"iJ5~"w 

I<ampanii wyborczej i z(Jutanie Jakim obclarzony zosta/enl·. 

w dniu 21.09.1997 r. Ufam/ ie b~dzie to fJoczqtkiern 
/)

" .- .:. ' 

ef, Iszych wsp61nych dzia/Jr71 dlcl dobrn nlieszknlic6vv Nclszego 

\lVojewoc!ztwa i KrJju. .. , ,. ,1tt~tWA..L.0-J/C2 
[':JCZ? sercJeczne POzdlDwlenlCl df;.l Panstwa Bllsklch. 1\llfosl,1\',' I\fJLI,Ii..Il'\,icz 

P()~('I 7/t'nJt (:11'( il.lIJn\\. ~i('J 
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asielska "Liga-6"
 
PODSUMOWANIE 

Tabela koncowa 
M Pkt Sr 

1. AS SPORTOWA 16 38 62-27 
2. Lokomotive 16 37 69-39 
3, Lollo Sport 16 29 55-28 
4, Lesna 16 23 55-59 
5, SP Budy 16 22 48-54 
6. Manhattan 16 19 46-49 
7, Kon-Max 15 16 31-40 
8. Jurand 16 14 40-52 
9. Frugo 15 5 21-77 

Puchar Fair-Play 
1. AS SPORTOWA - 6 pkt karnych 
2. Jurand - 12 pkl karnych 
3. Lokomotive - 24 pkl karnych 

Krol strzelcow 
40 br. - Pawellab~da (Lokomotive)
 
18 br. - P. Sadlowski (Sportowa)
 
17 br. - M. Suska (Budy)
 
16 br. - P. Szulkowski (Jurand)
 
15 br. - P. Wilga (Kon-Max)
 

P. Kowalski (Manhattan) 

Strzelono - 427 bramek 

Przeci~lna na 1 mecz wynosi 6 bramek. 

KrzyZowka nr 11/97
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Znaczenie hasel: 

Poziomo: 1 - narz~dzie do pielenia, 8 - m~zczyzna ulegly i.onie 
(popu1arnie), 10 - przebleralnia dla artyslow w tealrz8. 11 - osoba 
uczona, bardzo powai.ana. 13 - bryla kt6rej wszyslkle przekroje 
plaskie Sq elipsami, 16 - okrulny wladca, 19 - stalowa. miedzlana 
lub z materiatow naturalnych cz~sto uzywana nd slatkach, 20 
przeplywa prz8z Rygi;), 22 . pora roku. 24 . zakonczenie utworu 
literackiego, koniec, 25 - nowa wersja. odmiana czegos, 28 - za 
konluarem w barze, 30 - biqd, omylka popefnlona przez roztargnie
nie, 32 - udzielany Jest zbiegom, 35 - zapora na rzece. 36 - dziecinny 
IUb lowarovvy. 37 - w niej prochy, 38 -miejsce k1fi?Ski Grek6w w bilwie 
z Persami w 480 r. p.n.e, 

Pionowo: 1 - urzqdzenie do wygladzania bielizny na zimno, 2 
clernisty krzew rodzaju sliw wyst(lPUIClCy IN Europie, 3 - z atramentu 
na papierze, 4 - bialy duiy plak 0 dlugiej szyi zyjqcy na stawach i 
jeziorach, 5 - duzy koszyczek, 6 - z tylu torsu. 7 - geomelr. 
wieloscian, 8 - warzywo spokrewnione z ziemniakiem 0 czerwonych 
owocach, 9 - antonim odbiorcy. 12 - cz~sc wyscigu kolarskiego, 14 
- relig - kwiat symbol GZystosci, niewinnosci, 15 - impas w rozmo, 
wach, rol~owaniach, 17 - odgrywa jq, aktor na scenie w teatrze, 18 
- uzgadnianie spraw, mi~dzy dwiema stronami na drodze rozmow, 
21 - sport. - w siatk6wce - rzut przy kl6rym serwowana pilka ociera 
si~ a g6rnq krawt;ldi siatki, 23 - ksztatt zbllzony do elipsy, 26· rozbi6r 
rzeczy zlozonej na czynniki pierwsze, 27 . okno ogrodnicze do 
uprawy wczesnych nowalijek, 28 - czlonek zakonu lecz nie kaplan, 
29 - stolica lialii, 31 - gruby sznurek, 33 - par'islwo w srodk. Airyce. 
dawniej Kongo Kinszasa, 34 - rozgrzana skala wyrzucana erupcjq 
wulkanu. 

Rozwi'lzaniem krzyzowki b~dzie haslo vvypisane z kratek ponu
merowanych w prawym dolnym rogu i przepisane do diagramu. Jest 
to lacitiska sentencja. przyslowie, kt6re prosimy nadsylac na adres 
redakcji do dn. 10.121997 r. 

Rozwiqzaniem krzyzowki z poprzedn'ego numeru "Zycia Nasiel
ska" byio haslo ,.Kopiuj mistrzow, dop6ki sam mistrzem nie zosta
niesz". LaurealkCj ZDstala p, I<rystyna Goszczynska z Nasielska. 
Serdecznie gralulujemy. 

Zoo.pOI ,6dokeyjlly: 
A KCfOI,JI4"r/sKt A StamlrOi~'skl. A Z\tW;:3d.c.kl, M W2.~9f7yfltskl ZdlQ 1 Zaw3d~o(l 
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