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sKfatiam wszys tkjm mieszfcg.nwm gminy
:l{asiefsk-oraz (josciom spf-dzajq.cym swi~ta
w naszej gmin-iel iyczenia zarowial pogody
aucfia, a6y nadcfioazqce swi~ta 6yfy ala
pallstwa spoKpjne i radosne.
13unnistrz
Wojciech Ostrowski
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Zaproszenie

Zapraszamy Palls twa
w noc sy{westrowq. nagodzifl{ 23.45
na wsp6[ne powitanie

Spotl(atlie od6r;.azie ."i;;. na rfaw7lyTTl nJllf(u mief'Kim.

1. Z!Jcz;e.llia 1101ilorocZtle 131inl1is t rza :Mi.asta.
2. Po/(g.z s.ztuczll1jcfi ogni.
3. Veg u...;truja ulS p6[nego sza1llpana.
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W I'stopadzie Zarzqd ab
radowal trzykrotnie. Pier
wsze posiedzenie, kt6re od
bylo si~ w dniu siedemnaste
go, rozpocz~lo si~ od omo
wienia pisma skierowanego
do Zarzqdu przez wlasciciela
Przedsif;'!biorstwa Produkcyj
no-Uslugowo-Handlowego
Jan-Pol z prosb q 0 wsparcie
u Komornika SCjdu Rejono
wego w Pultusku ]ego wnio
sku dotyczqeego zakupu bu
dynku biurowego oraz po
mieszczeri wystawowych po
bylej hurtowni WZGS. Za
rZqd. biorqc pod uwag~ ro1li1,
jakq spelnia firma na naszym
terenie, postanowll wystoso
wac pisma wspierajqee do
Komornika Sqdu Rejonowe
go w Pultusku i Likwidatora
Sp61dzielni Pracy Uslugowo
Handlowej w Siennicy.
W kolejnym punkcie obrad
ZarzCjd ustosunkowal siE;! po
zytywnie do sprawy przej~
cia w uzytkowanie wieczyste
gruntow przez Sp6idzielni~
Mieszkaniowiq i Polski Zwi q
zek Ozia~kowc6w. Radca
prawny przedstawil protok6!
uzgodnien w tym zakresie.
Usta!ono nowq oplat$ rocznCl
za grunty nie stanowiqee
obeenie przedmiotu przeka
zania wypowiadajqe jedno
czesnie dotychczasowe sta
wki, Nowa oplata roczna b~
dzie obowiCjzywala od 1 sty
cznia 1998 r. Przy przekaza
niu grunt6w ogr6dkiem azial
kowym me naliczono oplat,
poniewai z mocy ustawy
Polski Zwiqzek Ozialkowcow
Jest z lyeh opiat zwolniony.
Ouio czasu posWi~ciii ze
brant na wypracowanie sta
nowiska w sprawie nabycia
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terenow. na ktoryeh zamie
rzamy pobudowac oczysz
czalniE;l Sciek6w. Jak juz in
iormowalismy obecnym
wlascicielem jest ti ma "Saj
mex". Firma ta porE;lczyla
jednak interesujqcymi nas
dzialkami pozyczk~ w banku
w Krakowie. 8urmistrz prze
prowadziJ rozmowy w tym
banku. Zarzqd w dalszym
ciqg u zai nteresowany jest
zakupem tych gruntow, co
maze bye przyspieszone po
przez wykupienie d~ugu, kt6
rym obciCjzona jest hipoteka
wlasciciela. Ustalono cen~,
jak~ mo±na zaproponowae
bankowi i zobowiqzano rad
c~ prawnego do sformulowa
nia odpowiedniego pisma.
Przedsi~biorstwo 8udow
lano-Montazowe "Gama"
skierowalo do ZarzCjdu pis
mo z prosbCj 0 podniesienie
stawkl roboczogodziny sla
nowiqcej podstaw~ rozliczeri
na koriczonej obecnle hali
sportowej i iqczniku. AktuQI
nie stosowana do koszto
rysowania stawka odbiega
ad slawek stosowanych abe
cnie w kraju, a do tego pro
wadzone prace wykoncze
niowe wymagajq zatrUdnie
nia pracownikow 0 wysakich
umiej~tnosciach budowlano·
montazowych. Postanowio
no podwyzszyc stawk~ do
kwoty 4,00 zl za godzin~ od
17 listopada 1997 roku do
ezasu zakonezenia budowy
hall. Na pozostale prace bl?
dzie stosowana obecna sta
wka w wysokosci 3.50 zl 
zgodnie z zawartCl urnowq,
W koncowej cz~sci posie
dzenia pani Aniela Rogalska
- skarbnik Gminy przedstawi
la wskainikl do opracowania
projektu budzetLJ na rok
1998. Planuje si~ wzrost do
chod6w 0 15% (13.083501
zl). Gmina posiada jui:. infor
macje a wysokosci subwe

nqi og6lnej, kwoeie na zada
nia oswiatowe, wysokosc
subwencji drogowej i plano
wanych dochodach z tytu u
udzialu we wp!ywach z po
datku dochodowego. Kwoty
te mogq jednak ulee zmlanie
w zaleznosci od przygotowy
wanej ustawy budielowej.
Orugie lislopadowe posie
dzenie Zarzqdu odbylo si~
21, Zdominowalo je rozlicze
nie dochod6w i wydatk6w
gminy za 10 miesjl?cy 1997 r.
dochody wykonano na kwotl;
11.463.832 zl, co stanowi
86% planowanej na caly rok
suszy. Wydatki gminy wynio
sly v.. . lym akresie 11 .417.470
zl, co stanowi 85% planowa
nej sumy wydatk6w. W nie
kt6rych dzialach istnieje
mozliwosc zaoszczt;?dzenia
pewnych kwot. SCI tez jednak
pewne zadluienia i zobowiq
zania Wydaje sir;J. Z8 istnieje
szansa na zrealizowanie pla
nu dochod6w w 100% i moi
na juz z pewnq ostroznoscii:j
planowac podzia! rezerwy
budietowej.
Kolejna CZi?SC zebranla
poswiE?cona byla takze spra
wom tinansowym, Rozpa
trzono wstE;lpny projekt bu
dzetu na rok 1998.
271istopada czlonkowie Za
rZGldu obradowali po raz trzeci
w tym miesiqcu. Na wstlilpie
rozpatrzono projekt uchwaly
dolyczCjcej oplat jakie musial
by wpfacic wlasciciel dzialkl w
momencie jej sprzedazy 0 ile
w ezasie, kiedy pozostawala
jego wlasnosci q, jej wartose
ulegla zwi~kszeniu na skutek
zmian w miejscowym planie
zagospodarowania prze
s rzennego. Proponuje si$ op
lat$ w wysokosci 10% wartos
ci dziaJkl.
Po raz kolejny rozpatrzono
problem dzialki budowlanej
nad rzekq przy ulicy Kosciu
szki. na ktorej wlasciciel chce
wzniesc bUdynek, ale w dzia
laniach swych napotyka na
przeszkody, poniewai nie
ma tu wymaganej przepisa
ml drogi dojazdowej, a od jej

wykonania odpowiednie
sluiby LJzalezniajq wydanie
zezwolenia na bUdowl?, Za
rZqd postanowil przedluzyc
termin waznosci dotychcza
sowych uzgodnien I w dniu
25 czerwca 1998 r. postawic
do dyspozycji inwestora
wszystkie wynikajqce z pora
wmienia sprzf;lly i materialy,
aby przewidywane prace zo
staly w termillie zakoriczone
(przed rozpocz~ciem nowe
go roku szkolnego).
Cz{onkowie Zarzqdu
utrzymali w mocy decyzjEil, ze
mieszkania komunalne zaj
mowane dotychczas przez
nauczycieli w razie ich opu
s2czenia bl7dq przydzielane
nauczycielam (z preferen
cjami dla speejalist6w LfCZq
cych j~zyk6w obcych). Po
niewaz istnieje obecnie moi
liwose przydzlalu takiego
mieszka ni a przeprowadzo
ne zostanq rozmowy w celu
prawidlowego zadyspono
wania tym lokalem.
Kolejnq CZl;SC posiedzenia
poswi~cono rozpatrzenlu sta·
nu realizacji inwestycji. Propo
nuje si? aby zadania uj$te w
planie budowy, na kt6re w ro
ku obecnym nie wystarczylo
srodk6w realizowac zaci<jga
j<jC zobowiqzania na poczet
budz8lu roku 1998,
W zwiqzku z bliskim IUZ
oddaniem hali sportowej do
u.i:ytku rozpatrzono sposob
jej prowadzenia i zapropono·
wano zmlany w s alucle
Miejskiego Osrodka Kultury.
w ramach kl6rego bylaby
rozliczana dzialalnosc go
spodarcza hali.
Koncowym punktem po
siedzenia byte wystqpienie
pani Skarbnik, kt6ra przed
stawi1a propozycje przenie
sien w poszczegolnych roz
dzialach budzetu.
Po posiedzeniu ezlon 0
wie ZarzCjdu udali si~ do
Psucina na uroczystosci
zwiqzne 2 przekazaniem lud
nosci 4 wsi wodaciCjgu i fego
poswi$cenie.
Wynotowal AZ.

Nasielsk ma ha ~ sportowq! GSlli~~~lQJJ
Po wielu latach budowy udalo
nam si~ oddac do uzytku naj
wl~kszy nasielski oblekt sporto
wy, tj. Hal~ SportowCl wraz z za
pleczem socjalnym. Hala ma
wymiary 42 x 42 m, posiada 3
boiska do pilki koszykowej. 3
boiska do pilki siatkowej, pel
nowymiarowe boisko do pilki r~
Gznej. Wyposazona Jes1 takze 1'1
elektronieznEl tablicli! swietlnEl,
urzqdzenia do wcia.gania. Na tao
rasie wldowlskowym hali miej
sea iedzqce znajdzie 200
os6b sympatyk6w rozgrywa
nych tam w niedalekiej przy
sZlosci meczy. W zapleezu so
ejalnym znajduJq SIfi! szatnie,
natryskl, pokoje trener6w oraz
szatnia og61na dla kibic6w. Na
sza hala sportowa a takze Szko
la Podstawo'va Nr 1 ogrz,awana
jest z bardzo nowoezesnej kot
lowni gazowej umieszclOnej w
piwnicach szko!y. Na realizacJ~
tel koHowni Zarzqd Miasta otrzy
mal, jako jedyny w Polsce. bez
zwrotnCj d01aCj1,3 z Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska
w Kowocle 200 ys. (dwa miIJar
dy starych zlotych). ddajqc do
uzytku tak wspanialy i niezywkle
potrzebny obiekl hali. cheialbym
przedstawic Paristwu koszty. ja·
kle zostaly ponieslone na JeJ re-
alizacje. \la ogolnq kwot~ jakq

wydano na budow~ hali sporto
wej ezyl! 2.183.000,00 ze Srod·
kow budzelu grnlnY wydano tyl·
ko kwot~ 770,00 tys. zl. polo
stalq kwot~ stanowiq bezzwrot
ne dotacje olrzymane z astt;!
pujqcych instytucji:
. Kuratorium Oswlaty w Cle
chanowie - 651,00 tys. zl,
. GI6wny Urzqd Kultury Flzy
eznej - 562,00 tys zl,
za posrednictwem Banku Ini
cjatyw Gospodarczych
Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska - 200,00 tys. zL
Lqczna kwota eZlwrotnych
dolacji wynosi 1.413.000.00.
Z powyiszego wyliczenia wy
nika, -ze budzet gminy sfinanso
wal budow~ hali tylko 1'1 35% jej
oslatecznej wartoscl. DZllilki za
biegom calego Zarzqdu Miasta
Nasielska moiliwym bylo osiqg
nililcie tak dUi.yetl dolaeji z zew
nCjtrz.
f<onczqC to sprawozdanie fi
nansowe, ehcialbym zaprosic
wszystkich Panslwa do Jak na)li
cznleJszego udzialu w impre
zach sportowych organizowa
nych na parkiecie naszego
wsp6inego obiektu. Serdecznie
zapraszam,
urmistrz
Wojeiech Ostrowski

W szkolach
W szkole podstawDwej w Popowle prowadzone SCj prace elektry
czne polegajqce na cZ\lsciowej wymianie przewod6w aluminiowych
na miedziane. Dotychczasowa inslalacja byla uzytkowana przez 30
la1.
W szkolnej sali gimnastycznej 1'1 Cieksynie vlymieniono okna
drewniane na nowoczesne okna z tworzyw sztucznych. Tak wif?c
JUz druga sala glmnastyczna 1'1 nasze] gminie ma nowoczeSne okna.
SzkoJa 1'1 Cieksynie jest tei. drugq szkolq podslawowCj 1'1 gminie
posiadajqcq pracownlE;l komputerowq (6 komputer6w). Bylol0 moz
liwe dZI~kl wspolpracy z Agencja. Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa.

Co nowego w Piescirogach
Realizowana jest telefonizacja najwi~kszego po miescie osiedla
Piescirogl. Dyrektor telekomunikacji zapewnia, ze telefony bE;ldq
pod1aczone jeszcze 1'1 tym roklJ, a nie Jest wykluczone. ze abonencl
otrzyn;;:iJCl dostE;lp do sleei jeszcze przed gwiazdkq.
5 grud ia odbyla si~ rozprawa wodno-prawna na wy onanie
kanalizaCjI deszczoweJ 1'1 osiedlu domk6w Jednorodzmnych 1'1 Pies
cirogach Nowyeh.

Mniej dymiClcych komin6w
SzkoJa Pcdstawowa Nr 1 przechodzi na ogrzewanie gazowe.
Nowoczesne piece zapewni q ciepio sZkole i zbudowancj przy niej
hall sporloweJ. kt6ra 1'1 tycil dniach oddana zostale do uzytku.
Przetarg
26 hstopada odbyl Sl~ przetarg nieograniczony na opra owanie
projektu budowlano-wykonawczego mi~dzygminnego vrysypiska
odpad6w komunalnych w Jask610wie

Odbudowa strai:nicy
Wykonana zostala dokumentacja technlczn na odbudowE;l I roz
budawE;l remizy strazackleJ asp w Cieksynle Poprzedll13 remiza, 0
czym donosillsmy, ulegla spaleniu.
Troch~

statystyki

W Clqgu jedenaslu mleslE;lcy 1997 r., 1'1 naszej gmlnie urodzilo sie
200 dzieci (135 na wsi i 65 w miescie), a zmarla 199 as6b (124 na
wsi i 75 '.'I miescle). W tym tei okresie malieristwo zawado 91 osob
(71 na WSI i 20 1'1 mleScie). 202 mieszkanc6w (124 na wsi I 74 '.'I
miescie) zmienito miejsce zamieszkania.
AL.

Ele~tron 'czny ze~a na Urz~dzie
Widok elektronicznego zega
ra umieszczonego wysoko na
budynku Urz~du Miejskiego la
skoczy! mieszkaric' w mlasta I
gminy. Podobne urzqdzenia wi
dzi IE;l zazwyczaj w duzych m13
stach. Spelniajq one dwie fun
kcje: pokazuje godzin~ i tempe·
ratur~ powletrza. WY5wletiana
1ernperatura rMni sie nieco od
lego co odczuwam. DZleje sie
tak dlatego, poniewaz urzC\dze
nie mierzqce umieszczone zo
stalo na wysokosci druglego
pi~lra. Nie Jest to jednak zaden
mankament. poniewai r' znica
'.'I slosunku do tepmeratury mlB
rzonej nisko jest niewielka.
Jak zwykle przy takich oka
zjach znaleili si~ zwolennicy
pomyslu Jak j jego przeclwnlCY.
Jedni podwaiajq cclowosc
umieszczenia urzCjdzenia wyso
ko n budynku Urz!i!du Innl
wprost przeciwnie, chwalCl Bur
mistrza za len pomysl. Szcze
g6/nie zadowoleni Sq ci, kt6rzy
korzystajCl z przystanku PKS.
Innym zarzutem stawianym
pomyslodawcom jesllo, ze gmi·

Ila wydala pewne pieniqdze, a
jest tyle mnych potrzeb. Ale po'
myslmy czy w naszych gospo
darstwach dornovlVch .zona nie
kupuje rzeczy. kl6re mqz uwaza
za zbyleczne. a mElz nie kupuje
dobr. ktare zona uwaza za nle·
potrzebne. IdCle Iym lropem ro
zumowanla trzeba by oby przy
jqc. ze wyposazanie szk61 w
kompulery w chwill, gdy 1'1 gmi·
nie brakuJe wielu podstawo
wych rzeczy Jest pewnq rozrZU1
nosciq.
Argumenty tego rodzaju moz
na mnozyc.
WydaJe siE;l. i.e 0 ile tylko ele
ktronika nie bE;Jdzie zawodzila (a
byJy jUZ plerwsze tego oznaki,
ale jest gwarancja), urzqdzenie
moze bye przydatne mieslkan
com mlasla i grnlny.
AZ.
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Nowa nawierzchnia

Na nastepna gwiazdke:

[f)@~~1f ~

Na zdjf;lciu: Moment asfaltowania ul. Krupka_
Ulica Krupka .0 cala historia.
Pochodzenie jeJ nazwy wyjasni
my w niedlugim czasie, Przez
wiele lat by!a slawna w miescie
Z lego, ze byla to ulica 0 najgor
szej nawierzchni. Przelechanie
nia dostarczalo niezapomnia·
nych przezyc, a warsz!atom sa
mochodowym zWI?kszalo po
watnic dochody. SytuaCja uleg
la na Szcz/iscie zmianie, ponie
waz w pierwszych dniach grud-

ni

ulica otrzymala nawlerzch
asfallowq. Pol020no wpraw
dzie doplero plerwsZq wars!wf;l,
ale warunki jazdy zmieni q sit;1
calkowici . Aby i warunki zycia
CIa oSledlu Krupka ul gly popr2
wie potrzebne jest jak najszyb
sze jego odwodnienie. Miesz
kancy wykonali IUZ w tym celu
odpowiedni q dokumer11acJ~
ni~

AZ.

Policja b~dzie skuteczniejsza

Jeszcze nie lak dawn pisa
lismy. ie wkrotce rozpocznie si~
budowa poczty w Naslelsku_
Donosillsmy tei a przetargu ma
!CJ.cym wylonic wykonawcf;J, a
nast~pnle w ostalnlm - lislopa
dowym numerze oznajmilismy,
ie budowlani weszli na teren
budowy I.prowadzone Sq prace
ziemne. Zyczylismy 1m, aby au
ra byla laskawa i nie za amowa
la tempa prac. Nle spodZlewa
lismy si~ jednak, :i:e prace po
stt;PUjEl az lak szybko_
Budawa nle przYClqga gaplow
i nie wzbudza wlt;1kszego zain
teresawania. Nawel mieszkari
cy pobllskich domow nle bardzo

wledz q, co sif;l w tym miejsc
bUduje. Tymczasem paezla ros
nie jak na drOZdzach. Mury wy
rastajCj juiz g!~bokic wykop6w
ponad ziemJ~. Na placu duzo
pracownlk6w. Praca wre. Prze
widuje siQ, ie oddanie paczly do
uz:ytku nasl<jpl w grudniU przy
szlego roku. WykonawcCj in
westycji finansowanej plzez 0
czlE;l Polsk q jest Ciechanowskie
Przedsi~biorstwo Projeklowo
Budowlane Ceprobud. Zdj~cle
na placu budowy przy ul. War·
zawsklej zostalo wykonane 5
grudnia.

ciez z naszych
podatk6w. Po
sladanie tyeh
dw6ch pajaz
d6w przyczyni
sl~ z pewnos
ci q do skUlecz
niejszej pracy
str6zow po
rzqdku i za
owocuje zwi~·
kszeniem bez
pieczenstwa
na terenie cale)
gminy _ Z no
wych nabyl
k6w zadawole
ni Sq nasi poli
cjanci_

Burmislrz Wojeiech Ostrowski przekazuJ8 kluGzyki do Polon za nasiel kim
policjantom iycz'lG im sukcesow w 2maganiach z przestliJPcami. W Ie
nowych samoehodow widzimy wysluzonsgo UAZ-a, kt6ry tak dzielnie spra
wowal si~ przez wiele la .

W ostatnich dniach nasza
nasielska policia wzbogacila
sie 0 dwa nowe samochody:
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Forda Transita i Polon9za.
Pierwszy z nlch zastal zaku
piony ze srodk6w policji, w
zakupie drugiego w powaz
nym stopniu uczestniczyli
tei: rnieszkancy Nasielska
poprzez to, ze Rada Mlejska
wylozyla pewnq kwotf;3 z bu
dzetu, a ten pochadzi prze-

AZ,

l_
Fo,(jTr.n~11 poprawt warunkl pracy POIICJ<U110w Mys,"" ze pole -),In
przp.Sh;pcy "~$'BnOWI6tS'e l1ad swym postepOwanlem I nlQ bcdq mU$I~ll
tak ,komtortowych" waruflkach do miEtJsc odosobn mn

b~,t wOi.fll~i 'It!

AZ.

Dbaimy 0 nasze serce

Oferta specjalna
Chorobami czyniqcymi
spustoszenie
wsrod os6b w srednim wieku
Sq choroby ukladu krqzenia.
najwi~ksze

ne Sq telefony polqC20ne ze
specjalistycznq aparatufq
pozwalajqcq na natychmia
stowe wst~pne badanie i

Na zdjlilclu; Pracownik finny Jan-Pol Slawomir DClbrowskl w lrakCle telefonJ

cznego badanla serca.

W Polsce Sq przyczynq 52%
zgon6w. Zawaly serca i wy
lewy to zmora XX wieku. Naj
cz~sciej atakujq niespodzie
wanie i podst~pnie. Szanse
na przezycie zalez"l od szyb
ko udzielonej pomocy. Uczy
sil;l tu Kazda minuta. Wazna
jest tez profilaktyka. Na Za
ehodzie od dawna, u nas zas
w ostatnlch latach instalowa

kontakt z lekarzem kardiolo
giem. Dobrze byloby, gdyby
wszystkie osoby z grupy ry
zyka mialy takie urzildzenia
w domu, dobrze byloby, gdy
by zainstalowano je tam,
gdzie Sq duze skupiska ludz
kie, zwlaszeza w zakladaeh
pracy.
Niedawno pisalismy w na
szej gazetce, ze taki telefon

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Widzisz. dZleweczko moja, kobieta maze byc zgubq I zbawie
niem ml;zczyzny. Tak jut bylo od ezas6w matki Ewy. Splewamy
wprawdzie w naboinej plesni:
,.Co Ewa smulnie slracila,
To Maryja przywr6cila"
I eale tlumy swi~tych nlewiasl. poboinyeh dziewic, nwczennic
wyirwalych, zdobyly nlebo I przyklad pil;kny zost3wily swoim
ziemskim slostrom, feez nie mniej duio zlego przyszlo i przycho·
dzi przez kobiety.
Otoi: pani helmanowa obleska m~za swego zupelnie zjed
ala dla partii francuskiej i politycznych projekl6w Marii Ludwikl.
Niewielki on jednak bral udzial w dworskich Inlrygach, bo go
surrny bojowe wzywaly na nOWq wypraw~.
Wyniesiony w r. 1667 na godnasc wielkiego hetmana koran·
nego wyruszyl w 12.000 wolska przeciw 80.000 tatar6w i tur
k6w, a obl{lzony w PodhaJcaeh, dzielnasciq Off;)Za zmusi{ ieh do
zawarcia pokoju.
Po abdykacji Jana Kazimierza. w mysl zyczen zony, staral sil;
naprozno przeprowadzlc elekcjf; ks. Kondeusza. Nastl;pn1e, po
wyborze Michala Korybuta Wisniowieckiego, stanql w opozycji
wraz z prymusem Radziejowskirn, w celu pozbawienia tronu

zainstalowano w nasielskleJ
siedzibie tefekomunikacji.
Dzis z radoseiq informujemy,
ze teren naszej gminywzbo
gacil si~ 0 drugie takie urZq
dzenie. Jego fundatorem i
uzytkownikiem jest firma
Jan-Pol pana Janusza Ko
nerbergera. Wlaseieiel zaku
pI! aparaturfi', aby w pier
wszym rZi;ldzie sluzyla jego
praeownikom, zatrudnia bo
wiem w swoim zakladzie du
Zq grup~ os6b z grupami
inwalidzkimi (jest to zaklad
pracy chronionej).
Przedsi~biorca Informuje,
ie gdyby ktos z mieszkan
cow naszej gminy chcial sko
rzystac z lego telefonu, moze
to uczynic w dni powszednie
w godzinaeh 9 do 13 w sie
dzibie firmy Jan-Pol w biu
rowcu po bylej hurtowni
WZGS w Siennicy. W razie
pi/nej potrzeby w innym cza
sie mozna si~ skontaktowa6
z piel~gniarkq pani q Jadwigq
Renkiewicz, kt6ra umozliwi
skorzystanie Z aparatu. To
bardzo cenna iniejatywa
zwlaszcza, jezeli si~ wez.mie
pod uwage g~stosc zalud
nienia w tel czesCi gminy I
brak aparatu EKG. Co wi~cej
usluga jest bezplatna. Jest
do duzy wysiiek inansowy
firmy, poniewaz samo zain
stalowanie urzqdzenia jest
drogie, a do tego dochodzi
wysoki abonament. W ten

spos6b wlasciciel przedsie
biorstwa sponsoruje sluzbl;l
zdrowia. Warto wiedziec, ie
opr6cz tej formy sponsoringu
firma wplacila juz w tym roku
na polrzeby ZQZ-u 5000 zl,
a do kor'ica roku zamlerza
wylozyc dalsze 15.000 zl.
Proponowana przez tele
komunikaejl;l i firm!;) Jan-Pol
usluga dzialajqca w syste
mie Tele-Kardio-Med polega
na tym, ze ezlowiek, kt6ry
poczul sie ile moze przez
tefefon przekazac do centra
Ii, gdzie przez calq dob~ dy
zuruje lekarz, zapis KG
swojego serca. Specjalista
oeenia ten zapis. a gdy bylo
10 juz kolejne badanie przez
telefon, por6wnuje go z po
przednimi przechowywany
mi w pami~ci komputera
oraz z vvynikami innych ba
dan diagnostycznych I po
dejmuje decyzj!;l. W zalez
nosei od wynik6w moze po
m6c pacjentowi opanowac
sIres, zadeeydowac ezy po
siadane przez pacjenta leki
wystarczq dla poprawy sa
mopoczucia, zalecic skon
sultowanie Sl~ z lekarzem
prowadzqcym, a nawet skle
rowac do pacjenta karetk~
pogotowia ratunkowego.

AZ.

lego nieszcz~sllwego krola. Nie jego to jednak by!y zadaniem
akie knowania.
W roku 1671 wyrU5zy! w 0.000 woj ka przeciw Tatarom.
odzyskal Mohylew, Sraciaw I znacznCj CZE;!SC Ukrainy, lecz nle
otrzymaw5zy potrzebnych posilk6w. wr6cil na zimowe leie do
Lwowa, gdzie wskutek trud6w wOjennych cil;Zko zachorowat.
W roku nasl{lpnym wojska lureckie, pod dowodztwem sa
me90 sultana Mahometa IV, zdobyly Kamieniec i oblegly
Lwow, co zmusilo Mlchala Korybuta do smutnego pokoju w
uczaczu. Sobieski z 3000 jazdy poszedl w pogon za pl(jdru
jqcymi kraj Turkami; po kilku slczl;sliwych potyczkacll rozbil
lch pod Kaluszem 120.000 ludu prowadzonego w niewol{l. im
odebra!.
Ci~zkje teraz nastaly chwile, niebezpieczenstwo tur ckie
grozilo clqgle. Sobieski ostatecznie pogodzil si\, z kr6lem. Na
sejmie pacyfikacyjnym 1673 roku uchwalono nowe zaclClgi
wojenne I kiedy nareszcie stan~lo 40.000 wojska. Sobieski
pozostawiwszy chorego Michala Korybuta we Lwowie, ruszyl
przeciw Turkom.
DZlen 10 lislopada 1673 roku by! dnlem najswietniejszym w
dotychcza owym i:yciu Soblesklego. W walnej bitwie pod Cho
cimem, Turcy stracill przeszlo 20 000 IUdzl, catv ab6z pelen
lupow bogalych i slo kilkadziesiqt armal. Po zwyciE;!stwie uroczy
sle Te Deum zostalo odspiewane we wlasnym namiocie Hus·
seina Baszy.
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b Senio a wyr6z lony

artystach z nasielskiego
Klubu Seniora dzialaj<:1cego
w Centrum Pomocy Spolecz
nej pisalismy w listopadzie.
Wyslqpili n a wieczornicy
poswil1conej kolejnej roczni
cy odzyskania niepodleglos
ci. Pokazali bardzo ciekawy
program s!owno-muzyc",ny
przygotowany pod kierun
kiem pana Jerzego R6Zal
skiego. Palriotyczne widowi
sko zyska!o wysokCj ocenl1
publicznoscl obecnej w tym
dniu w sali Nasielskiego Os
rodka Kultury - kinie "Niwa".
Dobrze si~ stalo, ie nie po
przestano na jednym wystf;!
pie. Efekt wielomiesi~cznej
pracy pokazano tel. na forum
wojew6dztwa. Zesp61 zapre
zentowal sw6j program w
Biezuniu na JI Wojew6dzkim
Przeglqdzie Amatorskiej
Tw6rczosci Klub6w Seniora.
Mialo to miejsce w ostatniq
sobot~ listopada .
.,By6 i czue sil1 potrzeb
nym" to 11a510 corocznych
przegl<:1d6w klub6w seniora.
Organizujq go: Mlejsko
Gminny Osrodek Kultury w
Biel.uniu, Wydzial Kultury,
Sportu i Turystyki Urz~du
Wojew6dzkiego i Wojew6dz
ki Dom Kultury w Ciechano
wie. Jego celem jest zapo
znanie sil1 z r6znymi formami
amatorskiej tw6rczosci klu
b6w seniora, stworzenie
mozliwosci konfrontacji arty
stycznej oraz oddzialywanie
I propagowanie szerszym
kr~gom spo!ecznym wlasci
wych wzorow sp~dzania wol
nego czasu. Prezentowac

mOl a r ie lylko formy seeni
czne (montaze slowno-mu
zyczne, kabarely. zespoly

folklorystyczne. male formy
teatralne. zespoly lnstru
mentalne, kapele), ale i inne

formy tw6rczosci artystycz
nej, j8k np. grafiki, malar
stwo, rzezbl1, hat!. wikliniar
5twO. Rywalizujq ze sobq
stacjonarne domy pomocy
spolecznej, jak i takie w kto
rych klubowicze spolykajq
siE;J w okreslone dnL Daje 10
oczywiscie przewag~ zespo
tom z dom6w. w kt6rych se
niorzy mieszkajq na stale.
W dotychczasowych prze
glqdach bralo udzial kazdo
razowo ponad dzjesi~6 ze
pot6v..... Przedstawialy r6Zno
rodnq tworczosc artystyez
nq. Przewazaly widowiska
typu kabaretowego. Pro
gram naszego klubu "Dla
Ciebie Polsko" byl progra
mem powaznym, pobudzal
do refleksji, a nle do zabawy.
Wzbudzi! zainteresowanie
widowni i osob oceniajqcych
poszczeg6Inevvysl~py.W ju
ry znalezli si~ znawcy przed
miotu 0 wysokich kwalifika
cjach. Podobnie jak w roku
ubieg!ym tak i tym razem ze
sp6! otrzymal wyr6znienie.
Dodatkowo w roku obecnym
nasielszczanie otrzymali
skromnq nagrod~ pjeni~znq.
Artysci, rezyser pan Jerzy
Rozalski i opiekujqca si~ ze
spolem pani Jola Skurczyr'i
ska zadowoleni Sq z pobytu
w Biezuniu i odniesionego
sukcesu.

Na zdj.;ciu: P.I n ekspresji wystw p Marty Blenkowskiel zelek'ryzowal
widz6w Na.,ielsk 181p.wnra,

W przedednlu tego zwycrEilstwa, kt6re radosnyrn eetlem po
ca!yrn rozbrzmiewa!o kraju. umarl we Lwowie kr61 Michal Kory.
but Wisnlowiecki.
Na sejmie elekcyjnyrn 16 4 roku, w urzedzie pretendentow
do korony stan'll tei i hetman wielki, swiezemi wawrzyny okryty.
Chluba narodu! ub6stwiany przez wojsko l
C6z dziwnego, ze po gorqcym przem6wieniu Stanlslawa ,Jab
lonowskiego za przyjacielem, nasz kochany Sobieski jedno
myslnie oKrzyknl~!y zostal kr61em dnla 21 maja 1674 roku
Odlozy! jednak koronacje i pospieszyf z wo;skiem na kresy.
Odbiera! lurkom zajete miasta i zamki, a zlnlowaj w Brac!awlu_
W nastEilpnym rokU, mqdrze rozstawlaJqC swoje S2 zuple za
s1ePY, ostatecznie znOWlJ rozbi! oblegaJClcq go horde.
Turcy j Tatarzy pobici pod Zl6czowem. Sniatynlem I Brzeza
naml, odstqpill od oblezenl8 Trembowoli i cofneli sie za Dnieslr
Dnia 30 stycznia 1676 roku odprawil Sobieski tryumfalny
wyjazd do Krakowa na uroczystosc koronacii, ktora odbyla SI$ z
wielkq wspanialosciEj dnia 2 lutego
Zwolany wkrc)tce sejm zgodziJ sie na powi~kszenie liczby
wojska, ale wykonanie sz!o opieszale, skutklem czego Jan III
ledwie z 16 000 Judzi ruszyl przeciw nadci'lgajqcej 100000 armii
tureckiej.
.
Obl~zony nad brzegiem Prulu pod Zorawnern. zadawszy nle
przyjacieiowl cll;1zkle straty, zmusil Ibrahima Basze do zawarci'
pokoju, mOCq kt6rego odzyskan'-1 lQsta!a cz~s' Ukrainy I Podola.
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dchodzqce WOlsko lureckie prosili. zeby moglo widziec .nie
Iwa polnocy lak Turcy nazyv-.l Ii Soblesklego
Ot6i dzieweczko m ja, lu ;$ koriczy pierwsza polowa lego
swietncgo zywota. Kraj nasz zwr6CII wledy na siebie oczy ca/ej
Europy: r6wnJe FranCJa Jak Auslna staraly Sl~ 0 naSZq przyjairi,
leez dla swoich celow, nie dla naszego dobra. przyznac naleiy.
I\le wielkl nasz bohater. straszny lew w boju, by! potulnym
baranklcm w bec ukochanej Marysi r'iki. Kochal gorqce swoje
dZleci, pragnql ich dobra, ale kr610wa nie lubila najstarszeg
'yna Jak6ba. a m!odszych howata po swojemu, CZE;;sto robiqc
zupelnle na przekor~ m\lzowi. Dr$czy a go oboj$tnosciq, zalru
wala mu zycie dZlwactwami.
Kr61 Jan. kt6ry mial natur~ poczciwego 5zlachcica polskiego,
c1wlnle szukal roZrywkl1 poclechy w proslyeh zajl;1ciach. Wysta
wiw zy pililkny palac w Milanowie. kt6ry Willanowem nazwal.
za/aiyl tam ogr6d. sadzil drzewa i w· rod ciszy wiejskiej najmil
sze sPE?dzal chwile.
Od Wschodu tyrnczasem groina zbierala si~ burza. W/?
grzy bunt padniesli przeciw Austrli, w6dz ich Tekeli oddal sig
pod oplekE;! sultana I 300 OOO-na arml8 wrecka, pod wodzq
ielkiego wezyra Kara Muslaty wraz z tlumaml w~gierskich
powstar'ic6w dqzyla pod Wieder'i. Cesarz L opold wraz
rOdZll1q umknq! do Passawy w Bawarii, a miaj do obrony
calego panstwa tylko 37 000 w jska z ksieciem Karolem
Lolaryngskim na ezele.
zwycl~ionego

Ulice naszego miasta

u
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Jak kr6tka jest pamiElc ludzka.
Jakze Iqtwo moina niq manipu
lowac. Swiadc q 0 tym perype
tie z nazwq jednej z gl6wnyeh
ulle naszego miasta. To, co dla
najlepszyeh syn6w naszego na
rodu byto swi~toseiq, to za co
przelewali krew, staje sil;l wraz z
uplywem czasu malo wai.ne,
pospolite. Dzis malo kto potrali

An!elska itp., ltd. Przyj~lo Sl€,'
]ednak, ie nazwy ulie cos upa
mi€,'tniajq i waine jest to co ta
nazwa oznacza. Nazwa Zjedno
czenia miala w tym wypadku
upamifi!tniac polqczenie si€;)
dw6ch panii robo niczych. Polq
czeni to nie bylo jednak zjed
noezniem a zniewoleniem jed
nej panii przez drug<1. To nie

nych wiemy, ie byly przemowie
nia, uhonarowano peawlakow,
poblagoslawil ksiqdz. Bye moze
nasi czyt~lnicy wzbogacq skro
mnEj naszq wledz~ a tym ",ryda·
rzaniu, Zdj!?cie z uroczystosci
przeehowali panstwo Jerzelko
wscy I udost~pnill je naszej r8
dakcji,
Nadanie ulicy nazwy POW
nie jest pomyslem nasielskim.
przed wojnq i w pierwszych la
tach po wojnie ulice 0 lej nazwi
istnlaly prawI8 w kaidym mies
cie, Obecnie w wielu miastach
przywr6cono ulicom ieh history"
cznq nazw~ Organlzacja zaslu"

deusz Zuliriski i Tadeusz Ka·
sprzycki (chociai wielkich na
lwlsk mozna byloby tu 'ttymie
me wiele). Zwierzchnosc nad
calosciq spraw POW mlat jed
nak Pilsudski. Z czasem or9ani
zacja rozszerzyla SWq dZlalal·
nose na Galiej€,', Bialorus, Ukrai·
nfi!. Rosifi! i zabor pruski Po 5
lislopada 1916 r. dzialala na te
rente okupaeji niemieckiej i au
stnackiej w spos6b p61legalny,
Po aresztowaniu zas Pilsud
skiego Niemey przeprowadzili II·
czne aresztowania w POW po
wodu]Ejc jej dezorganlzacj€;),
Poisey patriaei dokonali jej rear·

Na zdl~clu: Przechowane przez Panstwo Jerzelkowskich zdj~eie z .. ehrzcin'· ulley POW

rozszylrowac skr6t POW i daty
czy to w r6wnym stopnlU absol
went6w podstaw6wek jak I Po
lak6w z trzema a nawet z dwo
ma literkaml przed nazwiskiem.
Z lego lei: powodu przed sied
miu laty, kiedy przywracano ull
cy hazw~, sugerowano, aby
uzywac pelnego brzmienla na
zwy organizacJI kryjClcej si~ pod
tym skroten : ulica Polskiej Or
ganiz8cji Wojskowej,
Powr6t do starej przedwojen.
neJ nazwy t kZe wzbudzat pew
ne emocje I to nie tylko tych,
kt6rzy SWq historyeznq ecluka
eJ€,' pobierali na akademiaeh
pierwszomajowyeh ezy tei aka
demiaeh organizowanych dla
uczezenla innyeh slusznych ro
eznle, Przeciwnley twierdzili, ze
nazwa uliea Zjednoezenia, jakq
we wczesnych lataell pi€;)cdzie
slqtych nadano ulicy POW
brzmi bardzo swojsko i dostoj
nie. Idqc takim tokiem rozumo
wania najlepiej byloby nadac ul;
com nazwy: Zgody, Sielska,

maja opinia. ZaczerpnEjlerTT jCj z
refleksjl czolowyeh dzialaczy
byle] przewodniej sily narodu,
Nadawanie nazw uheom na
szyeh miast odbywa si~ obecnie
w spos6b bardza uproszczony,
mozna nawet powiedziec, ie w
spos6b nieco konspiracyjny.
Tak bylo wtedy, gdy zmieniano
ulic(: POW na ulle!? Zjednocze
nia, lak bylo nawet i teraz, gdy
zmieniano ulic\l Zjednoczenia
na uljc~ POW. Tak jest J przy
nadawaniu nazw nowym ull
com. Wqska grupa ludzi, choe
SEj to radni b,?dqcy przeds'awi
cielami spoleczenstwa podej
muje decyzje, a n8jbardziej
zalnteresowani dowladuJCl si~ a
tym, gdy zmienia Sl€,' tabliczki,
Sq oczywiscie wyjqtki. Wydaje
si~, ze dawniej bylo inaezej.
Swiadczy 0 tym zdj,?c1e z lat
dwudziestyeh, kiedy to odbywa
Iy SI€;) W Nasielsku "ehrzeiny" ul.
POW. U wylotu ulicy zbudowa,
no bramlil przyozdobionq kwia
tam! i zieleniq. Z przekazow usl

zyla soble na pami~c, Takze w
Nasielsku, gdzie jeJ dzialalnosc
byla bardzo wldoezna.
Na konlec WlIllen jestem kllka
informacji 0 Polskiej Organizacjl
Wojskowej, Byla to organizaeja
tajna. Ulworzona zostal w
sierpniu 1914 r. z inicjalywy J6
zela Pilsudskiego na terenie by
lej Kongres6wki (Kr6les wa Pol
skiego), W pierwszym roku woj
ny prowadzila gl6wnie dzialal
nosc 0 eharakterze wywladow
czo-dywer yjnym skierowana
przeciwko Rosji, Deklaracja
ideowa POW gloslla, ie celem
organizacji jest zdobycie nie·
podleglej Polski drogq walki
zbroJ nej "przeciwko naJwlfil·
kszemu swemu wrogowi - Rosjl
i ie dziala "w scislym kontakcie
z Leglonaml Polsklmi". Kiero
wala ni 9 Komenda Naczelna.
Po zaj£;)C1U l<r6lestwa przez Nle
meow ez€,'sc czlonk6w ujawnila
silil ! wstClpila do I Brygady Le·
gion6w (batalion "warsza,
wsk!"), Czoiowl dzialacze to Ta,

ganlzaCji j ponownie la zakon
spirowall. Komendantem G16w
nym zo tal plk Edward Smigiy
Rydz W 1918 r, POW podejmu
je akcje dywersyjne przeciwko
panstwom eentralnym, a nast£;)
p ie brata udzlal w rozbraJanlu
wojsk niemieckich i austriac
kich. Jej czlonkowie byli w tere
nle silq zbroJnq zabezpleeza·
jqCq lad i porzqdek w trakcle
rodzenia si~ na nOWEl panstwa
polskiego. Znaeznq role ode·
grali w powstaniach slqskieh i
powstaniu wielkopolskim. Po
odzyskaniu nlepodl glosel
POW zostala weielona do Woj·
ska Polski ego.
AZ.
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Wada
Jeszcze nie lak dawno prob·
lem wody w poludniowej cz~sci
naszej gmmy wydawa! si~ nie-

WS

•

wade· Ks. Franciszek f<asprzy
ekl, proboszcz parafii Pomie
chowo, odprawil mszt;! sw. dzit;!
kezynnq. a nastepnie dokonal

ski z Aleksandrowa. Jan Pio
minski z Cegielni PsuekleJ i Ka
zimierz Romanowski z Bud
Slennickich wspierani przez

wsz~dzJe, ze woda w tych okoli
each jest i tylko lrzeba jej poszu
kac.

Z hydrantu pILl' [emlzie straiackiel pOleciala zdrowa, uzdatniona woda.
poswiecenia wodoeiqgu i samej
staeJi.
Inweslyc]a w Psuctnle i okoli
cznyeh wioskach byla mozliwa
do realizacji dzi(;'ki finansowemu
wspareiu budmvy przez Agen
cjt;! Modernizacji i Restruktury
zacji Rolnietwa, zaangazowaniu
powaznych !<.wot z budzetu gmi
ny i wysilkowi linansowemu sa
myeh mieszkanc6w, kt6rzy wy
lazyll wlasne srodki. Spo eez
nosci lokalnej przewodzill w tym
przedslf;lwzieeiu panowie pel
niC\cy funkcje soflys6w: Andrzej
Kilis z PSUClna, Zdzislaw R6zal-

KS. probo= FranClSZHk Kasprzyckl w towarzystwie soltysa AndrzeJ<J Killsl<J
Stacjl;1 Uzdatniama Wody w P UCtnle,

swi~cl

Illozliwy do rozwiqzania. Uj~cia
wody byly daleko, a specjalisci
o zekli, ze na tym terenie brak
jesl podziemnych zbiornik6w
wody, Z ktorych mozna byloby Jq
pompowac. Wielu radnycll, ula
jqC opinii geolog6w, uwazalo ze
kolejne badania i poszuklwania
wody w rejonie Psucina jest tyl.
ko stralq czasu i preni~dzy. a
kredy temat len jak bumerang
wracal na kolejne posiedzenia
sesji, pojawialy sit;! dwuznaczne
usmiechy, Radny z lego lerenu,
pan Henryk Olszewski od po
czqlku nie ufal oplniom specjali
st6w, przekonywal wszystkich i

8
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Pan Olszewski ma pow6d do
satystakcji. Jego kilkuletnl8 La
biegi i starania znalazly sw6j
szcz~sliwy hnal. 271istopada byl
symbolicznym dniem przekaza
nia wododqgu wiejskiego Psu
cin . Cegielnia Psueka - Ale
ksandrowo· Budy Siennickie do
uzytku. Z tel 10 okazji do swietli
cy strazy pozarnej w Psucinie
przybyli przeds awictele lnleSZ
kanc6w ze zwodociqgowanych
wiasek, przybyli radnr z tego te
renu, Zarzqd Ginny z Burmi
strzaml na ezele i przedstawieie
Ie przedsi~biorstwa wykonlJjq
cego Ie tnwestyCJ? - Wojewodz
kiego Zakladu Uslug Wodnych z
Mlawy.
W tak wazneJ dla mteszkan
cow 4 wiosek chwill nie moglo
zabraknqc proboszcza paratii.
na
renie ktorei znaJduJe sle
stacja uzdalniania wody zaopa
trujqca
cZIiJSC naszej gminy w

Ie

radnyeh z tego terenu, pan6w:
Henryka OlSz8wskiego i Bogda
n Pawlowsktego,
Listopadowe uroczystosci nie
kor'tczC\ bUdowy sieei na tym te
renle. W tel chwill karzysta z
uzdatnionej wody okolo 140
os6b z ezterech wiosek. Zasoby
wody i wydarnosc stacJi dalCl
moZJiwosc rozciqgnit;!cia stecl w
dalszyeh osmiu wioskach. W
najblizszvm czasle przewlduJe
sit;! 'Nodoclqgowa Ie Krogul i
Wqgrodna.
AZ,

Nasielsk. Dwaj nieletni po wylamaniu desek w oklenku plwnicz
nym wlamali il;! do niezamieszkalego budynku skqd wyniesli
osprz~t elektro'lnstalacyjny a wartosci 400 zL Sprawcy zostali przez
poliej(! ustaleni a sprawfil przekazano do Sijdu dla Nieletnlch.
Cegielnia Psucka. Nteznanl sprawcy dwukrotni~ dokonall kra
dZlezy butli gazovvych - Iqczn1e 20 sz!. oraz 1 m styropianu 0
wartosei 2090 zl.
Nasielsk. Z remontowanego budynku pr7 Yul. Warszawskiej skra·
dzlono wiertarkt;!, szlificrkt;! kC\towq wartosci 500 zL Polieja ustalila
spraweow kradziezy.
Pniewo. Po urwaniu skobla z drzwi kurnika zlodzieje skradll 3
,
Indyki oraz kogula 0 wartoscl 320 zl.
Piescirogi. W lej miejscowosci nieznani sprawcy dokonall wla
mania do sklepu spozywcz go skqd zabrali kraJalnie~, wagli! ele
ktronicznq, metkownlce wartosci 3100 zt.
Nasielsk. Na ullcy Przemyslowej Illotorowerzysta potrqcil kobi l~
ktora doznala obraier'i data i wstala przewieziona do szpitala w
PuHusku.
Cieksyn. W lei mieJscowosei mleszka~iec. Borkowa zoslaj potrq
cony przez samoch6d .,Wartburg', Ponlosl smlerc na mlfljSCU.
Nasielsk. W szkole podstawowej nr 1 doszlo do koleier'tskiego
samosqdu. IN wyniku pobicle przez kolezank e Jedna z UCZ6nniC
szkoly doznala og61nyeh obrazeh ciala i ezasowq utrale przyto'
mnoSci.
Budy Siennickie. Z plantacji drzewek lesnych Illeznani sprawcy
.
.
.
wycieli 50 sz!. choinek wartosci 1000 zl.
Piescirogi. Po udanym poscigu zlapano ztodzleja ktory probowal
skrasc nowy rower wartosci 360 zl.
Cieksyn. Skradziono w tej miejscowosci drugi jui uliezny automa
telefoniczny a wartosci 3450 z! na szkode TP SA.
Nasielsk. Dw6ch nieznanych Illt;!zczyzn dokonato zuchwa~ego
rozboju napadajqc na kobiet e . Po przewr6ceniu ofiary zabrano jej
zloty lancuszek wartosel 80 zl.
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19-21.12.97.
"Bez twa rzy" , Sensacyj
ny, prod. USA, godz. 18.00.

kiej sile razenia. Wyk. John
Travolta, Nicolas Cage, Joan
Allen. Czas projekcji 138
min.

26-28.12.97.
"Incydent". Sensacyjny,
prod. USA, godz. 18,00.

2-4.01.98.
"Wirtualni wojownicy".
Przygodowy, prod. USA,
gOdz. 18.00,

9-11.01.98.
,.Ukryty wymiar'·. Fanta
styczno-naukowy, prod.
USA, godz. 18.00.

16-18.01.98.
"Kontakt", Przygodowy s
f. prod. USA, godz. 17.00.
"Bandyta", Sensacyjny,
prod. pol.-tranc., godz

19.00.
23-29.01.98.
"Herkules" - film dla wszy
stkich, prod. USA. godz.
17.00.

"Bez lwarzy". Terrorysta
dokonuje skrylob6jczego za
machu, kl6rego ofiarCj pada
syn policjant . Po szesciu la
tach morderca zostaje zlo
kalizowany i unieszkodliwio
ny. Okazuje sifi! jednak ze
zdCjzyf podlozyc w publicz
nym miejscu ladunek 0 wiel-

"Incydent". Mlody amery
kanlil i jego zona podrozujq
samochodem z Boslonu do
Kaliforni. Posrodku puslyni
ich samoch6d odmawia po
sluszenstwa. Przypadkowy
kierowca proponuje pomoc:
lrzeba podjechac do najblii
szeJ przydroznej restauracji i
wezwac s/uiby drogowe. Zo
na przyjmuje ofert~. Wyk.:
Kurt Russell, J.T. Walsh. Kat
hleen Quinlan, czas projekcjl
93 min.

"Kontakt". Mloda kobiela.
przekonana 0 istnienlu pOZ 
ziemskieh cywilizacji, pracu
je przy obsludze radiotele
skop6w i czeka na sygnaly z
Kosmosu. Jej marzenia lO
stajq spelnione, rozpoczyna
jCj sit;J prace nad nowym stat
kiem kosmicznym. Bohater
ka ma z05ta6 pierwszym pa
saierem. Wyk. Jodie FOSler,
John Kurt, Tom Skrerritt.
Czas projekcji 149 min.

"Bandyta". Film sensacyj
ny oparty na scenari uszu Ce
zarego Harasimowicza. Mlo-

dy Anglik s azany na dlugo
letnie wi~zienie, lostaje wy
slany do Rumunii. Ma praco
wac w szpitalu dzieci~cym,
sluiba piel~gniarska zosta
nie mu zaliczona na poezet
kary. Ale miejscowe warunki
pracy Sq fatalne, przybysz
marzy 0 ueieezee. Wyk.: Til
Schweiger, Pete Postlet
hwaite, John Hurt. Czas pro
jekcji 102 min.

"Herkules". Film animo
wany nawICjzujCjcy do staro
greekiego milu. B6g Zeus i

jego malzonka Hera swit;JtujCj
narodziny swego syna. Na
przyj~cle przybywa rowniez
bog podziemia ktory knuJe
intryg~ przeciw prawowite
mu wladcy: cheia/by przeJCjc
wladz~ nad swiatem. Od
wroiek dowiaduje si~ ie je
go plany mogq zostac po
krzyzowane przez nowo na
rodzonego chlopca. Czas
projekcji 92 min.
KierowniClwo kina prze
prasza wszystklch kinoma
now za zmiany reperluarowe
powslajqce z przyczyn dys
lrybucyjnyeh.

Uwaga a gaz!
W ostaniC~l miesiqcach br.
na terenie naszej gminy po
wstalo szereg punktow deta
liczneJ sprzedazy butli gazo
wych, napetnianych gazem
propan-butan 11 kg.
Prowadzenie dzialalnosci
handlowej przez obywateli
jest dozwolone jednak po
spelnienlu okreslonych wy
mog6w. Natomiast rozpro
wadzanie butli gazowych 11
kg na gaz p/ynny propan-bu
tan polega na wymianie bulli
pustych na pefne nie przez
sprzedajCjcego [eez kupujq
cego. Kupuj<lcy nape/nionfj
butl!? sam dokonuje oeeny
sprawnosci reduktora gazo
weg , sprawnosci polqczen
butli z kuchni q gazowq, oraz
okresowe sprawdzenie
szczelnosci kurkaw gazo
wych kuchni.

Czy te ezynnosci Sq zgod
ne z prawnymi wymogaml?
Czy przewozenie butli
wlasnym transport ~m jest
zgodne z przepisami? Na
pewno nie.
Niejednokrotnie widzimy
obrazki jak z horroru kiedy to
na daehowym bagainiku
"malucha" lezy byle jak przy
moeowana sznurkiem bulla
petna gazu. Wystarezy prze
eiei mocnlejszy wstrzqs lub
wi~ksza dziura 'II' jezdni .... a
resztt;: wyobraieie sobie
Panstwo sami.
Transport gazow plynnych
na drogach publicznych po
winien odbywac si~ zgodnie
z obowiqzu]<leymi przepisa
mi w sprawie bezpieczen
stwa ruchu przy przewozie
materia/ow niebezpieez
nych.
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77
Ochotnicza Strai: Poi:arna
998, 691-22-88
Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22
Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz. 15.00 . Plonsk tel.:
62-26-45 (bez n-ru kierunkowego)
Pogotowie WodociClgowe Nasielsk 
691-24-96
Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzer'i telefonicznych 
924
Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999,692-26-11

)
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TELEI"OMUNil(ACjA PoLski"
-,

Apteka mgr Godlewskiei, ul. Kilinskiego:
1-7; 15-23: 30.12-1.01.98.
Apteka "Arnika" mgr Swig niak, ui. , y
nek:
8·14; 24-29.12.97
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Lekarze internisci dyzurujq w kazd q sobo
tC;l w systemie "pogotowla ratunkowego" ad
godz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03
.
Gabinet zabiegowy czynny Jest w kazd q
sobot~ w godz. 8.00-11.00.

.".

'-.

Roz ownica Telekomunikacji Polsklej
czynna jest w dni powszednie i praCLJjqce
soboty w godz. 7.00-21 00.
W wolne soboly w godz. 8.00-14.00.
W niedziele rozm6wnica czynna jest w
godz. 9.00-11.00.

Urz<jd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jeSl w
dni pawszednle I w pracLJlqce soboty w
godz.8.00-18.00.
W wolne saboly w godz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczyn
ny.

KRZYZOWKA NR 12/97

f}..[oc curia gUJiazay zapafa

Noe cieha gwiazdy zapala.
Mrok szary blednie, jasnieje.
B6g w nocnej ciszy siE? rodzi.
Nlebo w Betlejem goreje.

Wiese 0 przyjsciu Pan a nieba
Niesie si~ jak b!yskawica.
Zbawc~ swiata porodzila.
SWiE?ta Maryja Dziewica.

Radosc w niebie i wsr6d ludzi.
Radosc wielka, niesly hana.
Z Tego, kt6ry zszedl na ziemi~
By pokonac moe szatana.

Znaezenie

i~asel:

Poziomo:
- zar~ezyny
na palcu, 9 - romansowanie.
10 - ... splekane - InC! lwardy
metal, 11 - ulak, 13 - choro
bOlivy mifil~;ni lub napi~eia. 14
- nasza... - Ilczona od daly
narodzln Chrystvsa. 15 - po
rownanie, 19 - margaryna re
klamowana w telewizJi, 21 
przenosne "sehody", 22 
wstr~t do ezegos lub kogos,
23 - popularnie - uroezyslosc
weselna 25 - imifi) 80ga mao
hometan, 26 - przyboczny
oHcer generala, 27 - popra
wia. via ia slizganie si~. to
ezenie si~ ezegos, 28 - dam
dla drobiu, 32 - Allanlyk lub
Pacyfik, 33 - region w Ta
lraeh na pogral1lczu Polski i
Czech, 35 - dUzy inslrument
wielostrunovvy 0 delikalnym
brzmieniu. 36 - jedna Z ele·
klrod, 34 - jest ni q kawior,
Pionowo: 1 - maly pOWOl,

NUl IYmEI
SKI

2 - osoba badaJqca dostoso
wanie narz~dzi I sprz~lu do
ksztaltu clala czlowieka, 3 
np. Mirabelka lub W~glerka.
4 - tytulowy w szluce Gogola,
5 - iespodziewany prezenl
IUb wizyta kogos. G - bandy
a. lotr, 7 - anlonlm zaj~tosci.
8 - byla zlola w balce 0 ryba
ku, 12 - sarkazm, kpina, 16 
superala. 17 - zabawa. 18
brat Kaina. 20 - jednomyslny.
Jednoglosny wyb6r kogos.
24 . plaskodenna 16dz rzecz
a, 25 - pustynla w Ameryce
Pld., 29 - np. Europejska, 30
- mysi dam, 31 - kraj ajatolla
eha Chomemlego.
Rozwiqzania krzyzowki
prosimy nadsylac do dn.
7.01.98 na kartkach paella
wych, na adres Redakcjl.
ROZWlqZanlem krzyzowki
numeru 11/97 bylo przyslo
wie "N18 czlowieka n1enawi
dz~, lecz jego bl~d6w".

7.

Nagrod~ wylosowala panl
Zolia Myslak z Nasielska.
Serdecznie gratulujemy.

Lezy w zl6bku polo2:ony.
Maly Jezus, wiecznej chwaly
Co milosciq i pokojem,
DZls obdarzyl swiat nasz ealy,

Niechaj Jego si~ zjawienie.
B~dzie ludzkich dusz zbawieniem.
I pokojem wsrod narodow.
Grzee 6w naszych odkupieniem.

Prosmy Chrysta. by kraj polski.
Blogoslawil swi~tq mocEl,
Ze staJenki betlejemskiej.
W kt6rej si~ narodzi/ nocq.

W dzien Panskiego Narodzenia.
Milosc, pok6j goscl wsz~dzie:
W kazdym domu i rodzinie.
Przy oplatku i kol~dzie

Jerzy R6Zalski

NAPRAWASAMOCHODOW
Ryszard SeklllO"vicz
, asiel k - Palllitlo'wo ;2
tel. 0-602· H?-"78"7
tel, (0-22) 11-)1-6 I
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Lekar:: stomato[og Leslaw Oletlmik
pr::yjmuje w pOllie{~;;faiki 16 -18
l

one w

~

~rody

- lallieruictll'o

- J~eclJ{l1ti~(,(l jJ<jY'aZ(IOIIJ{l ~)<<::<,

- GeOlllell'ltl ko
- Zabezpieczeniu

LECZENIE

,·••

A·,'.·.·.'•••·.·,· ".•·.·J•.·.·.·.·•·

J

. ":::t~::,:;:
' ~""

';..... "'"::"..

. ,.

.

- SImp salllochodotl' do Iws(/(ji
01'(1Z sjJrze(/az czr:Jci.

WSp6tPR

f/sidsk/ /{!..VIl,I/lUll':;;ka 2, tel. 69126 57
".-.-.-."••..•'.".'.••'."••.·,..•r"t

4~

atl~J"WI'OZJ'Jlle

~ASEREM!
•.••.• '•• ,••••••••."

"

\:'

- Blacbul'sfll'O

17 -19

c:wa rtki

•

ClJjEMy l

PZU Puhusk

-.-J..•.••••••.•...............,••••••.•,•••••,••• Ji

GAZOWE NAPRAWY, I INSTAlACJA
GAZOWYCH URZJ\DZEN GRlEWClYCH
ORAl HANDEL MAT. BUDOWlANYMI
- Sprzeddz podgrzf:v. cJczv do \iVodv) kot!<)w
e.o. gazowvch i olejo'vl' vch, OSPlz~tU tj.:
ziJio~l1;ki nl~ju, ga711 fJl yl1f1f:go, \vklady

produhcja. uslugi. sprzedaz,

------_ __

~"._._-_¥~--_.,

;

,,,
,
;

ra~v

knmmov.,e

!

PILARKI, KOSIARKI

C8lHus varna e~lY, ,
•

•••
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SprzeJai, Naprawa, Gwarancja
ldzis/olv Pietrzak, 06· /31 Nosielsk 3, Siennlca I lei 69 12303

.

J

II1IlP.

- SprzPdai i mnntai aUfnmalyki
- ni 'S2(=' knszty () rZPw<llli,l I
- Naprawy gwarZll1cyjlleJ pogWiJ/dncyjne,
przpgl,](1\ I kOIlSCI\,vrlqf>.
- Autoryzov am' sel\vis firm jak: TERMET,
DOM-CAZ/ STfEBfLEL TRON - HYDRO 
Tt1ERM, OCEANr VAfLLANT/ STEGGLES
Iinne.
St£l1lislau.' Wi~ckoUJski

U6-130 Ntlsiel.sk, 1I1,StarzYrlskiego ..J 0) mJj
tel. (0-23) 69 12347

PRTlVATN.1

N.1'\.IJIiA JAZDY
S':J.6l6, Til/I/O (100, -:1), SO£d1rl:
A - motocykl

B- samoch6d

........-----------------~.

SYSTEMY ALARMOWE
• autoalarmy. * immobilisery,' centralne zamki.
, elektryczne szyby. blokada zaplonu, I< radio
mont~U:. > samochodowe zestawy glosno 
mowiace do telefonow komorkowych
* alarmy pomieszCLeniach, i< domofony .

w
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Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14, leI. 0-602683623
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Ik z
Zbhza si~ koniec roku, a raz
z nim zakonczenie plerwszeJ
fundy Imprez sporiowych. Spor
owcy sezon SWOJ dZlelq Sl~ na
dWle rundy - lesiennq I wlosen
nq, a koniee sezonu przypada
na ezerwiec.
Jakl on byl dla nasielsklch
sportoweow moina Slfi! byto do
wie(izIec czy1ajqc Zycie asicl
ska, Tygodnlk Cledlano ",ski i
Inne czasopisma.
Ogolnl8 nie bylo zle co me
oznacza. ze llIe mOQlo bye le
plej. Pilkar;~e po nleudanym
aWanSle do IV hgl Wpoprzednim
sezonie. chcq lego dokonac w
obecnym i Sq na najlepszeJ dro
dze. bowiem rundl;)' jesiennq za
konczyll na plerwszym mleJseu
NI8zle radzili sabie jLJnlorzy oraz
Irampka ze i iaki (0 nlch plsze
my osobno) Seniorzy, kt6ryml
les naJwl~Ksze zainteresowa
nle krbic6w, juz nie raz byli bliscy
awansu, ale zawsze runda WIO·
senna byla slabsza I na finiszu
klos nas wyprzedzaL MieJmy
nadZJejfiJ. ze tym razem tal< SIl';!
nle stanle. Zapewne lrenerzy i
dzialaeze wyciqgnq Z lego wnlo
ski I me zaprzepaszezq kolejnel
szansy.
Nasza druga sekCJa - pllkl
slatkowe/ w ubleglym sezonlS
wykonala swoj plan utrzymania
Sllil w lidze okrego vej I zapewne
bQdzie chcla/a tego dokonac tez
obeenle. A!e nie to jesl najwaz
nlejsze dla sialkarzy. Dla nlch
Waz.l1IeJszq rzeczqjes' nowa l1a
la sportowa, kl6ra niebawem
blildzie oddana I w6wezas zacz.
nie sle prawldlowe szkolenle I
treningl. a po nich przYjd q wynl
ki
Kolejna nasza sekCJa tenisa
stolowego, jest w za adzle w
rozsypce Mima, ie lenisisci Sq
najvJYZeJ klasyflkowam w wOle
wodzlwle I kraju, w Naslelsku

malo Ich byto wldac. Krzyszlof
Stamirowski lest czlonkiem ka
dry narodoweJ kadel6w i wraz Z
plE;lCIOma Innyml zawodnlkaml
przygotowuje sle do przyszloro
cznych Mistrzostw t:uropy. Na
eodzleti wystepuJe w II Iidze
KJaudia Szadkowska wysteru
je w Ilidze w barwach Wkry Lu
romin Pawel Kowal ki Jest po
Krzyszlofie drugi kadetem w
wojew6dzlwie i nalezy d sClslej
czol6wkl kadelOw w makrore
glonie Wyslepuje w komblno
wanym trzecioligowym zespole
powstarym Z .• iLJzjl· Willniea 
Nasielsk. W zespole tym wysl~'
pujq r6wnlez: Marek Stanwo
wskl. Jacek Malicki, Pawe! So
kolnickl.
Edyta Da isicwiez zostala
wypoiyczona d S_rocka a
Iwona Zyla Jest w reprezentaCJI
Polski niepelnosprawnych i tam
na konsul1aCjac kadry przygo
oWUJe Ie do wyslep6w
II,'!
dzynarodowych.
owa hala sportowa na p w
no spowodu)e. ze wszyscy 0111
powrpcq do maeierzyslego klu:
bu ..Zblk" 1 bfilda r prezen 0 'lac
nasze rnl8sto
Z halq wiqzCj siE;l nadzleje n
powslanlo nowych sekcjl, kt6re
po inny zaclCjc od masowosci.
a potel1l ci najlopsi pOWlnnl bye
objli!ci trenlilQle
peCjalistycz
nym.
o lie w poprzednlch anelach
nasielscy sportowey wyst~po
wall do wladz rniejskrch 0 lak
najszybsze dokonezenle budo·
wy halJ, tak teraz dzi'ilkuj<l Za
rzqdowi Miasta, Radnym I wszy
lkim tym, ktorzy przyezynill Slfi!
do JeJ budowy. DZJlilkujq za lak
wspanialy oblakt I zapewnlafq
ze sworml wynlkaml sport wyml
zrewanz Jq si~ za ten dar.
Red

K ub sportowy .,Zblk Na·
sielsk prowadzl dwie dzieelQee
druzyny pllkarskie. ad lat plasu
1'1 Slli! w selslel czol6wce wOJe
wodztwa. Ublegloroczne roz
grywki zaczkl zakonczyh n
mlejscu drugim. a rampkarze
na miejScu szo Iym.
tym roku
w rundzle Jesiennej syluacja sifil
zmlenila. Trampkarze majdulCl
51!; aktualnre na mlejscLJ trzeelm.
Zgromadzili 21 punkl6w (prze·

byl mrnimalne I przy odrobrnle
szcz\lsela moglo bye duio le
pie]. Waine jest jednak to. ze w
grupe el renUJe duza grupa
u al lOwanych chlopc6w , war
10 w nich inwestowac.
grudniu czlonkowle oby
dwu zespol6w wzi!;11 udzial w
lurnieju 11alowym w Plonsku i
reorezenlowall swe szkoly w
rozgrywkach sZkolnycrl w Pultu
sku.

r--'7~~~r:::::~~~

Na zdj~ci Pilka nozna 10 r1;;ska gra Wledz q IUZ 0 tym naJmlOdsl pi/karze.
Wal:;zq IwardD ale bez przekraczanla przeo1s6w.

grali tylko dwa mecze. zremiso·
'/all eZlery I wygrall prGC. Zaczkl
nato llasl zaJmUlil doplero szo
sle miejsce. Przyczynq leg jes
to. Z8 nastqpila zrnlana regula
111lnu rozgrywek J ten rocznlk u
nas nie byJ jeszcze szkolony.
gdy ymczasem Inn8 kluby. w
wI!;kszosei szkoilly c lopcow
urodzonych w lym roczniku od
dw . cr1 lal. Szybko wylonlona
grupa chlop 6 z klas pl,qtycrl I
sz6styeh poczyna soble JUz co
raz leplej Wy~rala nawe mecz
ze znana ,.Tro k " z Clechano~

Chlopcy Sq pilnie obserwo
wanl przez elee anowskl
OZPN. Kamrl Branid<l z dr zyny
Irampkarzy ma stale mlej e w
reprezenlacji 0)8 adz a W
druiyme tel wystF,lpuJo lei Mar
cin 0 inski. Prezes aZPN I re
nerzy dos rzegll tez talenty w
druzynr8 zakow. CZlerech Z
nlch' Adam Krzyzewskl, Ma
nusz Krzyczkowskl. Pawel Ko
sewskll Rafal Zaloga zostall po·
wolani do tworzonej kadry wOle
wodztwa I w styCZnlU wyjadq do
Slowaql na zgrupo anle.

Nasielski Osrode Kult ry

OG OSZENIE

zaprasza mieszkaric6w gminy
22 grudnia 0 godz. 18.30
do kina "Niwa"
na

Zarzqd Miejski w Naslelsku oczekuje pisemnych pro
pozycji w sprawie uporzqdkowania lerenu przy ul. War
szawsklej, tj. razb/orce parterowego budynku mieszkal
ne90 - potoionego na lerenie sp61dzielni mieszkaniowej
w Naslelsku.
Propozycji oczekujemy w terminie do dn. 10 stycznl3
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