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Czy bedzie sie !iczvl glos mieszkaric6w? 

Do kt6rego powiatu 
nas przypiszq? 

o krqzqcym widmie po Wydaje rni sil;), ze najwy
wiatu pisalismy wielokrotnie_ zszy czas podjqe w lej spra
Gdy tylko zaezl?lo 0 tym mo wie dyskusj~ i to szerokq 
wie, dokonano sondazu dyskusj~. Bye moze trzeba 
wsr6d mieszkaneow. Rada nawet zorganizowae rele
Miejska podjl;Jla w lej sprawie rendum. Nieeh zwolennicy 
uchwalt;l- Uehwala poprzed obydwu opc]i przedstawiq 
niej Rady zostala podtrzyma swoje argumenly, a nie obie
na przez Radt;l obecnq. canki. w lym, co naigorsze, 
Wszyslko wskazywalo, ze obiecanki stolkaw dla swych 
Nasielsk znajdzie si~ w po zwolennik6w. Zastan6wmy 
wiecie nowodworskim. T8go si~, gdzie mamy lepszy do
ehcialo kilka tysit;lcy miesz jazd, gdzie jeidzimy po za
kanCDW naszej gminy. ktorzy I<upy, gdzie jeidzimy si!;> le
zloz:yli swe podpisy w tej ezyc, gdzie znajdujemy pra
sprawie. c~, kt6ry rejon ma wi~ksze 

Ostatnio jednak w sprawie szanse rozwoju, kt6ry rejon 
przynaleznosci naszej gminy jesl bogatszy, gdzie grnina 
zacz~ly si~ istn8 haree. Pul b~dzie musiala wnosic mniej 
tusk lak nas koeha, ie eheial "dobrowolnych" skladek na 
by nas widziec w swoim po r6znego rodzaju sluszne 
wieeie. 20.000 mieszkane6w sprawy. 
to ielada gratka dla kazde Na te i inne jeszcze pyla
go powialu. I to rozumiemy, nia musimy adpowiedziec 
bo za tym stojq pieniqdze. sobie wszyscy, To nlepraw
Nie rozumiem tylko melody, da, i.e iuz nic ad nas nie za
jakq ehce siE;! zalalwit ten lezy. jak sit;l pr6buje nas 
problem. Nikt nie pyta miesz przekonywac. Jest to po pro
kanc6w gminy. Wszystko od stLJ zabieg socjotechniczny 
bywa si~ ponad naszymi glo majqcy na celu zniechfilcenie 
wami. Pr6buje sil;) przekonac zwolennikow innej opeji przy 
pewne wplywQwe osoby i zwi$kszonej wlasnej aktyw
uzyskac ich akeeptaejE;! i nosci, Uwazam, ze przyw6d
wsparcie. Do Warszawy jez cy obydwu opcji winni stanqc 
dZq delegacje, slane Sq pis przed spoleczenstwem i 
ma. W sprawt;l angazujq sifil otwarcie wyjasnic, co na 
ugrupowania polilyezne i przynaleznosci do danego 
spoJeczne. Wiem. ze nie ma powiatu zyskajq opr6ez nich 
jq przyzwolenia nie tylko szeregowi mieszkaney na
sympatyk6w, ale nawel szej gminy. 
czlonkow kierowniclwa_ AZ. 

W·ose ny spacer. II 

Wiosna. wiosna, coraz cie skirn, na ul. Pilsudskiego_ 
plej na dworzu, wychodzirny Uszkodzone przez samo
z domow na pierwsze space ehody ci~zarowe nowo polo
ry. Popalrzmy wok61 siebie. zone chodniki przy ul. Mly
Jestesmy ciekawi ezy za narskiej. Nieczyt Ine, za
uwazyli Panstwo zmiany w rdzewiale znaki drogowe. 
swyrn otoczeniu? My zauwa skorodowane, pogi~te przez 
zylismy i te na lepsze i te na ehullgan6w kosze uliczne. 
gorsze. Zdewastowane skrzynki 

Widzimy ie oddana do bezpieeznikowe na sJupaeh 
uzytku w styczniu hala spor oswietleniowych. To S(;j dro
Iowa tE;!tni zyciem od rana do biazgi ktore "upir;;kszajc( na
pOZna w noey. Rozpocz~lo sze otoczenle. ajpi~kniej

wiosennq pielEilgnaeJE;! drzew szyrn .,kwiatkiem" lych spo
i krzewow. Lada dzier'! na no strzezen jest dZlki wysypi
wym budynku poczty z8wis sko srnl8ci w samym cen
nie wiecha, Szybko posuwa trum miasla w rejonie war
siEil remont budynku bylego sztatu uslugowego GS-u, 
Domu Ozieeka obeenie prze gdzie myszy i szczury biega
znaezonego na Dorn Osrocl- jq w bialy dzien wsrod nie

a Pornocy Spolecznej. czystosci. 
Olwarlo nowy sklep z art. Wszystko na wiosn~ budzi 
AGO przy ul. Warszawskiej. siE;l do zycia. Drzewa, krze
Lecz idqc ulieaml naszego wy, ptaki. Mamy nadziej~ ze 
miasta spoglqdamy lei: na odpowiednie sluzby porzCjd
szpecqce obdrapane budyn kowe obudzCj sil1 r6wniez po 
ki mieszkalne przy Mlynar zirnowym snie_ A my wszy
skiej. Warszawskiej, Kosciel scy nie b~dziemy musieli si~ 

nej, POW. PUlapki na chod wstydzic ze mieszkamy IN 

nikaeh w postaci dziur i "ko brudnej dziurze - Nasielsku_ 
cieh Ib6w" czekajCjce na pie· 
szych przy Urzt;ldzie Miej- M.W. 



W lutym ZarzEjd Miejski obra
dowal dwukrolnie. Na pier
wszym posiedzeniu (1 0.11.) ana
lizowano propozycje zadan in
westycyjnych przewidzlanych 
do realizacji w roku 1998, oma
wiano program najblizszeJ sasji 
oraz rozpalrywano pisma skie
rowane do Zarzqdu. 

Rozmach. z jakim zaplano
wano Inweslycje I'.' roku 1997 
oral. 10, ie wii;Jksz.osc z nich 
udale si~ zrealizowac (bylo to 
gl6wnie wynikiem doplywu 
srodk6w z zewnqtrz), sprawiajq. 
ie iSlnieje lendencja do podtrzy
mania lego sposobu dzialania w 
iOku obecnym. Sq jednak pew
ne komplikacje, pOlllewaz cz~sc 

zadan rozpocz~tych w roku 
1997 finansowana b~dzie z bu
dzelu roku 1998. Ponadlo mie
szkancy poszczeg61nych osiedli 
i wlosek zach~ceni przykladem 
innych przygolowujCj dokumen
lacj!! chcqc w ten spos6b przy
spieszyc realizacj\l potrzebnych 
na lch terenie inwestycji. Gmina 
zabiegac bl?dzie 0 wsparcie fi
nansowe InwestyCJe z. fundacji i 
Innych Inslytucji dysponu)qcych 
funduszaml na wsparcie d.zialan 
gmin. Wszystko jednak wskazu' 
je. iz tych pienil?dzy moze bye 
mniej nli bylo I'.' lalach ubie
glych. Pani Skarbnik przeslrze
gala przed przyjmowaniem do
datkowych zadari inwestycYJ
nych. 

Zwr6cono lez uwag~, ze bu
di.et. kt6ry przed lawiony b~
dzie Radzie do zatvvierdzenia, 
realizowany bedzie takie przez. 
nowy Zarzqd wy!oniony po wy
borach. Biorqc pod uwag~ przy
loczone racje zebrani zgodzili 
Sle, i.e w plerwszym rZ$dzie b~. 

dq konczone inwestycje jui: roz
pocz~te oraz zadania zaplano
wane w roku ubieglym. Ponie
waz jednak potrzeby gmlny 
przekraczajq jej finansowe moz.
Ilwosci, obradujqcy zastanawiali 
sie nad sposobem wypracowa
nia dodatkowych srodkow. co 
byloby podstawq do zaplanowa
nia nowych zadar'l, Padaly tel 
wnioski () ograniczenie przewl
dzianych na niekt6re dzialy 
sum, aby zaoszczedzone w ten 
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spos6b pieniqdze prz8znaczyt 
na wprowadzenie nowych za
dan. 

W kolejnym punkcie zebra
nia PrzewodnlczClcy Rady za
proponowal zmiane lermlnu S8

sji i om6wil materialy, Jakie win
ny bye przygolowane i prz8-s!a
ne Radnym Zglosil lakZe PIO

pozycje, aby na najblizszej sesji 
zapadla decyzja w sprawie loka
Ii uiytkowych. Obecnie przewa
za koncepqa sprzedazy lych 10
kali. Brana jesl pod uwage moz
liwosc sprzedazy calych budyn
kow. I'.' kt6ryeh te lokale sit;! znaj
du/q. 

Na koniec rozpatrzono pisma 
skierowane do Zarzadu. W wy
niku dyskusji postanowiono 
m.in.: spraw~wykupu lokall przy 
ul. Elektronowej rozpatrzye do
piero po doslarczeniu przez 
wnioskodawcow dokument6w 
polwierdzajqcych podane I'.' ich 
plsn 18 fakty; wesprzec nasiel
skq fili!:;' Rejonowego Urzl?du 
Pracy w Puttusku poprzez za
kUp faksu dla potrzeb biura; po
zostawic do decyzii Burmistrza i 
Skarbnika Gminy wnl sek 
Gminnej Sp61dzielni dolyczqcy 
zmlan ermlnew platnosci pew
nych naleznosci; przyjqcdowia
domasci wysokose stawek za 
wod!;! zaproponowanych przez 
WZUW (1,12 zt); przekazac Ko
mis]i lnfrastrukturywniosek mie
szkar'icow wsi Paulinowo 0 bu· 
dowli? wodociqgu, wniosek mie' 
szkanc6w 1'.'51 Lelewo 0 przyw
r6cenl8 oswletlenia ulicznego w 
lej wsi oraz wniosek radnego 
dotyczqcy wykonania nawierz
chnl bitumicznej na eZfi!sci 
osiedla Pilsudskiego; dofinan
sowac kwolq 300 zl nasielskq 
sekcje slrzeleckq Klubu Slrze
lectwa Sporiowego "i<allber" w 
Mlawie. 

Drugie posiedzenie lulowe 
odbylo 5i 24. Tradycyjnie roz
patrywane by!y pisma os6b pry
walnych i instytucji kierowane 
clo Zarzqdu. Gl6wnym jedna 
punktem lego spolkania byt po 
raz kole)ny budzet. kt6rego pro
jekt wraz z projektem podzJatu 
rzeczowego zDslal podany 
ostatecznej obr6bce. Obecnl na 
posiedzeniu przewodnicza,cy 
poszczeg61nych Komlsji Rady 
oraz dyrektolzy Osrodka Pomo
cy Spolecznej i ZGKiM przed· 
stawili swoje uwagl j WCllpliwos
ci. Generalnie dotyczyty one 

zbyt malych sum przeVolidzia
nych na realizacj~ przypisanych 
1111 zadan. Szczeg61na uwag~ 

zwracono na problemy slraiy 
pozarnych, oswiatlil i skladowi
sko odpad6w, Po dyskusji Pani 
Skarbnik przedstawila koneowy 
projekt uchwaly budze\owej. 

W kolejnym punkcie om6wio
no ponownie problem lokali 
uzytkowych. Przewage zyskali 
zwolennicy sprzedaiy lych 10
kali. Po adto Zarzqd wyrazil 
aprobat~ dla projektu porozu
mienia - umowy pomilildzy Dyre
ktorem oczty I'.' Ciechanowie a 
Burmistrzerr> Nasrelska I'.' spra

wie przeiecia przez miaslo bu
dynku po uiytkowanej jeszcze 
poezeie. 

Ostalniq sprawq poruszonCj 
na tym posiedzeniu byly zagad· 
nienia wynikajqce z przygolo· 
wania do nowego podzialu 
administracyjnego kraju i zwiq
zanym z lym powslaniem po
wiat6w. 0 gminl? Nasielsk za
biegajq dwie ewentualne stolice 
pow1alu' Nowy Dwor j Pultusk. 
CzJonkowie Zarzqdu wypowie
dzieli swaje zdanie w tej kvvestii. 

Wynotowal AZ. 

9 marca odbyla si~ XXXIV jui: 
I'.' lej kadencji sesja Rady MieJ
skiej Opr6cz radnych 19roma· 
dzita ona WYjCllkowo dUZq gruPe 
mieszkanc6w. Po pierwszych 
stalyctl punktach programu im 
wlasnie udzielono glosu. Ponle
waz na tej sesji mial bye uchwa
lany budzel i zatwierdzone In
westycje gminne, ffileszkar'icy 
slarali si? przekonac radnych, 
ze ich propozycje powinny 
znaleic odzwierciedlenie w pla
nach gmrny. tv16wiono wi!?c 0 
wodoclqgach, odwodnieniu 
trzech osiedli, zainstalowaniu I 

modernizacji oswiellenl3 ulicz, 
nego, drogach. gazyfikaejl. 
zmianach sposob6w ogrzewa
nla nlektorych szk61. 

Najwi?kszq dyskusj~ wywolal 
projekt sprzedazy lokall uzytko· 
wych. Dotychczasowi dZleriaw
cy olrzymali wymowi nia. Uwa
zaiCj. ze decyzja I'.' lej sprawie 
Jest krzywdzqca. Odwolywali si~ 

do Sejmiku, wniesiono takze 
spraw~ do sqdu. Po wyslucha
niu g!os6","" wszystkich chlillnyeh 
I argumenlaw Zarz<jdu przystq
piono do glosowania w lej spra
Wle, Zdecydowana, wililkSZOSClq 
gl s6w Rada podjlilfa uchwal~ 0 

sprzedazy w przelargu ograni· 
czonym do mieszkar'icow gminy' 
bUdynk6w. w kt6rych znajdujq 
silil lokale uzytkowe. Wczesniej 
jednak uzytkownicy lokali mie
szkal ych w tych budynkach 
otrzymajq propozyq~ v,rykupu 
swoich mieszkan. 0 lie skorzy
staiq z prawa pierwokUpu 
przedmiotelll przetargu bl?dq 
tylko lokale uzytkowe. Ponadto 
podJli'to uchwa1e 0 sprzedazy w 
przelargu nieograniczonym 
dw6ch dzialek bUdowlanyeh. 

W trakcie ses ji z ab ral glos 1'.'0

jewoda ciechanowski Henryk 
Kowalczyk. Kr61ko m6wil a sytu
acji. jak q zastal I'.' wojew6

dztwie. GIO'.'Vllq cz~sc swej wy
powiedzi poswililCil na przedsta
wienie swych zamierzer1. 
Szczeg61nq uwag~ zwr6ci na le
lefony i drogi (I'.' Iym I krajowe). 
Przygotowywana relorma admi
nistracji i wprowadzenie samo
rzqdowego powialu nakladajq 
na wojewod~ obowiqzek przy
gOlawania i lworzenia slruktur 
powiatowych oraz przygolowa
nie urz~d6w rejonowych do no
wych zadari, 

Po wystCjpieniu wOJewody 
przystqplono do dyskusji nad 
projektaml budietu i zadan rze
czowych. jakie z tego budzelu 
b\!dq flilansowane. Dochody i 
wydatki ustalono I'.' wysokosci 
13.498.501 zl. 0 40.000 zt 
zmniejszono rezerv'lil budzeto
Wq. Pierwszenstwo w podziale 
rzeczowym zyskaly te inwesty
cJe, kt6re byty zaplanowane w 
roku ubieglym, lecz nie zoslaly 
dokoticzone lub zreallzowano z 
powodu braku pienii;Jdzy, 

W koncoweJ cZlilsci sesjl przy
j~lo ponadlo uchwaly: I'.' spra
wie podvvyz.szenia oplat za uslu
gi opiekuncze (5,50 zl za godzi
n~). I'.' sp rawie z.apewnien ia 
srodkow finansowych na dozy
wianie dzieci w grninie Naslelsk; 
w sprawie Gminn go Programu 
Profilaktyki I Rozwi qzywanl3 
Problemaw Alkoholowych na 
rok 1998; w sprawie lokalnego 
programu ostonowego Miejsko
Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Nasielsku doly
cZqcego pomocy rodzinom, k16
rym podwyiki cen nosnik6w 
energii obciqiyly budZel domo
wI'; zmiane I'.' Regulaminie Ra
dy Miejskiej I'.' Naslelsku; zmia 
n~ I'.' uchwale dotyczqcej podat
k6w od srodk6w transporto
wych. 

Notowal AZ. 



Pomoc wnajszerszym zakresie
 
Rozmowa z Michalem W6jciakiem nowym wi
ceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa. 

(iN) W zwi<lzku z nominacjq 
na wiceptezesa Agencji Re
sttukturyzacji i Modernizaeji 
Rolnictwa prosz~ przyjqC gta
tulaeje od zespolu redakeyj
nego "Zyeia Nasielska". Pa
nie ptezesie, na poezC\tek pro
sz~ powiedziec naszym ezy
telnikom cos wi~cej 0 Agen
ciL Kiedy powstala, czym si~ 
zajmuje? 

(MW) Agencja zostala powo
lana uchwalq SeJmu RP w kon
CU 1993 roku. Faklyeznq dziatal
nose rozpocz~a w rokv nasl~
pnym. Zamysl jej pow~anla zro
dzil si~ na poczqt!<u lat dZle
wi~cdziesiqlyeh a wzorem byla 
podo na agenCJa dZlalaj<.jca we 
Francji. Agencja zajmvje si,? 
przede wszystkim wspieraniem 
przemian zwiCjzanych z restru
kturyzacjq polskiego rolnictwa, 
udzialajqc kredytow preferen
eyjnyeh na rMnCl dzialalnosc. 
Celem tyeh dziafan j st popra
wa struktury agralnej, posti;P 
lechnologiezny i biologiczny w 
rolnletwie oraz pomoc mlodym 
rolnikom zaczynajqcym wlasnq 
dzialanosc. Drugim obszarem 
dzialania jes wyrawnywanie 
zap6Znien cywilizaeyjnyeh. kta
re wyst~puJq na obszarach wlej
skich. Prze e wszystkim ehodzi 
tu 0 zapoznienla zwiqzane z in
fraslrukturq. Nast~pnym obsza
rem dzialalnosci Agencji jest 
tworzenle rniejse pracy na WSI 0 

tzw. dzialalnosei pozarolni zej. 
Chodzf tutaj przede wszystklm 0 

znalezienle zatrudnlenia dla 
os6b bezrobotnych zamieszku· 
)qcyeh a lerenach wlejskieh. 
AgenCja pomaga rowniei: w sy
tuaCjaeh zwiqzanyeh z I~skami 
zywiolowyml: powodziami, hu
raga ami, gradobiciami. Utwo~ 

rzone SCI w tym celu speCjalne 
k1fi!skowe linie kredytowe kt6re 
s!VZq poszkodowanym ralni
kom. a takze sarnorZCjdom na 
odbudow~ zniszczonej infra· 
struktury. 

(ZN) Nie jest Pan nowym 
czlowiekiem w Agencjl. Pro
sz~ powiedziec kiedy i jak Pan 
trafil do Ie; instytucji? 

(MIN) Sprawq jeszcze wtedy 
przyszlej ARiMR zajmowalem 
Sl~ jui: kiedy by em w 1991 roku 
eztonkiem Rady Rozwoju Wsi 
Polskiej przy premlerze J.K. Bie
leokim. Pod ko iec fur kcjono

wania rZCjdu H. Suchoekiej pod
pi ana Un10W~ Z Bankiem Swia
lowym na przyznanie Polsce linii 
kredytowej Asal 300. kt6ra mia
la bye jednym z gl6wnych trade! 
finansowania Agencji. Nast~

pny rZCjd koalicji SLD-PSl prze
jql ten kredyt Jednak nie we 
w5zystklm byl merytorycznie 
przygotowany do wypelnienia 
warlJnkaw ego kredytu. przy 
kladem tego byla linia na rozw6j 
malej przedsiqbiorczoscl. Po 
krytyce ze strony partii opozy
cyjnych kt6rych przedslawiclele 
zasladali IV owezesnej sejmowej 
Komlsji Aolne/. prezes Ageneji 
zapropono al aby przedstawi· 
ciele opozyC/i wytypowali ludzl, 
kt . rzy po 10gC\ uTUchomic ttl Ii
nl~ kredytowq. W tej sytuaeji po
stank UW pani Maria Stolcma 
zaproponowala ml abym podjq! 
Sl~ iego zadania. W ten wlasme 
spos6b traWe do AgencJi obej· 
mUICIc stanowisko glownego 
speejalisty do spraw wykorzy
stama srodkow z P9n10cy zagra· 
nleznej. 

(ZN) Od grudnia ubieglego 
roku byl Pan pewnym kandy
datem ciechanowskiej UW na 
stanowisko wicewojewody. 
Co zdecydowalo ze wybrat 
Pan prezesowaniew Agencji? 

(MW) Uscislajqc, musz~ po
wiedziec ze sprawa mojego pre
zesowania prze ijala sif;") caty 
czas r6wnolegle z ewentualnym 
obj~cie przeze mnie stanowi~ 

ska wicewojowdy ciechano~ 

wskiego. Dzisiaj man; swiado
mosc ie zdecydowanie spokoj
niejszq bylaby praea na stano
wisku wicewojewody. Decydu
J(jcym momentem dla podj~cla 

przeze mnie decyzji byla rozmo
wa z wieepremierem Leszkiem 
Baleerowlczem kt6ry zapropo
nowal mi w imienlu UW obj~eie 

lego sta oWlska co oznacza 
m.m. wzi~cle wsp6lodpowie· 
dzralnosci za polilyk~ rolnq tej 
partli. Podstawowym argumen
lem za byla moja kilkuletnia pra
ca w Ageneji oraz szeroka zna
jom.osc problern6w wsi polskiej. 

(ZN) A jak si~ Panu uklada 
wsp6lpraca z prezesem re
prezentujqcym Akcj~ Wybor
cz.q Solidarnosc? 

(MW) Na poczCjlku mialem 
pewne obawy nie zn8JClc dobrze 
nowego prezesa_ Nie mnie) zo
stalem mile zaskoezony. ponie
waz przyszedl na to mlejsce 

czlowiek otwany. bezposred 1i 
umiejCjcy pracowac z ludzmi. 
Nowy prezes wezesnlej pelnil 
funkej~ burmis'rza w jednym z 
miast wojew6dztwa szczecir1
skiego. Po k'lku tygodnlach 
wsp61pracy musz!i' przyznac, ie 
nie moglem tralit na lepszego 
szefa. 

(iN) Jak Pan jui: wspomnial 
poprz.ednio zajmowal Pan 
stanowisko g/6wnego specja
lisly w sekcji malej przedsi~ 

biotezoscL Czy Sq konkretne 
efekty par'lskiej dzialalnosci 
na tym stanowisku? 

(MW) Efektem pracy mojej i 
moieh koleg6w z tej sekcji jest 
15 tysl~ey nowych miejsc pracy 
na terenach wiejskich w sekto
rze pozarolniczym powstalych z 
Ilnii poi:yezkowej Udostepnionej 
przez Agencje. Drugim wainym 
o iqgl1i~ciem jest ~"Ykre wanie 
nowej Ilnii kredytowej dzieki kta
rej powstalo kolejnych 15 tysi e-
y miejsc praey. Podsumowu 

jqc. dzi~kj naszej dzialalnosci li
ezba nowych miejsc pracy na 
terenach wiejskich osiqgn~a 30 
tysll~cy. 

(ZN) Kilkanaseie miesi~cy 
temu odbylo si~ spotkanie z 
Pana udzialem dolyez~ee wy
korzystania tych stodk6w na 
naszym terenie. ezy kto' z 
posred Iicznych uczestnik6w 
tamlego spolkania skorzystal 
z oferty Agencji? 

MW) Niestety lak jak Pan po
wiedzla z posrod Ilcznych ucze· 
slnikow tamtego zebrania nie
wielu zdecydowalo Sl€? na ,Ioze
nie odpowiednlch dokumentow. 
Z lego co wiem tylko jedna 050
ba z naszej gminy otrzymala po
iyezke z Agencji. W sqsiedniej 
grrllnle Swiercze r6wniez sfinali
zowana Jednq umow~. NaJwi~

kszq aktywnosei<:t w pozysklwa
nlu lych srodkow wykazali sifi' 
mleszkaney Malopolskl I tam 
wlasnle pomoc z naszej slrony 
byl~ szeroko wykorzystywana. 

(ZN) Z tego co wiem znaez
nie lepiej wyglijda syluacja je
zeli chodzi 0 dotacj~ na budo
w~ infrastruktury wiejskiej w 
naszej gminie. Teraz w Nasiel
sku slychac ze Agencja nie 
ma na to pieni~dzy. Czym jest 
to spowodowane? 

(MW) Rzeczywiscie w kwestli 
pozysklwania srodkow na roz
Wo) infrastruktury wiejskiej gml
na Nasielsk znajduje si~ w czo
lowee krajowej. . wiadezy 10 0 
duzej zaradnosci w/adz samo
rzqdowyel1. W ciqgu ostatnlch 
lat doti ansowano ze srodk6w 
Ageneji rMne pr'zedsi~wzii;cia 
na kwot~ ok. 20 mid starvch zlo· 
tych. Ponadto sfinansowalismy 
zakup sprz,?'u komputerowego 
dla szkoly podstawowej w Cle
ksynle na sum~ 300 min sl. z.l. 
Teraz w taklej gmlnie Ial< nasza 

powstaJe pyta Ie: co dalep 
Otoz wspomniany przeze mnie 
rZ"ld Hanny Suehoekle) polo
stawl] w spadku nast~pcom su
m~ 250 min usn uzyskanq Z 

Banku Swiatowego na dofinan· 
sowanie infrastruktury wiejskiej. 
I la suma do konca ubieglego 
roku zostala wydatkowana. W 
umowie z Bankiem Swiatowym 
znalazla Sl~ klauzula mowiqca 
ze po wyczerpaniu pierwszej 
transzy kredytu jest mozliwe 
uruchomienie nasl~pneJ. Koali
cja SLD~PSL nie wszcze!a zad
nych starari 0 pozyskanle no
wych srodk6w. popeiniajqc kia
syczny grzech zanieehanla. 
Efektem jest to, ze Agencja dzi
siaj nie ma pieni~dzy na Ie cele_ 
Gwoli prawdy chc~ powledz1ec 
ze za poprzednid prezes6w 
srodki byly wydatkowane w spo
sob racjonal y. W skah kraju do 
sieei wodocia,gowej podlqczono 
300 ys_ gospodarstw a do 
kanalizacyjnej 63 lys. nalomiast 
do telefonu uzyskalo dost~p 

113 tys abonent6w. Obecna 
koallcja w osobaeh premiera 
Buzka i Balcerowlcza podw1a 
sz bkCj dec j~ 0 pozyskanie 

owe] pozyczkl Asalll, nle mniej 
lednak proeedury Banku SWla
towego Sq bardlO rygorystycz
ne, stq zalatwle Ie lego kredy 
tv moze Irwac nawet klikanascie 
miesi~cy. 

(iN) Czy po pomyslnym za
latwieniu poi:yczki Asalll mo
i:emy I1czyc na przychylnosc 
ze strony Michala W6jciaka w 
sprawie wsp6lfinansowania 
przez Agencj~ kolejnych 
przedsi~wzi~c inwestycyj
nych na tetenie naszej gmi
ny? 

(MW) S"ldz~. ze nalezy przy
jqt to za rzeez zupelnle oczywl
sta. Dotychczas mimo lego ze 
nle klerowalem AgenC)q udzle
lalem pomocy z pozycji pracow
nlka ej instytuCji_ Staralem Sl~ 

wplynqc na bieg spraw lak, aby 
skutecznost wladz samorzC\do
wyel1 w pozysklwanllJ srodkow 
byla jak r,ajwlE;!ksza. Te az z po
zyeji wiceprezesa Ageneji b~d~ 

rownlez Sle slaral aby nasza 
gmlna, wOj8wcidztwo z pomocy 
ARiMR korzystaly w mozliwie 
najszerszym zakresie. 

DZI~kuj~ za rozmow~. 

Rozmawial 
A. Kordulewskl 
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Od kilku lat odpady produ
kowane przez kaiclego z nas 
z osobna jak i przez wszy
stkich nas razem urastajq do 
najwainiejszego problemu 

wiajq, ze ludzie bojq si~ bu
dowy takiega skladowiska w 
ich bezposrednim sqsie
dztwie. Protestujq jednak nie 
tylko oni. Protestujq i ci. kto

Zak/ad termolizy. Sterownia 

korka XX wieku. W Polsce 
dostrzeglismy go, a raczej 
zacz~lismy glosno °nim m6
wie bardzo p6ino, bo tak na
prawd~ to dopiera w druglej 
palawie lat osiemdziesiq
tych. Nie znaczy to weale, i:e 
wczesniej w tej dziedzinie nie 
si~ nie rabilo, ale jesli m6wilo 
sit;? 0 zalewie smieci to doty
czlo to raezej kraj6w Zacho
duo U nas ze smieciami ra
elzona sobie najcz~sciej w 
spos6b bardzo prosty, a 
przykladem tego jest i nasze 
wysypisko w Kosewie. Od
padami wyr6wnywano 
wszelkie zagl~bienia natural
ne i te powstale wskutek wy
dobywania pewnych surow
c6w. I rosly haldy Smieci. 
Dzis wi~kszosc z nas zdaje 
sobie spraw~, jak wielkq 
krzywd~ wyrzqdzalismy so
bie sami. Najgorsze jest to, 
ie robimy to da ej. Wystarczy 
wejse do pierwszego z brze
gu lasu. 

Tak dalej jednak byc nie 
moze. Olatego radni naszej 
gminy postanowili podjqc 
dzialania w celu bezpieczne
go zagospodarowania smie
ci. Przykladem dotycheza
sowego wysypiska jak i rela
eje telewizyjne z r6tnych wy
sypisk naszego kraJu spra

lyelE 
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rzy mieszkajq w naprawde;> 
bezpieeznej odlegloSci. Coz. 
protesty SCI modne. a i odwa
ga staniala. 

Obecnie nikt juz nie chce 
budowac byle jakieh wysy
pisk. Takie nasza gmina 
chce prowadzi6 gospodarkf;! 
smieciowq na miarr; poezqt
kow XXI wieku. W najblii.
szych lataeh czeka nas wej
scie do Unii Europejskiej. a 
tam normy dotyczqce gospo
darki odpadami Sq naprawdf;! 
wysokie - wysypiska mu Zq 
zniknqe do 2003 roku. 

Polska (a takte nasza gmi
na) ma malo pieniE?dzy nie 
stae wi~c nas na budowanie 
czegos tymczasowego. 
Problem traktowany jest po
waznie i dlatego dokumenta
ejf;! naszego skladowiska 
przygotowuJq speejalisci wy
sokiej klasy. Staramy sir; po
znac najnowsze rozwiqzania 
w dziedzinie gospodarki od
padami. Temu tei: sluzyl wy
jazd dw6ch przedstawicieli 
gminy do Francji. Skorzysta
lismy z olerty Fundacji Ideal
na Gmina, ktora wsp61nie z 
FundacjCl Francja-Polska 
przygotowala ciekawy pro
gram pobytu, dzi~ki kt6remu 
poznalismy eztery r6zne 
sposoby utylizacji smieci. 
Mysl~. ie to co pokazali l1am 
francusey gospodarze moze 
bye, jesli nie wzorem, to przy
najmniej wskaz6wkq jak na
lezy rozwiqzywac problem 
odpad6w. Sortowanie odpa
dow, kompostowanie lub 

spalanie ich to metody znane 
i w naszym kraju i juz sloso
wane. Interesujqca byla 
zwlaszeza organizacja calej 
drogi, jakq przeehodzq odpa
dy od ich "p oducenl6w" ai 
do finalu, ktorym moze bye 
sk!adowisko (bardzo maly 
procent), albo przetworzenie 
na nowy produkt. Sortownie, 
spalarnie ezy nawet kompo
stownie to pewnego rodzaju 
fabryki. Praca w nich jes w 
dUiym stopniu zmechanizo
wana. Odcieki i dymy Sq kon
rolowane i poddawane ko

lejnej obr6bce. W bezpos
rednim sClsiedztwie tyeh za
klad6w widzialem zar6wno 
domki jednorodzinne jak i du
ie bloki. 

Ucze tnicy wycieczki naj
bardziej czekali na wyjazd do 
Vernouillet, gdzie zlokalizo
wano zaktad, kt6ry ma bye 
przebojem konca XX wieku. 
Zastosowany w nim proces 
TERMOLIZY jest w chwili 
obecnej najnowszym sposo
bem rozwiClzywania proble
mu odpad6w. Metoda, mo
wiCjc najprosciej, polega na 
niskotemperaturm'l)'ln 
(550°C) rozkladzie smieci 
bez dost~pu powietrza. Do 
uzyskania lej emperatury 
wykorzystuje si~ gaz uzyska
ny ze smieci. Nie ma tu jed
nak ani pJomieni, ani komina. 
Nie Jest tez wymagane sorto
wanie smieci, a wlasciwie ca
Ie sortowanle ogranicza si~ 

Gospodarze wyjasnla]C\ zasady dZlalania termolizy 

do wydzielenia substancji 
ferro-magnetycznych, bo te 
winny trafie do przerobu w 
hutach. Instalacja zuzywa 
pewnq lIose wody. Zuzyta 
woda jest gromadzona w po
jemnikach, a nast~pnie ezy
szczona I z powrotem wpro
wadzana do obiegu lub od
prowadzana do sciek6w. W 
wyniku procesu termolizy z 
1000 kg smieci uzyskuje si~ 

240 kg wysokokalorycznego 
i odsiarczonego w~gla (tzw. 
carbor), kt6ry nast~pnie 
sprzedawany jest do hut, cie
plowni lub cemenlowni. 

Opisana maze niezbyt ta
chowo technologia zastoso
wana zostala w 10 zakla
dach na terenie Francji. kupili 
ja Grecy, interesujq si~ Ja
ponczycy. Wydaje si~, ie 
wkr6tce zainteresuje si~ niq i 
Polska. 

Budowa zakladu przera
sta mozliwosci gmin. Obli
czony jest on na spolecz
nose liczqcq 35.000 miesz
karicow. We Francji, gdzie 
nie ma powiat6w, gminy or
ganizujq celowe zwiqzki mi~
dzygminne do wsp61nego 
rozwiqzywania pewnych 
problem6w. Takjest i z odpa
dami. My tez nasze sktado
wisko mamy budowa6 
wsp61nie z gminCj Wieliszew. 
A moze ta technologia byla
by szanSq dla naszej gminy? 

I jeszcze jedno wai:ne 
stwierdzenie znawe6w 
przedmiotu: przer6b smieci 
maze bye ir6dlem pieni~dzy 
dla gmin. zw!aszcza tych, 
klare polozone SCj, w poblizu 
wi~kszych aglomeracji. 

Wyjazd nasz do Franeji 
zorganilOwany i sponsoro
wany przez Fundacj~ Ideal
na Gmina i Fundaej~ Fran
cja-Po ska byt bardzo sta
rannie przygotowany i prze
prowadzony. Opiekunaml 

grupy i przewodnikami byli 
wybitni znawey przedmiotu i 
to zarowno jezeli chodzi a 
gospodark~ odpadami jak i 0 
problemy gmin. Pani mgr inz. 
MaJgorzata Kramarz i pan dr 
ioz. Piotr Topirlski 0 9minach 
wiedzq wszystko. Wiele na 
ten temat piszq. a co wililcej. 
na rzecz gmin dzialajq. 

AZ. 



Zielone 5wiatto dla oczyszczalni 

Bank Wsp6Jpraey Regionalnej w Krakowie wyrazir zgod~ na 
zdiecie obciqzenia hipotecznego z dzialek, na kt6rych gmlna Na
sielsk chce budowac oczyszczalnie sciek6w. W najbllzszym czasle 
przewldzlane $q w IeJ sprawle negoCjaCje 

Zotte swiatlo dla telefonizacji 

Powazme zosialy zaharnowane prace przy telefonlzacji mlasta I 
gminy. ydaje si'i!. ze powodem lego s anu Sq zmiany w Zarzqdzie 
Telekomunlkacji Polskle) SA. Prowadzone sCj rozmowy maJqce na 
celU dokonczenie inwestycji. 

Przygotowania do reformy oswiaty 

Burmtstrz I Przewodnlczqca KomlsJI Oswlaty uezeslniezyil w spot 
kamu w POSWIl? nem, w czasie kt6rego przedstawiono koncepej~ 
reformy oswiaty. W najblizszym czasle przekazq SWq wledz~ dyre
ktorom szk61. a ci z propozyejami zmian zapoznaj'l Rady Pedago
giczne. 

Seniorzy w przedszkolu 

Tradycyjnie juz czlonkowie Klubu Seniora przy Centrum Oplekl 
Spolecznej odwiedzlll w przedszkolu najmlodszych obywateli na
szego mlasta. Wlzyta wypadla w ostatni dZler'! karnawalu I z tego 
powodu senrorzy wcielill si~ w poslacie znane dZleClom z bajek, 

8udowy na cenzurowanym 

adzor budowlany Urz~u ReJol1owego w Pultusku pro adzi 
systematyczne kontrole budow Wlzylujqcy zwracalCj szczeg61nCl 
uwag~ na zgodnosc realizowanych prac z projektem technlcznym. 

SezontGwieckizako~czony 

Zakonczyl si~ sezon polowa ina zWlerzynlil drobna. Podsurnowu
iqc sezon s wierdza Sl~, ie na terenie naszej gminy spadl poglowie 
tej zwierzyny. Przyczyn tego stanu upatrure Sl~ w niesprzyjaiClcych 
warunkach atmosferycznych oraz stale zwil;lkszajqcym si~ k!usow· 
niclwle Imo zakoriczenla sezonu lowleckiego trwa akcja zbleranla 
zastawionych side!. wnyk6w i potrzask6w. Przewldywana Jost 
wsp Ina akCJa mysltwych j organ6w porzqdku publlczneg w celu 

ukr6cenia klusownlczego procederu i ukarania w trybie przysple
slonym wlf1nych. 

Drogi w niebezpieczenstwie 

NtesprzYJajqce warunki pogodowe spowodowaly pog rszenie 
stanu nawierzchni (!rog gruntowycl1. W zwl<jzku z tym podJ1;le 
zosta1y prace remontowe polegajClCe na uzupe!nianlu ubylkow zwi 
rem i wyr6wnywanie jezdni rowniarkq. 

Niebezpieczny proceder 

Zaobseryvowano wzmozone nlSZCzenl8 i kradzlez znak6w drogo
wych. V plywa to a pogorszenie stanu bezpieczerl twa na naszych 
drogach Lekkomyslnosc maze byc pr yczynCj tragedil 

Energia elektryczna dla osiedla 

W najbltzszym czaslc rozwl('lZany zoslanle problem energii ele
k rycznej dla neweJ cz!;!sci osiedla Krupka. Opr6cz budo I SleCI 
nlsklego napl~cla potrzeba tez zlikwldowac kOlizJ8 z sleclCj Srednle· 
go napiF,lcia. Calo5c Inwestycji b~d.zle dosc ko zlOW a. Przewlduje 
51!? panycypacj~ odbiorc6w w kosztacll inwestycil. Nas1qpI to z 
chwilq przylqczania si(i) uz.ytkownlkow do sieci. 

Do woja marsz 

W dniach od 18 marca do 1 kWletnla pracowac bedzle kornlsj 
poborowa Poborowi podlega roeznik t 979 oraz wszyscy ci z roez
nikow t974~t978, ktorzy dotychczas me stawlh SIt;) do poboru. 
Przewiduje si~, ze do poboru stanle okolo 300 ml;lzczyzn z terenl! 
naszeJ grnmy. 

Piskorski w Nasielsku 

W lutym na zaprOSZ8me naslelskleg kola Unil Wolnosci przeby
wal w I aSlelsku wlceprzewodnrczqCy Klubu Parlarnentarnego Unil 
Wolnosci Paw~ Plskorskt. Na spa kanie przyjechall dzialacze Unll 
z calego woj wodztwa c1echanowsklego w tym przewodn1czqcy 
regionu Ireneusz Kqcki (obecny wicewoiewoda clecMnowski). 
Spolkanle zdomlnowala dyskusja poswl~cona sprawom biezqcym 
w tym problemom zWICjzanym Z8 s anem koallCjI U -AWS oraz 
tegorocznym yborom samorzqdowym. czaste swoiego kllkugo· 
dzinnego pobytu posel Piskorski odwledZlI w towarzystwie burml" 
strza 0 trowskiego hal~ portOWq, kt6ro zrobil na nim bardzo 
dobre wrazenie. 

AZ. 

c.d. - Na zamku nasielskim . Anna Zlelinska 

-Anusiu, eo lak milczysz? moglabys co z8splewac. nie slyszalem 
cifi! splewajqGq, jak kledyS w Naslelsku, aduzo to juz wody uplyn~o 
ad ego czasu I - wyrzekl z weslchnleniem Zaremba 

- Dobrze, dziaduniu! aJe chyba piesri naboznq. bo ml Jakos 
cili,1iko na serCt;. 

I zaczl;)la spiewac piesn przeslicznq z czas6w niedawnych 
wOJen kozacklch i napadow ta arsklch. 

Boze laskawyl 
Uslysz p!acz krwawy. 

Upadajqcych ludzl, 

Sercem wolamy, 
Lzy wylewamy, 

Niech prosba IIl0se wzbudzl. 

asza korona 
Srodze slraplona 

Wzywa Twojej lilosci. 

Jednejze matkl 

Niesforne dzratkl 
Szarplq )ej wnetrznosci' 

I nieprzyjaclel 
WziClI sobie za eel, 

Ot nieszcz sliwa dola l 

Z tak znamlenltej 
Rzeczpospo[itej 

Uczynic dzikie pola. 

W strasznym rozgonle 
Przez )ego kome 

KraJ eaty stratowany. 

Staree I dziat I. 
Nleszcz!;!sne matkl, 

Trupem zalegli !any. 

Gdziez rn~ze slawne? 
Rycerze dawne 

Rlilka pogariska znost! 

Ml6di i(i) zostala 
I to nle cala. 

Smlerc rano znlwo kosi. 
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SYL WeTKI
 
Michat Wojciak 

Urodzil si~w 1958 roku w Pul
tusku., Jest zodiakalnym Ra· 
kiem. Zonaty. Zona Mariola pra
cuje w Mazowleckich Okr~go
wycll Zak!adach Gazownictwa. 
Jest ojcem 8-1etniej Ani i 6-lel
niego Andrzeja. 

Po ukonczenlu Szkol~1 Pod
stawowei Nr 1 w Nasielsku pod
jq! dalszq nauk~ w Technikurn 
Hodowlanym w Golqdkowie, 
klare ukonczyt w 1978 r W tym 
samym roku podjCjI sludJa na 
wydz1al zootectlniki Szkoly 
Gl6wnei Gospodarstwa Wlej
skiego. Nauk~ ukonczy! z tytu
lem inzyniera zootechnika. W 
cZ3sie studi6w aktywnie uczest
niczyl w tworzeniu NSll "Soli 
darnosc" na szczeblu krajo
wyrn_ Pierwszq pracG podjql w 
Wojew6dzkim Osrodku Post~
pu Rolniczego w Poswl~tnenn 
iako stazysla gdzie doszedl do 
stanowiska kierownika Rejonu. 

Po wprowadzeniu Stanu Woo 
jennego angazuje si~ w dzialal
nose opozycyjnq, m.in. w 1982 
roku wspoHworzy Ouszpaster
skq Wsp6lnotfi) Rolnikow. W ra
ku 1989 zoslaje przewodnlcZq

cym naslelskiego Komltetu 
Obywalelskiega "Solidarnosc". 
W roku naslGpnYfTI w pier
wszych wolnych wyborach sa
morzqdawych zdabywa mandat 
radnego. Na drugiej sesji Rady 
Miejskiej zostaje powolany na 
stanowisko burmistrza, kt6re 
pelni tylko do kOfka sierpnla 
1990 roku. Od wrzesnia tego sa
mega oku dostaje nomlnacj 
od prerniera Mazowlecktego na 
stanowisko wicewojewody cie
chanowskiega. FunkcjEil tli' pelni 
do stycznla 1994 roku. 

W mi!;dzyczasie w 1992 roku 
zostaie czlonkiem Rady Rozwo· 
jU Wsi Polsklej przy premrerze 
J.K. Bieleckim. a od 1992 roku 
Jest czlonkiem Rady Programo' 
wei Rolnlczego Forum Europy 
Srodkowej i Wschodniej. 

W roku 1995 P dejmuje pra
cfi) w Agenc)1 Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w se
kcji rnalel przedsil;blOrczosci 
Jako gl6wny specjallsta do 
spraw wykorzystania srodk6w 
uzyskanych z pamocy zagrani· 
cznej. 

W roKu ubi glym ukonczyl 
ksztalcenie w Strasbursklm In
stytucle ImegraC)1 E IropeJsklej 
uzyskujqc cel1yfikat z zakresu 
znaiomosci polityki ralne) na te
renie Unii Europejskl8J. ad 1 lu
lego br. pelni funkcjfj wicepreze
sa ARiMR. 

Michal WOjciak ie t c.z!ankiem 
Rady Regiona1nej Unii Wolnosci 
w Ciechanowle r wiceprze
wodnicza,cym naslelskiego kola 
UW. Jego zyciawq pasjq jest 
pszczelarstwo, kt6rern u pos
wll;lca wiele swofego wolnego 
czas . Lubi r6wniez czytac lite
ralu r~ 0 charakterze filozoficz
no-Ieologicznym, 

U ludzi enl szczerosc i otwar
tose. 

Absolwenci klas VIII 

DYREKCJA
 
ZESPOlU SZK6l ZAWOOOWYCH
 

W ASIELSKU
 

Oglasza
 
w roku szkolnym 1998/99
 

nab6r
 
do klas pierwszych
 
o specjalnosciach
 

Zasadnic.za SZkola Zawodowa - przygotowuje do zdoby
cia kwaliiikacji w zawodach 

• Krawiec odziezy damskiej lekkiej 
• wlelozawdowa m.in. stolarz, mechanik pajazd6w samo

chodowych. fryzjer. lakiernik, blacharz samochodowy, eleklro
rnechanik sarnochodowy. kelner, sprzedawca. 

UWAGA: ucznlOWl0 klas wlelozawodowych zaiEiicia z nauki 
zawodu organlzujCj we w{asnym zakresie. 

Liceum Ekonomiczne (4-letnie) - 0 speqalnosci: 
• Ekonomika i arganizacja przedsil;biorstw umaz.liwla zdo

bycie zawodu 
• Technik Ekonomis1a i umiei~ nosci m.!n. obs uga kompu· 

tera. pisanle na maszynle. 
Absolwenci lej specialnosci blilda, podejmowali zatrudnienie 

we wszystkich podmiotach gospodarczych i w r6inych komar
kacll organizacYJnych !ych podrniol6w. 

• Technikum Zawodowe (4-lelnie) - umoiliwia zdobycie 
zawodu Technik Odziezawy 0 specjalnosci krawiectwo lekkl8. 

Wymagane dokumenty: podanie 0 przyjl?cie do szkoly. swia
dectwo ukanczenia szkoly podstawowei, karta zdrowia wraz z 
kartq szczepier'i, 3 fotografie 

Dokumen y nalezy skladac w sekretariacie szkoly
 
06-130 Nasielsk ul.lipowa 10 Tel. 691-25-85
 

Wszechmocny Panis l 
Wielki hetmanie! 

Dobqdz or~ia Twego! 

Rozgrom pogany, 
Ukr6!': su!tany, 

Dla Imienia swil?tego. 

Bqdi strazq macna, 
Dziennq i nacnq, 

PolM granicl;l zlemu, 

Ulecz nam rany, 
Oaj pozqdany 

Pok6j dzjedzlctwu Twemu! 
Strofka za strolkCj spiew plynie w czystem, g6rskim powielrzu. 

Zm~czyla siG troC~H;J spiewaczka, przystanl;lla. 
Dochodzili w{asnie do przesmyku. 
- Achl - zawolata Anusia, cM to za okropne miejsce, dWl8 

skalne sciany, wCjska sciezka krzakami zarosla, jakby weiscle 
do zb6jecklej jaskini! Nie mam acha1y lam wchodzic. Zatrzymaj
my si~ trochl;l, pocieszmy sil;l jeszcze widokiem slor'ica, 

Domawiala lyCtl slow, kiedy nagle piGciU ludzi wyskoczylo z 
przesmyku: trzech slara sil;l bezwladnlc starca, dw6ch chwy1a 
Anusir;J za r~ce. 

7Fi 

Ale Zaremba ma jeszcze silG pot~i:nq. Otrz'lsa si? jak dzik 
napadml;lly przez n~dznq psiarnir;J_Odskakuje ku skale i puszcza 
swoJ pi Igrzymi kosztur w szalony mlyniec, wali po glowach, po 
plecach. Przerazone chlopy odstr;;pujq. 

Wtem s~yszy razpaczllwy krzyk Anusi, wyrywajClcej si~ z rCjk 
trzymajqcych jq rabusi6w, zwraca sif(1 wir;Jc do tamtych. 

Jui jeden dostal taki aias w glow!;!. ie si~ schwycil za niCj 
oburqcz z j~kie n ranlonego zwierzE?cia; drugi nle czeka ai go 
dosl~gnle straszJiwy kosztur, ucieka w przesmyk; tylko kilka 
krakow dzielj Zaremb$ od skalnej sciany, 0 niq opar1y bf?dzie 
wnuczki i sieble broni! do upadlego. 

Ale w tej chwili dostaje z tylu cias toporkiem w glowG, 
krew zalewa mu ouy, ctlwieje si~ i upada tracqc przyto
mnoSc... 

. Dziaduniu I dziaduniu najdrozszy! MaIko Boska Cz~stocho
wska zlituj si~ nad nami • wola nieszczl;lsna Anulka, pada na 
kolana, chwyta rece dziadka. - Zabity' zabityl - powtarza odc 0
dzqc prawie od zmysl6w z rozpaczyl ... 

Jeden ze zb6jcQW schylll sj~ nad slarcem, odpiq! trzos i waiqc 
go w rfi!ku. odszedf na bok do towarzyszow. 

- Wszyslko skonczane, jak wid.z~, czeg6i czekacie? - ade
zwal sif;l nadchodzacy w tei chwili mfi)zczyzna w czarnyrn plasz
czu I nasunlf(11ym na oczy kapeluszu. - Wynascie 51,;!, SlC1C przy 
koniach. pieni~dzy macie dosyc, ale darn druoie tyle, jak bf;!dl;l 
w mie)scu bezpiecznym. ¥ 

(c.d.n.j 



Bv/las n;e brio nas. Ale n;e bedzie Jasu. nie 
bedzie nas 

Cieksyn - nleznanl sprawcy po rozerwaniu sztab zabezpieczajq
cych i wywaieniu zamka w drzwiach, wesz!i do domku lelniskowego 
i skradH maszynli! do pisania "luczmk", aparat folograticzny oraz 
alkohol 0 lacznel wartosci 800 zl 

Psucin - W nocy 6 lulego :lleznani sprawcy po uszkodzeniu 
alarmu wlamall SIIil do sklepu spozywczego. Skradzlono papierosy, 
alkohol i kasetkt;l z pieni~dzmi. 

Nasielsk - 8 lutego wlamano silil do slojqcego przy ul. Warsza
wskiej samochodu "Flal 126 p". Po wybiclu tylnej szyby skradziono 
magnetofon i kasety wartosei 350 zl. 

Tego samego dnia nleznani mllosnicy go ~bi skradli 2 szt. tych 
ptakow z gol~bnlka slol&cego na terenie ogrodkow dzialkovvyeh 
przy ul Warszawskl8J. 

W nocy z 12 na 13 Il)tego w Lelewic nieznani sprawcy, po 
wylama niu krat zabezpieczajacych weszli do Zakladu Przetw6rstwa 
Drobrowego skqd skradll 3 bUlle gazowe 11 kg wartosci 300 zL 

Paulinowo. W okreSle od pocZqlku stycznia do polowy lutego 
nleznani zlodzieJe wyclE;!li I wywlezli z lasu 4 sasny i 1 brzozr;l wartosci 
250 zL 

Nasielsk - Z garazu przy ul. POW nieznanl sprawey skradli 
"Poloneza Caro" wartosci 20.000 zl. 

W zakladzie krawieekim dokonana kradziezy g16wki maszyny do 
szycia wartosci 5000 zl. 

18 lutego na przyslanku PKS przy ul. Kosciuszki. wysiadaj<lca z 
autobusu uczennica Zespalu Szk6J Zawodowych. mieszkanka Cie
chanowa zoslala uderzana w \warz a nasll;lpnie skopana przez 
nieletnlq chuligank~. Napastnlczka zabrala swej ofierze kolczyki. 
Sprawczyniq napadu okazala si~ M.W.. uciekinierka z domu po
prawczego. Na wniasek polieji S~d Rodzinny umiesci! jq w asrodku 
o zaostrzonym rygorze. 

Dzien wczesnlej17.li nleletni mieszkaniec Nasielska pobil 
chlopca - mieszkanca Wlnnicy zabieraj<je mu 80 zl. Policjanei z 
Naslelska ustal iii sprawci;) lego brutalnego napadu. W trakcie 
przesluc!1ania udawadniono mu r6wniez inne przest~pstwa. Na 
wnlosek policji SCjd Radzlnny w Pultusku umiescil go w Zakladzie 
Poprawczym. 

Torun Dworski - Pod nleobecnosc domownik6w nieznani spraw
cy po wywazenlu drzwi balkonowych weszli do mieszkania skqd 
skradli wlez~ "Philipsa" wanosel 1500 zl. 

Studzianki - Noe,,! 22.11. nieznani sprawey, po rozbiciu alarmu i 
wybiclu szyby weszll do sklepu z art. r6Znymi skCjd skradli tawary 
wartosci 2000 zL 

Nasielsk - Noeq 23 Iulego z zaparkowanego przy ul. Kasciuszki 
"Fiala 126p" zlodzieje skradli 2 fotele, kolo zapasowe na Iqezna 
sUl1le 500 zL 

Cieksyn - Dwaj rTlleszkar'icy tej miejseowo$cl wlamywalo SIE;! 

do darnk6w letniskowych stoJilcych w tej miejscawosci. Z jednego 
z nich sprawcy wlamania zabrall armatur~ hydrauliczna wartosci 
5000 z! na szkode wlascieieli . mieszkancow Warszawy Nasiel
ska policja W wyniku przeprowadzanego sledztwa odzyskala 
czesc lupu. Prokurator zastosowal dOlor policyjny wobec spraw
c6w przesteps\wa. 

26.11 n1eznani sprawcy po sforsowanlu drzwi garazu skradli zapar
kowanego tam "Polaneza Caro" wanosci 15.000 zl. 

Noca. 3 na 4 marca w TarUl1lU Dworskim trzech osobnikow po 
wybieiu szyby w okienku dostaro sifl do obory gdzie po zdJ~ciu 

zabezpieezen wewni;ltrznych z drzwi zabrato w celu przywlasz
czenia 3 krowy wartosei 5000 z1. Zlodzieje wywieill zwierzl;lta 
samoehodem m-ki "Zuk". W wyniku przeprowadzonej przez na
sielskq pollcJl? blyskawicznej akcji sprawcy kradzlezy zastali za
trzymani na terenie waj. radomskiego. Zatrzymanl do dyspozycji 
Prokuratara zostali prZ8Z nlego zwolnleni z powodu "braku da
wodow przestepslwa". 

Nasuwa sie nam taka retleksja - bardza dobra wsp61praca Sqdu 
dla Nieletnich w Pultusku z poliejq w Nasielsku zaowocowa1a juz 
papraWq stanu bezpieczenstwa na naszym terenie. Zl1lalala ilase 
przestepstw dokonywanyeh przez nleletnich. i to nasze sp01eczer'i
stwo docen a. 

A moze Panowie prokuratarzy wzteli by przyklad Z koleg6w z 
SCjdu dla Nieletnich. 80 jesli rozpoznanie zwierzCjt przez wlaseiciela 
nle jest faktel1l dla prokuratury ta co bedzie dowodem? 

Lasy naszfd gminy
 
A mamy ich dramatycznie 

malo, bo tylko 2000 ha, co 
stanowi zaledwie 11 % po
wierzchni grniny. W rankingu 
wojew6dzkim znajdujemy 
si<;! na korieowym miejscu_ 
Srednia lesistosc wojew6dz
twa wynosi 17%. Z tel sredniCj 
ciechanowskie plasuje si9' na 
odleglym 42. miejscu w kraju 
(srednia krajowa - 28%). 
Przyjmuje sifi!, i.e najlepiej 
byloby, gdyby lasy zajmowa
jy okafo 33% powierzchni 
kraju. 

MerytoryeznCl opiekt;J nad 
lasami naszej gminy i to za
rowno panstwowymi jak i 
prywatny mi sprawuje w imie
niu Nadlesnictwa Plonsk 
Lesnictwo Nasielsk kierowa
ne przez lesniczego inz. 
Waclawa Fusinskiego. Spra
wuje on nadzor nad 400 ha 
las6w panstwowych i 1600 
ha las6w prywatnych. Prze
widywana jest budowa lesni
ez6wki. co niewqtpliwie przy
czni si<;! do poprawy warun
k6w pracy naszego lesnic
twa. A pracy nasielskiemu 
lesniczemu nie brakuje. 

Jednym z g16wnyeh jego 
zadan jest podnoszenie sta
ilU lesistosci. Co roku zale
sianych jest okolo 12 ha 
gruntow rolnych niskiej kla
sy. NaJczt;Jsciej obsadzane 
sCj ugory znajdujqee sif;! w Sq
siedztwie istnieJ<lcych las6w. 
Pieniqdze na sadzonki za
biezpiecza UrzC\d Rejonowy 
z budi.etu panstwa. Przygo
towanie gruntu i sadzenie la
su odbywa sii;l na koszt wlas
ciciela gruntu. Drugim waz
nym zadaniem lesniczego 
jest dbanie 0 stan sanitarny 
drzewostanu. Odbywa sif;! to 
poprzez wydawanie decyzji i 
zaleeen odnosnie usuwania 
posuszu, drzew chorych i 
opanowanych przez szkodli
we owady. 

Chociaz martwi nas mala 
ilosc las6w. 10 optymizmem 
napawa lakt, ±e iell ilosc sy
stematycznie si~ zwi<;!ksza. 
Wi~cej sir;: bowiem drzew sa
dzi nii wyclna. Szkoda tylka, 
i.e wiele os6b nie potrafi ko
szystac z dobrodziejstwa na
tury Jakim jest las. Grzechem 

gl6wnym niektorych miesz
kar\eow okolicznycll wiosek i 
przejezdi.ajqcych mieszczu
chow jest ta, ze las sluzy im 
za wielkie wysypisko smieci. 
Inne slady IUdzkiej bezmysl
nosei a nawet glupo1y wido
czne Set wsz~dzie. Do tego 
dochodzi klusownictwo. 
ZwierzE;l zlapane w polrzask, 
sidlo ezy wnyk najez~sciej 

k6nczy swe zycie w strasz
nyeh mt;lczarniac·l. Do tego 
dochodzq walE;lsajqce sil;l 
psy. Spuszezone Sq naj
cz~sciej przez wlascicieli na 
noc, aby ,.wyzywily si$ sa
me". 

o lasy nalei.y dbac. Wie
dzieli jUz 0 tym nasi przodko
wie. Krolowie wydawali roz
porzqdzenia i ustawy maj21ce 
na celu zaehowa ie drzewo
stanu w dobrym stanie. W 
instrukcji wojewody Stanisla
wa Bieniewskiego wydanej 
w 1871 r. czytamy: ,.Lasy, 
aby W ochronie byli tak dale
ee, i.eby pod gardlem nie go
dzilo sil;l nikomu drzew sci
nac i wozie, czego maJq 
przestrzegac lasnicy pod 
gardlem". Brzmi to groinie. 
Ostatni krol Polski wydal w 
tej kwestii specialny akt 
prawny. w kt6rym przypo
mnial statuty Kazlmlerza 
Wielkiego, slatuty wareekie 
oraz liezne konstytucje sej
mowe i dadal wlasne rozpo
rZCjdzenia. Niestety, zarzq
dzenia t8 na niewiele sii;l zda
tV. Zaborcy a nastE;lpnie oku
panei prowadzili rabunkowq 
gospodarke w naszycll la
sach. Czyz jednak tylko ich 
nalezy winic za obecny stan 
naszych las6w. Mysmy im w 
tym dziele zniszczenia dziel
nie pomagali, a niektorzy po
magajet i dzisiaj. Pozytywne 
jest jednak to, ze jak napisa
lem wczeSniej. lasow na te
renie naszej gminy a lakze 
na lerenie calej Polski przy
bywa_ 

AZ. 
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Prz,eawiosnie
 

ZnlknEilty juz sniegl I lody.
 
Slopilo je slonko kochane.
 
SplynEilty wezbranych rzek wody.
 
Zla zima odeszla w niez,nane.
 

Z kroplislych ros, krople splJaJq, 
Sloneczka zloc'lsle promienie. 
Juz trawy poz61kle zmieniajq 
Kolory, na wiosny zielenie. 

Wr6blaszki weselej cwierkajq.
 
W galCjzkach krzewiny i drzewa.
 
Skowronki, 0 wiosnie Spiewa]Cj.
 
Ouch wiosny na ziemi powiewa.
 

Podziwiam miluskie sasanki, 
Przylaszczki i liscie paproci. 
Wsr6d las6w kwitnCjce kocanki, 
Co promyk 1ak cudni'::J je zloci. 

PalrzEil, na z.m~czone zurawie
 
Lecqce nad rzekq, kluczaml.
 
I rosy srebrzysle na trawie,
 
Co blyszczq srebrnymi kroplam1.
 

Sioneczko do okien zaglqda.
 
KWlatuszkom usmiechy rozdaje.
 
Rolnik na pole juz spoglqda.
 
Spraw Boze! niech wiosna nastanie.
 

Klub HDK w Nasielsku, 
ZarzQd Rejonowy PCK 

w Pultusku 
informuje 

Szanownycfi %ieszj(ancow
 
miasta ~iersl(g}
 

ze w dn. 24.03.98 w godz. 9.00-13.00
 
przebywac b~dzie w naszym miescie
 

RUCHOMV PUNKT 
KRWIODAWSTWA 

Ambulans Polskiego
 
Czerwonego Krzyza
 

Wszystkich zdrowych mieszkanc6w serde
cznie zapraszamy do udzia{u w akcji pobo

ru krwi "Kropla krwi ;:;:; cate zycie". 

ZYGIE 
NASIELSKA 

Jerzy R6zalski 

OGlOSZENIA DROBNE 

Spzedam cegll;l, pustak, drut, 
ok a. Wladomosc po 16.00. Tel. 
691-28-1D. 

Repert'l.1&.r r:ilr.n.oVl7'Y 

~i:n.o "N'IVV.A. ' 
l\IIarzec: -- k:vvi.ec:ien. ·98 

13-15.03.98. 
"Anastazja" - przygodowy, 

rysunkowy, prod. USA. godz. 
16.00. 

12-15.03.98. 
"Mlode wilki 1/2" - sensacyj

ny, prod. polskie.l, 12.03. - godz. 
18.00, 13-' 5.03. godz. 18.00 i 
20.00. 

20.03.98.-22.03.98. 
.,Koszmar minionego lata" 

sensacyjny. prod. USA, godz. 
18.00. 

27-29.03.98. 
"Flubber" - komedia, prod. 

USA, godz. 17.00. 
"Doberman" . sensacYlny. 

prod. USA, godz. 19.00. 
Film dozwolony dla widzciw 

doroslych. 

3.04.98. 
"Teona spisku" - sensacyjny, 

prod. USA. godz. 18.00. 

,.Anastazja". Historia miodej 
dziewczyny, apana na rzeczy· 
wislych wydarzeniach, ktora 
probuje wyjasnic tajemnic~ 

swojego pochodzenia i 
odnalei6 dowody na to iz je t 
zaginionq przed laty cork q 
ostatniego care Rosii. Scena
nUsz filmu powstal na podstawie 
ztuki Marcelle Maurette, rezy

serla - Don Bluth. Czas projekcji 
- 94 min. 

"Mlode wilki 1/2". AkcJa filmu 
toczy sit;: par~ miesit;:ey wczes
niej przed hisloriq opowiedzianq 
w "cz~sci pierwszej", ezyli w 
"Mlodych wllkach". Sio mulo
wane w tylule okreslenie doty
czy mladych ludzl kt6rzy pagar· 
dzajCl slabymi, podzlwiajq tych 
kt6rym si~ "udalo". Wbrew tej 
definicji Jest to film nie 0 przemo· 
cy ezy zbrodni a opowiesc 0 

przyjaznl. lojalnascl, pierwsz6J 
milosci, 0 marzeniach i pragme
niach pokolenia "mlodych wil
kow". Wyst~pujq: Krzyszlo An
tkOWiak, Anna Mucha, Przemy
slaw Saleta, Jan Nowicki. Czas 
projekcji - 100 min. 

"Koszmar minionego lata". 
Czworo mlodych ludzi z niewiel
kiego amslykanskiego miaste· 

czka POWOdl je wypadek sarno· 
chodowy, w kt6rym glnie czlo
wiek. Poniewai zdarzylo silil to 
w nocy, na pustej drodze. bez 
swiadk6w, przerazeni sprawcy 
postanawiaj q zachowac cale 
zdarzenie w scislej tajemnicy i 
ukryc zwloki. Reiysena . Jim 
Gillespie, wyst~puja: Jennifer 
Love HeWitt, Sarah Michelle 
Gellar, Ryan Phillippe. Czas 
projckcji: 101 min. 

"Flubber". Komedia rodzinna 
o roztargnionym profesorze, 
kt6ry przypadkiem staje siE;' wy
nalazc3, pewneJ substancji 0 

niez wyklych wlasciwasci ach. 
Moze ona przyczynic siE;' do roz
WiaZanl8 energetyeznych prob
lem6w sWiata, a taki.e pom6c 
ludziom przezwyci\,zyc pravla 
grawitaCji. Reiyseria - Les May
field, WYS(~puj(:j: Robin Wiliams, 
Marcia Gay Harden, Clancy 
Brown. Czas projekcji - 93 min. 

"Dobermann" - to rozgrywa
jqcy siE;' w niesamolNitym tempie 
policyjno-gangslerski film pelen 
przyporninajqcych kresk6wki 
seen rzezi. cyfrowych efekt6w 
specjalnych, czarnego humoru i 
muzyki techno. Reiyser ma ie· 
den eel - chce sprawic, by wi· 
dzowie wyszli z kina znl$czeni, 
ale zadowoleni, gotowi do po
novmego przezycia scen, ktore 
ich przerazily lub rozsmieszyiy, 
Bohalerami swego plerwszego 
lilmu d ugometraiowego uczy
nil czlonk6w gangu Doberman
na kt6rzy "radosnie i skutecznle 
wstrzasajCl ustalonym parzad
kiem". Rezyseria· Jan Kaunen, 
wyst~pujq: Vlncenl Cassel, Mo
nica Bellucci, Antoine Basler. 
Czas projekcji . 90 min. 

"Teona spisku". Nowojorski 
taks6wkarz jest przekonany, ze 
otaczajq go uczestnicy taJernnl
czego spisku. Swymi podejrze
niami dzieli si,? z pracownicq 
Departamenlu Sprawiedliwosci. 
kt6ra nie traktuje jego oDowiesci 
powainie_ Pewnego dnia do· 
chodzi do wydarzen, kl6re kazq 
jej porzuci6 sceptycyzm. Rezy
sena Richard Donner, wystl?PU
jCj: Julia Roberts, Mel Gibson. 
Patrick Stewart. Czas projekcji 
135 min. 
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77 

Ochotnicza Strai: Pozarna 
998, 691-22-88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

Pogolowie Energetyczne Nasielsk 
69 -24-21. po godz 500 - Plonsk tel,: 
62-26-45 

Pogotowie Wodocictgowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telefonicznych 
924 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999, 692-26·11 

Znaczenle hasel: 

Poziomo: A-1 Miasto rodzinne Karola Wojtyly, A-11 W 
piaskownicy, B-7 Muza z gitarq, C-1 Odbywa siti! W sqdzie, 
C-11 W niej slruny glosowe, E-1 ".do wody i nie tylko, E-? 
Inaczej - polozna, F-5 Cesarz rzymski. kt6ry spalll Rzym, G-1 
W staroz. Rzymie - czlonek rodziny pozostajqcy pod wladzq 
ojca rodziny, G-7 Plywak plynqCY "kraulem", H-6 Inaczej 
jeden, 1-1 Osoba niezaradna, niepotrafiqca poradzic sobie w 
zyciu, 1-10 Gatunek chabru, J-6 ...Iekarska do stawiania w 
czasie choroby na plecach lub piersiach pacjenta, K-1 Wyko
nuje jq magik w cyrku. K-10 Zbiera go pszczola z kwiata, L-6 
Male u cieJaka. l-1 Staropolskie - aniol, l-8 Przeznaczenie, 
dola czlowieka, M-6 Zapalal nim Papkin do Klary W ,.zems
cie" A. Fredry, N-1 Pojazd dwukolowy. np. "Osa". 

Pionowo: 1-A Rodzaj smiglowca ze skrzydlami, 2-l Naj
wifi)kszy w czasie wybuchu, 3-A Krotki lekki sen, 4-1 Ulica w 
Warszawie z siedzibq SORP, 5-A Nowa wersja czego, odmia
na czegos, 6-H Wiosenne warzywo na kwaskowaty kompot, 
l-A Maszyna do produkcji cew nawojovvych, 8-A Punkt wyj
scia rachunku lat, 8-E Orzewo - ma go ~v ziemi, 8-L Stromos
cienne wcif?cie w stoku g6rskim, rynna korazyjna, 9-0 Nad 
miejscem pozaru, 9-L Okretowy kucharz, 10-G Architekt 
opracowujqcy plany zagospodarowania przestrzennego 
miast, 11-A Np, mody Jub artystyczny, 12-E Tak Sl!? nazywal 
kabaret J. Pietrzaka I larcza Zeusa, 13-A lac. - gwiazda, 13-1 
Jednostka mocy (energetyczna) , 14-E Skqpiradlo. przyslo· 
wiowy Szkot, 15-A Barwny drzeworyt japonski, 15-1 Jeidzi 
nim pociqg. 

RozwiCjzaniem krzyi.6wki bfi)dzie hasto wypisane z diagra
mu w nastlilpujqcym ciqgu: (A-?, C~3, N-10, E-13, K-10. 1-6) 
(G-11,l-4.1-1,A-5, K-14) (G-12) (H-1,J-l, K-12) (H-12.C-6, 
K-5. 1-8) (l-6, H-3, G-4, 1-11, M-8) (E-3, K-2, E-12, N-2, J-4), 

Jest to przyslowie dunskie, 

Rozwiqzania krzyzowki prosimy nadsylat do naszej reda
kcji do dn. 5,04. br. 

Rozwiqzaniem krzyzowki z nr 2/98 "Zycia Nasielska" by10 
przyslowie polskie: 

"Gdy panowie za Iby WOd2Cj, poddanemu wlosy trzasz
GZq", 

Nagrodfi) pienililznqza prawidlowe rozwiqzanie hasla i krzy
zowkl wylosowala p. Palrycja Tomczyk z Nasielska. Serde
cznie gratulujemy. 

-- - - -- -- -- - --- --r-- -----
ill~ I 

DyiuR PRzycltodNi REjONoWEj 

I w NJ\sidsku 
Lekarze internisci dyzuruJC;! w kazdq sobo

t~ w syslemie ..pogolawla ratunkowego" od 
godz. 8.00-13.00. leI. 691-25-03. 

Gablnel zabiegowy zynny jest w kaid<.t 
sobatlil w godz, 8.00-11,00. 

[ DyiUR)' NASiElskick ApTEk, 
Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinsklego: 
Czynna codziennie w godz. 8.00-18.00, 

w soboty - 8,00-16.00, niedziele - 10.00
13.00; dyzury nacne 1-8.03.; 16-20.03; 28, 
29.03. 

Apteka "Arnika" mgr Swigoniak, ul_ Ry
nek: 

dyzury nocne: 9-15.03; 21-27,03; 30, 
31.03. 

TElEkoMUNikACjA PolskA 
Rozmownica Telekornunikacji Palskiej 

Gzynna jes w dnl powszednie l pracujqce 
soboty w godz. 7.00-21.00_ 

W walne saboty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jesl w 

godz, 9.00-11,00. 

POCZTA PoLsl<A 
Urzqd Pacztawy Nasielsk-l czynny jest w 

dni powszednie i w pracuJqce soboty w 
godz. 8,00-18.00. 

V..; wolne saboty w godz, 8,00-13.00. 
W niedziele Urzqd POGztowy jest nieczyn

ny, 

I 



, \~J /i/'" UWAGA PRZEDS~BIORCY ! 
~4~>' KierounlietuJo Ha/i Sportowej u) Nasielsku

J 

przy uJsp0lf!.r{u.:y z Pracowlliq Reklalny 
lTFizualllej ~~Ut3E"~) oferuje SzPalistlLJU 

wykonanie i ekspozycj~ 

R KLAM NA ALI SPORTOW J 
sprt! Ie szczego OW proslmy ontaklowac si~ zKiero Vrlic wem HaJi p rtowej I NJslelsku 

ul. Slllszica, tel, 6930865 

Bon DexSoC" zapras:::a 
III do sklepo'wOGtOSZENIA DROBNE · 

Urzqd 
MIEJSKJ* Sprzedam suporex - 500 szl., po 3,50/szt. 

EugenJUsz Hegemajer Nowiny, 06-132 Nasie/sk 

*'. Kupi~ mieszkanie wtasnosciowe ( 2 pokoje )
 
w N<:lsielskuo
 

fe/eran 69/ 20 05
 

'" Sprzedam dzialk~ 800 m2 w Nasielsku 
( woda, moi:liwosc podlqczenia energii i telefonu ) 

tel. 691 25 65 ( wieczorem ) 

......-::, .. 

· jesionki
• zak iety 
• sp6dnic<;' 
• bluzki 

c:=rA\Vi< 

! do\'. nl~J ~I::jl b-a. Talr Ql1tJni C, J:"~l kl~j l 

ZaJ,Jraszamy!
 

CENYOGLOSZEN 
, 

w Zyciu Nasielska: 

1. Ogloszenia drobne (slowne) - tylko dla os6b 
fizycznych:nle prowadzgcych dziatalnosci go
spodarczej 1,00 zl/1 slowo 

2.	 Ogloszenia powiertchriiowe (najmniejszy 
modul reklamowy =;1/16 $lrony) 

.:5§Q,.OO.zf I cafa strona 
Stosujemy boniflkaty ( dot. p-tu 2) jn.: 

za 2 edycje - 15 % 
za 3 edycje - 20 % 
za 4 i wiE;?cej edycji 25 % 
oraz tzw. dodatko'Nq Ulg~ "dla stalego KlientJ," 
tzn. za ponowne umieszczenle reklamy w "2 " 
~) t-aktE?) samej - 10 % 

i'b) inriej.!~.klamy tel flrmy 5% 
';itUlgi t'p.6nifikaly nle wykluczajEj Si~ wZC3.jemnie. 
~........ ) \_,'x ~;< 

' 

.. :~..'r 1" '-'l \ 
;.	 ',.. ,.., ; i" • . .' ~ (- l,l.
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ZESPOL SZKOL
 
w Pomiech6wku 

I." p""~l.a '" roo k U "t.k u In yrll 1991>/'1'1 

absolwewlltow szk61jJodstawo'wych 
d" 

5 -lctniego LICEUMAGROBIZNESU 
dflj(J"'~C;':"'("~ III nlkcyju)' =lIu"jd fec!JIIO:lI
 

(J~,...()1Jiz,,(!su
 

prl))lOlowuJ:lccgu <10 pr(),,":uit.~lli:. d~.j"l:t"I!)<d ·t:ll'palrl,lOIl)O,,"C;.
 
handl(l'vcj J pn)duk,:y;l1ej ,,. pr/.cd ... h;hi\,t',t"·; ··lJnJlic.
 

7,apu/u;,.j4;.~ I. nit".rht.;dl1yJui ,-=h.:'IIICIII~lOli wi...:d/_Y "\\' .I.tkrC'~k praW:l
 
(, }'\\'i Iuc..'H,U , h;lII<Jh)Wl"'g<", HO,\pod01rC'I.<.'HU, :IlJlnLn~lr';lL'rjllt."}{(l ilp_
 

nna. uCI.y pral ~'l. k(JltlpU(Cn."1I1 i ffi..'l..,'Il.yllaIui Idurol\·Ylui.
 

5 -lctniego TECHNIKUMZYWIENIA 
. GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

;$ -letn ich szk61 zawod o'W)'ch: 
ZASADNlCZEJ SZKOI-JY OGRODNICZEJ 

(it~iqc(:i ~rlU'(;tI: r')!.IY_Hlllik. 

ZASADNICZEJ SZKOL MECHANIZACJ1Y 

ROLNICTWA 
d IJI!(:~J zou'(jtl: /lu.~cJJ IHiJJ - 01)('/'(4101" IJlUSZYU 

; f)o},,:ultiu' '·',{Ht'CZ.l'C/} 

l l./.lIil,\\'ic: \\<'J,y'lh.llh ",LJ...O~ udhy'\ dj;, JJ-:'\ukc ja4dy ... :llllOl hodl.: Ill, 
.1 OlLUjnwic i"\\ll{ dll(J.uku\\u \.·j;~t:njkicnl Ofa.J. lJ,.I,r,I,Uj~1 

uprawll1cuja k(:Hnba;"i~[r. 

\ZC:=('''X(j{(H/~l'l"~1 il(l"UI"'IU .ojl utl.;:j{?/o \f.:Jtrf?lariul sz-ktlh' 
C<JlI-.:, col/I/h' II' ~(,tI~ . .'i.Of) fI', /5.UO 

Adres Szkoly.' POlJ/ipcb6/1'ek, 111 Ogl'odl/iczn 60 

tel. (0-22) 7 5·11·43 /ub (0·22) 71>5-44·75 



BIURO USt.UG RACHUNKOWYCH 
: ~;~~~~fr·~~~~~s~Rfodatkowyc~,;::::rU,:U\:" 

Roz!Jczanle roczne PIT.//):'/{{\\Lil~::,
* Kompleksowa obsluga :;htijiW:*\%'" 

w Urz~dzieSkarbovvym iZUS. . 
Sabina Trzaska 

Nasiefsk, uf. Warszawska 23, tel.693 0403 

PHPV 
• • 'kompletow 
.vypoczynkowych, "'sof ,"wersalek, "foteH, "puf. 
\! • nshlgi w zakresie llapraw i zalnowkll• 

iudyv,lidualnych C;WARANCjA, RATY DEZ lYRANTOW ! 

\It' I .". 

qer
pol 
OLEJ 0 

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

PRTWATNA
 
NAUIiA JAZDY
 

.fzpfg, Till/If) (100, -z!), S',,!i4le 
A - motocykl B- samoch6d 

,IanJU~ Konacntl"rski
 
06 -130 Nmielsk, ul. Dq6rowskiego 8 tel. 691 2874
 

ZAKlAD MONTAZU
 
INSTALACII SAN T.
 

C.O. GAZU J 
qertJrd Cui/a Nasielsk, ul.Broniewskiego 8 

tel. 691 2987 
'"----~~----------_:«.--._..;.......
 

sS I:. UGI ~- 1)113:1 

TRANSPORTOWE ),~-
Jelcz skrzynia - wywrot ~ 

Przew6z iwiru/ piosku/ itp. 
Krzysztof Zbrzezny 

Piescirogi Nowe, ul.Rubinowa 20, tel. 6930799 

I 
~ 

1 1; 
! 1I ;


• I I I I : 3 
.' ., x. . ..:-" ... « .. ;.;."~ t 0: .... ~ , ~":".'" ....."Ii:.~., ..... , ~. ~ ' .. we. *. ..... ;>.,.~ •• :•• r 
,,l»l\~n!1NnrllJmlUUlNnn ln~R'rrtYCZNI~' I 

Teresa. Romatowska 1 
1Nasielsk, ul. Kard. St. Wyszyliskiego 5 1 
~ ~
 
~.~,..,.;., ,-, ,', • ,~"«~..-.:«o:o;Q. , .."" ~ .. ,, , -..- : ~v.. ,,,~~~~,,,,,,," ,, ..........,...,~~.'Y~
 

GAZOWE NAPRAWY, I INSTALACJA
 
AZOWYCH URZADZEN GRZEWCZYCH
 
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI
 

- SprzediJi podwzewc1czy do wodv, kot/6w 
e.o. gazowycFi i olejowych, osprz~tu tj.:
 
zbio~'[)ikj ol~ju, giJZU plynneg , wklady
 
kOITJII70We , mne.
 

- Spfzedai i montaz dutolTJiJtyki 
- Iliis~e k~szty ogrzewC!nia 1 

- Naprawy gwarJncy;ne./ pogwar<:lncy/ne, 
przegliJdy / konserwilCJe. 

- Autoryzowa,ny serwis firm jdk: TERMET, 
DOM-GAZ, 5T1EBEl..ELTRON - HYDRO 
TfiERM, OCEAN, VAILLANT, STEGGLE5 

"I mne. 
St4t~i$latfl Wif;:c~o,u,;ski

06-130 NJSlelSkj ul.Star2ynSkJego 4 0, rn.6 
tel. (0-23) 6912347 

NAPRAWA AMOCHODOW
 
Ityszard S('kUlO"~'icz 

Nasieisk - l'auLiIHl'WO 5'1 
tel. 0-602-129-78'7(ill, 

tel. (0-22) 11-91·6<10 



Pilka siatkovva 

Mecz - jakiego jeszcze 
w Nasielsku nie byto ! 

W czwartek 26 lUIego w na nam podstawowych obiekt6w 
sielskiej hali sportowej odbylo takich jak holel i baza gastro
si~ mi~dzynarodowe spotkanie nomiczna. Bez nich nic na wy
w pilce siatkowej pomi~dzy re iszym poziomle nle da Sl~ zro 
prezentaciCl juniorow Norv"egii I bic. 
siatkarzami Zbika. 8ylo 10 spol Jak duze jest zainleresowa 
kanle lowarzyskle, dajqce po- nie sportem mieszkalic6w Na

cZCjtek sprowadzania do Naslel sielska widae bylo na wszy 
ska sportOWCQW r6Znych dysey stkich meczach ligowyetl na· 
plln sportowych z kraju i z za szych siatkarzy, a rekordem byl 
granlCY· Wynik meczu by! 3:0 ostatnl mecz z Norwegaml, na 
dla gosei, ale nie sam wynik byl kt6rym na trybunaeh I parkiecie 
w Iym przypadku naJwainiejszy. hali zasiadlo kilkuset widzow. 
Reprezentanci Norwegii to za Wspomniana wyi:ej baza, to 
wodnicy, ktorzy przygotowu jCj nie tylko potrzeby do sport6w 
si~ do Mistrzostw Europy Junlo halowych. NasI pilkarze walclG1 
row, nalomiasl nasi zawodnicy o IV Ilg£il. Sa bardzo blisko celu. 
jak wiemy, grajq w fldze okn;)go Gdy awansu)<:l, zacznq r zgry
wej. wi~c r6ini a klasy jest wi wac mecze z zcspolaml z 01
docma. W przypadku tego me sZlyna, Bialegostoku. Suwalk i 
czu naJwaznlejszy byl sukees Innych wOJewodztw_ Cz~sto 
propagandowy i reklamowy. przyjezdlle kl uby chcialyby 
Meez nagrywany byl przez przyjezdzac w przeddzien me
WOT i widzowie z ealej Polski czu, Podobna sytuacja jest z te
mogli obejrzec go w telewizji. nisistami. Do lego dochodzq 
Polska dowledziala si~ a Naslel propozycJe organlzowanlS w 
sku i naszej hali sportowej. Z Nasielsku zgrupowan " rM
r6znyeh stron naplywajCj propo· nych dyscyplinacb sporlOwy h. 
zycje rozgrywania w Na.sielsku Piszqc a lym, mamy nadziei\1. 
znaczCjcyeh Imprez sportowych. ie nasze wladze samorzqdowe 
Niestety, nie wszystkie mozemy Wezmq pod uwag~ sporl we 
przyj&C, poniewai: organizacyj potrzeby I uwzgl£ildniq je w swo
nle Nasielsk nie Jest ]eszcze do ich planach inwestycyj ych i bu
lego przygolowany. Brakuje dzetowych. 

Tenis stolo-wy 

Pierwsze zwycif?stwo 
w Nasielsku! 

Wiele zwyeif;lstw odnl6sl na Polsce dla dzieci ze szkal pod 
turniejaeh w eale] Polsce nasz stawowycll. W ciCjgu tyeh 42 lat 
najlepszy tenisista stolowy l lego turnieju wyroslo wielu by
Krzysztof Stamirowski, a Ie lyeh I obecnych reprezentantow 
nigdy jeszcze przed wlasnq Polski. Na ielszGzanie ajq, 
publicznosciq, r6wnie±' w nrm sw6j duzy udzial, 

Do tej pory z braku t1afl spor . owiem trzykrotnl8 byli tryumfa
lowej w NasielskLJ nie moina tcrami finalu centralnego. Na 
bylo organizowac duiych tur poczqlku lat sledemdziesiCjtych 
niejow tenlsowych. Obecnle sy zwyci~zyl llIezYJCtcy jUz Grze
luacja si~ zmienila I coraz CZli!S gorz Ciukszo. W roku 1995 w 
ciej b~dziemy mogli oglqdac jubifeuszowym czterdzieslym 
czolowych zawodnik' W wale turnleJu zwyci~iyla Klaudia 
w6dztwa, makroregionlJ, a na Szadkowska, a \'II roku ubie 
wet i Polski, bowiem nasielska glym w Plocku Krzysztof Sta
hala portowa I posiadany mirowski. Krzysztof ma duze 
sprz~t (stoty) W pe{ni odpowia szanse powi~kszyc sw6j doro
dajq do przeprowadzenia tych bek. bowiem jest jednym z 
imprez. gl6wnych faworyl6w do zwy

Pod koniee IUlego w nasiel cic;stwa w legorocznym finale 
skie) hali odbyf sl!? final woje centralnyrn, kt6ry w d[1iaeh 20
w6dzki tLJrnieju tenisa stolowe 23 marea odbr;;odzie Sl!;! w 
go 0 Puchar Wojewody. Tegoro Siedlcach. 
czny turniej jest kontynuacjq W odbytym w Nasielsku finale 
dOlychczasowych turniej6w, wojewodzkim Krzysztof odniosl 
kt6re yly pod azwCj: a Puchar kolejne picjle zwyci~stwo, nie 
Trybuny Mazowl8ckiej, Naszej dajqc rywalorn najmniejszych 
Trybuny, a ostatnio SZlandaru szans. R6wniez nasz drug! za
Mlodych. Po likwidacji Sztand  wodnik Pawel Kowalski wystq
ru pleez~ nad turniejem przej~li pi w Siedleach. ,a Urhieju w 
w jewodowle wojew6dztw cen Nasielsku zajCjI trzecie miejsce 
lralnej Polski. Od 42 lat jest to w najstarszej kategorii chlo
najwl~ksza tenisowa impreza w peaw. 

Pilka nOZI"1a 
Przygolowujqey I do run trolnych wygrali na wyjezdzle 

dy wiosennej nasielscy pilka z Makowiank q 3:2, Tr;;oczq 
rze rozegrali kilka spotkan z Plonsk 3:1. przegrall z Bu
druzynamllllllV ligi. Z uzyska glem Wyszk6w 0.3. zremlso
nych wynik6w moina sqdzi6, wali z f<asztelanel1l Siorpc
ie Sq do rze przygotowani do 5:5, oraz u siebie w r8wan-zu 
sezonu. Oby 10rmE;1 t~ utrzyma zremisowali z Kasztelanem 
II do konca rozgrywek i ucie 1:1 I w meezu 0 Pucllar Polski 
szyli nas awansem do IV ligi. pokonali MI<S II Ciechan6w 
W rozegranych meczac kon· ai: 9:0. 

Lono Z Pucharem 
W ostatni weekend JutBgO Nasiel grywce Lono strzelilo 3 oramki nie 

ski Osrodek Kuftury i Sporlu zorga- tracqc zadnej. Vv' meczu 0 !rzecie 
iz w I ha DWy !urniej pHkarski ze miejsce Bellas! wygral z 1\·1anhata· 

spolow 5-osobowycn 0 Puchar Zi· nem 3:1_ 
my. Do rywailzacjl stanfiJlo oSlem 
druzy . podzielonych na dWle glu Sklad druzyn LOTTO: Anorzej IN. 
py W finale spotkali si~ zwyci\!zcy Kordulewski. Tadeusz BlaloSle
obydwu grup, kt6ryml okazall si~: wski. Krzysztof ZalewskI. Slawornll 
druzyr LOnO I zesp6! z Pultuska. BielecKi. Damian DD ala, MarlUSz 
W normalnym czasie mecz finalowy JalmuZna. Slawomir Bugalskl. H 
zakonczyl Sl~ remisem 3:3. W do- bert Skluckl. 

Z"spol, aky!ny: 
A. KordUh3'Wl='ikl, A. Stamuo....~1'(1 rtJd~kfo( nl=lczalny. L ZawadZkl, M Y..I.<Nle~l'Lsk1.
 

ZJJ~. d "r Z' YddtS<i. Plo~k.1 r,.·hm;ly Ofdl .... 1101ld lI~klanlvwtl M Glub-~ckt.
 

Ad,.,. Ao<lakcll:
 
Kioo ,N~v(l" W N',as.elsl(u , <.II Ko~ch':S.lld ~ 2. set r>9-1 2-34::-1. 
'kt,d ! ~;jm.'lnte k~ remwe: .,t3HAFIKA- Ci .han 'N. III. Slkor~jo~JO 4;),'4, leI t,/2·2&·81, 

Druo(· L:tl.:lad Wydawr'lCzQ-fJahqrn~lczrrv .•A JADA" .5.<;"'_ Cle~han6w. ul Robo11lICZ3~, leIAax.I;,12·d7·73 
RPdafl:ria nie lWT(Jf'A ,p.\(:~6I1lJ!~ 7amOwionyr.h o~az 7ap,1rl!!'9A ~ODJ,' pr;JVJ lC':h u~dtlQowa'li,J 

~, !lYCIE 
~NAS. L leA I ;..xr.H-.:"nli
 

H~i3KCI3 rllS OOpO'f.'l3Cla l3 Jre5C teklarl'l.
 


