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Numer 
jubileuszQwy 

Drodzy czytelnicy! 

Zycie Nasielska obcllodzi w maju "maly jubileusz" bo
wiem Jes to pi~cdziesiCl.ty kolejny numer od chwili jego 
ukazania sili!. 

Kiedy wehodzilismy na nasielski rynek, najwi~ksi optymis
ei nie wr6i.yll nam lak dlugiego zywola. 

a tym, jak zrodzilo si~ nasze pismo informowalismy w 
pierwszyeh jego l1umeractl Informowalismy tei 0 naszyeh 
klopolach i sukcesach. Zar6wno jedne, jak i drugie problemy 
I sukeesy SCi z nami od pocz<jlku. Klopoty, to przede wszy
stkim finanse_ Urzfjd Miejski finansuje sklad i druk gazety, 

atorniast wszystkie inne wyda ki oplaeane Sq ze sprzedai:y. 
Natomiast do sukces6w nalei:y zaliezyc lak!, ze nasze 

pismo zostalozauwai.one przez za~odowych wydaw~6w i 
Stowarzyszenle DZlennikarzy Polskieh. Na mll?dzywoJewo
dzkim przeglfjdzie prasy lokalnej, kt6ry dwa lata lemu odbyl 
sil;' w Plonsku, gazeta nasza zaj~la pierwsze rniejsce otrzy
mujqc W nagrod~ kornputer. R6wniei w roku ubieglym do
stalismy \vyr6i.nienie. 

Jak wil;)c z powyzszego wynlka, mimo ze w naszej redakcji 
pracujq "amatorzy". na co dZlen zajmujqcy sili! swolCl pr?cq 
zawodow~, potrafi21 konkurowac z zawodowymi dZlenmka
rzami, dla kt6ryeh redagowanle gazet to ich chleb powszed
ni. 

Kilkakr.olnie w ciqgu tych kilku lal obawialismy Sl~ "zama
chu" na Zycie. Pismo powsta!o za poprzedniej Rady. Obee
nie Rada i Zarz2jd .Miejski. akceptowali istnie~ie pisma, ale 
dose czt;!sto na posledzenlach roznych KornlsJI Rady dysku
towano 0 celowosci wydawania gazely. Wsr6d radnych byli 
przeeiwnicy i zwolennicy. Ostalecznie zwyci~zyl rozsCldek i 
gazeta jeszcze sit;! ukazuje. 

Ale jak dlugo? 
Kadencja obecnej rady konczy sil;)o Od jesieni bl;!dziemy 

m'ec nowOj Rad~. Nie wiemy kto w niej b~dzie? Jaki b~dzie 
stosunek nowych ludzi w radzie do naszej gazely? 

Wypada miee nadziejlil, Ze. to co zostalo zrobion~e przez 
minione cz ery lata nie bli!dzle zaprzepaszczone_ Le nowl 
radni zaakceplujq nas r6wniei. i pozwolq dalej pracowac, 
bysmy mogli razem z Wam; Drodzy Czytelnicy za nast~pne 
czlery lata obchodzic jubileusz wydania setne&JQ nurnen,J. 

Redakcja 

Nasielszczanin Mistrzem Pols
 
w tenisie stolowym
 

•
 

Poznan w dniach ad 7·10 ma
ja br. byl arenq Og61nopolsklej 
Ollmpiady Mlodzieiy w spor
tach halowych, gdzie milildzy in
nymi 0 tytuly Mistrz6w Polski w 
kategoril kadet6w walczyli teni
sisci stoJowi. Wojew6dztwo cie
chanowskle reprezentowali 
dwaJ Nasielszczanie Krzysztof 
Stamirowski I Pawel Kowal
ski. Duzy sukces. najwi\;lkszy w 

swej karierze odni6s1 Krzysztof 
Stamirowski zdobywajqc zloty 
medal i tytu! Mistrza Polski w 
grze deblowej, graJqc razem z 
Danielem Murawskim z 
Chelmna. 

a lym, ze powyzszy debel 
maze zdobye medal na Mistrzo
stwach Polski m6wilo si~ glosno 
w swiatku tenisowym w Polsce, 
ale "zloty" byl zarezerwowany 
dla niepokonanej od kilku lat pa
ry z Zielanej Gory G6rak - Was. 
Przemawial za nlmi fakt, i.e obaj 

reprezentujEj ten sam klub. SOl. 
zawodnikaml Osrodka Mistrzo
stwa Sportowego i trenuJq ra
zem po 2 razy dziennie. Nato
miast Krzysztof i Daniel Mura
wski dOlychczas grail ze sobq 
zaledwie 3 razy na Og6lnopol
skich Turniejach Klasy'ikacYI
nych, natomiast .en ostatni by! 
ich czwartym ra2em zagranym 
tunllejem. 

Zar6wno Stamirowski z Mura· 
wskim, jak lei. G6rak z Wosiem 
pierwsze walki w lurnieju wygry
wall dose gladko i tak dobrn~11 
do finalv. Przed finalem widac 
by!o pewnosc u jednych i u dru
gich. Gra fina!owa zacz~!a si~ 
ad ostrych atak6w obu par. Po 
wyr6wnanej grze pierwszego 
sela 21: 16wygrali Gorak - Wos. 

dokonczenie na sIr. 12 
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Z PRAC ORGANOW SAMORZ4DOWYCH
 

W kwietniu Rada obradowala 
dWUkrotnie. Sesja, k 6ra odbyla 
si~ szesnastego byla sesjq nad
zwyczajnq. Zwolana zoslala na 
wniosek osrnlorga radnych w 
celu przedyskulowania sprawy 
przynaleznosci grniny Nasielsk 
do powiatu. Poprzednia Rada 
uwazala. ze korzystniej dla Gmi
ny byJoby przynalezec do po
wiatu Nowy Dw6r Mazowiecki, 
W sprawie Ie] podJ~to stosownq 
uchwalfi!. Z odpowiednim wnio
skiern wystqpiono do inslancji 
decydujqcych 0 nowym podzia
Ie administracyjnym kraju. 
Wniosek Gminy z05tal uwzglfi!
dniony. Decyzj~ 0 ch()ci nalei:e
nia do powiatu w owyrn Dwo
rze podtrzyrnala na swym trze
cim posiedzeniu obecna Rada. 
Od tamtej chwili rnin~Jo jednak 
prawie Irzy lata. Ostatnio spra
wa powiatyzacji odzyla na no
WOo Pojawily si~ tei glosy za 
utrzymaniem staryeh struktur 
powiatowych i przyna1eznosci 
Nasielska do powialu pUl1uskie
go. StCjd wniosekgrupy radnych 
o ponowne przedyskutowanie 
tej sprawy. 

Jak zauwazyll niekt6rzy z rad
nych nie byloby problemu, gdy
by Nasielsk magi zas ac mia
slem powiatowym. Jest to Jed
nak nierealne. wi~c trzeba opo
wiedziec si~ za kt6ryms z po
wialOw. Po dtugiej i burzliwej 
dyskusji postanowiono podjqc 
decyzjl; na obecnej sesji. W glo
sowaniu 12 os6b opowiedzialo 
sil; za utrzymaniem w mocy po
przednich decyzji obydwu Rad. 
Ii. za przynaleznosciq Gminy 
Nasielsk do powiatu nowodwor· 
skiego, 4 osoby byly lej decyzji 
przeciwne, a 3 wslrzymaly Sl() 

od glosu. 
Druga sesja kwietniowa. a 35. 

juz w obecnej kadencji odbyla 
sil; w dniu 27. Do zapropono
wanego wczesniej porzGdku ob
rad wprowadzono kilka popra
wek. Polegaly one na wprowa
dzeniu dodatkowych projektow 
uchwal. jakie postanowiono 
padjqe na tej ses]i. TradycYJnie 
na poczqtku udzielono glosu 
mieszkancom gminy. Tym ra
zem ctl!;)C przedstawienia prob
lem6w swej wsi zglosila tylko 

IYGIE 
NASIELSKA 

jedna osoba - Pani Soltys z K~
dzierzawic. Kolejny raz poru
szyla spraw!;) drogi. ChodzHo 0 

jej naprawf,') po zimie. W odpo
wiedzi Burmistrz poinformowal, 
i: droga ta przewidziana jest do 
generalnej rnodernizacji Wszy
stko zalezy od srodkow, jakie 
grnina ma nadziejl(! uzyskac od 
ARiMR, 

W punkcie poswil;conym in
terpelac]om zabra/o glos pi!;)ciu 
radnych. Poruszono m.in. spra
w~ cenlratnego ogrzewania w 
szkole w Popowie. sk/adowiska 
smieci w Jask610wie, niebezpie
cznych pulapek na ul. Pi/sud
skiego, zasloin wody na ul. War
szawskiej. zabezp;eczenia 
przed dewastaCJq budynku 00
mu Nauczyciela przy SP nr 1, 
gazyflkacji ul. Lesnej, Mlynar
skiej i Kilinskiego. Radni zwr6clii 
tez uwagf,i' na nrestaranne, Ich 
zdaniem, spos6b zakladania in
stalacji telefonicznych (tatwosc 
przerwania Sleci tub przyl<jcze
nia Sl!;) os6b trzecich). 

Po sprawozdaniu Burmlstrza 
z prac Zarzqdu i wykonanie 
uchwal Rady od ostatniej sesji 
przyslClpiono do gl6wnej tego 
dnla ez!;)sci obrad. Byly one bo
wi em poswil';lcone podsumowa
niu calorocznej pracy Burmi· 
strza i Zarzqdu oraz jej ocenie. 
Wczesniej w czasie posiedzen 
poszczeg61nych Komisji Rady 
om6wiono szczeg6Jowo realiza
cjlil zadar'l i wykonanie zaloien 
linansowych. Obecnie Pani 
Skarbnik jeszcze raz zloiyla 
syntetycz ne sprawozdanie z 
wykonania budze u za rok 1997. 
Po kr6tkiej dyskusji wysluchano 
uwag i opinii Komisji Rewizyjnej 
w teJ sprawie. Zapoznano sif;! 
r6wniei. Z opiniq Regionalnej Iz
by Obrachunkowej w Olsztynie. 
Rada w glosowaniu Jawnym 
przy jednym glosie sprzeciwu 
przyj~a sprawozdanie z wyko· 
nania budi:etu. 

Kolejnym pU:l:<tem obrad byl 
wniosek Przewodniczqcego Ko
rnisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolulonum dla Za
rzC\du za rok 1997. WnOSl1 on 0 

jego udzielenie. PrzewodniCZq
cy Rady odczyta/ uchwal~ Re
gionalnej Izby Obrachunkowej. 
w kt6rej sk/ad orzekajqcy tej in
stancji pozytywnie zaopiniowal 
wniosek Komisji Rewizyjnej 0 

udzielenie ZarzC\dowi absolulO
rium z raeji wykonania bUdzetu 
za rok 1997. Po zrealizowaniu 
przewidzianej procedury przy

st<lpiono do glosowanla nad po
stawionym wnioskiem. Przy jed" 
nym glosie przeciwnym i trzech 
wslrzymujqcych si~ Rada 
udzielila Zarza"dowi absoluto
rium. 

W nastE;!pnym punkcie obrad 
przewidziane byly wybory nie
stalych czJonk6w Komisji Prze
targ owei. Rada postanowila jed
nak, ze w zwiqzku ze zblizajq' 
cym si~ koricem kadencji Korni
sja bf,i'dzie pracowala w dotych
czasowym sk/adzie. Po tej de
cyzji radni wystuchali kolejno 
sprawozdari z praey wszystkich 
Komisji Rady. 

Drugim wa.znym blokiem za
gadnieri na te] sesji bylo podj!;)

cie szeregu uchwal. I tak posta
nowiono: zbyc nieruchomosci 
(dzialki budowlane I lokale mie
szkalne); zarz<jdzic wybory sol
tys6w we wsiach Jask%wo i 
Psucin, zbyc udzial w nierucho
mosci rolnej we wsi Jask6lowo; 
nadac nazwy ilOWO powstalylll 
ulicom w miescie Nasielsku; na
bye nieruchomosc - leren pod 
parking przy ul. Sw. Wojciecha; 
zrnienie wynagrodzenie burmi
strza, ustalic szczeg6lowe za
sady wykonywania czynnosci 
wypalania slorny i pozostalosci 
roslinnych n3 polach. 

NOlowal A.Z. 

Posiedzenie Zarz(jdu w dniu 
20 kwielnia bylo jedynyrn spot
kaniem tego organu samorzq
dowego w minionym rniesiqcu. 
Na poczqtku rozpatrzono prob
lem dziecka, ktorego rodzice 
ehcieliby umlescic w przedszko
lu samorzqdowym. Klopot jed
nak w tym, .ze dziecko wymaga 
indywidualnego toku naUCZ3
nia. Czlonkowie Zarzqdu razem 
z Paniq Dyrektor przedszkola 
zastanawiali si!;) nad mozliwos
dami pomocy tej rodzinie a tak
ze pomocy innym rodzinom. 
kt6rych dzieci wymagac b{ldq 
podobnej opieki. Jest to a tyle 
trudne, is nasze przedszkole 
nie posiada grup integracyjnych 
i nie jest przygotowane do pracy 
z dziecmi wymagajqcymi spe
cjaJistycznej opieki. 

W kolejnym punkcie obrad 
przygotowano szereg projek16w 
uchwal, kt6re zostanq rozpa
trzone ptzez Rad~ na najblii.
szej sesji. Dotyczyly one przede 
wszystkim zbycia nieruchomos
ci (Iokali mieszkalnych wraz z 
dzialkami, na kt6rych si~ znal
duj(j) oraz dzialek. Ponadto Za
rZqd pazYlywnie zaopiniowal 
projekt uchwaly 0 zbyciu udzialu 
w nieruehomosci polo.zonej we 
si Jask6Jowo i projekt uchwaly w 
sprawie nadania nazw nowo po
wstalym ulicom. 

Ostatnirn punktem posiedze
nia bylo rozpatrzenie pism kie
rowanych do Zarzqou_ W wyni
ku dyskusji postanowiono: od
mownie odpowiedziec na pros
b() Przedsi()biorstwa Produkcyj
no-Handlowego "Elektroplast" 
o umorzenie podatku ad nowo 

nabytych gruntow; wyrazic zgo
dl; dwom podmiotom gospodar
ezym na sprzedaz napojow al
koholowych ad 4,5 do 18%; od
!azyc do rozpatrzenia w roku 
przyszlym wniosek Rady Solec
kiej w Chrcynnie 0 zwodociq
gowanie wsi, odlozyc do odpo
wiedniej chwili rozpatrzenie 
wniosku tejze wsi 0 przeniesie
nie ieh do obwodu wyborczego 
w Zabiczynie; zorganizowac 
wyjazdowe posiedzenie Zarzq
du w celu zapoznania si{l ze 
stopniem zaawansowania prac 
na budowie swietlicy w Andzi
nie: uruchomic komiS)l; do 
sprawdzenia ezy na terenach 
prywalnych i panstwowych 
zainstalowane Sq pojemniki na 
smieci; przekazac do decyzji 
Radzie wnioski organizacji 0 

wsparcie finansowe. 
Ponadto Zarzqd dyskutowaJ 

0: budoWie wysypiska i przywo
ionych spoza terenu gminy 
smieciach na wysypisko w Ko
sewie; problernach zWICjzanych 
ze zwirowniarni zlokalizowany
mi na terenie naszej gminy; 
skardze rnieszkanca gminy na 
ZarzCjd i Burmistrza skierowanej 
do Sejmiku Samorzqdowego a 
dotyczCjcej doprowadzenia 
energii elektrycznej do dzialek 
budowlanych; dzialaniach ma
jqcych na celu nabycie gruntow 
pod budow~ oczyszczalni scie
k6w; zadaniach wynikajqcych 
ze zlokalizowania w naszym 
miescie doi:ynek diecezjalnych. 

Wynotowal AZ. 2 



Naslelsk jest mlastem, w kta
rym nigdy nie brakowalo ludzi 
uzdolnionych muzycznie. Wielu 
nasielszczan potrall grac na ja
kims instrumencie. Jednym wy
chodzi to lepiej, innym gorzej, 
ale wazne jest ta. ze pr6bujq, bo 
przeciez muzyka !agodzi oby
czaje, a w naszej miejscowoscL 

Najmlodszy uczestnik koncertu - zespoi SECOND. 

szczeg61nie p6Znyrn wieczo
rem, lagadnych obyczaj6w nie 
radzi;) szukac. 

Od kilku lat da si~ zaobserwo
wac wzrost zainteresowania 
muzykCi, Wielu mlodych, zdal
nych ludzi tworzy amatorskie 
zespoly, chc",c zaprezentowac 
innym swojq pasj~ i umiej~'nos
ci. Poswi~cajq dUZq CZlilSC swa
jego wolnego czasu, probujqc 
!ak najlepiej odtworzyc kompa-

Ilose zespol6w. ktore zQ!osily 
sw6j udzia! w tej imprezie milo 
zaskaczy!a organizator6w, aka
zalo si~ bowiem, ie na terenie 
tak malego miasta jakim jest Na
sielsk istnieje 7 grup, z ktarych 
6 wystClpilo na FESTIWALU. 
przy wype!nionej po brzegi sali 
kina "Niwa" pierwsza zaprezen

towa!a si~ grupa KOSTAS 
SOU INTER (Marcin Kus - gita
ra. Leszek Gal~zewskl-bas, Ni· 
kifar Mleczak - perkusja). ktora 
istnieje ad lutego 1997 r. Zesp6! 
tworzy wlasne kompozycje. 0 
rodzaju muzyki, ktory wykonuji1 
mowiCj po prostu: "jest ci(:zka"

Nast(:pnie na scenie pojawil 
si~ D-KOMPLEX (Jacek Gaw
roriski - spiew, bas, Tomasz To
pczewski - spiew, gitara, Ratal 

Zesp61 TWEETY 

zycje znanych arlystow, lub 
stworzyc w!asne. 

Jak do lej pory, nie by!o w 
naszym miescie zbyt wielu moz
liwosci pokazania si~. Szansf;' 
zaprezentawania swoich urnie
jfi!tnosci dal, amatorskirn gru
pom rockowym, Nasielskl Osro
dek Kultury organizujqc 01.05. 
FESTIWAL ROCKOWY. 

Gorski - perkusja). Tworezosc 
cz!onk6w tej grupy to wypadko
wa ieh muzycznych fascynacji. 
Na pewno odnalezc w niel moz
na dalekie echa punk rocka, ezy 
nowej tali. Wytrawny sluchacz 
m6g1 rowniez us!yszec brzmie
nia charakterystyczne dla lal90
Iych. 

Jako trzeci nasielsklei publi

cznosci zaprezentowa! sif;' ist
niej'lcy ad grudnia 1997 r. ze
spol TWEETY (Monika Dzikori, 

Klasyczny MOBY DICK 

Iza Michalak - spiew, Marcin 
Kus - gitara, Leszek Galqzewski 
- bas, Ikifor Mleczak - perku
sial. Zadebiutowal on na KON
CERCIE WALENTYNKOWYM 

Roben KaminskI. a maze Jan Bo.? 

(13.02_1998 r.) prezentu)qc 
utwory taklch grup jak O.NA, 
HEY, NIRWANA. Na Festiwalu 
Rockowym zagrali juz wlasne 
kornpozycje. Kolejnym wyko
nawcq by! MOBY DICK w skia
dzie: Karnil Umirlski - gitara. To
masz Modzelewski - bas, Rafa! 
G6rski - perkusja. Grupa 1a ist
nieje ad stycznia 1998 r., a 
udzial w lej imprezie byl jej pier
wszym pUblicznyn wyS1~pem_ 
W ich wykonaniu uslyszelismy 
utwory nalezqce do klasyki mu
zyki rockowej, 

Najm!odszym uczestnikrem 
Festiwalu by! zesp6! SEKOND 
(Jacek lye - spiew, gitara, Ratal 
8ombalickl- gitara, Kamil Umin
ski - bas, Ralal G6rski - perku
sja) powslal on na bazie duetu 

gitarowego WENA na miesiqc 
przed lestiwalem. Mimo niewie
lu pr6b udalo si~ przygotowac 

materia!. kt6ry moO" zademon
strowae nasielskie) publicznos
ci. Ostatnim wykonawcq. kt6ry 
zaprezentowal si$ na scenie 
Festiwalu byl zesp6! PLAY 
BACK w Sf ladzie: Robert Ka
miriski - gitara. spiew, Jarek Ko
lakowski - spiew. Marcin Chru
stawski - gitara, Marcin Kamin
ski - bas, Rafal Gorski - perku
sja. Sq to ludzie, kt6rych rascy
nuje muzyka zespoju LADY 
PANK. Dlatego na koncercie 
mogJ1smy uslyszec W leri wyko
naniu znane przeboje lej czo~o
wej polskiej grupy rackowej. 
Gdy schodzili ze sceny publicz
nose skandowala: "LA-DY 
PANK. LA-DY PANK". 

Fakiem godnym uwagi jest to, 
ze w 6 zespo!ach, biorqcych 
udzia! w ko cercie gralo tylko 
dw6ch perkusistqw (Nikifor Mle
czak - KOSTAS SOUINTER, 
TWEETY. Ratal Gorski - MOBY 
DICK, D-KOMPLEX, SECOND, 
PLAY BACK). 

Kierownictwo Osrodka Kultu
ry dzi$kuje wszystkim, kt6rzy 
przyczynili Sl$ do tego, ze Festi
wal si$ adbyl. Dotyczy to zar6w
no anystow jak i osaby, kt6re 
wypozyczyly sprz$t wykorzy
stany podczas lei imprezy. Jed
noczesnre zapraszamy wszy
stkich na KONCERT w czefW
cu. 

MT. 
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Liczymy na uaktywnienie nie stniczenia przy podejmowaniu 
tylko mlodziezy i ludzi zwiqza decyzji przez adlllinislracj~ 1'111'1 
nych zawodowo z szeroko poj~ sprawacll, udzial w spolecz
t(j ekologlq 1 oehron(j Sradowi· nych cialach doradezych i kon

Pieskie zycie 
o bezpariskich psach mozna datnicy mowiq wprost. ze nie 

pisac na okrq910. Walt;!saly si~ chc~, aby w ten spos6b wyda· 
po naszych ullcac 1. walli!saJCl i wac ich pieniqdze. Cz~sto sty
)ak uczy doswiadezenie walt;! szy SIfi! tez, ze mllosniey i obror\
sac sit;: zapewne b~dq. Gdyby cy zWierzql nie powinni wyClq
SIt;: tylko walt;!saly! Gorzej, ie gat relk do kasy miejskiej, lecz 
przy okazji coraz cz~scie) ataku zorganizowac sil;, zrobic sklad
1'1 ludzi. I 1'1 naszej gminie zda kr;- i za wlasne pieniqdze ulrzy
rzyly si~ przypadki powai.nego mywac scl1roniska Poniewaz 
pogryzienia dzieci i doroslych. nie wszysey tak uwaiajq. nie

o pSlm problemie pisalismy kt6rzy sugerujq. aby miasto 
juz, i to kilkakrotnie. na lamach przeznaczylo na ten eel pieniq
nasze~o pisemka. Poniewai dze z podalkow, klore wplacajq 
wszelkte proby zaradzenia nie podatki ad pSGw. Co jednak na 
bezpieczeristwu konczyly si~ to powiedzCl sami zainteresowa
poraikami, redakcyjny kolega w ni? 
paidziernikowym numerze "Zy Sarna akeja wy!apywania 
cia" w artykuJe - "Czy naprawdli! .. naszych wsp6lnych" piesk6w 
kochamy?" nieco przekornie pi tei wY\-'JOlywala przeclV1slawne 
sal, ie trzeba b~dzie powolac reakcje mieszkanc6w miasta. 
Towarzystwo Ochrony ludzi Jednl cieszyli si~ uwazajqe. ie 
przed Bezpanskimi Zwierzli!la miasto b~dzie bezpieezniejsze, 
mL P6 oku lemu uwaialem, ie inni atomiast nie szczl?dzih a
w swycll propozycjach nleco paezom obrazlil.vyeh slow. a nie
przesadzil, dzisiaj natomias\ klorzy po prostu pieski chowali 
wiem. ie mia! wiele raeji i ehyba IUb twierdzili. ie to Sq ieh udo
niekt6rzy z sympatyk6w Towa mowione zwierzqtka. Obecnle 
rzystwa Opieki nad Zwierz~tami w lakim wypadku trzeba b~dzle 
stanCl I~ ort?downikanll pro potwierdzic to swiadectwem 
ponowanego nowego Towarzy szczepienia i dowodem oplaea
s!\.va. Jest 0 ym bardziej uza nia podalku_ 
sadmone. poniewai interesy Psi problem nie dOlyczy lylko 
zwierzqt bardzo dobrze ehroni miasta. Bezpansk,e psy biegajq 
nowa ust wa. takze po wiejskich drogach. 

Os atnie, kwietniowe wyda Mysliwi alarmujq. ie gwaltownie 
rzenia na nasielsklch ulicach je zmniejszyla sifil w lasach ilosc 
szeze raz pokaza!y. ze problem zwierzyny drobnej. a przyezyn~ 
wymaga szybkiego i radykalne· lego stanu upalrujq w 2wi~kszo
go rozvviqza ia. Wylapywanie nej ilosci wal~sajqeych si~ 
bezpariskich ps6w j odstawlania psow. 
ich do schronisk 1'1 zadnym slo To co napisalem powyi.ej jesl 
pniu nie rozwi<jZuje problemu_ tylko jednq slronCj medalu. Isl
Juz w kilka d li po kaidej takiej nieje i druga. Cz~sto spo ykamy 
akcji na ulieach pojawiaj(l si~ no sil; z przejawami ..dzikiego" tra
we gromady lych zwierz(lt. k owanla zwierzqt przez ludzi. 
Przypomnli! lez. 2e Sq lo akcje Zbite, zmaltretowane, okaleezo
bard 0 kosztowne. Za kaidq ne, z wylupionymi oczami i po
ad owionq sz uk~ mlas 0 musia lamanyml konezynami zdaJ'1 Sit; 
10 zaplacic wyspecjalizowanej mowle, za lakie wlelu ludzi na
firmie 340 zl (3400000 staryeh lezaloby odlowic ; umiescic w 
z!otych). Czy nasze miasto staG jakims schronisku. 
na akie v-IYdatki? iek Drzy po- AZ. 

Polski Klub Ekologiczny 
Kolo w Nasielsku 

UznajqC prawo do zycia w s wie swiadomoSci. ie jakosc 
czys ym i zdrowym srodowisku zyeia zalezy ad racjonalnego 
za jednq z podstaw godnego iy gospodarowania zasobaml na
cia, oraz slojqC na s1anowisku lurainymi i zachowania r6wno
peinego poszanowania integral· wagi mi~dzy srodowiskiem a 
nosci natury i zachodz'1cych w rozwojem eywihzaCji, powsze
nlej zjawisk - grupa ludzi dobrej chna edukacja ekologiczna to 
woli, kl6rzy sCj zain\eresQwani gj6wne cale dzialania Klubu. 
oehronq i ksztaltowaniem sro Podejrnowanie dzialan. ini· 
dowlska przyrodniczego I kultu cjatyw i inter.'1eneji w zakresie 
rowego czfowieka zgodme z za oehrony srodowiska i ekologii 
sadami ekorozwoju utworzy!a poprzez wyst~powaniado orga
Kofo Polskiego Klubu Ekologi now administraeji publicznej i 
cznego w 'asielsku. sCld6w cetem usunl~da zagro

Kszlaltowanie 1'1 spoleczeri- ien. ale przede w5zystkim 
wsp61dzialanie z jednostkami 
organizacyjnymi 1'1 opracowy
waniu i realizacji program6w i 
plan6w dZlalania zmierzajqcyeh lYelE do poprawy stanu Srodowiska. 
wlasciwego stosunku do lwie
rzq i innych skladnik6w przyro
dy ivwej. 

4 NASIELSKA 

ska, ale a za wszystklch kt6rzy rolnych oraz zobowiqzaniu or
ChCi.i urzeczywistnit powyzsze gan6w administracji rzqdowej 
cele poprzez sw6j wklad praey organ6w gminy do dzielania 
spoleczne). oraz przes rzegac pomocy i informaeji 1'1 dZlala
deklaraejt Ideowej Klubu. niach na rzeez ochrony srodowi

Do lej krotklei mformaeji walio ska. 
jes2cze dodac, mozliwosc ucze- Zarzqd Kofa 

Majowa kwesta PCK
 
,.PROSIMY 0 GROSIK NA sklepow i sprzedajqcy na targo

PCK" - takq prosb~ moina bylo wisku kupcy i wiejskie gospody
uslyszec na nasielskim targu we nie. Malkon ent6w bylo malo. 
wtorek 12.05.98 r. KwestUJClcy czlonkowie Klubu 

Jak co roklJ tradyeyjnie 1'1 ma MDK w Nasielsku p. Zenobia 
ju czervvonokrzyscy kwestarze lempicka, p, Slawomir Barzul· 
wyszli zbierac datki dla najbied ski i Zdzislaw Kolakowski twler
nleJszyeh. ReakCJe ludzi byly dzq.. e nasiel zczanie potrafiq 
r6zne. Jeani dali lyle na ile Ich wsp6lcLUC Innym i nie Sq skqpi. 
bylo w danym momencie stat, Kazdy kto dawal chot grosik da
inrll narzekalJ ze ..clqgle ktos wa! go ze szczerego serca. 
ctlodzi i iebrze 0 datki" Dawall Wszys kim za 10 gorqco dzi/i!ku
ludzie slarsi dzielCje si~ tym co jemy. 
mleli, wykazuj<,!c zrozumienie 
dla potrzeb innych, wlascielele MW. 

Dziewczyna na medal
 
.0 Sylwii lodzi:iskiej pisalismy wynikiem 312.5 kg. Na rewl at 

JUZ na sportoweJ strome nasze ten zlozyly si~: 125 kg w przy
go pi sma. Uprawia tr6jb6j silo siadzie, 60 kg wyciskanie leiqe. 
wy. Jest jednq z ezolowych ju 127,5 kg w martwym ciqgu. . 
morek kraJu w swej kalegorii wa Jej klubowy lrener Zdzislaw 
gowej. Stawala juz na podium Pierikos w artykule zamieszczo
rnistrzostw Polski Junior6w. nym w Tygodniku Ciechano
Obecnie reprezentuJe puttuski wskim pisze. ie wynik osi<lQni~
MKS arew. W klubie tym Iy przez Sylwi~ jest godny UW8

osiqgn/i!la najwi~ksze dotych gi. Chwali sly!. w jakim zawodnl
czasowe sukcesy, ale sportowCj czka go uzyskala. Podkresla ce-
karier~ zaczynala w nasielskim chy j8k'charakteru, takie jak: wo
Spartakusie . klubie. kt6ry pro I~ wal i, zimn krew I opanowa
wadzl swe zaj~cla w sllowni na nie. Ceehy e, jak pisze i umie
naszym stadionie miejsklm. Syl j~tnosci techniczne swiadczq 0 
wia jest rodowilq nasielszczan zawodniczej dojrzalosci Opinia 
kq i ehociaz reprezentuje obec trenera Pienkosa to doskonala 
nie Pultusk. wynikl jej nie mogq rekomendaCja mlodej zawodni
bye nam oboj~tne. Wszystko ezki. Z takq opiniq naleiy slfi 
wskazuje, ie jest to wyj'1tkowo liczyc i jej ufae, bo napisal jq 
ulalentowana zawodniczka. ezl wlek, kt6ry Jest lednym z 
kt6ra VI tr6jboJu Sllowym oie najlepszych szkoleniowcow 1'1 

OSl'1gnqC je zcze bardzo wiele. lej dyscyplinie sponowej w Pol
W marcu slartowala w mi sce 

strzostwaell Polski juniorow 1'1 

Leg niey. Zdobyla srebrny medal Al. 



Z prywatnej posesji przy ul. P.O.w, nieznany sprawea skradl 
rower g6rski war10sci 500 zl. 

Nasielsk - 4.04, na ul. Klonowei nieletni rozbojnik zabra! malemu 
chlopeu z r~ki zegarek war10sei 35 zl. 

Polieja ustalila sprawe~ napadu i odzyskala czesomierz, 
10.04, padezas rodzinnej awantury bt;ldqcy pod wp!ywem alkoho

lu syn uderzyl noi.em ojea raniqe go w klatk~ pierSlowCl i pluca. 
Noiownik zostal zatrzymany do dyspozycji prokuratora. 

17.04. w miejscowosci Chrcynno kierujqcy ciqgnikiem ziecha~ 

nagle na lewq stron~ dragi i uderzyl w stojClcego przy parkujCjcym 
na poboczu samoehodzle chlopea. Mala ofiara wypadku doznata 
zlamania nogi. Sprawca wypadku zbiegl z miejsca zdarzenia. 

W Nasielsku podezas transakcji kupna-sprzedazy samochodu 
nieznany sprawca po wyrwaniu kluczyk6w sarnochodowych z rigki 
wlascicielki zbiegi "Oplem-Vectrcl" wanosei 20.000 zl. 

W miejscowosci Piescirogl Nowe dokonano wlamania do m18

szkania skqd ziodzieje zabrali telew~6r "Elemis", organy "Casio" 
oraz pieniqdze 0 Iqcznej wanGsci 3ElOe zl. Policja zatrzymala ama
torow cudzej wlasnoSci. 

W Zabiczynie 20.04. jad<jcy molorem mieszkaniec lej mie)sco
wosci, nagle stracil panowanie nad pojazdem i uderzyl w przydrozne 
drzewo. MOlocyklisla poniosl smierc na miejscu wypadku. 

W Mokrzycach w ostatnim mleSlqCU dokonano kilkakrotnie wta
mania do niezamieszkalego budynku s Eld skradziono dwie slare 
szafy, komod~ i piec kaflowy. 

24.04. w Pniewie kierujqcy samochodem m-ki "Citroen" wymusil 
pierwszenstwo przejazdu na Fiacie 12sp.. ktorego kierujqcy chcqc 
uniknqc czolowego zderzeria z nadjeidzajqcym z naprzeciwka 
pojazdem, zjechal na pobocze i uderzyl w rowerzyst~. Pechowy 
cyklista doznal zlamania nogi. 

25.04. nieznani sprawcy dokonali wJarnania do samochodu m-kl 
.. Lublin" zaparkowanego przy nasielskim cmentarzu, ZlodzieW za
brali dokumenty i torebk~ z pienilildzmi. 

W Andzi nie 27.04. splo nq! budynek mieszkalny. Przyp uszczal nie 
przyczynq poiaru bylo zwarcie instalacji elektrycznej. 

Z terenu budowy przy ul. P.O.W. w Nasielsku skradzlono 30 bill. 
przewodu od spawarki. Sprawcq kradziezy okazal sii;! brat poszko
dowanej, 

Z terenu dw6ch posesji na osiedlu Krupka w przeCIClgu ostatnich 
miesiecy nieznanl sprawcy skradli silnik elektryczny oraz rury hy
drauliczne 0 Iqeznej war10sci 1100 zl. W wyniku przeprowadzoflego 
dochodzenia policia ustalila sprawcow i paserow biorCjcych udzial w 
przestepstwie. 

UCHWAlA Nr XXXV1I243/98 
Rady Miejskiej w Nasielsku 

z dnia 27 kwietnia 1998 roku 

w sprawie przyj~cia sprawozdania z wykonania budi:etu 
miasta i gminy za rok 1997 

Na podslawie art. 18 us!. 2 pkl 4 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorz'ldzie lerytorialnym (Dz.U. Nr 13. poz. 74 Z 1996 roku - tekstjednolity 
z p6Zniejszymi zmianaml) oraz art. S5 US!. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 
r Prawo budzelowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) Rada Miejska w 
Nasielsku po zapoznaniu sifi! z opiniq Komisji Rewizyjnej uchwala. co nastl;j' 
pule; 

§ 1 
PrzyjmuJe sifi! sprawozdanie Zarzqdu Miejskiego z wykonania budze u za 

rok 1996 stanOWlqC8 za!qcznik do niniejszej uchwaly. 
§ 2 

Uchwali; ogbsza si~ poprzez podanie jej tresei do publicznej wiadomosci 
w spos6b zwyczajowo przyj{lty oraz podaie do wiadomosci Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i Wojewodzklego Urz(;'du Statystycznego. 

§3 
Wykor anre uchwaiy powierza si'\) Zarz<jdowi Miejskiemu.
 

§4
 
Uchwala wchodzi w zycfe z dniem podjecia,
 

PRZEWODNICZACY
 
Rady Miejskiej
 

TadeuS2 Modzelewski
 

UCHWAlA Nr XXXVJ(244/98 
Rady Miejskiej w Nasielsku 

z dnia 27 kwietnia 1998 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarz~dowi Miejskiemu za 
rok 1997 

Wobee przyj\?eia sprawozdania z wykona ia budzelu m'asta i gminy za 
1997 rok (uehwala Nr XXXVl/243/98 Rady Miejskiej WNasielsku z dnia 27 
kwietnia 1997 roku w sprawle przYJl;~cia sprawozdama z \'I')'konania miasla i 
gmlny za rok 1997 po zapuznaniu si~ z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 
spraWle udzrelenia absolutorlum Zarzqdowi w Naslelsku za rok 1997 Rada 
vtieJska II( Nasielsku dzialajqe na podstawie art. 18 US\. 2 pk\. 4 usta\'I')' z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzle Iflrytorialnym (Oz.U. Nr 13, poz. 74 Z 1996 r. 
'leks! jednolity) ora;: art. 55 us\. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo 
budZetowe (Dz,U, z 1993 r., Nr 72, paz. 344) Uchwala. co nas\epuje: 

§ 1 
Udziela sie Zarzqdowi Miejsklemu w Nasielsku absolutorium za rok 1997. 

§2 
Uchwale oglasza sie poprzez podanie jej lresci do pubiicznej wiadomQsci 

w spos6b zwyczajOWO prZYle ty oraz podaje do wiadomosci Reglonalnej Izby 
Obracll unkowej, 

§3 
Wykonanl8 uchwaiy powlerza Sill Zarzqdowi Miejskiemu, 

§4 
Ucllwala wcllodzi W zyCl8 z dnlem podleCla. 

PRZEWQONICZI\CY
 
Rady Miejskiej
 

Tadeusz Modzelewski
 

c.d, Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Brat Stanislaw wyszedl naprzeciw niosClcyeh dziewczynt; i 
poznal od razu len stan niebezpieczny. 

- Moje dziecko - przemowil powai.nie - cale zycie b~dzlesz 
mia{a za co dzif;)kowac Panu Bogu l Dziadek twoj i.yje, ale 
najmniejsze wstrzqsnienie moze go 0 zapalenie mozgu i smlerc 
przyprawic, Nakazuj~ ci wi{lc milczenie, spokoj i prOSZt;l, wypij to 
w tej ehwili. 

Anulka wypila postusznle napoj podany, Byl to kirsz. owa 
mocna wodka, ktorq wsz~dzie w Alpach styryjskich i tyrolskich 
w wisien pigdzq i zawsze w drodze majq w zapasie, 

Po chwili trunek zaczq! dzialac; dziewGzyna usiadla niedaleko 
dziadka. ktory oddychaJ ciigzko, chwilami oczy otwiera~ i znowu 
wpada! w senne odri;!twienie, chciala przelllQwic, poruszyc sii;!, 
uczula og61nq niemoc we wszystkich czlonkach i sama nie 
wiedziala, kiedy zasnl;)la. 

- No moi drudzy ludzle - przemowil Irater Stanislaus - nie 
straciliscie dnia, ura owaliscie zycie dwojgu ludziom, odbierzecie 
za to w n:ebie sowitq nagrod~; ale Irzeba dobry uGzynek do 
korica wypelnic. Idzcie wif;)c do klasztoru, odniescie zywnosc i 
zarazem powiedzcie ojcu gwardianinowi 0 calym wypadku Pro
sz.~, zeby przyslal nosze po rannego i lektykl;! po dziewczyn~; 

choc nie skaleczona, pewnie sama isc nle bi;!dzie mogla. A 
zabierzcie z sobq Kobolda. 

- Kobold! Kobold, gdziei si~ ta bestia podziala? Stoj! stoj! 
wolal kwestarz, widzCle, i.e osiel podjadlszy, zaczClt si{l tarzac, 
bez wzgl~du na chleb i owoce, kt6re mial w koszach. 

Przywledziony do porzqdku kilkoma uderzeniami, Kobold 
trzepnC\1 uszami, ryknql przerailiwie, jakby skarzqc si~ na nie
sprawiedliwosc, jaka go spotkala, parsknal i poszedl z wiesnia
kaml. 

Jui. si~ dobrze zmierzchlo, kiedy wyslannicy wrocili. Towarzyszy
10 im kilku braci zakonnych, poruszonych niezwyklym wypadkiem. 

Obudzila siE1 i Anusia I zaj~la troskliwie dziadkiem. Niestety! 
zupelnie byl nieprzytomny. Wloiono go ostroinie na nosze i 
poch6d ruszyl, podobny do pogrzebowego, zapalone pochodnie 
dopefnialy przykrego wrazenia. 

Anusia niesiona w lektyce, patrzy w niebo. Ksili!i.yc wychodzi 
zza g6r, jasna gwiazda b1ySlCZY nad wiezCl klasztoru, ta sama 
pewnie swieci nad Polskq. Ilei. razy patrzala na podobnq ze 
swego ganku w Nasielsku. Jakimi.e uczuciern wdzi~eznosci 
przelete Jej serce! B6g dobry otoczy! jCl ojcowskCl opieka. w 1ak 
strasznej chwili i pozwala jej jeszcze ogladac ten swiat tak 
pif;)kny. Aehl ieby tylko dziadek wyzdrowial... 

Staneli przed fUrlq, dzwonek zadzwil?czal, wchodzq w podw6
rze, tam juz czeka! ojciec gwardjanin z kilkoma zakonnikami u 
drzwi foresterium. 
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Telefony wNasielsku w1939 r.
 
W 1939 r. niewiele ich bylo w 

naszym miescie, raptem 36, wli
czajCjc w to stacjEi' kolejowq i Ie· 
lefony w okolicz.nycll dworach, Z 
lutejszej inteligenCJi w ksiqlce 
teletonicznej najliczniej wystE;!
pujq prawnicy. Telefon mieli . 
adwokat Roman D<lbrowskl 
mieszkajqcy przy ul Warsza
wskiej 5 i obaj obroncy sqdowi 
Aleksander Purzycki z ul. Kos
cielnej i Jan Romanowski. Mial 
noariusz, Antoni Smolinski z ul. 
Kosciuszki 16 i J6zet Starze
wski, komornik sCjdowy. Abo
nentem telelonlcznym z nr 34 
by! Sqd Grodzki. 

Z krl'9u medycznego telefon 
byl w skladzie aptecznym Stalll
slawa Tomaszewskiego przy 
Kosciuszki 28 i w aptece Stanl
slawa Mechnikowskiego przy ul. 
Warszawskiej 6. Posiadali go le
karze - Henryk Szoor i Lubow 
Trejgis. 

Telefon na korbk~ by{ w ma
gazynach Syndykatu Rolnicze
go, w Kasie Stetczyka, W Spo{
dzielni Rolniczo-Handlow j 
"Rolnik" i w Zarzgdzie Gminy 
Nasielsk w Chrcynnie oraz w 
Miejskim, u burmlstrza (nr 14). 
Czlery numery byly w dyspozy
CJi Urz~du Poczty, Telegrafu I 

Telelonu, po jednyrn u policji, w 

Fabryce Guz.ik6w "Filar A. i B." 
oraz w Sk~adzle Win i W6dek 
Ry'szarda Boboli. Z okolicznych 
dworow teletony posiadaly tylko 
- Ctlrcynno blildqce wlasnosClq 
Zdzislawi:l Roscisz8wskiego i 
Czajkl nalezqce do Edmunda 
Resz.ke. Poniewaz w Iym czasle 
!rwala budowa odga1lilzienia ko
lejowego do Wieliszewa, kle
rownictwo robot tei dyspono
walo Iiniq telefonicznq. 

W Nasielsku przed wojng liez· 
nle zamiesz.kiwala ludnosc po
chodzenia iydowskiego. W Ii
cZqcym w 1931 f. 6002 miesz
kanc6w naszym mieSCle, 29.23 
mieszkanc6w (48,8%) byto Zy· 
dami. Poniewaz byli aktywni w 
zyclu gospodarczym, dlatego 
lei niejeden z nich mialteleton, 
np.: Sucher Goldbroch, sprze
dawca malerialow budowla
nych. Josek Kacap, Szmul Pe
relmuter i Wolf Rajngewlrtz - ku
pcy zboiowi, Judka Skornik. ku
piec bydla. Srul Skalka w maga
zynie ubran gotowych, Mendel 
Piekarz w sklepie kolonialny , 
Rynek 1. Telefonu z numerem 1 
nie bylo. Spis rozpoczyna si~ od 
numeru 2, kt6rym dysponowal 

at an Torunczyk. wlaseiciel 
rnlyna parowego. 

Edward Lewandowski 

Motoryzacja przed wojn~
 
Podobnie jak i w innych mia

s1ach byla w stadium pOCZqt
kowym, a kazdy przejeidzajq
ey Ulicq samocllod budzil za
ciekawien ie ito nle tylko wsr6d 
dzieci. 

W 1934 r. doliczylismy si~ w 
Nasielsku tylko 3 pojazd6w me
chanicznych. Taks6wk~ do ce
low zarobkowych (nr WR 
65065), czyli dzisiei~ze TAXI 
utrzymywal ulejszy Zyd, Sza

fran Motel, mieszkajCjcy przy ul. 
Warszawskiej 1. Byly jeszeze w 
naszym miesCie dwie polci~ia
r6wki, z kt6rych jedna naleiala 
do Piotra Urbanskiego, a druga 
do jego sqsiada te,z z ul, Kosciu
szki, Tadeusza Zbikowskiego. 
To wszystko, jesli nie liczyc mo
tocykla bez w6zka nalezqcego 
do Aleksandra Bonnerta ze wsi 
Chleblolkl. 

Edward Lewandowski 

Informujemy, ze zarzQdzeniem 
nr 1/98 

Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk z dnia 30 marca 1998 roku 
zostal pO'>"lOlany M-G Zesp6l ds. Ochrony PrzeciwpoiaroweJ i 
Ratownictwa. 

Zadanlem "Zespolu" jest koordynaeja dzialan zmierzajqcych 
do zapobiegania I likwidacji nadzwyezajnych zagroien ludzi i 
srodowiska, bE;!dqcych nast~pstwem dzialania sil przyrody lub 
wypadk6w I katastrol spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym 
zwanym dalej "nadzwyezajnymi zagroieniami", 

Instytucje i organizacje wchodzC,jce w sklad .,Zespolu" - stale 
Jub dorainie - wspo!tworzCj ze swolm polencialem ludzklm i 
sprz~towym M-G System Ratowniczy i Ochrony LUdnosci, 

Powolany w/w "Zesp61" przejmuje obowlqzkl i zadanla M-G 
Komisji ds. Nadzwyczajnych Zagroien Ludzi j Srodowiska Nalu
ralneRo powolanej - zarzgdzeniem nr 2/92 Szefa Obrony Cywil
nej M1asta I Gminy Nasielsk. 

Zbik w finale! 

Po wy Iiminowaniu "Wkry Zuromin:' z rozgrywek 0 Puchar Polski 
na szczeblu wojewodzkirn, pilkarze "Zbika" Wwalce 0 final dwukrot
nie spotkali siliJ z zespolem Boruty KUGzbork. 

W pre,wsz.ym meczu w Nasielsku zwyciE;lzyli 1:0 (bramk~ strzelil 
Macias), a w meczu rewaniowym w Kuczbork.u pokonali swych 
rywali 4:2, a lupem bramkawym podzielill sllil: Muzinski 2, Kujawa i 
MaCias po 1. , 

przeciwlllkiem Zbika w finale bi?dzie zwyei~2.ca z dwumeczu MKS 
Ciechan6w-Start Dzialdowo. 

W pierwszym meczu w Dzialdowle zwyciliJiyl Start 3:1. 

Blii:ej awansu! 

Kolejne meeze ligi okrt;!gowej senior6w przyblizajq pilkarzy ,.Zbi
ka" do IV ligi. bowiem ich przewaga nad rywalami wzraSla. 

W ostatnich meezach pokonall: .,Delfina" Rybno 7:1 (bramki: 
MaCias 3, Kujawa 2, Bor\czak i Muziriski po 1), "Son~" Nowe Mias 0 

6:0 (bramki: Muzinski 2. Kujawa, Fuz, Wieczorkowski i Chudzyriski 
po 1) oraz .,Orl~ta" Babo zewo 1:0 (bramka Kujawa). 

W rozgrywkach ligl okrE;!gowe) junior6w, nasielska mlodziei: zre
misowala w Rybnie 1:1, zwyci~zyla junior6w Baboszewa 3:1, oraz 
poniosla porazkli! z r6wiesnlkami Nowego Miasta 2:3. 

W lidze wojew6dzkiej trall1pkarzy I11l0dzi pilkarze .,lbika" poko
nail "Atak" Ciechan6w 2:0. 

Zloiyli chorego na przygotowanym 16zku. Brat Stanislaw, po 
rozrnowie z gwardjaninem, oswiadczyl Anusi, ie noc dZlsiejszq 
przy rannym CZlJWaC b~dzie; nast~pnie przyni6s1 kawalek ellle
ba, dzbanuszek wody i koszyczek winogron i radzll, spozywszy 
ten skromny posHek, SpOCZqC na kilimkiem okrytej lawie w 
drugiej mniejszej izbie, 

Anusia podziEi'kowala serdecznie, a tak byla zm~czona i ""y
czerpana, ie wkr6tce zasn~a snem kamiennym. 

Dzwony na jutrzniE;' zbudzily dziewczyn!? Podnosi sl~ i zbiera 
mysli. 

Sen ie to byl straszny, ezy jawa? .. Uprzytornila sobie nare
szcie wszystkie zdarzenia dnla wczoraJsz~)go i zacz~a modlic 
silil gorCjCo... 

Nie smie wejse do izdebki dziadka, taka tam cisza grobowal.. 
Zajrzala ... ranny zyje. ale nieprzytomny, w p61snie pogrqzony. 
Inny braciszek kapucyn zast~puje brala Stanislawa, odmawia 
wlasnie pacierze... daje znak r~kq Anulee, ieby si~ usun~{a. 
Wr6cila wililC do swego kqcika. 

Przez male okienko patrzy na ladny wirydarzyk klasztorny; 
cisza, spok6j, bezpieczenstwo. Co za szcz~scie dla nich. ie si~ 
tu dostali i jeszcze ziomka znalezli ... Ale trzeba pomysle6 0 
przyszlosci. Trzos zabrali rabusie, tl6moczek woinica. Przypo
rnniala sobie wtedy 0 dukatach, kt6re sa zaszyte w ukni. 
SZCZlilSIiWg mysl miala kr6lewiczowa, tOl to wszystko, co 1m 
pozosta{o ... 

FlQ 

Zaraz wyprula parE;l 1 dala do rozporzqdzenia bratu Stanisla
wowi, przyni6s1 tei za to cieplq koldr~ i troch~ blelizny dla 
dziadka i dla nie), przytem ubi6r styryjskiej dziewczyny, na 
zmianl;l jej sukni plelgrzymiej, 0 ropnie poszarpanej i podartej. 

Od dnia lego w cil;likieJ trosce i niepokoju mijajq tygodnie. 
Anusia naprzemian z kwestarzem pilnowali chorego. Srnierc 
ciqg Ie stala u progu i ustClpi6 nle cheiala, odp~dzal jq wytrwale 
brat Stanislaw wraz z ojcem Klemensem. lekarzem klasztor
nym. Nareszcie jCl przemogli. Rana gait si~ zacz(lla, przyto
mnos6 wr6cila. Czaszka slowianska nie takie ciosy wytrzy
nlat zdolnal 

Chory bardzo jest jeszcze oslabiony, ale jUi silil podnosi. 
Prowadzony przez wnuczk~ i kweslarza, usiad! na lawie przed 
drzwiami i wygrzewa si(l na sloncu, a s{once paidziernikowe 
takie jeszcze cieple w tej krainie! 

Brat Stanislaw przesiadywal cICjgle, za pozwoleniem gwardia
nll1a, z Zarembq. 

Stlilskniony do polskiej mowy, nie m6g! jej si~ nasluchac. Sam 
tei ch('tnie opowladal swoje dzteJe. 

- Powiedzcie mi - pytal Zaremba - jakim sposobell1 wy, szla
chcic z pod J(ldrzejowa, jak m6wicie, znalezliscie sl(' w ustron
nym styryjskim klasztorku? 

(c.d.n,) 



ZAK~AD
 
FRYZ ERIKI
 

Trwafa (wszvstkie rodzaje), fryzury slubne, KOKI
 

OGIDSZENIA DROBNE
 
*	 Sprzedam pilnie mieszkanie M4 wNasielsku 

- tel.691 25 29. 

"	 Sprzedam mleszkanie wlasnosciowe w Na . 
sielsku, pow. 72 m2 - tel.(O-22) 78246 75. 

,;:	 Mieszkanle spotdzielcze - lokatorskie M5 
( 74m2 - 4 pokoJe) w Nasielsku przy ul. 
Warszawskiej zamieni$ na mniejsze 

tel. 69302 28 (po 19-tej), 
691 27 68 (po 19-tej). 

*	 Wynajmt; loka1 uzytkowy 0 pow. 64.5 m2, 
zlokalizowany w Nasielsku przy ul.Warszaw 
sklej 51/53. 

Wiadomosc: tel. (0-22) 784 1341. 

*' Sprzedam dom ( stan surowy zamknl$ty ) 
- tel. (0-32) 234 28 38. 

*'	 Wydzierzawi~ lokal pod dziaralnosc gospo 
darcZ<';I, powierzchnia: parter - 110 m2, 
I PI$tro - 100 m2, przy ul.Mrynarskiej (rog 
KoscielneJ) w Nasielsku. 

Tel. 691 29 72 ( po 20-tej ). 

* PRYWATNE *
 
SABINETY LEKARSKIE
 

Nasielsk, ul. Koscielna 8 

Lek.med. Lek.med. 
Robert Chmielewski Alldrzej Rernalowicz 

CHIRURG INTERNISTA 
Sj)('Lj({lis/{1 .\I('(~)/(YIIYSj)('(ja!is ICI Mer!:vcv I 'oY 

N()t!.:il/I/cjN( Id;:;IIl/(:i 

Leczenie homeopatyuneChoroby kr~9ostuPo 
Esperal dried I dorostych 

Prryjmuje we wtorki przyjmuje w uwartki 
w godz. 15 -17. w godz. 15 -17. 

... 
---_.	 , .;' .. :.:-: ,.. 

Ottfjd'i:lo.:z.fobili .' 

•~~"• • 
£mnowili RFKIAM);; 
u' "Lyciu !\'asielska" 

CENY OGLOSZEN
 
w Zyciu Nasielska: 

1. Ogloszeni8 drobne (s!owne) - tylko dla os6b 
fizycznych nie prowadzqcych dzialalnosci go
spodarczej - 1,00 zt / 1 stowe 

2. Ogloszenia powlerzchniowe (naJmnleJszy 
modul reklam owy:::; 1/16 stmny) 

• 560,00 zU cata strona 
Stosujemy bonltikaty (dot. p-tu 2) jn .. 

za 2 edycje - 15 % 
za 3 edycje - 20 % 
za 4 I wtfilcej edycjl 25 % 
oraz tzw. dodatkowq u19i? "dla stalego Klier)ta" 
tzn. za ponowne umieszczenie r'eklamy w "ZN" 
a) takiej same] - 10% 
b) Innej reklamy teJ firmy 5% 
Uigi I bonlflkaty nle wykluczajq Sifi wzajemnie. 

LAZU Ail:: 
TE AKOTAmmD
 
Sanitariaty k%rowe. kleJe. fugi I
 

. "SIMAT" - Nosielsk, ul. Nowa Wies 37 !
 
:;. -n·~ ••"' ••••••••••••~ • .'.."""."'.,_."'h ••~ ••••••••••••• _•• ••••••.••.••. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••~_I • • ....,. ~ ..!. 
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CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEG~A KLINKIEROWA
 

STYROPIAN, STYROSUPREMA
 
WE~NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORY I OSCIEZNICE
 

A 
N 

Ryszard Bryskiewicz 
NAWOZY SZTUCZNE
 

SYSTEMY A RMOWE
 
.. autoaJarmy, .. immobilisery," centralne zamkl, 
.. elektryczne szyby," blokaaa zaplonu, .. radio

montaZ, .. sarnOchodowe zestawy gtosno 
m6wiqce do telefon6w kom6rkowych 

.. aJarmy w pomieszczeniach, .. domofony. 

~~.Aa&~o-(~' 
Nasielsk - PKP, ul. Bursztynowa 14, tel. 693 04 92. 

, __-__.~ __l 

~ wypoiYczALNiA'l
 .\10 naczyii i zaslawy slolowej I 
1 PATEl.Nn~ 11)IEI'AR1~IIH EJJnnl1\'ClN)~ iI Teresa Romatowska ~ 
~ Nasielsk, uf. Kard. St. Wyszynskiego 5 ~ 
~ ~ 
~'_"'_'_'_'_._._._._._._.;.o_'_'.v.o"_'_'_'_ o;."'\."'."".'.·.••·.·.·.·.·.·.·.yJ'.NI.·.·.Yo".·.Yo".·.·.·.· •.•.• ·.v.'.NI.•»»NN~ ..~••»~ '.NI ': 
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PHPV @<£>TAN 
• .. • • *kOllll)lel6~' 

'''''ypoczyllkowycb, .. ·of I "'wt:l'salek, *fotcli, ·pui. 
,'. uslugi w zakrcsie uapraw i zaU).Owie(i 

indywidualuych CjWARANCJA, RATY BEL ZYRANTOW ! 

I. , .. 

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27 

Tel. 691 28 92
 

USI:.UGI TRANSPORTOWE 
w szero im zakresie. 

Transport zwiru, piasku i innych materiaMw 
budowlanych. Us-tugi r6wniarkil. 

PRZEDAZ W~CLA 
Ireneu z ZiernJecki - Nasielsk, ul.P+onska 43 

tel. 691 2545, tel. kom. 0-602196717 

NAPRAWASAMOCHODOW
 
Ryszard Selrulowic:z. 

, 'asiclsk - Pauliuowo 5:Z 
tel 0-60_-229-787 

tel. (0-22) 11-91-64~I§ 
- BlaclJarsfwo 
- Lakierllictwo 
-lJ-~echalli,!aP?jazdowu 

,,~~f.:'.- Geometrla kol 
- ZabezjJieczeuia 
all~vkoroz'yjlle 

- Skup .~amochod6'W do kasacji 
oraz sjJrzedaz cz~sci. 

Wsp6lpRAcujEMy l PZU Puhusk 

qer~ pol ojeruje -1 
Kl")~;fth~ t€h~! .& 
SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. • 

~ 

~4"Y 1)£4 1(4Z1)E~O ! 
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tJ£adeszEa wiosna 

Nadeszla wiosna upojna
 
W zie/en swiezutkct ubrana.
 
Wietrzyk powiew cieply niesie.
 
Brae plasia spiewa od rana.
 

Sloneczka cieple promyki
 
Budzet do zycia rosliny,
 
Co byly ukryte w ziemi,
 
W czas srogiej i mroznej zimy.
 

Cieniste gaje i lasy. 
Przybraly wiosenne stroje. 
Kwialki, co pierwsze zakwitly, 
Obsiadly owadzie roje. 

Ptaki budujq swe gniazda
 
Dla pisklqt, co wychowajq.
 
Od switu do ciemnej nocy
 
Budulec na nie zbierajq.
 

Zakwitly juz bzy liliowe. 
Sady okryly si~ kwieciem. 
Kraj caly w kolorach le;lCzy, 
Coraz weselej na swiecie. 

Kwiaty, zielen, cieszq oczy_
 
Z Iqk kwietnych won slodka plynie.
 
Slowik, majowq piesn spiewa
 
Ukryty, w gestej krzewinie.
 

Na dach rodzimy, slomiany,
 
Do gniazd, wr6cily bociany.
 
Sionee luk wi~kszy zataeza
 
Uroki wiosny przed nami!
 

Ch6ralny spiew zabek w stawie
 
Przerywa wieewrnq cisz~.
 

Wch/aniam ezarownq melodii?
 
Kt6rq do duszy swej wpiszf;1.
 

Jerzy Rozalski 

r ------ --- ._--.-.--_. _ .. - --- --_.---, 
IW~~®f~~W!
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Pod koniec kwietnia w ki
nie Niwa w Nasielsku byl wy
swietlany glosny film prod. 
amerykariskiej "TITANIC', 
kl6ry obejrzalo kilkaset wi
dz6w z cale] gminy. Ten od
znaczony kilkunasloma- Os
carami film, na dlugo pozo
stanie w pamj~ci nasieiskich 
kinoman6w. 

Onia 1 maja w kinie Niwa 
odbyl si~ Festiwal Rocko
wy, kt6ry byl inaugu racjq kil
ku festiwali, jakie Nasielski 
Osrodek Kultury zamierza 
organizowae w biei.C\cym 
roku. 

Drugi dzien maja byl 
Dniem Sportu na nasiolskim 

stadionie. podczas kt6rego 
odbylo sie kilka spolkan pi!
karskich miejscowego Zbika 
w ramach rozgrywek mi
st rzowskich. 

Na zakonczenie pod wie
cz6r odbyla sili! tradycyjna 
"maj6wka" 

03.05 odby/ si~ w Ciecha
nowie Wojew6dzki Przeglqd 
Zespo/6w Mlodziezowych. 
Nasze miasto reprezentowal 
na nim zesp6! TWEETY, kt6
ry co prawda n;e zdobyl i.ad
nej nagrody, ale lrzeba pa· 
miEiltac a tym, i.e to mloda 
formacja. kt6ra dopiero zdo
bywa doswiadczenia. Na 
pewno w przyszlym roku bEil
dzie lepiej. 

.- ..... - _. - -- - .. - _. - .. - .. - ..... 
Repertuar filD1o-wy 

Kino "NIWA" 
Maj - czerwiec -98 

- .. _ ... 

22-24.05.98 - ,,187" • dra
mat sensacyjny, prod. USA. 
godz.18.00 

29-31.05.98 - "Bokser" 
dramat sensacyjny, prod. 
Wielka Brytania, godz. 18.00 

5-7.06.98 - "Przodem do 
tylu"- komedia satyryczna, 
prod. USA, godz. 18.00 

12-14.06.98 - "Aleja snaj
perow", dramat prod. USA, 
godz.18.00 

,,187" - Nauczyciel szkoly 
sredniej w Nowym Jorku 1.0

staje napadni~ty i poraniony 
przez swego ucznla. W kilka 
miesit;lcy poznlej nauczyciel 
wraca do zawodu, pracuje w 
los Angeles. Spotyka si~ 

tam z podobnq agresywnos
ciq wychowank6w, postana
wia walczyc z niq wlasnymi 
sposobami. Wystepujq: SA
MUEL L.JACKSON, JOHN 
HEARD, KELLY ROWAN. 
Czas projekcji 119 min. 

"Bokser" - Opowiesc 0 

czlonku IRA, byiym bokse
rze, D~ Flynnie, kt6ry 
wychodzi po 14 latach z wiE?
zienia i wraca do ogarnitiltego 
chaosem Belfastu. Wraca na 
ring a przede wszystkim do 
narzeczonej. Wyslt;lpujq: 
DANIEL DAY-LE VIS, 
BRIAN COX, EMILY WA
TSON. Czas projekcji 100 
min. 

"Przodem do ly/u" - Film 
obyczajowy. Niewielkie pro
wincjonalne miasteczko. Na
uczyciel szkoly sredniej ma 
si~ zenie z kolezankq po fa
chu. Jego byly uczen, aktor 
pracujqcy w Hollywood zdo
bywa Oskara za rol~ homo

.. - .. -.;.... .. 

seksualisty; w uroczej prze
mowie Iransmitowanej w te
lewizji stwierdza ii jego ulu
biony nauczyciel mial sklon
nosei homoseksualne. W 
miescie wybucha skandal. 
Wyst~pujq: KEVIN KLINE, 
JOAN CUSACK, MATI DIL
LON. Czas projekcji 90 min. 

.~ . 
"Aleja snajper6w" - Film 

wojenny ukazujqcy dramaly
czne wydarzenia w Bosni w 
1992 roku. Pi~kna dziewczy
na SZykUJ8 siEil do slubu, jej 
rodzina formuje orszak we
selny, wychodzi na uliCEil. Pa
dajq slrzaly, ludzie ukrywajq 
sie w bramach. Wtedy poja
wiajCj si~ reporterzy telewi
zyjOl. Czy powinni rejestro
wac wydarzenia ezy poma
gac rannym. Wyst~pujq: MA
RISA TOMEI, STEPHEN 
DILLANE, WOODY HAR
RELSON. Czas projekcji 100 
min. 

Wszyslkich miiosnik6w X 
MUZY z przyjemnosciq za
wiadamiamy, i.e dz iEilki sta ra
niom nasze kino "NIWA" 
wzbogacllo si~ 0 nowy sy
stem odlwarzania dzwii;lku 
"STEREO". Jestesmy naj
prawdopodobniej pierwszym 
kinem w woj. ciechano
wskim, w kt6rym widzowie 
oglqdajqc obraz sluchajq 
dzwi~ku przestrzennego. 
Serdecznie kinoman6w za
praszamy i zyczymy nieza
pomnianych wrai.en. 

MW. 

IYGIE7 NASIELSU
 



HrzyiolLJlla Nr 5/98
 

Znaczen ie haset 

Poziomo: A-1) prowadzi je prokuratura, A-1 0) towarzyszka 
m~zczyzny, B-7) rybie jajeczka, C-1) sprowadza towary z 
zagranicy, C-12) miara pojemnosci, 0-7) staroiydowski sy
stem wrozebny, 0-14) Mikolaj z Naglowic, E-1) Wladczyni 
Rosji, E-12) jest niq Wkra, F-7) organ wykonawczy Rady 
Miejskiej, G 2) dUzy plak domowy, H-1) jedna z republik 
baltyckich, 1-2) plynie w nim rzeka, K-1) ...2 zajClca jest naj
smacznieJszy, l-1) zwierz~ z torebkami policzkowymi, l-12) 
maly las. M-7) uklada je maluch w przedszkolu, N-1) leren 
wyodr<;'lbniony z wi~kszego obszaru, z regu{y zamkni~ly 
ge110, N-12) jest w grilu, 0-7) miejsce ostatniego spoczynku, 
P-1) trzymasz w nim niespodziank~, P-13) dawniej Kongo 
Kinsz3sa, R-7) maze bye w ponczosze, S-1) wykonuje rysun
ki techniczne, S-11) brzdClC, ma/uch . 

Pionowo: i-A) poprzedniczka zar6wki, 1-K) zrobi sj~ po 
sparzeniu, 2-G) nawet ona moze spowodowac pozar, 3-A) 
J~zyk stworzony przez Zamenhoffa, 3-K) ...przypadkowe ze 
znajomym na ulicy, 4-G) baltyckaryba, 5-A) inaczej zr~kowi
ny, 5-K) alkaloid wyst~pujqcy w Iisciach herbaty, 5-P) bez
kres, 6-G) masa do uszczelniania okien, 7-A) inaczej - sto lat, 
l-H) tE;ltnica, 7-M) jest nim Donald. 8-A) omasla, 8-0) pi/karski 
trwa 2x45 min., 9-L) strzelajq je pi/karze, 1O-A) but wojskowy, 
11-0) slad dla psa mysliwskiego, 12·A) gra z bilami, 12-l) 
starogrecki instrument strunowy, szarpany, 13-N) Miejski 
jest w Nasielsku, 14-C) niosq paziowie za kr6lowq, 14-l) stan 
pogody spowodowany brakiem opad6w, 15-A) zQstal poko
nany pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego, 16-0) ciasto 
z jablkami, 16-N) mieszkaniec Slambulu. 

Rozwiqzaniem krzyi.6wki b~dzie haslo - przyslowie firiskie, 
wypisane z diagramu wedlug nast.;puj21cego szyfru: 

E-13,A-1G, F-16, 0-11, F-11, 5-1, E-2, K-6, l-9, 1-7, R-11,M 5-13, P-6, M-9, S-12, H-5, A·13, N-1, C-3, G-5, N-16, 8-10, 
0-16.

N Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres redakcji do dn. 

o
 
8.06.98 r.
 

Rozwi21zaniem krzyz6wki z poprzedniego numeru "ZyGia
 
Nasielska" by/o przyslowie arabskie: "Edukacja jest drozsza
 
od zlola" nagrod~ niespodziank~v"ylosowal p. Longin Rucin


P ski z Nasielska_
 
Serdecznie gratulujemy.
 

R 
S oprac. M.W. 
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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 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po gOdz_ 15.00 - Plonsk tel.: 
62-26-45 

Pogotowie Wodocictgowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzeri telefonicznych 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999, 692-26-11 

IDyiuR PRzychodNi REjONOWEj 
, w NASidslw 

Lekarze internisci dyzuruja w kazda sobo
t~ w systemie "pogotowia ra unkowego" od 
godz, 8,00-13.00, tel. 691-25-03. 

Gabinet zabiegowy czynny jest w kaida 
sobot~ w godz. 8.00-11.00. 

DyiuRy NASidskiclt APTEkJ 
Apteka rngr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 

1-3.v; 8-13.V; 21-24.V; 1-7.VI. 

Apteka "Arnika" mgr Swigoniak, ul. Ry
nek: 

4-7.V; 14-20.V; 25-31.V; 8-i5.VI_ 

-- - --.- - ---- -- -- 

;TdEkoMVNikACjA PoLskA 
Rozrn6wnica Telekomunlkacji Poiskie) 

czynna jest w dni powszednie j pracuJqce 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w 

godz.9.00-11.00. 

POCZTA PolskA
 
Urzqd Pocztmvy Nasielsk-1 czynny jest w 

dni powszednie i w pracuja.ce soboty w 
godz. 8.00-18.00. 

W wolne saboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczyn

ny_ 
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Przedruk z Tvgodnika Cie~hanowskieqo	 dz6w wybfalo sie do kina. ok. 20 tys. widzow, to w rok 
M6wilo si~ 0 pit;;'ciokrolnym pozniej jui 31 tys., a w roku 
spadku kinowej frekwencji. ubieglym jeszcze p61tora ty

W' z'laca 0kina
 
... i jest to po prostu wiadomosc wspaniala, a w 
dodatku wiadomosc tym lepsza, ze wsr6d tych 
powracajqcych do kina widz6w jest bardzo du
2:0 widz6w z wojew6dztwa ciechanowskiego - z 
Ciechanowai Pfonska, Mlawy, Pultuska, Na
sielska. 

W drugiej polowie tego Kino mialo filmy lepsze i si~ 

wieku odbyly sit7 dwa zama telewizji "nie dalo". W dodal
chy na kino: pierwszego do ku, jak wielu z nas pami~ta, 

konala teIewizja, drugiego powstala moda na Izw. 
dokonalo video. Pierwszy "Konfronlacje" Byly to prze
skonczyl si~ wyjqtkowo glCjdy najnowszych i najle
niegroinie. bo akural w la pszych film6w z calego swia
tach 60 i 70 kinematografia, ta, poczCjlek zrobily kina war
dodajmy ta najcenniejsza, szawskie, a p6iniej takie 
arlyslyczna, wzniosla si~ "Konfrontacje" organizowa
przeciei: na zupelnie nie no w wi~kszosci miast woje
zwykle wyi.yny. Ai. trudno w6dzkich. I to r6wniei by! 
byloby wyliczy6 francuskich. sposob na sprowadzenie wi
wloskich rei.yserow, ale dza do kina. 
przeciei. takZe brytyjskich i Jednak inwazja video, 
skandynawskich, kt6rych fii kl6ra rozpoczE;lla siE;l z kon
my gromadzily licznq widow cem lat 80, wydawala sie 
ni~ zanim cena wynajmu tiI zapowiadac rychly zgon ki
mu dla telewizji slala si~ na. Bardzo szybko slalismy 
przyst~pna, zanim produ sie europejskim rekordzislq 
cenci w ogole godzili si~ film w liczbie bezwzgl~dnejtego 
w lelewizji pokazac. W ten sprzetu, a wkr61ce nawet w 
sposob ocalalo kino przed jego ilosci "na glow~". Nic 
atakiem lelewizji w swiecie. dziwnego! Siedziec sobie 
Au nas? Po pierwsze: z tych przed telewizorem, jednq 
samych powod6w. Po dru (~kq konsumowac kapus
gie: doktadnie te same lata niak, a drugCj r~kq manipu
60 i 70, to lakZe u nas wyjqt lowae pilotem tak, aby dla 
kowy urodzaj dobrych fil nas, wylqcznie dla nas, 
mow. I po trzecie: film w pol Gregory Peck zabijal ban
skiej lelewizji. film zagranicz dyt~ dowolnq ilosc razy! Na 
ny zwlaszcza, dosye dlugo nasze zam6wienie seks
nie byl dla kina konkurencyj bomba z seksfacetem ... jle 
ny. Dlaczego? Ot6i: dlatego, razy chcerny! Nie, z video 
ie telewizyjna komisja zaku kino musialo przegrac. A 
pow ciqgle znajdowala si~ przeciei. jeszcze w dodalku 
pod silnq presjq politycznq. w niejednej wsi bywaly po 
Jeden z najbardziej liberal trzy wypozyczalnie kaset, a 
nych cZlonkow tej komisji, kasety byly za grosze, bo 
Jerzy Trunkwalter, zawsze po piracku wyprodukowa
mawial po powrocie z fiImo ne, a jeszcze mogles miee 
wych zakup6w: kupilismy lil porno... 
my przepyszne, ale ezy b?dq Wi~c skutki ofensywy vi
lowarzyszom smakowae? deo blyskawicznie okazaly 
Sam tei byl .,towarzyszem", si~ dla kina druzgocqce: 
ale na filmie siE;l znal. Kr6tko krajowa widownia kinowa po 
m6wiqc: licho wie dlaczego, prostu opusloszala. W roku 
ale bylo tak, ie w kryteriach 1992. kl6ry uwaiano za rok 
zakupow dla kin panowal "Na samyrn dnie" - i.eby 
wiekszy liberalizm nii. w kry uzy6 tytulu amerykanskiego 
leriach zakupow dla telewizji. szlagieru - tylko 11 min wi-

Padaly kina, w lych jeszcze siqca wi~cej. I lak, a nawet 
wegetujqcych CZI1Slo odwo jeszcze lepiej dzieje si~ w po
Iywano seanse. "ezyi: nie zostalych kinach naszego 
dobija si~ kin?" . alarmowa wojew6dztwa: w Pultusku w 
no w prasie, trawestujqc tytul ostatnich dw6ch latach 
innego glosnego filmu ame wzrost a pii?c tysi~cy widzow, 
rykanskiego. I oto . "Cud w w Plonsku 0 trzy tysiqce, w 
Mediolanie" - po raz trzeci Nasielsku 0 p6l1ora 1ysiqca. 
uzyjmy tytu!u arcydziela: ten Oczywiscie, pami~tac trze
cud zaczql si~ realizowae jui ba, ie roi:nej wielkosci Sq w 
od roku 1993. Oto jak w ko tych kinach widownie - naj· 
lejnych lalach zapelnia6 za wil;,lksza w Plonsku - 434 
cz~!a sit;;' nasza widownia: miejsc. A jaki wniosek z tych 
13,7,16,8,22.2,21,3 j w roku optymislycznych liczb? W 
ubieglym - juz 23,7 min wi gruncie rzeczy jaki.e prosty z 
dz6w. W pil;!C lat wzrost 0 nawet moiliwy do przewi
ponad 100 proc. Malo lego: dzenia: owszem bardzo wy
gdy w roku 1992 polskie filmy godnie jest siedzqc w ka
zachcia! obejrzee tylko milion pciach zajadac sandwicza 
widz6w. to w roku ubieglym, ze swiezym salcesonem i 
uwaga: cztery razy lyle! rozkoszowae wzrok tym, co 

Skoro lak Hoczno, no, mo robi z pewnq blondynkq poli
ze raczej ciasniej zrobilo si~ ciant z Miami. Ale gdy usiEj
na widowni krajowej, to zaj dziesz w kinie. gdy pogasnq 
rzyjmy na naszq, ciechano 5wiatla, gdy zablysnie wielki 
wskq. Nie sil;lgajqC w czasy ekran, to ty jui: nie siedzisz w 
kinowych puslek - popalrzrny kapciach na wersalce, ty sie
co si~ dzieje ostatnio, z roku dzisz wsr6d nich. Ty si~ prze~ 
na rok: 81.463 widzow w ro niosles z Nasielska na Miami l 
ku 1996 i 94.049 w roku ubie I w tym celu, drogi widzu, 
glyrn. Gdy ciechanowskCj przenos si~ z wersalki do ki
"lydyni~" jeszcze dwa lata na... 
temu zechciaJo odwiedzic Andrzej Tumialis 

ZredakclJjnej pocztlJ
 
Pragnl;! za posrednlctwem zl za kt6re naleznosci Sq p1a

".zycia Nasielska" poinfor· cone z budietu roku 1998. 
mowac mieszkaric6w ulicy Z tego wydano awansem, 
Mlynarskiej, oraz cZE;lsci ulicy na wodociqgi wiejskie 
Warsz8wskiej i Lesnej. ie 248.000,- zl, 
nasze wspolne dzialania na drogi gminne - 381.000,· 
rzecz gazyfikacji Iych ullc nie zl, 
przyniosly oc:z.ekiwanych SUW - 67.000,- z!, 
efekt6w. Hala Sporlowa - 268.000,

Mirna ustaleri z Urzedem zl. 
Miasta i Gminy a realizacji Licz~, i.e ta informacja 
tych zadan w latach 1997 zmobilizuje Zarzqd do podj~
1998, oraz wprowadzeniem cia prac zwiqzanych z wyko
do planu rzeczowego w 1997 naniem gazyfikacji tych ulic 
r. wykonanie jednej z tych do konca tego roku. 
ulic, moich interpelacji na Z powai:aniem 
Sesjach Rady. nie opraco Radny 
wane nawet dokumentacji. Janusz Konerberger 

Nie mozna tlurnaczyc tego 
faktem braku srodk6w finan
sowych, poniewaz w roku IYGIE1997 zostaly wykonane 
awansem prace inwestycyj NASIELSKAne na lqcznq sur1,,? 964.000,



a abie znac zm~czenie i wdru zescioasabowej kadry przy
giej grze zostal wyeliminowaflY. gotowujqcej si~ do Mistrzastw 

Nie przeszkodzilo mu to, gdyz Europy, kt6re w lipcu zostanCjMlodziei siatkars awatak 
Miesl'lc kwieclen obiitowal W $ze

reg imprez sporlowych rozgrywa
nych w miejscowej hali sportoweJ. 
Odbyly si~ tu mlstrzoslWa Vlojew6
dztwa w pitce r\!cznej chtopc6w 
szk61 srednich. W 'inale spotkaty 5i\! 
druzyny Zespo!u Szk61 Roiniczych z 
Gololczyzny oraz I Liceum Og6l'1o
ksztalcqce z Ciecl,anow<l_ Po ema
ejo'1ujqceJ walee zwycl~zyll 

uczniowie I LO Ciechan6w sprawia
jqC swym opiekunom spor'l nlespo
dziankp" zwlaszcza ±e faworytem 
byla ekipa pilkarzy r~cznych z Go
IOlczyzny, 

Odbyly si\! tu rownJez cztery tur
nieje 0 mistrzostwo wojew6dzNia IV 

pilce siatkowej druzyn szkolnych. W 
mini-pilca siatkowej dziewC22,1 kJas 
piqtych zd0cydowane zwyci\!stwo 
odniosly d2iewcz~ta z SP nr 1 i one 
reprezentowaly wojewodztwo cie
chanowskie w n1istrzostwach ma
kroregionu, gdzie zai~ly znakomite 
piqte miejsce na cz\ernascie startu
J<leych druzyn z centralnej I p6/noc
nej cz~sci Polski. 00 
wyr6znlalClcych Sl/i i ,Iodych sialka
rek nalazaly Kasia Roszczenko i 
Ania Arciszewska, Jes to niew'ltpli
wy sukces doeeniony takZe przez 
wladze Mlasla i Gminy k16rs to po
kryly koszty transportu i ulrzymanie 
mlodych spol"1smenek w Mlstrzo
stwach Makroregionu rozgrywa· 
nyeh w Suwalkach, Serdeczne 
gratulacje dla oplekuna i trenera 
mlodzlutklch siatkarek pana mgr 

Stanlslawa Sotowicza l W slady naj
mlodszych Joszla rowniez mlodziez 
z Lleeum Og6lnoksztalcqcego. W 
turnieju 0 rnistrzostwo wOJew6dztwa 
szkol ponadpodstawowyeh chlopey 
z tegoz Lieeum zaj(idi drugie miejsce 
ustf;!puJ<jc tylko zespolowl Slatkarzy 
z ozialdowa, 

Znakornlcie zaprezentowaly si~ 

rowniez naslelskle liceairslkl w tur
nieju 0 mistrzostwa wojewOdztwa 
szk61 srednich. W finale pokonaly 
one dZlewcz~ta z LO Mlaw<l, po 
ezym z marszu przystqpily do boju 
o pierwsze miejsce z faworyzowa
nq druzynq Zespolu Szkol Zaw 
dowych z Zielonaj. Po niezwykle 
dramatycznym, pi!;ciosetowym 
spotkaniu odniosly one wspaniale i 
zasluzone zwycl<;lstwo przynosz'lc 
pi~kny prezent opiekunowi zespo
lu mgr Waldemarowl Wroblewskie
mu. Do szezeg61nie 
wyr6zniaj<jcych silf zawodniezek 
naleialy: kapllan druzyny - Magda 
Zalewska. Zaneta Kepke, Magda 
Wyszomirska oraz Marta Szczep
kowska. Serdeclne gralulaCje! 

Jes nadzieja ie mqdra i syste
matyczna praca grupy nauczy
eleli wychowa la lizyezn go, 
prowadz<jcych zaj~cia pilki sial· 
kowej w ramach UKS przynosic 
b~dzie jeszcze wi~ksz:e sukce y I 

coraz mllsze niespodzianki. na 
kt6re oezekuje coraz wi~ksza 

grupa kibicDW i sympalykow pilkl 
sialkowej, 

Nasielszczanin Mistrzem Polski
 
wtenisie sto)owym
 

dokonezenie ze slr.1 

Dla odmiany drugi set konczy 
si~ zwyci~stwern Stamirowskie
go i Murawskiego 21:15. 0 
wszystkim mial zadecydowac 
set lrzeci. Poczqtek seta byl wy
r6wnany. Ale potem po fantasty
cznej grze przewag~ uzyskali 
Krzysztof i Daniel. Na tablicy by! 
jui. wynik 2014 i lylko jedna pi
leczka dzielila ich od zlota, Ich 
rywale widzqc widmo porai.ki 
zerwali si~ do ataku. Doprowa
dzill do stanu 20: 19. Ale w tym 
momencie top-spin Krzysztofa, 
a po nim szybka kontra dopro
wadzily do zwyci~stwa w tym 
secie 21: 19 i cal8go meczu 2:1. 

To byla naiwi~ksza niespo
dzianka tych mistrzostw. 

Bardzo dabrze wypadll row
niei nasi reprezentanci Krzy
szlof Stamirowski i Pawel Ko
walski w turnieju druzynowym, 
Byli 0 krak ad medalu. Zaj~li 
czwarte miejsee. W meczu p6!
finalowym przegrali z druzynq z 
Chelmna 3:2, a w walee a brq
zowy medal z lodziq r6wniez 
3:2, 

Przed tym w grupowych 
grach eliminacyjnych pokonali 
Nawy SqCZ 3:2, Plock 3:1 i Wal
brzych 3:1. zajmujCjc w gruple 
pierwsze miejsce, 

Bardzo dobrq gr~ w druzynie 
I w deblu przyp!aci! Krzyszt f w 
turnie]u Indywidualnym. Tu dala 

i tak zosta! powolany w sklad rozegrane we Wloszech_ 

Mistrzowie Polski z: trenerumi 
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