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To juz fakt dokonany. Pi/ka Nasielska. Przed laty gralis
rze nasielskiego Zbika na jed my w warszawskiej w6wczas 
nOl kolejk~ przed zakoncze "A" klasie. Nie tak dawno w 
niem rozgrywek wywalczyli lidze mi~dzywojew6dzkiej. 

awans do IV ligi pilkarskiej, w Ale to nie to same co IV liga 
ki6rej od nowego sezonu b~ panstwowa. 
dOl mieli za przeciwnik6w jede Na sukces ten zlozylo si~ 

nastki z wojewodztw: warsza wiele spraw. Przede wszy
wskiego, o!sztyriskiego, su stkim zarzqd klubu z preze
walskiego, bialostockiego, sem Andrzejem Grabowskim 
lomzyriskiego i ostrol~ckiego. na czele tym razem postawif 

Niemal do przedostatniej sobie gl6wny eel "awans" i 
kolejki rywalizujqca z Nasiel- zmierzajqc do niego konse-

Pilkarze lblka - mistrzowie ligi okrfilgowej. StoiCj od lewei: tr6jka SI;dzi6w, 
Ryszard Wieczorkowski, Krzyszlo( Prusinowski. Jerzy Tomczyk. Daflusz 
Kordowski, Piotr Kujawa, Krzysz!of Chudzynski, Marcin acias. Roben 
Bonczak, Robert Dobiasz. trener Jan Michalowski, prezes klubu Andrzej 
Grabowski. kJeczCj od lewej: Robert Bugajski. Marek Supinski. Hubert Sklu
ckl, Zbigniew Muzir'iskl, Stanislaw Seweryn. Dawid Fuz, ArtL r BCjcik. Grze
gorz SzymanskI. 

szczanami Nadnarwianka kwentnie reallzowal wczes
Pultusk Iiczyla na potkni~cie niejsze ustalenia. BuduiOlc 
pilkarzy Zbika i ewentualne zesp61 oparl si~ na zIl3nych 
jej wyprzedzenie, ale nic ta i doswiadczonych zawodni
kiego si~ nie stalo i Zbik kon kach z klub6w naszego wo
czy rozgrywki z kilkupunkto jew6dztwa. oraz najle
Wq przewagq. pszych. chcqcych trenowac 

Jest to bez wCjlpienia naj zawodnikach miejscowych. 
wi~l<szy sukces w dotych Rutyna z m/odosciq data 
czasowej historii pi/karskiej oczekiwane rezultaty. 

Grupa sponsor6w wspo sporl znacznq kwol~ pie
magala ktub tinansowo. co nl~dzy . 
bylo bez wOltpienia bardzo Wreszcie i sami zawodni
waine na tym szczeblu roz cy uwierzyli w awans i dali z 
grywek. siebie wszystko by ten cel 

Bardzo pozytywnie do osiCignqc. 
pilkarzy i W og61e do sportu Te wszystkie ogniwa tak si~ 

ustosunkowali si~ nasiel ze sobq Iqczyly, ie na wynikj 
scy radni przyznajCic na nie trzeba bylo dlugo czekac. 

Pueha dla lB11A
 
W srod'il 10 czerwca na wie pilkarze Zbika majqc nie

stadionie w Nasielsku, odbyl mal zapewnione zwyci~
silil final wojew6dzki Pucharu stwo, atakowali z mniejszym 
Polski. w k!6rym spotka/y sit;! animuszem, Dzia!dowianie z 
jednostki Zbika Nasielsk i kolei, nie widzqc mozliwosci 
Startu Dzialdowo. Po emo odrobienia slrat, lei. nie ""'1a
cjonujCicym spotkaniu zastu pili sit;: clo at ku. Gra w tym 
ione zwyci/ilstwo 6:0 odnlesli czasie staia SIt;: malo cieka
pi/karze Zbika. wa, nie mniej. na boisku pa

Meez zaczql si(l od wzaje nowali nasielscy pi/karze, 
mnego rozpoznawania prze kt6rzy przewagfil uwi~nczyli 

ciwnika. Pilka przenosila si~ nastfiJpnymi bramkami. W 77 
z jednej na drugq stron~ boi minucie ~wojC} trzeci q bram
ska. To trwalo tylko do 10 kfiJ w tym meczu zdobyl Mar
minuty meczu, W kt6rej Mar cin Macias, a wynik ustalil W 

cin Macias strzeli/ celnie po 80 mlnucie Piotr Kujawa. 
nad bramkarzem i Zbik objC}1 Nalei.y nadmienic. i.e na 
prowadzenie. Pilkarze Startu meczu byli obecni: Dyrektor 
szybko chcieli odrobic strat~ Wydzialu Kultury i Sportu 
i szturmem zaatakowali Urz~du Wojew6dzkiego w 
bramkarza nasielszczan. Ciechanowie Jerzy Pelka. 
Raz pilka Irati/a nawet w po Burmislrz miasta i gminy 
przeczkt;l. Ale przyszla Wojciech Oslrowski. Prezes 
osiemnasta minuta. Z odle Okn;gowego Zwiqzku Pilki 
glosci oko/o 25 m rzut wolny I\loinej Anelrzej Nizielski, 
wykonywa/ Stanislaw Sewe oraz wielu dzialaczy z calego 
ryn i pi~knym strza/em z le wojew6dztwa. 
wej nogi podwyiszyl wynik Zwyci~ski Puchar druiy
na 2:0. Bramka ta zaskoczy nie Zbika wrl;czyli: dyr Pelka, 
la przeciwnik6w i nim zdolali burmistrz Wojciech Ostro
sit; opanowac w kr6tkim od wski, oraz prezes OZPN 
st€;1pie ezasu padly dwie na Burmislrz Nasielska wr~
st€;1pne bramki. W 24 minucie czyl puchar dla najlepszego 
ponownie Marcin Macias i w zawodnika meczu, a byl nim 
27 minucie Zbigniew Muzin Marcin Macias, oraz upo
ski. Wynik taki utrzyma/ si~ minki od Zarzqdu dla wszy
do przerwy meczu. Po przer- stkich zawodnik6w Zbika. 
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4 czerwca na 37 w obecnej 
kadencji sesji obradowala Ra
da Miejska. Tradycyjnie po 
pierwszych slalych punklach 
porzqdku obrad oddano glos 
mieszkancom gminy przyby
lym na sesj~. M6wili oni 0 dro
gach (Pniewska G6rka i Ja
sk6Iowo). problemach zwiqza
nych z projektowanym wysypi
skiem smleci w Jask6lowie i 
kanalizacji w Mogowie. Dwie 
ostatnie sprawy wywalaly 
dluzszq dyskusi~. Mniej niz 
zwykle byla interpelacji rad
nych. Poruszyli ani m.in.: prob
lemy zwiqzane ze skrzyzowa
niem drogi z kolejkq przy ul. 
Pilsudskiego; czyslosci w ro
wach i na placu przy ul. Plon
skiej (w okolicach Osrodka 
Zdrowia) oraz porzqdku i bez
pieczenstwa na zrujnowanym 
przystanku autobusowym w 
Piescirogach (w okolicach 
sZkoly). 

Glownym punktem obrad 
byly lemaly ekologiczne zwiq
zane ze stanem czystosci i po
rzqdkiem na terenie gminy. 
Material zostal przygotowany 
przez merylorycznq Komisj~ 
Rady i slanowil niejako podsu
mowanie dzialan wladz Gminy 
w tej dziedzinie oraz zawieral 
wnioski i zadania na najblizszq 
przyszlosc. OChrona srodowi
ska, usuwanie i oczyszczanie 
sciekow kornunalnych, ulrzy
manie czysiosci oraz urzq
dzen sanitarnych, organizacja 
wysypiska i utylizacja odpa
dow komunalnych to jedne z 
podstawowych zadan samo
rzCjdu. Wyrazem troski w t~ 
slron~ zycia spofecznosci na
szej gminy jest dynamiczna 
rozbudowa sieci wodociqgo
wej oraz gazyfikaeja gminy. 
Sprzyja to bowiem poprawle 
stanu sanitarneoo i oc ronie 
srodowiska. POdj~to tez zde
cydowane dzialania majqce 
na celu wybudowanie ekologi
cznego skladowiska odpadow 
staiyeh oraz oczyszczalni 
sciek6w. Szczeg610wych wy
jasnien 0 slanie przygotowan 
do realizacji tyeh zadan udzie
lili panowie Burmistrzowie. 
Obydwie inwestycje Sq konie
czne dla prawidlowego fun-

ZYGIE 
ASIELSKI 

kcjonowania gminy. Tempo 
prac mogloby bye wi~ksze, 
gdyby udaro si~ wykupie teren 
pod oczyszczalni~ i przekonac 
niekt6rych mieszkanc6w oko
lie proJektowanega skladowi
ska, ze nie b~zie ana stano
wila zagrozenia dla ich zdro
wia i bezpieczenslwa. Wolq 
Rady i Zarzqdu lest 10, aby 
projektowany zak ad ulylizaCJi 
odpowiadal wszystkim wym 
gam, jakie obecnie stawia si~ 
tego rodzaj u plaeowkom w 
przodujqcych pod tym wzgl~
dem kraJach. Projektanci 
olrzymali zadanie przygoto
wanie takiego projektu, aby 
wszystkie te warunki zosta!y 
spelnione. Jest pewne, ze no
wa Rada, kt6ra len projekt b~
dzie realizowala, dopilnuje, 
aby wszystko wykonano zgOO
nie z planem. Podobnie przed
stawia si~ sprawa oczyszczal
ni sciekow. Tu jednak sprawa 
Jest a tyle skomplikowana, ze 
istniejq klopoty z przejl;lciem 
przez gmin,? dzialkl, na kt6rej 
ma bye zlokalizowany ten 
obiekt. Radni zostali zapozna
ni z projektem porozumienia, 
jakie gmina chce zawrzee w lej 
sprawie z flrmq ,.Sajmex" ~
dqcq w!ascicielkq przedmioto
wego terenu. Po dluzszej dys
kusji zatwierdzenie projektu 
odloiono do nast~pnej sesji, 
aby w Iym czasie moc zasi~g
nqc jeszcze opini! prawnlkow. 

W kolejnym punkcie obrad 
podj~to szereg uchwa!. Posta
nowiono m.in.: odrzucic pro
test z!o~ony do pro/·ektu zmia
ny mleJscowego p anu zago
spodarowania Gminy (dorze
cze rzeki Wkry); ustahe zasady 
sprzedazy lokali mieszkalnych 
przy ul. Elektronowej; upowai:
nit Dyrektora MGOPS do wy
dawania decyzji administra
cyjnych dla kombatanlow; do
konae zmian w statucie 
MGOPS; ulworzyc Miejski OS
rodek Profilaktyki i Terapii 
Problem6w Alkaholowych; do
kona6 zmian w budzecle Gmi
ny; ustaHe bonifikaty od ceny 
ustalanej przez rzeczoznawc~ 
przy sprzedai:y lokali miesz
kalnych' przystqpic do sparzq
dzania zmlan miejscowych 
plan6w zago padarowanla 
przestrzennego teren6w polo
2.onych na terenie miasta i 
Gminy Nasielsk (kilka uchwal, 
w kt6rych uwzgl~dniano posz
czegolne lereny). 

Notowal AZ. 

W maju larzCjd Miejski obra
dowal dwukrolnie. Pierwsze 
posiedzenie adbylo sil;l11 ma
ja w siedzibie OsrOOka Pamo
0; Spolecznej. Wspolnie z ze
spolem "Kuku!eczka" z Klubu 
Seniora uczczono kolejnq ra
cznic~ uchwalenia Konstytucji 
1791 r. Szanowni artysci wier
szem i piosenkq przekazali al
masfer~ dni, klore kaza!y wie
rzyc, ze Rzeczpospolita wej
dzie na drogr.: reform i odnowy 
i zabezpieczy swoJ byt pan
slwowy. 

W dalszej cz~sci przystqpio
no da om6wienia aktualnych 
spraw Gminy. Pierwszq z , ich 
byl problem z\"Jiqzany z wjaz
dem w uli~ Topolowq. Zarzqd 
wyrazH zgodr.: na pewne ust~
pstwa na rzecz zainleresowa 
nych i przyslal na takie warunki. 
kt6re pozwolq doprowadzic ten 
lemat do konca. Drugq omawia
nq w lej cz~sci sprawq byto as
taltowanie drog. Istnieje tu prob
lem pieni~zy. Wyrai:ano na
dziej~, ze firma, k16ra ~dzie 
wykonywa!a 10 zadanie, rozpo
cznie pra~ przy wplacie cz~sci 
przewidzianej kwoly. 

W kolejnym punkcie rozpa
rzono plsma kierowane do 

Zarzqdu. Zapoznano si~ z pis-
em firmy Produkcyjna

Handlowo-UslugoweJ zUllO; 
Eleklronawej w sprawie ad
wodnienia i remontu sieci cie
plnej ad kornory przy ul. Ele
ktronowej do osiedla przy ul. 
Pilsudskiego w celu zlikwido
wanla nieprawidlowosci w fun
kcjonowaniu w/w sieci wsku
tek czego powstaJq straty w 
przesylaniu ciepla do lokall 
mieszkalnych. Barierq w zala
twieniu leJ sprawy Sq skqpe 
srOOki w budi:ecie gminy. Firma 
doslarczajqca cieplO proponuje 
tei przej%ie dostawy energii 
cieplnej do bUdynk6w na Osied
lu Starzyr'iskiego. Postanowlo
no wnikliwie przeanalizowac t~ 
propozycj~, poniewai: kotlow
nia na ul. Starzynskiego wyma
ga powai:nego remontu. 

Drugie pismo, rozpatrywane 
na tym posiedzeniu, skierowal 
do Zarz(jdu Spoleczny Komi
tet Wodociqgowanla Wsi w re
Jome Cieksyna. Wnioskowano 
przeprowadzenie przetargu na 
wykonanie odwiertu d:a przy
szleJ slacji uzdatniania wody 
Inwestycja jesl uJ~ta w podzia
Ie rzeczowym budzetu n rok 
1998. I<olejnosc inwestycji jest 
jednak ustalona I 0 He znaidCi 

si~ srodki finansowe Zarzqd 
ponownie ustosunkuje si~ do 
wniosku przedstawionego w 
pismie. 
Nast~pnym rozpalrywanym 

pismem byta prosba przy
~hodni Rejonowej w Naslelsku 
o zakup nowe] karetki, ponie· 
wai uzywana obecnie jest juz 
wyeksploatowana. Spraw~ 
odloz.ono z uwagi na brak 
srodk6w w budzecie na ten 
eel. 

Mieszkancy wsi Krzyczki 
prosili 0 utworzenie w roku 
szkolnym 1998/99 Vol ich szko
Ie addzialu przedszkolnego 
dla okolo 18 dzieci. Spraw~ 
przes!ano do zaopiniowania 
przez. merytorycznq KomisJ~ 
Ra y. 

Ponadlo ZarzCjd wyrazil 
zgod~ na przekazanie kwoly 
15.000 zl Zarzqd WI Gospo
darki Komunalnej i Mieszka· 
r iowej na wymian~ zasuw wo
dociqgowych.lnwesycja la ma 
zapewnlc ulrzymanle ciqglo~
d doslaw wady przynajnllliej 
w cz~sci sied w przypadku 
awarii wodociqg6w w mlescie. 

Drugie majowe po iedzenie 
adbylo si~ dvvudziestego z6
stego. ZarzEtd zatwierdzil pro· 
jek! uchwaly w sprawie zmian w 
budi:ecie Gminy (po slronie wy
datk6w). Kwot~ 65.694 z! po.. 
chodzqcq z nadwyiki za rok 
1997 proponuje Sl~ przezna
czye na realizaeJ~ zadar'i z za
kresu rolnietwa I budowy drog 
(Iikwidacja zobowigzan z roku 
ubieglego). 

W dalszej cz~sCi szeroko 
om6wiono sposob wdraiania 
poslanowien ustawy smiecio
wej i zatwierdzonego przez Ra
d~ regulaminu utrzymania po
rzqdku i czystosci na lerenie 
gminy. W tej cz,?sd obrad wzigl 
udzial przedstawiciel Komisa
riatu P licjL Zastanawiano si~ 
lei. nad potrzebCj powolania 
stra.iy, ml,:jskiej. przy okazji 
ornOWlono Inne sprawy porzqd
kowe, jak np. problem targo\o\l1
ska, bezpanskleh psow, innych 
zWierzqt i plak6w, oswletlenla 
ulic. parkingow, . 

W nast$pnym punkcle przy
golowano szereg projektow 
uchwal. Dolyczyly one m.ln. 
zmian w pl;;lnach zagospoda
rowania przestrzennego tere
now w miescie i na wsi, orga
niza ji pracy GOP . zbywa
niel Iokall rneszkalnych i zwiq
zanvch z tym bonifikatami 

. WYl1otowal AZ 
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oiecezja Ine doi:ynk i 
W sierpnlu Nasielsk b~dzie gospodarzem diecezjalnych doiynek. 

Jes to duze wyr6znienie dla naszej parafii i calej gminy. Aby godnie 
przyjqc gosci, kt6rzy przybE;ldCj na rolnicze swi~to, rozpocz~to juz 
przygotowania. 

Telefonizacja 
Niestety nie marny w lej sprawie pomyslnyeh wiadomosci. 

Wprawdzie duia ez~sc gminy zostata ztelefonizowana, ale kilka ulie 
miasta i wiele wiosek nadal b~dq mialy klopoty z dost~pem do tego 
srodka komunkacJi. Istnieje propozycja, aby ta eZ(jlsc gminy byla 
telefonizowana przy pomocy spolecznych omitet6w powolywa
nyeh w poszezeg61nyetl wioskach. Z pewnosciq n.ie jest to rozwiq
zanie najlepsze I bl;ldzie trudne do zaakceptowanla. A leszcze tak 
niedawno zapewniano nas, ie cala gmina bE;ldzie miala telefony. 

Drog; 
Wczesniej nii III' latach poprzednich rozpocz'ilto asfaltowanie ulie 

i drog. W plerwszym rZE;ldzie bE;ldzie kladziona druga warstwa na
wierzcllni na drogach, na ktorych III' roku ubieglym polozono war
stw~ podkladowq. 

- Ze srodk6w przewidzianych na dro9i wojew6dzkie w granicactl 
miast rozpocz~o si~ wreszcie ukladanle chodnika na ul. POW (od 
ulicy Podmiejskiej do ulicy Piaskowej). 

- W ostatnich dniach uzupelnione zostaly znakl drogowe na 
terenie miasta. 

- Przewidywany jest przetarQ na wykonanie remontu nawierzchnl 
na moscie przy ulicy Mtynarsklej. Miejsce to jest bardzo niebezpie
czne, poniewaz uksztaitowanie nawierzchni powoduje ..podrzuca
nie" samochod6w. 

- Firma "Fedro" z Osieeka przystqpi wkrotce do remontu cZqstko
wego nawierzchni dr6g (dziury, wyrwy. ubytki) na terenie miasta i 
gminy. Przedsil,'lbiorstwo to remontowalo nasze drogi w 1'0 u uble
glym. Stosowana przez nie technologia gwarantuje poprawne wy
konanie remontu nawierzchni. 

Strai:e poi:arne 
Ze srodk6w przydzielonych straiom pozarnym wykonywana jest 

elewacja na budynku OSP w Nasielsku. Moie nie ma to bezposred
niego wplywu na dzialalnosc jednostki, ale zabezpieczy budynek 
przed wplywami atmosleryeznyrni i podniesle estetykfil naszego 
miasta. 

Wodoci'll;Ji 
Pod konrec czerwca odbf7da siE;l przetargi na wodociqgowanie 

wsi. B~dq bralle pod uwag~ wodociqgi: Wqgrodno i Krogule, Pi no
wo i LU:1lomin-Mazewo. 

Klopoty 
Utrapieniem mieszkanc6w miasta i gminy staly si~ pot~zne sa

mochody wozqce zwir. Nasze drogi nie Sq przystosowane do tak 
cifilZkich pojazd6w. Zniszczeniu ulega nawierzchnia. Drgania odczu
wane Sq w sqsiadujEl,cych z drogami I ulicami domach. Wydaje siE;l, 
ze korzysci,lakie ma gmina z ekspJoatowallyctl iwirowni nie pokryjq 
strat spowodowanych przez transport zwiru. Do tego dochodzl 
problem bezpieczerlstwa III' ruchu drogowyrn. Szczeg61nie niebez
piecznie jest we wtorki i piqtki. kiedy uliee Nasielska 54 najbardziej 
zaHoczone. 

Wiesci z USC 
W pierwszych pi~ciu miesiqeach biezqcego roku w naszym Urz~

dzie zWiqzek malzenski zawarlo 29 par (15 par pochodzilo z miasta, 
14 z terenu wsi). W tyrn tei okresie wystawiono 34 akty zgonu. Z 
terenu miasta zrnarlo 19 os6b, z terenu wsi 25 os6b 

Turnus rehabilitacyjny 
Tradycyjnie na wio5ni;l Centrum Pomocy Spolecznej organizuje 

dla swych podopiecznych turnus rehabililacYJny w sanatorium. W 
tym roku na majowym dwu1ygodniowym pobycie w sanatorium w 
Swinou.iseiu pr:zebywalo 30 os6b. 

Harcerski Rajd 
Dziesi~ciu harcerzy ze Szkoly Podstawowej w Nunie wZi~o po 

raz kolejny udzial w Harcerskim Rajdzie Swi~tokrzyskim. By! to rajd 
jubileuszowy - ezterdziesty. Nasi harcerze jak zawsze nalezeli do 
czolowych druiyn rajdowych. 

AZ. 

Jest W orkiestrach detych jakas sUa... 

Co z nas·e skCl
 
orkiestrCl de Cl?
 

W orkiestrach d~tych jest si
lao Ale nie w naszej. bo z na
szej ostatniel chyba "ulecialo 
pawietrze". Tq ostatniq orkie
strq byla orkiestra strazacka. 
DlaczeQo pisz£;J ostatnia a nie 
jedyna? Otoz dlatego, ponie-

Tak prezenlowala si~ orkiestra asp przed laty 

waz byl czas w dziejacll Na
sielska, kiedy to tego rodzaju 
zespol6w muzycznych bylo az 
pi~c. Mieli SWq orkiestrfil szew
cy, mieli kolejarze. Pami£;JtaJCl 
to /'ednak tylko najstarsi Na
sie szczanie. Po wojnie pozo
stala ta ostatnia i JUz wtedy 
jedyna, ale zawsze najlepsza. 
To orkiestra Ocllotniczej Stra
zy Pozarnej. Myslfil, ze wifil
kszosc mieszkanc6w miasta 
lubila jej s!uchac, lubila nawet 
maszerowac w jej takt. Gdy 
przylozyli wargi do ustnik6w, 
gdy dmuchnfil1i, a do tego slon
ce odbilo s[~ ad zJotych ezasz 
trClb, to az seree roslo i trudno 
bylo czlowiekowi ustac w miej
scu, 

Ostatnio orkieslrancl mleli 
mniej okazji do zaprezentowa
nia Swycll umiej~tnosci. W nie
pami~c odeszly pewne swi~ta. 
Strazackiej orkieslry nie bra
kowala jednak nigdy dolCld w 
czasie dw6ch uroczystosel. 
Nie brakowalo jej w czasie pro
ces/'i Wielkanacnej I Bozego 
Cia a. I ten powrot po prace
sjach do remizy! To bylo cos 
bardzo naturalnego I padnio
slego zarazem. I mysmy to lu
bill. Tak bylo ad paczqtku ist
nienia slraiy i orkiestry stra
zackiej. Tak bylo za czasow 
carskiej niewoli, tak bylo i w 
koszmarnych czasadl stalino· 

wskieh. Tak bylo zawsze. 
nadszedl rok 1998. Nikt teraz 
nie zabrania swi~towania, 
chodzenia do kosciola, grania 
i spiewania piesni patriotycz
nych. Olatego wielkle byJo za
skoczenie Nasielszczan, ze w 

czasie rezurekcyjnej procesji 
nie uslyszeli swojej orkiestty. 
Szczeg61nie bolesnie odczuli 
to starsi mieszkancy miasta. I 
chociai swiat jest tak urzqdzo
ny, ie wszystko kiedys si~ za
czyna j kiedys sj~ konczy, to 
nad tym koncem trudno jest 
przejs6 do porzqdku dzienne
go. Tym bardziej. ze jak mi 
zwr6eono uwagfil, przyWielka
nocnym Grabie zabraklo ho
norowej warty doroslych stra
iakow z miasla. 

AZ. 

Z ostatniej chwili. 

A jednak s~. W uroczystej 
procesji Bozego Ciala byli i 
strazacy, by/a I orkiestra. Jest 
wifilC nadzieja. ze jeszcze nie 
wszystko skonczone. Maze 
uda si~ padjqclakie dzialania, 
kt6re pozwolCl odbudowac 
presliz i slrazy i straiackiej 01'
kiestry. 

AZ. 
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W czwartek 11 czerwca. ob nych uczestniczqcych w proce• 
chodzono w calym kraju swi~to sji wysluchalo czytania Ewan

Soi-ego Cia/a. Tradycyjnie jak gelil Sw.
 
co roku uroczysta procesja ku
 OZECIA~O 

go miasta do czterech ustawio
nych tam oltarzy. Tysiqce wier

czci "Najswilillszego Sakra
menlu" przesz/a ulicami nasze-

Nasielski Oddzial Zwiqzku niane podwyiki nie rekompen
Nauczycielstwa Polskiego Jest sujCl strat wyniklych z inflacji_ 
najwil;lkszq organizacjq zwiqz Coraz wil;!ksza jest r6iniea milil
kowq na terenie naszej gminy. dzy sredniq pfacq w gospodarce Podsumowanie :~racy wZNP

Skupia 135 osob. W wi!;!kszosci a sredniq placq W oswiacie. Nie
SOl to nauczyciele. Jest ich 118. pok6j budzq tei niskie naklady na 
Pozostali czlonkowle to pracow kutowali 0 sytuacji plac6wek os pewnych nlepowodzeniach. zkoly I inne plac6wki oswialowe. 
nicy administracji i obslugi 
szk6l. Grupa skupiona w Zwiqz
ku stanowi 52% og6lu zatru
dnionych w plac6wkach oswia
towych naszej gminy. San uz
wiOlzkowienia w poszczegol
nych szkolach jest dosc zr6Zni
cowany. W dw6ch szko/ach z 
terenu gminy nie ma zwiqzkow
cow, natomiast w 5 placowkach 
uzwiqzkowienie wynosi 100% 
(SP 2 Nasielsk, SP Cieksyn. SP 
D~binki, Przedszkole Nasielsk i 
Pieseirogi). 

W kwietniu uplyn~a czterolet
nia kadencja dolychczasowego 
Zarzqdu, ktorym kierowala mgr 
Barbara Kaminska. Na konte
rencji sprawozdawczo-wybor
czej odbytej 24 kwietnia zwiqz
kowcy ze szk61 miasla i gminy 
dokonali podsumowania doko
nan Zwiqzku w tym okresie, dys-

IYCIE 
NASIELSKI 

wiatowych w Qminie i wytyczyli 
zadania na naJbllisze eztery la-

Nowa pani Prezes z optymizmem patrzy w przyszlosc 

tao Sukcesem Zwiqz.ku w skali 
kraju bylo utrzymanie Karty Na
uczyciela. Podkreslali to w 
swych wypowiedziach uczeslni
cy konterencji. M6wiono lei 0 

SZGzeg61me niepokoi system 
wynagradzania pracownik6w 

oswiaty. Niekt6re ze strajkujq
cych grup zawodowych doma
gajq sil;! wililkszyetl podwyiek 
nii- wynosi nauczycielska pen
sja. Pozome, a szeroko naglas-

Powoduje 10 zuboi-enie szk61. 
Dotyczy to takie naszej gminy, 
gdzie na finansowanie szk6! 
przeznacza si~ tylko lzw. subwe
neil;! oswiatowq, a ta, jak wiado
mo, nie pokrywa wszystkich po
trzeb. Formalnie bezpfatna nauka 
staje sil;) coraz. wiekszym obciq
ieniem budiet6w domowych. 
Ponadto w dyskusji zwr6cono 
uwag~ na to, ie Zwiqzek za bar
dZQ angaZuje silil W polityk~, gdy 
tymczasem powinlen wililkSZq 
uwag~ zwr6Clc na warunki pracy 
szk6t i pracownik6w szkoly. 

Zebrani pozytywnie oceni'i 
dzialalnosc ZarzOjdu nasielskie
go Oddzialu ZNP. Serdeeznle 
podzh;ikowano dolychczasowej 
pani Prezes za prael;) przez 
ostatnie 4 lata. Ze wzgl~d6w 
osobistych zdecydowala. ie nie 
bl;!dzie ubiegac si~ 0 dalsze kie
rowanie Oddzialem. Przez naj
bllzsze ezlery lata naslelSkiemu 
Oddzialowi Zwiqzku Nauczy
cielstwa Polskiego blildzie prze
wodzila pani mgr Katarzyna 
Cienkowska, kt6ra nie jest zwiq
zana politycznle z zadnq partiq. 

AZ. 



Niepetnosprawni sQ wsr6d nas Konkurs Pamieci Polsko·Zydowskiej
 
Kola Os6b Niepelnospraw

nych w Nasielsku istnieje ad 
roku 1995. Dziala w ramach 
Polskiego Towarzystwa do 
Walki z Kaleclwem. Bezposre
dnio patronuje mu Oddzial 
Wojew6dzki tej organizacji w 
Ciechanowie. 

W kr6tkim okresie istnienia 
kjlka juz razy zmienial si~ za
rzqd Kola. Ostatnio, 9 maja, 
OObylo si~ zebranie sprawoz
dawczo-wyborcze, kt6re wylo
nilo nowe wladze, podsumo
walo miniony okres i wytyezylo 
program na najblizsze lata. Na 
czele pi~cioosobowego Za
rzCjdu stanql pan Jerzy Dl;!bski. 
Wydaje si~, ze jego osoba 
gwarantuje pomyslny rozw6j 
organizacji. On sam liezy. ie 
przy wsp6lpracy z pozostalymi 
czlonkami zarzqdu i zaanga
zowaniu najbardziej aktyw

ych czlonk6w Kola uda si~ 
wypracowae takie formy pra
cy, kt6re przyciqgnq nowych 
czlonk6w (obecnie jest ich 
150) i wytworzEj w miescie i 
gminie sprzyjajqcy klimat dla 
organizacji, a dzj~ki temu po
szerzy si~ krqg sympatykow. 
Kolo utrzymuje si~ z niewiel
kich skladek cztonkowskich. 
Aby podjCje szerSZq dzialal
nose I nie tylko integrowac sro
dowisko os6b niepelnospraw
nych, ale aby moe niesc im 
pomoc i ulg~ w cierpieniu la
rzqd szuka ludzi dobrej woll i 
liezy na pomoc os6b prywat
nych i instytucji. 

Pierwszym naturalnym 
sprzymlerzencem towarzy
szenla jest OSrodek Pomocy 
Spolecznej. Pani Dyrektor i 
personel zaoferowali szerokq 
pomoc fachowCj i mie'see na 

spotkania. zebrania i imprezy. 
Ten scisly kontakt to pew a 
nowose w pracy Kola. Tu tei 
mogCj przyjsc osoby zaintere
sowane jego pracq. W kaidy 
pierwszy piCjtek miesiCjca w 
gOOz. 15-16 przyjmuje Prezes, 
a w kazdy 1 i 3 wtorek miesiCj
ca w godz. 15-17 przyjmuje 
ktos z ZarzCjdu. 

Pomoc finansowCj zaofero
wala juz niewielka grupa spa 
sor6w. To milildzy innymi dzi~
ki nlrn w Osrodku Pomacy 
Spolecznej urzCldzono dla nle
peJnosprawnych dzieci impre
zlil z okazji Dnia Dziecka. Kolo 
bowiem abok os6b doroslych 
skupia tei niepelnosprawne 
dzieci. Zarzqd Kola w imieniu 
tych najmlodszych dzililkuje 
wszystklm tym, dzililki kt6rym 
na twarzy pOOopiecznych po
jawil silil usmiech. 

Najbliisze plany Stowarzy
szenla to grupowy wyjazd na 
integracyjne spotkanle os6b 
niepeJnosprawnych z. calego 
wOJevvadztwa. Tradycyjnie 00
bywa sif;l ana w Udzbarku We
Iskim (5-7 czerwca). Wlipcudo 
sanatorium Wrzos w Ciecho
cinku na turnus rehabilitacyjny 
wyjeidia grupa dzieci z opie
kunaml. W sierpniu zas na po
dobny turnus i tei do Ciecho
cinka pojedzie 42 osaby. 

My dzialalnosc nasielskiej 
organlzacji niepelnospraw
nych mogla silil rozwijac, po
trzebne Jest wi~ksze zrozu
mienle ze strony spoleczeri
stwa. Pamililtac musimy, ie I 
my sami lub ktos z naszych 
najbliiszych moie silil takie 
znalei:e po tej "druglej stro
nie". 

AZ. 

Wszystkich ych, kt6rym bli
ska jest problematyka stosun
k6w polsko-iydowskich zachlil
carny do wzi~cla udzialu w kon
kursie. kt6rego inicjatorem i 
organizatorem Sq samorzqdo
we wladze Plonska. 

Podobnie jak Plonsk tak I Na
sielsk jest mlastem, gdzie przez 
""iele wiek6w iyli obok siebie 
Zydzi i Polacy_ Bywaly okresy, 
ie Zydow w tych miastach bylo 
wi~cej nii Polak6w. Wsp6tnie 
tworzyli historil; naszych miast. 
tak samo je kochali, razem prze
zywali chwile radosn~ I smutne. 
W pami~ci zar6wno Zyd6w Jak i 
Polak6w utrwalily si!;? J8dnako
wo mac 0 przyklady obop61nei 
niech{lci jak i przyklady 
przyjazni i wzajemnego posza· 
nowania. 

DZlsiaJ nie tylko m!ode, ale 
takie i srednie pokolenie asiel
SZCZal) nie pami\?ta jui naslel
skich Zydow_ Ginq ostatnie sla
dy ich tu zamieszkiwania. Nie 
ma sladu po pililknej boinicy, 
kirkut to dla wi~kszosci maly Ja
sek, w kt6rym ch~tnie bawiq si~ 
dzieci. Nie wiem czy ktos posia
da ieszcze zabytkowy siedmio
ramienny swiecznik kultowy. 
k 6rych do niedawna tak wiele 
bylo w naszym mieseie. Zawod
na tei okazuje si~ pamit;lc ludz· 
ka. I to jest chyba najgorsze i 
dlatego wlasnie zaclweamy do 
zachowania w naszej pami~ci i 
pami~ci przyszlych pokolen 
wledzy 0 wspolnej przesztosci 
dw6ch narod6w. Przysz!osc 
moina budowac tylko na znajo' 
mosci I poszanowaniu prze
szlosci. 

W konkursie ogloszonym 
przez plollski samorzqd mogq 
wziClC udziat zarowno ci, ~t6rzy 
bezposrednio stykali sifi' z Zyda
mi - ezyli starsze pokolenle. jak 

I ci, kt6rych wiedza 0 proble
mach polsko-iydowskich 
uksztaltowala si(l za posrednic
twern innych. Organizalorzy nie 
narzucajEj tei sztywnej formuly 
prac. Mogq to bycwspornnienia, 
dzienniki. wywiady, formy lite
rackie, reportaie, felietony oraz 
zbiory dokumentacyjne (Ikono
graficzne, pismiennieze ezy au
dlowizualne). Jedynym ograni
czeniem iest to, i.e inicjatorzy 
pomys/u proszCj 0 przekazanie 
wzajemnych doswiadczen doty
c~qcych tylko XX wieku. Autorzy 
proszeni Sq 0 podanie niezb~d
nych danych osobowych. infor· 
mujqcych 0 ich miejseach za
mieszkania, wieku, wykonywa
nym zawodzie, a taki:e 0 okreS· 
lenie, jakiego okresu, typu do· 
swiadczen i czasu dotyczy ich 
praea. 15 sierpieri br. to termin, 
do kt6rego moina je nadsylac. 

inal onkursu nastqpi wiosnq 
1999 r. Przewidziane Sq wyso
kie nag ody (pierwsza - 1000 
dolar6w). Bliiszyer, informacji 
udzlela Sekretariat Konkursu 
mieszezqcy si~ w Urz~dzje 
Miejskim w P!onsku. ul. Plocka 
39, tel. 6622725. Tam tei na· 
leiy przesylac prace. 

Informacji .moze tei udzielic 
redakeja "Zyeia Nasielska". 
Prosimy 0 kontakt wszystkich 
tyeh mleszkanc6w gminy, kt6
rzy b~dq brali udzlal w kDnkur· 
sle. Materialy Panstwa b~dq 
wainyrn wkladem sluiqcym 
wzbogaceniu i utrwaleniu wie
dzy 0 najnowszej historii nasze
go miasta. Inicjatywa pJor\skie
go samorz'ldu Burmistrza An
drzeja Pietrasika jest bardzo 
cenna i dlatego pragnlemy si~ 
wlqczyc W jej realizacjlil. 

AZ. 

c.d. Na zamku nasielskim - An a Zielinska 

DopeJniam slubu uczynionego w strasznej godzinie - odrzekl 
kwestarz. - By/em pod Wiedniem z kr61em Janem. Wracalem z 
podjazdu. kUla zabila mi konia, padajqe zlamalem r~k~_ Mlmo 
strasznego b6lu, wydostatem si~ spod martwego zwierz~cia, ale 
ledwie uszedlem par~ krokow, slysz~ huk, zum. Oglqdam si~, 
p~dZJ wprost na mnie chmura kurzu. w nie) chrz!;!sci, blyska: 
poznalem co to takiego, uciekac nie pora. Padlem lwarzq na 
ziemi~, przycisnqlem zdrow& rekq medalik z Matkq Boskq Cz~
stocilowskq do ust i slubowalem, feieli ujd~ calo, wstqpic w tym . 
kraju do klasztoru i jako braclszek poswi~cic sir;! piel!;!gnowaniu 
chorych i rannych. 

Gdy nade mnq ta burza przeszla. stracilem zupeJnie przyto
mnosc, a kiedy si\? ocknqlem, podniesiony przez ludzi zbierajq
eych trupy. okazalo sil;, ie opr6cz zlamanej r~ki, zadrasni\,cia 
nawet iadnego nie mialem na ciele. A jednak bylem pod kopy
lem chorCjgwi husarskiej kr61ewicza Aleksandra, Pfi'dzqcej w 
peJnym galopie na namiot Wielkiego Wezyral.., 

- Nieprzeniknlone wyroki Boze! . rzekl Zaremba - IUdzie m6
wi 'l, ie cud6w nie ma, a wasze ocalenie? ... moje? .. Anulki?... 
ale m6wcie, prosz~, co sie z waml potem dzialo. Boc to si~ 
przydarzylo pod Wiedniem. 

. Co bylo potem, to JUz w kilku slowach opowiem. Nim mi n;ka 
wydobrzala, wojsko wyszlo do W~gier za ust~pLJjqcymi Turkarni. 
Odbylem najpierw pielgrzymkfi' do Maria Zell; am spotkalem 
kapucyna z Karlsberga. on nam6wil mille do swego klasztoru. 
Usluga przy rannych jest tu eZl;S a, bo duio opalni w okolicy, 
o 0 wypadki nie trudno. Zala1wszy herb i nazwisko, jui dwa

dziescia szesc lat slui~ tu Bogu i NaJswi~tszej Panience. Mowy 
polskiej nie zapomnialem, bo w niej pacierze i modlitwy odma

iam. Oobrze mi tu, tylko jak z wiosnq bociany, jask61ki i r6ine 
ptactwo clqgnie ku po/nocy, tD mnie wtedy taka zbiera tlilsknica. 
ie jui ani spac, ani jesc nie mog~, tylko ehodzfi' jak b1fi'dny. 
Chyba kiedy dusza z.e mnie wyjdzie i na tyeh skfzydlach bocia
I1Ich do milej ojczyzny poleci! 

Tak rozmawiali starzy. a Anulka sluchala i m6wila obie: ie 
zazdrosci skrzydeJ ptaszkom, pylala jask6lek ibocian6w, co tam 
widzialy? i czem lecq ze stron kochanych? ... Jaki:eby tam ehl;!
nie wr6cila! ... 

XI. 

Zaremba zauwaiyl przygn~bienie Anuiki, chcial jq zajqc i 
oderwac od smutnych mysli; jednego wi~c pi~kne~o popoludnia, 
kiedy siedzieli w klasztornym ogr6dku, lak do nie) przem6wit: 

- Pamil;tasz., Anulku. 6w dzleri ostatni naszej podr6iy. przed 
owym fatalnym casusem, z kt6rego chyba sama Najswi(lISz.a 
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Noe.. 2 maja niemani spraw
cy dokonali wlamania do pomie
szezen biurowyeh sp6lki "Uni
bruk" skqd zabral! komputer. 
monitor wartosci 2000 zI. 

5 maja kolejny jui raz doko
nano wlamania do kiosku 
"Ruch" przy ul. Rynek. Po od
gi((lciu krat I wybiciu szyby zlo
dzieJ8 skradli rozne galunki pa
piers6w wartosci 75,00 zt. 

Na ul. POW IN Nasjelsku 6
letni chtopiec wbiegl na91e pod 
nadjezdiajqey samoehod m-ki 
Fiat i doznal Iieznych obraien 
ciala. Malec zmar! w drodze do 
szpitala. 

Budy Siennickie. Noca 
7/8.06 nieznani sprawey doko
nali wlamania do szkoly podsta
wowej skqd skradli magnetowid 
"Sharp" wartosci 400 zl. 

13 maja Z osiedla "Warsza
wska nleznany sprawea skradl 
samoeh6d "Polonez" wartosei 
20.000 zl. 

16 maja jadqey z nadmiernCj 
szybkoseiq mieszkaniee Piesel
r6g slraeil panowanie nad po
jazdem I wypadl z drogi. Po kil
kUkrotnym przekozio!kowanlu 
samoch6d daehowal w pOlu. W 
wyniku wypadku obraz~n ciala 
doznali wszyscy jadqcy samo
chodem. 

17 maja w Chechn6wce kie
rUjqey Wolkswagenem Polo i ja
dClCy Z nadmiernq pr~dkosciq 
po ujrzeniu przeszkody na dra
dze zjechal nagle ila lewq slro
n((l dragll zderzyl sifi! czo!owo z 
"Pegoutem". Obrazen ciala do
znaly dwie nieletnie c6rki kie
rowcy Volkswagena. 

Nasielsk. Nieznani sprawcy 
wjamali sifi! do piwnic w bloku 
przy ul. Eleklronowej. sk<:jd 
skradli 2 rowery g6rskie wartos
ci 850 zL 

Nocij 22 maja nieznani 
sprawcy wlamali si~ do obary w 

jednym z gospodarstw w Ja
sk610wie i wyprowadzili klacz 
masci kasztanowej wartosci 
2000 zj. 

Mogowo. 23 maja zlodzieje 
po wyjlilciu skrzydla okiennego 
w garai:u dostall sir;> do wnf;ltrza 
i skradli samoetl6d "Polonez" 
wartosci 12-500 zL 

27 maja w Lorcinie 4 zama
skowanych gangster6w doko
nalo napadu na posesj\) jedne
go z gospodarzy GroZqC kija
ml bejsbolowymi oraz pistole
tem, dokonali rabunku biz ute
ril, swiadectw udzialowych, 
pieni~dzy, magnetowidu. do
kument6w, oraZ sprzr;>lu agd 
wartosci 7000 zL 

Nocq 30 maja nieznani 
sprawcy po wy!amaniu drzwI od 
obory wyprowadzili 2 krowy war
tosei 2400 zl. 

Piescirogi. Po wybiciu tylnej 
szyby w samochodzie "Opel 
Corsa" nleznani z!odzieje 
skradli radiomagnetofon ,.Phi
lips" wartosei 700 zl. 

Chechn6wka. NocCj 206 do
konano wlamania do garazu w 
jednym z gospodarstw. Zlodzie
je skradli opryskiwacz "Orion", 
chemikalia oraz skrzynk~ og6r
k6w_ 

Nasielsk. Podczas prac tyn
karskich na lerenie remizy 
strazackiej jeden z robotnik6w 
spad! z rusztowania doznajqc 
obrazen ciata. Poszkodowany 
przebywa W szpitalu w PuHu
sku. 

7 czerwca w Mif;lkoszyme ja
d<:jcy z nadmiernq szybkosci<:j 
motocyklem mieszkaniec Na
sielska zjechal nagle na lewy 
pas jezdni i zderzyl si!;! z samo
chodem m-ki "Renault". Niefor
tunny motocyklisla doznal zla
mania kosei miednicy. Obrazen 
doznala rowniez pasazerka sa· 
mochodu. 

Naszemu koledze 

ANDRZEJOWI KORDULEWSKIEMU 

wyrazy gl~bokiego wsp61ezucia 
z powodu smierci 

OJCA 

skI ada Zesp61 Redakcyjny Zyeia Nasielska 

Panu 

ANDRZEJOWI KORDULEWSKIEMU 

wyrazy wsp61czucia z powodu smierci 

OJCA 

sk/ada
 
Burmistrz Miasta i Gminy
 

Przewodniczqcemu Kola Unii Wolnosci
 
w Nasielsku
 

ANDRZEJOWI KORDULEWSKIEMU 

wyrazy wsp61czucia z powodu smierci 

OJCA 

skladaj'l czlonkowie kola 

Wyrazy wsp61czucia z powodu smierci 

OJCA 

sklada koledze 

ANDRZEJOWI KORDULEWSKIEMU 

Zarzqd MLKS Zbik 

Panienka nasz salwowala, m6wilem wledy 0 kr61u Janie i skon
czylismy na wyprawie wiedenskiej, pewnie bys rada cos jeszcze 
uslyszec. Kiedys, jak mnie nie bfidzie juz na lei ziemi, to swoim 
dzieciom 10 powt6rzysz. 

- M6j dziadunlu! nie smialam Was 0 to prosic dotCjd. bo moze 
was to utrudzi, wzruszy, a przeciez jeszcze niezupelnie zdrowi 
jesteseie. 

- Jakos si~ dobrze ezuj!;! - odpowiedziat. - Nie wieszze, co dla 
nas starycll najmilszeQo? Oto wspomnlenia pi"zesz!osci, a za
tem i mlodosci naszeJ. Czas nam si,? dluiy tutaj, 10 pr~dzej 
przejdzie i mnie i tobie przy rozmowie. 

Nie zaraz wrocilismy spod Wiednia, gdzie Iud nas przyjmowal 
jak zbawcow, a cesarz Leopold i niemieccy ksiClz~ta wcale 
zimno. Kr61 Jan nie cheial zlozy6 or~za, p6ki Turk6w do reszty 
nie pokona i poszlismy za niemi do W((lgier. 

Tam to pod parkanami, wszedlszy ml((ldzy biota, ledwiesmy 
si((l wycofali, a sam krol swoje ocalenie winien byl tylko przyto
mnosci umyslu pana Marka Matczyriskiego, koniuszego koron
nego i dw6eh jeszeze szlachcic6w. 

To niepowodzenie nie za/amalo jednak animuszu naszego 
pana, w drugiej zaraz bitwie pod Strygoniem zada! Turkom cios 
ost.ateczny. 

Zadnej jednak korzysci z tych zwycil;lstw wtedy nie mielismy, 
procz lup6w wojennyeh, kt6rych CZfis6 jeszcze kr61 hojnq rl;:!kq 
mili!dzy tych niemieckich pan6w porozdawal; bo jak slusznie 
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wtedy go nazywano: byl to Salvator, a nie spoliator. (Zbawca a 
nie lupiezea). 

W calej Europie byta wledy radose powszeehna z pogromu 
straszne/' dotCjd potr;>gi otomanskiej. My. pr6cz slawy, nic nie 
pozyska ismy, prl;ldko to wszyscy zrozumielismy. 

Starosta r6zanski wspominal nleraz, ze kr61 Jan rozlegle mia! 
zamiary. Chcial utworzyc lig((l panstw chrzescijar'lskich. wyprzec 

urk6w do Azji i wyswobodzic ludy przez nieh ujarzrnione. Czul 
SIQ zwi<:jzanyrn przyrzeczniem danym Papiezowi i nie przyja! 
korzystnych warunk6w pokoju, ktore mu wtedy Turcy ofiarowali. 
Tymczasem korzystajqe z tej dywersji, wodzowie cesarscy zdo
byli w Wli!grzech Jednq po drugiej najwazniejsze twierdze i stali 
silil znowu panami tego kra/·u. 

Przedsi((lbral jeszeze kr6 Jan wojenne wyprawy w ciqgu kilku 
lat (1684, 1685, 1686) w celu zawojowania Multan i Woloszczy
zny, majqc sabie przyrzeczonq pomoc Austrii. Zawsze zwiedzio
ny przez cesarza, nie m6g1 le90 OSlqgnqc. 

Ostatniq wo)nq kt6rq osobiscie prowadzil, byla wyprawa Wo
loska 1691 roku. Pobil jak zawsze Turk6w pod Soczawq, ale 
niedostatek zywnosci. deszcze ustawiczne, zimne i wylewy 
rzek, tak zniszczyty i zniech((lcily wojsko, ze z niczem musia! 
wracac do domu. Na tyeh wyprawach zgin~o wiele doborowego 
iolnierza i zmarnia!o mn6stwo pieni~dzy. 

W nast~pnym zas roku Tatarzy zniszczyli zn6w Podole, do
piero dzielny hetman Jablonowski oslateclnie ieh rozgromi!. 

(c.d.n.) 



Bohalerski prezyden\ War
sza,vy Stefan Starzyr'iski patro
nuje nasielskiej Szkole Podsta
wowej nr 2. Jego imi~ nOSZq 
r6wniei inne szkoiy w Polsce. 
przed pi~ciu laty w ezasie zlotu 
tych szk6/ w Pul usku zawiqza
no federacj~ i od tej chwili nastq-

Tomek tvlikulski otrzymuje nagrod~ z rqk prof. dr hab. Mariana Marka 
Drozdowskiego 

pi/a mi~zy nimi scisla wsp61
praca. Uczniowie z poszczeg61
nych plac6wek wzajemnie si!; 
odwiedzajq, zapraszajq na uro
czystosci sZkolne, wymieniajq 
doswiadczenia. Wsp61nie spo
tykajq si~ tei: przy pomniku i w 
innych miejscach zwiqzanych 
ze Slarzynskim. Co roku organi
zowany jest konkurs wiedzy 0 
wielkim Prezydencie. Wszystko 
to slLJiy wychowaniu dzieci w 
duchu umilowawnia ojezyzny 
Idealowi, dla kt6rego Stefan 

Bye w Lodzi i nle zrobic zdlfilcia na PiotrkowskisJ 

Slarzyriski poswi~cil swoje zy
cie. 

Inicjalorami i propagatorami 
tego dziatania Sq prof. dr hab. 
Marek Drozdowski i mgr Hanna 
Szwankowska. Dla swoich po

czynan zyskali przchyl nose i 
wspolpracfi! Polskiego Towarzy
stwa Hislorycznego, Towarzy
slwa MiJosnik6w Historii, Rady 
Warszawy z jej rzewodniczq
cym i obecnym Prezydentem 
Warszawy. 

Miejscem egorocznego zlOIU 

szk61 Starzynskiego byla l6dz. 
a gospodarzem Szko!a Podsta
wowa nr 80, nOSZqca oczywis
cie iOli~ Stelana Slarzynskiego. 
Zgodnie z klikUletniq tradycjq 
prof. dr hab. Marek Drozdowski 
przedslawil uczestnikom spot
kania najnowsze wyniki badan 
dotyczqcyeh zycia i dzialalnosci 
Starzyllskiego. W tegorocznym 
wykladzie Pan Pro(esor pod
kresli/ szczeg61nie zwiqzki Bo
hatera z Lodziq. 

Stalym punktern kaidego zlo· 

tu jest podsumowanie konkursu 
wiedzy 0 Stefanie Slarzynskim. 
Wsr6d laureal6w znaleili siE;! 
rowniez uczniowie z Nasielska. 
Sebastian Zawadzki, Tomasz 
Mikulski i Krzyszlof Krasniewicz 

olrzymall nagrody ufundowane 
przez Prezydenta Warszawy 
Marcina SWi~cickiego. Wr~czal 
je Przewodniczqcy Rady Miasla 
Warszawy Andrzej Szyszko. 

Gospodarze przyJr;Jli delega
cjl;! szk61 bardzo serdecznie. 
Wainym punktem spotkania by
/0 zwiedzanie Lodzi, no i oczy
wiscie spacer ulicq Piotrkowskq 
(bo bye w lodzi i nie spacero

wac Piolrkowskq, to jak bye w 
Rzymie i papieia nie widziec). 
Nasierskim akcentem 16dzkiego 
zlotu byla decyzja, ie w naslr;J
pnym roku delegacje szk61 Sta
rzynskiego spotkajq si~ na zlo
cie w Nasielsku. SZkol~ czeka 
wiele pracy, ale myslr;J, i:e g05
eie wyjadq zadowoleni z pobytu 
w naszym miescie. 

AZ. 

W zgQdzie z natura 

Pa ie ezy nie palie?
 
Nie bede tym razem pisal 0 

paleniu papieros6w, odpowiedt. 
bowiem na tak postawione pyla
nie bylaby jednoznaczna, a ar
gumenty przytaczane w dysku
sjach na ten temat Sq na ogol 
mane. Tym razem zajnw si~ in· 
nym rodzajem patenia i od razu 
na wst~pie zaznaczarn, ze be
dzie to tekst tendencyjny, ponie
waz bede dowodzil, ie jest one 
r6wnie szkodliwe jak palenie pa· 
pierosow. 

Co roku: WIOSnq, latem i jesie
niq obserwujemy wypalanie Iqk, 
sciernlsk, row6w, poboczy drog, 
miedz, kartoflisk. Dzieje sif,! to 
na olbrzymlch nieraz przestrze
niach i Vol wielu miejscach. Uno· 
SZqce si~ dymy drazniq wpraw
dzie drogi oddechowe, ale sam 
ich widok jest bardzo swojski, 
moina nawet powledziec, ze 
tradycyjny i ludowy. Dotyczy to 
zwlaszcza jesieni, kiedy po 
zbiorze zlemniak6w pozbywa
my sil? nad, a dodalkowo w go
rqcym popiele "dochodzq" 
swieie ziemniaki. 

I to Sq chyba wszystkie plusy 
tego typu praktyk. Minus6w j wy
nikajqcych z nich zagroierl jest 
znaczllie wi~cej I dla1ego poku· 
sztil sir;J a wskazanie tytko nie· 
kt6rych z nich. Niebezpieczer'i· 
stwem, na kt6re najczlil5ciej 
zwracamy uwagE? jest to, ie Sq 
one przyczYllq wielu pozarow i 
to poi:ar6w bardzD powaznych, 
w wyniku kt6rych poszly z dy
mem cale wioski lub heklary la
sow. Sq wp awdzie przepisy i 
regulaminy dotyezqce zasad te· 
go typu wypalan (my lei: je dru
kowalismy). ale nie dajq one 
pelnej gwarancji bezpieczen· 
stwa. Innym zagroieniem spo
wodowanym wypalaniem lraw w 
rowach i na poboczaeh drag 
oraz sciernisk w pobliiu szta
k6w komunlkacyjnych Sq dymy, 
kt6re ograniczajq widocznosc i 
Sq utrapieniem kierowc6w. Tu 
lakie mozna przytoczyc przy
klady wypadkow, klorych byly 
przyczynq. Milosnicy islot zy
wych takze bija na alarm, ponie

wai: trawy i scierniska sa. natu
ralnym schronieniem dla owa
dow, ptakow i drobnej zwierzy
ny. Tyrnczasem w plomieniach 
ginq nie tylko szkodniki. Ginie 
tei wiele pozytecznych slwo
rzen. 

Przytoczone argumenty Sq 
wazne i przez wiele os6b Sq bra
ns pod uwag~. Wydaje sir;J jed
nak, ie zbyt rzadko uzywamy w 
dyskusjach najwainiejszego z 
nieh. Ot6i: palenie Iraw, su
chyeh lise!, seiernisk, trzein itd, 
jest niezgodne z naturq, a to 
dlalego, ze nalezq one do tzW. 
biomasy, ezyli, mowiEjc inaezej, 
wszelkiej materii pochodzenia 
organicznego. Swiat jest lak 
urzqdzony, ze ta ulega ciqglym 
przemianom w obiegu zamknif,!
tym. OIM obumarie organizmy 
lub Ich cZl;)sd podlegajq rozkla
dowi i stajct si~ budulcem dla 
nowych organizm6w, kt6re po 
pewnym czasie znowu si~ roz
loia. itd. ai: do konca swiala. 
Palenie pozostaJosci jest zbyt 
daleko posuni!;tq ingerencjq lu
dzkCl w naturf? Wynika to z tego, 
ze normalnie biomasa winna 
ulec rozkladowi i UiyzniC glebE;!. 
Spalona zas traci wiele ze sweJ 
warioscl, a ponadto do atmosfe
ry tralia sporo zanieczyszczen, 
zwlaszcza py/6w i tzw. gaz6w 
szklarnlowych (np. dwutlenku 
wt;!gla i Oletanu). Zwiqzki te Sq 
gl6wnymi sprawcami groinego 
efektu cieptarnianego, kt6ry ma 
bezposredni i to negatywny 
wplyw na nasze zdrowie. Wyda
ie si~, ie odpowiedzi na posta
wione w tytule pytanie nie mu
SZf;l przytaczac. 

AZ. 

NASIELSKI 
ZYCJE.
 



olniczejNasi wIzbie 
W wyniku majowych wy gminie 6 rolnikow. Zaulanie 

borow jako ostatnia w kraju elektoratu uzyskal pan Ber
zostala utworzona Izba Rol nard Mucha (383 glosy) j pan 
nicz8 Wojew6dzlwa Ciee a Bogdan Ruszkowski (299 
nowskiego, wojewodziwa glos6w). ani 10 23 czerwca 
uwaianego, ° paradoksie, razem z 94 delegatami z pra
za rolnieze. Przypomn(1, ie w wie wszystkich gmin woje
roku ubieglym odbyly siE;! w6dztwa (Plonsk nie zglosil 
pierwsze wybory do Walne iadnego kandydata i wybory 
go Zgromadzenia Izby Rolni tam sif,'l nle odbyly) na I Wo
ezej. ale frekwencja w na jew6dzkim Zjeidzie Delega
szym wojew6dztwie byla tak t6w do Izby Rolniczej woj. 
niska, ie nie zoslal spelniony ciechanowskiego, jaki odbiil
jeden z podslawowycll wa dzie si(1 w ODR w POSWI~t
runk6w wymaganyeh do nem, powolajq wladze woje
ulworzenia I j rolniczej re w6dzkie tej organizacji. 
prezentacji. Dobrze, ie w Wsrod kandydat6w do objiil
drugieh (powt6rzonych) wy cia tunkcji prezesa Izby wy
borach tego wymogu 'uz nie mieniany jest delegat naszej 
slawiano, bo znowu bylby gminy pan Bernard Mucha. 
klopol i wybory Irzeba byloby Izby Rolnicze Sq samorzq
powlarzac i powlarzac. W de rolniczym. Jak czylamy 
obecnej lurze do urn poszla w zaloieniach ich zadaniem 
takie niewielka grupa b(1dzie reprezentowanie in
uprawnionych. W skati woje teresow rolnik6w na wszy
wodzlwa glosowalo zale stkich p1aszczyznach zarow
dwie 9.55%, Nawel w najle no w konlaktach z admini
pszej gminie IrekwenCja nie stracjq centralnq I terenowq, 
przekroczyla 20%. organizacjami zwiqzkowymi i 

W naszej gminie prawo samorzeldern terylorialnyrn. 
glosowania przyslugiwalo Mogq one wykonywac zada
3372 osobom zwiqzanym z nia zlecone z zakresu admi
rolnicl\....em. Glosy oddaly tyl nistracji rzqdowej ora reali
ko 472 osoby. Stanowi 10 zowac zadania przekazane 
14%. Wynik ten plasuje nas IN drodze porozumienia 
IN srodku tabeli. przez organy samorzqdu 

a dwa miejsca w Wojew6 terytorialnego z zakresu za
dzkim Walnym Zgromadze dan wlasnych gminy. 
niu ubiegalo si~ w naszej AZ. 

010 fotografia. Przedsta padki, odchody, sloi juz po
wla ana budujqcy widok nad miesiqc a nie byl opr6i.

niany. Jest prze
pelniony smle
ciami. W gorCice 
dni srnr6d wydo
bywajqcy si~ z 
kontenera nie 
pozwala! miesz
kancom dom6w 
Olworzyc oklen. 
Pojawlly si~ 
szczury i myszy. 
Mieszkarky in
terweniowali w 
P,G.K. M. ale 
odzewu nie rna 
Co dalej? Prze

pililkny nowy kontener na od ciaz ten kontener mial bye 
adki i Smieci. I [0 jest koniec pomocCj w ulrzymaniu po
ajkl z piEilknej fOlografii Pro rzqdku i czyslosci a nie sied

za zycia nie ujfilla wido iem IIskiem zarazy i ognlskiem
 
jest inna Wielki pojernnik ewentualnej epidemli.
 
uslawlony zoslal na zaple

czach sklep6w, wrzucane S(l
 
do niego r6i:nego rodzaju od- MW,
 

•
Zyczymy wytrwatosc'
 

Burzliwe zmlany Jakie za ho· okres czasu stanCil pi~kny budy· 
dZ(l w naszyrn kraju od 1989 nek w stame surowym. Tr\'vajq 
[oku - Ie polityczne I spoleczne prace inslalacyjne. W maju p. 
nasuwajq domniemanie ze czas Jerzy Szczerba - z Poniat-Cibor 
czyn6w spolecznych dawn ofirowal 250 Ion zwiru z wlasnej 
przeszedl do lamusa hlslorii zwirov ni na ,vyrownanie placu 
Lecz rozgla.dajqc sifil wok61 nas przed plebanlq by mozna lam 
dostrzegamy silne zaangaio bylo urzCjdzic parking dla samo
wanle ludzi, ofiarnosc i bezinle chod6w kl6rE- do lej pory w dni 
resownosc. Nie Iylko w wielkich deSZCZOW8 lonfi'ly w blocie. In
akcjach, tal< jak podczas zeszlo spiratorem wszys kich dzialan 
rocznej pOWodZI na poludniu na 8J bardzo mlode] spolecznosci 
szego kraju. Przykladem jest paralialnej (parafia zostala ery· 
wlasne podworko. Mam na mys gowana w rok 1990) jesl pro' 
Ii parafian z parafii 5W. Kalarzy boszcz ks. Jan Majewski kl6ry w 
ny w Piescirogach. Od ponad rnies iCjcu czerwcu obchodzi! 
roku wspierajq proboszcza lej pifilkny jUtlileusz 25-lecia ka
para/Ii w dZlete budowy plebanii plans wa. Zyczymy Ksif;dz.u-Ju
. dobrowolne datki pieni~zne, bila OWl by slarczylo si! i energii 
wsparcle praCq wlasnych rqk. na wszyslkle zamierzenia i pla
mlmo nawalu wlasnych zawo ny SZCZl;!SC Soi-e! 
dowych obowiqzk6w. Przez ten M.W. 

Komisariat Policji 
997.691-22-07.691-23·77 

Ochotnicza Straz Pozarna 

DyzuR P zydtodNi REjO-NOWEj 

w NAsi Lsku 

998, 691-22-88 
Pogotowie Gazowe Nasielsk 

691 -22-22 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21. po godz. 15.00 - Plor1sk tel.: 
62-26-45 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 
691·24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen leleronicznych . 

Pogotowie Ralunkowe Pultusk 
999. 692-26-11 

Lekarze Inlemisci dyzuru)q w kazdq sobo
t~ w systemie "pogolowia ratunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, lei. 691-25-03. 

Gabinet zab1egowy czynny jes w kazdq 
soboltil w godz. 8.00-1 .00. 

r- Pr*~JRY N~l§kiclt ~~T,~~ 
Apleka mgr Godlewskiej. ul. Kilinskiego: 

29'30,06,1.07.. 10-13.07.20-31.07. 

Apleka "Arnika" mgr Swigoniak, ul. Ry' 
nek: 

22-28.06.2-9.07.14-19.07.98. 

Rozm6wnica Telekornunikacji Polskiej 
czynna jest w dni powszednie i pracujC\ce 
saboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboty w gOOz. 800-14.00. 
W niedziele rozmow ica czynna jes w 

godz. 9.00-11.00. 

. 
J_~ , ,-"",

POC'iTA PoL~liA 
Urzqd Pocztowy asielsk-1 czynny jest w 

dni powszednie i w pracujace soboly W 

godz.8.00-18.00. 
W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
IN niedziele UrzCjd Poczlowy 'eSI nieczyn

y. 
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Znaczenie hasel 
Poziomo: A-1 brawura w mo

wie, bezczelnose, A-11 robiq go 
wiewi6rki z orzech6w na zim~, 
B-5 zapas paliwa w pojeidzie, 
C-1 czas gdy ryby skladajq ikrtil, 
C-1i niejeden w instalacji hy
draulieznel, D-5 moze bye sqdo
wy lub elektryczny, E-1 dawniej 
oplata przejazdowa na drodze, 
E-11 pomaga roztrzygac prob

Krzyz6wka nr 6/98 
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lemy prawne w zakladzie praey, 
F-4 sluiy do formowania ksztal
tu buta, G-11 pozostajq na snie
gu gdy przejdzie zwierzyna, H-1 
100 lat, H-6 rosllna lesna kt6reJ 
kwlat przynosi podobniez 
szez~seie, 1-3 duzy pok6j gdzie 
przyjmujesz gosei, 1-12 bilardo
wa kula, J-5 moze bye estrado
wa, kabaretowa lub filmowa (r. 
zeriski), K-1 rozpoczyna wyscig, . 

K-9 r botnlk budowlany tynkujq
cy domy, L-5 rodzaj lampy wl
sZqcej z kloszem zaslanlajqcym 
swiatlo ad dolu, l-1 budynek 
gdzie wystawia sif; spektakle 
dramatyczne lub komediowe, l 
9 nim wiercisz dziur~, M-5 jedna 
z Ii rm produkujqeyeh Sprzlilt 
fotograficzny i tasmy filmowe, N· 
1 rosnie Vol parku, N-9 odcien 
czerwieni na naszej fladze. 

Pionowo: 1-A indianski 
szczepowy znak rodowy naj
eZtilsciej z wizerunkiem zwierztil
cia, 1-H inaezej - maly zaklad 
naprawczy, 2-E himafajski ezlo
wiek sniegu. 3-A rabowal na 
morzu, 3-H jedna z wielopozio
mowych dr6g dojazdowych np. 
do mostu, 4-E inaczej - funda· 
ment (jest nim Sw. Piotr w Kos
ciele Rzymskokatolickim), 5-A 
slad dla psa, 5-1 przenosne 
ir6dlo swiat/a, 6-H warzywo do 
salatek z rodziny cebulowa
tych, 7 -A roslina na kwasnq 
zupEi'l zjajeczkiem, 7-H miejsce 
na kuli ziemskiej po drugiej 
stronie globu, 9-A przyw6dca 
bandy, podrzegacz, g.J 
" ...wi~ksza niz zycie" - 0 ni q 
walczyl Kloss w limie z lat 60
lyell, 1O-H nazwa jaehtu Leoni
da Teligi, l1-A milose 1... w jed
nej ehodzq parze, 11-J ostepy 
lesne, 12-1 zbiornik na paliwo, 
13-A mogCl bye sliwkowe, 13-K 
choroba oskrzeli, 14·G amery
kanska waluta, 15-A w kolcza
nie, 15-K miejsee zlamania za
lane chrzqslkq. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki bt;l
dzie haslo wypisane z diagramu 
wedlug nastlilpujqeego szyfru: 
(A-1, 8-13), (N-14, D-13, 8-6), 
(B-9, G-9, 1-12, J-8), (J-3, N-2. 
K-15, H-3, 1-12, A-14), (A-2, C-7, 
C-11, K-10. H-11), (H-8, F-10, 
K-7, H-1, N-9, H-11). 

Rozwiqzanla z haslem (przy
slowie angielskie) prosimy nad
sylae na adres redakcji do dnia 
6.07.98 r. 

Rozwiqzaniem krzy.zGwkl ju
bileuszowej bylo przyslowie fin
skie "Zb~qkanego 0 dro9l;l nie 
pytaj". SZCZlilsliwq laureatk<:j zo
stata pani Zenobia lqezynska z 
Nasielska. Serdecznie gratulu
Jemy. 

19.-21.06.98. 
"Czlowiek w ielaznej masee" 
istoryczno-przyg odowy, 

prod. USA, godz. 17.30. 
"Bunlownik z wyboru" psy

ehologiczny, prod. USA, godz. 
20.00. 

26.-28.06.98. 
"Krzyk-2" horror prod. USA, 

godz. 18.00. 
3.-5.07.98. 
"Dzien zaglady" przygodo

wy, prod. USA, godz. 18.00. 

"Czlowiek w zelaznej rna
see". Opowiesc 0 ludziach, kt6
rzy kiedys zyli w glorii chwafy. 
Te dni jednak min~y I utracili 
iywione w mlodosci uczucia 
oraz mlodzienczy idealizm. 
Przekonanie ze Sq w stanie 
zrnieni6 swiat. Osiqgnl;lli su· 
kees, a )ednak Sq rozczarowni, 
eynicznl, uwiklani we wlasne 
problemy. Muszq na nowo po
ezue sens zycia i znaczenie ho
noru. Ci ludzie to slynni duma
sowscy muszkieterzy - Atos, 
Portos, Aramis i D'Artagnan. Nie 
po raz pierwszy widzimy musz-
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kieter6w na ekranie, ale tym ra
zem Sq nieeo starsi nii zazwy
czaj. Ten film ukazuje ieh jak si~ 
starzejq, a marzenia dotyczqce 
ieh wlasnego zyeia i rnonarchii 
rozplywajq silil. Wysl. - Leonar
do di Caprio, Gabriel Byrne, 
John Malkovieh. Czas projekcji 
-132 min. 

"Buntownik z wyboru". Will 
Hunting - to pozbawiony ambicji 
mlody czlowiek zarabiajqcy na 
zycie dorywczymi pracami lizy
eznymi. Wieczorami wl6ezy Sl~ 
po okolieznyeh baraeh GZ~sto 
wdajqc sie w awantury. Jego zy
cie ulega zmianie kiedy nie-' 
oczekiwanie ujawniajq si~ jego 
uzdolnienia matema(yezne. Will 
musi zdecydowac ezy nadal 

ehce zye na pograniczu prawa, 
ezy tez skorzysta z szansy i po
dejmie rzuaone mu przez los 
wyzwanie. W zmaganiach z sa
mym sobq towarzyszy mu zna
ny z niekonwenejonalnych me
tod dzialania psycholog. Wyst~
pujq: Matt Damon, Robin Wil
liams, Ninie Driver. Czas proje
kejl 126 min. 
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"Krzyk-2". Kontynuacja Hlmu 
grozy sprzed kilku lat. Bo aler
ka obu film6w - Sidney Prescott 
- studiuje obecnie na wydziale 
szluki dramatycznej w niewiel
kim miasleczku na srodkowym 
zaehodzie Stan6w Zjednoczo
nych. Ponownie staje si!? obie
ktem atak6w maniakalnego za
b6jey. Makabryczna historia 

sprzed dwoch lat zaezyna sie 
powtarza6. Wysti;Jpujq: Neve 
Campbell, David Arqette, Jamie 
Kennedy. Czas projekeji - 120 
min. 

"Dzien zaglady". Opowies6 
s-f 0 zagrazaj"icym Ziemi zde
rzeniu z kometq, kt6re jesli siC? 
zdarzy - palozy kres wszelkiemu 
zyeiu. Podezas gdy kazdy czlo
wiek musi zmierzyc si~ z przy
szlosciq, grupka astronaut6w 
podejmuje si~ desperackiej mi
sji, kt6ra ma zmienie kierunek 
lotu komety. Wyst~pujq: Vanes
sa Redgrave, Tea Leoni, Robert 
Duvall. Czas projekeji 121 min. 

W miesiqeu lipcu kino "Niwa" 
b~dzje nieczynne - przer.-va ur
lopowa. 
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• autoalarmy. • immobilisery, * centraJne zamki, 
• elektryezne szyby: blokada zaplonu, .. radio

montai:, • samochodowe zestawy glosno 
rn6wiqce do telefon6w kom6rkowych 

• aJarmy w pomieszczeniach, • domofony. 
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SIJZYZl:nll: Uilnl~HII: I IInt~llIe 
Merle Mcteuslek 1i	 I 693 05 69
ul,Ponlatowsklego 25 e . 

Trwata (wszvstkie rodza;e), fryzurv slubne, KOKI 

OGKl5ZENIA DROBNE
 
* Do sprzedania resor6wka I'onna. 

Wiadomosc: 
Krystian Kurplewski - Kosewo 24 

" Commodore 64 z wyposaieniem sprzedam. 
TeL 6912966 

" Sprzedam dom ( stan surowy zamkn iE;:ty ) 
- tel. (0-32) 234 28 38. 

*	 Sprzedam sUkniE;: slubnq 
( bardzo dobry stan). Tel. 693 01 81 
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TER KOTAmmD 
Sanitariaty k%rowe, kleje, fugi 
"5fMAT" - Nasielsk, ul.Nowa Wies 37 

* PRYWATNE *
 
GABINETY LEKARSKIE
 

Nasielsk, ul. KoSdelna 8 

le .med. Lek.med. 
Alldrzej Be,."alowicRobert Chmieleu'ski 
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Choro y kr~goslupa
 
Esperal
 Leczenie homeopatyczne 

Bodanio procowni<Ze dzieci I clorostych 

Przyjmuje w CIwartki 
wgodz. 15 -17. 

Przyjmuje we wtorki 
w godz. 15 -17. 

C YOGlOSZEN 
, 

w Zyciu Nasielska: 

1. Ogloszenia drobne (slowne) - tylko dla os6b 
flzycznych nle prowadzqcych dZlalalnosci go
spodarczej - 1,00 zl/1 stowo 

2. Ogloszenla powierzchillowe (najmniejszy 
modul reklamowy = 1/16 strony) 

- 560,00 ztl catastrona 
Stosujemy bonifikaty (dot. p-tu 2) jn.: 

za 2 edycje - 15 % 
za 3 edycje - 20 % 
za ~ i wiE?cej edYCJi 25 % 
oraz tzw. dodotkoWq ulg~ "ella stalego Klier)ta" 
tzn. za ponowne umieszczenie reklamy w "ZN" 
a) takiej samej - 10% 
b) innej reklamy tej firmy 5% 
Uigi i boniflkaty nie wykluczajq si~ wzajemnie. 

--r_-~~'1 
Sp6tdzielnia Inwalid6w "TELMET ' 

w Nasielsku,u!. Warszawsk8. 47/49 

zapmsZOl do skladania pisemnych otert
 
~ na kupno n/w pojDzd6w : !
 
~ 

~ 
- "ZU K"	 rok prod. 1986 ~ 

i - "ZU K" - izoterma rok prod. 1989 

I Otwarcie otert nastqpi w dniu 1007. 1988 r

I a godz 9.00, w siedzibie Sp6/dzielni. 
POJElzdy mozn[/ oglqda(: pod wskDzanym~ 

~ wyze; D-dresem 
t 
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Pod koniec sezonu lenisowego, 
najlepszy obecnie lenlsista wojew6
dztwa ciechanowskiego Krzysztof 
Stamirowski zdobyl kolejny zloty 
medal r lytu! "mistrza Polski", Na 
rozegranych w Siedlcach Mlstrzo
stwach Polski LZS Krzysztof zdecy
dowanie pokonal wszystkich rywali 
w kalegorli kadetow, bt:dqc jednym 

z najlepszych zawodnik6w catego 
turni ju. 

Obecnie Krzysztof b~dzie przeby
wat na szesciotygodniowym zgrupo
waniu kadry, przygotowuj<jc sit: do 
nowego sezonu, 

W nast~prlym numerze wywiad z 
naszym "mislrzem", 

Trzykrotna zlota
 
W Cz~stochowie odbyly si'il MI

strzostwa Polski w tenisie stolowym 
n iepelnosprawnych, w ktorych 
udzial br<1la nasza reprezentantka 
Iwana iyla. Podobnie )ak w dw6ch 
poprzednich lalach zdobyla ona 
komplet zlotych medaii zostajqc Mi· 

Tak cieszq SIE;l pilkarze po zdobyciu pucharu 

blu z EWq Dqbkowskq z Mrqgowa. 
oraz w grze mieszanej z Arturem 
Furtokiem z We)cherowa. 

Obecnl8 Pani Iwana przygotowu
je sili' do mi/ildzynarodowych zawo
dow w Niemczech, oraz do 
Mislrzostw Europy, ktore zostanq 

Burmistrz Nasielska wr~cza puchar Marcinowi Maciasowi najlepszemu pl!
karzowi meczu pueharowego 

Puehar dla ZBIKA 

m 
tytUI wywalczyla wynikiem 300 kg 
(przysiad: 115 kg, wyciskanie lezqc: 
70 kg, martwy ciqg: 1t5). Uzyskany 
wynik nle Jest jej najlepszym wyni
kie. w tyrn roku. OSlqgane Jednak 
rezLlltaty w poszczeg61nych bojach 
swiadczq 0 jel duiyeh moiiiwosciach. 

Kolejne mistrzostwa PolskI. tym 
razem w jednej konkurencjl - wyci
skaniu lezqe adbyly sl~ w pler
wszych dniach czerwca 1'1 Pultusku. 
Sylwia startowala w tej same) kate
gorii wagowej, W kt6rej wystqpila 1'1 
Kialcach. Tym razem zdobyla br<j
zowy medal Mistrzostw Polski se
nlorek_ Osiqgnl'ilty wynik 60 kg jest 
dobry. ale i w Iym \"Ypadku zawod
niczk~ stac na wi~cej_ Wazne jest 
jednak to, ie zaobVV/a medale i pod
nosI swoje umiejetnoscl. 

rozegrane w Tureji. 

Sylwia Lodzinska - wicemistrzyni 
Polski junior6w w tr6jbolU sltowym 
{plsalisrny 0 tym w maJuJ pomyslnie 
kontynuuje SWq sportoWq karlen;_ 
SprawdzaJq si~ slowa Je] trenera 
Zdzislawa Pier'lkosa, ie zawodni
czka ma predyspozycje, aby osl119
n<jc naprawd~ liczqce silil wynikl. Na 
potwierdzenie tyeh sl6w nie musie
Ilsmy dlugo czekac. W maju I w 
ezerwcu odbyly silil kolejne mlstrzo
stwa Polski W konkurencjach przez 
ni q uprawlanych. Tym razem wal
czyla lui z naJlepszyml seniorkami. 

Majowa wyprawa do Kielc na XXII 
Mistrzostwa Polski koblet I m~z
czyzn oraz weteranow w tr6jbojU sl
lowym zakoriczyla si zdobyciem 
srebmego medalU. Startowala w ka
tegoril do 60 kg_ Wlcemistrzowskl 

strzyniq Polski indywidual ie, w de-

Puctlar wr~eza prezes OZPN w towarzystwie dyrektora Pelki I burniistr a 
Wojciecha Ostrowskiego 
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