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Co ztelefonami? Rolniey znaszej gminy go~
Pytanie to zadaje sabie abee
nie wielu mieszkanc6w naszej
gmlny Przywyklismy juz do te
go, i.e ten sradek komunikacji
mifildzyludzkiej stal sil;) czyms
cadziennym, czyms bardzo po
trzebnym 1'1 dzisiejszym iyciu.
Ch~ nych do posladanla elelo
nU przybywa z dnia na dzieri. W
ostatnlm okresie na terenie na
szej ~miny wiele spotkan lowa
rzysklch rozpoczynalo si~ od in
formacji, 0 tym, klo z naszych
znajomych moze jui: z niego ko
rzystac I do kogo moina si~ do
dzwoniC. Z anielskq cierpliwos
ci q znosilismy niegodnosci wy
nikajqce z rozkopanych ulic i
drag. Czekalismy i to lei: bardzo
cierpliwle na naszq kolejk~ Iota
z niepokojem dostrzeglismy, ze

z wiosnq tempo prac 9waltow
nle zmalalo, a jakosc polqczen
1'1 niekt6rych rejonach drastycz
nie sifil pogorszyla. Poniewai: i
my poprzez naSZq gazetk~ roz
budzalis y aspiracje i nadzieje
..telelonizacyjne'· czujemy siEil W
obowiCjzku pomlormowanla 0
zaistnialei sytuacji.
Na osta iq sesjE;! Rady mia!
przybyc w tel sprawie dyrektor
Wojew6dzkiego Zakladu Tele
komunikacji pan Piotr KsiE;!iak.
Nle przybyL Jui sam lakt m6w'l,
ie dzieje siE;! cos n'edobrego i
zdawal si~ polwierdzac krqzqce
po gminie zle wlesci. Pan Oyre

dokor'lczenie na str. 8

Krystyna i Wincenty Pawlo
wscy prowadzqcy w Budactl
Siennickich gospodarstwo
ogrodniczo-warzywnicze zaj~1i
pierwsze miejsce w wOJew6dz
kim konkursie na najbardziej
przcdsil;)biorczego rolnlka i b~
d reprezer towac zlemiE;! cie
chanowskCj w krajowym Iinale
konku su "Agrollga 98". Jest to
duie \'!Yroinienie dla paristwa
Pawlowskich. jest to r6wniei
promoqa naszej gminy.
Zadecydowali 0 tym g!6wnle
sami rolnicy, kt6rzy Humnie
przybyli z calego wojew6dztwa
w ostatni q sobot~ i niedzlelt;l
czerwca do Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Poswi~tnern kolo
Plonska na impreze wystawien
nlczo-szkoleniow<j. kt6rej nada

asi dz·el....i

"Karat-9S" to kryptonirn
Gwicze n taktyczno-bojo
wych. w kt6rych w koncu ma
ja wz'~1i udzial zotnterze i oli
cerowie z jednostki wojsko
wej stacjonuj~cej w Chrcyn
n18. Odbyly siE; one na nad
morskim poligonie w Ustce.
Bojowy sprawdzian wypadl
dla naszyeh zolnierzy celujq
co. Wszystkie odpalone ra
kiety osi~gn~ly eel. Z uzyska
nych wynik6w zadowoleni
byli zolnierze i kadra z do
w6dcq mjr. mgr. Januszem
Rucinskim na czele, zado
wolony byl i dow6dca 3. War
szawskiej Brygady Rakieto
wej Obrony Powietrznej, w
sklad kt6rej wehodzi stacjo
nUjqca w naszej grninie jed
nostka. Wyniki naszych radokonczenie na s1r. 4

Moment startu jednej z rakiet. Obok dru
ga rakieta gotowa do odpalenia.
Foto: Piotr Kopka

z

no nazwlil: Oni Clechanowskie
go Rolnictwa_ W plebiscycle 
glosowaniu wzi~o udzial prawle
trzy tyslqCe os6b t ponad polowa
z nich uwazala, ze pierwszen
s wo w kategorii: Rolnicy nalezy
si~ naszyrn reprezentantom_ A
konkurencja byla bardzo silna.
Panstwo Pawlowscy gospo
darujCl na powierzchni 40 ha.
Opr6cz 36 ha grunt6w wlasnych
dzierzawlq dodatkowo 4 ha.
Specjalizujq si~ w produkcJI wa
rzyw i owoc6w i iell przetw6r
slwie. Sq znani , a rynkach wo
jew6dztwa ciechanowsklego I
stoiecznego. Szczeg61ne uzna
nie gospooyri zyska y kwaszo
dokor'lczenie na str. 8

erze

W czerwcu. oSlatnim miesiq 
cu pracy dolychczasowej Rady
Miejskiej, Zarzqd obradowal
dwukrOlnie. Pier\Vsze posiedze
nie odbyto si~ 6smego czerwca.
Rozpocz~o si~ one od zaznajo
mienia si~ czlonkow Zarzqdu z
informaCjq pochodzqcOl z Urzi?
du Wojew6dzkiego. Przedsta'
wiala ona osiqgni~cia poszcze
g61nycrr gmin w wodociqgowa
niu. Dane dOlycZqee naszej
gminy set w lej informacji
wyrainie zanizone. Dotyczy to
zar6wno llosel wykonanej sleci
wodociqgowej jak i kosztow ca
lej inweslycji oraz koszt6w jed
nostkowych. Postanowiono
zwr6clC si~ do wojewody 0 wy
jasnie! ie tel sprawy. W dalszel
czese! analizowano prac~ Spo
leewej KomisJi Mieszkaniowej.
Problem wynlk! w zwiqzku ze
skargami dOlyeZqcymi niekt6
rych decyzji lej Komisji. W dys
kusji wylknili!to kilka niepra'
wldlowosci w dzialaniu lego cia
la spolecznego.
Wainym punklem spotkania
bylo omowlenre zagadnienia
cieplownielwa w gminie. Zapo·
znano sie z informaci<l dotyeza
ca kot/owni miejskiej zlokalizo
wanei na ul. Starzynskiego. Wy
maga ona generaJnego rarnon
tu. Poszczeg61ne lei elernenly
Sq jui w znacznym stopnlu wy
eksploatowane. Powstajq duze
Slraty na lqczach. Stara jest lei
inslalaeja w nieklorych budyn
kach. Wszyslko 10 podnosi ko'
szty eksploalaejl. Zapropono
wane lrzy moiliwosci poprawie
nia lego stanu. Moina wymienlc
cJolychczasowe piece w~glowe
na nOW8 zuzywajqce to samo
paliwo. Wzgl~dy ekologiczne
wskazujq jednak, ie korzyslniej
by!oby zastosowac do opalania
piecow olej lub gaz. Koszt mo
dernizacji przy zaslosowaniu
piecow gazowych wynl6slby ok.
180 000 z1. a przy zaslosowaniu
piec6w olejowyeh 220 000 zl.
Istnie]e tei mozliwos6 zrezyg
nowanla Z lej kotlowni i przylq
czenia podlqczonych do niei cd·
bio cow do eieplowni prywatnej,
kt6ra ogrzewa wi~kszosc blo·
k6w spoldzielczych. Przy okazji
poruszono problem kana/ow
eieplownlczych, kt6rymi dopro
wadzane I'est eieplo od lei kot·
lowni do b ok6w. Byly one wyko
nane nieslarannie, inna byla
kiedys technologia izolowania
prz8wod6w. Do tego nie prze
prowadzano okresowyeh kan
serwacji. Kanaly zalewane Sq
ei woda z niedroinej kanaliza
cji deszezowej i lopniejqcego
sniegu. Postanowiono udroinic
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kanalizaeit; deszczowq na ul.
Pilsudskiego w wyniku czego
odwodni si~ kanal na ul. Elek ro·
nowej Usuni~te zoslanq ubytki
w izolacji. Ponadto uznano. ie
istnieje pilna potrzeba opraco
wania programu kompleksowe
go zaoparzenla mias a w eie
plo.
W koricowej ez~sci posiedze
nia zadecydowano: obniiyc ce
n~ dzialki na Osiedlu Pilsudskie
go I (do tei pory nie znalaz~a
nabywcy), nie uwzgl~dniac
prosby mieszkancow Mogowa 0
przywr6eenie oswie lenia ulicz
nego w te] miejscowosci 1'1 godz.
21.30 do 3.30. poniewai ze
wzgllildow oszcz~dnoseiowyeh
stosuje silil u nas wyla,czenie
energii w okresie lelnim na rzecz
dluiszego korzystania z oswiet
lenia ulicznego w okresle jesie 
no-zimowym.
16 czerwca odbylo si~ drugie
w tym miesiqcu posiedze lie la
rzqdu Miejskiego. Postanowia
no na nim przygotowac na pis
mle na ostatnia, seslfi Rady wy
kaz zadarl inwestycyjnydl zre
aiizowanych 1'1 trakcie uplywai<l
cej kadencji.
W druglm punkcie obrad roz
patrzono szereg pism skierowa·
nych do Zarzqdu. 1 tak: przyj<;to
do wiadornosci pismo Spolecz
nej Rady AWS w Nasieisku 0
pod'~cie uchwaly uchyfajqcej
lub zawieszaj2,cej realizaci\l
podj~tych uehwal w zakresie
sprzedazy loka!i uzytkowych. 10'
kali mieszkalnych I dzia/ek bu
dawlanych (uznano. ie zarZUly
zawarte w lym pismie sCj nieza
sadne poniewaz: sCj plany zago'
spodarowania przestrzennego
na sorzedawane dzialki. dla 10
kall Sq zakladane k.si~gi wleczy
s\e, IV spos6b formalny Sq wy·
powiada e umowy na dzieria
wli! lokali i do chwili obecnej nie
bylo potrzeby nikogo eksmito
wania); slwierdzono, ie w chwili
obecnej Zarzqd nie jest w stanie
zabezpieczyc srodk6w na re
mont rynien i daehu w Szkole
Podstawmvej w Budadl Sien
nickich; poslanowiono z zain
teresowanq mieszkankq z Lu
bomina om6wic formy pomocy
przy remoncie inslaJacji elektry
ezne) (wysJuchano w lej sprawie
opinit praeownlkowOsrodka Po
moey Spolecznej); postanowio
no zleeic zbadame slanu techni
cznego kolektora sciekowego,
do ktorego odprowadzane sa
scieki przez niekt6rych mlesz
kafk6w Mogowa, a ktory Dyre
kcja Okr~gowa Koiei - wlasciciel
koleklora, chee przekazac gmi
nie; zadecydowano nie propo
nowac Radzie zmiany jej decyzji
odnosnie ustalonej bonifikaty
przy zbywaniu lokali mieszkal
nych dOlyetlczasowyrTl najem

dokonczenie na str. 3

18 ezerwca odbyla Sl~ 38 se
sja f~ady Miejskier w kadeneji
1994-1998. Byla 0 os alnia se
sja obeenej Rady. Do czasu wy
boraw i ukonstyluowania si~ no
wych wladz praeowal b~dzie lyl
ko Zarzqd Miejski.
ZwyczaJowo na ostatnreh
spotkaniach pewnych gremiow
dokonuje sit; pierwszych podsu
mowan. prowadzone Sq grzeez
nosciowe rozmowy. wymienia
ne wzalemne przeprosiny. T e
lemenly wys qplly lakze na ej
sesji. Radni la pamlqtk<; cztero·
lelniej pracy otrzyillali ksiqzkl
(Europa - Normana Daviesa).
Calosc obrad zdominowana by
la jednak rozwiqzy>vaniem bie·
zqcych problemaw. Chwilami
dyskusja byla bard 0 burzliwa.
Po radycyjnych wst~pnych
punk ach porzqdku obrad prze
wodnicZqcy oddal g/os miesz
karicom gmlny. Zwyezaj zabie
rania przez nich glosLl na po
eZqtku sesji zoslal wprowadzo
ny przez obecnq Rad~. przed·
stawieiele spolecznosei Mogo·
wa przekonywali Radii!. ze nale
zy przeJqc we wladanie gllliny
kanal sciekowy w letl mlejseo
WOSCI. Skarzono sir; tei, ze nie·
k 6r2y owi sollysi nie maiq do
st~pu do telelonOw. MJeszkancy
ul. OSlnsk,ega (I<rupka) zwracali
si~ 0 pomoc w uzbrojeniu lere
nu. Opr6ez problem6w dolyCZq
cych wl~kszej grupy ludzl znala
ztv sr~ ,ei takle, ktore dotyezq
poszczeg61nyeh rodzin. By!y
one na tyle waine, ie zaintere'
sowani postanowdi przedstawlc
le calej Radzle. tyrn bardziej ze
Ich rozwiqzanie lezy w gaslii Ra
dy (p E. Wyszomirski i p. E.
Siesik).
W nast<;pnym punkcie zwy
czajowo zadajq pytania radni
Wyslqpienia w tych dw6eh pun·
k ach zazwyezaj Sl~ przepla ajq.
1ak bylo i na ei sesJi. W wystq
pieniach zar6wno radnych jak i
mieszkaneow m6wiono 0 prab
lemie zWlqzanym ze sprzedazq
lokali mieszkalnych (zwlaszcza
m eszkan w bloku na ul. Eleklro
nowei) , telefonach. odwierCle 1'1
Cieksynie, drogach i wodociq'
gach.
NaSlt;pny punkt porzadkiJ ob
rad przewidywal wyslqpienl8
Dyreklora Wajewodzklego Za
kJadu Telekomunikacji. Tym ra
zem Dyrektor Piotr f(slCilzak na
spolkanre nie przybyl!j1 Repre
zenlowali go panowie Andrzej
Barszcz z Ciechanow3 i dyre
ktor Rejonu Telekomunikaeji w
Pultusku p. Wieslaw Lewando
wski. Glos zabral ylko pan Le
wandowski. Mawil 0 Iym, co zro
biono w lalach 1994-1998 dla
poprawlenia laezno' ei telefoni
cznej na lerenie gminy Nasielsk.
Dzili!ki zainslalowa iu swiatlo
wod6w i nowych central w Na
sielsku I Cleksynie mamy calo
dobowy dostl;lP do sleci kraiowej
i mil?dz.ynarodowej. Przybylo

1630 lelelon6w, istniejq moili
wosei przylOlczenia dalszych.
Wprowadzone zoslaly dodatko
we uslugl telekomunikacyjne
(np. badanie serea przez lelelon
- EKG). Inwes ycja linansowana
przez TP SA zosta/a zakorlczo
na z. koncem 1997 roku. Obee
nie prowadzone SOl prace uzu·
pelniajaee. na kt6re podpisano
mowy do konca roku ubiegle
go. Przedslawiono tei moili
wosei dalszego rozwijania sieci.
Wypowiedz p Dyrektora byla
bardzo optymistyezna. jednak
optyrnizmu lego nle podzielali
radnl I mleszkar1CY gminy przy
yli na sesjf? Zasypali przyby
lych pylaniami, wyraiali swe
niezadowolenie z powodu zbyt
malega zakresu prac i jakosci
wykonanyeh robot. Padlo wiele
gorzklch sl6w. Mieszkaricy gml
ny czujq sif? oszukani.
W kolejnyeh punktaeh zaj~to
si~ budzetem i inweslycjami
prowadzonymi przez Gmin~.
Budzel po ironie wydatk6w I
dochod6w realizowany jest ryt
mlcznie i plano\Vo. Przewidzia
ne pianem inweslYCJe prowa
dzone Sq zgodnie z zalozonyml
harmonogramami. a cz~sc {"
nich odbli!d<j si~ w najbliiszym
czasle przetargi. W zwiqzku z
zakorieze iem kadencji radni
zgtosili swe uwagi co do dalszej
realizaeji budietu i prowadzenia
inwe rycji gmlflnych ai d roz
poezli!cia pracy przez nowq Ra
d~. Wykonawcq lych zaloieri i
zalecen bJ?dzie Zarzqd Miejski.
Punkt 10 porz<ldku obrad wy
walal dluzs q dyskusi~. Przewi
dy>V81 on przyjecie projektu po
rozumienia ml~dzy Gmina Na
sielsk a firmq "Sajmex" w spra
wie gruntow pod budow~ oczy·
szczalni sciek6w. przygotowa
ny w formie lislu inteneyjnego po
Ilku do${; wainyeh poprawkach
zostal wi~kszosciq glosow przy
jli!ly. Fakt ten otwiera drog~ do
podje-cla dZlalan m JClcyeh na
celu budowe. oczyszczalni scie
k6w.
Plonem ostallllej w kadenqi
sesji bylo e2 ilkaoardzo waz
nych uehwal. Dokonano mlan
w budiecie gminy. Zwil?kszono
go 0 260 477 zl. Obeenie zamy
ka SIt; on kWOlq 14 312 111 zt po
slronie dochod6w i kwolq 14
377 80 zl po stronie wydalk6w.
Ul8gulowano SIan prawny iSI·
nleiqcych swie\lie szkofn eh w
SP nr 1. SP nr 2. SP w Piesciro
gach i SP w Cieksynie. Zatwier·
dzono zrniany w Mie)scowym
Planle Og61nego Zagospodaro·
wania Przestrzennego gmlny
Nasielsk dotyczqce zespo/u wsi
1'1 rejoflle rzeki Wkry, Narusze
wki i aSlelnej: Borkowa, Cie·
ksyna, Dobrej Woli, Lelewa, No
win. Wrony. Zaborza. (Teren len

dokorkzenie na sIr. 3
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com (wnioskowali 0 to mtesz
kancy bloku przy ul. Starzyn
skiego); postanowiono skiero
wac do Kornlsji Mieszkanlowej
pisrno 0 priorytetowe potrakto
wanie sprawy mieszkania dla
nallczyclelki przedszkola.
Kolejnym plinktem zebrania
bylo wysluchanie informacji Pa
ni Skarbnik 0 realizacji budietu
w ci<jgu pierwszych pieciu mie
si~cy 1998 r. Budi.et realizowa
ny jest rytmicznie i zgodnie z
zaloieniami. przygotowano tez
projekt uchwal dotyczqcy zmian

w budiecie (wynikajq one glow
nie w zwiqzku z nap1ywem do
datkowych srodk6w).
W koncowej cz~sci obrad wy
sluchano inlormacji prezesa fir
my "Uni-Bruk" - nmveJ flrmy na
naszym lerenie. Ziokalizowana
zostala w bazie byle] hurtowni
WZGS Siennica i zajmowac sl!?
bedzie produkcjq kos ki bruko
weL a bye moze i jej uklada
niem. Zarzqd postanowi! przed
stawic na oslatniej sesji projekt
uchwaly w sprawis zbycia w
przetargu ofertowym wierzytel
nosci gminy ciqzqcycll na obie
kcie tej wlasnie hurtown i z tytu!u
podatku od nieruchomosci.
Wynotowa{ AZ.

Wi~cej pieni~dzy

na oswiat~

o

100.000 z!otych wi~cej otrzyma nasielska OSWI<:l a w ramaeh ttw.
subwencji oSwiatowej. Decyzjq Rady Miejskiej kwola ta w calosci zostanie
przeznaczona na rozbudow~ Szkoly Podslawowej nr 1. Szybkle zakoncze
nle tel inwestycji jes potrzebq chwili, poniewai: zblii:a si~ relon 1a oswiaty.

Chodnik na POW
W koncow'l fa.zi;l weszlo ukladanie chodnika na POW, Wykonawca zada
nia jest specjalistyczna firma Zarz'ldu or6g MieJsklch z Ploriska. Dla zwi~·
kszenia bezpieczenstwa na tej ulicy (byly tu 4 wypadki smier1elne) potrzebne
jest uloi:enie chodnika po drugiej slronie jezdni I wykonanie odpowiednici
zatok. gdyi samochody podJei:dzaj<lce pod sklepy nle majq bezpiecznego
miejsca postoju.

Przybywa asfaltowych drag
Zakonczon\' zostal piervvszy etap tegorocznego asfallowania drag na
tarenie naszej gminy. Drugi elap przeprowadzony zostanie we wrzesniu i
paidzlerniku.

Diecezjalne doi:ynki
dokonczenie ze s1r. 2
obejmuje 95 ha, a zlokalizowa
nych jest na nim ok_ 900 dzialek.
Uchwala sankcjonuje stan do y
chczasowy, a jednoczesnie po
rZCjdkuje spos6b zagospodaro
wanla tych teren6w. poniewaz
dotychczasowy chaotyczny roz
w6j bazy rekreacyjnej stanowi
tei. zagrozente dla srodowiska
ze wzgledu na brak odpowied
nie; inlrastruktury). Odrzucono
zloiony przez Zarzqd Miasla i
Gminy zarzul do projektu zmia
ny Miejscowego Planu Zago
spodarowania Przestrzennego
terenu poloionego w miejsco-

wosei Jaskolowo z przeznacz8
niem na zaklad uzdatniania
osad6w. Ponadto podjeto
uchwa1e zmieniajqcq wcz8sniej
przYJlillq uchwalli1 w sprawie
zbycia lokali mieszkalnycll i
uzylkowych. Podj~lo tel.
uchwa!!;' w sprawie zbycia wie
rzytelnosci Gminy Nasielsk z ty
lulu podatku od nieruchomosci
(dotyczy oblekt6w bylej hurtow
niWZGS).
W koncowej cz!;'sci oslatniej
sesji Przewodniczqcy Rady pan
Tadeusz Modzelewski dokona!
kr61kiego podsumowanla pracy
Rady W okresie uptywajqceJ ka
dencji.
No owal AZ.

"Foblogoslaw Boze
TRUD i PLON"

Jak JUz donosilismy 30 sierpnia odb~d'l sl~ w naszym miescie dozynki
diecezjalne. Na Jede dli6n Nasielsk stanie sio;J rolniCZq stolici.\ diecezji
plockiej. Chociai: zboza jeszcze na polaell. przygotowania do uroczystosci
wkroczyly w decyduj'lcq laz'i!. Przygotowywany jest ottarz polowy. wydruko
wane zostaly zaproszenia oraz okolicznosciowe plakaly. Na t{! uroczystosc
organizalorzy jui: dzisiaj zapraszal'l mieszkancOw gminy. Program doi:ynek
opublikujemy w nast{!pnym numerze naszego pisma.

Wodoci<lgi
Wkr6tce fU$Za k.otejny etap wodociqgowania WSI, Odbyly si{! koleJne
przetargi na wykonawstwo robo\. Siet wodocii.\gowa w Wqgrodnie i Krogu
lacll b{!dzie ukladala lirma "Melwobud" z Ciechanowa (4100 m slecl - 52
przyl'lcza 0 dlugcsci 1792 m). Wod~ do Planowa dopmwadzl przedsi';!bior
stwo z Mlawy - WZUW (2382 m sieci + 8 przyl(jCzy 0 dlugosci 41 0 m), Sp61k,a
Cywllna "Budmark" z Nasielska poprowadzi siec wodoci~gowCl Mazewo 
Lubomin (3070 nJ sieci + 36 przylqCZy 0 dlugosci 2168 m)
Komunikacja
Czynione Sq starania 0 modernizaCJ\1 drogi krajowej Nasielsk - Narusze
woo Szlak ten ma dui:e znaczenie dla naszej gminy, poniewai: t~dy odbywa
si~ rLich do stacji koleiowej. W starania Ie zaanga.i.owal si,<! pose! Wo)ciech
Arkuszewski. Podj~te zostaly takie dzialania 0 uratowanle parowozowni. Jej
Ilkwidacja- spowodowalaby utratli! kolejnych miejsc pracy na naszym terenie.

Scieki
Prowadzone Sq rozmcwy z kotejq w sprawie przej~c1a przez GminE;
kolektora sciekowego we WSI Mogowo. Dobry stan technlczny to warunek
od kt6rego Burmistrz uzaleznia swoj'l decyzJ~ w lei sprawle.

Sprzedaz majqtku gminnego
W ostatnim czasie odbyt si~ przetarg w wyniku kl6rego sprzedano szesc
dzialek budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta. W najblii:szym
czasie odb~dq si~ przetargl na sprzedaz 2 lokall ui:ytkowych. Informacje 0
sprzedawanych obiektach moi:na uzyskac w Urz~dzie Miejskim. Tam tei: na
lablicy wywieszane Sq kai:dorazowo og!oszenia 0 przetargach. Dodatkowo
ogloszenia te Sq eksponowane w oknie kina "Niwa".
Nowe miejsca pracy
Na ter nle bylej hurtowni WZGS rozpocz{!Ia dzialatnosC iirma ,.UN!
BRUK·'. Blildzie ona wytwarzala drobnowymiarowe elementy betonowe, w
tym kostk'i! bru kowij na bazie tech nolog I i niemJeckiej, Przewtdywana wartost
nak!adow inwesrycyjnych wynost ck. 2.000.000 zl. Zalrudnienie znajdzie tu
kilkadziesi<lt os6b z naszego terenu.
Troch~
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statystyki

PorownujqC dane statySlyczne z ostalniego dnia 9 udnla 1997 r. I 30
czerwca 1998 r, na teienie gminy m.eszka obecnle 0 9 os6b wi~cej (bylo
19.447, jest 19.456), ale w miescie ubylo 16 os6b (byto 7430, Jest 7414).
Przybylo ludno:5c1 mleszkajqcej na
wsi (bylo 12.017. jest 12.042). Tla·
dyeyjnle na wsl mleszka Wi~C8j
mE;!zczyzn niz kobiet (6086:5956).
natomiast w mlescie wi,;!cej kobiel
nii m~i:czyzn (38203594).

IYGIE
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Obrona cywilna

Szkolenie kaary kierowniczej
Otwiera si~ nad nami para
sol ochronny NATO, ale wia
domo, ze nikt i nie nie moze
zagwarantowa6 nam stupro
centowego bezpieczenstwa.
Dlatego tez musimy miec no

dzialan w strukturach obrony
cywlinej.
20 czerwca br. odbylo si~
planowe szkolenle w zakre
sle spraw obron nych I obrony
cywiJnej kadry klerownlczej z

ktoratu Obrony Cywilnej plk
Jan Olkowski, a szkolenie
obronne kiorownik sekreta
riatu WOJew6dzkiego Komi
tetu Obrony mgr Stanislaw
K~slk.

Stalym punktem daroez
nych spotkan kadry kierowni
czej poswi~conych spraworn
obronnosci jest strzelanie.
Ma ono formlil zawod6w. W
tym roku najcelniej strzela!
pan Henryk Komorowski 
kierownik Urzt;ldu Rejonowe
go w Pultusku. Drugie miej
see zajCj! pan Andrzej Krzy
czkowski - pracawnik Urzt;ldu
Miejskiego kierujCjcy w gmi
nie sprawarni obronnymi, a

trzecie pan Andrzej Lasocki 
tabe pracownik Urzl;'clu
Miejsk·ego. Nagrody ksiqi
kowe dla najlepszych ufun
dowal Burmistrz. Nagrody
ksiCjzkowe i dyplomy wr~czo
no rowniei pani skarbnik
gminy Anieli Rogalskiej, dy
rektorowi SKR-u Nasielsk
panu Wojciechowl Sierzpu
towskiemu i dow6dcy jed no
stki wojskowej 1033 panu rnjr
mgr Januszowi Rucinskie
mu. Otrzymall je za zas!ugi
dla obronnosci i obrony cy
wilnej na terenie miasta i gmi
ny Nasielsk.
AZ.

Nasi dzie n' iolnierze
dokoriczenie ze sIr. 1

Szei WoJew6dzkieao I spektorattJ Obrony Cywilnej pik Jan Olkowski wr<;>cza
wlceburmistrzowi Stanis!awowl Tycowl puchar za dobr'l dziaialnosc gilliny
na rzecz obrory cywilnej i obronnosci kraju.

woczesn<:j armi~, dlatego tei:
musimy miec zorganizowa
ne i dobrze przygotowane jej
zaplecze - obron~ cywlinCj.
TakZ.e i w naszej gminie od
bywajCj si~ cykliczne szkole
nia ludzi przewidzianych do
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terenu miasta i gminy Na
sielsk. Jego organizatorem
byl Burrnlstrz. Role gospoda
rza pelnil mjr mgr Janusz Ru
ciflski, dow6dca miejscowej
jednostki wojskowej. trady
cyjnie bowiern nasza jedno
stka zapewnia warunki loka
lowe i techniczne do przepro
wadzenia zajl;'c szkolenio
wych.
Szkolenie z zakresu obro
ny cywilnej prowadzil dyre
ktor Wojew6dzkiego Inspe

kielowcow znalaz!y taki:e uz
nanie dow6dztwa 2. Korpusu
Obrony Pawie rznej, bo 6wi
czenia w Ustce odbywaly si~
na tyrn .szczeblu.
Na wysok q ocen<;) calora
cznej pracy w naszej jedno
stce rzutowa! nle tylko do
sl~onaly wynik strzelan, ale i
wysoka sprawnosc organ i
zacyjna 0 czym swiadczy
m.in. przetransportowanie
sprzliltu na tak odlegly poli
gon i jego przygotowanie do
dzialan w nowych trudnych
warunkach. Ze sprz~tu na
szej jednosl i korzystaty tez
inne oddzia!y (w tyrn i cze
skie) biorqce udzlal w cwi
czeniach. One takze osiqg
n'$!y dobre rezultaty w strze
laniu. Tu chcialbyrn podkres
liG. ze sprz~t. jakim obecnie
dysponujq nasi i:o!nierze nie
jest sprz!?tem nowoczes
nym. Dostosowanie go do
potrzeb wspo!czesnego pola
walki wyrnaga naprawdlil
wielkiej wiedzy i umiejl;'tnosci
ze strony sluib technicz
nych. Wymaga tez mistrzo
stwa os6b go obslugujC!cych.
Sprawdzian na poligonie w
Ustce wykazal, i.e nasi zol
nierze i oficerowie opanowali
sw6j fach w stopniu rnistrzo
wskim.
POligon w Ustce dopiero
od niedawna wykorzystywa
ny jest przez wojska rakieto

we. Wczesniej zolnierze
Wojsk Obrony Powietrznej
korzyslali z poligonu w Aszu
luku w Kazachstallle. W tra
kcie ostatnich cWlczen na
tyrn poligonie szesc wystrze
lonych przez z.olnierzy z
Chrcynna rakiet zniszczylo
trzy cele. W Ustce skutecz
nose byla stuprocentowa.
Jednostka wojskowa 1033
w Chrcynnie zostala sforrno
wana w 1962 r. Plerwszyrn
jej dow6dcq byl pplk Jerzy
Goryszewski (obecnie jest
prezesem Kola Zwiqzku By
Iych ZolJllerzy Zawodowych
przy 3 Brygadzie Rakietowej
Obrony Powietrznej) WsrOd
kadry oficerskiej w pOCzql
kach istnienia jednostki byli
ludzie, ktorzy SWq wojskowCl
sluzbl;' rozpoczynali w szere
gach I Armii WP. Tylko jeden
z dow6dcow jednostki. pplk
Benedykt Jaglarski. jest ro
dowitym nasielszczanlnem.
Za to ai trzech dow6dc6w
(rnjr Jan Koszlowniak. pplk
Benedykt Jaglarski i rnjr Ja
nusz Rucinski rnajq za zony
nasielszczanki).
Jednostka wojskowa z
Chrcynna pozytywnie od
dzialywuje na teren naszej
grniny. Zolnierze wykonali
wiele prac na rzecz miasta,
gminy. szkol j harcerstwa.
Wladze Nasielska cenily 50
bie i ceni q wsp61prac~ z ka
drq i i:olnierzami tej jedno
stki.
AZ.

Budowa domu Opieki Spolecznej
przed kilku laty zlikwidowano
w Nasielsku Dom Malego Ozie
cka. Przez wiele lat podlegal on
Wydzialowi Zdrowia. W latach

cie znaleziono gospodarza i
znalaziy sii;l pieniadze (i to duie)
nie jest dzielem przypadku i
zrzqdzeniem slepego losu. To

my adaptacj~ dla celow DPS bu
dynku gl6wnego i budow~ pawi
lonow. Bf;Jdzie ich szesc (4 polq
Clone i 2 oddzlelne). Zamieszka
w nich 70 osob. Jak napisalem
wyzeJ, b~dq to osoby z zaburze·
niaml psychicznymi (takimi jed
nak, ktore nie wymagajC\ lecze
nia specjalistycznego w szpita
lu). Placowka powstaje w srod
ku miasta, nieizolowanie bo
wiem jej mieszkar'lc6w od oto
czenia jest jednym z element6w
terapii.
Wil;izl miasteczka z Oomem
b~dq tym bardziej scisle, jesli
weimie siE;l pod uwag~ to, ze
znajdzie tu zatnJdnienie ok<>lo
50 os6b. Ponadto mieszkancy
miasta j gminy b~dCj mogli ko-

rzystae z jego zaplecza rehabili
tacyjnego, stol6wki i innych ga
binet6w. Tu bye moze odbywac
bE;ld q praktyki uczniowie nasiel
skich szk6i Po cichu m6wi siE;l,
ze z czasem wybudowany zo
stanie basen, czym takze zaln
teresowani Sq mieszkancy na
szej gminy.
Budowa Idzie bardzo spraw
nie. Przewidywany trzyletni cykl
budowy z pewnosciq m6gtby
bye skr6cony, gdyby byl szyb
szy doplyw pienl~dzy Wyko
nawca - firma ..Ceprobud" z
Ciechanowa pokazala juz na
budowie pocZlY, ze b duje
szybko i solidnie.
AZ.

Towarzystwo Walk; z Kalectwem

Spotkanie wLidzbarku Welskim
Prace przy budowie pawilonow S<\ juz bardzo zaawansowane

dziewif;'cdziesiqtych w wyniku
reform i reorganizacji na
szczeblu centralnym Ie go 'ypu
plac6wki przekazano w zarzq
dzanie w!adzom oswiatowym.
Bylo to przyslowiowe przejscie
"z deszczu pod rynni;l", ponie
waZ obydwa te resorty cierpialy
i cierpia na chroniczny brak pie
niE;ldzy i wlasnie w tym okresie
podejmowaly rozpaczliwe dzia
lania Oszczlildnosciowe. I stalo
sifil. Kilkadziesiqt os6b stracilo
praclil, a sam obiekt pozostawio
no wlasciwie na lasce losu, a my
dlugo palrzylismy bezradnie jak
niszczeje naSl wsp61ny majq
tek
Klamia jednak ci, kt6rzy !wier
dz q, ze nie robiono nic, aby
zagospodarowac opuszczony
budynek i ogr6d. To, ze wresz-

wynik staran okreslonych ludzi.
Wiele mieJscowosei staralo si~,
aby przedsi;;Jwzif;'cie, kt6rego
realizacjf;' u nas jui obserwuje
my, powstalo u nich. Wsrod wy
branych pililciu miast. w kt6rych
budowane sCI Domy Pomocy
Spoleeznej z przeznaczeniem
dla os6b z zaburzeniami psychi
cznymi znalaz! silil Nasielsk. W
naszym miescie powstaje wililC
jedna z niewielu modelowych
placowek (z czasem powstana
podobne w innych wojew6
dztwach) Sw6j udzial w ich bu
dowie majCj Dunczycy_ Przewi
duje silil, ze blilda nas takie
wspierac juz w trakcie ich dzia
lania (szkolenie kadry, wyposa
zanie w specjalistyczny sprzlilt,
wymiana doswiadczeri).
W chwili obecnej obserwuje

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Zawiedziony w politycznych widokach, pozbawiony nadziei
ustalenia na tronie sweJ dynaslii, n~kany niezgodq w narodzie i
we wlasnej rodzinle, nle mogqC z przyczyny niechl;lci mozno
wladcow nic pozytecznego dokonac, krol nieraz w poufnych
zwierzeniach wylewal gorycz, kt6ra przepelnlala mu dusz~.
Na zdrowiu lei: zaczql bardzo podupadac, Ukochana Mary
sienka, coraz oboj~tniejszq stawala si~ dla niego. gorzko mu
wymawiala niezaradnosc, a sama z chciwosciq 9 romadzila pie
niqdze.
IN ostatnich latach zycia prawie nie opuszczala Wilanowa. W
tej to rezydencji razony apopleksjq zakonczyi zycie dnla 17
czerwca 1696 roku. Zyllat 67, panowa! lat 22.
Zgon jego okryl za/obq nar6d caly. Zapomnieii Polacy 0 wszy
stkich bledach kr6la, a wieibili bohalera,
Zagonowa, drobna szlachta, towarzysze nieodstE;lpni jego
ChofqQWi. kochali go jak ojca, nazywali kr61em Sobkiem j w
kazde} prawie rodzinie pamit;Jc 0 nim pozostala; a piesr'1 0
z\-vyci~stwie pod Chocimem spiewana jest dotqd, choe to 30 lat
minelo, po zasciankacl1 szlacheckicl1.
Zaledwie kr61 oezy zamknql, krolowa zaraz zacz~la kl6tni~ z
kr61ewiczem Jak6bem spadek. Rozgniewany do najwyiszego

°

W dniach 5-7 czerwca br. Od
dzial Wojew6dzki TWK poraz
kolejny zorganizowal w Lidzbar
ku Welskim integracyjny wyjazd
weekendowy dla swoich ezlon
k6w i sympatyk6w. W spotkaniu
uczeslniczylo 150 os6b, w lym
52 osoby z nasielskiego Kola
Os6b Niepelnosprawnych.
Wsrod zaproszonych gosci
obecnoscia SWO;q zaszczycili
nas Dyrektor Wojew6dzkiego
Urzl;Jdu, oraz Dyrektor Woj. OS
rodka Pomocy Spolecznej dzili!
ki kt6rych uprzejmosci zorgani
zowano spotkanie, gdzie poru
szono wiele nurtujClcych nas
problem6w. Wypoczynek byl
wspanlaly, a cala impreza zor
ganizowana wzorowo, co za
wdz1lilczamy kierownikowi tutej-

szego Osrodka panu Andrzejo
wi Bilinskiemu, oraz innym lu
dziom "wielkiego serca", kt6rzy
w r6i:ny sposob pomogli w zor
ganizowaniu naszego pobytu.
Szczeg6lnie radosne chwile
przezy~ dzieci. kt6re przy pi~k
nej, sloneeznej pogodzie korzy
staly z atrakcji wodnych.jezdzily
konno, oraz uezestniczy!y w
konkursaeh za udziaJ w ktorych
otrzymywaly upominki i s!ody
cze,
Wieczorem przy ognisku pie
czono kielbaski i bawiono si~ w
rylm muzykl "Disco Polo".
Chwlle spf;Jdzone w Lidzbarku
na dlugo pOlostana w naszej
pamililei.
MK

stopnia kr61ewicz polecial rozstawnemi konmi do Z61kwi. gdzie
mialy bye wielkie skarby zlolone. ale nic juz nie zastal, wszystko
kr610wa wczesniej do Franc)i wyslala. Wr6cil prosto do Warsza
wy i dal znac ma ce, ze Jej do zamku kr61ewskiego nie wpusci.
Ale Maria Kazimiera tem sifil weale nie zafrasowaia. Kazala
trumni;l kr61ewskq wlozyc na mary I wieze prosto na zamek, a
sarna jechala obok i my wszyscy taki:e.
Gdy w Warszawie Iud zgromadzony ujrzaltaki widok. pod
ni6sl si~ og61ny placz i lament i bez zadneJ przeszkody
wprowadzono trumnlil do wnfiltrza zamku. Kr61ewicz Jak6b tak
si~ poruszyl, ze pad! matce do n6g ptaczac. Ona jednak byla
lak z kamienia, slowa do syna nie przem6wila i ani jednej Izy
nie uromla.
Lud zaczal w<>lac, ze ChCq jeszcze twarz kr61ewskq zobaczyc.
Odkryto wililC trumn~, ale zmarly nie byl naleiycie przybrany,
pos/ano wililC i szybko odnaleziono p4aszcz kr61ewski I berlo,
korony jednak nie bylo, Ukryla jq kr610wa, nie chcqc, zeby si~
dostala w r~ce kr61ewicza Jak6ba. Wtenczas podskarbi Marek
Ma czyriski, wraz ze starostq r6ianskim przyniesli szyszak ie
lazny i wlozyli kr610wi na g!ow~. Jako wi~c rycerza swego,
ujrzelismy go jeszcze raz w majestacie smierci.
Co si~ stalo z dziecmi kr61a Jana, to jui wiesz Anusiu. Krole
wicz Jakob mial zrazu swoich stronnik6w i nadziejl;l osiqgnif;'cia
korony_ Cesarz austriacki. kl6ry byl jego szwagrem, obiecal go
popierac, ale slabo sifil z tego wywiqzywal.
83

7.06. w Paulinowie dw6ch
nietrzezwych mli'zczyzn uru
chornilo koparkli' ,,Fadroma" i
ruszylo w objazd miejscowosci.
W cZ3sie jazdy jeden z wycie
czkowicz6w spadl z pojazdu 
zostal znaleziony nastl;'pnego
dnia w przydroinych krzakach z
ranq szarpanq podudzia.
12.06. w Broninku z nOWD
budowanego domu skradziona
zostala gwintownica nastawna
wartosci 850 z!.
Nasielsk - osiedle Warsza
wska - 17-letni mieszkaniec na
sze\Jo miasta bE;:ldqc w slanie
upOJenia alkoholowego dokonal
czynnej napasci na umunduro
wanego policjanta. Sprawa zo
stala skierowana do prokuratury.
14.06. w Psucinie doszlo do
wypadku drogowego. Kierujqcy
"Fiatem 126p" na luku dregl zje
chal na lewq stron~ i uderzyl w
nadjeidiaj<tcq "Hondli'''.
Sprawca wypadku - kierowcd
"Fiata 126p" zoslal odwieziony
do szpitala w Pultusku z obraze
niami ciala.
Nocq z 13 na 14.06. z nieza
mknililtej obory niezllani spraw
cy skradli krow~ na szkodli' rnie
szkarica Siennicy, wartosci
1500 z!.
13.06. dwaj nietrzezwi nielelni
spowodowali zatrzymanie sil;t
przejei:dzajCjcego "Malucha a
nastli'pnie PrzystClpili do jego ni
szczenia. powodujqc szkody
wartosci 300 zL
16.06. policjanci z Komisaria
tu w Nasielsku ujawnili wyr6b
kompotu makowego przez jed
neQo z mieszkanc6w naszej
gmrny. Spraw~ prowadzi proku
ratura w Pultusku.
Noc<l z 18 na 19.06. w Nasiel
sku z niestrzeionego parkingu
przy ul. Pilsudskiego skradziono
"Wartburg a" wartosci 3000 zL
19.06. w Naslelsku na ul.

Wierzbowej nieznani sprawcy
po wybiciu szyby w oknie lazien
kowym weszli pod nieobecnosc
wlascicieli do dOnlU i skradli 1e
lewizor i magnelowid m-kl "PhI
lips', kurtk\3 sk6rzanq 0 ogolnej
wartosci 4000 zl.
Mazewo Dworskie - w lej
mfejscowosci kierUj<lcy "Volks
wagenem-Polo" najechal na
przejeidiajqcq przez drogi;) ro
werzystkr;. Kobieta z cili'zkimi
obraieniami ciala zoslala od
wieziona do szpilala w Pul1usku.
Nocq 24 na 25.06. nieznani
sprawcy dokonall wlamanla do
budynku P.G.K.iM. w Nasielsku.
Po otwarciu piwnicznego okien
ka a nastr;pnle wylamaniu drzwi
wewnqtrz budynku weszli do
dalszych pomieszczeri. Z kasy
P.G.K.iM. skradli 400 zl, a z Re
jonowego Urz\3du Pracy - ser
wer komputerowy wartosci
1724 zL
26.06. pijany mleszkanlec
woj. olsztyrisk,e~o dokonal kra
dzie2:Y roweru gorskiego "ArIzo
na" wartosci 510 zL Po kr6tkim
poscigu zostal zatrzymany
przez pollcj\3.
Noc<l z 26 na 27.06. przy ul.
Rynek nieznani sprawcy doko
nali wlamanla d budynku mi .
szkalnego. Po zejsciu z dachu
budynku na balkon dostali si~
do srodka mieszkania skqd
skradli lelewizor kolorowy, wie
zli' slereo, radiomagnelofon, ku
chenk~ mikrofalowq 0 Iqcznej
wartosci 6000 zl.
Z niestrzei:onego parkingu
przy ul. Pl!sudsklego 2
nietrzezwych mieszkanc6w Se
rocka skradlo ,.Fiata 126p" war
tasci 7000 z!. Po zgloszenlu
przez poszkodawanego 0 kra
dziezy policja nasielska podjli'!a
posci~ za sprawcami kradzieiy.
Zlodzlei udalo si~ zalrzymae w
Nunie.

Ostatecznie, poiyczywszy oden wiel ie sumy pieni~dzy. dal
mu w zaslaw zamek Olawski na Szlqsku z tytulem ksiqi~cym.
Tam osladl Jak6b i dlugo jeszcze znosi! si~ stamtCjd ze swemi
slronnikami. Matka ciqgle przeszkadzala mu i inlrygowala prze
ciw niemu.
W roku 1699 Marla Kazimiera wyjechala do Rzymu, gdzie tei
zamieszka!a, a jak 10 wiemy dowodme, i stamtqd nie przestaJe
sZkodzi6 tym, co Sq jej niemili.
Slyszelismy 0 losach Aleksandra, a Konsta lego znamy prze
cie, i Bog widzi, ie z b61em serca imi~ jego wspomlnamy. Oby
sili! lei jeszcze opamifi'lal!
Nic ci lylko jeszcze nie mowilem 0 jedynaczce kr61a Jana,
bardzo przez nlego kochanej. Teresa Kunegunda, kt6rq oJclec
Papuslq nazywal, zostala wydana za mqi za Maksymiliana
Emanuela. elektora bawarskiego. Byl on towarzyszem bronl
Sobieskiego w odsieczy wiederiskiej, wdowiec juz i duio starszy
od kr6lewneJ.
Jan III bardzo byl rad temu malienstwu. Wesele corkl bylo
prawie ostatni q radosnq chwil q w ]ego zyciU. Dal swej jedynacz·
ce 500 000 talar6w posagu, a na obch6d zaslubin zjechali do
Warszawy najznakomitsi panowle, kt6rzy zlozyli kralewnie bo
gale upominki.
Siub si~ odby! przez prokuracjE? w Warszawie dnla 15 sierpnia

1694 r.

Kr61 Jan, iegnajCjc c6rk~. dal ]ej obrazek. Matki Boiej, z

R4

Ze~ranie TWK·KON wNasie sku

sprawnych llIe jest oboj~tny.
Kolo nasze rozwijac sili' blildzie
dalej. a ludziom sprawnym ina
czej iye b~dZJe sili' c raz lepiei.
Szcze~6lne podzi\3kowania
nalezCj Sllil Panu J. Konerber
gerowi od kt6rego otrzymalismy
pomoc finansowCj, oraz maszy
n~ do pisania.
Uwaiamy, ie pomys! zer
ganizowania w "JANPOLU"
jedne9,0 duzego osrodka do
rehab,litacji z profesjonalnym
sprz{ltem. oraz peJnq obsadq
specjalist6w wkrotce doprowa
dzimy do korica. Myslimy, ie
mieszkancy calej naszej gmlny
b{ldq mlell mozllwosc korzysta·
nia z lego osrodka rehabililacji.
Dzili'kujemy i liczymy na dal·
SZq owocnCj wspolprace.
M.K.

Dnla 27 czerwca br. odbylo
sie zebranle czlonk6w nasiel
skiego Kola Os6b Niepelno
sprawnych. Z inlGJatywy ZarzCj
du Kola a w szczeg61nosci iego
Prezesa P. Jerzego Dli'bskiego
w zebranlu uczestniczyli zapro·
szeni goscie, lj. Pan S1. Tyc 
wiceburmis rz i Pan Janusz Ko
nerberger - Prezes Z-du Pracy
Chronionej "JAN POL" .
Obaj panowie poruszyli wiele
problem6w dotyczEj,cych naszej
gminy, a w szczeg61nosci os6b
llIepeJnosprawnych.
Zaproszeni goscie wyrazili
chec wsp61pracy z naszym Ko
lem, oraz zaoferowall wszelk q
mozliWq pomoc.
Uwaiamy, ie dzieki dobrej
woll tych Pan6w, oraz innych
os6b dla kt6rych los niepe{no

APRAWA SAMOCHOOOW
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WSpOlpRAcujEMy

OGlOSZENIA DROBNE
Sprzedam mi~szkanie wlas
nosciowe 36 m w Nasielsku,
lei. 69-12-046.
Sprzedam ciqgnik siodlowy
markr "Kamaz" przystosowany

L

PZU Pubu",k

du wywrotu. Rok produkcji
1978. Standobry. Tel. 090-625
437.

Kupil? dzialklil budowlanq w
Nasielsku. Tel. 69-30-311.
Kupili' kawalerkli' w Nasielsku.
Tel. 022-784-25-35.

wypisanq na drugiej stronie przez siebie przemowCj. kt6rCj nast~
pnie ksiqdz Benedykt pijar, wierszem lacinskim przetlumaczyl.
o ile pamilillam, po polsku tak brzmialy te wiersze:
.,Idue, gdzie wiedzle fortuna cili' lwoja,
Z domu rOdzicow jedynaczko mOJa.
I z domu braci, za ojczyste progi,
Bierz Sl~ do dragi.
Nlewinny Jezus dla nas krzyiowany,
Nlechaj ci~ przyjmie w Swe otwarte rany,
I mechaj slrzeze. laslanla i zbrol
W dobroci Swojej.
Panna i Maika za wiecznem przyrnierzem
Niech cil;t oslama nleblesk,m puklerzem,
I twq ojczystq na kaidq godzinli'
Zmacnla Jal1lnE;l.
Spiesz, niech ci drog{l bezpiecznie gotujq,
Za tob g oraz wiernie post~puiCj,
Klorym Clfi' dalo w moc rzqdzenie Boze,
Anioly stroze.
I kt6rym w Polsce chwala wiekuista,
I w ktorych dom nasz opiece korzysta,
Nie(.:haj ci~ slrzegCj patronowie swi\3c;,
Zyczli' z mej chE?ci.
Iell modlltwq, prosb& i przyczynq,
Nrechaj cil;t wszelkie przeciwnosci minE!,
(c.d.n.)

za

Co z telefonami?

Rolnicy znaszej gminy gor~
dokonczenie za sIr. 1
ne og6rki i iszona kapusta,
Producenci nle poprzestajq Ila

Paristwo Paw owscy - zwyci!;zcy
konkursu ,.Agroliga-98" lui po cds"
bran I\) dyplomu.

dotyehezasowyeh osi~gnj~
ciaeh. Ciqgle cos unowoezes
mala I poszerzCliC\ dZlalalnosc.
Zamierzaja budowac jeszeze
jedn~ chlodni~. Zrodlem iell su
kces6w jest ciqgle poszerzana
wiedza i bardzo dobra organiza
cja pracy. Na stale zatrudnlajq
10 os6b, a w okresie zbioru tru
skawek dorywczo pracuje na
wet ponad 00 os6b.
8'1'1011 kronikarskiej rzetelnos
ei nalezy odnolowac, i.e opr6cz
naszych przedstawi ieli \,\'oje·
w6dzlwo eieehanowskie w
krajovvym finale .. Agroliga 98"
reprezentowae b~dzie lirma
braei SlawQmlra i Wieslawa Za
I~skich "Rolbr3t" z Zabin z gml
ny Karniewo. kt6ra zwyei~zyla w
wojew6dzkiej edyeji konkursu w
kategoni: Firmy. ObserwuJCle
plo' skCj imprez~ zauwalylem.
ze panSlwo Pawlowscy Sq Z t~
lirm~ zaprzYlaZntenl.
W rtym (JdnOlowania jest tez
lak!, ie wsr6d ponad 100 lirm,
ktore zaprezentowaly swe moz
liwosei na rolniczym spotkaniu '1'1
PI risku znalazla si~ tylko jedna
firma z naszej gminy, firma pana
Zdzlslaw8 Pietrzaka Z Siennl~:

dokorlczenie ze str. 1
ktor zawsze ch~tnle przyjeidzal
do Nasieiska I to zazwyczaj z
dobryml wiesciami. Zapewnial
nas 0 swojej przychyinosci (co
wedlug mnie jest laktem) i obis
cywat, ze iUl wkr6tce wszyscy
chQlni mieszkar'icy gminy b.;:dil
mogli miee telefon, a planowana
inwesfycJa wykonana b~dzie
tak, ie z naszych ulic i damow
zniknq paj~czyny drut6w. Po
prostu b'iJdziemy lui: w Europie.
Gdyby wSlystko od niego zale
ialo. z pewnosciq by lak byto.
Trudny obow)qzek polnior·
mowania mieszkanc6w gminy 0

rop jskie budki telefonicwe by!y
zapovlleomj lepszych czas6w dla
nasielsklej telefonii przewodoweJ

rozwojU sytuacji w zakresie tele
lonlzowania gminy wzi'll na sie
bie p. Wieslaw eW3lldawski
dyreklor rejonu Pultusk TP SA.
Prawda zarnyka Sli;! '1'1 siowactl:
" ...nie istnieje zadanie inwesty

Pan Zdzislaw Pietrzak prSZ811 awal w Plorisku koslarkl I Inny sprz<;lt potrzeb
ny W ogrodzle, gospodarst\..,ie i lesle.

eyjne na terenie gminy Na
sielsk" i dalej .,... temallnwesty
eyjny zostal zakonezony z kOrl
cem ubiegtego roku". Nalezy to
rozumiec tak, ze pieniCjdze na
lelefonizacj~ gminy zostaly jUl
wydatkowane, novvych nie ma i
'1'1 najbliiszej przyszlosci nle bi;!
dzie. A prawie po1owa gn iny nie
rna jeszeze telefonow. Roziale
nie mieszkanc6w z powodu za
istnialej syluacji Jest zrozumlale
i zasadne, Szcz~sciarzaml
moina naZwac tyeh. kt6rzy b~'
dq mieli zainstalowane Jeszcze
telefony w ramaeh zakorlezone]
oficjalnie inwestyeji.
Co proponuje Sl~ tym, kt6ryeh
ulice i wioski nie skorzystaly z
dotyehezas stosowanej (ormy
telefonlzacJi. OtM mogCl sif; stac
abonentam I Telekomunikacji
Polskiei SA 0 ile zawi~la spole
czne komitely telefonizaeji i... na
poczCltek wylOlq powalne kwo
ty (nawet ponad 1500 zl od IlU'
meru). Ale 10 juz byto - spiewa
piosenkarka - I nle wr6ci wlQcej.
U nas jednak wr6cilo. Kiedy 510
sunki ekonomiczne Sq hormal·
ne. plaei siQ za doslarczony lo
war. Tak lei bylo iui w naszej
gminle. Osoby, kt6rym juz zalo·
zona telefon plaeily po wykona
niu uslvgl nieco ponad 400 z! i
do lego kwotf;! t~ moi.na byte
roz.!oi:)le na 4 ra ty. Olatego wlas
nie ci. kt6rym proponuje sii;! kil
kakrotnle wif;!ksze oplaty (co
prawda nadplata ma bye zwro
cona w tzw. impulsaeh) j do lego
na dlugo przed otrzymaniem
uslugi czujq si$ pokrzywdzenl I
jak napisalem wezeslliej jest to
poczucle ze wszech miar uza
sadnione.
Porzekadlo ludowe m6wi, le
sukces ma wielu 0Jcow, a po
rai.ka jest sierotq. SUkcesu nie
bylo. Znamy jednak ojeow po
ralki.

AZ.
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77

Ochotnicza Stra.i. Poi:arna 
998,691-22-88
691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz, 15,00· Pror'isk tel.:
62-26-45
Wodoci~gowe Nasielsk

691-24-96

Centrala Telekomunikacji 
zgraszahie LJszkodzen lelelollieznyeh 
924

Pogotowie Ratunkowe Pultusk 
999,692-26-11
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DyiuR PRzydtodNi REjONOWEj
w NASidsku

TELEkoMUNikACjA PoLskA

Lekarze In ernisei dyiuruja. '1'1 kaidCj sobo
sy temie "pogotowia ratunkowego" ad
aodz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03.
- Gabinel zabiegowy ezynny jest '1'1 kazda.
sobot~ w godz. 8.00-11.00.

Rozm6wnlca Telekomunikacii Pols'iei
czynna jest w dni pow5zednie i pracuja.ce
soboty w godz. 700-2 .00.
W wolne soboty w godz. 8.00-14.00.
W medzlele rozm6wnica czynna ,esl w
godz.9.00-11.00

t~ '1'1

Pogotowie Gazowe Nasielsk 

Pogotowie

~~Jj~"<J~"

-

-

DyiuR)' NASidskidt ApTEk
Apteka mgr Godlewsk"ej. ul. Kilinskiego:

POCITA PoLskA

Od 14.-19_07
Apleka .. Arnika" mgr Swigol1iak, ul. Ry
nek:
od 1.-15.08.

Urzad Poeztowy Nasielsk-1 czynny Jest '1'1
dni powszednie i w pracLJj'lce saboty w
godz.8.00-18,00.
W wolne soboty '1'1 godz. 8.00-13.00.
W niedzlele Urzqd Pocztowy jest nieczyn
ny.

KrzyzQwka nr 7/98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

A
Znaczenie hasel:

B

Poziomo: A-1 lad, B-8 ,.pigularz'·, C-l ~aca.cy podatki to... , 0-8
posiadacz telewizora, E-l ... pilkarska, F-4 po pozarze, G-l pompa
w ludzkim organizmie, G·13 rzeka w Niemczech, H-3 ...na stub lub
innq uroczysosc, 1-1 gatunek angielskiegp piwa, 1-13 g~sly slary
las, J-5 stoi w Chrcynnle. K-1 lotnicza jednostka samolot6w, K-ll
...tasmy w aparacie fotograficznym, L-1 kacze gadanie, L·B waga
opakowania, L-4 wynik wiercenia, M-l zapach, smr6d, M-B wymysl
chorego umyslu, N-4 dziesi~c lat.
Pionowo: 1-G olrzymujesz go po krewnym, 2-A Isren wokol
Nasielska, 2-K umiej~tnosc latwego rnowienia, przemawiania, 3-G
jest w kolanie. 4-A osoba kt6ra cos znalazla, 4-K rodzaj rozliczania
pracy oparty na ilosci wykonanej pracy, 5-F najszybszy kot, 6-A imi~
aktora Olbrychskiego, 6-J fragment (maly) czegos, np ksiqiki, 7-F
srychac ja. IN glosie ludzi zlosliwych, 8-A klujilca roslina, 8-L moz61,
9-H duch, mara, 1O-A wiek. 11-H dopowiadanie faklow przez lrzeciq
osob~ w opowiadaniu lub, ksiqice, 12-A na wiecznym pi6rze 
zakrywke, 13-G bunlownik, powslaniec, 14-A zmyslenia, androny,
15-G raptus osoba bardzo porywcza (popularnie 0 tej osobie).
Rozwiqzaniem krzyz6wki
drug szyfru.

b~dzie

hasio wypisane z diagramu we

Haslem poprzedniej krzyz6wkl bylo przyslowie: "To nie ryby
trzeba uczyc ~ywac" Nagrod~ pleni~znq wylosQwala pani Janina
Domanska z Nasielska. Serdecznie gratulujerny.
Rozwiqzania z biezqC8go numeru .. Zycia Nasielska" prosimy
nadyslac do redakcji do dn. 5.08.1998.

Rozmowa z mistrzem Polski w
tenisie stotowym W deblu, najle
pszym obecnie tenisistq woj. cie
ch an Qwskiego Krzysztofem
Starnirowskirn
- Krzyszlot. Zacznijmy od
lego, ile masz obecnie lat?
- W pazdzierniku koricz~ pj~t
nasCle.
- Jak zacz~la si~ Twoja ka
riera sportowa. Kto Ciebie po
ci'lgnClI do sportu?
. Jest to tradycja rodzinna.
Babcia i mama opowiadaly mi,
ie moj ..tata" od najmlodszych
lat czas wolny po szkole. a po
tern po pracy sp~dzal na boisku
pilkarskim IUb w sali sportowej.
W przeszlosci byl zawodnikiem,
a obecnie trenerem I dZlaJa·
czem sportowym. R6wniei. mo
je starsze rodzenstwo. brat i sio
stra nadal Gzynnie uprawlaj<j
sport W dzieciristwie ich podpa
lrywalem i pr6bowalem nasla
dowac. I tak to si~ zacz~o.

8

ZyelE
NASIELSKA

- Mimo tak mlodego wieku
osictgnCl'es juz wiele sukce
sow sportowych. Czy nieczu
jesz si~ tym zdeprymowany i
zm~czony? Jak Ie sukcesy
dZialai<4 na TwojCl. psychik~?
- Nle byJy to sukcesy az tak
duze, by ml poprzewr'acaly w glo
wie i by'lbym nimi usatysfakcjo
nowany i zm~czony. Na prawdzl
we sukc sy trzeba jeszcze po
czekac i bardziej popracowac.
- Moze przypomnisz, jakie
byly te dotychczasowe?
- Na pewno tegoroczne mi
strzostwo Polski w deblu w ka
tegorii kadetow. Brqzowy medal
Mistrzostw Polski w 1996 roku w
mlodzikach. Indywidualne mi
str'Zostwo Polski LZS w tym ro
ku. Owukrotne zwyciEilstwo w
1997 i 1998 roku w najbardziej
masowym lurnleJU tenisa 51010
wego w Polsce 0 Puchar - daw
niej Sztandaru M!odych, a obe
cnie WarszawskJego Osrodka
dokonczenie na str. 10
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Hash
8-13: N-6; 0-13; A-7), (0-15; H-12; K·15; M·4; M-13; K-12),
K-14: 0-8; l-4), (G·1; Co?; K-1; 1-9: E-6). (L-8; N-2; K-3; G· 0),
M-1; 0·12: H-7: N·15j. (M·8; H-3; L-G; F-8: K-3; N-9).
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USlUGI TRANSPORTOWE
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w szero 1m za resle.

Transport zwir ,piasku i innych materiJklW
budowlallych. U~~ugi rowni<:lfk q.

SPRZEDAZ W~GlA

In:lleusz ZienJilJcI<i - Nasielsk, ul.P~oriska 43
tel. 691 25 45, tel. kom. 0-602 196717

GAZOWE NAPRAWY) INSTALACJA
GAZOWYCH URZf\DZEN GRZEWCZYCH
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI
- Sprzedai podgr~ew?czydo wody kot~6w
c.~. ga~~wyc.'1 I oleJowych, osprz~tu tj.:
zblOl:ntkl olf;:ju, gazu plynnego l wklady
komtnowe I /nne.
- Sprzedai i rnontai automatyki
- niisze koszfy ogrzewania !
- Naprawy gWi.lrancyjlle. i pogwarancyjne/
przeglqdy t konserwaCje.
- Auto/yzowany serwis firm jak: TERMFE.
DOM-GAZ, STlfBEI.ELTRON - HYDRu
THfRM, OCEAN, VAILLANT, STEGGLfS
Sta1Jislaw Wi~ckowski
06- '/30 Nasielsk ul.Starzynskiego 4 0 1 m.6
tel. (0-23) 6912347
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Nasielsk, ul. Warszawska 18 A, tel. 693 09 84

;-"~GLAZ
RAmi
TERAKO AmmD
Sanitariaty kolorowe, kleJe, fugi

j

~

"SIMAT" - Nasielsk, ul.Nowa Wies 37
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MA RIAI:.Y
WLA

CEMENT, WAPNO, PUSTAKI
CEGl:.A KLINKIEROWA
STVROPIAN, STVROSUPREMA
WE~NA MINERAlNA, PAPA
OTWORV I OSCIEZNICE

NAWOZY SZTUCZNE
Nasielsk, ul.Nowa Wies 27, tel. 691 28 92

Rozmowa zKrzysztofem Stamirowskim
dokonczenie ze sIr. 8
Telewizyjnego, Wielokrotne mi
slrzostwo makroregionu i woje
wodztwa, Oraz. co bardw sobie
ceni~ i mile wspominam - 6 miej
see w Plebiscycie na najpopular
nlejszego sportowca wojew6dz
twa za 1996 roo gdzie jako niespel
na trzynastolatek staJem na po'
dium u baku medalislow MI
strzostw Swiata i Europy, a po
dekoraeji prawdziV'Iy Sal Mistrz6w
Sportu. M6J pierwszy Bal.
- Powiedziales, ze na wif;
ksze sukcesy Irzeba jeszcze
poczekac. Na jakie sukcesy Ii
czysz w zyciu i jak chcesz to
zreal izowac?
- Moje dotychczasowe sukce
sy odnosilem w kategorii mlo'
dZlka i kadeta. Zeby bye na
prawd~ dobryrn i liczyc siE;l w
ez owee krajoweJ, trzeba odno
SIC zwycl~stwa w rywalizaeji z
seniorami, bo one siE;l najbar
dziei liezq. Obeenie przeszed
lem do wyzszej kategorii wleko
wej, do junior6w i wiem, ze przez
plerwszy rok b¢df;! placil fryeo
we. atomiast w nas ~pnym S8'
zonie pragnE;lz nimi rywalizowac
i powoli dobierae siE;l do niekt6
rych senlorow. Jak to zreallzo
wac? Nle jest to takie proste. Na
pewno nie osiqgnt;J tego pozo
staJqc w Nasielsku Aby bye do
brym, nie wystarczy sam talent.
Trzeba ciezko pracowae trenu
jqC dwa razy dZlennie przez call'
tydzien po 6 gadzin dziennie i do
tego miee odpowiednich i le
pszych od siebie sparingpartne-
row. reprezentujqcych r6Zne
style. W Nasielsku obecnie jest
to niemozllwe. dlatego od
wrz8snia prawdopodobnle
przejd~ do Osrodka Sportowe
go w Drzonkawie i uczyc si~ bE;?
de w Szkole Mistrzostwa Spar
towego w Zielonej Gorze.
- Dlaczego ai: do Zielonej
Gory?
- SzkoJa Mistrzostwa Spor o
wego 0 speqalnoscl tenis stoJo
wy Jest jedynq w Polsce w Zielo
nej G6rze. Natomiast kluby I 05
rodki Sq i w innych mle]scowoS
ciach, ale nie gwarantujq one
tak dobrych warunk6w, Jakie
stwarza osrodek w Drzonkawie.
W Warszawie jest kilka klu
bow. kt6re ehf,llnie by mnle wi
dzialy U siebie, ale paziom spor
towy jest rowny mojemu. W
Plorisku, w klubie w ktorym gra
lem ostanio w Illidze, nie widz~
zadnycll perspektyvv. Zabiegal
o mnie Plock i ch~tnle bym tam
poszedl. ale nie widze tam mOl-

Ilwosci treningu dwa razy dzien
nle. SO! je_ zcze Osrodki w
Gdansku i OstrOdzie. W tym
plerwszyrn, utrzymywanym
przez Polski ZwiCjzek Tenisa
StoJowego jesl dziesif;?ciu junia
raw starszych z jednego raczni
ka I przy indywidualnym toku na
uezania koszt jednego zawodni
ka innego wiekowo, r6wnalby
si~ z kosztem ponlesionym na
ealq grup~. Natomiast w Ostro
dzie, gdzie przebywa dwunastu
kadet6w i junior6w najlepszych
z makroreglonu, jest slaba
wsp61praca na linii klub . szkoJa.
- Z tego, co przed ehwil~
powiedziales wynika, ze sport
nie jest jedynym celem Twoje
go i.yeia.
. Sport Jest dla mnle bardzo
wai.nym celem i chcialbym w
nlm osiqgac jak najlepsze wyni.
kl. Ale zdajl;l sobie rowniez z te
go sprawf;:, ie cos moze si~ nle
udae i co vvr.edy? Poza tym mam
pewne zaleglasci ze szkoly pod
stawowej, w kt6reJ uczylem SlfiJ
tak, aby zdawae do nast~pnej
klasy. Dlalego tei w Drzonko
W18, maj<jc w Osrodku bardzo
dobre warunki bl;ldi;! staral Sl~
nadrobH:: zalegloscl lekturowe.
na kt6re nie mialem dolychczas
czasu. Na pewno takich warun
k6w nle rnialbym w Ostr6dzie,
bo zapewne to Pan mial na mys
Ii zadajac mi to pylanie.
- Cz~sciowo tak, ale nie Iyl ko.
Wobee 1ego powiedz, jakie
masz plany na przysz!ose?
- Jak jui. wczcsniej powiedzia
lem, ze sportem chcialem si~
>/wiqzac na stale. Po skoriczeniu
szkoJy w Zielonej Gorze, chclal
bym studiowae na Akademii Wy
ehowania Flzycznego, a potem
zajqc sil;l1renerk q i uczyc Irlnych.
Poza tym paslonuj", si e kompute
rami, wiE;lc iw ej dziedzinie zamie
rzam sll;l speCjallzowac. A po
tern? Lepiej 0 tym nie m6wie, bo
lo jesl w sferz8 marzen.
- Wrocmy zatem do sportu.
Komu zawdzif;czasz, ze mimo
mlodego wieku, tak wiele
osiCjgnqles w sporcie?
- Przede wszyslkim "tacie",
kt6ry byl oim pierwszym Irene
rem. Poswi~ci! mi wiele czasu i
cierpllwosci, Byl ze mnq niemal
na wszystkich turnlejach. Pocte
szal w niepowodzeniach. mo
w'qe. ie na sukcesy mam jesz
cze czas. ze Jestem 18szcze na
elaple nauki. Bardzo duzo za
wdzi~czam Panu Jackowi Ma
lickiemu, kt6ry zwiqzal si~ z na
sielskirn klubem od kllku lat I byl
maim wymaga]Cjcym sparing
partnerem. Zawsze staralem Sl~

mu dor6wnac. Duzo mnie na
uczyl trener wojewodzkl Pan
Syiwesler Malecki na zgrupo
wanlach kadry wojew6dzkleJ I
makroregionalnej, oraz kole
gom z klubu z kt6rymi trenewa
lem, bratu Markowi i Klaudii
Szadkowskiej, moim stalym
sparingpartnerom.
- ezy pami~tasz ile odnio
sles zwycif;Stw?
. igdy ich nie Itczylem, ale na
pewno kilkadziesiqt na r6Znyeh
turniejach. W wojewodztwie nie
przewalem zadn,eg? turnie)u w
SWOJeJ kategorll wlekowe/ od
pir;clu lat. Zdarzalo si~, ie wy
grywa!em I starsze kategorie.
- Z tego co wiem, W Zielonej
Gorze b~dziesz jednym z naj
mlodszych wiekowo zawod
nikiem. Czy nie obawiasz si~
tego, jak przyjm~ Ci~ starsi
zawodnicy?
- przewai:nie zawsze przeby
wa!em ze starszymi kotegami.
wi~c mam nadziejE;l, ze i tam do
tego przywyknf;!. Poza tym w OS
rodku w Drzonkowie od roku Jest
ajlepszy obecnie kadet w Polsce
m6j r6wiesnik, Indywidualny
mlstrz Polski Daniel G6rak l Kra
kowa. Z nim b~df,l mieszkal, Ire
nowa! I cllodzil do szkoly. Myslf;?,
ie razem stworzymy dobrq parE?
Przed kilkoma laty podob y
problem
ial nasz najlepszy
obe nie tenisista Lucjan Bla
szczyk i wielu innyct) czolo
wych tenisistow Polski, ktorzy
w mtodym wieku poszll do
Drzonkowa i teraz na pewno
tego nie ialuj<l.
- A co bli,!dzie z Twoim doty
chczasowym partnerem de
blowym Danielem Mura
wskim, z kl6rym zdobyles zlo
ty medal. Czy dale) bf;dziecie
graJi razem?
- Jest to JUZ sprawa trener6w
kadry. To oni b~dqdecydowaliczy
b~~ gral z Danielem Murawskim,
ezy Damelem G6rakiem. A moze
b~zie jeSlCZe inny wariant.
- Wspomniales a trenerach
kadry. Co oni majq z tym
wsp6lnego?
- Bardzo duzo, Poniewai ja,
Garak i jeszcze Gzterech innyeh
tegorocznych ,adetew testes
my w kadrze Polski I 0 tym kto,
gdzle I z kim b~dzle gral na r6i
nych turniejaeh. przede wszy
stkirn ani decydujq, po konsulta
eJI z trenerarni klubowyml
- Jakie masz plany na naj-

zalK - LEGIA II
W kolejnym meczu 0 Puchar Polski w pijk~ noznq druzyna "Zbi
ka" spotka si~ z "Legiq" II Warszawa. Mecz zostanie rozegrany w
asielsku dnia 26 lipca 0 godz. 16.00.
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bliiszy okres? Jak sp~dzasz
wakacje'?
- Do polowy lipca jestem w
Nasielsku. Prawie codzienllle
trenujE;l po 2-3 godziny w tenisa
stolowego I ziemnego, Od dru
giej poJowy lipea do konca sierp
nia b~d~ na zgrupowaniach.
Najpierw dwa tygodnie w Karpa
czu lub Zakopanem na Ireningu
kondycyjnyrTl. Nast~pnie dwuty·
godniowy trenlng techniczny
kadry w Drzonkowie. a po nim
naslfilpne dwa tygodnie zgrupo
wanle teehniczne w Czechach,
Nie czech lub w Luksemburgu.
W czasie ostatniego z~rupowa
nia przewidzianesq turnleje w ob·
sadzie milildzynarodowej. Po \-Va
kacjach codzienny trening w OS
rodku i gra w Illidze, a jesli dobrze
p6jdzie moze bye debiut w ekstra
klasie, w ktorej wysl~puje pier
wszy zesp61 z Zielonej G6r/.
- Jak 10 wszystko znjesie
Twoj Jakie jeszeze mlody or
ganizm?
- Wedlug opinil leka y spor
towych i przeprowadzonych te
stactl. mam bardzo dobrq wydo
Inose pluc, znacznie przekra
czajqC("j mo) wiek, wi~c z kondy
ejq nie powinno bye tie. Gdyby
po pierw5zycll zgrupowaniach
okazalo si~ cos innego, Jestem
przygolowany do tego psychi
eznle i nie zalami~ si~, gdyby
moje plany okazaly si~ inne.
- Dzi~kujf; bardzo za rozmo
wlf';. W imieniu ealej redakcji
zyez~ Ci spelnienia marzen i
jak najlepszych wynikow
sportowych. W przeszlosci
cz~slo gosciles na lamach
naszej gazety i myslf;, ze lak
b~dzie nadal. Bf;dziemy ezy
telnik6w na bjez~co informo
wac 0 Twoieh poezynaniaeh.
- Jestem za to bardzo wozie"
czny i r6wniez bardZo dzit;)kuj,?,
za lak CZlilste informowanie 0
moich wynikach. Gdziekolwiek
bym nie by!, zawsze pozostan~
Nasielszczaninern, bowiem tu
Sq moje korzenie. W Nasielsku
pozostaj~ moi rodzice i rodzen·
slwo. Kazd q okazj~ wykorzy
starn. by przyjechae do Naslel·
ska i spotkac si~ z rodzrcaml,
kolegami I kolezankami
Pozdrmyiam wszystkich czy
telnik6w "Zycia Nasielska", are
dakeji zycz~, by gazeta ukazywa
la si~ jeszcze przez dlugie lata.
Rozmawlal:
Marian Wasierzynski
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