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Jak nas poinformowa~ Totaliza
tor Sportowy Oddziat Warszawa 
dnia 6 sierpnia br. w Nasielsku 
padta wygrana II stopnia w grze 
"Tw6j Szcz~sliwy Numerek" wy
noszqca 1.321.113,- z~ (dawne 
ponad 13 mHiard6w). 

Gratulujemy I,Szcz~sliwcowi" 
zYCZqC mu spetnienia wszystkich 
dotychczasowych marzen. 

"Poblogoslaw Bote 
TRUD i PLON" 

PROGRAM 

DQZYNEK DlECEZJALNYCH w NASIELSKU 

Godz. 9.00 - wyst~p Zespolu Piesni i Tanca z Goli:jdkowa 
Godz. 9.30 - wyst~p Orkiestry D~tej 
Godz. 10.00 - wystlilP Zespolu Piesni i Tanca Ciechan6w 
Godz. 10.00 - wyst~p Choru z Parafii sw. Wojciecha 

w Nasielsku 
Godz. 10.45 - wprowadzenie w Uroczyslosc Doi:ynkowq 
Godz. 10.50 - rozpocz~cie Uroq.ystosci Dozynkowej 
Godz. 1100 - Uroczysta Msza Swi~ta - przewodniczy 

J.E..Biskup Plocki Zygmunt Kaminski 
Od godz. 13.30 - zwiedzanie Wyslawy Sprz~tu Rolniczego 

- d.c. wyst~p6w Zespo16w Piesni i Tanca, 
Orkiestry Dliltej, Zespotu LUdowego 
i Kapeli. 
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19 czerwca zakonczyla si~ uiywalnosci): zalecono wydac 
czteroletnia kadencja Rady pOZytyWllq opml$ do Urzr;,'!du 
Miejskiej. Od tego dnia ai do Skarbowego w sprawie zale
wybrania nowej Rady jedynym glosci mieszkanca gminy z tytu
organem samorzqdu mieszkari· lu pod a ku od prowadzonej 
cow pozostal Zarzqd Miejski dzialalnosci gospodarczej (po 
kierowany przez Burmistrza. sprawdzeniu sytuacji !inanso

W IIpcu Zarzqd obradowal wej rodziny ewentualnie umo
trzykrotnie Wszystkie te spol rzye odsetki); ustalono wyso
kania zdQminowane zostaly kosc czynszu mieszkancowi ul 
przez problem zwiqzany z do Warszawskiej za teren zaj~ty 
stawq cieplej wody do blok6w podgarai. 
Sp61dzielni Mieszkaniowej przy W cz~sci koricowej rozpatrzo
ul Pilsudskiego. no wniosek Towarzystwa Milos

8 czerwca czlonkowie ZarzCj nik6w Ziemi Nasielskiej odnos
du zapoznan i zostali z eksperty nie obchod6w swiql i roczlllc na
Zq wykona 1q przez specjalist~  rodowych - 11 listopada i 15 
cieplownika pana Slawomira sierpnia. W sprawie lego ostat
Raka i protok61em Komisji, kt6ra niego swi~ta postanowiono w 
dokonala przeglqdu i oceny sta najblizszych dnlach zorganlzo
nu technicznego kana u grzew wac spotkanie os6b I instytucji 
czego. Stwierdzono, i.e siec cie zainteresowanych uczczeniem 
pina wysokoparametrowa w ul tej rocznicy. 
Elektronowej i w ul. Pilsudskie 14 lipea odbylo si~ drugie li
go nie nadaje si!? do dalszej eks pcowe posiedzenie Zarza,du 
ploatacji, poniewaz rurociqg jest Miejskiego. Oprocz jego ezlon· 
w wlelu miejscach skorodowa k6w obecna na nim by/a pani 
ny. zniszczona jest cZlilsciowo Prezes Spoldzielni Mieszkanio
Izolacja termiczna, a dui.a CZfi?SC wej Hanna Wr6blewska i pan 
tej izolacji jest zawilgocona. 00 Andrzej Tyski z Przedsl\lbior· 
datkowo na dnie kanalow zale stwa Produkcyjno-Handlowego 
g3 woda. Cieplociqg ten zosla! I Uslugowego w Nasielsku. 
wykonany dopiero przed 21 laty. Wsp61nie zastanawiano si~ nad 
Wsr6d przyczyn tego stanu rze sposobami usuniocia awaril ka
ezy wymieniono ml~dzy innymi nalu cieplowniczego dopro
niedba/e wykonanie izolacji, za wadzajqcego eieplo od kotlow li 
slosowanie niewyslarczajqcych do osiecila na ul. PI/sudskiego. 
warstw przeclww;lgoclowych i Wszyscy byli zgodni, ze awarj~ 
zaleganie wody w kanalach. aleiy i 10 jak najszybeiej usu

Sytuacja jest na tyle powai n<le. Problem jednak w lym, kto 
na, ie z rOZWlqZan iem problemu ma poniesc koszty remontu ka· 
nie moi.na czekac, poniewai na/u. Zwiqzane jest to ze spra· 
zbliia sifi? zima WiC\i.e silil to jed wCj w1asnosei kanalu. Na dobrq 
nak z powaznymi kosztami. Po spraw~ niekl nie czuje si$ jego 
wslaje py!anie, kto rna je pokryc. wlascicielem, a eksploatowany 
Poslanowiono. i.e larzCjd spot jest od lat 12; zasugerowano, 
ka si~ w tej sprawls z dostawcq aby wszyslkie trzy zalntereso
ciepla, '~t6rym jest wlasciciel wane podmioty, tj. doslawca 
kotlowni i odbiorcq ciapla, kt6 ciepla, odbiorca i Urz<.jd Miejski 
rym jest Sp61dzielnia Mieszka· partyeypowa/y w kosztach re
niowa. W czasie tych rozmow montu. W kwestii tel do zaintere· 
podjfi?le bfi?d q decyzje co do za sowanyeil kierowane lostan,,! 
kresu prac, sposobu ich prze pisma. W trakci lego spotkania 
prowadzenia i Lldziale w ko inspektor gminny " pan Franei· 
sztach, szek Kucinski przedstawil spra

W dalszej cz~sci obrad rozpa wy techniczne zwiCjzane z re
trzono pisma skierowane do Za monlem. IstniejCj trzy wersje a
rzqdu. I tak: zapoznano si~ z prawy. Wybranie kt6rejs z nieh 
wnioskami Spolecznej Komisji zaleiy od srodkow, jakie w tym 
Mieszkaniowej (sugerowano w celu zostanq zgromadzone. 
nlch m.in. wznowienle budow 22 lipca odbylo Sl trzecie w 
nictwa I<omunalneoo w miescie tym miesiqcu posiedzenie la
ze srodk6w uzyskanycll ze rzCjdu. Na poczqtku dokonano 
sprzedazy lokali mleszkalnych); przeglqdu olert dotyczqcych 
poslanowiono udostlilpnic na sprzedaiy wierzytelnosci Gmi
mlejscu zainteresowanemu ny Nasielsk z tytu!u zaleglego 
ekspertyz~ przedstawionCj podatku od nleruchomosCi od 
przez Burmistrza na sesji a do Sp6ldzielni Pracy Uslugowo
tyczCjCq zabudowy przy ui. Kos Handlowej w Siennicy. Wplynli'
ciuszki; zdecydowano podejmo Iy dwie oferty. Zarzqd przyjCjI 
wac dalsze rozmowy i dzialania ofert~ firmy UNI BRUK. Byla ona 
w sprawie przej~cia kolektora korzysln1ejsza dla Gminy 
sanitarnego we wsi Mogol'lo Gl6wnq cz~sc tego posiedze
(moina byloby go przejCjc, ale nia po raz kolejny stanowlla 
po doprowadzenlu do stanu sprawa przesylowego kanalu 

ciep!owniczego na ulicach Ele sredniq wersji; remon!u z moili 
ktronowej i Pilsudskiego_ Zapo wosci q jego rozszerzenia 0 ile 
znano SIf;l z Opinlq prawnq w tej udaloby si~ zyskac srodki z 
kwestii_ Prawnik przygotowal zewnCjtrz_ 
tei porozumienie Ir6jstronne W koncowej cZfi?sci posiedze
dOlycZ'lCe rozwiqzania proble· nia pani Skarbnik przedstawi/a 
rnu. Przewiduje ono, ze 90% na stan wykonania budi.etu za I 
leinosci za remont pokryje gmi kwar1a1 1998 r. Nikt nie wnl6sl 
na, a 10% Sp6/dzielnia Miesz uwag do lego sprawozdania. 
kaniowa z lunduszu remonto Ponadto postanowiono wyjas
wego. Po remoncie nastqpi nit spraw~ reillontu budek przy 
przej~cie kanalu przez dostaw ul. Koscielnej: wyslac pismo do 
c~ ciepla. lar6wno opinia praw· TP SA dotyczqce braku nakryc 
na jak i projekt porozumienia na studZienkach przy ul. POW; 
wywolaly dlulSZq dyskLJsj~. la przeznaczyc pewne srodki na 
stanawiano si~ w niej tei: nad nagrody dla policjant6w z okazjl 
zakresem prae. Wybrano Izw. Ich swir;,'!ta. 

Co zrobiono w zakonczonej kadencii Rady 
Mieiskiei 

Paba bilansu
 
Czlerolelnia kadencja Rady 397 mb. kanalizacji na osiedlu 

Miejskiej (1994-1998) zakori Pilsudskiego, wyremontowano 
ezyla sifi? w czerwcu. Wiele os6b budynek Urzf;ldu Miejskiego, 
pr6buje na gorqCO ocenic jej zmodernizowano koliownie w 
dZlalalnoSC. Glosnlej slychac trzech szkolaeh (Nuna, Na· 
tych_ kt6rzy krytykujq poczyna sielsk1, Budy SI8nn ckie), odda
nia Rady, Zarzqdu i Burmistrza. no do uiytku halfi? spor1owCj, sta
co weale nle swiadczy, ie nie cje uzdatniania wody w Nasiet
ma os6b zadowolonych, Cz~s sku i Psucinle, doprowadzono 
ciej mowi siE;! jednak 0 tym czego cenlralne ogrzewanie do bloku 
nie zrobiono. Zwraca sifi? uwagE;!. przy ul. Starzynskiego 3, wyko· 
i.e w wielu wypadkach ta Rada nanD siec energetycznq niskie·
 
1ylko kor\czyla to. co rozpocz~11 go api~cia na ulicy TurkusoweJ
 
poprzednicy. Podwaiana lest w Pieseirogach i 496 m w O~bin·
 
celowosc niekt6rych inwestycji. kach.
 
Wydaje si~, ie pierwsze oceny Najwainiejszymi inwestycja

eechuje sUbiektywizm. mi gminnymi byly budowane
 

To prawda. ie nie zaspokojo drogi, wodocia.gi i gazociag·. Na 
no wszystkich potrzeb i oczeki· wsi siec wodociqgowa powi~
wan mieszkarlc6w. I w nastlil kszyJa sif;l 0 49813 m. Wykona
pnych czterech lataeh tei. to si~ no od nieJ 19084 m przy!qczy do 
nie uda. Gmina jest bardzo dw6eh budynk6w. W tej wlasnie 
zap6Zniona pod wielu wzglf;da kadencji na wies dotarl gaz. 
mi. Potrzebne sa i to juz: oczy Siec gazowa na tym terenie wy
szcz.alnia sciekow, wysypisko nosi lui 11824 m. Dzif,lki wyko
srnlecl, kanalizacja, telelony, naniu od niej 3925 m przylqczy 
drogi, ulice. dalsze wodociqgi, z gazu moie korzystac juz 146 
gazociqgi ild. To program na kil gospoda stw wiejskich. W mies
ka kadencji. \ gdy ktos bi;dzie cie siec gazowCl powil;!. szyla sir;,'! 
obiecywal, i.e zrobi to w ciagu 04177 m. Wykonano tei 3247 
jednej kadencji. to albo b~dzre m przylCjczy do 187 budynk6w. 
to czlowiek nawiedzony, albo W gminie na terenie wiejsklm 
prymitywny Igarz. Od takich lu przybylo 21800 mb dr6g asfalto
dzi az si~ roi przed kai.dymi wy. wych. Wybudowano tei: drog~ 
borami. Swieze mamy w paml~ iwirowC\ Krzyczki Pienlqi.ki 
ci wybory pf8zydenckie i parfa Glodowo 0 dlugosci 2035 m. IN 
mentarne, a niedlugo to samo miescie aslattem pokry1O ulice 0 
zJ8w!sko wyst<,!pi z okazji wybo dlugosci 5220 m (Przemyslowa, 
row do organow rad. Pilsudskiego, Podmiejska, No

W celu ulatwienia oceny przy wa Wies. Pniewska G6rka. 
pomn~ niekt6re wainiejsze in Krupka). Przybylo tei. 1640 mb. 
weslyc]e, jakie podjfi?to w gminle chodnikow ze stosowanej obee
w ezasie ostatniej kadencji. B~· nie kostki brukowej oraz 410 
dq to ylko !ak y bez pr6by oce mb. chodnik6w z plyt belono
ny. Na poczqtku pOln(orrnuj~, i:e wych. 
znaezny udzia! w tych Inwesly· Tyle fakty. Ocenf; pozosta
ejach mieli mieszkaricy gminy, wiam czylelnikom. Jedno jest 
kt6rzy wsparli J8 pokainymi Su pewne . nie maja raeji CI, kt6rzy 
mami. !wierdzq, ze nle zrobiono nic. jak 

, lak zakoriezono I elap re i ci z Rady, kt6rzy m6wlliby, ie 
montu budynku bibhotekL kon nie moina bylo zrobic wii;Cej i 
tynuowano remonl remizy stra lepiej. 
iackiej w Nasielsku, p04oiono AZ. 
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Przelargi 
15 lipea odbyl sllil przetarg na 

modemlzaej~ 1000 m drogi rela
eJi Pl3nowo-Klildzierzawica. Wy
konawcq tego przedsi~wzi~cia 
b~dzie Przedsllilbiorslwo Robc 
Drogowyeh z Plorlska. 

30 !ipea odbyjy sj~ dwa prze
largl. Pie szy dOlyczyl mod 
ernizacji drogi wojewodzkiej w 
Nasielsku - ehodnik przy ul Ry
nek (wymiana nawierzchni bitu
micznej na kos kfil brukowCj oraz 
wym1ana koleklora deszczowe
go) Przedmiolem drugiego 
przelargu byla modernizacja 
odcinka dr gl wOJew6dz e) W 

ul. Mlynarskiej. Zadanie pol8ga 
na wykonaniu zalok, autobuso
we), uloi.eniu ehgdnika z kos kl 
brukowej (230 m ) oraz zamon 
towC)J1iu dw6ch wlal przystanko
\ vch wraz z oznakowa iem. 

'Ponadto ogloszono przetarg 
nieogranlezony na wykonanie 
remonlu odeinka drogl krajowej 
Nasielsk-Naruszewo (ul. Kos
ciuszkl - od Komlsarialu PoliCji 
do PKO) polegajClcego na wyko
naniu kanalizacji deszczowej 0 
dlugosci 112 m I budowle chod
mka z kOSlkl brukowej oraz 
wJazdow. 

Nowy chodnik 
Chodnik na ul. POW (od ul. 

WlejskleJ do ul. Piaskowej) zo
sial wykona y i komlsyjnie ode
brany, Wykonawcq zadanlCl by! 
Zarzqd Or6g 1 Mostow z PIon
ska. 

Swicto Policji 
W Pultusku oqbyly sifil rejono

we obehody Swililta PoIICII. 
Przoduj<jeym poliCJantom z Ko
mlsariatu 'II Naslelsku vpominki 
Z lej okazji wrG!czy! wicebur
flllSlrz StanlstawTyc. W vroczy
stosciach wzi~a tez udzia! gru
pa sponsor6w z lerenu naszej 
gminy. 

Wyscig kolarski 
Po wlelu latach przer.vy dro

gami naszej gminy przejechali 
kolarze walczqcy w Wyscigu 
Dooko/a Mazowsza. Tradyeyj
nle przy ul. Kilinskiego rozegra

- 3.07. w Kqtnych kierujCjcy 
samochodem .. Opel-Kadel" 
obywatel Ukramy zjechal nagle 
na lewa stron~ drogi i uderz l w 
drzewo NaJprawdopodobniej 
przyczynq v.;ypadku bylo zaje
chanle drogi przez inny samo
ch6w. Obrazen eiala doznata 
oasazerka "Oola". 

no lotnq prerniE;!. Nagrod~ dla 
naJlepszego kolarza na lej pre
mii ufundowal Zarzqd MleJski. 

Pielgrzymka 
Oslra Bram w Wilnie jes1 

mleJseem do k16rego co rokLJ 
podai.a w koneu lipca suwalska 
pielgrzymka piesza. Od kilku lat 
biorq w niej udzial mie zkancy 
naszej gminy, a wsrod nleh 
Przewodnicz<jey R dy Miej
skiel· 

Wodoci'l90wanie 
Trwa akcja wodoeiqgowania 

wsi. Aklualnie prowadzone Sq 
prace we wsiaeh' Mazewo (wy
konawca: Budmark asielsk): 
Krogule i Wagrodno (wykonaw
ca. Melwobud Ciechan6w); Pia· 
nowo (wykonawca: WZUW Mia
wa). 

Dla poszerzenia frontu robot 
potrzebne Sq pleniqdze, otez 
nie ustajq zabiegl 0 leh pozyska
nl8. W tej sprawie BUrnlls!rz 
ZWroCI! Slt;l do Fundacjl Woda 
dla Wsi dzialajqceJ przy wojewo
dZle cieehanowskim. 

Oczyslczalnia sciek6w 
Finalizowane Sq rozrnowy Z 

'.vlascJclelem grunt6w. na kt6
rych Gmina zamierza wybudo
wac oczyszczalni~ sciekow, W 
naJbllzszym czasie spodziewa
ne jest podpisanie odpowied
nich dokumen ow. 

Drogi 
Zarzqd Drog Publlcznych W 

Plorisku odnowll oznak wanle 
poziome na drogaeh krajowych 
przeblegajqcyeh przez mlaSlo I 

gmln!; Przeprowadzono takze 
uszeZelnl€JnIC nawlerzchnl po
przez wykonanie Jednokrotnego 
powierzchmownego ulrwalenia 
na odcinku dragi kraJoweJ 619 
Plonsk-Pul1usk od Krzyczek do 
Poniat (1150 m) i w miejscol'Jos, 
ci SWleszewo (550 m). 

Zarzqd Drag IMostoww Plori
sku usunCj awarif; przepus u 
drogowego pod drogq gminnCj 
na ul. Sikorsklego 1'1 PiesClro
9 ch Starych 

AZ. 

oeq 8/9 l'lpca nleznanl 
sprawcy skradli z garazu "Polo
neza-Caro". Po przeCI~CIt) klad
kl I '1yrwaniU sztab zabezple
ezajqcych wypro'NadzIJi samo
chad wartosci 18.000 zl. 

- Naslti!pnej ocy 10 na 1 
Ilpea I''-Ilarnywacze-pracusi 
vvlamali sie do aarazu przy til. 

KolejoweJ w Nasielsku skqd 
skradli szhfierk~, butlli! gazowq, 
palniki wartosci 400 zl. 

- W miejscowosci P1esclrogl 
Stare nleznani sprawcy dokona
II wlamanla do domu Jednoro
dZlllneQo. W blaly dZleri po wy
lamanlU oklenka w kuehnl 

prawcy weszli do srodka po 
mieszczen i skradll elewlzor, 
n agnetowld 0 lqcznei wartoscl 
2000 zl. 

18 lipca dwoeh m~zczyzn 
dokonalo rozboiu. Jadqcy rowe
rem przez ul. I<illnsklego miesz
kaniec Kosewy zosla! zatrzyma
ny a nastli!pnie dOlkliwie pobity i 

brabowany_ Napastnicy za
brah swej ollerze zegarek i 60 zl. 
W vynlku interwencji policji je
den ze sprawcow napadu zoslal 
zatrzymany 1'1 bezposred 1m 
posciglJ. 

- Nocq 18119 lipea niemanl 
sprawcy dokonah wlamal11a do 
paIn go sklepu spoi vcze
go 1'1 Krzyczkacll Po wylamanlu 
SZlab zabezplecz3Jqcych na 
drzwlach oraz zamk6w. zlodzie

j8 wynlesll papierosy, wina, art. 
chemiczne 0 lqcznej wartoscl 
3000 zl 

- 26 Iipca w PiesCifogach do
k ano dwoctl wlaman. Pier
wszym poszkodowa nym Sq 
wlaseiclele sklepu spoz cze
go skqd wlamywacze wyniesli 
lowar wartosci 1000 zl, a drugim 
wlascicielka kiosku "Rvch" 
kqd skradziono owar wartoscJ 

700 zl. 
- Nocq 29 hpca z nlezamknJ~

eJ obory w miejscowosci Jasko
101'10 zlodzleJe wyprowadzili kro 
w~ wanosci 1500 zl. 

aSlelsk - ze stojqcego przy 
ul. Cmentarnej "Fiala-Tico' l1Ie
znam sprawcy po uszkodzenlu 
zamka 1'1 drzwiach skradll radio
magnetolon wartosci 450 zl. 

W mleSlqCU lipcu naslelska 
pallCj3 zlokalizowala na lerenie 
naszej gmlny 14 nlelegalnych 
upraw mak W,eJkosc poletek 
byla roma . od kilkunastu do 
kilkuset metrow , wadratowych_ 
Wszyslkie nielegalne upraw 
zos aly zlikwidowane. 

Plvnny qaz $ZanSa d/~ 

ezy wsz~dzie moze dotrzec ~az?
 
Oezywiscie, ze W$llildzle. I 

doeiera. Tyle tylko. ie do Jed
nych dostarczany lest przewo
dami. a druglnl OWOll si~ go w 
bu lach. 

Mowiqc 0 gazyiikacjl 9rn'TlY 
mamy najezc;lSelcl na mysh po
kryeie lej sieciCj slaCJi redukcyt 
nych \ pajlilczyna pad<.iemnych 
rur. ktoryrni plynlfl gaz. Tak ez 
Si(~ dZleje I dlalego z roku na rok 
przybywa sleci gazowej i 0 za
rowno 1'1 ml8scle lak I na wsi, 
Jest jednak bardzo pow zny 
problem. W,elu pOlencjalnych 
odbiorcow tego z.rodla energii 
mieszka nieslety dosc daleko 
od gazociqgu. Wykonywanle w 
iaklm przypadku sieci I przylq
ClY jes bardzo koszlowne I eko
qomlczn,e nieuzasadnion . 00
tyczy to zw!aszcza bar zo roz
proszon eh wsi i ich kolonii. 
Wtasnie odiegiosci i zwi'lzane z 
Ich pokonywanlem koszty ezy
n1q cz~sto cale przedsifilwz.l~cie 

ieoplacalnym I trudnym do re
allzaCjI Czy Jest wobec tego Ja
kles wYlscie z tej sy uaeji? 

Okazuje Sl~. ze kazdy moze 
korz slac z gazu I wcale file po
trzeba budowac kosztownych 

azociqgow. SZ8TlS$ tfil daJe po
pularny plynny gaz bu\lowy 
propan-butan. ezy sam bulan. I 
1'1 naszej gmiTlle trati! on do jej 
naJdalszych zakqlkow. Dostar
ezany jest jednak w malyeh but· 
lach (11 kg). Gdy ysmy chelell 
gazu tego uz Nac nie tylko d 
gOlowania potraw. ale i do 
ogrzew nla wody I domow, to 
szybko stractlibysm clerpll 

wose I nle nadqzylibysmy z wy
n 13nq butll. Od dluzszego jed
nak CZ3SU na Zachodzie a obe
cnle I w Polsce Instalowane Sf! 
pot~i.ne I es e yezne biorniki 
(2700.4850 lUb 6700 lilrow). Po
dobne zblornlki widzimy nieraz 
na slacjach en ynowycll, 
gdzie tankowany j 51 gaz do 
nieklOrych au\. Zainstalowane w 
gospodarslwach I na oddalo· 
nych oosesj eh pozwalajCj nie 
Iylko gotowac, ale lez ogrzewac 
wod!;!, mie zkanle czy naWet 
cleplarnifil. Gaz w nlch zgroma 
dzony wystarcza na bardzD dlu
gi okres I Jest 5Z bko uzupelnia
ny przez dy try utorow, ponie
waz Iym zalezy na duzej iiosci 
sprzedane~o gazu 

NaJwainlejsz<j spraWq Sg ko
sz y Sumy po rzebne na Illst 
laej~ sa takie same Jak przy wy
konaniu ce Iralnego ogrzewa
nla wykorzystuJ<j ego W glel. 
Zys tem b~dzie oszcZ$dnosc 
ezasu, eLyslosc pomieszczeri. 
minimal a !Iose spahn wysyla
nych do almos/elY. Nie tTlusimy 
p!aelc za zblomlk. Ten dostar
czony b$dzie przez dystrybuto
ra \ razern z g/6wTlym zaworern 
redukcYJnym bl;ldzie )8go wlas
nosciq, a y placlc bf;dzlemy 
n1ewlelkq dzieriawfil. W sumle 
cala InweslYCja nle blildzle ko
szto>' ala nas drozej nlz przy za· 
slosQwan,u gazu ziemnego. 
Bllzszych InfarmacJi na len le
ma chlillnie udzlelq dYSlrybu\o
rzy gazu. a tyell mamy ui kllku 
na naszym terenle. 

AZ. 
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Plelgrzymi wyruszaj<l 'N dalsz<j dr 9(;1. 

Juz po raz szasly nasielscy 
paratianie goscilt plelgrzymow z 
diecezji elckiej. Spo kanie mlalo 
podobny przebleg do spolkan z 
lal ubieglych - powilanie na gra

rllcy parafli. s olikl z jedzenlem 
wzdluz rasy. Msza sw. w kos
ciele, POCzl;stunek I serdeczne 
pozegnanle. Te kilka uchych 
zdar'i nie oddaje jeonak teg co 
najwazniejsze - nie oddaje t· 
mostery. jaka w dniu. W kt6rym 

pqlnicy wr;druJq przez utlce na· 
szego mlasla I wioski, panuje w 
caleJ prawie naszeJ gmmle. 
Dzieri ten jest malym sWI\ltem 
paratli.1 chociai najbardziej rzu
caly SIl; w oczy SU a zastawlone 
staly, to jednak nad wszystklm 
kr610wala gll;!boka wiara i milosc 
oraz sWlado OSC Jednosci . jed
nosci lych kl6rzy ufajq , opiekl;! 
Malkl Sozei. 

Dodatkowym aspektem na
slelskiego spotkania bylo to. ze 

brali w nim udzial pCjlnicy podCj
z3/ClCY dwu przeclwnyc!, kie
runkach geograticznych do leI 
same] Panl - Pani Jasnogorskle 
I te, co w Ostr8j swieci Bramie. 

Naslel zczanle. ktorzy wf;ldro
\' ail do Wdna z wlcrnymi z s 
walszczyzny wnjclh lui do Na· 
sielska i razem z rnnymi goscili 
plelgrzym w dlecezjl elckl j. w 
sklad k 6rel wchodzi suwalsz
czyzna. Nowym elemenlem 

plelgrzymki elcklej byl udzial w 
nle] dwudzleslu os6b z LI wy. 

Haslem. pod ktorym wf;ldro
wali pielgrzymi byly slowa;; 
.,Wezmlecle Duc a SWI~t go". 

Iq' e SJl;l ono z ema ern abe
cnego roku duszpaslersklego 
poswif;lconego DIJchoWI sw. W 
rakcie wf;ldr6wkl pcllmcy modlili 
Sl~ szczeg61n18 IV IntenCJI Izyty 
aiea sw. i ynodu dI8CeZ)alne
go. 

Grupa pielgrzyrnkowa z pol· 

nocno-w5chodnlej Polski Iiczyla 
800 os6b. Okoto dwiescie z nlch 
pochodzilo ze stoli ydleeezji El-

u I okolie Tegorocznq piel
grzymkq klerowa! ks. kanonlk 

HI ranlm MOliuk. Szczeg61nq 
sympa iq w Nasielsku cieszy Sl~ 

almlodsza uczestnlczka pielgrzymkl- pl(!clolel
rlla Martyna ZaJqc z Bialej Pisk,eJ. 

niego. Razem ze swyml wybor 
caml na Jas q G6rf;l podqzal se
nato z Augustowa pan Zy 
munl Szczepan Ropel wski. 
CZf;lsciowo na nogach, cZf;lscfo

wo w6zecz
kiem Ira f;l z 
Elku do CZf;l
stochowy po
konywala e· 
goroczna 
pqtnlczka 
piE;1cloletnla 
Martyna Za
JqC z Bialej i
skieJ. Osobq 
wZbudzajqcq 
szczeg61ne 
zaciekawien 
Ie byl ks Jan 
Skompski. 
abeenle dy
rektoruje 00
m WI MlsYJ
nemu wWar
szawie. Spra
wy mlS)1 zna z 
aUlopsji. 
przez 9 bo
wiem lat prze
bywaf na mi· 
sjach w Ar
gentynle. 

3 sierpnia 
wiernl z cale] 
naszeJ para il 
spisah Sl~ na 
sz6Slkf;l_ 
Trudno ko
gas wyr z

ni '. bo kazdy
 
pomagal jak
 
magI. Zadba


0, aby utru

zonym w'i


drowcom nie zabraklo Jedzenia
 
I p,cla PozYWlenia wys arczylo
 

Ws ad PG nikOw byly ez osoby nlep Ino prawne 

zawsze 1alslarszy kaplan sp s
r6d elckich PCltnlkow ks. praia! 
Leon Szatkowski. Stall bywalcy 
sierpnloweJ w~dr6wki nie wyob
razajq sobie pielgrzyn kl bez 

dla wszys kich, a 0, co zostalo, 
lrattlo na samochody I z pew
nOSClq przyda Sl~ w dalszej dro
dze, Icoi. do zobaczenia za ro . 

AZ. 
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OGlOSZENIE 
o przetargu lokalu uzytkowego 

Na podstawie art 38 ustawy z dnia 21 sierpma 1997 roku 0 
gospodarce nieruehomoseiami (Oz. U Nr 115, poz. 741) i Uchwaly 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia: 

- 27 kwietnia , 998 roku Nr XXXVI/248/98 w sprawie zbycia lokali 
mieszkalnych i uzytkowych wraz z ulamkowq cZl;:sciq gruntu 

- 18 czerwca 1998 roku Nr XXXVIII/275/98 zmleniajqca uchwall;) 
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych i uzytkowych wraz ze sprze
dai<:1 ulamkowej czesci grunlu 

ZarzCjd MleJski w Nasielsku oglasza ustny przetarg ograniczo
ny na sprzedai lokalu uzytkowego wraz z ulamkowq CZl;sciCj gruntu. 
polozonego w miescie Naslelsku na meruchomosel oznaczonej Jako 
dzialka nr 697 (przy uliey Kosciuszkl r6g uliey Mlynarskiej). 

Do przetargu mag'! przyst,!pic mieszkar'lcy miasta i gminy 
Nasielsk oraz osoby prawne prowadzltce dzialalnosc gospo
darcz~ na terenie miasta i gminy Nasielsk. 

Przedmiotem przetargu jest: 
- !okal uiytkowy palozony na parterze budynku mieszkalno-uslu

gowego 0 powierzchnf uzytkowej 91 ,0 m2 wraz z udzialem 910/4040 
cz~sci w czesciach wsp61nych budynku 

- udzial w 910/4040 czesci w grllncie oznaczonym jako dzialka nr 
697 

Nieruchomose posiada i<si~9l; wieczyst~ KW Nr 20035_ 
Cena wywalawcza wynosi 58.392,00 z!otych (slownle: pil;edzle

siqt osiem tysi~cy trzysta dziewi~cdziesiqt dwa zlote). 
przetarg odbedzie sif,) w dniu 31 sierpnia 1998 roku 0 godz. 

10.00 w Urzedzle Miejskim w Nasielsku pok6j nr 13. 
Warunkiem przystClpienia do przetargu jest: 
- ztozenie dowod6w potwierdzajClcych prowadzenle dzialalnosci 

gospodarczej lub stalego miejsca zamieszkanla na terenie miasta 
lub gminy Nasielsk przez osobl,'! zamierzajqcCj uczes niczyc w prze
targu w termime do dnia 24 slerpnia 1998 roku do Urz~du Miej
skiego w Nasielsku pokoJ nr 6 do godz. 1500. 

- wplacenie wadium w wysokosci 10% ceny wywolawczej tJ. 5.839 
zlotych (slownie: pil;C tysiE?cy osiemset trzydziesci dziewi,?c zlotych) 
w kasie Urzl;du Miejskiego w Naslelsku najp6zniej do dnia 27 
sierpnia 1998 roku do godz. 15.00. 

Wadium zwraca sie natychmlast po przetargu. 
Wadium wplacone przez osobl,'!, ktora wygra przetarg zaliczone 

zostanie na poczet ceny nabycia, a wprzypadku uchylenia sil,'! przez 
t~ osobe od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzeda· 
jClcego. 

Uczestnik przetargu moze zaskarzyc czynnosci zwiqzane z prze
prowadzeniem przetargu do ZarzCjdu Miejskiego w Nasielsku_ 

BURMISTRZ 
mgr Wojclech Ostrowski 

SP6lDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO-WlASNOSCIOWA 
Nasielsku przy ul. Warszawskiej 13 

INFORMUJE 

ze poslada wolne mieszkania kat. M-3 w nowo budowanym 
budynkLJ przy ul. Pilsudskiego. 

Bliiszych danych 0 warunkach nabycia lokalu udzielamy 
w biurze Sp6/dzielni w godz_ 7.00-15.00. 

OGlOSZENIE 

Oyrekc)a Zespolu Szk61 Zawodowych w Nasielsku ogla
sza dodatkowy egzamin wslEilpny do klasy I w roku szkolnym 
1 998/99 na kierunek lechnik odzieiowy 

EGlAMIN . odbfildzie si~w dniach 19 i 20 sierpnia ogodz. 
10.00. 

Dokumenty prosz!? skladac do 18 sierpnia w sekretariacie 
sZkoly. 

Intormacja pod numerem 6912585 

DYREKTOR SZKOlY 
mgr Grzegorz Tuchnowski 

Usmiechnij sie 
Wakacje zbliiajq sl!? do kor'ica. Dop6ki jednak trwajq proponujemy 

roche si~ jeszcze wyluzowac i spr6bowae odpowiedziec na nie 
zawsze mC:jdre pytania. Aby sprawdzi6 poprawnosc odpowiedzi, 
prosimy 0 odszukanie na Innej stronie naszych odpowiedzi. 

1. Co zrobrc, aby nie umrzec z glodu na pustyni? 
2. Co moze znaczyc, gdy ktos znajdzie czlery podkovvy? 
3 Jak si~ nazywa pomoenik laboranta? 
4. Jaki jest naJlepszy srodek na lysienie? 
5. Jak mozna stracic na wadze? 
6. Co mowi kanapka do pijaka? 
7. Z czego sklada sie wegiel?
 
8 Co g6rnik dostaje po smierci?
 
9. Co m6wi ka uslawiajCjc skazarka pod szubienicq? 

10. Dlaczego Robin Hood? 

cd. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

A B6g obficie szczE?scia laski, dary_ 
Zleje bez miary. 

Blogoslawienstwo, ktore w c6rkaeh, w synach, 
l,Jdziela niebo, miej w tamtych krainach, 
ZyCZqC pociechy z mych wnuk6w, twych dzieci, 

Ojciec. Jan trzeci". 

Po czterech dniach sWletnych uroczystosci. rodzice czuJe 
poiegnali c6rkl;, a biskup plocki J",drzej Zaluski odwi6z1 kr6lew
n~ elektorowi. 0 dalszych )e) losach niewlele Jui slyszalem. 

Tak to ze smierciq krola Jana cala rodzina poszla niejako w 
rozsypk~ i opuscila tfil ziemifil, krv"iq przodk6w zroszonq, szuka
jqC SZczfilscia i zaszczytow pod obeym niebem. 

Mysil,'! sobie nieraz, ie smutno musi bye w samotnym grobie 
temu, co tak ~orqCO kochal swolch blisklch. smutno, pokl wyroki 
Boie znowu Ich wszystkicf, w wiecznosci nie polqCZCl_ 

A jednak, gdyby kr'l Jan, la krew nasza, kose z kosei 
naszych, innq byl mi I zonf;', kobreti? ze s\'Jojego stanu, cno
taml do jego sWi~tej matki podobnq, tem samym i dzieci 
inaczej wychowane, mozeby innym torem poszedl w6z prze· 
znacz811 naszych. 

Moiebysmy dZls nie mieli kr61a cudzoziemca, jak nasz Au
gust. Ale coi robie l Pozostaje tylko pokuta za ci~zkie winy. 

Zadllma! Sil,'! stary szlachcic j przestal mowie. 
Anulka siedziala w milczeniu i odezwac si~ nie smiala. 
Zaszlo jui: slonce, uroczysta cisza zstepowala na ziemili! wraz 

z wleczornym mrokiem. 
Z wiezy koscielnei zabrzmial w tei chwili dzwon na "Aniol 

Panski'·. 
Dzladek I wnuczka upadli na kolana modlqc si~ za nawroce

nie i pocieszenie zyjCjcych i za wieczny spokoj umarlyeh!... 

. AnUSlU! chodino u do mnie - m6wi dZiadek nastepnego 
wieczora - nie zamyslajze SIi? tak, bCldi: wese/sz;:;, pom6wimy 0 
naszym powrocie. 

- 0 mOl dZladuniu! gdybyz to bye moglo l 

- Da B6g. ie bedzie. Seree mnie boli, ze juz 0 Rzymie myslec 
nle mogi? Nie ehcial Pan Bog mnie uzye za narzedzie swego 
zlitowania, nie bylem tego godny. Wola Jego swieta! Jui tarn 
widac Inaczej s(jdzono. Czuj~ si~ codzien silniejszy i w pier
wszych dniach listopada stCjd wyruszymy. Obrachuj no dziewe
czko nasze fundusze 

- Mamy jeszcze szescdziesiC:jt dukat6w z tych zaszylyeh w 
suknJach. 
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rnmcd1lf&~ftufuftl&moJ 
Jakze zawiklane bywajq nie wiedimami". ad swoich zas ai 

kiedy ludzkie losy. Jakze dZlwne 23 z nich 0 rzymalo tylul Boha
a zarazem ciekawe bywajq losy tera Zwiqzku Radzieckiego_ 
miast i miasteczek. I nasze mia Po wojnie lotniczki z 46 pulku 
sto ma w swej historii bardzo spotykaly si~ co roku VI Moskwie 
ciekawe eplzody. i wspominaty swe wojenne dzie

Galina Biezpalowa, na klorej je, Gallna Biezpa!owa i jej towa
wspomnienia natrafilam, bye mo rzyszki walczyly lei w okolicach 
ie nigdy nie slyszalaby 0 Nasiel Nasielska i Nasielsk wspomina
sku, gdyby nle to. ie dwa wie cy Iy na swych corocznych spotka
zbrodniarze - Hitler i Stalin naj niach 1'.1 Moskwie. Powodem te
pierw podzielih si~ polsklmi zie go, z. nazwa naszego miaste
miami, a nast~pnie sami "wzi~li czka tak bardzo zapadla w pa
sil;l za lby". I tak ana, podobnle j3k mi~ei kobiel-Iotniczek bylo to, i.e 
tysiqce innyeh kobiet, zosta1a tu zgin~la komendantka Ich pul
wciqgni~ta 1'.1 tryby wielkiej wojny. ku Sanfirowa (nlestety nle udalo 
Zostala iolnierzem. Zazwyczaj mi si~ ustalie jej Imienia), 
wOJskowa sluzba kobie! kojarzy I to juz wszYSlko, co udalo mi 
si~ nam ze s!uzba. w oddzialach si~ ustalic. Fakl, ie to tylko epi
sanitarnych, Nasza bohaterka zod i dla wielu epizod niewiele 
miala niezwyklq jak na kobiet~ znaczqcy. Nasze zycie i losy na
wojskowq specjalnosc, s!uzy{a szych miast I mlasteczek skla
bowlem W wojskach powietrz daJq si~ z drobnych wydarzen. I 
nych jako lotnik-nawigator w sto czasami dobrze je poznac. Mys
pniu porucznika_ Ie, ze nasi czytelnicy znajq wiele 

Swa. wojennq historir;! rozpo drobnych, ale jakie wainych 
cz~la na Kaukazie. a zakonczy wiadomOSCI 0 dziejach naszego 
la w Nienlczech w Nowym Bran miasla. I nalezy ocalle Je od za
denburgu, ktl~ry byl ostalnim pomnienia. StCld ponawiamy 
mieiscem postoju jej pulku. Od nasz apel: piszcie 0 wszystkim 
byla ponad 630 bojowych lotow_ tym, co wedlug Waszego zdanl3 
Walczyla w 46 pulku lotniczym, powinno pozostac 1'.1 pamir;!ci 
kl6ry byl w stu procentach zen Naslelszczan. prostujcie tei. te 
skim pulklem. Kobie!y-pilotki wiadomosci, klore przekazuje
wyspecjalizowaly si~ w nocnych my za posrednletwem naszej 
bombardowaniach i dawaly si~ gazetki. a kt6re wedlug Was nie 
nieile Niemcom we znaki. Ci na Sq pefne lub Sq wr~cz bl9dne. 
zywall je ,.Iatajqcymi AZ. 

OGlOSZENIE CROBNE -

Sprzedam mieszkanie wlasnosciowe M-4, 62 m 2 , 
tel. (0-23) 69·30-224. 

Roczek caly rosly zboza 
Deszczem podlewane. 
Szun'!(~m wiatru. spiewem 

ptak6w, 

. 
Zniwa 

Oral rolnik zyznq ziemi~ Wielka radosc wsrod zniwiarzy.
 
Pod nowe zasiewy. B6g da! plan obfityl
 
Rzucal w niq dobrane ziarna Nie zabraknie ludziom chleba,
 
Na mqk~ i chleby. Kaidy bf;'dzie syly,
 

Pora zaczqc ml6cic zboza.
 
Na rumiane ehleby_
 
I dorodne dobrac ziarna.
 
Pod nowe zasiewy.
 

Do s IJ kolysane. DZleki Tobie Panie Boie, 
Sionko zlote je jasnilo. Za oblite plony. 
Co chodzilo polem, W dozynkowym wiencu 
Przystrojone w barwne makl, z k!os6w 
Chabry i kCj, ole. B<jdzie L1wielbionyl 

Gdy nadeszla pora zniwna.
 
Ruszyli i.niwiarz8.
 
Zq¢ dojrzale lany zboza.
 
W spiekocie i skwarze. Jerzy R6zalski
 

- Nie jest to wiele. ale musi nam wys arczyc, aby do llaszej 
granicy, tam jui od jednego do drugiego sZlacheckiego dworu 
odsylac nas b~dq. 

Po tej rozmowie Anulka rachowala dnie i godziny_ Nareszcie 
wybila ta oczekiwana. 

Pozegnali zacnych ksir;zy, zfozyli dzieslec dukat6w w skar
bonk~ klasztornCj, z reszlq puscili si~ w drog~, pelni otue y. 

Gwardian kazal ich odwieic klasztornemi koriml do Grac(). 
Brat Stanislaw odprowadzil pioszo pamililtnq gorskq drozynq. 

Anulka raz ostalni rzuella okiem na te cudne bluszeze. ktore 
jej uratowaly zycie. Zaspiewall razem z kweslarzem "Kia si~ w 
oplek~ " uscisn~li go, zapJakali i ruszyli 1'.1 drog!? powrotn'l. 

Brat Stanislaw d!ugo sial na zakrecie, patrzCjc za niemi I 

szepczCjc: 
- Niechie was 5wif;'cl prowadzEj anleli. 

XII. 

Wolno czas plynie w nasielsklm zamku, choc wszy Iko idzle 
zwyklym lrybem. Skorkzyly sie zniwa. odbyly dozynki. Bylo 
ZwycZ3jne przyi$cie, kalacze, illll";')Slwa, napitki, ale acholy 
szczerej nie byJo. 

Nad zamkiem zapanowala tesknica_ 
Smutnq byla Maria J6zefa, jej smutklem clerpiell brat i brato

wa. 
86 

Wesoia luzia nie spiewa, nie p1ata igl6w, i~skni za narzeczo
nym, lrochl;l wlf;lcej za Anulkq. 

C S dZlw ego, ze lej dZlewczyny wszyscy zapomniec nie 
mogq_ Od czasu jak wyjechala, jakby z3illek dUsz~ poslrad~. 

Stara Motruna, ukrainka, niar'ika staroseiny, doiywajqca swe
go wieku na iolwarku, powiada, ze ta dziewczyna zabra!az sob(l 
dobrq dol~ Nasielska. A mLisi ona CDS wiedziec ta slara Malruna, 
nle darmo zowiq ja. ludzie wiedzqq, alias wiedimq. a patrzq na 
niq ze slrachem. 

Lato w tym roku byto suehe I skwarne, liscie wczesnle pozol" 
kly, a wrony i kawki zbierajq si~ 1'.1 gromady, chat to wrzesien 
doplero i abslad Jjq wleze zamku I naslelskiej fary, a kraczq, 
kraczq, az si~ zimno rob I. 

Co zamkowl i Jego mleszkancom przepowiadajq Ie czame 
ptaki? Co wr6ice 

Rozumie ich mow~ pewnie stara Motruna, ale nikomu nie 
powie l 

Wychowa!a przecie m!odego kruka. co wypadl z gnlazda, I J3k 
pies teraz za ni"l chodzi, a ona gada do nie~o jak do czlowieka! 

- To baba niesamowlla, w16czy sif; ocaml powa/aeh jak mara 
i nieraz wartownika nastraszy. 

Tak opowiadaly sobie dziewkl, kopiqce warzywo i wycinajqce 
kapust~ 1'.1 ogrodzie. 

W zamku zas tego popoludnia staroscina z Mariq siedzia/y z 
robolq w rf;lku w komnacie na wiezy. 

(c.d,n.) 



· 
Z"YICI~ ~,L\.SI~L~I\,L\ ('CLA'4)["lI'V'W ~M-l.m:;J.I.<.\I)() ICM.INNI:~4)) 

Wakacyjny wypoczynek
 
Nieublaganie zbliz3 si~ ko

niee wakaeji. Czas jui. na pier
wsze podsumowanl3 i plerwsze 
wnioski. W lej ehwili trudno usta
lie. jak dui.a grupa dzieci z na

Otrz/ilSII1Y, tych kt6rzy po raz pier
wszy wyjechaiJ n kolonie. W roli 
diabl 51 kqcego nowicjuszy roz.ga
mi Pawel Zalewski. 

zeJ gminy wypoczywala poza 
miejscem zamleszkania. Jest 
bardzo wielu organizator6w 
oboz6w j koionii, wiele dzieci 
wyjeidz3 indywidualnie z rodZl
cami. Brak jest koordynacji na 
szczeblu gmlny. Wydaje si~, i.e 
obecnie mniej dzieei niz w latach 
ubieglych korzysta ze zorgani
zowanych form wypoGzynku. 
Nietrudno ustalic pow6d tego 
stanu, Po pros u rodzic6w nie 
stat na takl luksus, jakirn w tej 

nowobogaekich lub dziecl... naj
biedniejsze, bo tym wakaeYJIlY 
wypoczynek finansuj~ organl
zacje charytatywne, 

Aby chociai cz~selowa odpo
wiedziec na poslawio e pytania 
udalem si!;'! na koloni~, moim zda
niem, najtansza. Dwunastodnio
wy pobyt w tej placovv'ce koszto
wal 360 zl. Nii.szej tawki za po' 
dobny turn us nie spolkalem. Ce
na jest jeszeze bardziej konku
reneyjna. jesli weimie SJ~ pod 
uwag~ 10, co za nrq oferowal or
ganizator. W kos t wliczona byla 
wygodna podro± autokarem ad 
Nasielska do miejsc pobytu w 
Bialyrn Dunajcu (okoro 500 km w 
jedn<j stron~), Dzieci zoslaly za
kYvalerowane w szkole w salaeh 
lekeyjnyeh (ladnych. ezystych, 
przestronnych).lozKa i materaee 
zapewnial orgalilzalor, dzieei 
przywioziy ze sob~ SplWOry i 
przescieradla. Przez ealy dzien 
mogly korzyslac z cieplej i zimnej 
wody, Myly si!; - kClpaly w wygod
nyc 1 kabinach I to tyle razy ile 
chcialy. Uczestnlcy mleli zapew· 
niollq milq i fachowq opiek!;'! peda
gogicznq i medyczllCj (Iokarka i 
pielGgniarka na mlejscu dosl~pne 
przez 24 godz. na dob~), Na do
bre samopoczucie wypoczywajCj
cych lirebagatelny wplyw malo 
wyzywienie. Kolonisei otrzymy
wall 3 posilki dzienme - obMs i 
smaezne Mazna byb prosic 0 
dokladk~. Na sniadalliach i kola
cjach oprocz przewidzianej poreji 
w~dliny, sera ezy jajek zawsze na 
stole stal dzem i mi6d naturalny. 
a kaidej porze dnia i noel' moina 
bylo korzystac z picia. Prograr 
oferowany uczeslnikom byl bar· 
dzo ciekawy i bogaty. Dzieci cho

DZl8Cliubily oglqdac pl~kne widoki podr6ZUjqc wyciqgiem krzese{kowym 

chwill SCj wczasy ezy kolonle, a 
dofinansowanie ze strony pari
slwa ezy zakladow praey jest 
znikome. Powstaje jednak pyla
nie ezy naprawdfiJ abozy i kolo
nie mUSZq byt takdrogle. ie mo
gCl z nich korzystac tylko dzieci 

dzily a wycieczki w gory (zdo
bywaly prawdziwe szczyty), ply
waly na krytym basenle (wllczo
ny w koszl kolonii). jeidzijy kol j
kami g6rskimi (tez wliezone w 
koszt uezeslnletwa). Wsz!;,!dzle 
dojeidzaly wlasnymi au okarami. 

Do dyspoLyeji w bazie rnialy sa
IEil gimnastyeznq, kilka stol6w do 
ping'ponga, boisko do koszyk6· 
wki. Wieczorami organizowarlo 
dyskotekl. 

!<iedy rozmawialem z lachow
cami od wypoczynku i przedsta
wllem przyloezone lakty, mowill 
mi, ie to niemozliwe, ieby za 

leinych wakaeji prowadzil kilka 
lurnusOw kolonijnyeh. Na kaz
dym z ieh przebywalo ponad 
100 os6b. Od kilku lat wsp6lpra· 
eUJ<j z nlm sZkoiy z Nasielska. Z 
jego uslug korzystajq lez szkoly 
z okolie Pultuska a Ilawet szkola 
z Bytowa (Pomorze). Bardzo 
ciekawy jest tei pobyt \IV gorach 

wymienionq sumG otrzymac 
wszystkie wymienione swiadeze
nia i uslugi. A iednak to fakt. Sam 
to sprawdzilem i w lipcowym lur

nusie sprawdziio 10 20 dziew
eZqt i ehlopc6w z€ Szko/y Pod
stawowej nr 2 w Nasielsku. 
Organizalo em takieh kolonii 
Jest pan Slawomir Krysiak ze 
Szkoly Podstawowej nr 4 z Pul
tuska. Pan Slawomir jest moim 
przyjacielem i przeeiwnikiem, 
Nie ma tu zadnej spr-zeeznoscl, 
bo przeciwnikami bylismy na 
bOlskach pilkarskieh, gdy prze
eiwko sobie graly trenowane 
przez nas druzyny. 

OrganizaCJCj letniego i zimo
wego wypoezynku dla dzieci 
pan Krysiak zajmuJe siG ad 1992 
r Dyrektorowal wtedy pultuskiej 
czworce. Uwazal. ie tego typu 
Imprezy Sq wazllym uzupelnle
niem praey dydaktyczno-wy
chowawczej szkoiy, W ciqgu ko

na turnusach zimowych_ Wiele 
czasu poswi~ca si!;'! wtedy na 
nauki;' jazdy na nartach. 0 ile w 
koloniach letnieh eZt;lsciej ueze

stniezq uczniowie z dWOlki 0 tyle 
pobyty zimowe preferuJe dyre
keja SP nr 1, Wielu uezni6w za
opalrzylo siEil w specjalny sprz~t 
narcrarski r maja na swym kon
cie pierwsze sukeesy sportowe. 

MysiEil, ze warto skorzystac z 
do,Swladezen SZk01'y Podstawo
wej nr 4 z Puituska i pana Sla
womlra Krysiaka. Okazuje siG. 
ze mozna zorganizowac kolonie 
i obozy tanio i na dobrym pozio
mle. Aby w wakacje mogla wy
jechac wl~ksza grupa dzieei po
trzebne Jest jednak wsparcie 
akeji letnlej i zimowej srodkaml 
gminnymi. Weirnie to z pew
nosei<j pod uwag~ nowa Rada 
MleJska. 

AZ. 
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ZNACZENIE HASEl 

POZIOMO, A-8 - przeciwnik plu
sa; B-1 - popularnie Sl8wek. jezioro: 
8·12· mP,talowy odpad; C-8 ina
czej bez: 0-' - mama Twojej zany: 
0-12 - wynik badania radlolagiczne
go; E-6 . twarzO! go lanczqce pary w 
polonezle: F-1 - czlowlek morza; F
12 - imll;l Andrycz - aktorki polski8j: 
G-9 - anton1m ..duzega" (1 mn): H-1 
. okres wyl~gu: ·11 - morski po
jazd; J-1 - marka )aponskich ma 0
cykll, J-7 - wytwornosc: K-4 - rodzaj 
rybackiej sieel; L-1 -nap6j z chmielU; 
L·8 - zarrownis. figlarz; l-4 . twolzy 
jq zesp61lyzwiarzy"HOLIOAY INN": 
M-l - gr, bogini zv'yci,?stwo.: M-8 
wynalazek Feniejan; N-4 - pilkarski 
zesp61 narodowy. 

PIONOWO: 1-F - TnleSZKanlee 
klasztoru; 2-A - cZy1asz J'l leraz; 2-J 
. wydaJCI JCl ludzie 0 Tobie; 3-F 
morskl rozb6jnik: 4-A - nasz polv
dniowy sCisiad: 4-J - maly bYI siedz!
b<:j szlach y: 5-F . t\'o'Orzq go wyroby 
mleczne: 6-A - op6inienie; 6-K - ele
k1ryczr'\Y lub KALININGRADZI<I: 7-0 
- i61ciowy - ma go kaidy czlOWle : 

8-A - by! nim tei: WYSPIANSKI; 8-L 
.. dawniej - ornat: g-G - inaczej maz
gal. placzek: 1O-A - sma na babun, 

a wiSniach. 10-L - nie miasto nie 
dZlelnlca: l1-G - zaJ~te miejsce na 
ilscie. lub zloi.enie oszcz~dnosci do 
banku; 12-A - jest nim stonka zle
mniaczana: 12-L - Imlll! AMSTRON
GA· trli'bacza lazzowego; 13-H W 

przyslowiu - kiD 1'1 ma a Slawla ko
laelli': 14·A - ptak .,przyno Zqcy" 
dziecl; 14-L . "rudy" grzyb Jadalny; 
15-H - widzlsz !'l gdy spo/rzysz w 
lustro. 

Rozwiqzaniem krzyi.6wkl b~dzie 
haslo wypisane z diagramu wg po
danega szyfru. 

Haslem - rozwiqzaniefl) krzyz6
wki z poprzedniego n-ru ..Zycia Na
sielska" bylo c,rzyslowle - .,Jakie 
lIamo kto sleJe takl owoc uzyska", 
NAGRODE; pien1li'znq wylosowala 
pani Katarzyna SWOJAK z Nasiel
ska, Serdecznie gratulUJemy. 

Rozwiqzania z biez'lcego nume
ru naszeJ gazety prosimy nadsylac 
do redakcjr do dn. 609,98 r. 

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

Ochotnicza Strai: Pozarna 
998,691-22-88 

Pogolowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz, 5,00 - Plonsk tel.: 
62-26-45 

Pogotowie WodociC\gowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zg~aszanie u5zkodzen teleionicznydl 
924 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999,692-26-11 

~~:p~rt.....a..r fi.Ir.k1C>-vvy'" 
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14-16.08.98 
"Mala syrenka" - film animo

wany prod. USA, godz. 17.00 
"Blues Brothers 2000" - film 

muzyczny, prod. USA, godz. 
19.00 

21-23.08.98 
"Mr, Magoo" - komedia dla 

dzieci i doros!yeh, prod. USA, 
oodz 17.00 
~ "Zlote runo" - komedia prod. 
polskieJ, godz. 9.00 

28-30.08.98 
"Wielkie nadzieje" - lilm psy

cl1ologlczny prod. USA, godz. 
18.00 

,.Mala syrenka" Film animo
wany, zreallzowany w wytwornl 
Disney'a I opany na basni Ande
rsena. Historia c6rki kr61a morz. 
kt6ra chclalaby poznac Iudzi ! 
iet! nadwodny swiat Pewnego 
dnia ratLje od srnierci przystOj' 
nego mlodzjerica, rodzi sif;J mi
lose... Film ten zdobyl dwa 
..Oskary" za animacj~ i muzyke. 
byl wyswletlany w Polsce na po
cZCjlku lal 90-lyeh. (82 min.) 

"Blues Brothers 2000" Film 
muzyczny kontynUujClCY fabl!l~ 
lilmu "Blues Brothers" z roku 
1980 kt6ry swego czasu cieszy! 
sit; olbrzymiCj popularnosciq w 
Polsce. G!6wnym bohaterem 
j8st czlonek zespoJu muzyclne
go, ktory nledawno wyszedl z 
wif;Jzienia Obecnle probuje ad
tworzyc dawnq orkiestrl? Wy
stQpujq: Dan Aykroyd, John Go
odman. Joe Morton. Czas proje
kcii - 124 min. 

"Mr. Magoo" Komedia. 
aktorska wersja bardzo popu
larnych kresk6wek sprzed wie
lu lat. Bohaterem filmu jes mi
lianer, kt6ry pr6buje zataic 
przed otoczeniem lakt iz jest 
Krotkowidzem, Podczas uro
czystej imprezy w muzeum jest 
5wiadkiem kradziezy cennego 
diamentu, ale nie widzi spraw
cow - i sam zostaje gl6wnym 
podejrzanym. Wyk.: Leslie 
Nielsen, Kelly Lynch, Malcolm 
McDowell, Cas projekcji . 87 
min. 

.. Z!ote runo" Komedia kt6rej 
akcja toczy silil w Warszawie i 
n3 lazurowym Wybrzezu. 
Dwaj "biznesmeni" przepro
wadzaJ~ ryzykown~ ransakcj~ 
by zdobyc pieniqdze na latwe i 
wystawne zycie. Wyk_: Zbig
niew Buczkowski. Stanislawa 
Cellnska, Eugeniusz Priwe
ziencew_ Czas projekcji - 123 
min . 

.,Wielkie nadzleJe" Adapta
cja powiesci Dickensa, ktorej 
akcja przeniesiona zosta!a I a 
Florydli! w czasy wspofczesne_ 
Osmloletni chlopak - sierota 
wychowywany jest przez SWq 
starszCj siostrf;!. Pewnego dnia 
ch!opak spotyka nad morzem 
skazanca zbieglego z wil?zie
nia. Pr6buje mu pom6c, ale na
stliJpnega dnla lJClekinier wpa
da w r~ce pollcji. Wyk.: Ethan 
Hawke, Gwyneth Paltrow. Ro
bert DeNiro. Czas projekCji . 
111 min. 

6 \8D...~~ ) if5 i5'l.:fl.C~~~30~" ! 

DyZUR PRZ)'CHOdNi RejoNowej 
w NASidsku 

Lekarze Int rnisel dyzurujil w kazdCj sabo
tl;l w systemie .,pogotowia ratunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, tet. 691-25-03. 

Gabinet zabiegowy czynny jest w kazdq 
sobot!;J w godz. 8.00-11.00_ 

DyioRY NASidskick ApTEk 
Apteka mgr Godlewskiej. ul. Kdinskiego: 

10-13.08, 19·26.08,02-07.09,98. 

Apteka ,.Arnika" mgr Swigo. iak, ul. Ry
nek' 

04-09.08, 14-18.08, 27-01,09, 08
14._09.98. 

_I 

TdEkoMUNikACjA PoLskA 
Rozmownica Telekomunikacji Polskiej 

Gzynna jest w dni powszednie i pracujqce 
soboty w godz_ 7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8.00-14.00. 
W ntedziele rozmownlca czynna Jest w 

godz. 9.00-11.00, 

POCZTA PolskA
 
Urz<jd POCZIOWY Nasiclsk·l czynny jest w 

dlli powszednie i w pracujqce soboly w 
godz. 8.00-18.00, 

W wolne soboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziele Urzqd Poeztowy jesl nleczyn

ny. 
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Puttusk - tel, (0-23) 692 17 48, 0-90545225 I
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GAZOWE NAPRAWY,l INSTAlACjA 
GAZOWYCH URZJ\DZEN GRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEl MAT. BUDOWLANYMI 
- Sf.Jrzedai pod/5(ze'yv~czy do wody, ko(!ow 

• (J ga~qvv'/c.n I ole/owych, 0, prZl;tu tJ ..

zbiorfJIkl ol~ju, gaZl! plynnego, wklady
 
kommowe J mne.
 

- Sprzedai ; montai autornatyk; 
- niis?e koszty ()grzew~nia ! 

- Naprawy gwarallcYJne.1 pogwarancy/ne, 
przegh}cJv I konSerWdC-je. 

.. Autc)ryzowany serwis firm jak: TERMEY, 
DOM-GAZ/ STIEBELELTRON - HYDRO 

THERM/ OCEAN/ VAiLlANT, STEGGl.f5 

StCl1li..."'aw Wifckowski
 
06- 730 Nasielsk, ul.Starzyriskiego 4 D, 171, ()
 

tel. (0-23) 69 12 347
 

NAPRAWA SAMOCHODOW 
Hy:,zard Sl'Klltowic'.l 

Na$iei~k - PalllillOWO 52 
tel. 0-(,()~-22')-"7l-)

tcl. (0-22) J r_I) J -(,:,~I~ 

\' . 1 t ". ;" I 

f\ 1"~~~lltlli~,~~~ 
STANDARD Za;I<-a.J'zalt~/(a zalt..'t£.I 
Nasielsk, ul. Warszawska 18 A, tel. 693 09 84 

i) ~c!fnR~!~w~ol~l!•
 
1)I\TI~tNm II)IEUAUNIUI Hum: 'RYflNl 

Teresa ROllzato'u'ska 
Nasielsk, ul. Kard. St. Jf')'sZY'lskie~o5 

*' MATERIAI:.Y
 
U OW AN
 

CEMENT. WAPNO.PUSTAKI
 
CEGl.A KLI NKI EROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEl.NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

NAWOZY SZT CZNE
 

aSielsk, ulNowa Wies 27, tel. 691 28 92 
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SENSACJA W NASIELSKUJ 

. 
ZBIK - LEGIA II Warszawa 3 o 

W pierwszej rundzie Pucharu "sensacj~". Legionisei widzqe, 
Polski nCj szczeblu centralnym i.e nie rna zar10w ponownie zer
pilkarze Zbika spotkali si~ z Le waif si~ do ataku. IGh strzafy co
giq II Warszawa. Zesp61 Legll raz cz~s,ciej lecialy w stron~ 
wzmocniony kflkoma zawodni bramki Zbika, ale Krzyszlof 
kami pierwszego zespolu, byl Prusinowski, byl w tyrr dniu nle 
zdecydowanym faworytem. do pokonania. Koniec meczu 
Pierwsze minuty meczu po zblizal si~ z kai.dq minutq, a wy
twierdzily, i.e zespol Legii jes1 nik meczu sifil nie z.mienial. 
dobrze przygotowany. Dwoch Zmlenll SIf;! dopiero po pi~knym 
czarnoskorycll Nigeryjczykow rajdzie z pilkq Grzegorza SZY
9rajqcych w druiynie warsza manskiego, ktory na polu kar
wskiej, raz po raz zagrazalo nym z.ost?l sfaulowany i rz t 
bramce Nasiefszezan. Przez karny dla Zbika. Pewnym egze
pierwsze dziesi~c minut gry kuto em ledenastki byl Marek 
Warszawiacy caly czas rozgry Supinski. Najpierw zwodem 
wall pilk~ na naszej polowle. 1 polozy! bramkarza Legii w lewy 
wlasnie w lej minueie ku zasko· rog, i polem spokojille umiescil 
ezeniu wszyslkieh przebywa;q pi!k~ w prawym gornym rogu 
eyeh na stadionie Zbik objql pro bramki. 
wadzenie po bramce zdobytej Po teJ bramce Legionlslom 
przez Mareina Maciasa. Pilka trudno byto si~ pozbierac i wynik 
rze Legii szybko chciall odrobic 3 : a utrzyma! ;;i~ do korka. 
strat~, zaatakowali nlamal ca W druiynie Zbika trudno bylo
lym zespolem, ale obrona Zbika by kogokolwiek wyr6Znic, po
i bardzo dobrze broniqcy Krzy niewai. caly zesp6! gral z silnq 
sztof Prusinowski nie pozwolili wolq zwyci~stwa. Wszyscy dali 
sobie strzellc bramki i wynlk ten z siebie 10, na co bylo ich stae. 
utrzymat silil do przerwy. Mozna powiedziec. i.e mamy 

Po przerwie gra niewiele si~ niezly zesp6l, klory powlnien 
zmienlla. Caly czas przewazali przyniesc nam /eszeze wiele ra
Legionisci, ~Ie bardzo dobra gra dosei. 
bramkarza Zbika i mqdra calej Wkr6tee rozpoeznq sit? roz
obrony, nie pozwolily stracic grywki IV Irgl, oby w lych me
prowadzenia. Kiedy nieklorzy czach nasi kibice przei.ywali lyle 
kibice z niepokojem patrzqc na radosci jak po meczu z Legiq. 
zegarek mysleli 0 niespodzie Jak sifi< dowladujemy., nast~· 
wanym zwyei~siwie, lub co naj pnYm przeeiwnikiem Zbika w 
gorsze 0 remisle i dogrywee. kolejnej rundzie, b~dzle drugoh
szybka konlra w wykqnaniu Na gowy "Radomlak' (aktualnie na 
sielszczan i 2 : 0 dla Zbika. 4 miejscu). Mecz zostanie roze
Bramk~ ponownie slrzelil Ma grany w Nasielsku w srodE; 12 

cias. W powietrzu cz,ulo Sl~ sierpnia 0 godz. 17.00. 

Odpowiedzi 
1. Upiec babk~ piaskowq. 
2. To znaczy, ze gdzies w poblil.u kOrl biega na bosaka. 
3. KolaboranL 
4. Srodek glowy_ 
5. Kupic wag~ za slo z otych, a sprzedae za pi~cdziesiCj1. 
6. Zaraz wroe~. 
7. Z samochodu do piwnicy. 
8. Trzy dni urlopu i znowu pod Zlerni~. 
9. Glowa do gory. 

10. Bo malo jadl. 

Ch~tnie b~dzjemy sil(' bawic dalej i dlatego prosimy 0 przysylanie 
podobnyeh pylan. Informujemy, l.e b~dziemy drukowac najeieka· 
wsze, ale nle wulgarne. 

WybraJ AZ 

Re/IOIO holellt}lJ/lll}l1 Jlll~d(lt{~ 

Do medali mistrzyni ollmpij ta Mauer z kal.dycll prawie za
sklej juz przywyklismy. Do ubie wod6w wraca z medalem 
gloroeznyeh dw6eh tytulow mi swiadczy 0 jej wyjqtkowej pozy· 
strzowskieh w mistrzostwaeh cjl w swiatowej czclowce najle
Europy, nasza zawodniezka do pszyeh snajperek swiata. 
rzueila w IipelJ br. kolejny - tym W Bareelonie medalami w 
razem wleemlstrzowski zdobyty slrzelanlu z karabinka pneu
w Sarcelonie na strzeleekich mi matyeznego podzielHy si~: zloty: 
strzostwach swiata w konkuren Sonia Pfeilschifter - 499. 4 pkt.; 
cji: karabinek sponowy. Drugie srebrny Renata Mauer - 498, 1 
mie]sce w mistrzostwach swiata pkt.; brqzowy: Jung Mi Kim 
(nie po raz pierwszy) jest kole] 497, 6 pkt. 
nym wlelkim oSlqgni~clem lej Za dwa lata olimpiada w Syd
wspanialeJ sportsmenki. Od 8 ney. Liczymy, i.e Renia zdob~
jU2: lat nalezy do sdslej czo{owki dZle na niej kolejne medale i do
sWlata w swej specJalnosCl i we slarczy nam Iyell samych nieza
wszyslkieh najwazniejszych im pomianych przezyc, Jakie byly 
prezaeh zajmuje systematycz naSZYm udzialem w dniach At
nIe czolowe lokaty. Ko nku renGja lanty. Czekamy na to. Czekajq 
jest coraz silniejsza. Szerokq la tel. na to byli mieszkaney Na
Wq do swialowej czolowki sielska, kt6rych los rzueil do Au
wdzieraji'l si~ zawodniezkl z Azji. stralii. Nlektorzy z nieh rnieszka
Obeenie na swieeie jest okolo jq w Sydney i juz dzis wyrazajq 
30 zawodniezek slrzelajqeyeh chE;!c goszczenia u siebie MI
prawie bezbl~dnle. Kazda z nieh strzyni. 
moi.e zdobyc medal, Kazda 010
ze bye mis rzyni q, To, ze Rena- AZ. 

NASIELS,KA "LIGA-6"
 
NA POlMETKU
 

TABELA 

1. SPORTOWA· 22 PKT38-16 6. KS. KOSEWO . 7 PK116-27 
2, BELFAST - 21 PKT 52-21 7. JU RAND - 6 PKT 19-26 
3, LonO-13 PK131-18 8. LOI<OMOTIVE - 6 PKT 13-31 
4, MANHATTAN -12 PKT 28-32 9. ROCKHAMPTON - 6 PKT 14-40 
5 LES A - 11 PKT 25·25 

KROL STRZELC6w 

37 SR - PAWEt WILGA (BELFAST) 
17 SR - MARIUSZ ZAlOGA (LOTTO) 
14 SR· ADAM KAMINSKI (SPORTOWA) 
10 BR - PAWEl SADLOWSKI (SPORTOWAj 

9 BR - DAMIAN DOMALA ,(LQTIO) 
JACEK CZEREMUZYNSKI (MANHATTAN) 
JACEK TRUSZKOWSKI (JURAND) 

FAIR-PLAY Do ,.LlGI-6" zgloszonych jest 
ponad 100 zawodnik6w. W 36 

oPKT - BELFAST meczach strzelono 236 goli, eo 
MANHATTAN daje 6,55 gola w 1 meczu. 
LOKOMOTIVE Sramkami podzielilo si\! 55 

15 PKT - LESNA zawodnik6w. 3 bramki padly ze 
KOSEWO Slrzal6w samob6jczych. 
ROCI(HAMPTON S'$dziowalo - 10 arbitr6w 

PRZERWA LETNIA DO 22.08.98 r. 

IIYCIE 
AS ELSKA 

u.pOl rodakCYI"Y'
 
A, K",rlulewski, 1\. S'amirowsk, ,oo..k1ol' ehy. A. Z,lWadli<l, M. Wa<Je<zyriskl.
 
Z1Jrvo'J- 1. ZqweJdzlo. PIQjek.1 wlnle;,. ora~ slrOll<J rek.Jamow~ M. CrI.:beckl
 
Ad,.,. Re<:!akcji:
 
t\i" "N~"'tt"w N3seisku, iJl. K~as:zk112, leI. 69·12-3.4.3,
 
Sktld 11"manl. kompll1''''w", ..GRAFIKA" Ciecharrow, UI. S,korskJogo 4a/4. tol 672·26 ~
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