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Nasielsk goscil rolnik6w diecezii plockiei
 

on niesiemy, plonell 
30 sierpnia Nasielsk prze go, ciechanowskie90 i ostro

zywal sw6j wielki dzien. Na I~ckiego, aby wziClC udzial w 
zaproszenie Biskupa Pioc- dozynkach diecezji plockiej. 

kanonik Marian Orzechowski 
i burmistrz Nasielska Woj
ciech Ostrowski. 8yly to jUz 
sz6ste do.iynki Kosciola 
Plockiego. Po raz czwarty 
odbywaly si~ one na terenie 
Iikwidowanego obecnie wo
jew6dztwa ciechanowskie
go. 

"Poblogoslaw Boi.e Trud i 

Ksiqdz Biskup wyglosil tei. 
kazanie. Powiedzial m.in., i.e 
rolnicy to ludzie, kt6rzy uko
chali ziemi~ j stojq na stra.iy 
tej ziemi. Przechowujq lei: 
wartosci religijne i narodowe. 
Zawarte bylo to w slowach 
przedwojennego przyw6dcy 
chlopskiego Wincenlego Wi
tosa: "Ziemia, Religia i Na

PIl(lknie prezen!owai sifi! dozynkowy oltarz. 

kiego, Wojewody Ciechano
wskiego i Burmistrza Nasiel
ska na stadion miejski stawi
10 sl~ kilka tysi~cy rolnik6w i 
ludzi zwiCjzanych z rolnic
twem z wojew6dztw: plockie-

W uroczystosciach uczestni
czyll tei., I to bardzo licznie, 
mieszkancy gminy Nasielsk. 
Wszystkich przybylych ser
decznie powital Diecezjalny 
Duszpasterz Rolnik6w ks. 

Pion" to haslo tegorocznego 
diecezjalnego Swi~ta Plo
n6w, a centralnym jego pun
ktem byla koncelebrowana 
Msza Sw. Przewodnlczyl jej 
ks. bp. Zygmunt KaminskI. 

r6d". Celebrans m6wil tei: 0 
wielu trudnych sprawach 
dnia dzisiejszego, 0 spra
wach, kt6 re dzielq spole

dokonczenie na str. 3 
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W sierpniu Zarzqd obrado
wal dwukrotnie. Pierwsze 
posiedzenie mialo miejsce 
3.VIII i wgl6wnej mierze pos
wi~eone bylo ustaleniu osta
tecznyeh warunk6w remontu 
przesylowego kanalu cie
plowniezego od kotlowni do 
osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Pilsudskiego. 
Wczesniej ustalono, ze pra
ce te wykona firma "Wlilgie
lek" i ona taki:e partycypo
wa6 b~dzie w kosztaeh zada
nia poprzez to, ze nie b~dzie 

naliczany zysk, a przyj~ta 

stawka roboezogodziny b~
dzie si~ mieseila w dolnej 
stawce cenowej. W sumie 
pozwoli to obnizy6 koszty 0 
ponad 15 tys. zL Ponadto 
wrocono do problemu dal
szego sposobu zarzqdzania 
kanalem. W chwili obeenej 
Zarzqd nie moze przekazac 
go dostawcy ciepla. Sprawy 
te ureguluje nowa Rada Miej
ska. 

W dalszej cz~sci tego 
spotkania rozpatrzono pros
b~ Gminnej $p6{dzielni 
,,$ch" 0 umorzenie podatku 
od nieruchomosci i odsetek 
od lego podatku. Poniewaz 
w sprawie tej wystawiony byl 
do Komornika tytul do egze
kucji. powstal taki:e problem 
kosztow egzekucji. W wyniku 
dyskusji postanowiono, ie 
kwota przewidzianego po
datku nie zostanie umorzo
na, umorzono zas odsetki od 
podatku i koszty egzekucji. 

W koncowej cz~sci Bur
mistrz poinformowal zebra
nych 0 dalszyeh losach bu
dowy Osrodka Pomocy Spo
lecznej. Na dyrektora tej bu

dowy powolano paniC! Alicj~ 
Tyc. W najblizszyrn czasie 
przewiduje sit;! spotkanie z 
Ministrem Zdrowia i Opieki 
Spolecznej. Ma one na celu 
pozyskanie srodk6w na do
konczenie budowy. Pieniq
dze, Jakie na ten eel byiy 
przewidzJane w budi.ecie 
WoJewody zostaly jut. wy
czerpane, co stalo si~ powo
dem wstrzymania budowy. 

Osiemnastego sierpnia 
odbylo si~ drugie posiedze
nie Zarzqdu. Poswi~coneby
10 ustaleniu granic i numer6w 
okr~g6w wyborczych oraz li
czby radnycll wybieranych w 
kaldym okr~gu w wyboraeh 
do nasielskiej Rady Miej
skiej. Rozpatrzono projekt 
przedstawiony przez Burmi
strza. Zarzqd dokonal w nim 
kilku zmian. Wi~kszosciq 
glos6w ustalono, i.e gmina 
zostanie podzielona na 14 
okr~g6w wyborczych, a w 
poszczegolnyeh okr~gach 

b~dzie wybieranycll od 1 do 
3 radnych. 

Ponadta na tym posledze
niu wys!uchano informacji 
Burmistrza a przygotowa
niach do majqcych si~ odbyc 
na terenie Nasielska dozyn
kach dieeezjainycll; ustalono 
kwot~ zapomogi dla repa
triant6w z Kazachstanu oraz 
postanowiono zapoznac si~ 
na miejscu ze stanem za
awansowania prac przy bu
dowie swietlicy wiejskiej w 
Andzinie. Ma to na celu pod
j~eie wlasciwej deeyzji co do 
dofinansowania powyzsze
go zadania. 

Wynotowal AZ. 

Burmistrz 

i Zarzqd Miasta i Gminy 

skladajq serdeczne podzi~kowanie 
tym wszystkim, 

kt6rzy przyczynili si~ do sprawnego 
przeprowadzenia dozynek diecezjalnych 

Burmistrz 
Wojciech Ostrowski 

1. Wodociijgi 

Zgodnie z planem realizowana jest budowa wodociqg6w we 
wsiach: WCjgrodno, Krogule, Lubomln, Mazewo, Mogowo (Ii etap) i 
Pianowo. Przewlduje Sl~, ze zalozone terminy ukonczenia prac 
zostanCl dotrzymane. Juz we wrzesniu planowany Jest odbi6r wode
ciqgu w Pianowie. 

W mieseie trwa wymiana zasuw na sieci wodociqgowej. Powoduje 
to pewne przerwy w dostawie wody. Realizacja tego zadania jest 
jednak konieczna i zaowocuje lym, ze w wypadku awarii sieci nie 
trzeba bl;dzie wstrzymywac dostawy wody calemu miastu. 

2.Drogi 

Modernizowana Jest droga we wsi MogoWQ. Zakladane Sq prze
pusty, wykonywana jest podbudowa i:wirowa i rowy odwadniajqee. 
Podobna modemizaeja odbywa sil;l na drodze Nuna-Krogule 

Trwa budowa odcinka dragl (1 km) Pianowo-Klildzlerzawice. 
Rozpoczl;'ta zostala procedura przelargowa w celu realizacji in

westyeji drogowyeh 1akich jak: droga D!;lbinki-Czajki, Nowe Wies i 
Andzin (do granicy gminYl. 

3. Ulice 

W deeydujqcq fazl;: wkroczyla budowa chodnika od Policji do 
PKO. Usytuowanie przy lej uliey tak wainych instytucji jak plac6wka 
telekomunikacji, komisariat polieji i bank sprawilo. i:e rueh wzr6sltu 
kilkakrotnie. BUdowa chodnlka jest wsp61nCj inwes1ycjq miasta i 
dyrekcji rejonowej PKO 

przebudowywana Jest ulica Mlynarska celem zorganizowania w 
sqsiedztwie parku przystanku autobusowego. W miejscu dotych
ezasowego przystanku planuje sie urzqdzenie targowiska miejskie
QO. 

4. Oczyszczalnia sciek6w 

SA Hydrocentrum z Warszawy wykonala koncepcj(l kanalizacji 
dla miasta I wsi osciennych. 

Firma dunska Abramsen & Nilsen wykona koncepejlil oczyszczal
nI scie 6w dla Nasielska i wsi oseiennyeh. Przyblizony termin reali
zacji tego zadania przewidziany jest na kwiecier'i 1999 r. 

5. Skladowisko odpad6w 

Ukonczona zostala dakumentacja techniczna skladowiska odpa
d6w komunalnych w rejonie Jask610wa. Zadanie to wykonala firma 
.,Kombatech". 

6. Spotkanie w Sikorzu 

Burmistrz Wojciech Ostrowski uczestniczyl w spotkaniu wladz 
koscielnych diecezji z przedslawicielami wiadz samorzqdowych 
miejscowosci lezqcych w granicach diecezji. Om6wiono na nim 

I harmonogram obchodow dwutysiqclecia chrzescijanstwa, okreslo
no rol~ i miejsce spoleczenstw lokalnych w przygotowanlu i przezy
ciu wielkiego jubileuszu roku dwutysuilcznego, a taki:e zastanawia
no si~ nad relacjami mi(:dzy wladzq lokalnq a Kosciolem w sluibie 
panstwa polskiego. Spotkanie odbylo sif;! w Domu Rekolekcyjnym 
w Slkorzu k, Plocka. 

7. Slui:ba Zdrowia 

UrzCjd Miejski zabiega 0 ogloszenie przez ZOZ Pultusk przetargu 
na uslugi medyczne swiadczone przez sredni personel medyczny 
tzw. piel(:gniarslwo srodowiskowe. Efekty, iCikie przyniosly tego 
rodzaju przetargi w Puttusku, Ciechanowie i Zurominie sCj bardzo 
obiecujqce. Podni6st si(: poziom swiadczonyd1 uslug, zwit;kszylo 
si~ zatrudnienie personelu medycznego (0 co najmniej 100%), 

, wzrosly zarobki. 

Wynotowa! AZ. 
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PIon niesiemy, pIon...
 
dokonczenie ze str. 1 

czenstwo. Stwierdzil, i.e par
tyjniactwo jesl wrogiem po
stf;:PU i rozwoju, a partia jest 
wtedy dobra, gdy slui.y dobru 

calego kraju i dobru kazdego 
cz!owieka. S!owa: sluzyc do
bru wspolnemu, dabru dru
giego cz!owieka powt6rzone 
zostaly kilka razy. Jaka prze
slanie dla wsi, a chyba jesz
cze bardziej dla wladzy nale

zy polraktawac stwierdzenie, 
i.e nalezy oprzec si'il na wlas
nym doswiadczeniu, wlas
nych umiejf;:lnosciach, wlas
nej kulturze, wlasnym dzie
dzictwie. Wymowna byla lei: 
uwaga, klorq Ooslojny Gosc 
wypowiedzial nieoficjalnie do 
towarzyszClcych mu kapla
now po blogoslawieristwie i 

swil;ceniu licznych wiericow: 
ogromny dorobek kultury 
wiejskiej. 

W imieniu zebranych rolni
kow bochen chleba z legoro
cznych zbior6w Gospoda
rzom doi.ynek wr~czyli pan

slwo Bogumila i Wlodzimierz 
Dlutawscy z Popowa Bora
wego. Petnili oni zaszczytnq 
rolf; slarost6w do.zynek. Ral
nicy poszczeg61nych deka
nalow przekazali chleb 
przedstawicielom stanow, 

grup zawodowych, organiza
cji spolecznych. Proszono, 
aby chleb ten zaniest w po
niedzialek do swoich miejsc 
pracy i tam podzielic si~ nim 
ze wspolpracownikami. W 
ten symboliczny sposob re
alizowane jest powiedzenie 
o tych, klorzy i:ywi~ nar6d. 
Pani staroscina podkreslila w 

swym wysl(jpieniu, ze rolnicy 
nie tylko zywiq nar6d, ale 5ta
nowiq r6wniei: wazny ele-

Nlezwykle pomyslowe byly doi.yn
kowe wienee, Na zdj~c1u: wieniec 
wsi Mazewo Wloseiariskie z parafil 
Nasielsk. 

ment trwalosci i mocy pari
stwa i na nich mo.i.na oprzec 
przyszlosc narodu. 

Tradycyjnym punktem rol
niczego swi~ta jesl zawsze 
przeglqd kullury wsi. Jego 
elementem byly wspomiane 
juz wczesniej pi~kne i pomy
slawe wience. Ponadta 
uczeslnicy dozynek mogl! 
abejrzec wyst~py dwoch ze
spolow folklorystycznych - z 
Zespo!u Szkot Rolniczych z 
Golqdkowa i z Ciechanowa 
oraz wys!uchac orkiestry 
Ochatniczej Strazy Pozarnej 
z Ciechanowa. OgramnCl ra-

I~ kulturotworczq na terenie 
wsi i malych miasleczek pel
ni<:j przykoscielne chary. 
Przed zgramadzanymi na 
nasielskim stadionie goscmi 
pi~knie zaprezentawal sii? 

nasz chor parafialny. Char 
ten bral tez udzial w liturgii 
Mszy 5W. Organizatorzy im
prezy przygotowali skromnq 
wystaw~ sprzf;:tu rolniczego. 
To lakze element kultury wsi, 
a jednoczesnie promocja no
wosci w lej dziedzinie. Na 
wystawie obok nowosci zna
lazl sili?- lei sprz~t uzywany 
przed laty. 

Diecezjalne dozynki w Na
sielsku zostaly zorganizowa
ne wsp61nym wysilkiem 
wladz koscielnych i 5wiec
kich (panstwowych i samo
rzCldowych). Wyrazem sza
cunku dla trudu ludzi wsi bylo 
przybycie na uroczystosci 
parlamentarzystow, przed
stawiciela Ministerstwa Rol" 
nictwa i cenlralnych instytucji 
pracujqcych na rzecz ralnic

Doi.ynkowy bochen chleba otrzyma
Iy rowniez przedstawicielki pracow
nikow oswiaty, 

twa, wladz wojewadzkich i 
samorzqdowych z gmin Sq
siednich a taki.e samorzq
dowcow z gmin, Z kt6rymi 
tworzyc bedziemy wspolny 
powiat. 

Starostowie cloi.ynek: Bogumila i Wlodzi ierz Dlutowscy, 

W uroczystosclach doi.ynkowych uczestniczyli tei. parlamenlarzysci, przed
stawiciele wiadz paristwowych i wojewodzkich 

Pi(i1knie prezenlowala si(i1 orkiestra Ochotniczej Straiy Poi.amej z Clechanowa 



lejnych rocznicach tamtych nia wiedzy na len lemat w 
dni. To na naszych terenach rodzinach, a nawet uzywanie 
mialy miejsce walki. kt6re w tej og61nonarodowej swif;JWrocznic~ Cudu na Wsil~ wielkim stopniu wplynli!!Y na tosci dla cel6w politycznych 

Sierpien 1920 r. W dzie
jach naszego kraju to bardzo 
wazny okres. Islniejqce zale
dwie p6ltora roku odrodzone 
panstwo polskie przezywalo 
bardzo trudne chwile. Wyda
walo sif;J, ze odzyskana z 

Homilili! wyglosil naslelszczanin ksi<:jdz Slawo ir Gl/ilbowiCZ 

wielkim trudem niepodle
gl056 zostanie po raz kolejny 
utracona, a polska krew zra
szaj'lca obficie bltewne pala 
znowu przelana b~dzie na
daremnie. Takie sytuacje by
Iy jui. udzialem Polak6w w 
lalach chaciaiby Ksi~stwa 
Warszawskiega czy pawsta
nia listapadowego. Odzyska
na wtedy wolnos6 trwala bar
dzo kr6tko. Gorzej. i:e po 
kazdej kl~sce coraz wi f;Jcej 
Polak6w tracilo nadziejfi i 
pr~dzej czy p6iniej zaczyna
10 wspalpracowac z zaborcq. 

Czyzby historia i tym razem 
miala sl~ powt6rzye. 

Zagrozenie bolszewickie 
bylo tak wielkie, ie mozna 
chyba je porownac do stanu 
smierci klinicznej. Dlalego 
tei: gwaltowna zmiana sytu

aCji na frontach tej wojny uz
nana zoslala za cud, a cud 
len przypisano Malee Boiej. 
Dla wielu byto to tym bardziej 
prawdopodobne, ie zwrot 
ten nast'lpil w dniu Jej sWifilla 
- 15 sierpnia. Uwaiano, ze 
Matka Baska wysluchala 
prosb narodu, ktory tak jak 
zawsze, a juz szezeg61nie w 
chwilach beznadziei, zwra
cal sit? do niej 0 pomac i ralu
nek. 

Spoleczenstwo naszej 
grniny rna szczeg6lny obo
wiqzek, aby pamifiltac 0 ko

wynik tzw. bitwy warsza
wskiej. Bitwa ta przez znaw
COW historii uznawanajestza 

jednq z najwazniejszych bi
lew w dziejadl swiata. Na 
cmentarzach w Nasielsku i 
Cleksynle spoczywajq W 
bezimiennyctl mogilaeh pro
chy tyeh. kl6rych idealern by
10 haslo: B6g, Honor, Ojczy
zna. Dumni mozemy bye tak
ie z tego. ze na Grabie Nie

znanego Zolnierza w War
szawie umieszGzono nazw~ 
wsi Borkowo. 

Doswiadczenia lal ubie
glych wskazu)C\, ze nie bar
dzo wywiqzujemy sifi z pa
triatycznego obowiqzku i za
pominamy 0 tych, dziEilki kt6
rym mozemy zy6 w walnej 
Polsce. Zaniedbane graby 
poleglych, brak okolieznos
ciowych apeli i innych uro
czystosci, brak przekazywa

ile swiadczq 0 nas jako 0 
Polakach. 

W tym rokU podjf;Jto w na

szym miescie kolejnq pr6b~ 
uczGzenia wydarzen z raku 
1920. Czy bf;Jdzie to jednak 
proba udana. ezy dzien ten 
stanie si~ w przyszlosci swifil
tern naszej grniny? Inicjato
rem tegorocznych obchod6w 
bylo Towarzystwo Milosnl
k6w Ziemi Nasielskiej. Ra

zem z Duszpasterzami na
sielskiej parafii, wladzami 
mlasta i Dow6dztwem miej
scowej jednostki wojskowej 
zaprosill spaleczenstwo 
gminy j parafii na uroGzy
stosci upami~tniajqce 78. 
rocznicfil Cudu nad Wislq. 
W wypadku naszej gminy 

.*~·Okon~zeniena str. 5 :•. 

Poczty sztandarowe szk61 nasletskJch 

Delegacja Towarzystwa Milosnik6w Ziemi Nasieiskiei 
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Wrocznic~ Cudu nad Wsil~
 
kreslenia jest fakt, ze ksiCjdzdokoftczenie ze str. 4 
Dziekan zadbal a wyjCjtkowo 
"nasielski" charakter odpu

15 sierpnia ma podw6jny wy stowej sumy. Celebrowal jCj 
miar, poniewaz w tym dniu pochodzClCY z Nasielska 
przypada tel swi~to nasiel- ksi<:jdz Slawomir Trzaska w 

IN uroczystej sumie odpustowej Vi z','I'artym szyku uczestnJczyli i:olnierze 
mlejscoweJ jednoslki wojskowej 

skiej parafii - odpust i to od asyscie alumn6w Semina
pust poswi~cony Ma ce Bo rium Duchownego z Plocka, 
zej. a pochodzqcych z Nasielska 

W uroczystej sumie odpu - diakona Adama Milewskie
stowej uczestniczyly poczty go i Roberta Kaminskiego. 
sztandarowe szk61, zakla Kazanie INYglosil takze na
dow pracy i harcerstwa oraz, sielszczanin ksiqdz Slawo
w zwartym szyku, zolnierze mir Gl~bowicz. Po uroczystej 
jednostki wojskowej. Licznie sumie prawie wszyscy jej 
przybyli ksi~za dekanatu na uczeslnicy przeszli w proce
sielskiego, parafianie nasiel sji na cmentarz i tam przy 
scy i mieszkancy gminy z pa grobie poleglych w 1920 r. 
rafii sCjsiednich. Wartym pod- zolnierzy zlozyli hold bohate

rom walk 0 niepodleglosc na szkol i zakladow pracy zloiy

szej Ojczyzny. Zebrani INY Iy wiqzanki kwiatow. Wiele
 
sl uchal j okol icznoscioweg 0 os6b zapalilo znicze. Duzy
 
wystCjpieni a wicebu rmi sIrza wplyvv na podkreslenie po

Stanislawa Tyca i pod prze dnioslego charakteru uro

wodniclwem ks. Pralata czySlosci mial udzial orkie

modlili si~ za spokoj dusz po stry strazackiej.
 
leglych w obronie wolnosci.
 
Delegacje w!adz miasta, AZ..
 

Przedwyborczy ape!
 
Zbliza sil? dzien 11 Sejmu i Senatu, w k16rym ta, 

paidziernika. Ozier'!, w k16rym w przedstawiciele poszGzegol
calej Polsce odbi;ldq sii;l Wybory nych ugrupowan przescigali sili!, 
SamorzCldowe. Niby podobne kto pierwszy kogo zaklei. Jaki la 
do poprzednich, ale nieco inne. byl niski poziom kultury osobi
Bl?dziemy wybierac radnyctl do stej. Widziala sil?, jak niekt6rzy 
gminy, powialu i wojew6dztwa. kilka minut po przyrepieniu pla
Nowy podziai administracyjny kalu przez jakies ugrupowanie, 
kraju spowodowal, ze w wielu nalepiali na nim swaje, bqdi: je 
przypadkach kandydaci na rad zrywali. Trwalo to prawie przez 
nych b~dq kandydowac do no caly okres kampanii przedwy
wych powiatow r nowych woje borczej. A po wyborach stosy 
w6dztw. 0 tym, kto b~zie nas papier6w lezaly na naszych uli
reprezentowal w gminie, powie each. Niekt6re plakaty do polo
de i wojew6dztwie - zadecydujq wy zdarte widnialy na murach, 
wyborcy. Gdy wszyscy p6jdziemy slupach itp. Jeszcze dzis, frag
do wybor6w, mamy szans/il, ze menty twarzy kandydala na 
wiele spraw maze zalezec od nas parlamentarzys I? - Zebrowskie
samych, paniewaz to "My" daje go i wielu innych mozemu oglq
my mandal tym, kl6rzy naszym dac w naszym miescie. Co gor
zdaniem gwarantujq godne nas sze - nikt nie chce sil? do nich 
reprezentowanie. przyznac. A tak niedawno nosili 

Nie chcemy na lamach gaze Ich wizerunki na r/ilkach i pre
ty prowadzic agitacji i sugero zentawall spoleczenstwu. 
wac - kogo wybrac? Poszcze Apelujemy wi!;'!c do wszy
g61ne ugrupowania polityczne i stkich, kt6rzy b/ildq zajmawac 
poszczegolni kandydaci sami si~ reklam'l w tym roku, aby po 
przygotowujq swoje programy wyboractl pozostawili miasto w 
wybarcze i umieszczajq je na takim stanie, w jakim jest ono 
plakatach. Korzystajq tei: ad dzis. Damy tym wyraz. ze nasze 
platnie z naszej gazety. My na starania 0 wejscie do Unii Euro
tamlast zwracamy sii;l z apelem pejskiej jest w pelni uzasadnio
do wszystkich, kt6rzy b~d'l zaj ne, poniewai tam wymagaj'l od 
mowac si~ reklamq. ZachowaJ partneroit.' godnosc; i pewnego 
my godnoscl Niech nie powto paziomu kultury. 
rzy sl~ ubiegly rok I wybory do A.S. 

c.d. - Na zamku nasielskim Anna Zielinska 

Kr61ewiczowa zyczyla sobie. zeby je) panienskie pokoje byly 
jej napowr6t oddane, tam tei najwii;lcej przesiaduje, a bralowa 
Wlernle jej dotrzymuje lowarzystwa. 

Wspominajq lepsze dni minione, 0 przyszlosci m6wi6 nie 
smiejq, 

- Ktos idzie po schodach - rn6wi Maria, nasluchujqco - c6z tam 
nowego? wszyslkiego si~ teraz I~kam. 

Olwar.!y Sl(l drzwl komnaty, starosta wszedl, trzymaj'lc w r~ku 
duiy list pi~cioma wielkiml papieskimi piecz~ciami zamkni(lty. 

- Goniec z Warszawy przywi6z1 do ciebie, siostro, z kancelarii 
Nuncjatury to pismo - rzekl po chwill. 

Maria zbladla smiertelnie, nie miala sily wziqc listu i zlamac 
piecz~ci. 

- Bracie drogi, przeczytaj! - prosI. 
Starosta list otworzyl, przebiegl go oczyma, zmienil si~ na 

lWarzy.
. 0 Boiel - zawolala Maria. - Konstanty nie zyje l 
- Zyje kr61ewicz Konstanty, zyjel 
- A wi~c c6i? 
- Zbierz calq odwag~ droga Marysiu! Tw6j m'lz i'lda uniewai:· 

nienia slubu. 

- Co? -wola Maria nieprzytomnie - jakZe to bye moze, czemi.e 
ja na 10 zasluzylam? 0 Bazel Boiel 

Biedna kobieta rzuca si~ na kolana przy swoim kl~czniku. 
Uczucie ciE;li:kiej krzywdy rani jej duszE;l, modli6 Si(l nie moi.e, 
tylko Ika rozpaczliwie, 

Staroscina ukl(lkla obok niej, p/acze z ni'l razem, pociesza jak 
umie. 

Starosta patrzec na to nie moze, dzieje si~ w nim cos strasz
nego, zabiera papiery i wychodzi spiesznie. 

W kancelarii swoJeJ przeirzal raz jeszcze fatalny dokument, co 
krok falsz, potwarz Jadowlta. Jego siostra przebieglosciq podst~
pnq, czarami cum maleficio zniewolila i przymusila ksl(lcia Kon
stantego Sobieskiego do zwiqzku z sob'l a zatem tenie uprasza 
stolic~ aposlolskq 0 rozerwanie niegodnych slub6w. 

J6zefal Wessel czuje, ie mu brak powietrza. oddechu, 
gdyby tu mial pad r(lk 'l szwagra, zgni6tlby go chyba. To krwi 
wymaga ... krwi ... w oczach mu czerwono... cala komnata 
lar'iczy kolo niego... wszystko leci gdzies w przepasc l .. zdolal 
jeszcze ~z8:rpnqc gwaMownie za dzwonek i run'll w krzeslo 
bez paml(lCI. 

WpadajCj pokojowcy i ksiqdz Remi~iusz. k16ry na szcz~scie 
szedl z jaklms interesem do kancelaril. 

Jeden rzut oka na czervvono-sinq twarz starosty wskazal mu 
niebezpieczer'istwa. 

W jednej wi~c chwili razrywa zupan na piersiach ... koszul~ ... 
87 
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WOJCIECH OSTROWSKI 

urodzony 05.05.1961 roku w Nasielsku, ionaty, 
zona Ma~gorzata, troje dzieci Anna, Karol, Adam. 
Od urodzenia mieszkaniec Nasielska. 

Kandydat do Sejmiku 
Wojew6dzkiego 

WOJCIECH OSTROWSKI 

Od 1990 roku Burmistrz miasta Nasielska. Absol
went Uniwersytetu Warszawskiego, na kt6rym 
ukonczyf Wydziat Historil uzyskujqC tytut magistra 
historii. W roku 1989 aktywnie uczestniczyt w two
rzeniu Komitetu Obywatelskiego lISolidarnos6" w 
Nasielsku. W latach 1993-94 ukonczyt studia admi
nistracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uni
wersytetu Warszawskiego. W latach 1997-98 
realizowal studia w ramach Brytyjskiego Uniwersy
tetu w Nottingham zdobywajqc wiedz~ 0 zarzqdza
n iu ad min istracjq wchodzqcq w struktu ry 
europejskie (Master of Bisiness Administration). W 
pracy Burmistrz przywiqzuje gl6wnq uwag~ do re
alizacji inwesytcji zar6wno realizowanych na wsi 
jak i w miescie. Ten priorytet dzialan Burmistrz 
powoduje ii jest osobq integrujqcq zar6wno sro
dowisko wiejskie jak i miejskie. Jako kandydBt na 
radnego sejrniku wojew6dztwa mazowieckiego 
chce gl6wnie reprezentowac interesy matych 
gmin. Twierdzi, ii naleiy doto.zyc wszelkich staran 
aby bogaty teren warszawski przekazywat jak naj
wi~cej srodk6w finansowych do matych gmin ta
kich jak Nasielsk. 
Elementem niezwykle istotnym jest dbanie 0 zwi~ 
kszenie bezpieczenstwa publicznego naszych 
mieszkanc6w m.in. poprzez nadz6r nad policjq w 
zakresie sluib porzqdkowych. Przyszte wojew6dz
two mazowieckie musi pelnic funkcj~ promocyjnq 
dla malych gmin podwarszawskich pomagajqc 1m 
osiqgnqc standarty warszawskie. 

obnaza ramil;l, sciska, chwyta scyzoryk lezqcy na stole i iyl~ 
olwiera... krew lrysnl;lla obficie. 

. Dzi~ki Bogu I uratowany - wola teraz kapelan, oddycha;<lc Z 
ulgq - idzcie po paniq, a przyniescie od lowczanki platna, opa
ski ... 

- Pan zaslab/! Pan zaehorowall- rozlega si~ wolanie po calym 
zamku. Przybiegly staroscina z Man<j. 

Od paru to juz lat \a biedna koble\a zyje w lrwo ze 0 mlilza. 
Jego \usza, usposobienie krwiste, wrodzona gwaltownosc, a 
przytem liczne w as\atnlch czasach zjazdy obywatelskie. z przy
musowymi kielichami. musialy sprowadzic katastrofl;l. 

Przeniesli chorego na 16i.ko i rozebrali. 
Ksiqdz Remigiusz, ktory z zamilowaniem zajrnowal sil;l me

dycynq, recepty i preskrypcje zbieral. zaordynowal oklady z 
zimnej wody na glow!?, synapisma z chrzanu i gorczycy na Iydki 
i nap6j z senesu i jalapy. 

Niezaleznie ad \ego kapi\an laszcz wyslal rozstawnerni konmi 
do Warszawy dw6eh najsprytnfejszych ludzi z listem do imc pana 
Meysznera, medyka Jego Kr61ewskiej Mosci, z przykazaniem, 
i.eby takowego przywiezli chocby gwaltem, 

Pomogly na razie radykalne srodki kapelana, starosta oprzy
tomial, pozna! zan!?, usmiechllql si~ nawet do niej. 

Nie odst~puje go lez na chwil~ Konkordia, zmienia mu oklady 
ria glowie, podaje nap6j chlodzqcy z octu malinowego, 

Maria, ukryta za kOlarq l6zka, nie smie si~ bratu pokazac, ieby 

go znowu jej widok nie poru· 
szy!. Przeczytala nieszczl;lsne 
papiery, "'YP,la do dna kiellch 
gol}'czy. 

ZqdajCl od nle), ieby si~ do· 
browolnie zgodzila na rozwod. 
za to naznaCZq jej bogale ali
menta do smierci. 

Nie, nle z90dzi si~! zadnych 
ust!ilpstw nle zrobi. Napisze 
SWOJ<J obronl1. swiadk6w po
stawl, lei sprawa czysla, dla 
nie] nie ma rozwodu! 

Alez Konstantyl przeciez jq 
kochaltak serdecznie lal tyle. 

Coz go sklonilo do takiego kro ~;:~~~~~tJ
ku? Czyj wplyw szatanskJ?... A . :::: 
jednak, a jednak czuje, i.e da ::.<:::::5?~~---' 
rowalaby mu wszystko, gdyby T ~ ~ ~ ,~ 
powrocil l... - - ~_. ,..., 

Placz nad swoim zniszczonym szcz~sciem. a sumienie jej 
wyrzuca, ze mysli 0 sobie przy loi.u tak cil;lzko chorego brata. 

Nad ranem przywoz<J medyka na wpol zywego. Gorliwi po
slaney ledwie mu pozwolili zabrac medykamenty I przyodziac sif;? 
nieco, porwah I wlezli bez wytchnlenla_ 

(c.d,n,) 



- ady ia ta i miny . 
Rad Powiatu 

- Sejmiku Wojew6dzkiego
 



Kandydaci do Rady Miasta
 
Teodor PAWLUK 
kandydat na radnego do Rady Miejskl j 
w Nasielsku z Iisty Akcji Wyborczej Solida nose 
Okr~g Wyborez.y Nr , 

T9Odot PllW1uk . 66 leI mte5>. w t AS'" ku p"y II 
W .awslueIC1l49 e m. H. zonaty· dwOje d.t>eCl. 
wyksztal ~niu WYlSIO medYC2:ne 
Pracowal J 0 Iekarz w Batlonyeac/l pOzn, w 
PuItuslw 0Decr0 !'l-'Ilekaaom w Pr.rcho<lrl 
R8)O 01 W No.si..laku. 
W SWOjeI odalalnotd radnego szcz"l)Olnle ':ljmowal 
.. bedzie '''lIadnlenlami S/<JZby ldro-Hia, ocJvony srodowtsk 

cezary RUSEK
 
kandydat na radnego do Rady Miejskiej
 
w Na5ielsku z Iisty AkcJi W borczej Solldamosc 

Wers1 v· 

clY-_ .....;., .',,. 
r,,~
 

Okr~g Wyborczy Nr ,
 

C 1. R - 31 lal I~Slkaly w a.sie u "" ~
 
sko 51JS3A m 31. wy\<$Zlabnl8 wylsze medyczne 'onal)' •
 
zon. Kalarzyn" wyksztlllc<>nle wrlSl medyC1no. cOrk8
 
Baroar. LaUtowwl U \loIwJ2m18S1('Cj'
 
Dorychcz pr~" W <lplt.to R"tO<'OWY'" w 'm
 
MazOWleckm Jako yslont d""'lI on 10zjolOO" Oboen,,,
 
prac:uje w Pnychodnl ReJOMOWej w Noslelsku Jako sl rszy
 
osysleOl (sp«jalisla rneaycyny rodl""""J Inl esUJ" .....
 
maJatslwem. IUrystykq g6r$k I odl"'"'l s_osk nnlurall'l&q<
 
W <wojej Ozlnlalnosc. r&dnego szczogolnio zojmowat sle

bedz l~ J dosl~ SWladcz8li m.!<lycln h 

srodowtsl<a I popcaw, hlg:eny zyaa ~00$Cl • 

Zblgniew CISKOWSKI 
kandyda na radnego do Rady Miejskiej 
W Nasielsku z Iisty Akcji Wy' 0 czeJ Soildarnosc 
Okrfil9 Wyborczy r 2 

Zbooroaw CISkowski· 37 tat pochodl""," c:hIopo. 
wY~LtaJconlo s.reclnhJ tee nlClno. :onoty luno Mallo 
wyksZlalcenl<t $H,dni. ek.onomlClne OHlpracuIQCa vOl dneo 
~ praCtJt w Z .~dz.. GosvAarI<. Komunal"", 
I Mleszkanl t.'( n,a $~atlowisku klerow. nika. h)l6fatv 
wodocillQ6w I kanaliz lIC~ 

tntot suje s.~ ~ m SlCl~ p noUl~ Irs "oil 
W Swoj<!t <12. lalnOsd rlldnego szczeg61n1o zol'nowa¢ S'\' 1><1' 
d1l9 popraw~ inlraslrul<.lury m oisJOOr poprze2 budDw.., s'0ci 
nalJloctl sanUrTMj. popraw'l w;mrnkOw drooowycll no os.edlach 

Marek Adam GIZINSKI 
kandydat na radnego do Rady MI )skJeJ 
w Nasielsku z fisly Akcji Wyborczej Solidar osc 
o fil9 Wyborczy Nr 3 

Adam Garlsla 4ll1a larrne"lJ-.JO!y w o.sW!ls pny 
ulicy pow 3. lonaty - dwOje O'If<C', wykszllilconlo srod"", 
teclri::znB. 
Od 1973 roIw p<owa<121 <12ia1.tnosc goSj)(XlarCl~ 

Ii, m~o pojazc y~. 

Inter8SUf8 ~ 5portem, Samochoda."TI1 • l.\Yli\lAn9 ~ Lawodem 
W """""1 dzlalalnoso .&dnego s.la _ z ac s be<12 
OCzYSlczolnUl ~ek.6w, sllef dla kapltalu zachod/'llego. bez
pieczollstwam mieslkMc6w Nnslelska ora:: 10lganizowllJ1em 
"""ISC pracy ella m , asielsk.~ 

Alicia WALESIAK-KOPCZYNSKA 
kandydatka na radn'l do Rady Miejskiej 
w Nasielsku z IIsty Akcjl Wyborczej Solidarnosc 
Okri;lg Wyborczy Nr 3 
Ahc,.~ Walesiak-K~yl\sl<a - 461al. 2nm.esz)rnI. W Nasl<>lsku 
p"y ullcy Cmenramel3. wy1<sznlcen,o wyi.SZ6 mil' b,oIogll 
Pracow-'a jAko kierowni< S 1Epidemiologlcznej WZOZ 
Pultusk Obecnoe jesl am WOj9W6dz I Sl Eptdo
mIoIoglanel w ClIl<:h01low1e. 
Inleresuje Sle t S . 1~El(alU", p~ ochfOl'l<j S ka 

3Inego. :drowym stylem Zyoa.. 
w swoj I dzJ lalnoSci 'oonego Szczeg6!nle Zlljmowac silo b(l<l:le 
oclvonll tlodowlska. 'o=orzmll m edukacj/ 'oIogoool 
wSr6d d.t18O I mIod:' y, cf>an.em 0 ~elyany 

mt ta, pcJPfaw~ stanu sanftarnego mlaslO gmlny. 

Tadeusz GODLEWSKI 
kandydat na radnego do Rady MieJSkiej 
VI aslefs u z lis YA cjl Wyborczej Sohdarnosc 
Okr~g Wyborczy Nr 1 

1~dellSl Goc'ew ~l - S<I 1.<1. zan'"''''''aIr w Nasil'ls~u 
ul Kill'" legO 1/3. wyksz 1~k:entO !.r&dnlo ttKhnru zon 
1. a H~,1ryy tlt'O wteO 
Pr"""'" Iraka If1speklo< P.nsrwowym ZOlII.02," IJbezplOClon 
w Now','m Dwor.:e M~ leckim 
Jesl ....s:>OlwIaso .." Apt I alnoj asoeI!. 
IntereSUI" s>e kol rsrw,"" wySCll)'"1 koonymi I wyclec.zkarn, 
g61s ml 
'swOj <12""alt1OScl radnP.QO SICZ z_at bedzlG S
 
p'"",.m, beZpIo enslwa PttJhaneg<l IlOlolTTUl sJuzby zd
 

Wojciech Adam SUWINSKI 
kandydal na radnego do Rady Miejskjej 
\' aslelsku z Iisty AkCJI Wyborcz8r So(Jdarnosc 
Okr{lg Wyborezy NI 2 
WojcJ&Ch Adam Suwltls 4S Catl.m;"'l~ w a.lelsku \.C 
Warszawsl<a 68r.l wykulal"" srod"'" tlldlnlClne 0= 3 rok 
stuoJ6w na Wy<12'a1o Ekol"9'1 Glob.,lnej I Ochrony $rodow,sk~, 

:on. Taro'" wy ~conlo W)'ZSZA pOO og,ane.OOf,;a'.\aloo
nala I 1 tychczas pr:lCOWO w Prz8O$ :)($!W".e Auloma:yk. 
P/lemyslowe, oN Falemcy ,ako monter '02ruchowiec AKP, ilSysl.n,....

r)~~-"J.:"'i.!!~"~~~~ 
'" "4 ....... 

prolektant8 W daJszej kol.,nos prowa<12~ .-1asNl dlla/alooU 
rzem"",'n.u. -l.1J<.Iaa CY'lemay Otle..-n e praClJ, w z.ar~. 

dLl. GospadaJ' Komunalnej I M,aSI""'" I w N;ulo.slw jako 
kl(lfown'k ADM I rol. oc:ys=ania m.asra. Inleresuje $Ie IUrysty· 

lolograJ"l . swo/el ~ radMgo SlCl 

goIOle ",m t s be<12... och'OO<I s~odcwIska rQlWOjem Inlra
slrvktury, IIkdJdowaruom oolfobooa i '02wOjam llIJdownk:twa. 

z""a w KalE' 41e m p' '''CO K,Iut,u E 'Clnogo. 

Kryslyna RACZKOV·/SKA 
kandyda ka na radnq do Rady MleJskleJ 

'aslelsku Z listy AkcJI ybo CZal Sohda~nosc 

Ok ~g Wyborczy Nr 2 

K,y"tyn~ Rnczkowoka· 3S lallom'<'Szkala ,'- Nas".,.ku ptzy 
~illCY Ptl~\.lhkJego 12/1Oc. mezatko'l dwl6 c()rki. \vy"·.:lalc~r1\f' 

'N'r'tl 
Od os,em'la.tu IaJ 1"'I/laU'" '"'n SZl<oIy odsrnwower 
m 1 w Nas.le'ls.ku 
Ifl'P·es.U 'e: 1~lmem. W:f;lr 1ur~. PS~ '.
 
IV p!l%:I"1 R<ldz.. d10 I ym z, r sie sp,awaml D$W1aty,
 
nrganrzllcJQ ~1C'Ci ~:k6( w Olntnlo, uD.ktywn}.rnt~Ml dl,llllaJnosd 
lrtstytoc, 'otanycll W CI.l1l.J l8QO podaIQl,VonJa CZlt~lJ ~"'olnngo 

dl Ii mtodZI 1.,/. r wij;sn1ol .chz l~fesowDn r t.l.l:OOfruen 

Wanda MAJEWSKA 
kandydalka na radnCl do Rady MleJsk,eJ 
w aSlelsku z lis ; AkC]l W borczej Sollda osc 
Okr~g Wyborczy r 3 
Wanda MaJewska - 39 'at :"mleszk3Ia w as' sku 
przy uhey Kosc,uszkl 92 z3m~zn3 . Cl\'OjB dZlila 
wyksztolcente sledn,a lawooowe Pracowata w Zakla
dz, MERA·ZE' la~o r,,'eren' Obe ,.. prowadzi 
pry '/atn'! dZl<llaln sC gospodart.zq IntelesuJ" ,''
dobrq kslllZkq I sporlem. Jes pracocholik'Bm 
" SWOjel dZl<llalnoso radnego szcz~OI", starac s! 

dZle 0 podl;qczenie do kanal,zacjl m, Jskl&\ domk6w 
}ednolod.rnnych n" 05,edlu Koscwszkl oraz zorganl· 
;: allJelTl dZlec,om 1mlOdzlez osred_a sport e90 

Marek J6zef PALEWSKJ 
kandydal a radnego do Rady Mlejskiej 
w Naslels u Iisty AkCJi Wyborczel Solidarnosc 
Okr{lg W borezy Nr <1 

',., JIJ:.r Pal~k, -40 lal zarmosD<a!y Kose" Z"""l 
J""no oz, wykoZhlleun, Sredn", 
P,ocowal w Sp6ld1 It" Inwalld ,...TELMET' O'8Z" InKladzk' 

'NSTAL 
0b<Icn'" prowOOll wloslle gosllOd¥s,,", '01 
Intnresuje s.IQ turysWk~, s. rtem, $1 'm, sarnochod ml 
'II '" ell a1a1noso '0"''''00 .,cz~::rn ~ s be<l21 
ochtO(""1, s.todawtskA oral: poa IT'lOW' r'lem d:: I4Jlo)f1 noll fZ 

IOZWOjU SW()J~j gmlny I walet-' l bezroboclCm 



Kandydaci do Rady Miasta
 
EwaJOZWIAK 
kandydatka na radnq do Rady Miejskfej 
w Nasielsku z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Okr~g Wyborczy Nr 5 

Ewa J6~wiak . 37 lal ~a.moeslkalaw P'E"sc,rooach Nowych 
przy ubey OiamE"r~ W"l 6. dWole dlien wyksllalcenie 

Sred..." 
Pracowala w Domu Malego Dtlccka jako kslegDWa. 
Obec",e prowadz , prywaln.llll.ialalnose gospodarczq. 
InlercslJI" si\> muzyk", sportem. , turysryk" 
W swoIeJ dZlalaJnosci tadnego Sl.czeg6lnie zaJm<lwac S'C 
~zle inlrastl'Uk1uf<\. octwon srodcwlska oraz. zagoomenlafnl 
sllJ2.?y ~drow",. 

Roman Marian KOMOROWSKI 
kandydat na radnego do Rady Miejskiej" 
w Nasieisku z listy AkcJI WyborczeJ Solidarnosc 
Okr(lg Wyborczy Nr 5 
Roman Manan KomorowskJ . 42 1m, zamieszkaly w Plescir<r
gach Nowych przy ulley Z101ej 6. lOMly. W 1977 IOku ukollczyl 
nauk\> wTechnikum Radlowym w PultUSku. We wrzes",u 1977 r 
POOI'll plerwsz" prace w Przedslebiorstv.ic Po/sII,e Kolele Pari· 
'fWowe ....' WWSZ(lWle, ()d 1 IIstopada 1991 roku p<acule w Za· 
rz"dzie Gospodarl<.1 Komunalnej I MieszkanioweJ w Nas,clsku na 
stallOWisku operal0f3 urlOidten OCZYS2CZatlia Scie.kOw. 
InteresUl9 s~ slczegOlnie eleklronik~ czasQplsmem fachowym 
ocaz dobr" kSI¢" W swoJ'l1 dZialalnosCl radnego s~czeg6l",e 

chce Sl9 Z3jmowac spraw" odwodnienia I kanallzacjlleren6w 
Plesdr6g. l~leromz.aciaDnu opracowantem progrRmu prz 
dlia/ania bezroboclU dla lerenu calei gminy 

Jan Maciej KRZYCZKOWSKI 
kandydal na radnego do Rady Miejsklej 
w NasielSku z listy Akcji Wyborczej Solidamosc 
OkrE;g Wyborczy Nr 9 

Jan Maclej KrzyClkowslli . 43 lata, pochod1enJe chlopsloe, 
zonary. zona U'szula • Ir B dZlocl, wyksztalcenle srednle rol· 
nICZ2 1~onomw::zne 

Prowadzi wlasne gospodarsrwo rolne 0 powier7chnl 24 h<:J 
ukiernnkowane na hodowlq bydla mfecznego 
Obecme Jesl solly.em ....Sl Klzycz~1 Pienlqn<, 
InlereSu!e Sl. spor1em slCl.eg6lnie plI!<~ nom~ I bo~.s.m. Jest 
m~o5liikjem IWIerzi\t 
W swojej <1zJalaJnl>Scl rOOnego s~Cleg()lnie ,ajmowa': 51e 
bedve sprawaml wsl' wodoci"gl, drogi, lelelonlzacja bla~ 

ochrona Srodowiska. 

Janina Krystyna JAAZJ\BEK 
kandydatka na radnq do Rady MiejskieJ 
W asielsku z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Okr(lQ Wyborczy 14 
Janina Krysryna Jarz~bel<. 45 fa , %amieszkala w Co synie 
przy u!lcy Spol1owej 5. ~zalka' dwe)e dzJecl. wyks lalcenie 
srOOnte. Pracowala Jako piel~,ad<a w Dz,ekanaw,e Lesnym 
i w lOZ·!e w Nowym Dworze Maz, ObecniB pracUje lako Slar· 
,za ptelegnrar1<a w OsrodkU ldrowia w Cieksynie 
fnteresUJe S'. sportem, ll6Ystyk". filer.lunj I Pfac~ spoIecz"". 
W sWOfel dzl~talnoSo toone! szezegOln,e laJmowoc si~ b(ldzie 
poprawa inlrastruktvry s....olej wsl, och on" s,odOW1Sl<a, promo
cj" ~drowia (program kardiologlczn ,popr....." sl"",, ,drowia 
ludnotc», zarmae sie p<oblemem be,pi<>cz.nslwa I wypadkowo, 
tci w pracy na roll Ponadto rOZSZ&rZeMlem og6lneJ dos'epnosc~ 

ol.rty spor1ewo·r<>!veacyjrlel dla dZIOCl I mlodz,ezy, fOZWO)em 
bazy turystyClnel I sportawo·,ekre3CY/nej w zWl¥ku z poIa~... 
nl$m sWOjOj wsl, ~alrudl1lenlem os6b a wysokich kwalitil<aqach 
do prowadZenia ~all'C I<ompulerowych I podslaw ~zyka 

anglelsklego, 

Szczepan Stanislaw KOSEWSKI 
kandydat na radnego do Rady Miejskiej 
w Nasielsku z IIsty Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Okrf;lQ Wyborczy Nr 5 

Szaepan S,anI"5taw osews - 44 lata zamieszkaJy 
w Mokrt.ycach W~osc:iaiisloch, 2:.onaty • CZwOfO d1IQC1. 
....)'k~laloenl~ sredme (lechnli< minil<). 
Pracownit Unfi'du Gminy w Porniech6wlw • agronom RSP 
w Szczypromre, gelzi" jesl czlonkiem zerz"du oral. ki_Noem 
produkqlrolnlClej. 
Inleresuje si. dobr'l ksi",k" i czasopismem a lematyce roIl1ICle/ 
I ocIYony zdrowia 
W swojej dZialalnosd radneQo s2czeg61nie zaJmawac $Ie btdzje 
InlrllSlru.1Ura na wsi. budow" nowydl df6g I wocIoci"gOw na 
t.renie swojej gminy. 

Sylwester Jozef SECH 
kandydat na radnego do Rady Mlejskiej 
W Naslelsku z Iisty Akcjl Wyborczej Solidarnosc 
Okr~Q Wyborczy Nr 6 

Sylwester Sech . 48 lal, zamieSlkaly w Mcgowi.. przy 
ul. Jana III Sob,esk,ego ,wykszlalcenie sred",e 

chniczne, zonaty. 
ZatnJdn,ony jesl w P T S.B. "TRANS BUD" w War, 
szaw,e Oddzia! 7 Modlin na slanowisku kierow ika 
dZlalu lechnoiogicznego. 
W swojeJ dzialalnoScI radneao PlLed wszystkim 
zaJmowac ~dZl<' Sl~ sprawami ochrony srodowiska 

Henryk OLSZEWSKI 
kandydat na radnego do Rady MiejskieJ 
W Nasielsku z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Okr~g Wyborczy Nr 12 

Henry!< Sl.wslU· 791al ~amle$l.kaly .... PSUC'nJ<l, ~on.ty . 
1rOJ9 dZlecl, I'tmeryt. 
Poprzednio p<owadz ~ w'asne gOSllOdarsfWO tolne 
SpoIec""e petnll lunkej. Pre,esa QeI1otnia~1 lroly POZ.mel 
w Psucinie przez okres 361al. Qbecl1le pn,wo<Jnlcz~cy 

Mie,sko.Grninnei OCllOfniczel Svazy POZ.rnel w Nasiels~u. 

W SWOJet dZlatalnosci radnego szczegOime zaJmawac Sl~ ~Ie 

wodoc:'~go.....anlem WSI, budow. OClyS~ Zalni SClekOW, lelelool' 
lac)" cilIEIj gmlny 

Jerzy LUBIENIECKI 
kandydat na radnego do Rady MiejskieJ 
w Naslelsku z Iisty Akcji WyborczeJ Solidarnosc 
Okr~g Wyborczy Nr 14 

Jerzy lubieniecJ<i . 39 ia! z.mJe$l.kaly w l.lewie. zonaly' 
dwote dZoec" wyksltalcenoe Slednte 
Preco....al w Fabryce samochodOW Osc wy jako mochamk, 
p6zniej w Par\slwowej S"aZy PO~",nel)ak slarszy svaz 
ob/lcnie wraz ~ zOO'! p<owadzj wt""ne gospod"~lwo rol~ 

InteresUie si<; spOrt,,",. muzyk,\, lury$l\'klI oral prac<j $poIecm~. 

W swOjel dziatalnosci radnego szczeg6lnMj ~aJfT1owac 51\> bedZle 
popra~ wanJM6w zyCla na WSI, r02WOJem ba2y luryStyClMJ 

I rekre4CJ' w ZWI~'.u Z korzystnym poIozefllem swOJ9l wSI. 
wykonamem wodOO<'l!lOw na Y"i I popeaw. naw,eactlnl dr6g 
or31 probillmaml oswleUenia wsi. 



Nasi kandydaci na radnych miejskich
 
z ramienia Komitetu Wyborczego AWS
 

realizowac b~d~ polityk~ 

Programu Samorz~dowegoAWS 
ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 

realiow nasielskiej gminy
 

1.	 Podj~cie zdecydowanych dzialan w celu pozyskania kapitalu krajowego i zagranicznego na 
inwestycje dajqce miejsca pracy mieszkancom gminy. 

2.	 PodjEi1cie intensywnych dzialan poprzedzajqcych wejscie Polski do Unii Europejskiej majqcych za 
zadania w ulatwieniu tworzenia przedsi~biorstw przetw6rstwa rolnego dajqcych rolnikom rynki 
zbytu i dodatkowe zatrudnienie. 

3.	 Zintensyfikowanie wsp61nych dzialan prowadzqcych do szybkiego i planowego zwodociqgo
wania, gazyfikacji i telefonizacji gminy. 

4.	 Powolanie Straiy Miejskiej celem podniesienia porzqdku i bezpieczenstwa pUblicznego. 
5.	 Rozw6j budownictwa komunalno-komercyjnego w gminie. 
6.	 IProwadzenie racjonalnej i planowej polityki lokalowej i komunalnej celem zreformowania Za

rzqdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
7.	 Podj~cie natychmiastowych dzialari majqcych na celu zadbanie 0 estetyk~ miasta, oswietlenia i 

czystosci ulic. 
8.	 Wspieranie swoimi dzialaniarni generalnq polityk~ prorodzinnq prowadzonq przez AWS. 
9.	 Ooprowadzenie do utworzenia przy Przychodni w Nasielsku pogotowia ratunkowego oraz przy

chodni w Piescirogach. 
10.	 Planowanie urbanistyczne rniasta, rozszerzajqc nadz6r architektoniczy urz~du. 

11.	 Zwr6cenie szczeg61neJ uwagi na rozw6j kultury poprzez wspieranie ruch6w amatorskich i orga
nizacj~ imprez artystycznych z myslq 0 mlodziezy. 

12.	 Wspieranie imprez sportowych dla dzieci i mlodzieiy na stadionach i hali sportowej. 
13.	 Organi2acja pokaz6w, prelekcji i szkolen dla rolnik6w celem rozwoju specjalistycznych gospo

darstw rolnych oraz pomoc w tworzeniu silnych grup producenckich. 
14.	 Zapewnienie kulturalnej i kompleksowej obs{ugi mieszkark6w miasta i gminy w urzEi1dach samo

rzqdowych. 
15.	 Zagwarantowanie jawnosci prac organ6w samorzqdowych. 
16.	 Podniesienie atrakcyjnosci miasta dla przysz{ych inwestor6w poprzez rozbudow~ infrastruktury 

komunalnej - budowa oczyszczalni sciek6w. 
17.	 Okreslenie lokalizacji i szybka budowa wysypiska srnieci dla gminy. 
18.	 Przestrzeganie program6w ekologicznych w gminie. 

19.	 Rozw6j agroturystyki w gminie i turystyki w miejscowosciach wzdluz rzeki Wkry. 

20.	 Zwi~kszenie nacisku na podniesienie atrakcyjnosci i poziomu nauczania w szko{ach. 



Kandydaci do Rady Powiatu
 
Lestaw Henryk LISIECKI 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej w Nowym 
Oworze Mazowieckim z listy Akcji Wyborczej Solidarnos¢ 
Obw6d Wyborczy Nr 5 
Leslaw Henry!< L,s; . 42 Iala. zamieSllca1y w Nasielsl<u. ulica 
EIektrOf1(M'a 8110. zonaty. zona Halina - Iroje dZl9Cl. Pochodzenie ,n· 
teliQenekie. wykszlarcerae wyzsze "'9' Ini a1akl')'\<. specjanoS<: info<' 
malyi< nauezyciel 'yu;za Szkota lnZynierska W QpO!u). 
Pra~ w Nas'elsku rozpocz'll w 1980 roku W Zakladzle Elektror1lcz, 
no-Mech;jnicznym "MERA·lEM", pel",1 fur.kcje kiefownikadZialU 
lechnolOl/ICZr>D-konstnJ<cyjnego. Wsp6!tw6rca palenlu I kllku woio
skow raCJonalizalorsklch Od kwie'nia 1998 roku pelri tUli<cj\! prz.. 
wodr1lCZ'l""\l0 lan'ldu Auchu Spolecznego AW$ w Nastelsku 
W wOja, dZlaJalnoSd radnego szezeg6lnie '''Imowac sl\! bedZle 
rozwoJ9m gospoda'czym w gmrnie. problematyk'l budowructwa 
~zynszowego "nlrastruktur'l komWla!n<l W mi9SCIe. podermowanrem 
LIz,alan no rzea rozwoju rolnictwa. Prywalnle Inlaresuje Sle luryslyk'l. 
p-zyrod'l Dlaz p,awarn handlowym 

Mir\lslaw WIE;CKIEWICZ 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Miroslaw WiQCl\iewlCZ • lal 37 zamieszhty w N."elsku przy "lIey
 
KOSCJuszJcJ 45, zonary· Iroje dzlO(;i 1 ·wyksztalcenie srednlF.l'
 
technlc2na.
 
Pracowa/ w zal<ladzle ..MERA·ZEM'. a ob~cnle SW'3OC'Y u"lJ9'
 
""~J"'anI1acYlne
 
Inleresvie sl<I w'ldk"rstwem, w wo'nyd1 c Ytiach lubi OQllldilC
 
lp.lewlZl
 
W ,wo/el dzial.lnoscl ,adnFJgO SZc",g6Inla z<limow", S'~ bedz;"
 
ro~woJem rzcmiosla I rotmctwa oraz Dopt"awlt bytu dried
 
nrepelnosprawnych.
 

Teresa JAGLARSKA 
kandydatka na radnego do Rady Powialowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z Iisty Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 
Teresa Jaglarska • lat 41 zamieszka!a w Nasielsku uJ. POW SO.
 
wyksZf£wcenia wyisze, mr:zatxal dwoje dzieCI mC\l= WO)Clech,
 
Dotychczas pI<lCOw2lla W Cenlralnym Osrodku oskonolen!a K"dr
 
O¢lvony Srod WlSka w D$bem
 
Obecnle prowadzl wlasn~ d21alalnosc gospodll1cz'l
 
InteresU\a s~ l~erahJr~ I muxYk:!. gospoda,Slwem domowym
 
W sWoje, dzialalnoSCI radnt'go szcz~lrae lajn\O\vac si~
 

bed7,e ochronQ srodow ka IOZwOJem mlr... 'nuklury , bezpiBCZeri·
 
stw~m na uUcach.
 

Ireneusz Wojciech ZIEMIECKI 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 
Irernusz Wojciech liemleckl - 40 lat. zan,leslkaly w Pi.scirogach 
Starych. ul Pari<owa 12A. wyksztalcenie zawodowe. iona Malgo<zara 
pi<7ckHO dliecl Dotychczas pracowtH w WPBP Kablobelon Nowy Dwo 
1\1 :z:owreckl, obecn~ jesr 'Nla.sooelem Fmny Transportowej 
"BUS·TRANS". Intaresuja si~ sPOf\em. t.,use", Slolowym I liUd~ no 
nOlrtach wodnych Ji,;tsl sponsorQm sladlonu' sll;lIskiego 
W swojej dzlalalnosci radnego pragme stYlQnyc nowe mieJSca pracy. 
oraz przyczyniC Sl~ do bodowy oczyszczalnJ sc,ekow. Z8j'IC si(l pro
bI matyka wysypiska smlecl 'wprOWadzlC bezpteczne ulce dla dLleci 
uczeszczal'lGYch 00 szkol 

Dariusz RZECZKOWSKI 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z list)' Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 
Oanus> Azeczkowski 38 Ialzamieszkaly w Naslelsl<u ulica Krupki 13. 5. 
kawale, wyKszlalcen,e wyzsze zawodowo 0 kJerunku prswo admrni
SlraCYjne. Pracowat w OSM Nas""lsk lako mspektor sll.lZby surowco
wei. Pr.:edsieblOrstwo Gospod;lrkl Komunaln6J I leszkanlowol w Na· 

ials u jako zaopaII4Qn«lWr<K:. PrzedS~blOrSlwo Budowmclwa Ko
munalnego jtoko kierowniK dz,alu mechanlC2J1Q-l,ansporlowego 
Obec",e pracuje na Slanowis inspeklora w Urzed1ie MillIS m w 
NasielSku. Inleresuje Slf) prawem ~m,nisl'acyjnymoraz zagadnienia. 
ml z dzledz'ny gospodarl<l komunalnel W swoje; dZlalalnosc' radnego 
szczeg6lni<l zaJmowaC s~ bedZle sp,awarn, ochrony srodovilska oral 

pod";mowoniem dzlalan na rzea 'OZWOlu gospodarezego powfatu 
W CQhJ zmniejszenfa bezJobocja. 

Helena CHOJNACKA 
kandydatka na radn~ do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d Wyborczy Nr 5 

Helena CtlO)n:;lOka - zam,,'szkala w P,escr'ogacIl SJarych przy 
utley M.J<owej 47 m\!ialka - dwoja dzlecl. wyksziaJcerie srednie. 
P,a<:uJ jOko ptel6llniarl<a w lOl WarsZawa Srodml'SCle 
W SWOjej dzlalalnosa rad""!lD szczegoln,e z.jmowaC SMil bedZ>e 
ochron'l srodowlska 

Jacek J6zet WILAMOWSKI 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworz:e Mazowieckim 
z listy Akcji WyborczeJ Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 

J.cekJozel WI; owski - 45 Ial. lam1eszkaly w Nasielsku przy ullcy 
PIOI;skiel 41144. kawal "wyksZ1alcenie wyzsza mg, hisloril 
P'acuJa jako kuslOSZ w Muzeum liemi Zawmerlskiej w Mlawie 
Inleresule S19 p"k:! no~~. wielklmllmp<ezaml sp<)<1owyml. hisl0ri~ 

koleinlctwa. SWIlllem przy,ody 
W ,wolei dZlalJlnosci mdnego szczeg6ln,e bhskle bed~ mu problemy 
kU~ury. Wlil~ I oehrony srodOWlska lajmowaC sle bedzl. rOwn<e, 
rekreaCH I pOflem m owym 

Mariusz POMASKI 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 
M.nusz Pom 1<1 • 22 la'a zam>eSlkaJy w Siennocy k. Nasielska. SlU· 
dent lrzecl~ ,oku Eko'arz'ldzan'a w ;UiSZej Szkole Human,styc.z

~a~~~ ~s~~~~~neij'M~~:"~i wl~::~t. 
W chwilt obec'l<ll p<ocuje lako referenl ds adm'l>slracyjnycn "Fonda
CJ' Fundus, WspOlJ>!acy" (komOrl\a bezposrednlo podlegla UrzQdow, 
Kom'lelu Inl rOCl' EuropejSl<ie,) W k,egU jeQO ,aml",,,,,ow"; znaj
duj.<l S'9 krolJ<oIalarsrwo. In/ormatyka. wsplf13CZk, oorskill oral mOlo
ryzacja W przypadku oel11len13 lunkql radneqo szcz. ~ l,IW~ 
ptagne POSWI~C spfawom bezrobocla w omlOI Nas~sk. rolWOjV 
gospodarczeg miosta w Oparciu 0 zosady okor zw Iu orQZ proble
mom t le1011lZiJCII gmlny 

Kazimierz LAPINSKI 
kandydal na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z listy Akcji Wybotczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 
Kazlml6r2 lapi~sk, - 58131. zamteszkaly w Nasielsku. ul. WarSlaw
ska 31149G. zonaty zona - Anna. lroJ. d21eCr. 
Wykszlatcenl" srl'dnl. eleklronrcz . Prowactzj W'asnll dz'alalnose 
w.3kre USlug RTV 
W Iuwu lego p",walnych ,olnl.resowall jest 'urySlyka. wedkatslwo, 
eleklfo",ka 
W SWOjej dzlalaJnosCl radnego s"c<WOln,. zajmowac ~'''' Sl(l 
probl""'atyk sw,adcZ~n medyc.znych Oral 'OlWOJenl przemyslu 
w powIecia 

Bogdan RUSZKOWSKI 
kandydat na radnego do Rady Powia1owej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
.z Iisty Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wvborczy Nr 5 
Boodan Rusz~owsk, lal34 zamleszkaJy w Mazewre Dworskun B 66.
 
wykSl.talceruq sr~T'lle lechniczna. ion,z Joanna Beata. dwOje dzled
 
Dolychczas pr.cowal w Urzedzle M,els!<Jm w Nasi<>lskU· InspeklOt
 
ds lolnyd1 00 c!'lw1h obecnej praclJie ro. wlw sl~"
 

Inle,esute Sl\> spor1em W SWOjej dzial.lnosci radnego szcz"061nle
 
bedZl. zajmowac sle "vOjem Inf,aslnukfUry. dJOgJ. wodoc"l9'.
 
Ielel ny pomoc Wwys~uklWaniu I)'nKOw Zt>yIU na produkty roloo.
 
rworzenr& grup producend<Jch I dzialanie na ",zwOl' prom~
 

WSlol990 POW13.IU NOlVodworskiego 

Marek Gerasik 
kandydat na radnego do Rady Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
z Iisty Akcji Wyborczej Solidarnosc 
Obw6d wyborczy Nr 5 

Marek GerasTk 33 1 la zamie....J<aIy W Clel<synJe ul. le$na 36,
 
wy1<s.zta1cenle srf!dnie. zono MonTka. dwoje <l2Iac!.
 
DOlychczas pracowal w Urzed1ie M,ejsklm - Wydzial FlnanSOY
 
na slonowlSlcu .nspeklora 00 chwih obecneJ pract!" na
 
wlw slanowrsku
 
Inleresuje Sl\> sportem , praca spoIeezn~.
 

W sWojej llZiaiainosCl radnego szczeg6h1le ,aimowae s~ bed2ia
 
Inlrastrul<lUr'l komunaJnQ. ochrun~ sodowlska. I rekreaq~_
 



To Ci kandydaci na radnych powiatowych
 
kreowac bedQ polityke prestizu naszego powiatu
 

zwracajQc bacznQ uwage na ponizsze kWestie
 

1.	 Wspieranie dzialan majCicych na celu zwalczanie bezrobocia. 
2.	 Promocja nasielskiej gminy w nowej strukturze powiatowej. 
3.	 Dzialanie w celu utworzenia filii instytucji powiatowych w Nasielsku. 
4.	 Prowadzenie polityki prorynkowej dla produkt6w rolnych w naszym powiecie. 
5.	 Utworzenie wsp61nej oferty rekreacyjno-turystycznej dla sqsiadujCicych gmin. 
6.	 Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem polqczenia Nasielska z 

powiatem. 
7.	 Podniesienie poziomu i zwi~kszenie r6znorodnosci szkolnictwa na poziomie ponadpodsta

wowym w ramach nowej reformy szkolnictwa. 
8.	 Podj~cie dzialan na rzecz poprawy jakosci uslug medycznych w powiecie. 
9.	 Podniesienie bezpieczenstwa spoteczenstwa poprzez wzrost dzialan prewencyjnych policji. 

10. Wspieranie dzialan gmin w zakresie ochrony srodowiska. 
11. Kreowanie polityki prorodzinnej AWS-u. 
12. Utworzenie funduszu wyr6wnawczego w powiecie. 
13. Wspieranie organizacyjne i finansowanie przedsi~wzi~c adresowanych dla mlodziezy. 
14. Podejmowanie przedsi~wzi~6 wspierajqcych rozw6j matej i sredniej przedsi~biorczosci. 

Wyborco - jedynie kompleksowa i wsp61nie prowadzona 
polityka przez wszystkich kandydat6w Z Iisty AWS-u
 

GWARANTUJE
 
rozw6j Twojej Gminy Nasielsk
 

Gwarancjij jest kompetencja, wiarygodnosc, zaangazowanie i morale
 
naszych kandydat6w 

Roszczenko Jerzy 
kandydat na radnego do sejmiku 
wojewodzkiego 
z listy Akcji Wyborczej Solidarnosc 

Roszczenko Jerzy 41 lat 
pochodzenie inteligenckle, mgr inz. zootechnik (ukoriczona Wyzsza 
Szkola Rolniczo-Pedagogiczna), zonaty - czworo dzieci. 
W Nasielsku mieszka od 1983 roku 
Prace rozpoczql w WOPR Poswi~tne na stanowisku doradcy rolnego. 
Po dw6ch latach zostal kierownikiem z8spolu doradc6w rolnych na 
terenie gmin Nasielsk i Swiercze. W latach 1987-1992 dyrektor Panst
wowego Gospodarstwa Rolnego w Czajkach. W latach 1993-1994 
pracowal jako specjalista handlowy w firmie Bantex Poland. Od 1995 r. 
dyrektor Zarzqdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. 
Do roku 1992 bezpartyjny. Od 1992 roku czlonek Zjednoczenia 
Chrzescijansko-Narodowego i przewodniczqcy kola ZCHN w Nasielsku. 
Od stycznia 1997 roku jest Pelnomocnikiem rejonowym AWS na terenie 
grnin Nasielsk i Swiercze. Pelni tel funkcj~ doradcy politycznego 
wojewody ciechanowskiego. 
Roszczenko Jerzy jest znawcq zagadnien rolnych i komunalnych. Z 
racji wykonywanla zawodu znana jest mu problematyka samorzqdu. 



Polskie Stronnictwo Ludowe 
Unia Pracy 
Krajowa Partia Emerytow i Rencistow 

Przymierze Spoleczne jest wyborczym porozumieniem
 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Pracy
 

i Krajowej Partii Emerytow i Rencistow,
 
wspieranym przez wiele organizacji spolecznych,
 

zwi~zko ch i samorz~do ch
 
lC:tczy nas: 

•	 Przekonanje, ze reformy mUSZq sluzyc ludziom i miarq ich sukcesu ma bye poprawa warunkow 
zycia milionow obywateli, a nie zapewniany przez libera/ow dostatek wqskich elit. 

•	 Wizja Polski rownych szans, Polski sprawiedliwej - dbajqcej 0 godne warunki zycia wszystkich 
obywateli. 

•	 Szacunek dla pracy, ktora dla nas nie jest pospolitym towarem, ale dobrem dajqcym - poza srod
kami do zycia - godnose i poczucie bezpieczenstwa. 

•	 Przeciwstawienie si~ kolejnym rzqdom postsolidarnosciowym i postkomunistycznym, dwom 
konfrontacyjnym blokom spierajqcych si~ 0 przeszlose i kwestie ideologlczne. 

Najwazniejsze sprawy: 

•	 Tworzenie nowych miejsc pracy, zwlaszcza dla mlodziezy, by jej przepustkq w dorosle zycie nie 
byl zasilek dla bezrobotnych. 

•	 Zaspokojenie podstawowej potrzeby rodziny - wlasnego dachu nad grOWq. 
•	 Zapewnienie godziwych warunk6w zycia emerytom i rencistom. 
•	 Rozw6j rodzimej przedsi~biorczosci. 

•	 PeIne wykorzystanie krajowej produkcji rolniczej. 
•	 Prawo kobiet do realizacji ich aspiracji zawodowych i rodzinnych. 

Dobra, bezplatna szkola, takie wyisza - osiqgalna r6wniez dla m/odziezy ze wsi i ma/ych miast. 
•	 Skuteczna i dost~pna opieka lekarska. 
•	 Bezpieczne domy, ulice i osiedla. 

Szanowni Panstwo! 

Samorzl\dy potrzebuj~ dobrego gospodarza.
 
Demokracja uzbroiJa Was w kartk~ wyborczl\..
 

Dzi~ki niej 11 paidziemika 1998
 
wiele mozecie w Polsce zmienic.
 



Kandydaci do Rady Miasta i GDliny Nasielsk
 

Okr~g wyborczy Nr 1
 

I ~-""""" 

Tadeusz KACZYNSKI 
lat 56, zonaty, zona 
nauczycielka, corka • le
karz slomatolog. M!e
szka w Nasielsku, wy
ksztalcenie srednie tech
niczne. Wsp6t-wtasciciel 
firmy transportowej. 

Wojciech SIERZPUTO
WSKllat 52, zonaty, 
iona nauczycleJka. Troia 
dzieci, wyksztalce ie 
Srednie. Zam. w Nasiel
sku. Prezes larz'ldu 
Sp6ld2ielni KOlek Rol
niczych. 

Stanislaw 
CHRUSCINSKllat 70. 
Zonaly, szescloro dz'eei. 
Zam. w Nowej Wsi. 
Dzialacz spoleczny. 

Lech Wieslaw 
KOlAKOWSKI, 
lat 62, wyksztalcenie 
srednie. Emerytowany 
zawiadowca stacji PKP 
w Naslelsku, zam, w 
Piescirogach Nowych. 
Zonaty - zona nauczy· 
delka. 

Okreg wyborczy Nr 6 
Jozet OLBRYS lat 34, 
Wyksztalcenie srednie
rolnik. Zonaty, iona 
Agnieszka, syn 
Damian. Zamieszkaly 
w Siennicy. 

Krzyszlof SMOLINSKI 
la 35, zonaty, jedna 
corka. zam. w Nasielsku, 
wyksztatcenie srednie, 
pracuje w GS Nasielsk. 

Okreg wyborczy Nr 2 
Jerzy STASIAK lat 41. 
Zonaty, trzeeh synow. 
Wyksztalcenie srednle 

leszka VI Nasielsku, 
Prowadzi gospodars '/0 

rolne. 

Okr~g wyborczy Nr 3
 

MacieJ MODZELEWSKI 
lat 58. Zonaty. Dwoch 
synow, Wyksztalcenie 
Srednie. lam. VI Nasiel
sku. Prowadzi Agencif;l 
UbezpieczenioVlq. 

I 

Okr~g wyborczy Nr 5 
Marian Sylwester WA
SIERZYNSKI, lat 42, 
zonaty - zona Agnleszka 
prac. BP w W-wie, c6r
ka uczennica LO, .,.vy
kszlalceme srednie. Kie
rownik kina "Niv-Ia". ho
norowy dawca krwi. pre
zes Klubu HDK w Naslel
skU, przew. Rej. Rady 
HDK w Pul!usku, zam 
w Plescirogach S arych. 

Okr~g wyborczy Nr 8 
Dariusz OBOJSKI. 
lat 39_ Rolnlk - wyksz al· 
eenie srednie, Zonaty, 
troJe dZieci. Zamieszka
Iy w Jackowie. 

Wojciech ZACIEWSKI 
lat 59, zonaty, dwole dzie
CI, zam. w Nasielsku. Wy
ksztatcenie Srednie. Pra
cUle w Prywatnej Stacji 
Paliw w Naslelsku. 

Zbigniew ZARANSKllat 59, 
Zonaty, dwoje dzieci. Mie
szKa w Naslelsku E e
rytowany worskowy. Ko
mendant MleJsko-Gmlnne

o ZwiqzJ<u Ochotniczych 
Str82Y Pozatnych. 

Andrzej ZAWADZKi lal 58 
Nauczyclel historii. Zona
Iy dwoje dZlecl. Zam. w 
Naslelsku Dziatacz 
sportowy I harcerski. 

Andrzej Grzegorz 
ZAWADZKI,laI33, 
z:onaty. dwoJe dZI i. 
Wyksztalcenie srednie 
lech PracuJe w W-wle 
or82 prowadzi wspolnle 
z zonq sklep spozywczy 

PI escirogach. 

Okr~g wyborczy Nr 9 
Jerzy OSTRZENIEWSKI 
lat 42. Mieszka w 
Krzyczkach Szumnych. 
Ralnlk. 



Kandydaci do Rady Miasta i GDliny Nasielsk
 

Okreg wyborczy Nr 10 Okreg wyborczy Nr 11
 
Wojciech KR6LAK 
lat 40. Rolnlk, zamiesz· 
kaly we wsl NUna. 
Zonaty. zona Anlela 
pial~gniarka. Jest 
oJcem dwoch corek. 
14·letnia Ania I 13·le1nla 
Marlena. SDttys wsi 
IV Nunie. 

Okreg wyborczy Nr 13 
Bernard MUCHA, 
lat 34 zamleszkaly 
wToruniu Dworsklm. 
Zonaly, dwoje dzieci. 
Absolwent WydziaJu 
Rolniczego SGGW AR 
w Warszawie. Prowadzl 
wlasne gospodarsl'Wo 
rolne 0 pow. 35 ha. 

J6ze( KRZVZEWSKI 
la150. Zamleszkafy 
- Popowo Sorowe. 
Rolnik. zonaty - troJe 
dzieci. 

Okreg wyborczy Nr 14 
Elzbieta KRAWCZYK
 
ur. 08.05.1947 r.,
 
nauczycielka materna·
 
tyki. Mlilzatka, dwoje
 
studlujqcych dzled.
 
Od 31 lat mleszka
 
I pracule w Cieksynie.
 

Okreg wyborczy Nr 12 
Tadeusz LATKOWSK 
lat 34. zam. we ws: 
Sludzlankl. lonaty, dwoje 
dzieci. Wyksztalcenie 
folnicze - zawodowe. 
pracuje we wlas ym 
gospodarstwie. Soltys 
wsl Siudzianki. 

Ponadto kandyduje w 

Okr~gu wyborczym Nr 12 
Ar drzej KAMINSKllat34, zonaty, dwie corkl, 
zam. w Psudnie. Wyksztatcenle srednle. Prowaozi 
wlasne gospodarstwo roln . 

W Okr~gu wyborczym Nr 14 
Tadeusz DUBLEWSKllat 64, lonaly, dw6ch 
syn6w. Emeryt. Prowadzi mlyn w GadoWle. 
Zam w Dobre) Wall. 

Kandydaci do Powiatu
 

Siedzq od lewe]: Adam Stamirowskl, Maria Kowalska, Anna Kaczmarek, Bogumila Dlutowska, Jadwiga Sekutowicz,
 
Zbigniew PiCjtkowski.
 
Stojq od lewej: Slawian Kaminski, Henryk Markuszewski, Jerzy PiCjtkowski, Jaroslaw Bocian, Wlodzimierz Przybysz,
 
Grzegorz Paczewski, Zdzislaw Kasiak, Roman Kubajewski, Lech Lewandowski
 



Maria KOWALSKA Zbigniew PI.c\TKOWSKI Adam STAMIROW5KI 
lal 47. m~zatka, tr;:echlal 47, zonaly, trzech lat 59. Zonaly. troje dzieci. 
syn6w. Wyksztalcente syn6w. Rolnik zamiesz Wyksztalcenie srednr 

kaly we wsi Nuna. Pre wyisze SGGW, zam. Zam. w Nasiel5ku. 
w Nasielsku. Oyrektor Naslelskiego zes Zarzqdu 

Miejsko-Gminnego PSL Wraz z m~iem prowadzi Osrodka Kultury i Sportu. 
s lep VI Nasieisku.w Nasielsku. Aedaktor Naezelny 
Dlugoletnl dZlatacz PSL. ..Zycia Nasielska". 

Wlodzimierz PRZYBYSZ 
lat 57. Wyksztalcenie 
wyisze - ekonomista 
rolnik. Od 1994 r. 
rencista zamieszkaly 
w Nasielsku. 

Ao an KUBAJEWSKI
 
lat 64, rolnik. czlonek
 
Rady Nadzorczej
 
GS ..S.Ch" w Nasiefsku,
 
przewodniczCjCY
 
Gminnego Z.H.K.iOR,
 
czlonek W.Z.A.K. i O.R.
 
w Cieehanowie.
 

Slawian KAMINSKI 
LAT 62. Wyksztalcenl€ 
Srednie. Emeryt rolnik 
Z dzie6mi pro"'/adzi go
spodarstwo rolne. Mie
szka w Wqgrodnie. 
Olugoletnr dZlalacz 
spoteczny 

Grzegorz PACZEWSKI 
tal 39, ionaly, tr6jka 
dzieei. Wyksztaleenie 
wyisze, lekarz wetery
narii, absolwent 
SGGW·AR. Prowadzi 
wraz z kotegami calo' 
dobow'l. lecznicl;l dla 
zwierzqt w Nasielsku. 
Zamieszkaly w 
Nasielsku. 

Jadwiga SEKUTQWICZ. 
Zamieszkala we wsi 
Morgi. Emerytowana 
nauczycielka. Wyksztal
eenie wyisze. 

Anna KACZMAREK 
lal 33. Mt;iatka, troje 
dziecl, zamieszkala w 
WGgrodnie. Wyksztal
cenie wyzsze. Od 
1991 roku nauczyclelka 
wSP w Budaeh 
5ienn ickieh . 

Jaroslaw BOCIAN 
lal 31. zonaly. jedno 
dzieeko. WYksztateenie 
srednie. zam. Plescirogl 
Nowe. Prowadzl 
wypoiyczalnl~ kaset 
Video. 

Henryk MARKUSZ WSKI 
lat 6i. zam. Mogowo, 
lekarz medycyny. radio log, 

ierownik Przyehodni 
KoJejowej w Nasielsku. 
dZlalacz Akcji Katolickiej 
przy par s . Katarzyny 

Plesclrogach. 

Zdzisfaw KASIAK 
lat 43. Mleszkanlec 
D~bfnek gm. Nasielsk. 
Wyksztalcenie zawodowe. 
lonaly. czworo dzieci. 

Bogumila OL OWSKA Lech LEWANDOWSKI 

lat 56. zonaly, dwie 
Jerzy PI.c\TKOWSKI 

la 33. M~zatka. dwoje lat 55. Zamleszkaly w 

c6rki. Rzemleslnik. dzieci. Wyksztalcenie I asielsku.Obeenie 
Srednie. Mieszka w rencista. Zonaly, dw6ch 

zaklad uslugowy 
Od 32 lat prowadzi 

Popowie Borowym. syn6w. 

zam. w Nasielsku. W az z m~zem 

prowadzi gospodarstv,o 
rolne. 

RAZEM DAMY RAD~
 
Wktadka optacona przez Komitet Wyborczy "Przymierze Spoteczne" 
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Zab6jstwo na Lesnej!
 
Si6dmego sierpnia w Nasiel swiadkow wydarzenia, ktorzy 

sku na ulicy Lesnej zabito 22 nie zareagowali na czas. lub 
letniego Kamila W. Byl on mie zbagatelizowali cale zajscie 
szkancem Naslelska, studen tamlej nocy na ulicy LesneJ. 
lem WyzszeJ Szkoly Humanisly Moina tez obwinie funkcjonariu
cznej w Puftusku. Zab6jstwa do szy Polieji, ktorzy przybyli poin
konali r6wniei mieszkaricy Na- formowani przez mieszkanc6w I 
ielska, niemal r6wiesnicy zab! tie ocenili syluac)lil. Moina uzye 

tego. Motywy zabojstwa do dzis wiele jeszcze przyklad6w i argu
nle sCI dokladnie znane. R6ine menl6w. ale zycia Kamila juz nic 
Sq wersje lego wydarzenia. Za nie przywr6ci. 
lezy od tego. kto Je relacjonuje i Gdyby wszyscy rodzice, ma
jak opowiada. Sledztwo lrwa na jqcy kilkunastoletnie i nawet pe{
dal. Faktem jest, ze czlowiek nie noletnle dzieci, zainteresowali 
zyje, a dokonali tego ludzie. Ro si~, co robi q ich pocieehy 
dzina zmarlego szuka prawdy. p6Znymi wieczorami i nocami? 
Rodziny sprawcow usprawiedli Gdzie i w jakim towarzystwle 
wienia. Biegu sprawy nie da sif; przebywaJq. Jak zachowujC} $I~ 
JUz odwr6cie. alezy wsp6kzuc w czasie organizowanych pry
rodzlcom, rodzinie i bliskim Ka walek i modnych ostatnio spot
mila. Pot(lpic sprawcow zab6j kaniach przy ognisklJ? Na pew
stwa, a Jednoczesnle wsp6lcZUG no unikn~libysmy przypadk6w, 
Ich rodzinom za wyst~pek ich jaki zdarzyl sll;) na ulicy lesnej. 
dzie i. Mozna mlee pretensj~ do AS 

Kiedy powiemy sto przemocy~
 

14 sierpnla b.r. odbyt siE? pogrzeb, tragicz
nie zmartego, 22-letniego mieszkanca nasze
go miasta. Smierc nastClpita na skutek pobicia 
kijem co spowodowato uszkodzenia czaszki i 
m6zgu. Sprawcy zbrodni bezkarnie chodzCl 
po ulicach Nasielska. 

Zamordowany Kamil byl stu swiadkiem przemoey. W rZB
dentem 4 roku resocjalizacji Wy' czywistosci Jednak pr6g reago
zszeJ Szkoly Humanistycznej w wania jest niski. Wszyscy wie
Pultusku. W przyszlosci clldal my. ze przemoc Jest przest~
poswi~ci6 si~ sluibie ludziom, pstwem w kweslii prawnej. Jest 
kt6rzy stall sjl;) oliarami narko zlem w kweslii moraine]. W 
manll, alkoholizmu i przemocy. aspekcie religijnym jest sprzeci
Nie zdC}iyl zrealizowae swojego wieniem sil;) prawu milosci 
celu. blizni go oraz prawu: ,.Nie zabi

Na zawsze nasze rniasto stra jaj". 
cilo wariosciowego czlowieka. Nalezy pamifi)tae. ie za prze

NajsmutnleJsze jest to, ze nikt moc zawsze odp wiedzialny 
na czas nie zareagowal na prze· jest sprawca. a nie oliara. Cywi
moc, kt6ra dziala si~ na ulicy. Czy Ilzowane I swiadome spole
nasze spoleczenstwo lez zacho ezeristwo winno dac wyraz swo
rawalo na obofl;tnose j znieczuli· ]ego pot~pienia dla akt6w prze
cli1? Przeciez jUlro moze zostac mocy i jej sprawo6w. 
zamordowane inne dziecko, syn Dla naszego wlasnego bez
lub c6rka. mqz lub brat. pieczenstwa i bezpieczenstwa 

przemoc Jest przestli1pstwem, naszych bliskich musimy zjed
ale nie udzielenie pomocy olie noczy6 sifiJ przeciwko przemocy 
rze r6wniez Jest przestE;pstwem. na ulicach. Niesmy pomoc tam, 
Gdzie byli nasi str6ze prawa op gdzie widzimy. ze jest ona po
lacani z naszych podatk6w? Ko trzebna. Bye moze uralujemy 
go chrOnlq i kogo majq chronic: komus zycle. 
sprawc6w przemocy, czy ieh 
ofiary? mgr Ewa Szalkowska 

Statystyki podaJq. ie 85% an absolwentka Studium Przedw
kietowanych Polak6w uwaza. dzialania 
ze nalezy reagowa6 gdy jest si~ Przemocy w Rodzinie 

Nasielsk - 6.08. dokonano kradziezy zostaJ pobity przez 3 
wlamania do baru "Kropka" sk'ld znanych mu osobiscie mE;z
skradzlono dwie butelki w6dki i czyzn w tym okradzionego ho
papierosy wanosci 300 zl. dowc~ gol~bi. Plaki wr6cily do 

Nasielsk 10.08. nocq z nie wlasciciela. 
strzeionego parklngu przy ul. Czajki - 19.08. nOCq nieznanl 
Pilsudskiego nieznani sprawcy sprawcy wlamali si~ do chlewni 
skradli "Fiata 126p" wariosci skqd zabrali 9 prosiqt wartosci 
10.000 zl. 1000 zJ. 

Tej samej nocy wlamana Sl~ Cieksyn - 20.08. nieznani 
do wypoiyczalni kaset Video sprawcy poruszaJClcy sili! "Fia
skC}d zlodzieje wyniesli 200 ka tem 125p" pod pozorem zapyta
set wartosci 6000 zt. nia 0 drog~ zatrzymall nieletniq 

Mazewo Ow. - 13.08. w godz dziewczynkfi! kt6rej skradli ro
popoludniowych mieszkaniec wer g6rski wanosci 600 zl. 
tej miejscowosci A.J. zabral z Jaskolowo - 22.08 nocq z 
pastwiska sCjsladowi kroWl; war niezamknic;!tej obory nieznani 
tosci 1000 zl. Zostal zatrzymany sprawcy skradli 2 krowy wartos
przez policj(l jeszcze przed oli ci 2.500 zl. 
cjalnym zgloszenlem kradziezy Nasielsk - 22, 23.08 nocq 
przez poszkodowanego. nieznani sprawcy dokonali wla

Nasielsk - t 4.08. Dokonano mania do skJepu Z odzjezq jean
napadu rabunkowego na siedzi SOWq skqd wyniesiono towar 
bl;) I-my "Gama". Po obezwlad wartosci 6.000 zl. Wi~kszose 
nililciu dozorcy zabrano mu do odzleiy zostala porzucona na 
kumenty, 450 zl, a z pomlesz ,.skwerku". 
czen biurowych telewizor. kom Cegielnia Psucka - 24, 
puter,lelefax. Wszystkie "fanty" 25.08. z niezamkni~lej obory 
zapakowano do firmoweg "wyfrun(lly" 24 indyki wartosci 
.. Forda-Transita" wartosci 900 zl. 
50.000 zl. W wynikU podj~tych Nasielsk, Warszawska
 
dZla an sprawcy - 3 mleszkan 26.08. na klatce schodoweJ jed

c6w Naslelska i warszawiak zo nego Z budynk6w popelnil sa

stall zatrzyrnani na stacji CPN w mob6jslwo przez powieszenie
 
Modlinie. Skradzione r1l1enle od si~ 76-letnl mieszkaniec gminy
 
zyskano w calosci. Tymczaso Swiercze.
 
wo aresztowano trzech spraw Cieksyn - 26.08. z nowo

cow rabunku_ bUdowanego domu nieznany
 
Mi~koszyn - 15,16.08. Nie sprawca skradl drzwi wejsciowe 

znany sprawca skradl z plaCl! wartosci 460 zl. 
budowy skrzynke z. Ilcznikiern 29.08. Nasielsk, Starzyri 
poboru energii elektrycznej war skiego - z niestrzezoneg par
tasci 1000 zl. kingu nieznany sprawca skradl 

Mogowo - 16.08. mieszka "Rala 126p" wartosd 3.000 z1. 
ntec Bud 5i nnicklch M.D. Czajki - po wylamaniu okna i 
skradl z niezamkni~tego goleb po uprzednim uboJu zostaly 
nika 50 gof~bl wartosci 300 zl. skradzione 2 tuczniki wartosci 
Nasl~pnego dnia sprawca tej 800 zl. 

Zarz'id Ochotniczej Strazy
 
Poiarnej
 

w Jask6towie
 
erdecznie zaprasza 

mieszkanc6w miasta i gminy Nasielsk 

na uroczystosc przekazania samochodu
 
pozarniczego
 

Jednostce Ochotniczej Strazy Pozarnej
 
w Jask6fowie 0 godz. 16.00
 

Kupl~ wlasnosciowe M2 lub 
L Ogloszen~~ dr~bne M3. Tel. 69 12270. 
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Nowe oznakowanie jezdni
 
W wyniku og61nopolskiej samochod6w w obr~bie linii ci q

akcji, majqcej na celu zwi~ksze glych powoduje sytuaeje, ie na
nie bezpieezenslwa na drogach wet kierowey jadqey prawidlowo 
publieznyeh, na gl6wnej uliey muszCj naJezdzac na lillie ciCjg~e. 
Nasielska pojawilo siliJ tzw, oz Wiele 2 niepraw'dlowych za
nakowanie poziome. Uliea ta chowan kierowcow wynika CZl;!
jest fragmentem drogi krajowej S'o z przyczyn od nich niezalei:
Pultusk-Plonsk. Miasto nie po nych, bo dok/adne przestrzega
nioslo iadnych koszt6w malo nie przepis6w spowodowaloby 
wania pas6w. Nie ulega wqtpli calkowilq dezorganlzaCji;! ruchu 
wosei, ie pojawien'e siliJ tyeh oz w miescie. Wezmy na przyklad 
nakowari znacznie poprawi!o sytuaej!i', ie porJszamy si€? za 
estetykliJ miasta i bardzo przy wozem konnym lub elqgnikiem. 
dalo siliJ w dniu, kiedy do nasze Na d~lJgim oddnku drogi nie ma 
go miasta przyjecha!o tysiace mlejsea. aby pojazdy te wyprze
gosci. I z tego nalezy si~ tylko ozic. BrakuJ8 tez miejsc do la
cieszyc. trzymy.vania pojazd6w, postoju 

Oznakowanie glownej ulicy i parkowania. To jednak nie mo
miasta porzqdkuje rUCf1 i bylo ze nikogo usprawiedliwiac. Nie 

Na gl6wnej ulicy Nasielska v",!konano ozrtakowanie poziome 

bardzo potrzebne. PrawdCj jest namawiam do lamania przepi
jednak 10, ze dla wielu kierow 561'1. Wydaje sif;l jednak, ie fa
cow stanowi przyczyn€? zdener chowcy z dziedzlny ir zynierii ru
wowania i niezadowolenfa. chu drogowego winni dOkladnie 
Pewne jest ito, ie wszyscy mu przyjrze6 siliJ przynajmiej przelo
simy przyzwyczai6 sif;l do jego towej ulicy naszego miasta i za
istnienia i przestrzegac okreslo proponowac takie rozwiqzania, 
nych w tym wzglfi)dlie przepi ktore ulatwilyby n niej ruch i 
s6w ruchu dr090wego. Musimy zapewnily jego plynnosc. Bye 
chyba tei na nowo siliJgnqc do moze trzeba b~dzie podjqe trud
kodeksu drogowego. Na to ne decyzje i dokona6 przebudo
wskazuje zachowanie wielu kle wy niekt6rych fragmentow dro
rowe6w. Najczlilstsze przewinle gi, bo ruch z pewnosciq si~ nie 
nia to zalrzymywanie pojazd6w zmniejsly. Z dnia na dzien zwiliJ
oraz post6j w obrliJbie linii clq ksza siliJ przeclez ilosc pojaz
glych, najezdzania na Ie linie, a d6w. 
nawel ieh przekraczanie. Post6j AZ. 

Co z telefonami?
 
Pod taklm tytulem u,kazal sifil sprzeczne informacje na ten te

w lipcowym numerze Zycia Na mat w prasie. Podlrzymujemy 
sielska artyku! mowiClCY 0 prob· nasze stanowisko. Problem 
lemaeh z konlynuowaniem tele· telefonlzacji jest nadal otwarty i 
fonizacji naszej gminy. Pisalis tak b~dziemy pisae dop6ki b~dq 
my 0 rozialeniu tych, kt6rzy niezaspokojone potrzeby w tej 
czekali cierpliwie w kolejee na dziedzlnie. 
za!ozenie lelefonu, a teraz za Obecnie mamy dla naszych 
proponowano 1m nowe i nad czytelnik6w wiadornose optymi
zwyczaj koszlowne warunki slycznq, W lipcowym tekscie pi
zainstalowania tego urzCldze sallsmy 0 stosunku do naszego 
nia. ZdenelWowanie duiej gru problemu dyrektora Wojew6dz
py os6b spowodowaly tez dwie Kiego Zakladu Telekomunikacji 

pana Piotra Ksifi)zaka. Infor administracyjnego kraju. Nie 
mowalismy 0 jego przychylnosci jest to tei przedwyborcza obie
dla naszej gminy i zlozonyell canka, bo jest 10 niezalezne ad 
przez n1ego obietnicadl. Pan tego, klo wygra wybory. 

Otwarcie nasielskiej pJac6wkJ TelekomunlkacJi Polskiej SA, W srodku Dyre
klor Piotr Ksi~iak. 

Dyreklor nie poezul sil;! obraio Sw6j oplymizm 1'1 lej sprawie
 
ny naszq informacjq. Co wi~cej. czerpHi! z dw6ch przeslanek.
 
stwierdzil, ze dotrzyma S owa i Wiem, ze Dyreklorowi Ksifi)i.a

w lym celu podjql starania 0 kowi mozna z3ufac, a poza tym
 
umieszczenie potrzeb gminy 1'1 Telekomunikacja Polska SA nie
 
dziedzinie telelonizacji 1'1 pla b~dzie juz monopolislq w telefo

naeh n3 rok przyszly. Zaowoeu nii przewodowej, co z. pewnos

Je to przyznaniem srodk6w na dOl zaowocu;e dbaloseiq 0 abo

ten eel i szybkim zakonczeniem nellt6w i to tych obecnych i po

inwestyeji. Na rozwiqzanie prob tencjalnyeh.
 
lemu Ille b\ldCj mialy wplyv/u
 
zmiany wynikajqce z. podzialu A2.
 

Powrot do olski powiatowej
 
Wszysey juz wiemy, ie w no nosci. "Za!alwianie" nie powin

wym podziale administraCYlnym no zalezee od uklad6w. znajo
kraJu gmina nasza weszla 1'1 rl osci ezy tzw, malerialnyeh do
sk!ad powiatu nowodworskiego, wodow wdzil;!Clnosci. Dywaga
Fakt ten u wielu os6b budzi mie cje na ten lemat naleiy jui skon
Slane uczucia i jest to normal ezye i zastanowl6 si\" co robie, 
ne, bo kai:da nowosc wywoluJe OOy przynaleznosc do powiatu no
w nas pewien niepok6j a nawel wodworskiego przynios!a jak naj
strach. A straeh ma zawsze wi~ksze korzyscl nasze/ gminie. 
wielkie oczy, a zwlaszcza wte Wiele 1'1 tel kwestl zaleze6 
dy, gdy jest podsycany nie za bli!dzie od osmlorga naszych 
wsze sprawdzonymi, a do tego radnych, kt6rych wybierzemy 
najcz~sciej tendencyjnyml infor 1'1 paidziernikowych wyboraeh 
macjami. Tych zas bylo bardzo do Rady Powiatowej. ani b(?dOl 
dui:o, a ich ilose gwaltownie naSZq wizyt6wkq. Uwaiam, ie 
wzrosla W oslatniej fazia przed pierwsza wraienie jest bardzo 
podjlileiem przez odpowiednie Istotne I moze 1'1 decydujqcy 
wladze ostalecznyeh decyzji. spos6b zawazyc na wzaJe
Dyskusja 0 przynaleznosci na mnym wsp61zyciu gminnych or
szej gminy do kt6regos z powia ganizm6w w ramach jednego 
16w, 0 ile moiemy powiedziee, powiatu. Paml\,tajmy 0 tym, gdy 
ie byly, to mialy najcz~sciej 11 paidziernika bl;!dziemy sta
charakter pokrzykiwan I pom6 wiae krzyiyk przy czyims na
wien. Brakowalo w nich naj zwisku. Zastanowmy si~ ezy 
eZli!sclej argument6w rleczo jest 10 osoba reprezenluJq
wych, a niekiedy nawet uzywa ea ideliJ samorzqdnosci, ezy 
no argument6w dose dziwnyeh, tei: jest to osoba samoiqdna. 
jak np.lakiego, ie lepiej naleze6 Pewien klopot tkwi w t ym, ze 
do Pultuska, bo tu mamy jui wybory do rad powiatowych 
znajomosei i moiemy wszyslko, s(l wyboraml propor
co chcemy zalatwi6. Z lego wy
nlka, ie nadal bardzo IUbimy 
•.zalatwiae" sprawy. Tymcza

dokonczenie na sIr. 12sem nalezy dqiy6 do normal
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Niezalezny Kandydat do Rady Miasta i Gminy 
Okr~g Wyborczy Nr 2 

Andrzej Pajijk 

uf.27.04.1953 
Wyksz. wyzsze - Uniwersytet Warszawski 
Zonaty, 2 syn6w 
Posrednik PZU w Nasielsku 

Program 

- Rozw6j gospodarczy Gminy (budowa oczyszczalni sciek6w, remont kanalizacji oraz jej budowa 
na nowych osiedlach). 

- Dzialania w kierunku likwidacji bezrobocia. 
- Modernizacja nawierzchni dr6g w miescie oraz ich budowa na nowych osiedlach. 
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy. 
- Bezpieczenstwo na osiedlu i ulicy. 
- Budownictwo Komunalne. Tekst optacony przez
- Pomoc dla rodzin ubogich i os6b niepelnosprawnych. kandydata 

I" - R;;-pert~.u. 'm";':';-"';;"- .- -, 
: Kino ...NIWA·· ! 
'.",!r"'~.._~e.!' _~ -!'..z_d.z.t~rn~_.~~ i 

18-20.09.98 
"Armagedon" przygodowy sot, 

prod. USA godz. 1700 

25-27.09.98 
,,6 dni 7 nocy" przygodowy 

prod. USA. godz. 17.00 
"W akcie desperacji" sensa

cyjny prod. USA, godz. 19.00 

2-4.10.98 
"Godzilla" przygodowy s-I, 

prod. USA, godz. 17.00 
"Kod Merkury" sensacyjny 

prod USA. godz. 19.30 

9-11.10.98 
"Przek1lilty" horror. prod. 

USA, godz. 18.00 
"Szese dni siedem nocy" 

Dziennikarka l. Nowego Jorku i 
Ie] narzeczony postanawiajCl 
sp(!dzie wakacje na wyspach 
Poludniowego Pacyfiku W dru
gi dzien urlopu dziewczyna do
staje inlormacjt;), ze powinna od
bye krotkq podr6Z na Tahii, Wy
rusza wynajfiltyrn samolotem ' 
gdy wlasnie zrywa si(! burza. 

Wysl. Harrison Ford, Anne 
Hect,e, David Schwimmer. 
Czas projekcji 101 min. 

"W akcie desperacji" Frank 
Connor pracuje jako policjant w 
San Francisco. Na wszyslkie 

moiliwe sposoby stara sif;! wal
czye 0 przestrzeganie prawa. 
Nagle zostaje postawiony wo
bee koniecz.nosei znalezienia 
dawcy szpiku kostnego dla swo
lego smrenelnie chorego syna, 
Idealnym dawcCj okazuje Sllil Pe
ter McCabe - socjopatyczny za
b6jca odsiadujqcy vvyrok w wilil
zieniu 0 zaostrzonym rygorz . 

Wyst. Michael Keaton, Marcia 
Gay, Andy Garcia. Czas proje
kcji 120 min. 

"Godzilla' Podezas pr6b ato· 
mowych na atolu Munrroa w la
tach pililcdziesiCjtych zoslajq na
promieniowane jaja gad6w tam 
zyjqcych. Cztery dekady pMniej 
na Pacyfiku pojawia sif;! olbrzy· 

mie zwierz~ atakujqce statki ja
poriskich rybakow. 

Wyst. Matthew Broderick, Je· 
an Reno, Hank Azaria. Czas 
projekcji 139 min. 

"Kod Merkury" Funkc)ona
riusz FBI otrzymuje zadanie 
specjalne: odnaleic chlopea 
kt6ry zniknq! po smierci swych 
rodzic6w. Przypadek sprawia, 
ze dzieciak zostaje odnalezlo
ny. Jest w stanie szoku, ,Ie po
traIl mowie. Policjant podejrze· 
wa, ze chlopiec widzial morder
cow . i i.e grozi mu niebezpie
czenstwo, 

WysL Bruce Willis, Alec Bald
win, Miko Hughes. Czas proje
kcji 112 min. 

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

Ochotnicza Strai: Poi:arna 
998, 691-22·88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

Pogotowie Energetyczne Nasielsk • 
691-24-21, po godz. 15.00 - Plorisk tet.: 
62·26-45 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telelonicznych 

Pogotowie Ratunkowe Puttusk 
999, 692-26-11 

DyiuR PnzycltodNi R£joNowej 
w NASidsku 

Lekarze internisci dyzuru)q w kazdq soba
tlil w systemie "pogotowia ratunkowego" od 
godz. 8.00-13.00, tel. 691-25-03, 

Gabinet zabiegowy czynny jest w kaidq 
sobotlil w godz. 8.00-13.00. 

DYZtJRy NASidskick ApTEk 
Apteka mgr Godlewskiej, uL Kilinskiego: 

Od 15-21.09,29-5.10,13-19.10.1998 r. 

Apteka "Arnika" mgr Swigoniak, v!. Ry
nek: 

od 22-28.09, 6·12.10,1998 L 

TdEkoMUNikAcjA PO[SkA 
Rozmownica Telekorllunikacji Polskrej 

czynna jest w dni powszednie i pracujqce 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboty Vol godz. 8.00·14.00, 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w 

godz.9.00-11.00. 

POCITA PolskA
 
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w 

dni powszednie i w pracvjCjce saboty w 
godz. 8.00-18.00. 

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

ny. 

924 
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OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta Nasielska 
z dnia 18 sierpnia 1998 roku 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiat6w 
i sejmik6w wojew6dztw (Dz.U .Nr 95, poz. 602) podaj~ do publicznej wiadomosci jnformacj~ 0 okr~gach 

wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w kaidym okr~gu wwyborach 
do Rady Miejskiej zarzqdzonych na dzien 11 paidziernika 1998 roku. 

Numer 
okr~gu 

wyborczego 
Granice okr~gu wyborczego 

Liczba 
wybieranych 

radnych 

1 
LO 

Miaslo Nasielsk - ulige: Brzozowa, Jesionowa, Kwiatowa, Mlynarska, Pniewska Gorka, 
Rynek. Stafzyr'lskiego, Swierkowa, Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wqska. Wierzbowa. 

3 

2 
SP1 

M'iaslo Nasielsk - ulice: Armii Kraiowej, Batorego, Broniewskiego, Czeresniowa. Dqbro
wskiego, Druhny Jadwigi Rostkowskiej, Elektronowa, Garbarska, Gen. Berna, Jagadowa, 
Jodlowa, Kard. Wyszynskiego, Kilinskiego, Lesna, 11 Listopada, Malinowa, Marsz. Jozeta 
Pi!sudskiego. Ogrodowa, Palna. Poniatowskiego. Sosnowa, Staszica, Szkolna, Traugutta, 
Warszawska (bez blokow), Waryr'iskiego, Wisniowa. 

3 

3 
SP2 

Miasto Nasielsk - ulice: Aleksandra Osir'iskiego. Anny Jagiellonki, B1E?kitna, Boleslawa 
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, D~bowa, D/uga, Folwark. Graniczna, Jasna, Jasmi
nowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, KJonowa, Kolejowa, Koscielna, Kosciuszki, Kozia, 
Krancowa, Kr~ta, Kr610wej Jadwigi, Krotka. Krupki, Lipowa, lqczna, Lqkowa, Mala, Mickiewi
cza. Mieszka I, Nowa Wies, Piaskowa, Plonska, Podmiejska, Polskiej Organizacji VVojskovyej, 
Prosta, Przechodnia, Przemys!owa, Reymonta, Sloneczna, Spokojna, Sportowa, Slepa, Sw. 
Wojciecha, TEilczowa, Wiejska, Wladys!awa Jagielly, Wladyslawa lokietka, Zwirki i Wigury. 

3 

4 
ZSZ 

Miejscowosci: Kgtne, Konary, Kosewo 1 

5 
Piescirogi 

Mlejscowosci: Chlebiotki, Czajki, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Wloscianskle, 
Morgi, Nowe Piescirogi, Ruszkowo, Stare Piescirogi, Wiktorowo. 

3 

6 
Instal 

Miejscowosci: Mogowo, Siennica. 1 

7 
Mazewo 

Miejscowosci: Lubomin, Mazewo Dworskie ,A', Mazewo Dworskie ,,8", Mazewo Wloscian
skie. Slustowo, Winniki. 

1 

8 
Pianowo 

Miejscowosci: Jackowo Dworskie, Jackowo Wloscianskie. Kc;dzierz3wice, Pianowo. 1 

9 
Krzyczki 

~iejscowoscj: Chrcynno, DCjbrowa, Glodowo, KfZyczki Pieniqzki, Krzyczki Szumne, Krzyczkl 
Zabiczki, Priliewo. 

1 

10 
Zabiczyn 

Miejscowosci: Mlodzianowo, Nuna, Paulinowo, Labiczyn. 1 

11 
Popowo 

Miejscowosci: Chechn6wka, Jask6/kowo, Lorcin, Popowo Borowe, Popowo polnoc. 1 

12 
Budy 

Siennickie 

Miejscowosci: Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Wqgrodno, Studzianki. 2 

13 
D~binki 

Miejscowosci: D~binki, MiEilkoszyn, Miekoszynek, Torun Dworski, Torun Wloscianski, Zabo
rze. 

1 

14 
Cieksyn 

Miejscowosci: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowa Wrona, Nowiny. 2 

Miejska Komisja Wyborcza rna siedzib~ w Urz~dzie Miejskirn w Nasielsku. 

BURMISTRZ 
I-I Wojciech Ostrowski 
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I ROBoTY II MNE ! 
U5t.UGI TRANSPORTOWE 

Piosek. ZIL'lr, jJosjJljfkC';, IITkojJy, n{lfle/acje 
te>r(!/{l(, /l~l'II!OZ ZWIIIl, g,rllZll lip. • 

Kazimierz Plomiiiski 06-130 Nosielsk, ul.Krupko 19 J' 
tel. 691 24 33, 0-602432338 

,,~~._- ._--_.rDI	 --1(--- I
 
! Sprzedaz., montai. PCV II gwarancJa, rat}' ! 
'I	 P-R.H.U "OLRUD" Tel- 6912199 I 

Budy Siennickie 28 0-602630680 ~ 
L". mm, ••_~._"m • ••_---l 

GAZOWE NAPRAWY) NSTAlACJA 
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWCZVCH 

ORAZ HANDEl MAT. BUDOWLANYMI 
- Sprzedai pod8~zew?czydo wody, kot~6w 

e.o. gazowycn I oleJowych, 0 prz~tu tj.:
 
zbio~niki o7~ju, gazu plynnego, wklady
 
kommowe I Il1ne.
 

- Sprzedai i montai automatyki 
- nii ze koszty ogrz wania ! 

- Naprawy gwarancyjne. j pogwc rancyjne, 
przeglqdv I konserwacj,e. 

- Autoryzowany erwis firm jak: TERMEJ;. 
DOM-GAZ, STlEBHEl.TRON - HYDRu

THERM, OCEAN, VAILLANT, STEGGLES 
Stanislaw Wifckowski
 

06-130 Nasielsk, ul.Starzyriskiego 4 0, m.6
 
tel. (0-23) 6912347
 

NAPRAWASAMOCHODOW
 
RyS;(;;lrd Sekllrowicz 

Na-klsl, - PallliJlowo 52 
ldo 0-6(l2-22~-7S7 

tel. «(l-U) !J-\)l-('i'01..,~~ -:;: ..---- .. 
~~ ; ~ .,:. :-. ~ 

- Blacl}((rslll'u
 
- LO/liel"lIicf II ()
 
- Meclumi!·w 1)(~i(/zdOIl'{( ./"b~"",...
 
- (7eomelria k61 A'~~<;';';~.-"'.w.;;:,,;,::::,;,:,>""";:"":~
 

-~~:::'~~~f,~~~~j:'I{~({ ~; 
- Sk,uj) s£flJlochOdolll du !ul.'wcji 

oro:.; sj>l":?:eda:3: c::::f!.~ci. 

Wsp61pRAcujEMy Z PZU Purrusk 

~	 KUR5Y JflYKA ANGIELSK/fGO dla poczqlkujqcych 
i srednio zaawansowanych. lapisy wgodl popoludmowy(h Ilose miels( 
ograniaono. PoczqleH 10. I998 Tel 6930673,691237/ 

•	 5PRIEDAM ATRAK(YJNE MIE5lKANIE W CENTRUM NASIEL5KA.
 
Tel 6912134 ·dllYOl1i( po 19-1ej.
 

•	 5PRlfDAM DI/AtKf BUDOWlAN4 401 m2 . 05/£O£f "KRUPKA" 
+3000511. (egly "IIAX". i 2200 sll cegly .• 1I2JAAX" 
J01Oslol' Wilkowski -Na5ielsk, ul Worszowska 41!49( III 7, lei 6931220 

'AL . f\lfi(I~~I~tl~I~J~~ 
STAN[)/\r~D za 'l"a~i!a/f( I(a za~ / 

Nasielsk, ul.Warszawska 8 A, tel. 693 09 84 

f"'"p"Gl

I 3frzezol1ij - ca/odobowij I 
I Nasielsk, ul.Koscielna -- tel.6912371 I
I (jM21f1tj / tlbol1tlmel1t I 
;... o(j)O ••••~ ••• ~....-......- .............~....	 ~
 

.__ m.·,~,~,_·~~. 

I qer Ceny pr011'locyjne! I 
! pol	 !' 

I",	 1~~i!J.~:~12=
 
Puftusk - tel. (0-23) 692 17 48, 0-90545225 ~ 

_.__•...-n..... •...... .........-•••••• ~~.~.~ __~•. j 

* MATERAlY
 
BU OWLAN 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGI:.A KllNKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEl.NA MI NERAlNA, PAPA
 

OTWORV I OSCI EZNICE
 

AWOZY SZTUCZNE
 

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



ZSIK - Ollmpia Zambrow 4:0 (2:0) 
Bramki: Kulpa (15), Banasie ka. Po eJ bramce Nasielszcza

wicz (35), Szymaris i (55). Ma nie coraz cz~sciej atakowaJl 
cia.s (76). bramk~ gosci, kt6rzy zacz~1I po

Zbik: Prusinowski, Markie pe/niac bl\?dy. 
wicz (65 - Kordowski). Boriczak, W 35 minucie bramkarz ~osci 
Kulpa. Muzinski, Unlerzyski (70 ""'fbi! pilk~ pod nogl Banaslewi
- Jacak). Lewandowski, Bana cza, a len nie zmarnowal sytu
siewicz, Supir'lski. Macias (82  acji i pi~knym strzalem ponad 
Fuz). Szymanski (82 - Anisie- bramkarzem strzelil drugq 

·cz). bramk(i!. . 
Poezqtek meczu wyrownany, Po przerwie Zbik nadal alako

akcje ofensywne przenosily si~ waf. nalomiast broniqcy SI~ pil
z jednej strony boiska na drugq. karze Olimpii cz~sto faulowali. 
W pi~tnastej minucie Danusz W 55 mmueie po akcjl Ma
Kulpa zdecydowal sifil na okolo cias-Szymanski. padla trzecia 
pifilcdziesi~ciometrowy rajd za bramka, kt6rq zdobyl Grzegorz 
konczony eelnym strzalem na Szymanski. Wynik meczu na 
bramk~ i zrobilo sifil i:O dla Zb'- 4;0 ustalll Marcin Macias. 

Wyst~pujqcy w IV lidze pi/ka 3:0, ale do 60 minuty wynik 
rze naslelskiego "Zbika" roze utrzymywal si~ remisowy. W 
grail dotychczas siedem meczy. drugim meczu w ZurOminlEl re
w k16ryeh zdobylj 7 punkt6w i mis 0:0. W nast~pnym z Olimplq 
zajmujq aktualnie 2 miejsce. Warszawa, drui.ynq z aspiracja
Pozyeja nie wysoka, ale biorqc mi na II/ tJg~ pechowa porai.ka 
pod v vagI;'!, i.e wi~kszosc me 2:0, choclai: wynik m6glby bye 
ezy rozgrywali na wyjezdzie i w odwrotny, biorqc pod uwag~ 
dodatku z sllnielszymi druzy a niewykorzystane sytuacje. Ko
mi. moi:na miee nadziej~, i.e z lejny mecz w Biskupeu z mleJ
kai:dym nastfilpnym meezem SCOWq Tl;'lczq - zwycifilstwo 2:1. 
b~dq poprawiac SWq pozyCJ~ w Po tym dwie porai:ki na 
tabeli. Oplymizm wynika z lego. wyjeidzle: z HUlnikiem Warsza
ze nasi eilkarze naprawd~ grajq wa (byly drugoligowiec) 3; 1, 
dobrq pllk~ i nawet w tych prze oraz z Wlchrem Kobylka 3:2, 
granych meczach niczym nie prowadzCjc do 70 mlnuty 2: 1. 
lJstlilPowali rywalom. W pier Wreszcie nadszedl dzien 3 
wszym meczu w Piasecznie z wrzesnla. w kt6rym Zbik zwycil;'!
bylym drugofigowcem przegraJi i.yl Olimpl(i! Zambr6w 4:0. 

Powrot do Polski powiatowej
 
bl;'!dq pienrqdze na wodociqgi,dokonczenie ze str. 8 
dragl, oczyszezalnie sclek6w. 
wysypiska. Mysli;!, i.e nasi 

cjonaJnymi. co oznacza. i.e s a przedstawlciele zadbajq, aby 
wiajCje krzyzyk przy czyims na srodki byly dzielone sprawledli
zwisku popieramy jednoczesnle wie. 
partil;'!, kt6ra lej osobie udzielila Kazda lmlana niesie ze sobq
swojego poparcla. Czy to. co pewne komplikaqe 1na to musl
glosi dana partia i w Jakie uklady my bye r6wniei przygotowani.
wehodzi, jesl nam bliskie? Wy MyslI;'! , ie okras przejseiowy nie 
razam przekonanie, ie wybrani bf;ldzie rwal d1ugo. Do podstawo· 
przez nas radni wyiej jednak wych obowiq.zk6w wladz powia
postaWlq interes miasta i gmlny tm"Ych i nowych wladz miejskich 
nii. interes partil. nalei:alo bfildzie takie zorganizo

NiewCj pliwie w pierwszym wanie pracy, aby mieszkar'iey 
rz~dzie lrzeba b~dzie zadbac 0 mogli szybko I wlase Ie zaJatwi6 
poszerzenie j modernizaej~ swoje sprawy_ Pomyslodawcy
dr6g Iqczqeych Nasielsk i gmin~ powiatowej Polski zapewnlali 
z Nowym Dworem (w Pomie przeciez. i.e wszystko jest jui' go
eh6wku jui. poszerza sifil ulie~ towe Iie ten szczebel samorzqdu 
prowadzqcq w kierunku Nasiel przyniesie nam wiele korzysci. 
ska). Waznq sprawCl b~dzie lei. Oby tak by/o. Osobiscie mam 
zlokallzowanie filii wydzial6w pewne obawy wynikle z moich 
urz~du powiatowego i niekt6 zyciowyeh doswiadczen na prze
ryeh instytucjl w naszym mies strzeni prawie p61 wieku. Moze 
cie. To lakZe zadanie dla rad wreszde b(i!d~ swiadkiem udanej 
nych powiatowych. W powiecie reformv? AZ. 
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Znaczenie hasel: gatunek pieczywa, 3-A - gatu
Poziomo: A- - na nim doniee nek wsp61czesnej muzyki mlo

z kwiataml, A-1 - zaw6d mi. dziezowej, 3-E - potoeznie 
Hefajstosa. B-7 - mebel na mie/see Twojej praey, 4-1 - iml~ 
kSlqi.ki lub bieliznfi!. C-1 - cz~sc bibhjnego m~drea, 5-A - dawne 
strony w gazecie, C-l1 - czlo M.a.. dzis, 6-E - wszystkie zna
wlek w pozie modlitewnej, D-7·· ki horoskopu, 7-A - slejesz WIOS
Jest w dlugoplsie, E-l - obl wie nq na trawniku, 7-J - sedno 
na zinw, E-10 - jest nim Donald problemu, 8-0 - wisi na scianie i 
Duck, F-5 - imi!il Rawik - piosen oswietla, 9-A - calosc spraw, lub 
karki polskleJ. F-12 - moi.e bye zagadniefl, 9-J - poprzeczne za
przemyslowa lub sportowa, G-1 mknl~ele d WI lub okien, szta
- ealy druk jednego lytulu gaze ba, , O-D - gatunek twardego 
ty, H-6 . propozYCJa zmian w drzewa, 11-A - scii;!ly pien drze
czyms dana przez gruP!il os6b. wa, 1 l-J - plynna CZI;'!SC krwl lu
1-1 - galunek plaka, J·2 ....do dZkiej. osoeze, , 2-E - maly do
mlodosci" - napisal Jq A. Mickie mek, 13-A - sprawowal jq daw
wicz. J-6 - ogon lisa, J-1l - maly niej kr61, 13-J . imifil Grobiekiej 
kij wbi y w ziemil;'!, K- - rzeka popularnej prezenlerki lelew\
EglplU. L-l . do sledzenia bez zyjnej. , 4-E - zawsze wypiywa 
oparcia. L·11 - P!~rwszy ezlon '!' na wlerzch. 15-A - "A" - pier
skr6c1e "AW.S. , l-6 - pracuJe wsza w alfabecie, 15-J - rodak, 
przy tokaree, M-l - jednostka ziomek. 
zuzytej energii elektryeznej, M
11 - spadala Izraelitom z nieba, W rozwiqzaniu proslmy 0 po
na pustyni, N-6 - zebranie kllku danie znaczenia hasel. Czekamy 
os6b w pewnej sprawle. na odpowiedzi na kartkach po

czlowych do dnia 10.10.1998 r. 
Pionowo; 
1-A - inaczej szarancza, 2-1 - Zyczymy przyjemnej zabawy. 
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