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Wybory SamOrzlldowe Nauczycielskie swi~to
W niedziell;l 11 paidziernika
w ealej Polsce zostaly przepro·
wadzone wybory do Rad miast,
gmin, powiatow i sejmikow wo
jew6dzkich.
Ponad miesiqe czasu mieii
kandydaci na radnych, by za
prezenlowac sif,l swoim wybor
com, przedstawic programy i zy
skac ich zaufanie. Odbywalo 10
si~ w r6i.ny spos6b. Na wy
iszym szczeblu poszczeg61ne
ugrupowania polityezne prezen
lowaly sif,l w radiu i w telewizji,
oraz w prasie og6lnopolskiej. Na
nii.szych szczeblach, w prasie
lokalnej. na spolkaniach z mie
sZkaricami, feslynach. Uiywa
no r6Znych melod i sposob6w,
aby pozyskac jak najwi~ksze
poparcie.
W Nasielsku do wyborow
swych kandydal6w zglosily
ezlery ugrupowania polilyczne,
oraz kilka indywidualnych komi·
tel6wwyborczych. Ogolem kan
dydat6w na radnych Miasta i
Gminy bylo dziewis:6dziesis:

siu, do Rady Powiatu trzydzie
stu osmiu, oraz dwoch do SeJ'
miku Wojew6dzkiego.
Do chwili oddania do druku
tego numeru, oficjalnie znane
Sq tylko nazwiska radnych Rady
Miasla i Gminy. Wynika z lego,
i.e w sklad nowej Rady weszlo
siedmiu radnych poprzedniej
kadencji. Wedlug przynalei.noS
ci partyjnej siedmiu radnych wy
wodzj si~ z AWS, r6wniei sied
miu z ugrupowania Nasza Gmi·
na, ezlerech z Przymierza Spo
lecznego, oraz szescioro rad
nych niezalei.nych.
Z nieoficjalnych informacji do
wiedzielismy si!,'!, i.e w Radzie
Powiatu prawdopodobnie bf,l
dzie nas reprezenlowalo po
dw6ch radnych z SLD. AWS,
Komiletu Wyborczego Nasz Po
wiat i Przymierza Spolecznego.
Ich nazwiska podamy w nast~
pnym numerze.
Red.

Sa pieniadze do wziecia

Szansa na nowe miejsca pracy
Tworzenie nowych mleJse
pracy na wsi i w malych mia
stach to jedno z najpilniejszych
zadan, jakie staje przed kai.dym
kolejnym rZ"ldem. Podobno cos
jui w lej kwestii drgnl;llo, ale
spoleczeristwo nadal lego nie
odczuwa, tym bardziej ze i Ci,
kt6rzy majq jakqkolwiek prac~ w
wi~kszosci nie Sq zadowoJeni.
czego przyczynq Sq na og61 dra·
matycznie niskie zarobki
(wschodnie) w stosunku do cell
towar6w i uslU9 (zachodnie).
Fakl pozostaje jednak laktem.
Panstwo angaiuje w tym celu
powai.ne srodki i to zarowno
wlasne jak i uzyskalle z zew
nq 17. Problem w tym, aby przy
niosly one w koncu pozqdany
skutek.
Za adnieniu tworzenla

miejsc pracy poswi,?cone bylo
spotkanie. jakle w pierwszych
dniach paidziernika odbylo sif,l
w Urzl;ldzie MielSkim. Z nasiel
skimi biznesmenami rozmawial
wiceprezes Agel cj' Restru
kturyzacji i Modemizaeji Ralnie
twa Michal W6jciak. Zach~cal
zebranych do skorzystania z ni
sko oprocenlowanyeh pozy
czek, jakich b~dzie udzielala
kierowana przez niego instytu
cja tym, k16rzy utworZq w swych
przedsifilbiorstwach nowe miej
sca pracy i zatrudniCj bezrobot
nych zamieszkalych na lerenie
gmin wiejskich, mlejsko-wlej
skich, a takle miast do 20 tysi~
cy mieszkaric6w.

dokonczenie na str. 6

To juz tradycja. Raz w roku
z okazji Dnia Nauczyciela
Burmistrz zaprasza wszy
stkich pracownik6w oswiaty
z terenu gminy do kina Niwa
na uroczystq akademil? i to
warzyskie spotkanie przy
lampce szampana. Wsp6
lorganizatorem nauczyciel
skiej Imprezy jest Zarzqd Od
dzialu Zwiqzku Nauczyciel
stwa Polskiego.
Tegoroczna impreza od
byla siE;l w poniedzialek 12
pazdzlernika. Przybyll na ni q
pedagodzy z przedszkoli i
szk61 podstawowych prowa
dzonych przez gminfil oraz
nauczyciele szk6! srednich 
plac6wek prowadzonych
przez f<uratorium Oswiaty w
Ciechanowie. RolE? gospoda
rzy pelnili: burmistrz pan
Wojciech Ostrowski, prezes
ZO ZNP pani Katarzyna
Cienkowska j wizytatorzy
Kuratorlum - pani Maria
Szybkie i pan Jan NiesiobE;!
dzki.
Ro obecny w dziedzinie
oswiaty jest rokiem wyjqtko
wym. Rozpoczyna siE;! wielka
reforma szkolna. Nauka w
szkole podstawowej zosta
nie skr6cona do 6 kJas. Po jej
ukonczeniu dzieci (a wlasci
wie juz mlodziei:) przejd q do
trzyletniego gimnazjum
(obowlqzkowe). Kolejnym
etapem nauki b~dzje trzylet
nie liceum profilowane kon
cZqce si(7 maturqlub dwulet
nia szerokoprofilowana
szkola zawodowa przygoto
wujqca mlodziez do pracy
zawodowej. NowosCiCl. b~
dzie tei to. ie na koniec
szkoly podstawowej uczen
poddany zostanie spraw
dzianowi kompetencji. Nie
b~dzie on decydowal 0 ukon
czeniu lub nieukonczeniu
szkoly, a bt;!dzie tylko infor
mowal 0 osiqgniE;lciach

wentualnie brakach, kt6re
nalezaloby p6ki czas usu
Ilqc. Koncowy sprawdzian
czeka tez uczni6w gimna
zjum. BE;Jdzie on wazny, po
niewaz jego wynik w decydu
JCl.cy spos6b wplynie na wy
bor dalszego spo obu
ksztalcenia. Przygotowanie
zawodowe zdobywa6 b(7dzie
moi:na nie tylko w dwuletnich
szkolach zawodowych. ale i
w liceach, z kt6rych cZE;lSC
bE;!dzie miata profil tectlnicz
ny lub ekonomiczny. 0 tych i
wielu innych zmianach cze·
kajqcych sZkolE;! w najbliz
zych latach m6wil przedsta
wieiel Kuratorium pan mgr
Jan Niesiobl2dzki.
W drugiej CZE?sci spotkania
wrfilczone zosla!y naQrody.
Nagrodfil Kuratora Oswiaty
otrzymaly panie: Agnieszka
Mackiewicz - dyrektor SP 2 I
Marianna Danisiewicz - dyre
ktor SP w Budach Siennic
kich. NagrodE;l Burmistrza
wrE?czOI1O pani Bozenie Ro
zczenko - dyrektor SP 1 I
nauczycielowi tej szkoly pa
nu Stanislawowi Sotowiczo
wi. Kolejnymi wyr6i.nionymi
byla duza grupa nauczyciell,
kt6rym nagrody przyznali dy
rektorzy szk61.
Po czt;!sci oficjalnej zebra
nej publicznosci zaprezen
towala siE? mlodziez. Liceum
Og61noksztalcqcego przygo
lowanp przez profesora Hen
ryka Sliwinskiego. Licealisci
pokazali bardzo starannie
przygotowany okolicznos
ciowy program stowno-mu
zycznyNauczycielskC\ imprez!;!
gminnC\ zakoriczyla wsp61na
lampka wina i dlugie kuluaro
we rozmowy. I chociaz byl to
dzien swiqteczny, to temat
tych rozm6w by! codzienny 
dzieci i szkola.
AZ.
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W osla1nirn okresle odbyly si~
trzy posiedzenia ZarzCjdu Miej
skiego. Pierwsze mia!o miejsce
10 wrzesnia. Rozpocz~lo sj~
one ad przedyskulowania z
przedstawicielami wsi Mogowo
problemu kolektora sciekowego
pozoslajqCego do lej pory w po
siadaniu koleL Obeenie kolej
chce ten kanal zlikwidowac (za
sypac). Z urzqdzenia opr6ez ko
lei korzystali mieszkariey Mogo
wa. Podlqczone Sq 32 gospo
darstwa domowe, dwa bloki,
przychodnia i bUdynek admini
stracyjny. Stan techniczny kole
klora jest fa1alny (niedrozny).
Wymaga on remontu, kl6rego
koszl obliczany Jest na 25.000
zL Jak poinlormowal przedsta
wideI wsi. mieszkaney samo
dzielnie oczyscili frzy sfudzienki.
ZarzCjd poslanowil ponownie
przeprowadzic rozmowy z kole
jq w celu niedopuszczenia do
likwidacjl kolek1ora oraz us1ale
nia warunk6w przej(>cia go
przez gmin~. Mieszl<aricy wsi wy
razili golowosc partycypowania w
koszlach remontu kolekiora.
W kolejnym punkcie g!os za
bral Burmistrl, Na poczCjtk,u
podsumowat przebieg uroczy
slosei doiynkowych, Jakie 30
sierpnia mialy miejsce w na
szym mieseie. Wyrazil podzi~
kowanie wszystklm 1ym, kt6rzy
przyczynill si~ do ieh sprawnego
przeprowadzenia. Nasl~pnie
poinformowa! 0 posl~pie prac w
zakresie zaplanowanyeh na len
rok inwestycji wodociqgowych i
drogowyeh. Prace przebiega)q
zgodnie z planem. ZarzCld wyra
zil zgod/il na zrnian~ zakresu
prac na ul. Pitsudskiego. Jezd
nia zoslanie pokryta nowym dy
wanikiem asfaltowym.
Rozpatrzenie pism kierowa
nych do Zarzqdu to kolejny
punkt porzqdku obrad. Prosba
mieszkarica wsi Cieksyn 0
sprzedaz mieszkania w "Agro
mowee" nie mogla bye zalalwio
na pozytywnie, poniewaz w tej
sprawie wymagana jest decyzja
Rady, a tej w chwili obecnej nie
ma. Zwiqzek Kombatantow
Rzeczypospolilej Polskiej prosil
o dofinansowanie zakuou
sztandaru _ Poslanowiono za
prosic w lej sprawie Prezesa Ko
la na posiedzenie Zarzqdu. Po
nadlo Zarzqd przyjql do wiado
mosci wyjasnienie MGOPS w
sprawie sfinansowania pobytu
osobie nlepe-lnosprawnej na tur
nusie rehabililacyjnym; wyrazil
zgodfil na pomoc finansowq rol
nikom, kt6rzy jako pierwsi pod
j~li dzialania w eelu wybudowa
nia indywidualnyeh oezyszczal
ni selek6w w syslemie francu
skim; postanowil prowadzic z
GS-em negocjaeje w sprawie
cz~sciowej wplaty zaleglej kwo

ty z tytulu podatku od nierucho
mosci; wyrazil zgod~ na wspar
de linansowe dla Szkoly Pod
stawowej w NUnie na dokoricze
nie budowanych przez rodzie6w
sanitarialow oraz Og6lnopol
skiego Festiwalu Sztuki Estra
dowej "Trema"_ Inne pisma z
prosbami 0 przyznanie dodatko
wych srodk6w rozpalrzono w
swietle propozycji p_ Skarbnik
dolyczCjc.ej podzia~u rezerwy bu
dzetoweJ 1998 r. Do powyz
szych propozycji postanowiono
us10sunkowac si~ na nast~
pnym posledzeniu Zarza.du.
17 wrzesnia odbylo si~ drugie
w tym miesiC:jcu posiedzenie Za
rzqdu Miejskiego. W punkeie
pierwszym om6wiono propozy
cje zmian w budzeeie gminy_
Dotyczyly one wprowadzenia
do budielu dotacn celowych
oraz podzialu rezerwy budieto
wej. W punkcie drugim podj~IO
uchwal~ powoJujqcej sklady ob
wodowych komisjl wyborczych
na terenie miasta i gminy. Punkl
trzeci poswil$cony by! rozpatrze
niu pism skierowanych do Za
rzqdu. SKR-owi postanowiono
umorzyc 50% naleinej kwoty z
tytu!u podatku drogowego pod
warunklem wpla1y pozosta!ej
kwoty. Pismo Sejmlku Sarno
rzCldowego Wojew6dztwa Cie
chanowskiego informowalo 0
przyznaniu limilu 5 Odznaczen
"Za zaslugi dla wojew6dztwa
ciechanowskiego" z okazji swi~
1a 11 Iistopada. Zarzqd nie zde
cydowal si~ na wytypowanie
kandydal6w do odznaczeri.
Kolejne posiedzenie ZarzCjdu
odbylo sifil 1 paidziernika_ Roz
palrzono na nim dwa zagadnle
nia: funkcjonowanie Kas Cho
ryeh i biezqce sprawy gminy. W
pirwszej cZE;lsci wzi~li lei udzial
lekarze z terenu calej gminy. In
rormaej~ 0 zasadaeh dzialania
zreformowanej sluiby zdrowia
przedstawil pan Waldemar Ry
bak - Dyreklor Oddzialu Ciecha
nowskiego Mazowieckiej Kasy
CllOrych. Przybyli lekarze skie
rowali do prelegenta wiele py
tari, w kt6rych wyrazall swe Wqt
pllwosei i niepokoje zwiilZane z
reformq. Dotyczyly one samycl1
lekarzy jak r6wniez wyrazaly
trosk~ 0 pacjenla. Dyrektor za
pewnial. ie Kasy Chorych znaj
dq uznanie spoleczne. Stanowl
ska ludzi na codzien zajmujq
cych si~ opiekq zdrowotnq naj
lepiej eharakteryzowal g!os jed
nego z dyskulantow, ktory po
wiedzial, ze do lej reformy nie sCj
przygotowanl zar6wno lekarze
jak i pacjenci_ Burmislrz korzy
slajClc z okazji poinlormowal, ie
amorzqd wyehodzCjc naprze
ciw reformie sluiby zdrowia
chee zakupic dla miejscowej
przyehodni aparal do anallz.

W drugiej ez~sci spotkania po
raz kolelny rozpalrzona spraw~
przej~cia kolektora sciekowego
w Mogowie. Przygolowane lO
stala porozumienie w wyniku
ktorego 9 min a przejmie kole
klor, a w doprowadzeniu go do
stanu uzywalnosei parlycypo
wac oprocz gminy b~dzie takie
kolej i mieszkaricy Mogowa.
Drug<\ sprawq rozpalrywanq w
tym punkcie bylo zagadnienie
organizacjl us!ug medycznyeh
slopnia sredniego. Zainlereso
wanie zorganizowaniem lege
rodzaju us!ug wyrazi! "Caritas"
Plock. Instytucja ta gotowa jest
zaangaiowac powaine srodki.
Przewidywany I'est przelarg na
tego rodzaju us ugi. W wypadku
p omyslneg 0 rozslrzyg ni~cia

przetargu wsp61nym wysilkiern
gminy i "Caritasu" wyremonto
wana bylaby slara plebania. Za
rzqd wyrazil zgodE;l na podj~cie
dzialan w celu pozyskania na
teren !;}miny uslug medycznych
stopnl3 sredniego. Ponadto
om6wiono spraw~ zakupu apa
ralu do analiz rnedycznyeh dla
nasielskie] przychodni. Moina
go naby6 na raty. CZl$sc bylaby
zaplaeona ze srodk6w roku
1998. a ez~sc z nowego budie·
tu. Przewazylo zdanie. ie z re
alizaejq lego zagadnienia lrze
ba poczekac do roku nasltilpne
go. a decyzjE;l naleiy zostawic
nowe] Radzie i nowemu Zarz<\
dowi, kl6re bye moie uznajCl za
pilniejsze inne zakupy_
Wynolowal AZ.

Telefonia kom6rkowa
Posiadacz8 lelelonaw kom6r
kowych Ery G5M jui wkr6lce
b'ildq mogli korzysta6 ze swych
urzqdzeri na terenie miasta i
gminy. Odpowiednie urzCjdze
nia zostanq zainstalowane przy
ul. Ploriskiej.

Kanalizacja
Zostal rozslrzygni~ty przetarg
na wykonanle kanahzacji de
szczowej w PiE;lseirogach No·
wyeh na ul. Zlotej. Wygrala go
ptonska firma - ZarzCjd Dr6g i
Masl6w_

Elek1ryfikacja
Rozpocz~ta siG inweslycja
pod nazwa, "Elektryfikac)a
Osiedla Krupka II". Jest ona fi
nansowana przez gmin~. za
klad energetyczny i mleszkan
c6w lego osiedla.

Sluiba zdrowia
Trwaja, rozmowy w sprawie
zlokalizowania w naszym mies·
cie slacji "Caritas'·. kt6ra ofero
walaby szeroko rozumiane
uslugi pielt;!gniarskie na terenie
miasta i gminy Nasielsk. Podob
ne stacje dzialajq w Zurominie i
Pultusku, a ocena ieh uslug jest
bardzo wysoka.
Wodocifl9 i
W ostatnich dniach dokonano
komisyjnego odbioru i przeka
zania do eksploatacji sieci woo
dociqgowej wraz. z przylCjczami
we wsiach Krogule i Wqgrodno
- 56 gospodarstw (wykonawca:
"Melwobud") oraz w Mazewie j
Lubominie . 36 gospodarstw
(wykonawca: BUDMARK).
Og!oszone zoslaly dwa prze
targi na wodoei2jgi wraz z przy
!qczami we wsiach Krzyczki Pie
niqiki i Szumne oraz w Popo
wie. Inwestycje Ie majq bye wy
konane wiosnC:j1999 r.
Oczyszczalnia
Do korica biezqcego roku
warszawska firma "Hydrocen
lrum SA" ma wykonac konce
pcj~ oczyszczalni sciek6w dla
miasta i okolicznych wsi. Do
c )wlli obecnej ta sama firma wy
konala jui studium koncepeyjne
kanalizaeji Sciekowej.

Drogi
Kontynuowana jesl budowa 1
km drogi Pianowa-Kl;!dzierzawi
ceo Aklualnie dokonuje slG jej
stabillzacji, co jest konieczne
przed asfaltowaniem.
Rozstrzygnj~te zosta!y dwa
prz8largi na asfaltowanie nastl$'
pnych dr6g. Wygra!a ie firma z
Plonska . Przedsifilbiorstwo Ro
b6t Drogowych i Mostowych.
NawierzchniG asfaltowq uzyska
draga wojew6dzka w Andzinle
(800 m) i ulice - Wiejska i Pia
skowa (Iqcznie 500 m).
Ulice
W koneowq faz~ wkroczyla
modernizacja ulicy Kosciuszkl
na odcinku od TP SA do Banku
PKO. Szybko postl;!puje takie
modernizaeja chadnika przy ul.
Koseiuszki na odcinku od ul.
Mlynarskiej do kina Niwa. Prace
te wykonuje Zarzqd Dr6g i Mo
stow z Plonska.
Trwa budowa przystanku
aUlobusowego przy ul. Mlynar
skie). WykonaweCl zadania jest
Przedsi~biorstwo Rob6t Drogo
wych i Mosto~~cl' z P!onska.
Wi~kszosc prae drogowych
na terenie naszej 9miny prowa
dZ q dwa przedsll$biorstwa 2
Plonska. Zadania wykonujq
szybko i solidnie. Nazwy iet!
brzmiCj bardzo podobnie i dlale
go dla ich rozr6inienia uiywa
siG eZl$sto nazwisk kieruJqeyeh
nimi dyrek10r6w. Otoz Przedsi~
biorstwem Rob6t Drogowych i
Moslowych kieruJe pan Miro
slaw Lazarski, a Zarzqdem or6g
i Mostow pan Roman Walter.
AZ.
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"Nie jesteSmy parti~ k1aso~"
1. Czy formula PSL jako
parlii klasowej jest nadal
aktualna?
Nie loco jest w programie. nie
to co rzeczywiscie dane uQrupo
wanie robi, Jakie dzialanla po
dejmuje na niwie politycznej i
parlamentarnej deeyduj~ 0 spo
sobie postrzegania PSL-u. leez
wizerunekjaki istnieje w naszym
spoleczer'istwie, postrzeganie
nas jako partii klasDwej. Polskie
Stronnietwo Ludowe nigdy na
pierwszym miejscu nie slawialo
spraw rolnictwa. Od poezqtku 
od stu lat - na pierwszym miej
seu zawsze staly sprawy pan
stwowe: wolna, suwerenna, w
pelni gospodarczo sprawiedliwa
Polska. Na drugim miejscu bylo
postrzeganie wszyslkich spraw
spolecznyeh przez pryzmat do
brze rozwijajqcej si~ gospodar
ki. Dzisiaj jest to szczeg61nie
waine, wil;lC glosno mowimy, ie
nie rozwiqie si~ i:adnych prob
lem6w spotecznych: oswiaty,
opieki zdrowotnej, podniesienia
konkurencyjnosci poszczeg61
nych dziedzin naszej gospodar
ki, nie rozwiCjze sit;) problemu
strukturalnego n3 WSI i rolnie
twa. jeieli nasza gospodarka
nie b~dzie rozwijala si~ dynami·
eznieJ. Dlate90 lei, jeieli dlce
my myslec 0 dop~dzeniu
paristw Unii Europejskiej i zbli
zye si~ do tamtego poziomu, to
musimy osiqgnqc trwaly wzrost
gospodarczy i to trzykrotnie
przekraezaJqcy sredni wzrost w
panstwach Unii Europejskiej lj.
ok. 7%. Na trzeeim miejscu Sq
problemy spoleczne, m.in. pod
niesienie poziomu edukacyjne
go na obszarach wiejskieh. W
spos6b paskudny dzieli si~ Pol
sk~ na raine sposoby - na mia
sto i wies. Uwazam, ze to nam
szkodzi wszystkim.
PSL sqdzi, ie nie da si~ roz
wlqzae problem6w mieszkar'i
cow wsi, jeieli nie rozwiqie si~
problemow mieszkanc6w miast.
Z powyzszego wynika, ie nie da
sil;l rozwiCjzae problem6w mie
szkaricaw miast. jeieli nie roz
wiqie si~ problemu struktural
nego mieszkanc6w wsi.
Ostatnia kadencja, niestety z
przykrosci q to stwierdzamy,
utrwalila w naszym spoteczen
stwie nasz wizerunek jako partii
klasowej. Naszym bl~dem bylo
to, ie wzi~lismy na siebie obo
wiqzki. ktore powinny pelnit
Zwiqzki Zawodowe. Dzisiaj to
oddzielamy, okreslamy pole
dzialania ZWi qzk6w Zawada
wych i okreslamy pole dzialania
partii politycznej, nawel taklej
jak nasza, ktora jest pani q 0 ro
dowodzie chlopskim, ktora ma

g!6wny elektarat na obszarach
wiejskich i malomiasteczko
wych i to nam si~ udaje. Z na
szej iniejalywy powstala Komi
sja Koordynujqca dzialalnose
organizacji rolniczych, wspiera
my I konsolidujemy je. gdyi naj
wi~ksz~ slabosci q mieszkan
cow wsi jest to, ie Sq grupq za
wodowq slabo zorganizowanq.
2.Czy PSL nie obawia si~ 0
potencjalny elektorat na wsi?
Na wsi polskie) mieszka ok.
40% naszego spoleczenslwa,
ale tak naprawdlil tylko 1/3 uzy
kuje dochody i utrzymuje si~ z
pracy w rolnictwie. Na obsza
raell wiejskich mieszkajq takie
osoby dojeidzaJqce do pracy
poza swoje srodowisko, na
llczyclele, lekarze, pracownicy
administracji samorzCldowej...
My ehcemy bye reprezenlantem
calego lego srodowiska, cheieli
bysmy bye postrzegani jako
przedstawiciele ieh interes6w.
niezaleznie od wykonywanego
zawodu. W ramach retormy ob
szar6w wiejskich - reslruktury
zacji rolnietwa liczba ludnos'ei
bezposrednio zwiqzanej z rol
nictwem b~dzie si~ zmniejszac.
My jednak mamy nadziej~, i:e
nasz potencjalny elektorat nie
b~dzie mial tendeneji spadko
wej.
3. Cz~sto padajll zarzuty
pod adresem PSL, i:e chcecie
konserwowac obecn(l stru
ktur~ na wsi...
Nie zgadzam si~ z tym niestu
sznym zarzutem. Gdyby tak rze
czywiscie byio, bylibysmy nie w
porzCjdku wobec sCjsiad6w.
Czyi. moi.na konserwowac obe
enq biedr; jaka panuje na wsi?
4. Odnosi si~ wrai:enie, i:e
PSL dose sceptycznie jest na
stawione do przystijpienia
Polski do Unii Europejskiej.
W 1992 roku, kiedy Sejm ra
tyfikowal uklad 8uropejski. PSL
bylo "za". W 1994 roku Premier
RP, wywodzqcy si~ z naszej
partii. skierowa! oficjalny wnio
sek a czlonkostwo Polski w Unli
Europejskiej i my takie jestes
my za mtegracjq Polski w stru
kturaeh europejskieh. Uwaza
my, ze Polska ma olbrzymiCj
szans~ wejscia na szybszq dro
g~ rozwojU i bardziej efeklywne
go rozwiCjzania problem6w stru
kluralnych, Jakie dzisiaj istniejq i
to nle dotyezy tylko rolnictwa.
Nie jestesmy niepoprawnymi
entuzjastami. leel pragmatyka
mi. Opr6cz szans dostrzegamy
takie zagrozenia i po to 0 nich
m6wimy, aby je rozwiqzac za
nim weJdziemy do Unii Europej
skiej.
5. Kt6ra grupa zawodowa
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moze osiqgnqc najwyzsze ko
rzysci na integracji w struktu
rach europejskich?
Uwazam. ze naJwyzsze ko
rzysei moze osiqgl1qc rolnictwo,
ale pod warunkiem. i.e uzyska
my rowne partnerskie prawa
tunkejonowania w ramach jed
nollte90 rynku. Jeieli je uzyska
my, nle boj~ Sl~ konkurowania z
Uniq Europejskq. Obawiam Sifil
deklaracji polityk6w. ktorzy za
eenlil przystqplenia do Unil uwa
zaJq, ie powinnismy ust~powac
w sprawach polskiego rolnictwa.
Jezeli przegra nasze rolnlctwo,
to przegramy Wszyscy.
6.Gdyby byl pan voce Pre
mierem, w jaki spos6b restru
kturyzowalby rolnictwo?
Spos6b restrukturyzaeji na
szego rolnlctwa powinien bye
europejski. Nalezaloby wypel
nie zapis konstytucyjny, ie pod
stawq ustroJu rolnego Sq rodz.ln
ne gOSFodarstwa rolne. To Jest
wymys wsp61nej pol1tyki rolnej
w panstwach wsp61noty euro·
pejskiej. Polityklil wobec obsza
row wiejskich naleiy podzielle
na dwa sektory. Pierwszyrn z
nich Sq gospodarstwa, kt6re Sq
dobre i mog~ bye podmiotem
polityki rolnej, kt6re majq szan·
Slil stac sir; rynkowymi.
Drugim sektorem Sq gospo
darstwa. kt6re Sq tylko nimi z
nazwy, osiqgajqee bardzo ni
skie doehociy. Dla ieh wlascicieli
nalezaloby znaleie allematyw
ne mozliwosci zatrudnienia. W
okresie dochodzenia do stwo
rzenia tym ludziom miejsc pra
cy, niezb~dne Jest socjalne
wsparcre. Mysmy to propono
wall Jui eztery lala temu, ale za
rzucano nam korzystanie z eu
ropejskich wzoreow I d05wiad
czen ... Ci politycy, kt6rzy obec
nie majCl na ustach" europej
skosc" chcq nasze rolnictwo po
stawie na tory nieeuropejskie. W
pans wach Unii Europejskiej rol
nielwo jest wylqczone spod ry
goru wolnego rynku i konkuren
cjL Nawet handel anykulami rol
nymi jesl wylqczony spod zasad
wolnej konkurencji. a nam sil;
wszystkim wmawia wolny rynek
i konkurenCJ~. Podstawowym
eelem polityki rolnej winno bye
zapewnienle dochodu produ
centowi rolnemu. by zapewn1e
mu godne iycie i r6wnorz~dny
eel - zagwarantowanie calemu
spoleczer'istwu dostr;pu do do
brej zywnosci i to po odpowied
niej cenie.
7. W lipcu odwiedzil pan
Stany Zjednoczone. Jak bar
dzo w tyle jest polskie rolnic
two w por6wnaniu z amery
kar'lskim?
Myslfi', ie naszego rolnictwa
nie mozna por6wnywae z ame
rykar'tskim, gdyi jego specyfika
jest zupe/nie inna, uwarunkowa
nia spoieczne i ekonomiczne.
Stany ZJednoczone dysponujCj
10% zasobem globalnym grun
t6w rolnych, a populacja amery·

kanska stanowl 4%, stqd ta In
nose i niemoiliwosc porowna
nia. Amerykanie dzisiaj rnowlq,
ie kilkadziesiqt lat temu popel
nili blCjd restrukturyzujqC swoje
rolnictwo poprzez pryzmat eko
nomii.
Obysmy my lakiego bl~du nie
popeinili, bo wies , rolnictwo to
ie tylko produkcja i oplacal
nOSe. Nie powinnismy zapomi
nac 0 innych sprawach: kulturo
wyah, spolecznych, 0 ochronie
srodowiska, funkcjl osiedlen
ezej. z ktorej w zaden spos6b
lie powinnismy rezygnowae.
8. Czy amerykar'lskie rolnic
two jest dotowane przez pan
stwo?
Stany Zjednoczone dotujCj
rolnictwo, dotowaty i stabllizo
waly, gwarantowaty eeny, doto
waty eksport nadwyzek produ
kcji. Od 1996 roku zmnieJszono
wsparcie dla rolnictwa, ale nadal
ono funkcjonuje.
9. Jak pan widzi przysztose
tolnictwa indywidualnego, w
kontekscie przyst.qpienia do
Unii Europejskiej?
Jestem calko,vicie przekona
ny, ze poiitycy Unii Europejskiej,
a takze lobby rolnicze Unii nie
obawia si~ rozdrobnienia na
szego rolnietwa. obawiaja SiE;
natomiast potencjalu naszego
rolnictwa i doskonale wiedzq, ie
polski rolnik produkuje po prostu
taniej. Ostatni raport Komlsji Eu
ropejskiej na temat stanu na
szego rolnictwa dowi6dl, ie na
sze rolnictwo pracuje efektyw·
niej. Jezeli wezmiemy pod uwa
g~ doeh6d z 1 ha wraz z dota
cjaml, subwencjaml. to w Unii
Eurapejskiej jest on prawie dwu
krotnie wyzszy. Jeieli zatem
polskie rolnictwo byloby objE;te
tymi samymi mechanlzmami, to
nie mamy si~ czego obawiac.
Jezeli nie. to nle wygramy kon
kurencji z rolnikiem franCIJskim
ezy niem ieekim. gdyz granica
bE;dzie otwarta tylko w jednq
stronE;'. Rolnicy wymienionych
przeze mnie par'istw otrzymujq
dodatkowo. np. za pszenic~
rownowartosc eeny w postaci
opiat kompensacyjnyeh
Dlatego lez trudno mowic 0
konkurencjl mi~dzy rolnikiem
polskim, a rolnikami Unii, bo
trzeba m6wic 0 konkurencji bu
dietu par'istw. kt6re w r6iny
spos6b wspierajq rolnietwo.
10. Czy Polska moze poz
wolic sobie na suwerennosc
w obecnym systemie geopoli
tycznym?
Uwzgl~dniajqc naSZq sytu
acjt;) geopolityeznCl, powinnlsmy
zmierz8c do integracjl z EuropC!.
ale na wynegocjowanyeh wa
rUllkach. Senlymenty, przyJaini
m1edzy panstwaml Sq, ale pra
wa ekonomli nie b~dq ich uwz,
gl~dniac powinnismy takze
wspierac te ruehy spoleczne w
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"Nie jestesmy parti~ klasowf
dokoliczenie ze sir. 3
Europie Zachodniej, ktore widz~
Europ~ Narod6w, a nie Federa
cj~ Par'istw.
11. Zarzuca sj~ pan u, i:e ja
ko Minister Rolnictwa nie zro
bil tyle ile megl ?
Te zarzuty Sq bardzo modne,
ale niesprawiedliwe jezeli formu
lujq Je CI, kt6rzy mleli wi~cej czasu
i niewiele zrobili, tylko biernie
przyglqdali 5i~ rozwojowi sytuacji
w rolnlctwie. Ja mialem tylko poj
roku, czas bardzo krotki.
12.Gdybysmy magli cofnqc
czas, czy decyzje wowczas
podj~te, podjlt'by pan ponow
nie - mysl~ 0 umowie z pan
stwami CEFT A.
W tej krytyce i oSkarzeniach
skierowanych pod moim adre
sem jest stawiany zarzul, :ie
musimy imporlowac, poniewaz
zawarto umow~ na import. Ci,
kt6rzy tak m6wiCj, nie m6wi q
prawdy, bye moze nie wiedz q na
Gzym ta umowa polega. Umowa
CEFT-y jest umOWq og6lnq, nie
stwarzajCjcq prefereneji zadnej
ze stron. Szczeg61nie zas tra
ktuje wrazliwe rynkl ralne. Tym
wszystkim, kt6rzy negalywnie
wypowiadajq sir;: na temal lej
umowy. Polecam artyk.uI14. Za
pis ten daje kazdemu paristwu
mozliwosc podj~cia takich dzia·
lan, kt6re zahamujq import w sy·
luacji kiedy powoduje zakjoce
nia na rodzimym rynku. Na pod
stawle tego artykulu, wtedy kie
dy bylem Ministrem, wprowa
dzono cla na importowanCl skro
bifil i eukler z panstw CEFT-y.
Dlaczego nie wprowadzono za
kazu importu lub nie podniesio·
no cel na Importowane zboze z
CEFT-y. Ja wiem dlaczego.
Slrategiq obecnego Rzqdu bylo
obnizanie InllaGji (wysoklej na
poczqtku roku, przez podwyzki)
pOPrzez spadek dochod6w rol
n/ezych, kosztem obnizania cen
produkt6w rolniczych. Dlatego
mamy dzis tak dramatycwCl sy
tuaCjr;! ekonomicznq na wsi.
13. Czy panskie gospodar
slwo jest oplacalne?
Moje gospodarstwo liczy 26
ha. Mam chlewnil;! . 12 matek w
cyklu zamkni~tym, do tego pro
dukcja ziemniak6w (w teJ chwili
zmniejszona - ze wzgl~du na
eeny I praeochlonnosc). Gospo
darstwo moje, jak wifilkszosc go
spodarstw srednich i duzych.
jest po prostu nieoplaealne.
Gdybym nie mial dodatkowego
uposa:i:enia, nie dysponowat
bym srodkami niezb~dnymi do
zastosowanla prawidtowej
agrotechnikl (nawozenie,
ochrona). Moi sCjsiedzi stan~li
przed wyborem taklm, ezy za·

stosowac nawoienie, czy zaku
pic dZleclom niezb~dne artykuty
szkolne. Wi~kszosc z nich wy
brala to drugie, ale to sif;J odbije
w nast~pnym roku na spadku
produkCji I doehodu. Okazuje
sifil, ze w najlrudniejszej sytuacji
SCj gospodarstwa duze. CZ!;!sto
mlodzi rolnicy zadajq mi pytania
czy cos si~ zmieni na lepsze w
polskim rolnlctwie. ezy maJCj
szukac pracy... Ja na to pytanie
nie potralifil odpowiedziee, mo
g~ tylko zach~cie do cierpliwos
ci i proszfil aby nie opuszczali
gospodarstw. Mam nadziej~. i:e
uda nam s i~ doprowadzie do po
wainego traklowania polskich
produeent6w, bo to musi siG
zmienie.
14. Czy istnieje Jakas recep
ta na oplacalnosc produkcji
rolnej?
Od polityki panstwa w olbrzy
mim slopniu zalezy ezy gospo
darstwo (nawet 5 hal bfildzle
przynosilo dochody. To jest
kweslia Inlegracji pionowej i po
ziomej w rolnictwle. Integraeja
pionowa polegalaby na powi q
zaniu zaktad6w przetw6rstwa z
producentami i kontraktacja, 0
kt6rej wstydzq si~ mowie, a to
musi wr6cic.
Inlegracja pozioma polegala
by na powrocie do form sp61
dzielczosci. Jezeli sil; komus
nazwa nie podoba nazwa "Spa·
dzielnia". niech zmieni jq na
"GruPQ wspolnego ui.ytkowania
rnaszyn". Cz~sto oczekujemy
od Rzqdu zbyt wiele, nasze
problemy same si~ nie rozwi q
Zq. Tu aj widzl; ogromne pole do
dzialania dl dziajaczy samo
rzqdowych, dla Zwi<\zkaw Za·
wodowych, dla ludzi zwiqza
nych bezposrednio ze srodowi
skiem wlejskim.
15. Cz~sc spoleczeristwa i
Rolnicy obawiaj~ si~ wyprze
dazy cudzoziemcom polskiej
ziemi? Co pan 0 tym sijdzi?
Jezeli do mojej Gminy przyje
chalby przys!owlowy Niemiec I
cheialby zakupic z.iemil; pod in
westyejl;!. to natychmiast sprze
dalbym. JesJi ct,cialby kupie zie
mil;! rolniczCl, nie zgodzilbym si~.
Uwaiam, ze powinno to bye za
bronione. Nikt od nas w Unii Eu
ropejskie/' nie wymaga sprzedaiy
ziemi ro niczej na preferencyj
nych warunkach cudzoziemcom,
16.U kor'lczyl pan Tech n i
kum Hodowlane (1981 r.) w
Golijdkowie, nieopodal Na
sielska. Jak pan postrzega
przyszlosc szkolnictwa rolni
czego?
W ramach reformy admini
slracyjnej i rsformy oswiaty,
szkolniclwo rolnieze ma bye wy
ICjczone spod kurateli Ministra
Rolniclwa, bl;!dzie przekazane
do og61nej stary szkolniclwa
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sredniego. W moim przekona
niu la baza, ktorCj dysponowalis
my, straci. Mysl!;!, ze wszelkie
sprawy zwiCjzane z oswiatCl rol
niczCj i reforma oswiaty nie po
prawi sytuacji szkolnictwa
rolniczego. Dop6kl mlodym lu
dziom nie stworzy si!;! godnych
perspektyw zycia na wsi, dop6ty
do szk61 rolniezyeh b~d& trafialy
przypadkowe osoby.
17. Gdyby pan zlowil zlot<l
rybk~ jakie byfyby pariskie
zyczenia?
- Zawsze szcz~sliwa rodzina.
- Polska sprawiedliwa, dajqca

r6wne szanse (bez wzgl~du na
miejsce zamieszkania. czy sta
tus spoleezny).
- Aby Polskie Stronnictwo Lu
dowe moglo nadac nowoczesny
wymiar aspiracjom mieszkan
cow wsi.
W imieniu czytelnlk6w "Zycia
Nasielska" dzil;kujfil za rozmo
w~,

Z panem Jaroslawem Kalino
wskim - Prezesem Polskiego
Slronnictwa Ludowego - rozma
wiala Katarzyna Cienkowska.

TREMA PO HAZ DRlIGl
16. paidziernika goscillsmy \'1
Nasielsku uczestnik6w TREMY
- Og61nopolskiego Fesliwalu
Sztuki EslradoweJ. Wojewodzki
Dom Kultury, Agellcj~ TREMA,

jest Wojcieeh Gl;!sicki - dosko
nale znany Nasielszczanom z
wielu koneert6w jakie dal w na
szym miescie.
Przez koleJne dwa lata kiedy

Czerwony Tulipan rozgrzal. zazwyczaj nie skarq do spontanicznych reakcjl,
nasielskEl publicznosc

Naslelskie Towrzystwo KUlutry i
Nasielski Osrodek I<ultury.
W tym roku na nasielskiej
scenie zaprezentowali sil;!:
CZERWONY TULIPAN. Jaro
slaw Chojnacki, Formaeja CHA
TElET, Janusz Grzywacz i Ka
sia Stfilpniowska.
Calosc byla wysmienicie pro
wadzona przez Piolra BaHro
czyka.
Pomyslodawcq tej imprezy,
kt6ra goscila w trzech miastach
wOjew6dztwa ciechanowskiego

goscilismy u siebie TREME;
urosta ona do plerwszoplano
wego wydarzenla kUlturalne~o
w naszym miescie. Szkoda. ze
lak rzadko mozemy oglqdae u
siebie znanych artyst6w. Miej
my nadzieifil, ze nowa Rada
Mie/ska przychylnleJszym
okiem spojrzy na kultur~ i b~
dziemy mogli cZl;sciej goscic w
naszym miescie slawy PoJsk/ej
Sceny.
M.T.

Wszystkim Wyborcom, kt6rzy oddali
swoje glosy na kandydatow Przymie
rza Spolecznego serdecznie dzi~ku·
jemy
Trese oplacona przez Komilal Wyborczy
Przymiarza Spolecznego
Sprzedamy nowt' dom 0 po
wierzchni 156 m do wykon
czenia w poblizu slacji PKP Na
slelsk, tel. (0-23) 693 07 20.

Sprzedam Poloneza Caro
1,6. Rok prod. 1994. Tel. (0-23)
692 t 1 24

W przeciagu miesiqca wrzes·
nla w naslelskim oddziale PKO
BP ujawniono 3 fal zywe ban
knoty 0 nominale 100 zl.
Budy Siennickie 11.09. Z te
renU sZkoly nieznani sprawcy
skradli 2 rowery g6rskie wartos
CI 1200 zl.
Mazewo Dworskie 12.09. W
tej miejscowosci, w wyniku
zwarcia instalacjl eleklryczneJ 
splon<il dach obory.
Nasielsk 14.09. Nieznani
sprawcy dokonall kradzlezy sa
mochodu marki "Polski FIAT
126p." war10sci 3000 zl. ktory
uszkodzony, odnaleziono na te
renle gminy SWiercze.
Budy Siennickie - nieznani
sprawcy dokonali wlamania do
ski piku sZkolnego, skCjd zabra
II przybory szkolne oraz slody
cze wartosci 200 zl.
Cieksyn 16/17.09. Nocq z nle
zamkni~tego garazu dokonano
kradziezy Flata 126 p.. wartosci
3000 zl, no. szkodli! mieszkanca
tel rnlejscowosei.
Naslelsk 18.09. Na ul. Lipo
we], klerujC\cy samochodem
..Nysa" najechal na sto/'qcego
m~zczyzn~, klory zosla przy
cisnlr;:ty do stojqcej obok przy
czepy. W wyniku zdarzenia
poszkodowany doznal zlama
nia r~kl i nogl. Przebywa w slpi
talu w Ciechanowie.
Krzyczki-Zabiczki 18/19.09.
NocEi. nlemani sprawey skradli
z obory klo.cz gniad q wariosci
3500 zl.
Mi~koszyn. W lei miejsco
woscl nieznanl sprawcy po wy
rwanlu skobll zabrall z kurnika
12 Indyk wartosci 1200 z1.
Studzianki. Nocq 22/23.09. z
nlezamknl~teJ stodoly skradzlo

no silnlk elektryc ny 7,5 kw war
losci 700 zl.
Jackowo. Nocq 23/24.09.
dokonano wlamanla do remlzy
O.S.P. skqd skradzlono paliwo,
obuwie straiackie, w~ie gasnl
cze Inny osprz{lt na szkodl;!
Ur?~du Miejskiego w Nasielsku
Zabiezyn. 25/26 z nieza
mknlliltej obory nieznani spraw
cy skradli 3 krowy wartosci
25.000 zl.
Piesei rogi. Nieznanl spraw
cy powybijall szyby w budynku
przedszkola powodujqc straty w
wysokoscl 500 zl.
D~binki. Dw6ch nlelelnich
mieszkancow Nasielska probo
walo dokonac kradzieiy rowe
row g6rsklch z terenu szkoly
podstawowej. W wynlku podjE;!
lych przez uczniow I policj{l
dzialan odzyskano skradzione
rowery.
Nasielsk. 2.10. Mieszkaniec
ElblClga oferowal do sprzedazy
na nasielskim targu papierosy i
alkohol bez znak6w akcyzy.
Nlelegalny towar zabezpieczo
ny zoslal przez pracownikow
UrzE;ldu Konlroli Skarbowej w
Clechanowie.
Lelewo. Nocq 2/3.10. z nie
zamknil;!tej obory nieznani
sprawcy skradli krow~ I clelaka
wartosci 2000 zt
Ruszkowo. Nocq 4/5.1 O. nie·
manl sprawcy poruszaJElcy sif;
samochodem "Star" skradzio
nym w Nowym Oworze Maz_, po
wylamanlu oklenka doslali si~
do obory, skCld skradl" 5 kr6w
wartosci 7000 zl.
Cegielnia Psueka. 6. D. nie
znany sprawca po IJylamaniu
drzwl wejsciowych doSlal si\l do
damku jednorodzinnego skad

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Medyk zajrzal do chorego, wzial za pUis, kiwnql glowq I nie
kazal budzic z drzemki.
Lowczo.nka Jui mlala przygotowanq kawli!, ktora wywolala
usmiech na 1warz doktora.
By! to maly czlowieczek. w granatowym fraku, ze 5wiecqcymi
guzlkaml. W wqskich, popielatych spodenkaeh I w peruce pUdra
wanej na gfowie. Cale 10 ubranie bylo pomi~te owaltownq po
droiq .
~
Panna lowczanka przypalrzywszy SIf7 medykowi. przeiegnala
si\l ukradkiem:
-ls1ny diabel, sztuczka kusa. zgin! przypadnij!
Ale imc pan Meyszner nie posluchal egzorcyzmu. zasiadl.
peruczk{l poprawil. rlilce zatarl I pasllil si~ sowicie. Podzi~kowal
po1em za kaw~ lamanym j~zykiem i udal silil do chorego.
Starosta wlasnie si~ obudzll, czul Sl~ nieZle. nawet byl nleco
glodny.
Dlatego tei: pewnie takl oslabiony - utrzymywala lowczanka.
Medyk jednak, gluchy na wszelkie uwagi, pozwolil tylko fihzan
klil kleiku i bardzQ surowq diet~ na caly tydzien przepisal. Przy
sposobil z pomocCi ksif7dza Remigiusza r6ine mlkstury i te
zalywac kazal; nareszcie zaleclwszy spokojnosc umyslu i zycie

skradl lelewizor kolorowy war
loscl 1100 zl.
Na terenis naszej gminy w
Kosewie oraz Nasielsku ujaw
niono plakaty wyborcze komlte
lu "Nasza Gmina". ktorych
tresc byla niezgodna z orygma
lem plakatu. Prokuratura Rejo
nowa prowadzi dochodzenie w
tej sprawle.
Pieseirogi Stare. 8.10. nocq
n1eznanl sprawcy dokonali wla
mania do garaiu na posesji jed
nego z mieszkanc6w tej miejsco
WOSCI skad skradll samoch6d
"P%nez" wartosci 2000 zl.

Psuein. Dokonano wlamania
do sklepu wielobranzowego
"GS" skqd skradziono art. spo
zywcze i chem'czne wartosci
2500 zl.
Nasielsk. 10.10. nieznani
sprawcy dokonali w!amania do
hydroforni "GS" skad skradzio
no silniki elektryczne, oprzyrzq
dowanie, klucze war10sci 4500

zl
Nasielsk Noca 12/13.10,
nieznany sprawca lIszkodzll
szyb~ antywlamaniowC\ w oknie
ap1eki "Arnlka" powodujqc
szkody wartosc' 1000 zJ.

Szansa na nowe miejsea praey
dokonczenie ze sir. 1
Aby otrzymac kredyt na prefe
rencyjnych waru nkaeh nalezy
zwr6cic sili! do wytypowanego
przez Agencjl;! banku i przedsta
wic tzw. biznesplan. OCena jego
zalozen nalezee b~dzie do ban
ku I on podejmuje decyzje 0
przydzieleniu bqdt odmowie
przydzielenia poiyczki. Na jed
no zaplanowane mlejsce pracy
moina uzyskae 20.000 zL
Okres splaty zadtuienia wyno i
4 lata. Odsetki SCI VYyjC\tkowo ni
skie. Przedsili!blorca musi tez
zaangazowac w przedsif,Jwzi/il
cie pewne srodki wlasne. Muszq
one stanowic przynajmniej 30%
planowanej wysokosci nakla
dow. Srodkl uzyskane z pozy·
ezek powlnny bye przeznaczo
ne na inwestycje. Dopuszcza
si~ jednak mozliwose przezna
czenia do 25% kWOly udZJelonej

pozyczki na zakup srodkow ob
rolowych potrzebnych na utwo
rzenie miejsc pracy.
S~ wil;!c pieniqdze, ktore moz
ne uzyskac na bardzo dobrych
warunkach. Nasielscy przedsir;:
biorcy jako j dni z pierwszych IN
kraju misli moiliw05G spolkania
si~ z tak wysokiej rangl urz~dnl
kiem Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa i poznae
zasady przydzialu kredytu. Czy
szo.nsa zoslanie wykorzyslana,
czy przybl;!dzie nowyeh miejSc
pracy? Dotychczasowe do
swiadczenia w tej kwestil nle Sq
zadawalajqce. Znany mi jeS11y1
ko jeden przypadek w Nasiel
sku, kiedy to z inne) instytucji
wspierajqcej tworzenle nowych
miejsc pracy wzi~to kredyt i
utworzono 2 miejsca pracy. 00
lychczas jednak warunki udzle
lania pozyczek nie byly zbyt
zadawalaJqce, a i pieni~dzy cz~
sto brakowalo. Teraz ma bye
inaczeJ (Iepiej).

umiarkowane, olrzymawszy za swoje lrudy dwadziescia duka
tow w zJocie, bardzo zadowolony odjechaL Olugo jednak pami~
tal drogf;l do Nasielska i opowiadal 0 nlej swaim znajomym.
utrzymujqc, ie gdyby wierzy! w diabla, bylby wtedy myslal, ie
wpad! W jego szpony I prosto jedzie do plekla.
Ale wrocmy do zamku Nasielskiego.
Z dnia na dzien polepszal si\l stan zdrowia pana Jozefata; jui
sif;l troclw zaczyna zajmowac interesami, i oto z jego polecenia
ma pisae list pan Nikodem do pana Ste ana Laszcza, towarzy
sza sapiezynskiej chora.\Jwl. konstytujqcej w Humaniu.
Kapitan sledzi W swoJej izdebce nad arkuszem bibulastego
papieru, umaczal pi6ro g~sie w inkauscie domowej roboty, Z
sadzy, galasu i koperwasu, i koncypuje. Cif;lZko to idzie, bo r~ka
szabli a nie piora zwyczajna. Ai. pan Czaplic, patrzqcy z usmie·
chem na zmarszczone czolo pana Nikodema, podjql si~ wyrr;
ezyc go w tel imprezie.
- No to pisz wase - wyrzekl z ulgq kapitan.
Pan Czaplie wlozyl na nos okulary. Spojrzal pod swiaHo na
nosek pJora. przyclql go nieco I zaczyna:

Kochany SynowczeJ
Z rozkazu jasnie wlelmoinego starosty, polecam ci, zebys jak
najprf;ldziej z wojska si~ zwolnil I do Nasielska wracal. Jezeli
inaczej bye nie moze, daj za siebie zastf7pc~, na co fundusz
b~dzie ci przyslany. Powr6t tw6j jest konieczny, gdyz jasnle
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OGlOSZENIE
o przetargu nieruchomosci
a podstawie art. 38 uslawy z dnia 21 slerpnia 1997 roku 0
gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. Nr 115. poz. 741) i Uchwaly
Rady Miejskiej w aSlelsku z dnla 27 kWlelnla 1998 roku Nr
XXXVI/2511gB Zarzqd MieJskl w Nasielsku ogtasza pisemny prze
terg nieograniczony na sprzedaz udzialu wynoszqcego 1/2
cz~sci z zabudowanej nieruchomosci rolnej polo2:onej we wsi
Jask6lowo, gmina Nasielsk. Przedmiolem przetargu jest:
. Udzial wynosz<jCy 1/2 CZl;sci Z niezabudowanej nieruchomosci
rolne) oznaczonej jako dzialka nr 379 0 og61nej powlerzchnl 2,97
ha polozone) we wsi Jaskolowo.
2. Udzia! wynoszqCY 1/2 c l;)SCI z zabudowanej nieruchomosci
rolnej oznaczonej jako dzialka nr 380 0 og6l(6) powierzchnl 2,29
ha polozonej we wsi Jask%wo. w sklad kt6reJ wchodzq nastfilPujq
ce zabudowania:
- 1/2 CZfilSC budynku mieszkalnego. murowanego. wolnoslojqce·
go. Budynek l-pll;)trowy. nlepodpiwniczony. Budynek jest od kilku
mleslltcy nie zamieszkaly - podleQa post~pujqcej dewastacji,
- 1/2 cz~se budynku inwentarsk1ego, murowanego. Budynek par
terowy. nlepodplwniczony. polClczony z bylym bUdynkiem skiado
wym I kurnlkiem. Budynek jest od kilku miesif;lcy nie uzytkowany i
podlega post!i'puJClcej dewaslacji.
- 1/2 CZf;lSC bylel stodoly. Budynek murowany. parterowy. niepod
plwnlcz.ony. od kilku miesif;lCY nie uilykowany - podlega post~puJq
cej dewastacji.
·112 cZf;lSC piwnlcy betonowej. calkowicie zagtlilbionej w gruncie.
Budowla nie posiada dodatkowego wyposazenia. Budowla Jest od
kilku mleslfilCY nieuzytkowana • podlega postt;lpU/ClceJ dewastacjl.
Wlasclcielem zabudowanel nJeruchomosci rolnej jest:
Gmlna Nasielsk • w 1/2 czt;!sci
Gmina Wleliszew - w 1/2 cz~sci
Prawa do nieruchomosci Sq uregulowane w Ksif;ldze Wieczystej
Nr 26951 prowadzonej przez Slid Rejonowy w Pu/tusku.
Nleruchomosc nie Jest obciqzona prawaml osob rzeclch anI lei
hipotecz.nie.
Przeznaczenie: Nieruchomosc w Miejscowym Planie Ogolnym
Zagospodarowania Przestrzennego gmlny Nasielsk, zatwierdzo
nym uchwalq Rady Miejsklej wNasielsku z dnia 3 kwietnia 1997
roku Nr XXIXl192197 znajduJe Sl~ na terenie przeznaczonym pod
umownq stref q szkodliwego oddzlalywania pro)ektowanego wysypi
ska smlecl.
Cena wywolawcza wynosi 68.650 zlOlych (slownle: szescdziesiqt
oslem tysililcy szescsel pifilcdziesiqt z!otych).
Wysokosc wplacenla wymaganego wadium wynosi 10% ceny
wywolawczej Ij. 6865 zlotych (slownie: szesc Iysililcy oSlemsel
szescdziesiql PIl;)C zlotych).

wlelmozny slarosta, po cifilzkiej ehorobls, kt6rq gwaltowna alte
racya I niezwykle ewenta sprowadzily. potrzebuje do wyr~czenla
Sll;! czlowieka zaufanego.
Na Giebie wyb6r pad/. spero. i.e honor ten niezasluzony od
wdzieczyc polrafisz wiernq sluzbq• usque ad finem vitae.
Kochajqcy CIl; stryi
Nikodem Laszcz.
Post -scriptum.
Pan Jan Zaremba, ktory SIl;! wybral z wnuezkCl do Rzymu.
dotqd nie wr6cll, ani widu. ani sluchu. Supponujlil. ie na miejsce
niB doszedl, tylko go jakis casus latalis w drodze zatrzymal. Catv
dw6r nowennlil odprawial na Ich powrot szczlilsliwy. Wszy Iko w
reku 80ga

Z listem lyrn umyslny poslanlec. J6iwa Omoch. sprytny
mazur, do Humania pojechal. ie zna! drogi. ale zareczyl. ze
do samego piekla trali, jakby bylo trzeba, a coi. doplero na
kresyl ...

XIII.
MOJa pan no - m6wi! starosta - wiec koniecznie chcesz teraz
jechac z Marysi q do Cz~stochowy? Czyzby lego laple] do wlosny
nie odlozye?
. Mo) drogi Jozelacie. czy ty nie widzisz stanu te] nieszczf;!sli
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Olerta powinna zawierac:
1) Imi~, nazwisko j adres oferenta lub nazw~ albo lirm~ oraz
siedzlb~ jezeli olerentem Jest osoba prawna.
2) dat~ sporzqdzenia olerty,
3) oswiadczenle. ze oferent zapozna! sili' z warunkami przelargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeien,
4) olerowanq cent;! i sposob J8J zaptaty,
5) ofetowany spos6b zagospodarowania grunlow.
00 oferty nalezy dolqczyc dowod wptacenia wadium.
Olertfil w zaklejonej kopercie nalezy skladac w terminie do dnia
23 pazdziernika 1998 roku do godz. 13.00 w Urzli!dzie Miejskim
w Nasielsku pok6j nr 6.
Przetarg odbedzie si~ w dniu 28 paidziernlka 1998 roku 0 godz.
10.00 w Urz~dzie Miejskim w Nasielsku poko) nr 13_
Warunkiem przystqplenia do przetargu lesl wplaeenle wymaga
nego wadium podanego w ogloszeniu w kasie Urzedu Miejskiego w
asielsku w lerminie do dnia 23 paidziernika 1998 roku do godz.

13.00.
Wadium zwraca si~ natychmiasl po przelargu. Wadium placone
przez osob~. kt6ra wygra przelaro zaliczone zostame na poezel
ceny nabycia. a w przypadku uchylema Sle przez q osobt;! od
zawarcla umowy wadium przepada na rzecz sprzedajqcego. Ucze
stnlk przetargu moze zaskari:yc czynnosci zwiqzane z przeprowa
dzeniem przetargu do Zarzqdu Miejskjego w Nasielsku w ciqgu 7
dnl ad dnla ogloszenla wyniku przetargu.
ZarzCjd Mlejskl w asielsku zas rzega soble prawo zamknlf;!cia
przetargu bez wybranla kt6re]kolwiek olert
Przewodniczqcy Zarzqdu
(-) mgr Wojciech Ostrowski

Szanownym Wyborcom,
kt6rzy oddali na mnie glosy
W okregu Nr 1
serdecznie dzi~kuje
za zaufanie
Tadeusz Godlewski

we) kobiety? moze Jq la pielgrzymka uspokoi. I ja slubowalam w
ej twojej ci~ikjej ehorobie, ze iak ci ajswifiltsza Panna zdrowle
powr6ci, to niezwloc2nle pOJad~ do CZl;!stochowy; me b~d~
mlala spokoju. az slub ten spelni~.
To czekajcie przynajmnie] do powro u Slefana. Posl~ was pod
jego opiek q. Coz to z.a fatalny rokl - biadal dalej starosla 
nieszcz~scie Marysl, mOJa choroba. I lrzebai: jeszcze. zesmy
pozwolili Zarembie z dziewczynCi na fil Dodr6i nieszcz~snq,
kt6ra sif;! i lak na nic nie przydala. Tyle lemy, ze z Wlednla
wyjechal do Gracu, po em kamieri w wod~! W Trrescie nle byll
weal ,w Rzymie tym bardziej. Zabili gdzies slarego, ograblll, a
dziewczyn~ porwali.
. Nie m6wcle lak. nie mbwcle, mf;'lzu kochany - zawolala
blednqC starosclna - snila mi si~ ktorejs nocy dziewucha mala
biednallulHa sifil do mnie, a medalik CZfilSlochowski mlala na
plerslach.
Grzech 10 w sny wierzyc, ale SCI i takie, co ad 80ga pochodz q,
tak m6wi ksiqdz Remigiusz. A moze na Jasnej G6rze oos Sll;! 0
nlch dowiemy, wszal< tam z r6znych stron przychodz q pielgrzy
mi.
Zawsze ulegla Konkordla lak byla s anowczCl tym razam, ze
pan Jozelat ustqpil i kazal sle szykowac do drag!.
By! to koniec listopada mrozy niewielkie. suctio. droga twar
da. Za kolasq mial isc w6z z plozami, gdyby snleg spadl wszy
stko si~ na same przelozy j droga bfildzie jeszcze lepsza.
(c.d 11.)

Co stycfiaf na ~asiersf(jej Scenie !Jv[uzycznej?
Od ostatnlej wzmiankl 0 aZla
tajqcych przy Nasielskim Osro 
ku Kultury zespolaeh m,n~lo 5
mlesl~CY. Wledy 10 w Zyelu Na
sielska ukazal si~ artyku! OPISU
!qey wyczyny nasielsklch muzy
k6w na I Fesliwalu Rock owym
w Naslelsku.
Ale wr' cmy do lematu: co sly
chae? - bardzo dUlO i gl05no.

lespolem, ktory dokonal zmlan
w swoim skladzie byl SECOND,
klory na miejsee Kamila Umin·
skiego - bas, przyjElI PlOtrka Ty·
ca. Zesp61 TWEETY wys qpil w
nls zmienionym skladzie. Nie
slety na tej Imprezle me zoba
czylismy JUz laklch grup jak MO·
BY DICK i KOSTAS SOUl .
TER, kl6re po Festiwalu Rocko

czynkl chorej na raka. Podczas
gdy nasielskie zespoly prezen
towa!y Sl!; na sceme, pracownl
cy GOK-u z Pomiech6wka ze
brali nie bagatelnCj sum~ 2000
zl.

r6wnie spontaniczne.
Teraz kilka sl6w na temal pla
now. W tym roku zespoly dzia
lajqce przy NOK majCl zamiar
wziqc udzial w kilku przeglq
dach muzyki mlodzieiowej. Pla

-----~-----

..PLAY BACK. PLAY BACK' skandowala publlcznosc w PomlecMw u

o KOMPLEX
Od czasu wspommanego wyzej
Festiwalu zespoly zagraly JUz na
40 Imprezach.
PlerwsZq z nlch byl koncert
zorgal1lzowany Z okazJi poczqt
ku wakaCJI, k16ry odbyl Sif; 28
czerwca w sail kina "Nlwa".
Wlasnle tam moglismy zauwa
zye pewne zmiany w skladach
dw6ch zespol6w. Do PLAY
BACK'U na mlejsee Jarka Kola

wym zawiesily swoJEl dZlalal·
nose. Trzecirn zsspolem. klory
l1Ie zapreze towal Sil;! 28 czerw
ca, byl D·KOMPLEX. Jednak
przerwa w dZlalalnosci lego ze
spo'u trwala krolko poniewai
wsp61me z TWEETY, SECON·
DEM i PLAY BACKIEM zagral
na koncerCle charylalywnym
zorganlzowanym wsp61nle
przez GOK VI Poml8ch6wku i

Nast!;pny koncert odby! sif;! w
sobotf; 5.09. na sladionle m18J
skim w Nasielsku. Tam lapre
zentowaly SI~ 3 nasielskle ze
spoly' TWEETY, SECOND i
PLAY BACK Niestety z powodu
nie zbyt sprzYJajCjcej pogody
koncen do konca obejrzato lylko
gars ka najbardzleJ zagorzalych
fan6w muzyki rockoweJ.

nOwane Sq rownlez koncerty w
Gllnojecku i w Przasnyszu. Jed
nym slowem nasielska scena
muzyczna dZlala prf;!.inie. Wzo
rUltlc silil na swoich starszych
kolegach mlodsi amalorzy mu
zykowan1a zakladajq kol jne
zespoly. Pozostaje mlec ad
ziej~, ze w przyszlym roku wa
runki do rozwoju dla mlodziezy

~ 'f":l7»~~~~

WEETY

SECO D na ,adionle

kowsklego - spiew, dolqczyl Ja
rek Kaczmarczyk. a miejsce
Marcin Chruslowskleg - gil.
zajql Rafal Bombollckl. Druglm

aSlelskl Osrodek Kultury. 00
chod z lei Imprezy. kt6ra odbyla
sif;! w Pomiech6wku, byl prze·
znaczony dla 4-lelniej dziew

Ostatniq jak do tej pory Impre
Zq na kt6rej zaprezenlowaly si~
naslelscy muzyey by! koncerl
zorganizowany dla LO w asiel
sku 16.09. Doplero na tej impre
zle publicznosc zachowywala
sifil ja na koncercte roekowym.
Mam nadzielfi!. ze na koncer
tach zaplanowanych na przy
szty (ok reakcje publikl b~dq

InleresUjqceJ si!;' lq formq sPf;l·
dzenia czasu wolnego nie lylko
me pogorszij sif;l, ale ulegnq po
prawie.
a pewno b~dzlemy informo
wac 0 lym na lamach !laszej
gazely

T
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Czy Kasy Chorych nam pomog~? Wyborczy orror
Osla la dekada dwudzieste·
go wieku to ezas wielkieh prze
mian w naszym kraju, to ezas
reform. Ludzkosc skazana jesl
na reformy. bo, parafrazujqc
jedno z powiedzen dobrego wo
jaka SzweJka mozna slwierdzlc,
ie nigdy nie jest lak dobrze, ze
by nie moglo bye lepiej. I tu za
warta Jesl eala istota reform.
Przeprowadzamy je, aby cos
poprawic, aby cos udoskonalic.
Odpowledi. na pylanie 0 to ezy
przeprowadzone do tel pory re
formy przyniosly nam korzysci
pozostawiam ezytelnikom.
Obeenie kraj nasz iy)e nowy
mi reformami. Cz~se z nieh
wkroczy w bardzo czute dziedzi
ny zycia spoleeznego, dotyczyc
bowiem b~dzle naszego zdro
wia i naszych dzieci. Przypatrz
my sifi) blizej zmianom w dziedzi
nie octlrony zdrowia. Co zmieni
sifi) w naszym iyciu po ieh wpro
wadzeniu? Czy latwiej b~dzie
si~ nam leezyc? Czy wszysey
bfildziemy juz w stanie wykupie
przepisane lekarstwa? Pytania
tego typu mozna mnozye.
Uezestniezylem w wielU spot
kanlach poswi~eonych tym
problemom. Podobne pytania
stawiall dziennikarze. urzf?dniey
samorzCjdowi, praeowniey slui
by zdrowia. Ze strony "reforma·
torOw". kl6rzy te dyskusje pro
wadzili emanowala pewnosc, ie
1 stycznia 1999 r. wszystko
zmieni si~ na lepsze - pacjenci
b<;ldq mleli wspaniale warunki le
ezenia. pracowniey stu.zby zdro
wia godne warunki praey i wre
szeie godziwe zarobki. Pytania
s awiane przez drugq stron!;! 
osoby 5wiadczqce uslugi medy
ezne i odbiorc6w tych uslug
przepeJnlone byly nlepokoJem i
ukazywaly pewne zagrazenia
dla kazdeJ ze slro .
Na czym wi~e b!;!d q poJegaly
przemiany w funkejonowaniu
systernu octlro y zdrowia. OtM
nowy systern ochrony zdrowia
przewiduje powstanie Kas Po
wszechnego Ubezpieezenia
Zdrowo nego, kt6re, w nawiClza
niu do przedwojennej tradyeji
(dobrej), b~dq nazywane Kasa
rni Choryeh. W Kasach tych (w
ehwili obeenej b.;dzie ieh i 6)
grornadzone bt;!dCj pieniqdze za
kt6re to inslytueje te 'IV naszym
imieniu bezposrednio od insty
lueji wykonujqeych uslugi medy'
ezne zakupiq potrzebne swoim
czlonkorn swiadczenia zdrowot
ne.
GI6wnym ir6dlem finansowa
nia Kas b~dCj skfadki jei ezlon
k6w, ezyli nas wszystkich. Wy
nosie one b~dq 7.5% ad uzyska
nych przez nas dochod6w (Ie
pieniqdze znajdujq si~ luz w na
szych podatkaeh)_ ezyli, im bo
gatsi b!;!dq czlonkowle poszeze

galnych Kas, tym droi:sze (Ie
psze) swiadezenia bfild'l mog~y
zakupic. Zrozumlale wif;C, ie
osoby pracujqee w lepiej opla
canyeh dzialach gospodar
czyeh dqi q do powolania Kas
branzowych (np. munduro
wyeh).
Finansowanie sluiby zdrawia
poprzez Kasy powinno przy
nlesc korzysci, bo tylko VI' malym
stopniu bf;dq one zaleine od
budietu panstwa, w kl6rym za
wsze brakowalo pienit;!dzy na
zdrowie. Przewiduje sil() np .. ie
w roku 1999 Kasy otrzymajq 22
mid zlolyeh z naszych skladek,
a tylko3,6 mid zlotych z budi:elu
panslwa- I razem Jest to znaez
nie wi~ee' niz m6glby dac sam
skarb panslwa.
Drugim eleme 1tem systemu
jesl pacjenl. Ma 0 sobie wy
brae Kas~. do kl6rej ehce naJe
zee. Obeenie wyb6r ten jesl ilu
zoryezny, poniewai organize
wanych jest Iylko 16 Kas regio
nalnyeh, ale w przyszlosci lIose
Ich ma si~ zwif?kszyc i zwi~
kszyc si~ majq moiliwosel wy
boru.
Trzecim elementem systemu
b~dq inslytueje sWladezCjce
uslugi medyezne (Iekarze. re
prezentaeje lekarzy. plae6wki
oehrony zdrowla). To z nlmi Ka
sy w imieniu os6b w nieh ubez
pieczonyeh zawrq konlrakty na
uslugi medyezne i b~dq za te
uslugi placit. Dolyczy to tylko
tzw. uslug standartowych (pod
stawowyeh). Do nich nalezy lei:
zaopatrzenie w leki, sprztit orto
pedyczny. srodkl pomocnicze
oraz leczenie sanatorYJne i
rehabilitaCja lecznicza. Prakty
cznie blildzie 10 wygladalo tak:
chory udaJe si~ do wtasnego le
karza (przez siebie wybranego
spos 6d Iyeh. z kl6rymi Kasa za
warla kontrakl), a on pokieruje
dalszym lokiem leczenia - skie
ruje na przyklad na konsultacj<;l
do specJallsty, skieruje na bada
nia laboratoryjne I b do szpitala.
Gdybysmy eheieli skorzysta6 z
uslug dowolnego lekarza spe
ejalisty bez skierowania lekarza
Kasy, bqdi skorzystac z uslug
medyeznych ponadstandarto·
wych b~dziemy musieli zaplaciC:
za nie sami. chyba ze koszty Ie
pokryJe ffrma ubezpieezeniowa,
IN kt6rej ub zpieczymy si~ od ...
koszt6w leezenia.
Zdajf; sobie spraw~, i.e nle
rozwialem wszyslkieh wqtpli
wosc! ezytelnik6w. a bye moie
jeszcze je POwuilkszylem. Minie
ieszcze sporo cza u zanlm
wszystko b~dzie iasne i oczywi
ste. Sama ustawa, zanlm wesz
la w zyGie, byla jui nowellzowa
na. Oby tylko pacjent to wylrzy
mal.
Opracowal AZ.

Wybory samorzqdowe mamy
JUi. za sobq. I dobrze, bo wreszcie
mozemy zye Jako tako normalnle.
Ze slup6w I drzew znikly Juz przy
pomlnaJqCe nekrologi lub listy
goncze Informaqe a andydatach
na radnych. Z pewnosci q ode
tchn~ly i drzewa, bo ci. kt6rzy mle
n1q silil ekologami, przestali wblJac
w nle prneski i inne haczykl.
Zraniono jednak nie tylko drze
wa. Zraniono takie ludzr. Dobrze
jeszcze. ie n;e byly to any flzycz
ne a tylko moraine. Gorzej, i.e czy
nili to naJcz~sciej d, kt6rzy maj<j
peine usta frazes6w 0 moralnosci.
lIez w ei kampanii bylo niena
wisci. dei. klamslw I pom6wleri.
Pod oslon" nocy wieszano paszk
wile, oblewano farh q podobizny
przeciwnik6w. Najtraglczniejsze w
tym lest to, ie do lej brudne! roholy
uiy 0 dzieci i to chyba nle tylko
wlasnych.
Mysllil. ie i praca wlelu InstytuCJi
VI dniach kampanii byla w powai
nym stopnlu sparahiowana. Do
tego sk omnego podsumo\,yania
trzeba dodac tei. sprawy finanso·
we. Klo to wszystko oplacil? ezy
byly to tylko pieniqdze poszcze
g61nych ugrupowan polltycznyc i

plent"dze kandyda ow n ra
nych?
I wreszcle alkohol. Ktos powle
ze to gt6wnie plWO Dlacz go J d
nak lalo si~ one w miejscac I po·
ach do ego naJmniej sposob
nych. Szczodrze raczyly sii;l nim
osoby chore na eharobE;l alkoholo
Wq. Wldac bylo tez plJqCe dZlecr
Tu nie oiona SII;, rozgrzeszac, ze
nle byto to naszym zamlarem. Je·
zelr nre moglismy opanowac sylu
acji, pOVolinnismy zrezygnow C z
j go podawania. Wystarezylaby
sarna kielbasa wyborcza, choclaz
jest Dna tei. formCj przekupstwa.
Wymienione lutaj negatywne
strony ostalnteJ kampanll nle wy
czerpuj" wszystkich niezwykle po
myslowych chwyt6w. Wszystk,ie
one obllczone byly na prZYClqgnr~
cie os6b prymitywnych, Obrazaly
zas pokojnych i uczciwych mle
szkancow naszej gmlny.
1 raz wszyscy powlnnismy zro·
bic rachunek sumienla BICjdzenie
lesl rzeczq ludzkq, lednak sWlado
me tIV/ani w bl dzie jest stan m
niegodny czlowleka. Przepros
my Sl~ WIi;C wzaJemnle IzacznlJmy
si~ do iebie usmieehac
R d

Ustraiakow wJaskolowie
W sobo (l 26 wrzesnla Jaskolo
wa g05Clio sympatyk6w strazy po
iarnych. Przybyl! z terenu eale]
naszej gminy na zaproszenre
miejscowego Zarz<jdu Ochotni
cze] Straz-y Poiar aj. Licznie sta
wilr Sli;l mreszkaricy wioskl. Okazjq
do laK uroczySlego spo kania bylo
przekazanie miejscowej j dnost
ce osp samochodu pozarnicze
go Ponadto organizatorzy chclell
promowac ide~ ocholnlczyeh tra
iy pozarnyc i zach~ca6 miesz
kanc6w wioski a takie ealej gminy
do wst~powanla do druiyn stra
iackrch oraz propagowac wsrod
spoleczeristwa profilaktyklil prze
eiwpozarowq.
Impreza mlala charak er plkni
ku. Od wczesnych godzrn popolu
dnlowych przygrywal zesp61 Na
slelsklego Osrodka Kultury. Byly
kielbaski i piwo. Byi tei prawdziwy
wojskowy big os.
Przed remiz,,! stallsniCjcy swie
tarb'l pot~iny Jelcz 420 Hydro
mil. Nie jest to wprawdzie samo
chod nowy. ale J6st w pelnt spraw
ny i przez dlugie lata moze sluzyc
straiakom I pomagac w zabezpie
czenru mrenia mreszkanc6w calel
gminy. Gmina otrzymala go bez
platnle dla oSP w Jask610wie z
Komendy to~ecznej Policji W po
Iicji w6z ten sluiy! do in nych cel6w
i dlatego eraz musial bye przysto
sowany 00 celow pozarnlczych.
Dokonali lego mecnanicy z nasze!
gmlnY. Pomoey udzielily mlejsco-

i"

we zaklady pracy, flnansowo po
mogla gmina Wiele pracwykona
no spolecznie.
W uroczystosci WZJ"~ udzlal
przedstawlcr I Komendy Sol cz
nej PoliCJi nadkomisarz Bogdan
Jamka. Zarzqd WOJew6dzl<1 asp
reprezentowal druh Stanr taw
Skowronek, a starszy kapitan po·
zarnlc wa Wltold MUSlnskl Z ultu
ka Panstwowq S raz Poi:arnCj
Nle zabrakl oczyw1scie straz c
krch wladz gmlnnych z druhaml
Henryki m Olszewski r Zblg ie
wem Zaranskim na czele.
Aktu przekazanla samochodu
straiakom z jedn lki OSP w Ja
sk610wie dokonal burmistrz WOI• C1ech Ostrowski rzeCl~ 0 wst~gli!
i pojazd stan'l.l w pelnej go OWOSCI
do pelniema , owej roli.
Strazacy ocho ntey nawe: w
najtrudniejszych czasach mllll 
nego pi~edziesif;)ciolecia blisko
byli ZWlqZalli Z KoSciolem. Druhovv
z ask610wa cz slo widziellsmy
przy Wielkanocnym Grobie Pana
Jezusa. Nic wl~e dZlwnego, ze na
tf;) uroczys osc zaproszeny zosta!
ksiqdz i dokonal on poswll;1cenia
nowego nabytku - na chwallil Boz"
i poiytek ludziom
Korzystajqc z akazjl Slrazacy za
prezenlowali przybylym na uroczy
s esc moi.liwes i owego wozu b 
iowego. Blyskawlcznie podlClezono
wf;)ze i wode poszla w gorlil.
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Znaczenie hasel:
Poziomo: A-4 - zbiera datki na ulicy; A-13 - urzqdzenie do prac
pod wOdq; B-1 - trend, styl; B-10· ... polegjych w rocznic~ wybuchu
wojny; C-4 - miejscowosc w wo). elblqskim nad Pasl~kq; C-13 - kraj
Matki Teresy: D-1 - bUddyjski kaplan; D-10 - solenizantka z 27.X.;
E-5 - inaczej tablica; E-14 - posiada go drzewo; F-1 - Merylin...
aktorka amerykanska; F-8 - linia Iqczqca punkty stalego cisnienia;
G-5 - antonim dnia (przym. Ip); G-14 - pok6j, izba; H-1 - odpad po
ci~ciu drewna; H-9 - inaczej: sprawozdanie; 1-7 - 100 lat: 1-14 - dolna
kor'iczyna u czlowleka; J-1 - stary, zaniedbany m/iliczyzna; J-9 
rysunek na murze wykonany wsp6lczesnie przez mlodziei; K-4 
posiada jq waga; K-13 - na nim oglqdasz filmy w kinie;
BORMANA - jednego z zast~pc6w HITLERA; L-9 - awoc z mlekiem;
t.A - egzamin koncowy szkoly og6lnaksztalcqcej; M-1 - mala be
czka; M-9 - inaczej: kobieta; N-4 - pasiada jq minister; 0-1 - wrzask;
0-9 . do pleczenla - jest w kuchni; P-6 - ni q zajmujq sifil ichtiolodzy.
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Rozwiqzaniem Krzyi6wki bedzie hasla wypisane wg nastepujq
cega szyfru:
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Nagrodr; niespodziank~ wylosawala p. Jadwiga Kopczynska z
Nasielska. Serdecznie gra ulujemy!
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6-8.11.98.
"Scigany inaczej" - sensacyjny, prod, USA, godz. 18.00.
13-15.11.98.
"Z archiwum X" . przygodowy

5-1. prod. USA godz. 17.00.

,.szeregowiec Rian" . wojenny, prod. USA, gOd2. 19.00.
Informujemy, i.e powyiszy repertuar moze ulec zmlanle z przy
czyn niezaleinych ad kierownic1wa kina. Bieiqce informacje reper
tuarowe Sq zamleszczone w oknach kina "Niwa".
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2-5.11.98.
"II ksi~gadiungli"·prod. USA, przygodowy dla dzieci i mlodziezy
godz_ 17.00.

Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres redakcji do dn. 7.X!. br.
Rozwiqzaniem krzyz6wki z nr-u 9-go naszej gazely byly has/a:
parapet, kowal, re9al, szpalta, arant, wklad, kozaczki, kaczor, Joan
na, hal a, naklad, Inicjatywa, kraska ada, kitka, palik, Nie, taboret,
kilowat, manna, narada, pasikonik, rogalik. rap, zakiad, Salomon,
policja. zodiak, etao, lrawka, istota, kinkiet, og61, aulaba, akacja,
kloda. plazma, chatka, wladza, Lucyna, oliwki, litera, krajan.
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F-3' C·16· A-S'
H-1 "; CoS'; A-S; J-9; 0-1S; E-1S; J-16;
H-4; l-7; B-3; L-15; F-6; K-2: B-6;
C-4' L-10'
L-13' K-6: P-11' P-17' H-4' M-13 K-4' 0-0'
l-1/ 1-7; 'H-16;'J-16; G-9.'
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Pionowo; '-A - symbol, znak; 1-L . sluiy do mierzenia; 2-H 
dawniej karano niq dzieci; 3-D - inaczej brak; 4·A - byl ni q zaczaro·
wany kr6lewicz; 4-J - czlowiek chory na dusznlce; 5-E - pierwszy
roboczy dzien tygodhia; 6-A - delikatny szallub ... WqZ; 6-E - soleni
zant z 20.11.; 6-K - zdrobnlale - Antoni; 7-G - zdemobilizawany
wojskowy; 7-t.. - carskie rozporzqdzenia; 8-A - czlonek sekty "braci
czeskich"; 9-E - kilka os6b ustawionych obok siebie to... ; 9-L .
inaczej - alomana, wersalka; 10-B - zawiadomienie 0 przesyke;
10-H - jednostka powierzchni; 11-8 - czar, urok; 11-J - osoba
zbierajClca inforrnacje do ankiety; 12-F - imi~ DYMSZY - aktora
polskiego; 13-A - 00 rozlupywania kloc6w drewna; 13-J - ... opolskl
rub sopockl, 14-C - agresor; 15-A - pierwiastek chem. 0 La - 11;
15-1 - przezywajq je "beani" - studenci I roku studi6w; 16-C - byl niq
faszyzm lub komunizm; 17-A - patryjarcha z Arkl; 17-K - element
nak/adany na urzqdzenie.
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Ochotnicza Strai: Pozarna 
998, 691-22-88
Pogotowie Gazowe Nasielsk _
691-22-22
Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz. 15.00 - Plonsk tel.:
62-26-45
Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 
691-24-96
Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzer'i telefonicznych 
924
Pogotowie Ratunkowe Puttusk 
999,692-26-11

Lekarze internlsci dyiurujq w kaid q sobo
t~ w systemie "pogotowia ratunkowego" ad
godz. 8.00'13.00, tel. 691-25-03.
Gabinet zabiegowy czynny jest w kai.dq
sobot!;! w godz. 8.00-13.00.

DyiUR)' NASidskick APTf~~

Rozm6wnica Telekomunikacji Polskiej
czynna jest w dni powszednie i pracujqce
saboty w godz. 7.00-21.00.
W woine saboty w godz. 8.00-14.00.
W niedziele rozmownica czynna jest w
godz. 9.00-1 1.00.

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Killrlskiego:
26-28.10; 30-2.11.; 9-16.11.98
Apteka ,,Arnika" mgr Swigoniak, ul. Ry
nek:
22·25.10.; 29.10.; 3·6.11.; 17-23.1 1,98.

Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w
dni powszednie i w pracujqce soboty Vol
godz.8.00-18.00.
W wolne soboty w godz. 8.00-13.00.
W nledziele Urzqd Poczlowy jest nieczyn
y.

GAZOWE NAPRAWY) INSTALACJA
GAZOWYCH URZADZEN GRZEWClYCH
ORAZ HANDEL MAT. BUDOWlANYMI
. Sprzedai podfjrfewijlczy do wod)', kot~6w
c. o. gazovvycn I oleJov.ych, osprz~tu tj.:
zbiorniki oleju, gazu plynnego, wk/ady
kominowe j inne.
- Sprzedai i montai automatyki
- niis?e k9szfy ogrzew~nia !
- Napravvy gwarancYJne, , pogwarancYJne/
przeg/qdy I konserwaqe.
- Autoryzowany serwis firm jak: TERMFE

DOM-GAZ, STIEBELELTRON - HYDRu 
THERM, OCEAN, VAILLANT, STEGGLES
Sta,zislaw Wi~ckQwski

06- 730 Nasielsk/ u I. Starzyriskiego 4 0/ m.6

tel. (0-23) 69 12347

US~UGI

TRANSPORTOWE

PiClsek. zwir. jJosPl'ka., tlIJ'kopYJ 1I~Il!P[{l(je
tel"p1l1l, lOJ'IUOZ Zlel111 J g,,.UZIl

Kazimierz PlomiJiski

Ifj}.

STANDARD

06-130 Nosielsk, uLKrupko 19

tel. 691 24 33,

. P.B_H.U "OLBUD"
Budy Siennickie 28
,:x.:.oo-._
_
,

~~r

Ceny promocyjne !

I"nm_tVUIW

Tel- 6912199
0-602630680

ff_·~_;'~"""""'N"'YI'."."JV<."..~"h~·_·~«

tfff.l

OLEJ OPAI:.OWY

~

I

ajJPatfzalffj/ I(a za

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 693 09 84

0-602432338

llOmontaz p A
gwarancja, raty
V
Sprzedai:.~

~Z \11~~I!lm~ ,~

l

Puttusk - tel. (0-23) 692 17 48, 0-90545225
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5PRZEDAM TUNE! FOlfOWY.

~

5PRlEDAM POLONEZA (1989) - SKtADAK. Tel. 69/2632.

Nusielsk Tel 69/ lIn

W AN

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
CEG~A KllNKIEROWA
STVROPIAN. STVROSUPREMA
WEI.NA MINERALNA. PAPA
OTWORV I OSCIEZNICE

.. SPRZEDAM DOM (STAN SUROWY ZAMKNlfTY), leI. 0-60/462778.

AWOZY SZTUC.ZNE
Wynajm~ LOKAL
100 m 2 w samym centrum Nasielska
2
mozliwosc podziatu na 2 cz~sci po 50 m
oraz pomieszczenia socjalne.
i

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

I
l

~

Zspraszatny aO REKLAMY

Wiadomosc' tel. 693 06 65
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na tamach naeUBo pienta.

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY
Lekarz stomatolog

Lekarz stomatolog
Bozena Czentiakolvska-Lewalldowska

M algorzata Prasek-CzerlliukOll'sku

- p,' -jali La sromatoJogl og6ltw)
- 'p(-'CJalist;1 sLolllaLo!t gli Z;\c110\',';\Wczej Ir

• k\,l llsuJlacje z zakreslI:

CHIRURGil STOMATOLOGICZNEJ
I CHIRURGII SZCZ~KOWO-T\VARZOW~J

• ".ahiegi w zakrcsic:

STOMATOLOGli ZACHOWAWCZlU

PEDODoNqr

• pnllilakl}'ka prochnJcy (bkowaui<: £';o!J6w, lalkry (luor\,lWc),
, k~·.t.cllje eh r(;b pn:Fcbia i blouy luzow(~J lASEllli'f

Lekarz stolllutolog

TERAPEUfYCZNO - BIOSTYMULACY]NYM.
,

U~UW;lIllCk;IIUjcllia

lI:a"bnego s1.:al·r

MOllika Bartosiewicz

IIhradiwickowylll.

'UI

• PROTElYKA - korouy i mosty

porccl:tnowe, prulczy
s7kicklOwc ( Dllnki. 7.;>loaski). protc1.Y lIatychOli:l.Stow~·.

. ORTODONCJA . k<7:eni"

wad ·l.l;ryw II dZ;"c'i

j

IIltodzh:i:y

Qsielsk. ul.I\osciuszki 7, tel. 691 22 19
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Nowy Sklad Rady Mieiskiei wNas·esk
wyloniony wwyborach samorz~dowych wdniu. 11.10.1998 r.
kr~

kr~g

Ceznry R Ilsek
WylJ. Nr 1 Irelleusz Olbrys
Regilla Olsuwska

WyiJ.

1

Okrrg WI/I). Nr7 Hali1'lCl Ol-Jojska

Grzegor:::: rcis::ewski
r 2 l\l1iehal Gntbecki
Krysfy1tCl Rae kow kll

Okr~g

Wyll. Nr8 He lelltl Zu d mint!

Okr~g

WyiJ. Nr9 Jail KrzlJczkowski

Okrfg WylJ.

Grzego/':: DucJ11'wwski
Okrrg WylJ. Nr,) .Marek Gi::l1iski
Alicia Walesiak-Kopczynska

r 10 Andrzej Kr6lak

Okrrg WylJ. Nr 11 Wojciech Krzyczkowski
Okr~g

Wyl}. Nr 12 Kazimierz Drabik
Tadellsz Liltkowski

Okr~g

Wyl}. Nr 13 Bernard Mucha

AI/drzej Gm(JOwski
)/\I'11g Wyll. I r 4 Szczepall Kosewski

Alldl'zej Wier;:c!LOll
OJors WyiJ.

r 5 StanLltlw 'lye

Okr~g II

r 6 Krzysztof Fronczak

·yv.

i\.or!lIi do

~iJllikfl Wojl'wcidztll'O

lv!(/:.:nwh,thit·R< i

Okrrg Wy/J. Nr 14· Tadel/52 Ou/Jlewski
Janina [l.1rzqbek

Rtlnv
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Pilka nozna
W kolejnych meczach IV Jigi pilkarze Zbika zanotowali nast(i!pujfj'
ce wyniki.
.
Sok61 Ostr6da - Zbik 1:3
lbik . KS Wasilk6w 1:3
l,-e9ia II W-wa - Zbik 4:0
Zblk - Sparta Szepi~towo 1:2
Hetman Bialystok - Zbik 0:2

Pod koniec wrzesnia na stadionie miejskim w NasieJ
sku odbyla si~ mila uroczystos6 podzi~kowania za wielo
letni q pract;' trenerskq Panom: Wojclechowi Zacie
wskjemu i Andrzejowi Zawadzkiemu.
Uroczystosc zqrganizowali kibice i sympatycy pilki noz
nej nasielskiego Zbika. Trenerom, opr6Czst6INpodzi~ko·
wan wr~cz.ono puchary i kwiaty.

Pilka siatko"\.JVa
Ponownie asielsk 905Cil m!odych siatkarzy Norwegll, kt6rzy
rozegrali w nasielskiej hall sportowej dwa mecze Z ffilejscowymi
zespotami:
,
Juniorki Norv...egii pokona!y 3: 1 reprezentacjl? juniorek Zbika.. Taki
sam wynik pad! w rneczu jUniorow Norwegli z slatkarzami Zbika.
Norwedzy zwyci{lzyli 3: 1.

W hali Spor1owej w Nasielsku odbyl si~ towarzyskl mecz pilki
siatkowej pomil?dzy dwoma pierwszoligowcami Legi q Warszawa i
Stolarkq Wolomin. Zwyci(i!zyli siatkarze z Wolomina 3:2.
Moment wrf;!czania pucharu Panu Wojciechowi Zaciewskiemu

***
Na strzelnicy wojskowej w Chrcynnie kola Nasielska
odbyty si~ zawody strzeleckie z karabinka sportowego
"standart", w kt6rym udzial wZif.;'l1i uczniowie szk6! pod
stawowych i ponadpodstawowych.
Organizatorem z.awod6w byla sekcja strzelecka dzia
lajqca przy MLKS Zbik.

M odzl kandydacl na mistrz6w strzelectwa

***

Po kilkumiesi~cznej przerwle, zn6w pokazal si~ nasiel
skiej publicznosci mistrz Polski IN tenisie stolowym Krzy
sztot Stamirowski. Tym razem podczas milej uroczy
stosci podzi~kowania na stadionie IN Nasielsku, kt6rego
dokonali Burr:nistrz Miasta Wojciech Ostrowski ,i prezes
klubu MlKS Zbik Andrzej Grabowski.
Krzysztof, za swoje tegoroczne wyniki i zloty medal
Mlstrzostw Polski otrzymal ad wladz miasta i klubu pi~kny
puchar, oraz nagrod~ pieni~i:n~.

Gratulacje ad prezesa klubu Andrzeja Grabowskiego
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