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:Masny nO'W"1l Ra.d~.
 

Bu.rxn.istrza i Zarzq.d
 
Hymnem Panstwowym Walesiak-Kopczynska, An

"Jeszcze Polska nie zgin~ drzejWierzchon - z-ca prze
la" rozpocz~la silil 30 wodniczqcego, Helena Za
paidziernika br. I Sesja no droi.na. 
wej Rady Mias1a i Gminy, wy Na pierwszej Sesji radni 
branej w oslatnich wyborach wybrali nowego Burmistrza. 
samorzqdowych. Zostal nim radny z Przymie

Przez najblizsze eztery la rza Spolecznego - Bernard 
ta w nasielskim samorzqdzie Dariusz Mucha. 
b~dzie dzialala Rada w skla Wyboru z-cy Burmislrza i 
dzie: Grzegorz Arciszewski, Zarz'ldu radni dokonali na II 
Tadeusz DUblewskl, Grze Sesjl W dniu 5 listopada. Bur
gorz Duchnowski - prze mistrz zaproponowal na to 
wodniczCjcy Rady, Kazimierz stanowisko dwie kandydatu
Drabik, KrzysztofFronczak, ry. W wyniku ajnego gloso
Marek Gizir'lski, Andrzej wania zostal nim dotychcza
Grabowski, Michal Grube sowy Zast~pca Burmistrza 
cki, Janina Jarzqbek, Stanislaw Tyc. 
Szczepan Kosewski, An W sklad nowego ZarzCjdu 
drzej Krolak, Jan Krzyczko oprocz Burmistrza i jego Za
wski, Wojciech Krzyczko st~pcy weszli: Kazimi rz 
wski, TadeU5Z Latkowski, Drabik, Michal Grubecki, 
Bernard M uc h a, Halina Wojciech Krzyczkowski, 
Obojska, Ireneusz Olbrys, Ireneusz Olbrys i Cezary 
Regina Olszewska, Krysty Rusek. (szczegolowa infor
na Raczkowska, Cezary macja z przebiegu I i II sesji 
Rusek, Stanis/awTyc, Alicja na sir. 2) 

8Q-lecie odzvskania niepodleqlo$ci 

Swi~to Niepodleglo"ci 
w Nasiels u 

Listopad 1918 r. to jeden z no. Badania wykazujCj, ze 
najwai.niejszych momentow przynajmniej polowa Pola
w dziejaeh naszego narodu. kow nie wie dlaczego w dniu 
Po 123 latach niewoli odro 11 Iistopada nie idzie silil do 
dzilo si~ panstwo polskie. Je pracy, dlaczego w kalenda
sienne, chmurne dni tego ro rzu umieszczono czerwonq 
ku byly szczeg61nie radosne. kartk~. Teraz. kiedy nikt nie 
Do 1939 r. uroczyscie i ra zabrania nam mowienia 0 

dosnie obchodzono kolejne waznyeh wydarzeniach z na
rocznice tamtyc~) wydarzen. szej, polskiej historii, nikt nie 
Po drugiej wojnie swiatowej, 
kazano nam 0 lej dade zapo
mniec. I skutecznie to robio- dokonczenie na str. 3 

Nasielsk rna wicestaroste 

Pani Maria KoWalska
 

W1CESTAROS ~
 
powiatu nowodworskiego
 

12 lislopada br. w Nowym zawiodq, godnie nas bE;!dq 
Dworze Mazowieckim odby reprezentowac i mocno za
10 siE;! drugie posiedzenie Ra biegac 0 to. by Nasielsk nie 
dy Powiatu, na ktorym wy byl odstawiony na boczny tor 
brano wladz~ powiatu nowo Uak to bywalo w przeszlosci), 
dworskiego. Wsr6d 30 rad tylko jednq z przewodnich 51! 
nych powiatowych, jest os w nowym powiecie. 
miu przedstawicieli naszej Z tego, co wczesniej sj~ 

gminy. wybranych W ostat dowiedzielismy i zaobserwo
nlch wyborach samorzqdo walismy na ostatnim posie
wych 11 paidziernika. W no dzeniu Rady Powiatowej. 
wym powiecie nowodwor dose dlugo zawiCjzywaly sili! 
skim reprezentujq nas: Ma raine koali.cje. Zadaniem na
rek Gerasik, Roman Kra szych radnych byto, by bye 
szewski. Grzegorz Pacze tam gdzie wymierna b~dzie 

wski, Zbigniew Picttkowski, korzysc dla Nasielska. ezy 
Bogdan Ruszkowski, Tere im si~ 0 udalo, pokaze czas. 
sa Skrzynecka. Tadeusz W tej chwili r6Zne Sq opinie 
Smolinski i Micha/W6jciak. na ten temat. Jedni Sq zado

Z powyzszego wynika, ze woleni, inni mniej. 
kazde ugrupowanie politycz Nam przyszlo z duiq saty
ne startujqce do wybor6w w sfakcjq poinformowac czytel
naszej gminie, wprowadzilo nikow i wszystkich miesz
po dw6ch swoich kandyda kar'icow miasta i gminy Na
tow. sielsk. ie na stanowisko wi

Nie powinno to jednak cestarosty zostala wybrana 
miec wplywu na ich wzaje przedstawicielka Nasielska, 
mnq wsp61prac~, dla dobra Pani Maria Kowalska, a Pan 
miasta i gminy Nasielsk, dla Grzegorz Paczewski zostal 
dobra naszych mieszkar'l czlonkiem Zarzqdu. 
cow. Wszelkie r6Znice pro Sylwetk~ Pani Wi cestaro
gramowe, poglqdy i wlasne sty, oraz wszystkich radnych 
ambicje, powinny bye odrzu powiatowych bli!dziemy 
cone. przedstawiac w nastlilpnych 

Mamy nadzjej~, ze nas nie numerach. 
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L--0 J_/C_u,d_O"IU'_£_T{/,_R_o,d_$_1 Drugie obrady nowej Rady! 
W piqtek 30 paidziernika 

1998 r. odbylo si~ pierwsze po
siedzenie nowej Rady Miej
skiej. Otworzyl je najstarszy 
wiekiem radny pan Tadeusz 
Dublewskl. Obrady mialy uro
czysty charakter. Na poczqtku 
radni w skupieniu wysluchali 
hymnu panstwowego, a nastr;
pnie zlozyli slubowanie. Rota 
przysir;gi brzmiala: "Slubujfil 
uroczyscie jako radny pra
cowac dla dobra i pomysl
nosci gminy, dzialac zawsze 
zgodnie z prawem oraz inle
resami gminy i jej mieszkan
cow, godnie I rzetelnie repre
zentowac swoich wyborcow, 
troszczyc sl~ 0 ich sprawy 
oraz nie szcz~dzic 511 dla wy
konania zadan gm iny". 

Na pocz~tku roboczej cz~sci 

sesji ustalono porzqdek obrad. 
Zadecydowano, ze czlonkowie 
ZarzCjdu Mlejskiego wybrani zoo 
stanCj na nast~pnym posiedze
niu Rady. 

W kolejnych punktach spot· 
kania przeprowadzono wybory. 
Kandydatur~ radnego Grzego
rza Duchnowskiego na funkcjr; 
PrzewodniclqCego Rady zglosil 
radny Bernard Mucha. W gloso
waniu tajnym kandydat ten 
otrzymal 23 glosy akceptujCjce 
go na to stanowisko Po wybo
rze j gratulacjach radnego se· 
n iora przeja1 przewodnictwo 
dalszej cz~sci obrad. 

Pracr; swojq nowy Przewod
niczqcy rozpoczq! od wyboru 
swego zastfilpcy .. wiceprze
wodniczqcego Rady. Zgloszone 
zostaly dwie kandydatury . pa
nowie: Jan Krzyczkowski i An· 
drzej Wierzchon. W pierwszym 
glosowaniu obydwaj pretenden
ci uzyskali jednakowq ilose glo
s6w (12 : 12). Przystqpiono do 
giosowania drugiego i w jego 
wyniku stosunkiem gl056w 14 : 
10 Rada na funkcj~ wiceprze
wodniczqcego Rady powolala 
pana Andrzeja Wierzchonia. 

W koleinej cz~sci wyborczej 
dokonano wyboru burmistrza. 
Zostal nim pan Bernard Mucha. 
Jego kandydatur~ zglosil radny 
Cezary Rusek. 22 radnych w laj
nym glosowaniu poparlo l~ kan
dydatur{l. W kr6tkim wystqpie
nlu nowy Burmistrz podzililkowal 
za zaufanie. Stwlerdzil, ie zdaje 
soble sprawlil z cililzaru odpo
wiedzlalnosci, jaka blildzie na 
nim spoczywae. Zapewnil, ze 
bE;ldzie burmistrzem zarowllO 
gminy jak i miasta, a interesy 

obydwu jednoste b{ldzie tra
ktowal jednakowo. Przewodni
CZqcy Rady pogralulowa~nowe
mu Burmistrzowi wyboru i po
dzi~kowal ust~pujqcemu Burmi
strzowi Wojciechowi 0 Iro· 
wskiemu za pracr; na Iym stano
wisku na rzecz mlasta i gminy. 

Zgodnie Z porzqdkiem obrad 
przystqpiono do wyboru zast~
pcy burmistrza. Kandydat6w na 
It;! funkcj~ zglasza burmislrz 
Pan Bernard Mucha zareko· 
mendowal Radzie na to stano
wisko pana Jerzego Roszczen· 
k~. W wyniku lajnego glosowa
nia kandydal ten nie uzyskal 
akceplaCji Rady(9:15). Wtejsy· 
tuacji niekt6rzy radni oczekiwali 
Ila zgloszenie nast~pnego kan
dydata. Burmistrz stwierdzil, ze 
nie by! przygotowany na takq 
ewenlualnosc I zaproponowal 
Radzie rozwiqzanie tego proble
mU na nastr;pneJ sesJi. Wnlosek 
Burmistrza zostal zaakceptowa
ny przez Rad~. 

W koncoweJ CZf;lSCI posiedze
nia Przewodniczqcy przedstawi! 
pismo poslankl na Sejm RP Ja
dwigi Zakrzewskiej z propozycjq 
nawiqzania przez niq wspOfpra
cy z Radq; poinformowal 0 obo
wiqzku ziozenia przez radnych 
oswiadczen 0 stanie majCjtko
wym; zobowiqzal radnych do 
zapoznania si~ z ustawq 0 sa· 
morzCjdzie terylorialnym, Statu
tem Gminy I Regu!ammem Ra
dy. BUrrl)Jstrz zaproponowal po
wolanle Komisji S atutowej, klo
ra zaJmie si~ dostosowaniem 
obecnego Sta1utu do nowych 
warunk6w I zmlan, jakie zostaty 
wprowadzone do ustawy samo
rzqdoweJ. 

Posiedzenie Rady zakonczy
10 si~ milym akcentem pozegna
nia dotychczasowego Burmi
slrza przez przedstawicieli pla
c6wek oswialowych. Kwiaty i 
clep1e slowa pod Jego adresem 
byty podzi~kowaniem za wklad 
pracy w zapewnienie warunk6w 
do prawidlowego funkcjonowa
nia oswiaty w gminie w najtrud
niejszym dla nie] okresie. Pan 
Zbignlew Zaranski przekazal 
pismo pochwalne od Prezesa 
ZarzCjdu Gt6wnego Zwiqzku 
Ochotniczych Straiy Poi:arnych 
Waldemara Pawlaka. Podzi~ko
wanle za wspolprac~w zakresie 
ochrony przeciwpozarowej 
skierowal r6wniez Dow6dca 
Jednostek Ratowniczo-Gasni· 
czych w Puttusku. 

Notowal AZ. 

W dniu 5 Iistopada odbyla si~ 

II Sesja Rady Miejskiej, na kt6rej 
wybrano Z-c~ Burmistrza i Za
rzqd Miasta iGminy. Sesja trwa
la kilka godzin i wir;:cej w niej 
byto przerw. niz merytoryczne
go dzialania. 

Aby wybrac nowy Zarzqd. 
niekt6re glosowania odbywaly 
si~ po kilka razy. Kilkakrotnie 
zg!aszane przez Bu rmistrza 
kandydatury do Zarzqdu, nie 
otrzymywaly odpowiedniej ilosci 
glos6w. 

Nieco mniej czasu zaj~o rad
nym wybranie Z-cy Burmistrza. 
Burmistrz Bernard Mucha za
proponowal na to stanowisko 
dwie kandydatury: radnq AlieF; 
Walesiak-Kopczynskq i doty
chczasowego zastepc~ Stani
slawa Tyca. Kandydaci na Za
str;pce Burrnistrza w skr6cie 
przedstawili swo'e programy. po 
czym przystCjpiono do glosowa
nia. W glosowanlu tajnym Pani 
AllcJa Walesiak·Kopczynska 
otrzymala 9 glos6w, natomiast 
Pan Stanislaw Tye 13 gl056w I 

on ponownie zosta! Zastlilpcq 
Burmistrza. 

W dalsze) czr;:sei obrad Bur
mis rz zaproponowal siedmiu 
kandydat6w do ZarzCjdu, z kt6
rych pj~ciu po otrzymaniu abso

!utnej wiekszosci glos6w z naj
wiekszq ioh Ilosciq mialo wejse 
do Zarzqdu. W pierwszym glo
sowaniu tajnym, tylko Irzech 
kandydat6w otrzyma!o wyma
gajCjcq ilosc glos6w. Sq nimi: 
Ireneusz Olbrys - 19 glos6w, 
Wojcieeh Krzyczkowski iCe
zary Rusek - po 13 glos6w, W 
tei sytuacji zarzqdzono ponow
ne glosowania sposr6d zgla
szanych nowycll kandydatur. 
Po kilku g!osowaniaeh okazalo 
silil, ie tak bez konca do 
pOinych godzin nocnych moz
naby bawic si~ w wybieranie, 
i tak nie przyniesie to oczekiwa· 
nych rezultatow. W6wczas to 
radny Ireneusz Olbrys zapropo
nowal, aby po kr61kiej przerwie 
zasiqsc do stolu, wsp61nie z roz
sqdkiem podyskutowae i zglosic 
lakich kandydat6w, ktorzy b~dCj 

zaakceptowani przez wj~
kszosc. W wyniku takiego roz
wiqzania osta1ecznie do Zarzq
du weszli radnl: Kazimierz Dra
bik i Michal Grubecki. Sklad 
Zarzqdu uzupelniajq z urzlildu 
Burmistrz i jego Zast~pca. 

Ustalono, ze na nast~pnej se
sji b~da wybierane poszczeg61
ne Kornisje Rady. 

AWS 

Pragnr; wyrazii swoje
 
podzir;/(gwanie
 

miesz/(aticom Mias ta i yminy
 
fJ\[asie& ~
 

za swojq osmio[£tni4 pracf 
na stanowis f(y 
'Bunnistrza 

Miasta 1{asietSta 

JeanoczeSnie pragn? iyczyc wie{u 
su!(s:esow nowym wfadzom 

1{asieCs/(a 

Wojciecfi Ostrowski 
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Svvi.~t:o NiepodlegJosci
 
vv Nasielsku
 

sztucznie. Tych, kt6rzy za kil
ka dni b~dq m6wic, ie u nas 
nic si~ nie robi, pragn~ poin
lormowac, i.e nie majq racji i 
nie bardzo interesujq si~ tym. 

co si~ w ich miescie i gminie 
dzieje. 

Rocznicowe uroczystosci 
zorganizowaly wszystkie 
szkoly z terenu naszego mia

sta i gminy. W 
niekt6rych z 
nich wzi~li 
udzial rodzice. 
o rg a nizato
rem akademii 
gminnej trady
cyj nie juz by! 
Nasielski Os
rodek Kultury. 
Odbyla sifil ana 
w przeddzien 
sWi~ta. Referat 
okolicznoscio 
wy wyg!osila 
pani mgr Elz
bieta Nowotka. 
W CZf;lsci arty
sty c z ne j z a
prezentawal 
si~ zesp6/ ze 
Szko!y Pod
stawowej w 
Pianowie. Mali 
a rtysci poka
zali montai 
slowno-muzy 
czny przygoto
wany pod kie
runkiem pani 
Haliny Kozlo
wskiej. W tra
kcie uroczy

stosci wystqpil tei nowy bur
mistrz, pan Bernard Mucha. 
Zwrocil uwag~ na pewnq 
zbieinosc daty 11 listopada 

dokoliczenie ze sir. 1 

zabrania nam manifestowac 
swego patriotyzmu, stalismy 

Uczniowie ze Szkoly Podstawowej w Pianowie zaprezentowall program 
slowno-muzyczny 

sl~ w tej dziedzinie dziwnie 
obojliltni i jak doniosly media 
najwifilkszq frekwencjq 11 li
stopada cieszyly sifil super
markety. 

Prezentacja kombatanckiego ztandaru 

Nie inaczej bylo i w na
szym miescie i gminie. Rzad
ko kto wywiesil flag~, fre
kwencjfi! na rocznicowych 
uroczyslosciach "robilo" si€! 

. wainej w historii naszego 
kraju i dodalkowo waznej dla 
dziej6w naszega miasta. 

-. 
Rodzice chrzestnl sztandaru panstwo Zolia pod kjerunkiem pani mgr
 
Jaworska i Jan Klimkowski odczytujqc akt Katarzyny Cienkowskiej.
 
'undacji sztandaru 

Oloz Nasielsk w dniu 11 listo
pada 1386 r. otrzymal prawa 
miejskie, co wiCjzalo si~ tak
ie z powolaniem samorzqdu 
miejskiego. 

Centralnq uroczystos
cia w dniu 11 listopada 
byla Msza swili!ta w in
tencji ojczyzny. Okolicz
nosciowq homilili! 0 tresci 
patriotycznej wyglosil 
ksiqdz Dziekan. Slaran· 
nie dobrane i pi~knie vvy
konane przez ch6r para
fialny piesni podkreslaly 
podniosly charakter tego 
nabozenstwa. Obecne 
byly poezty sztandarowe 
szk61 i Zwiqzku Harcer
stwa Polskiego. W szyku 
zwar1ym stawili sit;: har
cerze z LO. 

Waznym momentem 
koseielno-patrio yeznej 
uroezystosei bylo nada
nie Nasielskiemu Kolu 
Zwiqzku Kombatant6w 
Rzeezypospolitej Po
skiej i Bylyeh Wi~tni6w 
Politycznych sztandaru 
ufundowanego stara
niem Zarzadu oraz 
ezlonkow Kola. Przed
sili!wzil;!cie wsparli finan
sowo niekt6rzy sposr6d 
nasielskich przedsi~bior
cow. Wr~czenia sztan
daru dokonal Prezes Za
rzqdu Wojew6dzkiego Zwiqzku 
pan plk Waclaw Szewczyk. 
przed wr~czeniem szlandar zo
stal poswi~cony przez ksi~d.za 
proboszcza i dziekana nasiel

skiego Kazimierza Sniegockie
go. Ral~ Rodzie6w Chrzestnych 
pelnili paristwo: Zafia Jaworska 
I Jan Klimkowski. 

Trudno wymienic 
wszystkie osoby, kt6re 
wniosly sw6j wklad pracy 
ezy lei finansowy i przy
czynily si~ do tego. ze w 
80-t'1 roczniCl? Odzyska
nia Niepodleglosei na
sielscy Komba anci mo
gli otrzymac sztandar. 
Wyr6Znic jednak nalezy 
Komitet Fundacji Sztan
daru, kt6remu przewod
niczyl pan Ryszard Ko
sewski ze swolmi zast~
pcami, panami Laopol
dem Lozowickim i Je
rzym Klimkowskim oraz 
pan ami Kazimierzem 
Bloriskim i Bronislawem 
Skoroszewskim ezlon
kami ZarzCjdu Kola. 

Podniosl q uroczy
stosc koscielnq zakori
ezyl okolicLnosciowy 
program slowno-muzy
Gzny przygotowany 
przez uGzni6w Liceum 
Og61 noksztalc(jcego 

Patriolyczne nabo
zeristwo rocznicowe 
zgromadzilo licznq rze
SZ~ wiernych. Obecni 

byli tez przedstawiciele samo
rZCldu mlejskiego z przewodni
cZqeyrn Rady Grzegorzem Du
ehnowskim i Burmistrzami - Ber

Burmistr2 Bernard Mucha przypomnial, ZG 
dzien 11 listopada to \akle roczrdca nadania 
Nasielskowi praw mieJskich i powolania pier
wszego sarnorzqdu 

nardem Muchq I Stanislawem 
Tycem na czele. 

AZ. 
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L'stopadowe zamys eia...
 
Dla wi~ks.zosci 2 nas pier

wsze dwa dni listopada pO
dobne Sq do innych dni w 
roku, ZWfaszeza tych sWi<:lte
cznych. I chociai kaidy ma 
na cmentarzu kogos bliskie
go, to zaaferowani sprawami 
codziennymi cz~sto 0 nie 
zapominamy, a gojqcy rany 
ezas sprawia, ie wszystko 
si!;! gdzies oddala i skrywa 
jakby za mglq. dla wielu 
dzien Wszystkich Swi~tych i 
Dzien Zaduszny to jedna z 
niewielu w ostatnich czasach 
okazja do spotkan rodzin
nych. 

Swojq pami~c 0 tych, kta
rzy odeszli dokumentujemy 
najcz~sclej kupowanymi z 
serca kwiatami i lampionami. 
Najlepszym wyrazem pamil?
ci 0 zmarlych jest modlitwa 
poprzez tzw. wypominki i od
prawiane w ich intencji msze 
Sw. Ouio to ezy malo? Odpo
wiedzi udzielic musi sobia 
kai:dy z osobna. 

niem ku smierci. I z tego mu
simy sobie zdawa6 sprawfiL I 
my nieodwolalnie znajdzie
my si~ po tamtej stronie. Kie
dy? Wie to jeden Bog. Pewnq 
prawidlowosciq jest to, ze 
f1ajcz~sciej 0 dlugosci zycia 
decyduje wiek ito, ze dzieci 
odprowadzajq na wieczny 
spoczynek swych rodzic6w. 
Kazda smierc jest bolesna, 
ale t~ kolejnos6 w duiym sto
pniu rozumiemy. Gorzej, gdy 
dzieje si~ odwrotnie. 0 tym 
lepiej nie mysle6, ale pamil?
tac trzeba. 

W ostatnic~llatach smiere 
zbierala szczeg61nie obfite 
znlwo wsr6d mlodych ludzi 
naszej gminy. Ich odejscie 
stanowilo olbrzymi wstrzqs i 
to nie tylko dla najblizszych. 
Przezyc tych ostatnich nie 
odda iadne ludzkie slowo. 
Pozostaje tylko wsp6fczu
cie. 

Jest przy tym jednak cos, 
co wywoluje bunt i przeraze-

Listopadowe swi~ta i zwiq
zane z tym uroczystosci po
winny pelnie bardzo wai:nq 
rol~ w naszym zyciu. Powin
ny pobudzac (las do refleksji, 
do zatrz.ymania si~ w tej ca
lorocznej bieganinie i zasta
nowienia sifil nad naszym iy
ciem. Zycte nasze jest wiel
kim dobrem. jest Boz.ym da
rem. Filozofowie m6wiq jed
nak, i.e z.ycie jest bytowa

nie. Dlaczego Oni, ludzie 
mlodzi, pelni dobra i ch~ci do 
zycia, kochaja.cy ludzi i przez 
wielu kochani? Dlaczego na 
tym swiecie jest tyle zla, nie
nawisci i ludzkiej glupoty? 
Nie naszq sprawq oS<jdzac 
sprawcaw Waslej smierci, 
nam tylko pozostaje modi i
twa i nadzieja, ze zatryumfu
je sprawledliwosc. 

A2. 

ITSill(lJ~s~®
 
rogiiulice 

W lislopadzie przewidziany jest odbi6r komisyjny chodnika 
przy ul. Kosciuszki (od ulicy Mlynarskiej do kina). Prace na 
tym odcinku wykonywal Zarzqd Or6g i Mastow w Plonsku. 

Przedsi~biarstwo Robot Orogowo-Mostowych z Plonska 
usunfillo nierownosci (garby) przy moscie na ul. Mlynarskiej. 
Miejsce to bylo wyj<jtkowo niebezpieczne, poniewai nawet 
wolno jadqce pojazdy na kr6tki czas tracily kontakt z nawie
rzchniq . Niszczyly si~ amortyzatory, kierowey tracili panowa
nie nad samochodem. 

Trwa modernizacja polnocnej cZ1;lsci ulicy Rynek. Chodnik 
zostanie pokryty tzw. polbrukiem. Przy okazji wymieniana i 
modernizowana jest kanalizacja deszczowa. 

Rozpocz~ly sil;l przygotowania do ulozenia nowej nawierz
chni asfaltowej na ul. Pilsudskiego. Obecnie wymieniane Sq 
krawl?zniki. 

150 mb. ul. Piaskowej i 350 mb. ul. Wiejskiej pokryte 
zastalo asfaltem (dwie warstwy). 

Od Andzina do granicy z gminq Nowe Mias10 jeidzimy juz 
drogq 0 asfaltowej nawierzchni. O/ugose unowoczesnionego 
odcinka vvynosi 800 mb. 

Nawierzchni~ asfaltowq uzyskal tez w ostatnich dniach 
prawie kifometrowy odcinek drogi D~binki-Czajki. 

Energia elektryczna 

Na osiedlu Krupka II trwajq prace przy budowie sieci ener
getycznej. Prowadzi je Rejon Energetyczny w Plorisku. In
westycj~ tl? finansujq wsp6lnie: Zaklad Energetyczny, Urzqd 
Miejski i mieszkancy osiedla. 

Wkr6tce we wsi Lelewo zostanie zainslalowanych 10 pun
kl6w oswietlenia ulicznego. Bye moze wplynie to na popraw~ 
be.zpieczenstwa, bo jak wskazuje statystyka jest to teren, 
gdzie cz~sto Sq kradzieze i wlamania. 

Hubertowskie polowania 

W dniu 3 listopada majCj swoje swi~to mysliwi. Zwiqzane 
jest ono z ich patronem sw. Hubertem. Kola lowieckie dziata
jqce na terenie naszej gminy zaplanowaly na 7 i 8 listopada 
tradycyjne polowania, tzw. polowania hubertowskie. W pro
gramie przewidziane SCI m.in. ogniska, wylozenie pokotow, 
odegranie mysliwskich sygnal6w. 

Nasze pieni~dze 

Trwajq rozmowy w sprawie utworzenia w Nasielsku filii 
Banku Przemyslowo-Handlowego. Centrala lego banku 
miesci sifil w Krakowie, a najbliiszy Oddzial w Warszawie. 
Jest to bank z duzym udzialem kapilalu zachodniego, zwla
szcza niemieckiego. 

Zdrowie 

W dniach 16.11.1998 r.-04.12.1998 r. odb~dq si~ na tere
nie naszego miasta j gminy masowe przeswietlenia klatki 
piersiowej. SCI one obowiCjzkowe i podlegajq im wszystkie 
osoby, kt6re ukonczyly 18 lat. Od 16-30.11. ambulans-rent
gen bt;ldzie stat przy Osrodku Zdrowia w Nasielsku, a w 
dniach 01.-04.12. na terenie Szkoty Podstawowej w Cieksy
nie. Przeswietlae mozna sifil w tych dniach w godzinach ad 
8.00 do 15.30. 

Zebral AZ.. 
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nie poczucie tej wspolnoty wa. Nie zabrak!o jej takie na 
pozwala zwycil;)sko wyjsc ze spotkaniu w Nasielsku. BawioCztery lata wsp6lnoty A,A. "Keja" zmagari. Zawarte z.ostalo to no si~ do p6inych godzin noc

A.A. to anonimowi alkoholi
cy, Keia to przystan. Grupa 
os6b z Nasielska uzaleznio
nych od alkoholu zawiqzala 
przed czterema laty wsp6lno
t~, kt6rej celem byto zespolo
we dzialanie majqC€ doprowa
dzic ich do wyrwania si£? z e1l0' 
roby alkoholowej. Doswiad
czenia os6b zajmujCjcych si~ 
problemem alkoholizmu wyka· 
zaly, i:e wsp6lna walka z nala
giem przynosi najlepsze rezul
taty. Zrozumieli to nasi A.A. 
Swojq grupf; nazwall przysta
niq, byla ana bowiem ieh zy
ciowym portem i ostojq daj<:jC<j 
im ratunek w bardzo burzli
wym akresie zyGia. PoczCjtko
wo bylo ich tylko czterech, a 
obecnie na spotkania kola 
przychodzi niekiedy i trzy
dziesci os6b. W ciqgu czle
ree lat dzialalnosci we wspol
nych spotkaniach bralo udzial 
ponad pi~cdziesiqt os6b. 
CZf;SC z nich odeszJa do nowej 
wsp6lnoty, jaka zawiqzala si!"?, 
w Piescirogach. Jej nazwa 
"Nowy Tor" oznacza nie tylko 
kolejarskq tradycj(J tej miejsco
\'Vosei, ale w pierwszym rzt?
dzie zmian~ tego, co sil;! w i:y
ciu robHo, a co okazalo si~ 
wielkCj pomylkq. 

W czwartq rocznic~ pow~a
nia Wsp6lnoly A.A. w Nasiel
sku jej czlonkowie zaprosili 
przedstawicieli innych grup 
A.A. oraz osoby zainteresawa
ne tym problemem na jubileu
szowe spotkanie. Rozpocz~o 
si~ one modlitwq. Msza Sw. w 

intencji os6b uzaleinionych 
miala szczegolnie uroczysty 
charakter. LUdzie, kt6rzy po
stanowili zerwac z nalogiem 
zwracajq duzq uwag~ na mod
litw~. Kosci61 wspiera ich w 
tyeh staraniach. W pobliskim 
Zakroczymiu dziala OSrodek 
Apostolstwa TrzeZwoSci pro
wadzony przez Zakon Braei 
Mniejszych (Kapucyn6w). 
Znany jest on w calym kraju. 
przedstawiciele tego OSrodka 
taki:e wzil;'li udzia! w nasiel
skich uroczystosciach. 

Po nabozeristwie przybyli na 
jUbileuszowe uroezystosci 
goScie przeszli do SZkoly Pod
stawowej Nr 2. OcIbyly si£? tu 
zaj(Jcia w grupach. Na sali gi
mnaslycznej ponad 200 os6b 
sluchalo wynurzen wsp61braci 
(AA tworzq pewnq rodzin~). a 
w swietJicy trwaly zajl?cia grup 
AI- Anon czyli tzw. osob wsp6
luzaleinionych (zwykle Sq to 
matki, zony, siostry alkoholi
k6w). Tego typu zaj~cia majq 
charakter mityngu. Kaidy ma 
prawo wystqpi6 przed calq 
spolecznosciCj i powiedziec 0 

swoich osiCjgni(7ciach na polu 
walki z w1asnq slabosciq. la
two jest kai:demu czJowiekowi 
mowic 0 sobie dobrze, tu zas 
m6wi si~ taki:e 0 trudnosciach 
i porai:kach, tu czlowiek uka
zuje swoje wn~trze, tu czJo
wiek silil oskarZa. Jest to ro
dzaj spowiedzi publicznej. Mo
wiqcy wie, ze sluchajq go lu
dzie mu przyja.i.ni, ie lqczy go 
z nimi ten sam problem. Wlas

tei w asle jubileuszowego 
mityngu - "Juz nie jestes 
sam". 

Na nasielskie spotkanie ro
cznicowe anonirnowych alko
holik6w przybyla ponad 300 
os6b. Niekt6rzy przyjechali z 
bardzD odleglych miejscowos
ci. Reprezentowana byla m.jn. 
Warszawa, Plock, Siedlce, 
Ostrolfilka, Nidzica. Udzial 
przedstawicieli tak odleglych 
miejscowosci to takie dobra 
promocja naszego miasta. Tu 
zoslali goscinnie Przyjf;lci, tu 
spotkali ludzl. kt6rzy tak jak oni 
podjfilli ci~i.kq walk£? i to walk£? 
z samym sobq. Swojq rados
ciq chcq si(J podzielic z innymi, 
chC<j sluzyc im pomocq. 

Jednq z form dzialalnosci 
grup A.A. jest wSpOina zaba

nych. Nie bylo oczywiscie al
koholu. Humory jednak dopi
sywaly i i:al bylo si~ rozstawac. 

W mityngu LJczestniczy! A.Z. 

P.S. Osoby uzaleinione ad 
alkoholu lub narkotyk6w mogq 
walei6 pomoc i oparcie we 
wsp61nocie AA "Keja" w Na
sielsku lub grupie "Nowy Tor" 
w Piescirogach. Raz w miesiq
cu odbywajq sil;) mityngi otwar
Ie dla wszystkich chf;llnych. 
A.A. zapraszajq tei malki, za
ny, sioslry a nawet dzieci alko
holik6w. Moiecie pom6c swo
im najblizszym. Spr6bowac 
warto. 

AZ. 

Fragment dekoracjl sail gimnastycznei VI czasie rocznicowego spotkania 
Anonimowych AlkohQllk6w Zamleszczone slowa stanowiq przeslanle. aby 
nikt nie pozostawal sam w wypadku alkoholowyC.l problem6w. 

c.d. Na zamku nasielskim  Anna Zielinska 

Nadjecha! tei i Stefan. Czas pobytu w wojsku wielkq w nim 
sprawil z.mian(l. Rozr6s! si(l, zm~znial, opalil na stepowym wietrze. 
Uleciala gdzies mJodziencza nielrasobliwos6, traska, z kt6rej niko· 
mu sii;l nie zwierzal, zas(lpila mu czolo, spowainial. dajrzal. 

Starosta bylby go clldal zabrac dla siebie, ale slaroscina byla 
nieugi(lta. 

Wszystko gotowe do podrozy, dzien pierwszy grudnia, a 
6smego SWi(lto Niepokalanego Pocz(lcia. Musimy si~ dobrze 
spieszyc, konie przeprz(lgac, aby na czas zdqzyc. 

Stefan bardzo byl rad temu pospiechowi ion naglil garaczka
1'1'0 do wyjazdu. Nasielsk bez Anulki wydal mu si(l pustkq. 
Poslanowi tei: sobie, ze jak tylko szcz(lsliwie odprowadzi panie 
z. powrotem, to padnie do n6g staroscie wyzna wszystko i 
blagac bi;ldzie 0 pozwolenie, skora je zas otrzyma, to p6jdzie 
szukac swajei dziewczyny choc na kraj swiata 

NaG jeszcze... biyszczq gwiazdy nad Jasnogorskq wieiycq. a 
juz razkolysaly si(l dzwony i wolajCj i modla sii;l i placla. Ze 
wszystklch stron pod g6r(l daza... plyna gromadki ludzi. 

Wielki kosci61 mroczny. leOOie lampCl plonqCq przed cyborlum 
slabo rozswiecony, poch!ania te pobozne rzesze. 

Po konfesjonatach siedzq blali mnisi, tam spieszq pielgrzymi, 
tam sk!adajq brzemi~ grzeClllJ. b6lu, zWqtpier ia i powstajq po
cieszeni. Znak krzyza, slowa rozgrzeszenia .. idi:cie 1'1' pokoju" 
powraca)q sily zbolaiej duszy. Teraz jak dzieci, kt6rym Ojclec 
przebaczyf. spieszfl do Matkl, do cudow ej kaplicy ... 

Mroczno tam r6wniez, chot sam oMarz jasnieje tysi<jcem 
swiatel. Wotywne lampy - srebrne, kSI~zycowe rozsiewajGl bla
skl. .. ale obraz swii;lty zakryly. 

Rozkl~czona rzesza pielgrzym6w czeka w skupieniu ducha... 
nareszcie podnosi sii;l zaslona... 

W blasku prawie slonecz.nym diament6w, rubin6w, szafi
r6w, ukazuje si~ twarz Clemna, i ogromne, dlugie oczy patrza 
na Iud upokorzony z lak wielkq dobrociq, z tak wielka litoscia, 
ze jeden j~k przejmujqCY wyrywa si(l z. tysiaca piersi, jeden 
krzyk: "Matko nasza! Kr610wo nasza!" a potem tylko ciche 
!kanie, z kt6rym sii;llaczy powainy spiew organ6w, rozpoczy
naja,cy primariE;1... 

Juz si(l naboienstwo skol1czylo. Przebrzmia~y ostatnie 
dzwonki, skona! glos organ6w, dymy kadzidel przes!onily oMarz. 
S!once wschodzi, malujac raiowo ranne obloki .. 

Bocznym korytarzem wsrad tlumu pielgrzymow idzie starosci
na z MariEj. 

. Sioslro droga - m6wi la ostatnia - jestE,il jak przemieniona, 
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Zortog afi~ za pan at
 
28 paidziernika w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Stefana 
Starzynskiego odbyi silil rejono
wy konkurs ortograficzny dla 
uczniow klas trzecich. Zakwalifi
kowanych zostalo do niego 48 
uczni6w ze szk6i gminy Na
sielsk oraz gmin: Dzierienlm, 
Pokrzywnica. Winnica. Swier
cze I Puhusk. Komisji konkurso
wej przewodniczyla mgr Maria 
Bugalska - wicedyrektor nasiel
skiej dwojki. Ostatecznie w tym 
etapie konkursu wzili!io udzial 
360s6b. 

Zadanie konkursowe polega
10 na pisaniu ze sluchu (dyktan
do) oraz rozwiCjzywaniu zaga
dek i rebus6w ortograficznych. 
Opiekunowie dzieci uwazajq. ze 

tekst dyktanda byl bardzo trud
ny i z pewnosciq klopoty z nim 
mieliby uczniow;e klas sled
mych i 6smych. Trzecioklasisci 
spisali si~ jednak na medall tro
je z nich w wykonywanych zada
niach nie popelnilo iadnego 
blfildu, troje zrobito lylko jeden 
blqd, a pili!cioro dwa blfildy. Ucz
niowie z naszej gminy uplaso
wah sifil na miejscach II, 1111 IV_ 
o tym, kto zakwalifikuje sifil do 
etapu wOJew6dzkiego zadecy
duje Osrodek Szkoleniowy Ze
spoiu Plac6wek Doskonalenia 
Nauczycieli w Mlawie.lnstytucja 
ta jest organizatorem !ego kon
kursu. 

Jak napisalem wyiej, obecny 
konkurs rozgrywany byl na eta-

pie rejonowym. Wczesniej, bo w 
maju. odbyl sifil szkolny stap 
konkursu ortogra icznego. Dzi
siejsi trzecioklasisci byli wtedy w 

klasie drugiei. Wiosnq zadania 
konkursowe wypelniali wszyscy 
uczniowie tej klasy w kaidej 
szkole. Z kaidej klasy wylonio
no po dw6ch najlepszych ucz
ni6w i oni wlasnie brali udzia! w 
paidziernikowym etapie rejono
wym. Wsp61zawodnictwo szkol
ne odbywalo si~ w ciqgu trzech 
d i. Pierwszego dnia dzieci 
przepisywaly teksty z tablicy, 
drugiego dnia mialo miejsce pi
sanie z pami~ci, a trzeciego 
dnia pisanie ze sluchu. 

Konkursy przedmiotowe ucz
ni6w klas s arszych azwlaszcza 
konkursy matematyczny i orto
graficzny dla uczni6w klas mlod
szych odgrywajq waznq rol~, 

poniewai pozwalajq na wczes
ne wykrycie uczniow utalenlo
wanych i zaplanowanie pracy z 
uczniem zdolnym. 

Na zakoriezenie chcialbym 
zauwaiyc, ie nasielska oswiata 
cieszy sifil w wojew6dztwie uz
naniem. Swiadczy chyba tei 0 

tym powierzenie nasielskiej 
szkole rali gospodarza etapu re
jon owego konkursu. Wio nq 
zas tego roku Nasielsk byl go
spodarzem finalu wojew6dzkie
go konkursu wiedzy 0 spole
czenstwie oraz konkurs6w 
matematycznego i ort og rafiez' 
nego dla uczni6w klas trzecich. 
Wewszystkich tych fina/ach wy
stqpili z powodzeniem ucznio
wie ze szk61 naszej gminy. 

AZ. 

Przewodniczqca Komisji konkursowej mgr Maria Bugalska prezen uje zala
kowanq kopert~ z tekstem dyktanda. 

Mall uczestnicy finalu wo!ew6dzkiego konkursu ortograficznego z LJwag~ 
sluchajq wyjaSnien KomiSJi. 

przebaczylam wszystko. pogodzila si~ z zyciem. zgadzam sifil 
z wolq Boskq! 

- Marysiu kochana - opowiada rozpromieniona staroscina - i 
jam pocieszona. I Anulka si~ znajdzie. czuj~ 10. 

StanliHY zatrzymane cii:bq, przylulone do siebie patrzq ku 
wyjsciu. ku jasnemu blf}kitnemu niebu. A tam przez. zbity tlum 
przedziera si~ blada, wysoka dziewczyna w cudzoziemskim 
ubramu: zobaczyla stojqce, wyciqga r~ce, kl~ka. zanOSZqC Slfil 
od oIaczul.. 

6 paffil krokow dalej Stefan caluje rf}ce starca z siwq brodq. 
ze sk6rzanq lorbq na plecach. I on placze I lez sifil swoich nie 
wstydzi, ulzyly one scisnionemu sercu, kt6re jak kwiat mrozem 
zwarzony, oiylo pod tq dobroczynnq roSq i otwiera sifil znowu 
do slonca, do nadziei, szcz~scia. 

Tych radosnych chwil powilanla opisywac nie bl',?dfil. Po tylu 
niepokojach, po tylU cierpieniach, czLJjqC nad sobq dotykalnq opiekl;l 
BOl'l, te proste dusze byly w dziwnie uroczystym nastroju. 

Zaremba odkryl obydwom paniom serdecznq tajemnice Ste
lana I Anulki, kt6rej sili! one dawno domyslaly. Nie bylo konca 
opowladaniom przyg6d w Styrii. 

Staroscina i Marla nie mogly ukryc podziwu nad bohalerskim 
czynem Anusi, kt6rq to bardzo dziwilo. 

- Toe przecie lak prosle wypelnic co si~ przyrzeklo, czyz 
dziadek nie powtarzal ciqgle: "slowo dane to rzecz sWililta". 
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Gdy jednak z kolei, korzystajqC z tego, ie Maria wyszla z 
mlodymi obejrzet skarblec klasztorny, staroscina opowiedziala 
Zarembie 0 niegodziwym post~pku Konstantego, kiedy mu opi
sala rozpacz Marii i chorobfil Starosty z lego powoau, slary 
szlachcic oniemial z oburzenia. Chwycil sifil- za bok. jakby szukai 
nieobecnej szabli. Niestety! i wojska cale pod broniq nicby lu nie 
pomogly, nie dla kazdego slowo dane jest swifilte_ 

Wieczorem dnia tego slonce sie zachmurzylo i snieg padac 
zacl-qi, a kiedy rano otworzyli oczy, cala okolica przybrala bialq 
sukienk~ Geste puchy spadaly bez szelestu na ziemilil, scielqc 
wybornq sann~. 

Zabral silil wifilC Stefan do urzqdzenia sani, jak to bylo 
przewldziane. Kolase z kal zdjelo. wozy r6wniez i wszystko w 
Jednym dniu bylo gotowe. Ola siebie kupil male, jednokonne 
saneczki. w kt6rych poprzedzal jadqcych, dajqc na wszyslko 
baczenie. 

Panie zabraly do kolasy Zarembe i Anusie. cz~sto jednak to 
dziadek. 10 wnuezka przesiadali si~ do saneczek Stefana. 

Dla mlodych narzeczonych byly 10 chwile niezapomiane, 
kiedy tak we dwoje mknli!1i po gladkiej drodze. Las szronem 
pokryiy. iskrzyl sie w promieniach slonca. niby jakis gaJ za
czarowany z krysztalu i drogich kamieni i wital ich przyjaznym 
szmerem. 

A oni czuli Sl~ tak szczfilsliwi, wierzyli, ie razem pojdq przez 
zycie i nic ich jui. nie rozdzieli. 

(cd.n.) 
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neJ w War~zawie - Wydzial Sto
matologii. Po ukonczeniu stu
di6w podjql praef,l w wojew6
dztwie sied!eckim. Od 1987 r. 
Jest mieszkancem Nasielska. 

Poezqtkawo praeowal w 
Przychodni Rejonowej wNasiel
sku, a ad 1989 r. pracuje w Re
jonowej Przychodni Kolejowe) 
na Mogowie. Dodatkowo pracu
je w Pryw:atnej Przychodni Le
karskiej "Zycia" w Nowym Dwo
rza Mawwieckim, oraz od wielu 
lat prowadzi prywatnq praktyk!i' 
lekarskq na naszym terenie. 
Dzialal w Regionalnej Izbie Le
karskiej Mazowsza. 

Wolne chwile lubi spf,ldzac z 
rodzinq na wycieczkach krajo
znawezyeh. Interesujq go sto
sunkl mi~dzyludzkie panujqce w 

Olearnik Lestaw - lekarz malyetl miasteczkaeh, kt6ryeh
stomatolog. Lat 44. Urodzony struktura spoleezna jest bardzo 
w Krakowie. Tam r6wniei rMna w por6wnaniu z duzymi 
ukonezyl szkolfil sredniq_ Zo agromelacjami miejskimi. Inte
naty - iona Jolanta, technik resuje sifil tei. rozwojem i zasto
protetyki stomatologicznej. sowanlem komputer6w w me
Dwoje dzieci. dycynle, oraz lubi dobrq ksiqi.· 

Absolwent Akademii Medyez- kf,l. 

NASIELSKI OSRODEK
 
KULTURV
 

zaprasza na
 

Wystawf; prac malarskich i rzezby
 
ARTURA JAKUBOWSKIEGO
 

Kt6ra odbf;dzle sif;
 
W dniach ad 6 do 12 grudnia
 

Wystaw~ b~dzie moina zwiedzac w godzinach 
otwarcia Osrodka Kultury. 

UWAGA!!! Wystawiane prace b~dzie moina naby6. 

ARTUR JAKUBOWSKI 26 la1. Absolwent Studium 
Reklamy w Ciechanowie. Student Plastyki i Animacji w 
Wyzszej Szkole Humanistycznej w Pultusku. 

Malarstwem interesowal si~ juz od dziecka. A jego 
marzenia przyj~!y konkretllCj form~ ok. 15 roku iycia. 
Od tego czasu jego warsztat doskonalil si~ aby osiqg
nqc obecny stan i styl widoczny w pracach kt6re wy
stawia. 

Jego malarstwo odwoluje si~ do kilku kierunkOw. 
Jest to osobliwa mieszanka realizmy, surrealizmu, 
abstrakcji i tego czegos, co posiadajCj prace ludzi zaj
mujqcych si~ sztukCl z wyboru. 

W swoim dorobku ma wystaw~ w prywatnej galerii 
Warszawskiej. Malowa! r6wniez dla zagranicznych od
biorCDw kopie najs!ynniejszych ikon. 

Skfadam sercfee.zne 
poC£Zi?K9wanie wszystk]m 

Wy6orcoml KJ6rzy oC£C£ali na 
mnie gEosy w wyboracfi c£o 
Sejmii(y Wojew6C£Zkjego 

Wojciecfi Ostrowski 

WszystKim maim Wy6orcom 
skfadam serdeczne 

podzi{kpwanie za poparcie mojej 
l<:....anC£yaatury 

Z powaianiem 
1(aan.y 2(aay Powiatu 

yrzegorz pac.zews/(j 

wszystKim wy6orcoml
 

kJ6rzy
 
oddali na mnie
 
szc.zere giosy
 

bardzo C£Zi{/QJ.j? za zaufanie
 

'Wanda !Majewsk.a 

Ogloszenia drobne 

I Kupi~ dzialk~ budowlanq okolo 2000 m 2 w okolicach 
Nasielska. Wiadomosc: tel. (023) 69 12 522 

1Sprzedam dam (stan surowy zamknic;ty) tel. 0-601462778 

I Kupi~ pawilon handlowy okolo 60 m 2 (ul. Kilinskiego, 
Warszawska, Kosciuszki, Rynek) lub dom z przeznaczeniem 
na Uslugi w Nasielsku. tel. (022) 774 0896. 
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17.10.98 Studzianki Pod nieobecnosc domownik6w nie
znani sprawcy po wylamaniu ramy okiennej weszli do domu 
skqd skr~dli tele,wizor, odtwarzacz wideo, bizuteri\;l, pieniqdze 
o IqczneJ wartosci 3700 zl. 

22:~ 0.98 Podczas podrozy zaslabta pasazerka pociqgu 
relacjl. Warszawa-Ciechanow. Mimo udzielenia natychmia
stoweJ pomocy lekarskiej kobieta zmarla. 

18-22.10.98 Cieksyn W okresie tych kilku dni nieznani 
sprawcy skradli z posesji letniskowych 4 bramy wjazdowe 
wraz z furtkami 0 Iqcznej wartosci 2800 zl. 

23.10.98 Morgi Samob6jstwo poprzez powieszenie sip
pope!n!151-letni mieszkaniec tej miejscowosci. Najprawdopo
d~bnleJ przyczynCl tego desperackiego kroku byto naduzywa
me alkoholu. 

W banku PKO w Nasielsku ujawniono 2 falszywe banknoty 
o nominale 100 zl. 

. 24} 0;98 Na!!,ielsk, Pitsudskiego. KierujqCY "Wartbur
glem mloszkanrem Wyszkowa najechal na dwie idqce dragq 
dziewczt;Jta. W wyniku doznanych obrazen 14-letnia dziew
czynka zmarla na miejscu wypadku a druga z ci~zkimi obra
zeniami zostala przewieziona do szpitala w Pultusku. Spraw
c~ ;Z~i~gl z miejsca zdarzenia i zglosil si~ na policj~ kilka dni 
poznleJ. Prokuratura Rejonowa w Pultusku wystqpila do Sqdu 
o zastosowanie wobec sprawcy wypadku aresztu tymezaso
wego. Sqd odm6wlt zastosowania tego srodka preweneji. 
Prokurator wnl6s1 zazalenie na decyzj~ Sqdu. 

23.10.98. Cegielnia Psucka. Nieznani sprawcy po wyla
manlu. zamka .~eszJi do niezamieszkalego budynku skqd 
skradli grzejmkl I pomp(l cyrkulacyjnq 0 Iqcznej wartosci 3700 
z1. 

26/27.10.98. Nasielsk. Z bloku na osiedlu Pilsudskiego z 
pomieszczenia piwnicznego skradziono rower g6rski wartos
ci 500 zl. 

28.10.98. Studzianki. W lej miejscowosci policja ujawnila 
sfalszowane nadwozie samochodu "Fiat 126p" poprzez 
wspawanle numer6w starej karoserii w nowq. 

Nasielsk. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w zasi
J~czu antenowym spaleniu ulegly 2 mieszkania. Straty oee
mono na kwot~ 100.000 zl. 

.Nocq ~8/29.1 0.98 dokonano wlamania do sklepu "G.S.'· w 
Cleksyme skqd skradziono lowal 0 nieujawnionej wartosei. 

31.10.98. Lelewo. Dokonano tu wlamania do pawilonu 
C.O.B.R. skqd skradziono telewizor. wiertarkt;:, w~dki olCjcznej 
wartosci 1000 zl. 

Nocq 2/3.11.98 Nasielsk. Nleznanl sprawcy dokonall wla
mania ~o kios~u "Ruch" stoj~cego na ul. Warszawskiej skqd 
skradzlono roznego rodzaJu artykuly 0 ICjcznej wartosei 
10.00021. 

4.11.98 Mokrzyce. Nieznani sprawcy dokonali wlamania 
do zlewni mleka skCjd skradzlono termornetr do pomiaru 
temperatury mleka w kadziach wartosci 300 zl na szkodt; 
firmy"Bacha". 

Psiego problem ci~ dalszy
 
W dalszym ciqgu poczci wiqzania tego problemu. inni 

we pieski stajq si~ przyczynq zas wolajq 0 litosc dla bez
powainych konflikt6w wsrod panskich zwierzqtek i utrud
mieszkanc6w naszego mia niajq akcje majCjce na celu 
sta. Jedni zglaszajq zagroze umieszczenie ich w schroni
nie dla zycia i zdrowia ze skach. Utrudnianie to polega 
slrony bezdomnych zwierzqt najez~sciej na chowaniu za
(chociaz nie tylko bezdo grozonych zlapaniem pie
mnych) i proszCj 0 zdecydo sk6w lub ich odbieraniu po 
wane dzialania w celu roz- zlapaniu. Nieodmiennie sly-----------_---:..._

szy sit; wtedy zapewnienia, i. ten fakt, ze na terenie na
ze jesl to nasz piesek, koeha szego wojew6dztwa istnieje 
my go i nasze dzieci. a jego kilka ognisk wscieklizny. 
obecnosc na ulicy jest tylko Z informacji uzyskanej od 
przypadkowa. Gdy tylko mi odpowiedzialnego za te 
nie niebezpieczenstwo, na sprawy pracownika Urz~du 
ulicach pojawiajq sit; znowu Miejskiego (a jest to prawdzi
gromady ps6w i rzadko kto wy milosnik zwierzql) wyni
poda im misk~ strawy. Czy ka, ze wylapywane walt;sa
na tym ma polegac milosc do jqce si~ psy Sq prz8z lekarza 
zwierzqt? welerynarii usypiane w slo

Problem wi(lc istnieje. pniu lekkim, wkladane do 
Mysliil, ze obydwie strony klatek i przewozone do 
konfliktu winny powaznie sehroniska w Celestynowie. 
przemyslec swoje stanowi Tam tei poddawane SCI ob
ska. Kompromis jest moi:li serwacji weterynaryjnej. 
wy. Pod uwag~ trzeba wziCjc AZ. 

Nasielskie targowisko
 
. .z problemem targowiska miejskiego przyjdzie si~ zmierzyc 
JUz !rzeclej Rad~ie Miejskiej: Bye moze znajdzie ana rOlwi q
zanle satysfakCjonujqce zarowno sprzedajqcych jak i kupujq
cych. Bye moze zapanuje wreszcie w centrum miasta lad i 
porzCjdek. Stan dZisiejszy niesie za sobq wszystkie mozliwe 
zagroienia To cud, ze nie wydarzyl siiil tu jeszeze pawazily 
wypadek (drobne byly). Nie wspomnt;l tu juz 0 estetyce i stanie 
sanitarnym. 

Pie:wsz~ Rada usyluowala targowisko w ciqgu ulicy Mly
narsklej. Nle bylo to eo prawda rozwiCjzanie najlepsze. ale 
porzCjdkowalo w duzym stopniu gwaltownie rozwijajqcq sj~ w 
tamtych latach sprzedai: ulicznq. Licwno. ze ta forma handlu 
szybko si~ skonczy i wszystko wroei do normy. Przekonanie 
to wynikalo takie z lego, ze lawinowo przybywalo sklepow 
prywatnych. Ola biednej Gminy waine bylo ito, ie targowisko 
przynosilo miaslu wcale pokainy doch6d. 

Zmiany przeprowadzone przez kolejnq Rad~ mialy w za
pewnieniach reforrTIC:~tor?w przyniesc popraw~ estetyki cen
tr.um mlasta, podnleslenle Jego stanu sanitarnego, zapewnle
nle przejezdnosci drodze wojew6dzkiej, zwi~kszenie bezpie
ezenstwa i nie mniejsze korzysci materialne. Zaden z tych 
colow nie zostal osiqgni~ty. Co wiiilcej, sytuacja jest jeszcze 
gorsza niz przed zmianq_ Wypracowana zostala nowa kon
cepcja largowiska. Maze to i dobrze, ze nie zostala do kotica 
zrealizowana, bo nowa Rada b~dzie miala wiiilkszq swobodlil 
dzialania. 

AZ. 

Tak wyglCldadroga wojewodzka Nasielsk-SlIzegocln w kazdywtorek I piqlek. 
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Nowe wyzwania - nowe panstwo 

Reforma ad n5 racJ pu cz eJ 
RzC\d Rzeezpospolitej Pol

skiej, realizujqe eele polityczne, 
podjql kroki zrnierzajqce do 
p zeobrazenia Polski w nowo
czesne panstwo zdolne spra
stae polityeznym i ekonorniez
nym wyzwaniom dzisiejszej Eu
ropy. Jednym z ajistotniej
szyeh dzialan jest przeprowa
dzona obecnie reforma admini
stracyjna 

Dzil;!ki proJek10wanym i juz 
wdraianym zmlanom nastClpi 
og61na przebudowa struktur ad
ministracji publicznej w Polsce_ 
Nast<lpi deeentraJizacja funkcji 
panslwa i systemu finans6w 
publicznych. Zwi~kszy sit;! za
kres samorzqdnosci lokalnej i 
regionalnej. Obywatele zorgani
zowani w spoleeznosci gminne, 
powiatowe i wojew6dzkie bt;lda 
mieli rzeczywiste prawo decy
dowania 0 sprawach, kt6re ich 
dotyczq. 

Niezwykle tempo prac spra
wia, ie realizacja reformy wcho
dzi juz w decydujqcq fazt;!. 

Dnia 11 paidziernika br. od
byly si~ wybory do rad gmin, 
powiat6w i wojewodztw. 

Obeenie w Polsce funkejo
nuje 2489 samorzqdow gmin
nych, 308 samorzqdow powia
towych, 65 gmln miejskiefl na 
prawach powiatu oraz 16 woje
w6dztw. 

Samorzqdowe sejmiki woje

w6dzkie bt;ldq odpowiadae za 
opracowywanie i realizacj~ re
gionalnej strategii gospodarczej 
i podobnie jak powia y i gminy 
b~dq miee niezale.in~ osobo
wose prawn~ oraz niezalei:ny 
budzet. W wyniku reformy wla
dza I finanse publiczne ulegnq 
znacznej decentralizaeji. Novvy 
system finans6w publicznyeh 
sprawi, ie budiety wszystkich 
szczebli administracji publicznej 
b~d<l bardziej przejrzyste, a wla
dza ich uchwalania b~dzie spo
czywala w rfilkach os6b odpo
wiecizlalnych przed wyborcami 
z.a Ich realizacj~. 

Reformy zwi~ksza mozliwosc 
kontroli instytucji pUblicznych 
przez obywateli, oraz zagwa
rantujq efektywnosc wydatko
wania publicznych pienif,ldzy. 

w comiesl~cznych artykulach b'r 
dziemy Informowac 0 zadaniach j 
obowiqzkach gmln, powiatow i wo
Jew6dztw, oraz zasadniczych ce-
lach wprowadzanych reform. 

GMINA Samorzqdy gminne 
zoslaly przywr6cone po 45 la
ach przerwy w roku 1990. Gmi
ny tworzq podstawovvy i najwa.i
niejszy szezebel administracji 
publiczneJ. To one zaspokajajq 
najwainiejsze zbiorowe potrze
by 10kalnyeh spolecznosci, np. 
prowadzq zlobkl, przedszkola, 

Repertuar filD10~ 

K.ino "NIWA" 
Listopad - grudzien ·98 

20-22.11.98 
"Mali iolnierze", sensacyj

ny, prod. USA. godz. 18.00 
27-29.11.98 
"Zaklinacz koni", film psy

ehologiezny, prod. USA, godz. 
18.00 

4-6.12,98 
"Magiczny miecz", anirno

wana bajka, prod. USA, godz_ 
16.30 

"Lolita", psychoiogiczf1Y, 
prod, USA, godz. 18.00, 20.15 

11-13,12,98 
"Maska Zarro", przygodowy 

prod. USA. godz_ 17.00, 19.15 

Mali i:olnierze" Film sensa
eyjny utrzymany w stylu "fanta

__ I 

sy" _W malym miasteczku w sta
nie Ohio zycie plynie powoli, lu
dzie sCj spokojni i przyjaini. Po
Jawia si~ jednak !lowa genera
cja skomputeryzowanych zaba
wek, zdolnych do samodziel
nyeh akcji. Zabawki rozpoczy
naja. walk~ mi~dzy sobq, zwra
eajC! si~ lakz.e przeciw ludziom_ 
Wyst~puj~: Kirsten Dunst, GI-e
gory Smith, Jay Mohr_ Cas pro
jekcji 108 rnin 

"Zaklinacz koni". Czterna· 
stoletnia odbywa konn q prze· 
jazdikl;! i ulega wypadkowi. Tra
ei nog~ a jej kon jest zmasakro
wany. Matka pr6buje przywr6eic 
stan sprzed wypadku - i posta

szkoly podstawowe, biblioteki, 
osrodki kul ury, odpowiadaj~ za 
utrzymanle lokalnych drag. Sq 
r6wniei: wsp61odpowiedzialne 
za porz(jdek publiezny oraz 
ochronfi! srodowiska na swym 
terenie. Gminy vvykonujC! takz.e 
zadania zlecone pozostaj~ce 
pod kontrola, administracji rZq
dowej. 

W Polsce Jest 2489 gmin. 
Demokratyeznie wybrane rady 
powotuj~ zarzqdy stanowiClce 
ich wladze wykonawcze. Na 
ezele gminy wiejskiej stoi wajt, a 
gmmy mieiskieJ - burmistrz. W 
miastach powyiej 100 tys. mie· 
szkaneow - prezydent. 

Gminy Sq i nadal bfi!dq najbar
dziej fundamentalnymi wsp61
notami obywateli. Bt;lda wyko
nywac zadania publlezne we 
wlasnym ImlenlU I na wlasnq od
powiedzialnosc, rnajqc osobo
wosc prawnq i niezale.ine bu
dzety, kt6ryeh samodzielnosc 
podlega ochronie prawnej. B~
da. tei posiadac srodki trwale i 
zarzCjdzae funduszaml, kt6rych 
wartosc b~dzie proporqonalna 
do zadan. 

Gminy Sq odpowiedzlalne za 
wszystkie sprawy publiczne 0 
znaczeniu lokalnym, kt6re nie 
zostaly zastrze.ione ustawami 
dla innych podmi06w. Zadanla 
wlasne gminy skupiajq si~ na 
zbiorovvyeh potrzebaeh zbioro

nawia zaczqc od leezenia zwie
rz~cia. Ale ezlowlek ktory megl
by pom6c, mieszka w dalekiej 
Montanie Wyst~pujq: Kristin 
Scott Thomas, Sam Neill, Ro
bert Redford_ Czas projekcji 168 
min. 

"Magiczny miecz". Film ani
mowany nawiqzujqcy do legend 
staroangielskich. Kr61 Artur pa
nuje nad swymi ziemiami. 
zrodlem jego sily jest magiczny 
miecz. Jeden z notabll przygoto
wuJe zamach stanu. porywa 
mleez, zabija wiernego ryeerza. 
Mieez ginie w lesie, na jego po
szukiwanie wyrusza e6rka zabi
lege wOJownika. Czas projekeji 
86 min. 

"Lolita"- Adaptacja glosnej 
powiesci Vladimira Nabukowa. 
Czterdziestokilkuletni profesor 
uniwersytetu wynajmuje kwate
r~ prywatnq, gospodyni ma 12
letniq cork!? Zafascynowany 

wosci_ Gminy sCj odpowiedzial
ne za naslf,lpujqce sprawy: 

- planowanie przestrzenne, 
gospodarka terenami i ochrona 
srodowiska; 

. gminne drogi. mosty, ulice i 
prace; 

- wodociqgi, kanalizacj!?, usu· 
wanie I oczyszczanie sciek6w 
komunalnyeh; 

- ulrzymywanie czystosci i po
rzqdku jak r6wniei wysypiska i 

nieszkodliwianie odpad6w; 
- zaopatrzenie w energifi! ele

ktrycznq i cieplnq ; 
- lokalny transport zbiorowy; 
- oehron~ zdrowia na pozlo

mie podstawowym; 
- komunalne budownictwo 

mieszkanlowe; 
- o5wiatl;! (przedszkola, szko

Iy podstawowe); 
- upowszechnianie kultury i 

sportu; 
- targowiska; 
- porzadek publiczny i ochro-

Ill;! przeciwpo.iarowq; 
- pomoe spolecznq: 
- utrzymywanie gminnych 

oblekt6w I urzCjdzeri uiytecz
nosci publicznej. oraz obiekt6w 
admlnistracyjnych. 

W nast~pnym numerze ,,Po
wiat" i ,.Reforma oehrony zdro
wia'·. 

opraeowal AS_ 

dziewczynq ieni si~ l gospody
niq, by bye blisko c6rki. Swe 
uczucia opisuje w dzienniku. Ale 
pewneQo dnia zona odkrywa je· 
go zapiski. Wyst~pujq: Jeremy 
Irons, Melanie Griffith, Domini
que Swain. Czas projekcji 137 
min. 

"Maska Zarro", Rok 1821, 
Kalifornia jest ez~sciq Meksyku, 
w kt6rym wlasnie trwa powsta
nie przeciw wladzy hiszpan
skich kolonist6w. Odehodzqcy 
gubemator postanawia stracic 
kilku chlopcow podejrzanych 0 
udzial w rebelii. Egzekucji zapo
biega zamaskowany jezdziec. 
Wyst~pujq: Antonio Banderas, 
Antony Hopkins, Catherine Ze
ta-Jones. Czas projekcji r36 
min. 

Wszyskich k'noman6w ser
decznie zapraszarny! 
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Znaczenie hasel: 

Poziomo: 
A· dokladnosc w wykonanlu polecenia, B-13 - dUly worek. C-1 

- bezpOOstawne uzycie Sity wobec kogos. C-g - ly1ul stynnego fllmu 
Alfreda Hilchcocka. 0-13 - ...nowozy1na - lrwa JUi 2000 lal, E-5 
osoba reJeslrujqca wydarzenia (rodz. t). F-1 - na kopercie, F-7 
odmlerza go melronom, G-6 - rodzaj wsp6!czesnej muzykl rozry
wkowej, G-12 - Emil ... - pisarz francuski, autor "Wszystko dla pan", 
H-l0 - slepy ab6). 1-1 - mqdrosc ludowa. mysl. 1-12 - jedno z 
rOOzlc6w, J-g - mtki z mqki, K-1 - Jeden Z kontynentow. L·7 
...kulszowa. L-11 - szpieg obcego panstwa, l-1 • inaczej manko.l.-7 
- czlonek III Zakonu Sw. Franciszka, M·3 - bubel. brak. M-11 
przypinka na ucho. kolczyk. N-1 - wyspa krela Minosa, N-7 - nasz 
wschodni sqsiad. 

Pionowo: 
-A - cz.lonek organizacji separalyslycznej, l-l - leiysz na mm, 

2-K - z ce9iel. tworzy scianlil. 3-A - sian emocjonalny cztowieka 
pOOczas k1orego wyobrai:asz soble rozne mile rzeczy. 4-t. - opraw
ea, wykonawca wyroku, 5-A - rodzai skaly wulkaniclllej uzywanej 
w kosmetyce, 5-1 - benzyna. 6-G - rzeka przeptywajqea przez 

Niamey. 7-A - inaezej marnosc. 7-1- przelot wynajf;tego samolotu. 
a-E - jest nim woda. 8-l - brak pozwolenta, zakaz, 9-A - mineral 

uzywany w hulniclwie przy wytople stali, 9-1 - problem, klopo\, 1D-E 
- obca osoba. 11-A . japonskle miaslo w kt6rym OObywala sifi! 
wyslawa, 11-J - ludowa. kolorowa przepaska. 12-E - okrqgle okno 
w kaledrze gotyeklej, w ksztalcle kwlatu. 12·l .... Anonim - spisal 
kronik~ paristwa polskiego do ezas6w Boleslawa Krzywouslego. 
13-A - gw6idi - moina go zabie w glow~, 13-G - skulek oblanla 
wrzqlkiem, 14-D - egipskie b6stwo slonea, 14-G - para roku, 15-A 
- wykonuje jq solislka w operze. 15-F - jest nim 10rmacja Pauhn6w. 
15-L - Jest w drukarce. 

ROlwiqzaniem krzyzow i bl;ldzle haslo wyplsane wedlug nastf;
pUJqeego szyfru: 

J7, 07, C6, L7, M1, K9, 015. A4, L11, E14. B13, L13, L5. Nl1. 
J8.D15.L10. H1.J8, K3. N9,l7. D13.A12. K2. H1. 

Rozwiqzaniem krzyi6wki z poprzedniego numeru .,Zycia asiel
ska" bylo przyslowle tudowe - "Nle pragnlj cUdzego, bo slracisz 
swoje". NagrodfiJ pieni~inCj wy[osowala panl Justyna Klauzinska. 
$erdecznie gralulujemy. 
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Komisariat Policji - DyZtJR PRzycJiodNi REjONOWEj

997. 691 -22-07. 691- 23-77 
w NASidsktJ 

Ochotnicza Strai: Poiarna 
Lekarze Internisei dyzuruia wkaidq sob998,691-22-88 

~ w systemie "pogotowia ralunkowego" od ezynna jes1 w dni powszednie i pracujqce Pogotowie Gazowe Nasielsk  godz. 8.00-13.00. tel. 691-25-03. soboty w godz. 7.00-21.00. 691-22-22 Gabinet zabiegowy ezynny jest w kaidq W wolne soboty w gOOz. 8.00-14.00. 
sobotf; w godz. 8.00-13.00. W nie(bele rozmownlca ezynna jest wPogotowie Energetyczne Nasielsk 

godz.9.00-11.00.691-24-21, po godz. 15.00 - Plorisk leI.:
 
62-26-45
 DyiuRY Asidskidt ApTEk 

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk  Apteka mgr Godlewskie). ul. Kilinskiego: POCZTA PolskA69 -24-96
 
9-16.1;24-26.1,30-6.12;14- 7.12.98.


Centrala Telekomunikacji  UrzCjd Poezlowy Nasielsk-1 czynny jes w 
zglaszanie uszkodzen lelefonicznycil  Apteka "Arnika" mgr SWlgonlak, ul. Ry- dni powszednie i w praeujCjce saba y w 
924 nek: gadz.8.00-18.00 

W wolne soba y w gOOz. 8.00-13.00.Pogotowie Ratunkowe Pultusk  7-23.1 ; 27-2911: 7·13 12.98. Wnledzlete Urzqd Poezlowy jest nieczyn
999,692-26-11 ny. 

 Rozm6wniea Telekomunikaeji Polskiej 
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Druzyna "Belfastu". Pierwszy z lewe] w dolnym 
rZliJdzie kr61 strzelc6w Pawel Wllga, 

Pilka nozna 
Przebudzenie "Zbika" 

Po sarii niepowodzen nastq 
aile przebudzenie sir: pilkarzy 
Zbika i w czlerech os atnich ko
lejnych spotkaniach zdobyli 10 
punkt6w. Aktualnie zajmujq 10 
miejsce w IV jidze pilkarskiej, 
miejsce gwarantujqce bezpie
cznq pozycj~ w tabel!. , 

Oto ostatnie \-vyniki: ZBIK 
Victoria Bartoszyce 1.: 1, Mary
mont Warsz3wa - ZBIK 1:2, 
ZBIK - Motor Lubawa 2: 1, Na
rew Ostrol~ka - ZBIK 1:2. 

Pilka siatko"W"a 
RozpOCZl?li swoje ligowe roz stwo 3:1 nad MDK Warszawa 

grywki siatkarze nasielskiego oraz poniesli dwie pormi: z MOS 
,.Zbika". W dotychczas rozegra Wolq Warszawa 3:0 i Politechnikq 
nych meczach odniesli zwyci~- Warszawa r6wniei 3:0. 

t'rzepraszamy 
W ostatnim numerze informowalismy 0 uroczystosci jakq 

zorganizowali nasielscy kibice trenerom Wojciechowi Zacie
wskiemu i Andrzejowi Zawadzkiemu. W lym mlejscu pragniemy 
poinformowa6, ie podczas lej uroczystosci. podzi~kowania j 
kwialy otrzymal r6wniei zasluiony dzialacz Zbika Pan Edward 
Chodyna. 

Przepraszamy bardzo Pana Edwarda za pomini~cle go w 
poprzednim numerze I Za swej strony iyczymy Panu Edwardo
wi duio zdrowia i wszystkiego najlepszego w iyciu osobistym. 

Burmistrz wr~czyt puchar
 
Kolejna edycja nasielskiej ligi 

szostek pilkarskich zakonczyla 
Sl~. W tegorocznych rozgry
wkach bralo udzial 105 zawod
nik6w zrzeszonych w 9-ciu ze
spolactl. G!6wna nagroda - Pu
char Burmistrza przypadla dru
lynie BELFAST, ktora r6wniei 
wygrala klasyfikacj~ Fair Play. 
Drugie miejsce zaj~a druzyna 
AS SPORTOWA, ubieglorocz
ny mistrz. Trzecie miejsce zaj~
la druiyna LOTTO. 

Zwyci~ski zesp61 graj w na
st/ilpujqcym skjadzie: Wieslaw 
Filipowicz (kpt.). Robert Litman
ski, Tomasz Kurabiewicz, Jacek 
Kurabiewicz. Arkadiusz Dluto' 
wski, Artur Sumik, Cezary Prusi
nowski. Pawel Uminski, Robert 

Truszkowski. Dariusz Zbiko
wski, Mariusz Zbikowski. 

Kr61em strzelc6w z 60. zdoby
tyml bramkami zoslal Pawel 
Wilga (BELFAST), wyprzedza
j'iG Mariusza Zaloge (LOTIO) 
oraz Damiana Domal~ (LOT
TO), 

Zwyci/ilzcy poszczegolnych 
klasylikacji zostali obdarowanl 
cennymi nagrodami podczas 
uroczySlosci, kt6ra odbyla si~ w 
niedziel~ 8 listopada. 

W CZlilsci nieoficjalnej goscie i 
liczni uczestnicy zawod6w przy 
kielbaskach z grilla i piwiewspo
minall miniony sezon i perspe
ktywy lunkcjonowania tego tur
nieju w przysz!osc·. Siowa uzna
nia nalezq sj~ organizatorom 

Cieszy dobre miejsce, ale cie
szy r6wniez coraz lepsza gra 
naszego zespolu, mimo braku 
jednego z najlepszych zawod
nikow Zbigniewa Muziriskiego, 
kt6ry leczy jeszcze powaznq 
konlUzj~. Pilkarzom Zbika po
zostal do rozegrania w rundzie 
jesiennej ostatni mecz z Koro
nq G6ra Kalwaria, kt6ry zosta
nie razegrany w Nasielsku, w 
niedziel~ 22 listopada 0 godz. 
12. 

Burmistrz Wojciech Ostrowski wn;lcza Puchar Kapltanowi zwyci\,skiej druzy' 
ny 

rozgrywek a szczegolme preze
sowi Dariu$zowi STRZESZE
WSKIEMU, kt6ry nie szcz/idzil 
czasu i sit aby starannie prze
prowadzic legoroczny turnlei. 

Organizatorzy dzi~kujq za
rzC\dowi miejskiemu za ufundo
wanie nagr6d dla zwycir;lzc6w 
poszczeg61nych klasyiikacji. 

Nasielska liga ,,6" 
Wyniki dw6ch ostanich kole

,iek 
Lokomotive . Belfast 0:20, 

Manhattan· LOTTO 6:7, Jurand 
- Rockhampton 3:0. Sportowa ' 
wol e, Sportowa - LOnO 41 
Lokomotive . Rockhampton 3:0. 
Manhattan - Belfast 0:3 - walko
wer, Lesna - wolne, Kosewo 
Jurand mecz sill nie odbyl. 

br. 
1. Belfast 
2. Sportowa 
3. Lotto 
4. Manhattan 
5. Lesna 
6. Kosewo 
7. Lokomotive 

PUCHAR FAIR PLAY 

1. BELFAST· 0 pkL karnych 
2. LOKOMOTIVE - 6 pkt kar
nych , 
3. LESNA po 21 pkt karnych 

KOSEWO 

KR6L STAZELC6w 

60 br. - PaweJ Wilga (Bellast)
 
27 br. - Mariusl Za/oga (Lotto)
 
22 br. . Damian Domala (Lotto)
 
20 br. - Pawel Sadlowski (Spor

Iowa). Piotr Kowalski (Manhat

tan)
 
18 br. - Adam Kaminski (Sporto

wa)
 

Rozegrano 71 meczy. 
Strzelono - 483 bramki 
Przeci~tna na 1 mecz wynosi 

6.8 bramki. 

SlYCIE 
SIELSKA 
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