
Wszystkjm iJ,[aszym Czyte[nij(gm 
sf(fadamy 5 eraeczne Zyczenia 
Zcfrowycfi i UJesoEycfi Swi4t 

13oiego fJ\[aroC£Zenial oraz 
wsze[/(jej pomys[nosci 

w 1'{gwym 1\9tu 

7.ap~ Sz, 'lli 

Wieloletniq tradycjq jest zegnanie starego i witanie Nowego 
Rok~ ~a ~alach, zabawach i prywatkach tzw. "Sylwestrach", 
a dZleJ~ S.If;'. to przy huku .strzelajC\~ych kork6w od szampana. 
NaJczf;lscleJ odbywa to SIf;l W kawlarniach, restauracjach sa
lonach, 5wietlicach i domach. ' 

Nasielszczanie r6wniei. zaczynajC\ miet swojC\ tradycjf;'. 
W zWi~z,ku z. tym, Nasi,elski Os~odek Kultury zaprasza 

mleszkanco~ ml!1sta I gmlny V} dnlu 31 grudnia od godz. 
23.00 na naslelskl rynek na wspolne powitanie Nowego Roku. 

W prograrnie: 
• zyczenia noworoczne burmistrza Mias a i Gminy; 
• pokaz sztucznych ognr; 
• wspolna kr6tka zabawa (0 ile pagoda dopisze). 
A to wszystko przy tradycyjnej Jampce wsp61nego szampa

na. 

Z ol(azji SuJi.q.t 'Boiego tJ..{srrodzenia 
i z6{iiajqcego si? 9fgwego '1\9/Ql 

5 kJadam wszyst/(jm 
:lvfie.szl(anwm tj{aszej yminy 

najseraeczniejsze iyczenia zarowiaJ 

wsze£f;jej pomyHnosciJ oraz sukfesow 
w pracy zawocfowej i iyciu oso6istym 

13 urmistrz 
'Bemart! 'DanlJSz rMucna 

tj{ajseraeczniejsze Zyczenia zarowia 
i 'U)~ze£kjej pomyHnosci 

z okfl.zji Swiq.t 'Boiego 0£arodzenia 
i z6{iiajqcego si~ iJ./9wego 1?,gk:1J 
skJada wszystk..tm mieszkg.nwm 

:lvfiasta i yminy 

przewoaniuqcy 2(aay 
(jrzegorz 'DuefuwwsKj 

Witamy na naszym terenie! 

Po wprowadzeniu nowej reformy administracyjnej, 
jak juz wiemy, Nasielsk znalazl si~ w powiecie nowo
dworskim. W zwiqzku z tym nasze stosunki z Nowym 
Dworem Mazowieckim zacznq si~ zacieSniac. 0 tym 
co dzieje silil W Starostwie b~dziemy czytelnik6w na 
biei.qco informowac, ale 0 nas tei ~dq pisac w innych 
gazetach. Dotej pory z gaze! lokalnych w Nasielsku 
ukazywal si~ Tygodnik Ciechanowski i cz~sciowo 
Tygodnik PuHuski, a w najbliiszym czasie pojawi si~ 
Tygodnik Nowodworski. kt6ry serdecznie witamy na 
0aszym ter,;nie i zach~camy mieszkanc6w gminy do 
Jego czytama. 

Red. 
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17 Itstopada odby{o siF(l trzecie uzytkowych (sprzedano ich wi~cej 

posiedzenie Rady Mlejskiej wy niz planowano ezy tei uzyskano 
branel w pazdzlernikowych wybo lepsze ceny: kt6rzy podatnicy 
rach. Obseni byli wszyscy radni. przysparzajq gminie najwililkszych 
Proponowany porzCjdek obrad k!opot6w i jakie Sq mozHwosci 
wzbogacono 0 punkty dotyczqce wyegzekwowania od nich nalei.
powolania Komisji Statutowej i 0 nosCi. Nie mniej pytan postawlono 
informacjr; na temat sl iby zdro przy rozpatrywanill wydatk6w 
wla. Przyji;lto tei: wniosek postulu gminy. Proszono 0 przybllienie 
jqcy nagrY'Nanie przebiegu sesji. danych odliOsnie wydatk6w w 

W kolejnym punkCle oddano dZlale - urzl;;ldu mlast I gmlll. pyta
glos mleszkancom gminy przyby no 0 wykorzystanie srodk6w na 
Iym na sesjli! ze swyml problema przeciwdzialanie alkohollzmowi, 
mi. MJeszkanka bloku przy ul. Ko  zwracano uwagl;;l na potrzeblil za
ciuszkl skarzy!a si~ a zly stan kupu sprz~tu dla Przychodnl Zdro
teehniczny budynku po bylym Ko· wla. Z rozeznania pani Skarbnlk 
mlSa(laCle oraz uClqiliwosci wyni wynika. ze prawdopodobnie za
kajqce ze strony jednej z rodzin \v braknie srodk6w w budzecie na 
nim zamieszkujqcej. Przewodnl oswletlenie ulic. dowoz dZlecl do 
CZqcy Rady wYlasl1l!. ze nle Jest to 5zkol, LJlrzymanie przedszkoli. 
problem. ktory musialby byc roz W punkcie sz6stym planowano 
patrY'Nany przez Radll i zapewnrl. anallzf1 sprawozdanla z reaJlzacji 
ze ZarZCjd Miejski 'N porozumlenlu zadan inwestycyj ych w okresie 
z dyrektorem ZGKiM wyjasni<:l poprzedniej kadencji ze szczegol· 
sprawf;J w przedCjgu dwoch tygod nym iJwzgl~dnieniem okresu 
nl. ostatnich 4 miesililCY. gdy decyzje 

Inlormaeje na temal sluiby w tej sprawie podejmowal ZarzCjd 
zdrowla przekazal kierownlk OS Miejski. Przedstawlone sprawoz
rodka Zdrowla w Plcselrogach le danie nie zadowolilo radnych I po 
karz Andrzej Krzyzanowski. W dyskusji zadecydowano 0 przelo
swej wypowiedzi s aral Silil odp  ±eniu jego rozpatrywanla do 
wledzlec na pytanle, lakie proble chwlll uzup Irrlerria go 0 dane do
my I korzysCI niesie ta relorma dla lyczqce kwot planowanych i wy
nasz go terenu, SytuaCja w Iym datkowanych na poslezeg61ne 
wzgll;ldzie nle rest klarowna. Jest Inwestyqe, 
jeszcze wiele nlewiadomych. a W dalszej cZl;;lsci obrad doko a
erminy wprowadzenia retormy no wyboru slalych KomisJ! Aady. 

zbllzaJ<il Sl~ w szybklm temple, Rada w glo owanlu Jawnym za· 
Prelegenl przedstawi/trzy warian' twierdzila t O-osobowe sktady ko
ty organizacjl sluiby zdrowia na misji. Przewodnlczqcy komisjl ma
naszyrn \erenie. Komlsja Zdrowla jCj prawo zglosic dodatkowo po 
Rady zastanawlac si~ blildzie nad dwie osoby spola Rady. Wy!onio
wyborem rozwiqzania optymalne no tei. Komisjlil Przetargowq i K0

QO. Istnleje tez potrzeba POSWI~ mlsjlil Statutowq, 
cenla tel sprawle jednej z sesji Ra W osmym punkcie obrad usta
dy. lono wysokosc diet dla radnych, 

W punkcie interpelaCje i zapyta ryczalt dla przewodnlczqcego j Ii· 
nia radnych poruszono m.in. spra mit kilometr6w die Burmlstrza na 
wy: interpretacji przepis6w przez Jazdy lokalne. DeCYZle w lSI kwe
radCIil Drawnego; przepompownl stii poprzedzon zosta!y dtUlSZq 
gazu w Siennlcy; utrzymania dr6g dyskusj<j. Ustalono. i.e wysokosc 
na terenie gminy zwlaszcza w diet dla radnyeh blildzie ustalana z 
okresle Zl nnowym: czystosci W zachowanlem dotychczasowego 
mlescie: zaniedbanych przystan· przelicznika diet ustalonego przez 
k6w autobusowych; slup6w og!o poprzedni<j Radii!. ryczaltdla Drze
szenlowych z nleaktualnyml oglo wodniezqeego b~dzie (ownowai
szeniami 1 aflszam;; koszt6w no ny przecil;;ltnemu miesi~eznemu 
wego przystanku przy ul. M ynar wynagrodzeniu w kraju w ostatnlm 
skJej; potrzeby umleszczenia po" kwartale przed wyplatq ryczaltu. a 
jemnik6w na smieci na terenle miesililezny limit kilometr6w dla 
wlejskim: potrzebnego w miesCle Burmistrza b~dzle wynosl! 300 
szaletu miejsklego. km. 

W punkcie piqtym radnl zapo W koncowej CZlilsci posiedzenia 
znali Sl,? z realizaCjq budzetu w Burmlstrz udzleli! odpowledzi na 
rol<u 1998. Informacji;! pisemnq 0 niekt6re tylko pytania i interpelacje 
dochodach I wydatkach gminy w radnych. poniewaz czesc wyma
kilku zdalliach uzupelnJla Skarb ga sllilgn1r;cia do dokument6w lub 
nik Gminy pani Aniela Rogalska. konsultacjl z osobami spoza Urz~
W dyskusjl na temat dochod6w du. Dodatkowo radni zglosili wiele 
Interesowano SI,? m.in. tym. czy zapytan I wnlosk6w. Pylano m.ln, 
dochody uzyskiwane przez Gmi o sprawy zwlqzane ze Stacjq Uz
nlil od funkejonujqcych tu zwlrowni datmanla Wody, iel funkCJonowa
nle s<j mniejsze od stra1. jakle po nlem i usuwaniem usterek oraz 0 

wodule ekspoloatacja tych iwi o czy w miesele Sq jeszcze odcln
rowni i towarzyszqcy temu trans kl wodociqgu wykonane z rur az
port; jakie ezynniki wp!ynl7ly na bestowych. Wnioskowano. aby (a
uzyskanle lepszych wynlk6w ii czej przedluiac umowy dzierzaw
nansowych przy sprzedazy lokall ne za 10kaJe uZy1kowe. a nle poz

bywac si~ ich na przetargaeh. 
Interesowano siiil kwotq przekaza
I1q na organizaejl;! dozynek, kon
dyCJ'I finansowq ZGKiM. kosztam' 
wybudowania hall sportowej, Po
stulowano zmian~ lokallzacJI wy

sypiska. Wnioski zostanq rozpa
trzone przez poszczeg61ne Komi· 
sje, a szczeg610we odpowledZJ na 
pytania zostanCj udzielone na na
S ~pnej sesji. 

Wynotowal AZ. 

Posiedzeni ZarzCjdu w dnJu 13 
listopada poswillcone by!o opra
cowaniu prOlektu budzetu na 1990 
r. Propozycjl> VI tym zakresie 
przedstawila i om6wita Skarbnlk 
Gmlny pan l Anlela Rog Iska. 
Czlonkowie Zarz<\du zglosill kilka 
uwag. Klore dodatkowo winny byc 
'Nzl~te pod uwaglil przy proj kto
waniu budietu. Naleiy wed!ug 
LJczestnik6w zeorania zastanowlC 
Sl~ ezy zWlrownre dZlalalqce na 
terenle gminy przyl105Zq korzysci. 

. dokladniej om6wic proble egze
klJcJi zobowl<jzan pod tkowyc 
wobec 9 miny. ProponowanO zwj~
kszenle srodk6w na oswietlenle 
uliczne {poprawiloby 0 stan bez
pieczenstwa} oraz na ochronr; 
zdrOV,lia, 

Burrnls rz poinformowal Zarzqd 
o trud sciach. Jakie viystCjpi!y w 
zbyciu lokall mieszkal nych przy 
ustalonel przez Rad,? 30°(, bonlfl
kacie od wartoscl mieszkanla. Za
stanawlano slfil tez nad prz8zna
czenlel11 plenl~dzy uzyskanych ze 
sprzedazy tyeh lokall. 

Ponadto u5talono. ze Zarz<jd 
przygolUje proj8kt podzl !u rze· 
czowego bUdietu, zaopiniuj<j 9 
Komisie, a nast~pnie Zarzqd po 
rozpatrzeniu wnioskow KomisJi 
przygot je ostateezny projekt na 
sesje Rady. Wyrazono tei zgodl;;l 
na prowadzenie przez Burmistrza 
rozm6w w celu pozyskania biu
rowea po bylym Mera Zem,e na 
sledzlbr; Urz~dU MleJskJego. Byto
by to bardzo korzystne, poniewai 
istnieje szansa na zlokalizowanie 
'II naszym mlesele nie torych od
dzial6w starostwa. 

Drugie Iistopadowe posiedze
nie Zarzqdu odby!o Sll; 27. Na po· 
cZqtku zebrani zapoznali silt 7 pro· 
pozyciq irmy Ekosystem-Ekole
aSlng_ Reprezentowat Jq przedsta
wielel irmy Marmet. Sp61ka zain
teresowana jeSI roz\'",,~zywanlem 

problemow z zakresu us!ug komu
nalnych Iw tel dziedzlnie proponu
Je Zarzqdowl nawiqzanie wsp6!
pracy. S'l gotowl do przygotowa
nia programu grzewczego dla 
ml8sta i rozwiqzywanla proble
mow z tym zwiqzanych. jak np. 
modernizacji;l systemu wytwarza
nla Clepla, dostarczanle w spos6b 
prosty do odbiorcy. Polqczenie tej 
dostawy z dostarczaniem energii 
elektrycznel z lokalnyct-, trode! 
energil wp!ynie na obnizenle ko
szt6w. In eresujCj Sl~ bowienn lech
nIkq, technologiC! i finansowaniem 
us!ug kom unalnych. Dtyezy to 
taki:e dostarczanla wody pltnej 0 

wysokiej Jakosci I gospodark, wad
no-sciekoweJ. Oferta wydaje sie 
bye bardzo intereSUJClca. Czlonko

wie Zarzqdu zadall wiele pytan 
przedstawicielom firmy chc<:lc wy
roblC sobie zdanle. co do celowos
cI zaangazowania silil wladz mia
Sla " przedsi~wzi~cie. W elekcle 
dyskusji postanowiono odtoiyt 
ten temat do czasu lepszego raze· 
znania sprawy I ukonkretlllenia 
propozycji ze strony oferent6w. 

W kolejnym plHlkcie rozpatrzo
no plsma skierowane do Zarzqdu. 
Do Komisji Infra5truktury I Porzqd
ku PUblicznego z prosbCl. 0 rozpa
trzenie I zaopllliowanle przeslano 
pisma: Kornltetu Wodoci<jgowania 
wsi Chrcynno 0 budow~ wodoci q
gU: mleszkanc6w wsi Nowiny 0 

pomoc w remoncie drogi, miesz
kanki ul. Malej 0 podlqezenie 
sWlatia ulicz.nego; Rady Solecklej 
ul. Pniewska Gorka 0 do oricze
nie asfaltowania drogi i ujl;lcie tel 
inwestycji w planie na rok 1999 
oraz 0 popraw~ oswietlen'la ullcz
nego; mieszkaric6w wsi Paulino
wo 0 wlqczenle do planu budowy 
wodoci q 9U: mieszkancow ul. 
Kwiatowej 0 oswietlenie ullczne. 
Odmownl8 za!atwiono prosbf\< 
ma!ienstwa prowadzqcego dZla
lanose gospodarczq 0 umorzellie 
podatku od nieruchomosc' oraz 
I11leszkarica Dzialdowa swiadczq
cego us!ugi w zakresie usuwania 
smleci 0 moiliwosc korzystanla z 
naszego wysypiska (wysypisko w 
Kosewle znalduje Sllil w stanie li
kwidacji). Pismo dyrekcji La 0 

przyznanle stypendium uezniowi 
kl.ll (przesiedlonyz Kazachstanu) 
zalatwiono pozytywnre. a pism 0 IV 

sprawl8 poprawy bezpieczens wa 
w zakresie ruehu drogowego w 
okolley szko!y przekazano do roz
patrzenl8 przez praeownika mery
torycznego Urz.~du. Prosby: 0 wy
kup lokalu ui.ytkowego i podwyz.
Slenie bonlfikaly przy zakupie 10
kali mleszkalnych w bloku przy ul. 
ElektronoweJ nle mogly yc obee
nie zalatwione pozY\Y'Nnle. ponle
waz ich zalatwlenie zgodnie z iy
CZenlami petent6w lezy w kompe
tencjl Aady. 

W ostatniej CZlilsci posiedzenla 
dyskutowano 0 reformll9 sluzby 
zdrowia. Burnnistrz. poinformowal. 
ie do dnia dzrsiejszego oferty na 
uslugi medyczne zloiyh: dyrektor 
ZOZ w Nowym Dworze Maz.. dr 
Trl;dota z Pultuska. piel~gniarkl z 
Pu!tuska. dr Obermajer z P!onska 
(na pelen pakiet uslug medycz
nyeh Iqcznie z. plellilgniarstwem 
srodowiskowym na terenle dziala
nia Osrodka Zdrowia w CleksY
nie). Ponadto Zarzqd wyrazil zgo
d~ nazakup aparatu do analiz me
dyczr ych dla Osrodka Zdrowia. 

Wynotowa! AZ. 
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Komisje Rady Miasta iGrniny
 
Na trzeciej Sesji wdniu 171istopada Rada powolala stale Komisje, 

kt6re b~d~ dzialaly w skladach: 

Komisja Gospodarki i Budzetu 
1. Ireneusz Olbrys - przewodniczqcy, 2. Andrzej Krolak - z-ca 

przewodniczqcego. 3. AndrzejGrabowski, 4. Szczepan Kosewski, 
5. Grzegorz Arciszewski, 6. Tadeusz Dublewski, 7. Krzyszlof 
Fronczak. 8. Halina Obojska, 9. Helena Zadroi:na. 

Komisja Rolnictwa
1. Jan Maciej Krzyczkowski - przewodniczqcy, 2. Tadeu5z Lat· 

kowski - z-ca przewodnlczqcego. 3. Helena Zadroi:na, 4. Halina 
Obojska, 5, Szczepan Kosewski. 6. Wojciech Krzyczkowski, 7. 
Tadeusz Dublewski, 8, KrzyszlofFronczak. 9. MarekGizinski, 10. 
Drabik Kazimierz. 

Komisja Infrastruktury i Porz~dku PubliczneQo 
1. Marek Gizinski - przewodniczqcy, 2. Szczepan KosewsKi 

z-ca przewodniczqcego. 3. Helena Zadrozna. 4. Halina Obojska. 
5. Janina Jarz'lbek, 6. Andrzej Wierzchon, 7. Grzegorz Arcisze
wski, 8. Michal Grubecki, 9. Jan Maciej Krzyczkowski, 10. Kazi
mierz Frabik. 

Komisja Oswiaty, KUltury i Sportu 
1. Krystyna Raczkowska - przewodniczqcy, 2, Andrzej Grabo

wski - z-ca przewodniczCjcego, 3. Alicja Walesiak-Kopczynska, 4. 
Regina Olszewska, 5. Helena Zadroi:na, 6. Andrzej Krolak. 7. 
Andrzej Wierzchon. 8. Michal Grubecki, 9. Wojciech Krzyczko
wski, 10. Jan Maciej Krzyczkowski. 

Komisja do spraw R,odzin, Zdrowia, Spraw So
cjalnych i Ochrony Srodowiska 

1 Janina Jarzllbek - przewodniczqcy. 2. AliCja Walesiak-Ko
pczynska - z-ca przewodniczqcego, 3. K'ystyna Raczkowska. 4. 
Helena Zadroi:na, 5. Cezary Rusek, 6. Jan MaciejKrzyczkowski. 
7. Marek Gizinski, 8 KaZimierz Drabik, 9. KazimlelZ Fronczak, 10. 
Wojciech Krzyczkowski. 

Komisja Przetargowa 
1_ Regma Olszewska - przewodniczqcy, 2. Ireneusz Olbrys 

z-ca przewodniczqcego. 3. Alicja Walesiak-Kopczynska, 4. Grze
gorz Arciszewski, 5. Halina Obojska, 6. SlanislawTyc. 7. Andrzej 
Krolak. 

Ses·a w Starostwie
 
W Nowym Dworze Mazo nans6w, oraz w Komisji Infra

wieckim dnia 3 grudnia odby!a struktury i Gospodarki. Pan Ro
si!;l III SesJa Rady Powiatu, na man Kraszewski Z-Cq prze
kt6rej wybrano stale KomisJe wodniczCjcego Komisji Rewizyj
Rady. Aktywny w niej udzia! bra nej i czlonklem KomisJi Infrastru
Ii nasielscy radni powiatowi, co ktury i Gospodarki. Pan Michal 
zaowocowa!o powierzeniem im W6jciak czlonkiem Komisji Rol
znaczqcych funkcji w poszcze nietwa i Komisji Rozwoju Go
g61nych komisjach. spodarczego_ Pan Tadeusz 

Pani Teresie Skrzyneckiej Smolinski - czlonkiem Komisji 
powierzono przewodnictwo Ko Bezpieczenstwa Publicznego i 
misji Edukacji, Kultury, Kultury Komisji Infrastruktury i Gospo
Fizycznej. Rekreacji i Turystyki, darki. Pan Bogdan Ruszkowski 
oraz wybrano jq na zasl~pc~ czlonkiem Komisji Budietu i FI
przewodniczqcego Komisji nan sow, oraz Komlsji Rewizyj
Rozwoju Gospodarczego i na nej. Pan Marek Gerasik - czlon
czlonka Komisji Zdrowia i Opieki kiem Komisii Ochrony Srodowi
Spoleczne! Pan Zbigniew Pi(jt ska i Lesnictwa, oraz Komisji In
kowski zostal przewodniczq frastruktury i Gospodarki. 
cym Komisji Rolniclwa i czlon Gratulujemy nasielskim Rad
kiem Komisji Bezpieczenstwa nym zaszczytnych funkcji Oby 
PUbliczne~o. Pan Grzegorz Pa tylko one zaowocowaly dla do
czewski Jest Z-Cq przewodnl bra naszego miasta i gminy. 
cZqcych w Komisji Budietu i Fi- AS 

Straze pozarne 

8 pan z Jask610wa zadeklarowalo ch~c wSlqpienia w szeregi 
straz.y. Przejdq one podstawowe przeszkolenie straiackie. a nast~
pnie przygotujq sil;! do udzielania pierwszej pomocy przedmedycz
nei- Przypommamy, ie nJedawno plsalismy 0 uroczystym przekaza
niu jednostce OSP w Jask6jowie samochodu bojowego. Bye moze 
ta impreza wplyn~la mobilizuj(1co na panie z Jasko!owa. 

W jednostkach OSP rozpoczl;1la si~ kampania zebran sprawoz
dawczych. Dokonana zostanie na nich oeena calorocznej pracy, a 
tam gdzie zajdzie potrzeba przeprowadzone zostanq I'vybory wladz. 

W dalszym ciqgu straiacy narzeka)q na niesprawne hydranty. 
Ostatnio nie moina byto ich uruchomic w ezasie poiaru w Mogowie. 
Prawdopodobnre byly zamarzni~te. Wozy straiackie lTlusialy 
jeidzic po wod~ do Nasielska. Straty z lego powodu Sq oczywiste_ 

Trwa budowa garaiy w Psucinie i Cieksynie. W Psucinie wyko
nano jui sciany garazu na dwa samochody, Jest \0 inwestYCJa 
tamtejszej jednostki OSP. Wsparcia finansowego udzielila gmina. 
Gmina wsp6lfinansuje tei. bUdow~ remizy w Cieksynie. Inwestyci~ 
prowadzl miejscowa jednostka OSP. Do lej pory wykonano lunda
menly r zakupiono cZfi!se material6w budowlanych. 

Nowy przystanek autobusowy 

5 grudnia 1998 r. uruchomiony zostal w ul Mlynarskiej nowy 
przystanek autobusowy. Wiaze si~ to z pewnymi utrudnieniami. 
poniewai: w obr!;lbie ul. Rynek naSlqplla zmlana organizacji ruchu. 
Wladze miejskie przepraszaj<t mieszkanc6w za wynikle 2 tego po
wodu chwilowe niedogodnosci. 

Szkolenie radnych 

W dniach 13-15.XI. nasielscy radni przebywali w osrodku szkole
niowym w Tarnitach kola Ostr6dy. Uczestniczyll tam w szkoleniu 
prowadzonym przez pracownik6w Rejonowej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie. Doskonali fachowcy, paristwo Teresa Lasota. Stani
slaw Karwowski i Jan Rudowski przyblizyli naszym samorzCjdow
com takie tematy jak: Reforma adminrstracji publicznej; System 
nadzoru nad samorzqdami lerytorialnymi; Procedura uchwalania 
budzetu; Proiekt ustawy 0 finansach publicznych; Sprawozdaw
czosc budietowa i projektowanie budietlJ. 

Cz erech czlonkow Komisji Przetargowej wzif;lo udzial w szkole
nJU w Warszawie. Odbylo Sl~ ono w dniach 1 12 grudnia, Tematem 
rozwazan byla ustawa 0 zam6wieniach publicznych. Wiedza z lego 
zakresu jest niezb~dna przy prowadzeniu przetarg6w. 

Przetargi 

W pierwszycll dniach grudnia odbyl si~ prze arg na zwodociq
gowanie uhcy Diamentowej w Piescirogach Nowych. Gl6wna nitka 
wodociqgu b~dzie miala 1397 mb. Dlugosc ptzylqczy do 49 odbior
c6w wyniesie 1132 m. Wykonawc(1 inwestycji b~dzie Wojew6dzki 
Zaklad Urz(1dzen Wodnych z M!awy. 

Kanalizacja 

Zakonczono remont kanalizacji w Mogowie. Usunifilcie awaril 
kosztowalo 28.000 zl. W kosztach partycypowala tei gmina. Polo
stalq cz~sc naleznoscl wplacili mieszkancy Mogowa Idyrekcja PKP. 
Wykonawc~ zadania byl Melwobud z Mlawy. Gmina przej~a urzq
dzenia, a w jej imieniu kanalizacJ~ zarz~dzac br;dzie ZGKiM. 

przedslfi!biorstwo Robot Drogowo-Mostowych z Plonska kanali
zuje ulic~ Zlotq w Piescirogacll Nowych. Wykonano jui 50% prze
widzianych w projekcie prac. 

Sanitariaty dla szkoty 

Spoleczenstwo Nuny wybudowalo dla swych dzieci sanitarialy W 

miejscowej szkale. W najbliiszych dniach odb~dzle sifi! ich odbi6r. 
Przewidywane jest wsparcie tej inwestycji przez gminfi! Srodkl 
gminne zostanq przeznaczone na wyposaienie sanitariat6w_ 

AZ. 
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Co podac na wigilijnv 5t61 

Kto jadl arkasze, bijank~ i tluczence? 
6.11.98. Krzyczki W wyn iku 

lwarcia instalaCjI ale ryczne) splo
n!;!1y budynki gospoda cze oraz ob
ara wraz ze znajduj'lcym si~ tam 
sprzetem rolniczym. W wyn1ku od
nleSlonych podczas zdarzenia obra
zen ledna osoba zostala przewle
z.lona do szpltala IV Pultusku gdzte 
po kllku dniach zmarla. 

7.11.98. Cieksyn. Ujawnlor)o se
ri~ I'Ila an do domkow ( nlS' 0
wych z.najduj~cych si'i! nad rzek<j 
Wkr'l. W wyniku przaprowadzonych 
dzialan pollcja ustalila sprawc6w 
radzielY . okazali Slf; nlmi nlelelni 

mlesz ane. gmm asiels I Jo
nlec. 

9.11.98. Cieksyn. Trzech lama-
k waJlych napaslnlk6w dokonalo 

napadu na sprzedawczyn1e skleou 
GS-u zabieraj<jc tor~ z 800 zl Po· 
licja ustaliia I zatrzymala sprawe6w 
. okazall it;: nlmi mieszkariey Cie
ksy a. Andzina I okolic. 

12.11.98. Studzianki. Dokon3no 
wlamania do domu Jednorodzinne
go skqd skradziono telewizor .,Phi· 
lips", magnetowid, wieze stereo 0 
qcznej wartosci 8000 zt. 

13.11.98. Naslelsk. Skradzlono 
zaparkowany przy ul. Sw Wojeie
cha samoch6d o50bowy "Fiat 
, 26p'" varlOscl 0.0000 zl. wlas
nose mleszkarica Legionowa. 

13114.11.98. Czajki Nleznani 
sprawcy ookonall wlamanla do ga
razu sk'ld zabrano rower skladak. 
prostownlk, akumulator. klucze 0 l<t
cznej war10sci 800 zl 

21.11.98. Mi~koszyn. Nieznanl 
sprawey dokonali wlaill<ll11a do do
mu pod nleobecnoS<': IVlascicieli I 
skradilluner, an any salelitarne. le
lewlzor "Elemls", pieni'ldze. S raty 
oeemono na Iqeznq kwotf;) 3000 zl. 

25.11.98. Mogowo. W wyniku 
zwarcla InstalaCjI eleklryczneJ splo

nli'la stodofa wraz ze Llozonymi tam 
zbioramll sprzf;tem rolmczym. Slra
ty oceniono na 100.000 zl. 

Do 25.11.98 niemanl sprawcy 
skradli przewody aluminiowe z na
powielr'lneJ Imil energetyczneJ 0 
....'artosci 740 zl na szkod/i RSjonu 
Energetycznego Plonsk. 

26.11.98. Nasielsk. Do chuligan
skiego wybryku dopuScil si~ mlod . 
Clany mleszkaniec Pntewa, k bry 
wraz z druglm osobnlklem wybil 2 
zyby wyslawowe IV budynku kina 

"Niwa". Przyczyn'l byla odmowa 
\' pU5zczema ~o na liCealnq zabawl;! 
odbywaj<\cCj 51 'oN I<lnie. 

26127.11.98. Psucin Noc<l nie
mani sprawcy dokonali wla ania 
do sklepu GS-u sk'ld skradziono art. 
spozywcze, chemic ne, papie:osy 
oraz p1enf'ldzez kasy, K,erownlc '10 
Gmlnnej Spoldzielni nle padal wy
sokosci ponleslonyell slra!. 

Chrcynno. Tej samei noe' ze 
toj cego v tej mieJsCQwoscl han

garu·garazu n1 znani Spr'lwcy 
skradli przyezepki;' samochodow'l, 
pomp~ glebinowq. spawark~ OlqCZ
neJ w2rtos I 4400 zJ 

2/3.12.98. Chechnowka Nie· 
znani sprawcy skradil nlezamkni~

lej obory szpakowat'l klaez irebn'l 
wartoscl3500 zl, 

Piescirogi Newe lezna ym~z· 
czyzna pobral zs skladu opalowe90 

ez oplaty 3 .ony w~gla wanosel 
1149 zl. ktore nast'i!pnis sprzedal w 
mlejscowosel Kosewo I od)echal w 
nlezn nym klerunk . Wlasclclel 
skladu pos ano'NII odzyskac prenl;l 
dzs od niefortunnych nabywcow 
opalu. 

4.12.98. Plescirogi. Ul. KoleJo
wa, nieznany sprawca wybil lylnq 
szybl? w samochodzie "Fiat 126p," 
i skradl tylni'l p6lk~ z glosnikaml war
tosci 200 zl, 

Sukcesy nasielskich seniorow
 
"Bye I czue Sll;! po rzebnym" 0 o ilczy Sl~ n,e tylko Za)t;!le " leJsee. 

haslo colocznych przegli'ld6w ama Wazny jest sam udzrai w koolronta' 
torskiej tworczoscl artystyczneJ klu cjach I mozllwose pokazanla SIfi! na 
bow seniora 'l erenu wojew6dztwa forum IVojAw6dzkim, NaSI "rtysci 
cieehanowskieQo. 28 Iistopada ego Iradycyjnie z wyprawy do Ble'lunla 
roku odbylo Sl~ JUZ trzecle ta Ie przyje.zdzalil z.dyplomem. Podobnle 
spotkante. Gospodarzem imprezy lak 1'1 roku ubiegiym oprOGZ dyplomu 
od poczi'ltku jest MIsjsko-Gminny olrzymall taz n"grode pleni$znC!. W 
Osrodek Kultl w Biazunlu przy tym roku bylo to 300 zl. 
wspolpracy z Wydzlalem Kullury Od lal programy a yslyczne a 
Urz~du WOJswodzkleoo I WOJp.wo. zwlaszeza Ich SlrOnl;! muzycL q 
dzkim Domam Kultury: Celem SpOl opracowuie emerytowany nalJc'lY
kari ludzl ziote)l0 wieku Jest zapo clel pan Jerzy R6zalskl. W przygoto· 
znanie sl~ z r6znyml tor ami ama waniu legorocznago programu 
lorskiet tw6rczosci klubo,' senior". \~ sp6lpraeowal z nim pan Henry'r\ 
stworzeni mozh vosci konfrontaejl Sliwiriski. nauczyclel LO. SpektakJ 
artystycznel oraz propagowanle w nosi! wielce ~namienny ylul: "A ser
szerszych kregach spoleeznych ca wei'lZ mlode" I w paniale odda
wlasc1'ovych wzorow s~dzanla wot wal a mosfere panui<\C<1. w zespole. 
nego czasu. Nasielscy artysci bardzo podob<>1i 

Czlonkowie na lei skiego klubu Sill blezUl\sklej pubhcznosci 1zespo
seniora dzialajqcego przy Miejsko 10m rywallwjqeym. Po raz kolejny 
Gmlnnym Osrodku Pomoey Spole pokazall to, co obserwuje 1Y od lat· 
cznei uczes niezyil we wszyslklch zapal i selce do te\:l0 co roblq. i asi 
dotycllczasowyeh sp kanlaeh senlorzy prze;zywaJi'j 10 0 czym mo
Udzial w Imprezie wojew6dzkiej jest wiCj i spiewaJ'l' W oczach ich wldae 
podsumowaniem calorocznej pracy radose I i.yezllwosc. 
a slyezne) klubu I chociaz lmpreza 
'0'1 Biezunlu ma charakter konkursu, AZ. 

Wigilia fo dzien poprz.edza)ilcy 
wleksz swif;lla koscielne W Polsce 
slowo to ozna a rownlaz WIeczerz f7 
w przeddzien 80zego Narodzen;a I 
z t'1 wleczerz<1 jesl najezesciej koja· 
rzone. Na el" 14'kowej w roku ko· 
lacJI rozpoaynaneJ po ukazaniu Sl~ 
plerwszej gWlazdy obo '11'lzywaly ad 
nl pamifi!tnycil czas6w pewne zwv· 
czaja Do naKrytego bialym obril' 
sem stotu zasiadall wsp6lnle wszy· 
sc domowoic Kledys bylo to 
szcz gain Ie wazne, ponlewai' tylko 
wyjqtkOwo ego dnia w wielu dw . 
raeh przy parlsk1m stole zasiadala 
siuzba. Dbano 0 10. aby mleJSC slar
czylo dla wsz stkl h I aby jeszcze 
jedno miej cs zostalo wolne. To dla 
gosoa, klory m6glby nade/s6. 

ajwazmejszym alemen em teJ 
wieczerzy byl oczywiscle oplatek 
Kledys nie mogio tei zabrakn<jC sla
na, kt6re najczeseiej kladziono pod 
obrusem. Wzajemne zyczenia, 
wsp61na moolitwa, koledy i Mikolaj 
10 lakze wazns pun y le~o rodzin
nego spotkania przy wigilljn1m slo
Ie, Skoro kalacja I st61 to musluly bye 
I polrawy. 

TradYCYJnle powinno bye IC') pal
mnlej dwanascie. W ioznyc stro· 
nach Polski obowlqzywaly w tej 
kwes ii od fi!bne zwyezaje. Zawsze 
jednak byly 0 potia postne. Do 
I hprzy Lqczenia uzy '/ano naJczes
cle) maku. ryb, grzyb6w. kapusty I 
suszonych owoc6w. 

Tak dZI'Nnie si'i" zl iylo, ie prze· 

drukowywany przez n"s wlasnie od
cinek opowiescl Anny llelinsklel 
,.Na zam U naslelskim" opowlada 0 
swi~tach 80zego Narodzenla w 
XVIII wieku. I jest w nim opis wieeze
iZY wigilijnej na nasielsklm za ku 
Do slOlu podano wtedy migdaJowq I 
rybn'l polewkl;!, barszcz z uszkami. 
szezupaka w szafranowym sosre, 
karpis na szaro po polsku, karasie w 
smletanle. IJny smaz.one, chrzan. 
klus I I andruty z maJ<iem suszone 
o '/oce gotowane 'II syrople, kapust'i! 
z grzvbami i g och. Ucztl;! konczy y 
dania zlmne: arkasz (po rawa Z mle
ka. smletany i zbltek) oraz bljanka 
(galareta z mleka I migdalow), 

Po skonczonej kolacjl mialy si.; 
odbyt jasetka. Aby odwr6cic uwa\l<; 
zebranych od przygo owan aktorow 
podano w ml~dz czasie wety, pi r
niki, tluczerke, s rucle z maklem I 
orzeellaml, jablka, orzechy. 

AI. dziw bierze. ze po tak obfitel 
wleczerzy. jej uczestnrkom starczylo 
Sl!. aby 1St na Pasterkt;!. A 5zl1 prawle 
wszyscy. Tak nakazY'''al obyczaj. 
Tej nocy sWlq\ynie nie mogly po
miescic wszys kich wiernych przy· 
by h na t~ wYJqlXm q Msz(' sw. 

AZ. 

Ps. Towarzystwo Milosnikow Zie· 
ml NasielskieJ nosi Sl(' z zamiarem 
ogloszenla konkursu na vspomnie
nla 0 Sposoole obchodzenia SWI'11, 
zwycz8jaeh zwiqzanych z dozynka
011 i weselami. 

Kasy chorych i CO dalej? 
DObrze SIt;! slalo, ze w p'erwszych specjalist~ lub szpi ai, kl6ry my so

onlach grudnia (Iep'e) poz 0 nlz ble wybralismy. czy tei specjalls ~ I 
wcaje) mieszkaricy na zej gmmy szpltal ze 1.5WO)ej "sty" Waznq 
o rzymali ulotk(' przygolowanGj spraw~ jest taki.e to, abysmy przy 
przez Mazowlsekq Regionalnq Ka kazdej WIZYCl6 U lekarza posiadali 
se Chorych I sygnowanq przez jej aklualne zaswladczenl8 0 oplaco
dyr klor6w a mformuj'lC<\ nas 0 fun· nych skladk.ach. ZaswladclemB to 
kcjonowaniu sluzby zdrowia po 1 ~dzle wydawal flam nasz praco
styczn ia 1999 r. Wyjasniono W nlej dawca. Z baz~atnych uslug lakar
w przY5t~pny sposob wiele urtU!q skich bedziemy mogli korzyslac na 
eyc spoleczenstwo Wqtpll'o SCI Ie enIe caJeJ P Iskl - chodzr lu 0 wy
Wlelklmi Iiterami zapewnlono, ze nlkl jazdy na wczasy, kolonle czy Inne 
me zostanle bez opreki. Ulotkl? radz/ii tego typu syluacje. Lekarz, k 6rego 
uwaz.nie przeczytac, a nawe.t jCj 'la parady zasi~gneJismy rozliezy si'i' ze 
chowac. be moze nam SIt;! przyda , swoJq Kas:::j, a a rozliczy si~ z naSZq 
gdy ~Iemy mlelt wC\lpIJWOScI czy Kasij Ulo ka nre mtormuje 0 lym, ale 
dobrze zos alismy oDsluzen! przez wlemy, ze beollemy magli zmienic 
...reloml0Wanq sluzbt;! zdrowia. swoJego lekarza. 0 lie np. Slracimy do 

A oto kilka wazn lejszych In ormacji. niego zaufanre. 
WI ksz sc z nas nle potrz buje zapl a koniec uwaga. Jezell k os na
sywac SIli' do Kasy Ciloryeh Ziobl'110 m,'.\' la nas, abysmyzlozyll jakqs de· 
za nas nasi praeodawey. Zapisywac klaracj~, podpisali ;akis dokument, 
muszq Si'i' tylko te osoby, ktore pro to uwainle przeczylajmy ealq Infor
wadz'l dZlalalnosc gospodarczq lub maCjli', Poprosmy 0 dodatkowe wy
wykonujq tzw wolny zawo (uwaga' jaSnienl8. V'bilze si~ to Z Iym, ze 0 
Informacja nle dotyczy tych, ktorzy nasze zdrowle chee dbae Publiczny 
zd cydowali Sllil na Braniowq Kas~ Zaklad Opiakl Zdrowotoej z Puhu
Chorych dla Sjuib Munduro~vych) 0 ska, pielfi!gniarkJ z Pulluska, ZOZ z 
lie ehceOly dalej korzystac z naszel Nowego Dworu, dr Obermajer "2 

przychodni rejonowej nl musimy Sl Plonska (chodzi 0 Osrodek Zdrowia 
tez zapisywac. ZapisuJerny Sl/i ~vtedy, w Cleksynie). Podmioly e zlozyly 
gdy chcerny karzystac z inneJ przy oferty na objfiJCifl uslugami medyez
chodnllub z uslug ekarza praktykujq nymf oasze] gmloy Wszelkie de a
cego pry.'o'atme. raCje I podpisy sCj ele enlem ew

Autorzy ulotkl zapewnlaJ'l nas, za nego rodzaju pleblscylU I dla inlcja
b~dziemy mlell prawo do wyboru le torow pomyslu bedq argumentsrll 
karza specjalisty I szp- ala(.). Pomler za przeforsowanJem sweJ koncepql. 
mUJe nas 0 m n8SZ lekarz. klOry Mysl~, ze dobrze byloby. aby wla· 
~ie mial' az W5Z stkich placo dze nllelskle zor\ilanizowaly w tel 
wek i paradzl, gdzie powlnnismy si~ spravlle spotkanle 0 erent6w : 
udac. W ostamich dwoch zdanladl spolee enSlwem naszel gmlny. bo 
I'Ildz~ pawns niabezpleczeristwo  ta krotka in'ormaCja nie daJe odpo· 
chodzl 0 0 ezy lekarz dor"dz' nam wledzl na wi'llie pan. AZ. 



· 
Z~ICI~ ~,L\.§II: §I\,L\. ('Clt.\.\{)()U,"W St.\.,,",Wlll,<\VU C~\I"", n;o) 

SYL Wi=TKI
 

Bernard Oariusz MUCHA 
Uradzll 51!; 20.05.1964 r. w No

wym Dworze Mazowlecklm. Wy
chowa! sl!; wraz z tro'kq rodzen
stwa - Zdzislawem. Leszklenl r 
Slawomirem w Torunlu Dworskim. 
Tu tez mieszka obecnie. Rodzice 
- J6zef I An lela prowadztli gospo
darstwo rolne, a obecnie Sq na 
emerylurze i pomaga]<; w wycho
waniu dzieWlf;lciorga wnUCzql. 

Szkol17 Podstawowq ukonczyl 
w Golowicach w 1979 roku. Od 
1979 r. do 1983 r. kon1ynuowa! 
naukl; w mowodworskim Ileeum 
og61noksztalcqcym w klasie mate
matyczno-fizyczhej. Okres ten 
mialogromn znaezenie w formo
wanlU jego 050bowosci, Gruntow
ne przemiany w kraju, powstanie 
SolidarnosCI. stan w jenny. pier
wsze krzyze w szkolach. protesty. 
Klasa. kt6rej byl uczniem, brala w 
tym wszystkim czynny udzlal. Za
owocowalo \0 zawieszeniem zbio
rowym w prawach ucznla. Grozo
no rOZWlqZa nlem klasy. Koniec byl 
jednak optymistyczny. Studni6wka. 

matura j swiadeetwo dOJrzalo -CI 

lako przepustka w dorosle zycia. 
W tym tak decyduJileym dla mlo
dZleiy momeneie waine bylo to. 
ze mogll liezyc na swoich profe50
row i swoJq wychowawezynlf;l, pa
nlq Rybak. 

Rok 1983 byl bardzo wai.ny w 
jego zyclu. W malu otrzymal malu
r~, w Hpeu zdal egzamlny na Wy
dZial Rolny SGGW I zostal przYJ~ty 

na studla. a w sierpniu podczas II 
Pieszej Pielgrzymkl Ploeklej po
znaJ swojq przyszlq i.oni;l. Pobrall 
sif;l w 1987 r. Majq dw6jke dzieci. 
Mateusz Jest uczniem klasy IV, a 
Dana ucz~szcza do kJ I. 

Warszawsk'l SGGW ukoriezyl z 
wynlkiem bardzo dobrym. Prowa
dzi w!asne gospodarstwo rolne, 
klare przejq! po radzi aell. Dzisiaj 
rna one 35 ha. 

Od 1994 r. lest radnym Rady 
Mlejsklej. DZlala tei na niwle poli· 
tycznej 1zwiqzkowej. Z ramienia 
PSL kandydowal na posla w cza
sie ostatniej kampanii wyborcze;. 
By! jednym z organizalor6w 
ZWI<jZku Zawodowego Centrum 
Narodowego Mlodyeh Rolnik6w. 
Przewodniezy tel organizacji w 
wOJew6dztwie. Jest takze cz!on
kiem Zarzqdu Krajowego lego 
Zwiqzku. Reprezen owal naszych 
rolnik6w jako Delegat do Clecha
nowskiej Izby Rolnlczej i Cieeha

owsk<l Izb~ Rolniczq Jako dele
gat na zj8zd kraJowy. W 081atnlch 
wyborach samarzqdowych z081al 
ponawnie wybrany radnym 30 
paidziernika br. Rada Mlejska po
wrerzyla mu slanowisko burml
strza. Zapewnia, i.e doloi.y wszel
klch staran. aby swoJe obawlqzki 
wypelniac jak n8jlepiej dla dobra 
calej naszej gmlny i ku zadow ole· 
niu jej mreszkaric6w. 

Duchnowski Grzegorz 
dyrektor zespo!u szkol zawo
dowych w Nasielsku. Lat 44. 
Urodzony pod znakie.m ko
ziorozea w Jackowie. Zonaty 
- zona Grazyna. Dwoje dzie
ci. syn Dariusz lat 22. corka 
Iwona lat 15, synowa Monika 
i wnuezek Damian. Szkolfil 
podstawowq i zawodowq 
ukonczyl w Nasielsku. nastfil
pnie Pedagogiczne Studlum 
Techniczne w Ciechanowie 
oraz WYZSZq Szkc!f) Huma
nlslycznq w Pul'tusku. Wy
kszta!cenie wyzsze, magi
ster pedagogiki i zarzqdza
nia. 

W roku 1976 rozpoczyna 
pracf) jako nauezyciel w Za
sadniczej Szkole Zawodowej 
w Nasielsku. Przez okres 23 
lat pracDwa! na roznych sta
nowiskach. W 1986 roku zo
staje powierzona mu funkeja 
dyrektora szkoly, a w 1992 
roku wygrywa ponownie kon

kurs na dyrektora, funkcj~ t~ 
sprawuje nadal. W 1988 roku 
uczestniczy w pracach Rady 
Narodowej pe!niqc funkcj~ 
wiceprzewadniczqcego tej 
rady oraz przewodniczqcego 
komisji samorzqdowej. Po 
wyborach w 1994 roku zosta
je radnym. Pelni przez 4 lata 
funkcj~ przewadniczqcega 
kamisji rewizyjnej, pracuje w 
kamisjach oswlaty i infrastru
ktury. Za najwi~kszysw6j su
kees zawodowy uwaia wy
budowanie i zorganizowanie 
Zespolu Szkol Zawodowych 
w Nasielsku. 

U Iudzi najwyiej eeni 
kampetencj~, uczciwosc, 
paczucie odpowiedzialnos
ei za stawa i czyny. Nie ta
leruje aroganctwa, nieod
powiedzial nosci, dyletane
twa oraz klik. 

Wyznaje zasady: "Nigdy 
nie moina zraza6 sifil trud
nasciami, czym wifilcej mam 
problem6w tym wi~eej pra
cuj~", a "Najlepszq rzeCZq 
na swiecie to umiec nalezec 
do siebie". 

W wolnym ezasie, ktorego 
ma bardzo malo lubi ezytac 
Iiteratur~ pedagogicznq, in
teresuje si~ spartem. 

W astatnich wyborach sa
morzCldawych w pa
idzierniku 1998 roku zostaje 
ponownie wybrany radnym. 
a radni wybierajq go na Prze
wadniczqeego Rady Miasta i 
Gminy w Nasielsku. 

c.d. Na zamku nasielskim ~ Anna Zielinska 

Maria, kt6ra chciala zapomniec 0 wlasnym nleszczli!sclu, zaj
mujqc si~ losem drugich, podala mysl, ieby w nadchodzqce 
swili1ta Boi-ego Narodzenia odbyc uroczyste zarl;!czyny Zuzi I 

Anulkl. Co do dnia slubu. to Jui. 0 tym postanowi starosta, kt6ry 
jest ich prawdziwyrn opiekunem. 

Droga zeszla bardzo prl;!dko. Na tydzien przed swi~taml sta
n/illi w Nasielsku. 

Staroscina ostroznie przygotowala starostf;! jeszcze niezupel
ie zdrowego. m6wiCjc, ze Sq dobre wiesei od Zaremby. ale 

rozradowana jej twarz wydala jq ad razu. 
- Moja droga dyplomatko - rzekl pan J6zefat - powiedz, ies 

go przywiozla. ie tu jest. a niechie do mnle przyjdzie. radosc 
nikomu nie szkodzi. 

- Nie jestie to cud Matki Boskiej? - zawolala Konkordia. 
- Zapewne. ale ktM godniejszy cudu od ciebie, moje dziecko 

- m6wil rozczulony starosta. 

Maria J6zefa cudownie pokrzeplona na duchu, postanowila 
po rozmowie z bratem, zaraz po swi~tach jechac do Warszawy, 

zalozyc protest, napisac obron~ i podac swiadk6w. Z blizszych 
miala proboszeza nasielskiego, ksir;dza Remigiusza karmellt~, 
Jana Zarernb~ I brata. z dalszych umyslita powolac Ojea Ferdy
nanda kapucyna i hrablego Starhemberga. 

Nastf;!pnie urzadzi swoje sprawy maja,tkowe i zamieszka w 
klasztorze Panien Sakramentek ai: do ukonezenia procesu i 
otrzyman1a wyroku stollcy apostolsklej. 

Tymczasem zai~a sif;! przygotowaniami do najuroczystszego 
i najw selszego obchodu swiCjt Boiego Narodzenia. 

W tajemnlcy przed bratem. bo bralowa z koniecznosci musiala 
bye w spisku, w bawialni urzadzila jaselka. Stajenka sklecona z 
cienkich desek, rniala sciany pokryte swierczynCj I sosenkami. 
O~romna kolorowa gwiazda. lampkCj z wewna,trz oswieeona, 
jasniala na szczycie. Slarsze dziewczynki ze szkoly mialy przed· 
stawia6 pastuszk6w, oiiarujCjcych w kobialkach i koszyczkach 
ubogie dary: jaja. serki, jablka. orzechy. Mlodsze, stosownie 
przybrane, mialy bye Aniolaml. Jedne b~dq trzymaly w rli1ku 
skrzypeczki. Inne fujarkl. a wszystkle bE;lda. spiewac koif;dy. 
Ukryci zas za szopka, muzykanci, na prawdziwych instrumen
tach mieli piesniom towarzyszyc. Swili1tego J6zefa mial przed
stawiac Zaremba. Matkli! Bozq Anulka, dzieclCjtkoJezus malenki 
dwuletni Antos. synek iolwarcznej gospodyni. Bylo tyle zajf;lcia i 
szycia. ie ledwo wydqzono z potrzebnemi strojami i dodatkami 
do przedstawlenla. 

Nadeszla wreszcie wigilia. Dziwnie uroczysty nastr6j zapano
93 
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SYLWeTKI
 
WOjewodzklm ZarzqdzJe ZSL w 
Clechanowie. pelniqc r6wnoezes
nle funkei~ sekretarza Miejsko
Gminnego Komlletu ZSl w Na
sielsku. 

W '990 r. rozpocz\,la dzialal
nose gospodarczq (sklep mi~sno
wedllniarski w NasielsklJ). kt6rCj 
prowadzila do 1995 r. W tym roku 
podjlil1a pra~ w biurze parlamen
tarnym w Ciechanowie, gdzie pra
cowa a do 1998 r. 

W 1998 r. powr6cila do dzialal
nosei gospodarezeJ, 

Ozialalnosc w Stronnictwie pro
wadzl od 1969 r., piastUJilc raine 
funkqe we wladzaeh gminnych, 
wojewodzkrch I naczslnych. Obe
cnlsjestcz!onkiem ZW PSLw Cie
chanoWl8. Dzia!a w organizacjach 

Maria Kowalska . Wiceslarosta kobiecych. UI'Norzyla Stowarzy
Powlaw Nowodworsklego. Urodzi· szenie Forum Kobiet w woj. Cia
!a si~ w 1951 r. we wsi Glodowo chanowsklm. Byla takie spo
k/Nasielska. M~zatka - m<ji. Jan  io ganizatorem Ogolnopolsklsgo 
byly z-ea Naezelnlka Miasta I Gmi· Stowarzyszenia ~meryt6w i Ren
ny w Nasielsku. Trzech synow CiSl0W Rolnlk6w. 
(ucz~szczajqcych do szk61 sred Zna problemy ludzi zyjacych na 
nlch). Szko!1? podslawowq, i Lieeu wsi i w miescie. Chce im sluiyc
Og61noksztalcCjee ukoriczyla w Na zdobytq Wledzij i doswiadczeniem 
sielskU. W 1975 r. ukonczyla sWdia i ciqgle Sl\? uezyc korzystajqc Z 
na Wydzlale Rolnym Szkoly Gl6w doswladczenla Innych. 
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Jako wicestarosta encialaby za
Warszawie uzyskujCjc tytu! mgr Inz. dania powialU przyblliyc do m16
rolnlka. PlerwszCj prac~ rozpocz~a szkanc6w Nasielska. PielWszym 
w i 975 r. w Gminnej Sp6ldmllnl zadaniem jest stworzenie frlii po
,.Samopomoc Chlopska" w Nasie/ wiatLJ w Naslelsku, nastlilpnJe po
sku. gdzle przepracowaJa Sial jako prawa drogl Nasieisk-Pomrech6
klerownlk sekcji ekonomlczne/. a wek. Najwainiejszym zadani m 
nastl;!pnie kierownlk obrollJ rolne b{ldzle pNyskanie Inwestor6w dla 
go. Nasielska celem utworzenla no

W 1980 r. przeszla do pracy w wych miejse pracy. 

Paczewski Gr2egor2 - lekarz chnikum Hodowlanego w Golqd
weterynarii lat 37. Urodzii si~ w kowre i Szkoly G!ownej Gospodar
Ciechanowle. Zonaty - zona Gra stwa WlejSklego w Warszawie. Po 
zyna. trojs dzieci: Michal. lukasz i ukonczeniu studi6w w 1984 roku 
Marlenka. Jest absolwentem Te- podisl prac!j w Lecznicy dla zwie

lem 1/4 cZt;lsci lecznicy I wraz z 
dwoma wspolnikami wykonuje ka
pitalny remont i modernizacj~ znl
szczonych oblekt6w lecznicy. 
Oprocz ustug weterynarYJnych 
prowadzi sprzedai pasz. Jest de
alerem firmy Cargill. 

LUbl sifi! udzielac spolecznie, 
Byt pierwszym p zewodniezqcym 
Spolecznego Kom Itetu Tsletoni
zacji Miusta I Gminy Nasielsk. kt6, 
ry sta! Sl\? zaczij,lkiem telefonizacjl 
miasla. U ludzi cen! iyczhWosc ! 
prawdomownosc. Jest sk!onny do 
nleSlenla pomocy innym. Boli go 
pogllilbiajqca Sllil bieda na WSI. 
Wolne chwile lubi sPlildzacz rodzi
nCj na wyCleczkach \<.rajoz naw

rZilt w stanowisku ezych. Hobby to podroze. urystyNaslelsku na 
ordynatora. W 1990 (, zawiqzuje ka i zeglarstwo. 

W ostatnich wyborach samosp6lkl; cywilnq z kolegami z Lecz
nicy i jako jednl z pielWszych w rzqdowych 11paidziernlka br. zo
wojew6dzlwie dokonuj<:j prywaty stal radnym Rady Pow,atu Nowo

dworsklego, 1'1 kt6rsJ obecnle jest zacjl uslug weterynaryjnych, W 
czlonkiem Zarzqdu. 1993 r. staJe 1\1 wsp6!wlascicle· 

Nie czuj~ si~ artys~ (na razie)
 
--------.:: - Kto jest twoim wzorem malar-

skim. Jesli w og61e takiego masz? 
- Nie staram sil; wzorowac na wiel

klch mlstrzClch. choo przyznaJIil. ze 
nJektoJe osobowosci bardzo mnie fa
scynujq. np. Pablo Pi asso, Heronlm 
Bosch, Paul Gogaune. Oui.o ekspery

en1uj~. n/ekiedy dose l1iebezplecz
nie. a efekty jesli Sq pozytywne CleSZq 
podw6Jn1e. raz. i.e SCj warte wkladu 
czasu. dwa. ze zawdzililczam Je w du
i.ej mierze sobie. 

• Kiedy .zacUjles malowac na po
wainie? 

dokor'iczenie na str. 8 

wal. Roboty ograniczyly silil do przygotowania paszy dla bydla i 
konl na dwa dni swiqteczne_ Wszyscy pOSZCZq, niewiele m6wiq, 
Iylko coraz poglqdajq w niebo. 

Slarosla. kapitan laszez, Stefan I reszta mlodziezy wyjechali 
na polowame podlug dawnego zwyczaju, kt6rego rnysliwi zan ie
dbywae nie powinni. bo daje krzepkose i silE;! na calq zirn~. lak 
utrzymujq starzy. Zaremba sam jeden musial zostac z niewia
staml, bo niedawno zagojona rana cz~sto mu silil przypomina. 

W jadalni postawiono dwa razy lyle stot6w co zwykle. Wszy
scy dornownicy bez wyjqlku razem wililil jest b9'dq. Zwyczaju 
lego pilnie strzMe slaroscina w mysl ewangelicznej rownoscL 

Juz pierwsza gwiazda b{ysn~a na niebie, mysliwi wr6cili z 
wielkq Ilosciq ubilej zwierzyny i prawdziwie mysliwskim glodem. 
Schodzq si~ teraz wszyscy do jadalnl w swiqleczne suknie 
przybrani. 

Gdy juz starosta i starosclna obchodzili si~ oplalkiem z do
mownikami I sluzbCj przy wzaiemnych zyczeniach wszelklch 
pomyslnosci, zaj~li wraz z krolewiczowq gorny koniec stolu. 
Dalej siadall wszyscy, jak kto chcial i przy kim komu milej bylo. 
bo dnia lego przymusu nie mao Janek z Zuziq, Stefan i Anulka 
siedzieli obok siebie. 

Pokojowcy zacz~1i roznoslc migdalowq i rybnq polewk~, oraz 
barszcz z uszkaml, polem szly ryby: szczupak z szafranowym 
sosem, karp na szaro po polsku, karasie w smietanie. liny 
smCiZone do chrzanu; a Ie dania przeplatajq kluski j andruty z 
94 (cd,n.) 

maklem, suszone owoce w syrople golowane, kapusla z grzy
bami i Groch nleco pogardzany przy tylu przysmakach, ale musi 
bye podany przy wigilijnej wieczerzy. bo by za rok nie obrodziL 
Kor'iczq uczl~ zimne dania arkasz i bijanka. 

Slarosia wnosi zdrowie dw6ch par narzeczonych, wszyscy 
wslaj<j, skladajq zyczenla, robi si~ szum, halas. 

Korzystajqe z lego, wymykajq si~ aklorowie przedstawienia, 
slaroscina zas zatrzymuje reszt~, bo wlasnie obnoszCl. wety. 
piernlki, tluczence, strucle z makiem i orzechami, jabtka, orze
chy. 

Wszyslkich oczy z niecierpliwoseiq zwracajq silil na drzwi 
bawialni. Nareszcie po dose dlugim oczekiwaniu, daje si~ sly
szee glos dzwonka. otwierajq si~ podwoje i daje si~ widziec 
szopka rzesiscie oswiecona. Anioly spiewajq "Gloria in excelsis 
Oeo" muzyka gra wspanialego marsza, 

Anulka w bialej sukni, niebieskim plaszezu. ze zlotq przepa
skq na rozpuszczonych wlosach, ze zlozonymi rekami I spusz
ezonymi oezaml sledzi obok zl6beczka, gdzie leiy Husty, puco
lowaty Antos JanoweL przykry1y do p61 cialka pqSOWEj, atlasowq 
kolderkEj_ Swi~IY J6zef z siwCl brodq I torbq sk6rzanq przez plecy, 
wsparty na pielgrzymim koszlurze, bardzo przyslojnie wyglqdaL 

Teraz wszyscy sie cisnq do bawialni. Muzyka ton zmienia. 
WehodzEj pastuszkowie z. darami, odZ/ani w r6Zne futerka i 
kozuszki, niosq nawel par~ zywych barank6w i wraz z aniolami 
spiewajq: 
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Wywiad z przewodniczacym Rady Miasta 
i Gminy 

Brak. decyzji 
jes't 'tez decyzjq. 

- Jak pan poslrzega swojq no chi/il waznosei problem6w, ko
Wq funkcjl? - Przewodniczqcego lejnosc ieh realizacji, a to bl;ldzie 
RadJ Miejskiej? wyj<jtkowo niewdzi~ezne zada

- Zdai~ sobie doskonale spra nie. 
Wl? z lego, jak wielkie 10 wyr61 - W mediach (/elewizja, radio, 
nienie_ Cieszlil si~, ze mnie 'NY prasa) mowi 51fi bardzo wiele na 
brano. Wiem jednak, ii: wiqze remat bezpieezenstwa_ Czy Sq
si~ ta funkeja z wielkq odpowie dzi pan, ze jest to lakze nasz 
dzialnosciq i nadziejami miesz problem? 
kanc6w Miasta i Gminy. Radni, -Wit?kszosc obywaleli. nie tyl
wybierajqc mnie, obdarzyli za ko naszej spolecznosci lokalnej, 
ufaniern. Posta ram si~ nie Z6 bezpieczenstwo kojarzy z dzia
wiese ich oczekiwar'i. Jalnosciq policjl. Sprawa nasze

- Jak powinny przebiegac pra go bezpieczenstwa Jest wsp61
ce Rady? na - dla Samorzqdu i dla Policji. 

- Jestern zwolennikiem pracy - Niektore z program6w wy
zespoJowej, przemyslanej. zor borezych zawleraly postulal po
ganizowanej i etektywnej. Jei:eli wolama S/razy Miejsklej. Co 
nam si~ uda tak pracowae, bl;'dq pan 0 Iym sqdzi? 
korzysci dla rnieszkaric6w Mia - Mysll;'. i.e polepszyloby to 
sta i Gminy. stan porzadku na terenie mlasla 

- Jak pan ocenia sklad abe i gminy. Musimy bye jednak 
enej Rady? swiadomi tego, i.e poeiqgnie to 

- Bardzo pozytywnie. Radni za sobq znaczne naklady finan
jui we wstt?pnym etapie swojej sowe. 
pracy udowodnili, ze Sq pelni - Od zesz/ego roku szkolnego 
wiary i zaangazowania w roz nad bezpleeznym pl2schodze
wiqzywaniu problem6w. Posta niem przez ulle? (przy szko/aeh) 
ram sil;' to we wtasciwy spos6b GZuwajq odpowiedni ludzie. Kto 
wykorzystac. Widz/il w tym taki:e za Iyeh ludzi odpowiada? Seree 
szans~ konstruktywnego dzia si? kraje, kiedystojq na mrozie."
I .,anI3. Czy przysluguje im ekwiwalent 

- Czy nie sqdzi pan, ie rola pienifizny na zakup ciep/ego 
Komisji powinna wzrosnCjc? obuwia i odzieiy oehronnej? 

- Uwazam, ie lak. Usprawni - Sqdz~, ze zatrudnienie ych 
loby to znaeznie naSZq prae~. ludzi jest wielkirn plusel11. Rodzi
Cllciatbym, by odpowiedzlalne ce Sq spokojn' 0 swoje pociechy 
decyzje poszczeg61nych Komi i tez majq poezucie bezpieczeri
sji, przeanalizowane przez Ra stwa. Sqdzl;'. ze ten problem zo
dii!, trafialy do ZarzCjdu w formie tanie juz wkr6tce rozwiqzany. 
uchwal ezy wniosk6w do reali przy ieh funkcji bardzo odpowie
zacji. dzialnej i m~czqeeJ, a2: sit? prosi 

- Co moze usprawnic skule aby in, pomoe. Mam nadziejl;', 
cznosc dzialania poszczegol ze nie bl;ldzie to zbyt kosztowne. 
nyeh sirukiur samorzE/dowyclJ? - Nasza oswiala s/oi u progu 

- Mysl~, ie przede wszystkim reformy programowej i s/ruktu
wlasciwa wsp6lpraca mil;'dzy ralnej. Kto b?dzie Jq finansowa/, 
poszczeg61nymi Komisjami, Ra a klo bfidzie JCi nadzorowa/? 
dC!., Zarzqdem. Soltysami. - Dyrektorzy szk61 wyszli z 
Wszysey z nas musza lego bar· propozycjq 0 kontynuacj~ nad
dzo eheiec_ zoru pedagogieznego przez lili~ 

- Pozoslajq nadal nie rozwiq Kuratorium Mazowieckiego w 
zane problemy lokalne. Mam na Ciechanowie. Finanse na 0
mysli oezyszczalnifi sciekow, miast rna nam zapewn ie Staro
wysypisko smieci, dragi miej sla Powiatov....y. Mysl~. ze bylby 
skie do realizacji, poziom mfra to dobry uklad Inna wersja do

'struklury... tyczy przejscia nasielskiej os
- Zdaj~ sobie spraw~, ze tylko wiaty pod nadzor pedagogiczny 

konsekweneja i sprawnose na Kuratorium w Warszawie. Kai
szego dzialania mogq doprowa dy z tyeh warianl6w ma swoje 
dzic do zamierzonyeh efekt6w. plusy i minusy. 
Bl;'dzie to bardzo trudne z uwagi - Co b?dzie z naszq PoradmCj 
na to r6i.norodnosc pomys!6w i Psyehofogiczno - Pedagogicz
program6w wyborczycll posz nq? 
czeg61nych Radnych. Niekt6re - W tej sprawie deeyzii Jesz· 
z nich, nawet bardzo dobre, nie eze nie podjt?to. Jezeli prawo na 
b~dq mogly bye zrealizowane to pozwoli, bye moze Poradnia 
ze wzgl~du ograniezen budze stanie si~ strukturq naszego 10
lowych. Musimy uslalic hierar- kalnego szkolnietwa i dzialalaby 

na podobnych zasadach do tuacji, poniewaZ pefni~ funkejt? 
szkolnietwa ponadpodstawo Przewodniczqeego. Na szcz~s
wego. Uwaiam, ze Poradnia de zyjemy w malyrn srodowisku 
powinna istniec. a naszym za i dobrze wiemy kto w ten spos6b 
daniem, rolq Samorzqdu jest postC\pil. Jezeli ktos z Radnych 
wybranie najwlasdwszej stru dopuscil si~ nieuezciwosei, to 
k ury organizacyjnej. Istnieje duze prawdopodobien

- Kaidy dorosly mieszkaniec stwo, ze w nastt?pnyeh wybo
martwi si? 0 naszq mlodzlei, raeh poniesie kl~skli!. Mam na
klora nie ma gdzie sp?dzac wol dziej~, ze w naszym srodowisku 
nego ezasu i cZfis/o mamo/rawi bardziej glosowano na ludzi niz 
go na uliey? Cz?seiowo nam ten na partie. Musz~ sili! liczyc ze 
problem rozwiqza/a hala sporto wszyslkimi Radnyml i dCjiye do 
wa, ezy nowe wladze nie mog/y dialogu. 
by pomyslec 0 adaplacji pomie - Pan do wyborow PrzystClpil 
szezen nad Bibliolekq Miejskq jako kandyda/ niezalezny. Jaka 
na l2eez Domu Kultury? jest panska przynaJeinosc par

- Rzeczywiscie, nie mamy ba Inna? 
zy do tworzenia kultury zorgani - Nie Uloisamiam Sl$ z. iadna, 
zowanej. Wil;lkszosc mieszkan z partii, ale popieram programy 
cow naszego miasta kullurliJ ko ludzkie i realne, bez wzgll;ldu na 
jarzy z kinem, nie jest to naj to ezy pochodzCj cd lewicy ezy 
wlasciwsze miejsce do jej two prawiey. Bardzo dawno temu 
rzenia. Nie ma zapleeza do pro naleialem do Zwiqzku Haree
wadzenia dziaJalnosei rMno slwa Polskiego, od 1976 rokU do 
rodnyeh sekeji. nie ma pieni/il 1981 do Stronnictwa Demokra
dzy na oplaeenie instruk1orow. lyeznego, aktualnie naleil;l tylko 
Ta sprawa jest mi szczeg61nie do jednej organizaeji - ZNP i 
bliska, poniewai jestem lakZe ZHGP. 
nauczycielem. Jeieli udaloby -A reraz kolej na (rzy zyczenia 
sil;l zakoriezye remont budynku do zloiej rybki. 
przy ul. Pilsudskiego, znalazlo a) Dyrektora Zespolu Szk61 
by sil;' lam wiele miejsea dla Zawodowych: 
mlodyeh ustalentowanych ludzi. - Cheialbym do istniejqcych 
ktorych w naszym miescie nie budynk6w dydaktycznych ZSZ 
brakuje. Jest odpowiedni klimat dobudowac zaplecze sportowe 
wok61 tego tematu. Mam na z basenem. 
dziejliJ. ie sprawa la zostanie b) Radnego: 
pozytywnie zalatwiona z myslCj - Aby nie doehodzilo do kon
o naszych mieszkancaeh, bez flikt6w mit?dzy poszczeg6lnyrnl 
wzglliJdU na iell wiek i 'NYksztal slrukt urami s8morz qdowymi 
cenie. (Zarzqd. Komisje, Rada). 

- Podezas osla/nich wybor6w c) Przewodniczqeego Rady: 
wielu kandydal6w na radnych - Aby Radnl nigdy nie wstrzy
zapomnialo 0 swoJej "przyna mywali si~ od g!osu, bo brak 
leznosci" i wyslqpilo pod zmie decyzji jest tez decyzjq. 
nionymi szyfdami, jak pan /0 Z Grzegorzem Duchnowskim 
oeema? rozmawiala Katarzyna Cienko

- Jeslem w bardzo trudnej sy- wska. 

[ -_._, 

~c'ik poe~Ji. 

(jore nieoo nad r:Betfejem 
Gore! Nlebo, nad Betlejem. f?oze Dzieeit? w noc powila,
 
Blady miesiqc lico chlodzi. SWi$ta Maryja Dziewica.
 
Swiat calutki stanal w biegu;
 
Bog Czlowiekiem dzis siliJ rodz!. Radose w niebie i na ziemi!
 

Bog Czlowiekiem sil;l objawil. 
Zlota gwiazdka swiatlem Przyszedl na swiat w zimnej 

mi9a. stajni. 
Blaskiem swym pastuszkow By Iud sw6j z grzechu wybawii. 

budzi, 
By pobiegli do Betlejem, Cieszmy sit? dzis 
I ujrzeli ZbawcliJ ludzi. z narodzenia, 

Pana Chrysta Najwyzszego, 
W nli!dznej szopie leiy Dzieeil;l. Kt6ry przyni6s1 Swiatu pok6j, 
Wiatr 1 ehl6d si$ do niej wkrada. Dar milosei dla kaidego. 
MaIka nad Nim pochylona, 
Twarz zml:!czona, ezujna, PoblogosJaw maly Jezu 

blada_ Calq ludzkosc, Bozq mocq 
Z liehej szopki betlejemskiej, 

Wiese. 0 narodzeniu Pana, Cos sil? w niej narodzil nocq. 
Leci w swiat jak blyskawiea. Jerzy R6Zalski 



• 
Z~ICI£. N.L\§II:L§I'\.L\ (IC7A~4)J)I~M{) SAM{)[tZ.\()U (7'\'U I"'1:47{)) 

Nie czuj~ si~ artyst~ (na razie)
 
dokoriczenie ze sIr. 6 ludzi ze SWOj"l filozofi~ iyciow'l i 

wreszcie ieby zarabiac pieniqdze. 
- CLy to ie uiywasz roinych

- Swoje au orskie prace z kt6ry materialow i technik malarskich 
mi wi~z~ nadzlej~ na przyszlosc. znacLy. ie ci'lgle poszukujesz
zar6wno od strony duchoweJ Jak I swojego stylu?
materlalnej zaczqlem malowac na - M6j s yl to brak jednego stylu, 
poczqlku 1998 r. Wczesniejsza jestem skazany na wieczne po
moja dzialalnosc na tym polu 10 szuklw81lla Jak kazdy perlekCJonl
bardzlej hobby. rozrywka. ,.dOCle sta z domieszkq odkrywcy. 
ranie" techniki. - Twoje prace s'! adresowane 

- Co jest twoim naiwi~kszym raezej do os6b 0 wyrobionym
sukcesem? spojrzeniu na sztuk~. ezy nie 

- To, ie wierz~ we wlasne sHy i spotkales sl~ z opiniami kry
moiliwosci, tykuj,!cymi twoj,! tworczosc? 

- Komu najwi~cej zawdzi~ - Niecz.;lS 0. ale jednak czasami 
czasz? Jesli ehodzj 0 m~lowa slysz z usl mOJego brata. kt6ry na 
nie. co dzieri styka Slfil z maiml praca

- Duio zawdzl~czam sobom, mi. slowa krytykl. 
ktare przekazaly mi swoje umiejr;!1 - Jak reagujesz na krytyk~ 
[losci i laJemnice warsztatu prof. twojej tworczosci? 
Szczepankowsklemu, dr Maltno - Nie IUbifil bye krytykowany, po
wskiemu ale najwi~cej Katarzynie mimo wlelu pozytywnych aspe
Marchewce. kt6ra uratowala m6j kt6w ,.zdrowej" krytyki, wzrasta mi 
talent przed roz rwonlenlem w cisnienie krwl I pr6buj~ obronic 
mniej ambitnej dzialalnosci (ko wlasnq pozycj~. Przyznanie Sl~ do 
piowaniu). Rodzlcom zawdzifil blfildu lub poraiki przychodzi rn i 
czam to, ie wi~ceJ pieni~dzy prze bardzo ci~zko. Jednak krytykr;;. 0 
znaczam na farby. ile nle Jest przesadzona traktul~ 

- Co eheesz wyrazjc w swoich jako os1rzezenle I mobilizaeje. 
pracach? - Jak oceniasz wystaw~ w Na

- Ghwilfil, przypadek. to co zrabi sielskim Osrodku Kultury z 
na mnie dobre wraienie. uczucia punktu widzenia artysty? 
pozytywne. negalywne, swoJe · Nie czuJe sle artystq (na ra
mysli, interpretacj~ rzeczywistos zie). A jesil chodzi 0 punkt wldze
cl, nastr6j. jednym slowem - wszy rlla malarza, rzezbiarza wystawe 
stkoi ocenlam bardzo pozytywnie,

- Co lub kto stanowi twoje na zwlaszcza oswletlenie i arania
tehnienie? eje przestrzenl, gdzle skromne 

• Gos co w Jakls spos6b lub ktos. moiliwoscl zostaly wykorzystane 
kto w jakis spos6b sklonl mnie do do maksimum, Uczestnlczi,jc W 
rnalowania, rzezbienia. Ostatnio wielu wystawach nie spotkalem 
tym klms Jest Kasia. sie z tak eieplq i przyjaz nq atmo

- Wi~kszosc z twoich obra sferq. co Jest na pewno zaslug'l 
zow to portrety. Kogo na nich przybylych gosci. no 1organlzato
uwieczniasz? r6w.
 

- Waine osoby w rnoim iyciu.
 - Dziekuj~ za rozmow~.
 
- Dlaczego malujesz?
 
- Zeby rozladowac lkwlqCq we
 

Z Arturern Jakubowsk,m (auto/em pracmnie energi~, zostawic po sobie wystawianych w Nasielskirn OsrodklJ Kul
slad. wykorzystac talent, miee tlJlY wdniach ad 5 do 1t grudnr",) rOlma
wplyw na to co robi~, dotrzec do ',VIal Marek Tyc. 

Reforma administracji publicznej
 
SAMORZAD POWJATOWY ad szk61 po adpodstawowych, spe

powiada za sprawy dotyCZqce iycia Cjalistycznych, artystycznych. Z8WO
mieszkaJic6w na obszarze powiatu, dowych. Powiatwyplacapensje pra
a wi.;lc przekraczajqce zaslfilg poje cownikom tych plac6wek.Moze tei, 
dynczej gminy. Wybrana w powsze lak sarno Jak gminy w przypadku 
chnych wyboraeh rada powiatu wy szk61 podstawowych, z wlasnych 
biera zarzqd i starostfil. kt6rzy Sq pieni~dzy podnosic pensje nauczy
odpowiedzialnl za realizacj~ zadan. cielom ponad ustawowe limlry. Wla
Starosta odpowlada r6wniez przed dze powiatu majq wplyw na wybOr 
radq za porzqdek publiczny I bez dyrektora szkoly. 
pleezenstwo. • budowa I utrzymanie powiato

Do zadar'i samorz"ldu powiatowe wych blbiJotek, osrodk6w kultury, 
go nalezy: zespol6w eatralnych czy muzycz

Drogi, transport zbiorowy nych, 
• budowa, remonty. Jakosc na • prowadzenie powiatowych baz

wlerzehnl, oswietlenie drag powiato sportowo-rekreaeyjnych. 
wych (a wil(lc dr6g mifildzy grninarni), Zdrowie 

• organlzowa;1ie sieci transportu • linansowanie I nadz6r nad iun
publicznego mir;!dzy gminami, usta kcjonowaniem szpitali ponadgmin
lanie een urzl;dowych za bilety ko nych, tworzenie taklch plac6wek I 
munikacJi publicznej (powlatowej). prowadzenie w nieh InwestycJI. 

Edukacja, kultura Rynek pracy 
• budowa. utrzyrnanie, remonty • aktywne zwalczanl bezrobo

cia (mli?dzy innymi organizowanie • wsp61praea z organlzacjarnl 
rob6l publicznych), spoleeznymi w sprawie pornocy 

• wyplacanie zasilk6w dla bezro osobo nlepelno prawnym. 
botnych. 

Bezpieczenstwo i porz14dek Obsluga administracyjna, zez
publiczny wolenia, nadz6r 

• dbalose 0 bezpieczenswo pub
liczne na obszarze powlatu, • zmiana imion i nazwisk. 

• 0 hrona przeciwDowodziowa i • wydawanle zezwolen woano
przeclwpoiarowa. prawnych, 

• zwlerzchnictwo nad powlatow'l • nadz6r budowlany, kontrola 
komendq policJI, straiy poiarnel, po nad przestrzeganlem prawa budow
wlatowym inspektoratern anltarnym. laneg , 

• wspolpraca z admlnls racjq • wydawanie zgody na inwesty
rzCjdowq w zapobleganlu klr;;skom cJe, klare mogq wywierac nlekorzy
iywiolowym, stny wplyw na srodowisko, 

• opinlowanie powiatowych ko • wydawanre koncesji na wydo
mendant6w policll i straiy poiarnej. bycie kopalin, jesH powierzehnia wy

Pomoc spoteczna dobycia nie przekracza 2 ha, 
• budowa i utrzymanie ponadg • rejestracja pojazdOw. wydawa

mlllnyeh dom6w pomoey spolecz nie , zalrzymywanle praw jazdy, 
nejl kierowanle os6b ublE:gajqcych szkolenla I egzaminowanl(l klerow
sifil 0 przYJ~Cle do nlch. c6w, 

• prowadzenle pOl'liatowych • wydawanie zezwolen na (ga
centrow pornocy rodzmie, oferUjq nizowanie imprez na drogach grnin
eych wszechstronnq pornoc Iporad nych I powiatowych. 
nietwo rodzmne, • wydawanle decyzji 1'1 sprawie 

• rganizowanie opiekl 1'1 rodzi gospodarowania nieruchomosciami 
nach zastl;!pczych, pomoc w Inte Skarbu Panstwa, na przyklad prze
gracji ze srodowiskiem wychowan ksztalcanie uiytkowania wleczyste
korn d m6w dziecka ezy zaklad6w go w prawo wlasnoscl, 
dla niE:1 tnich, • nadz6r ekologlczny i sanitarny. 

Reforma chrony zdrowia
 
Retorma ochrony zdrowla w Pol konkurowac. co przyczyni si~ do 

sce ma na celu popraw~ pozlomu podnieslenia jakoscl swiadczonych 
bezpl8czenstwa zdrowotnego w na uslug medycznych. 
5zym spoleczerislWie poprzez: Standardowe uSlugi medyczne 

• objr;!de ubezpieczonego i iego bed,! oplaeaneprz z Kasy Chorych, 
rodziny k mpeten1nq. przyjazn'l Uslugi wysokospecjalistyezne, takie 
opiek'l lekarza podstawowej opieki jak na przyklad przeszczepy, bf;1dq 
zdrowotneJ lub lekarza rodzlnnego, oplacane z budietu panstwa, zas 

• poprawfil dosl~pu do opiekl lIslugl okres-Iane jako ponadstan
specjalistycznej, dardowe - n przyklad operaeje pia

• wprowadzenie przejrzystego slyczne - z wlasnej kieszeni 
racionalnego I efektywnego syste Ubezpieczony b~dzle mial prawo 
rnu flnansowania ochrony zdrowia. wyboru Kasy Chorydl. a takze leka

Reforma wprowadza od 1 stycz rza podstawowe/ oplekl zdrowotnej 
nla 1999 roku nowq instylucJfil- Kasy lub lekarza rodzlnnego, lekarza spe
Chorych. K<\sy b~dq gromadzily cjail 'Y. zpltala. Z kt6ryml rna pod
skladnlkJ od wszystkich zatrudnio pisane urnowy jego Kasa Ghorych. 
nyeh, a nast~pnie oplaealy wykorzy Bezposredniq opiekr;; zdrowotnq be
stywana przez nich swiadezenia dzie nad nami sprawowal lekarz 
mp-dycz-ne -I karza domowego, pie podstawowej opleki zdrowotneJ lub 
:~gniarki, polo;tne. przyehodnlr;! i lekarz rodzlllny. kt6ry bfildzle m6g1 
szpital. kierowac paejenta do specjalist6w, 

Skladka na ubezpieczenie zdro na badan/a ambulatoryjne lub do 
wolne b~dzie cz~sciq naszego po plac6wek leczniczych. Naleinosci 
datku, Nie oznacza to zadnych do za te uslugi pokryje Kasa. Do nlekt6
datkowych oplat ani zWlli!kszenla rych specjailstow - mll;,1dzy Innymi 
podatk6w Po pro stu okreslona psychiatry, stomatologa ezy gineko
CZ~SG podatk6w, kt6 e placlmy, zo loga - b~dzie moina isc bez skiero
stanie automatycznle skierowana wania od S\\Iego lekarza, zas Ich 
do wybranej przez nas Kasy Gllo wynagrodzenle ta!<Ze pokryje Kasa. 
ryeh. Skladka zostanls pobrana z W wyniku wprowadzenia relormy 
wplacanyeh przez nas lub przez: kaidy ubezpieczony uzyska moil i

asz zaklad pracy mlesili!cznych za wose wybortJ lekarza i placOwki, w 
lieLnek na podatek d chodowy. kt6 ejchcesi~le zy60razlatwiejszy 

Wysokosc skladki wyniesie 7.5 dost~p do uslug medycznych. Re
proc. naszego przychodu, czyli su forma wprowadzi uczciwe zasady: 
my, od kt6rej placirny podatek od • praea lekarzy i personelu me
dochodow osoblstych. Dotychczas dycznego b~dzie lepiej wynagra
te pieniqdze stawaly slfil cz~ Clq bu dzana, 
dietu panstwa, kt6ry byl nast~pnie • pjace lekarzy b~dq zajeialy od 
dzialony na r6i:nego typu wydatkl. jakoscl ich pracy i od liczby pacjen

Skladka bfildzie obowi<jZkowa. W t6w. 
zamian za niq kazdy Ubezpieczony • pacjent nie bl?dzie musial do· 
b~dzie mial prawo do swiadczeri datkowo oplacac lekarzy. 
rnedyeznych. Nle bedzie za nie jUl Prawa pacjenta bl;dzie gwaranto
dodatkowo placil- bi?dfj one aplaca wac Karta Praw Pacjenta. 
ne przez Kas~, Jednoczesnl8 SClslejsza kontrola 

asy Chorych b~dq zawleraly wydawania srodkaw finansowych 
umowy z lekarzami i placowkaml prowadzona przez Kasy Chorych 
sluiby z:drowia. Br;!dq wi~c one fa pozwoil na Uniknifilcie wielU przy
ktycznie kupowac uslugi dla os6b w padk6w marnotrawstwa I nlegospo
nich ubezpleczonych. Przychodnie. darnosei. a takie zadluiania silil pla
szpitale i lekarze b~d'l wl~c ze sobq c6wek sluiby zdrowia. 
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18-20.12.98 
"Mr6wka Z" zwariowany film ani· 

mowany prod. USA, godz 18.00 
28-30.12.98 
,.Spos6b na blondynk~" k me· 

dia, prod. USA. godz. 18.00. 
2-4.01.99 
"Oezy w~za" thriller. prod. USA, 

godz.19.00. 
"U Pana 80ga za piecem" sen

saeyjno-obyczajowy, prod. polskieJ, 
godz. 17.00. 

8-10.01.99 
"ZIoto dezerter6w" I<amedla 

prod. polskiej godz. 17,00,19.00, 

"Mrowka Z" Film animowany 
kt6rego akcja to zy sl~ wsr6d mr6· 
wek zyjqcych w nowo)orskim Cen· 
tral Parku. Bohaterem Jest osobnik
Ir1dywiduallsta. br niqcy swej nieza· 
lei.nosci duchowej w srodowisku w 
kt6rym Iiezq Sl~ jedynie Interesy 

r--- - -- - --- -

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 
691-24-21, po godz. 15.00 - Plansk tel.: 
62-26-45 

Pogotowie Wodociqgowe Nasie sk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkadzen telefonicznych 

Pogotowie Ratunkowe Puttusk 
999, 692-26-11 

zbiorowosel. Indywiduallsta marzy a 
mr6wce·ksi~iniczce, ta go I kcewa
i.y. CZM projek~j~ -. 83 min 

"Spos6b na blondynk~" Kome
dia. Absolwent szkoly sredniej ko· 
cha sit;l w kolei.ance. zostaja zapro· 
zony 00 JSJ domu, ale wizy1a ko,;

czy si~ kompromltacjq. Po kilku la
tach chlopak dowladuje Sl~ ze uko
chana mieszka na Florydzie. Posta
naWla dzyskac Ie) wzgl!\,dy. WystfJ
pU)q: Carner n Diaz. Malt Dillon. 
Lee Evans. Cza;; p~ojekcji -118 min. 

"Oczy w~Za" W Atlantic City od
bywa sio;J mecz bokserskl. Na wi
downio;J przybywa minister obrony 
narodow j z Waszyngtonu -I zosta· 
je skrytob6jczo zamordow ny. 81e· 
dztwo prowadzi policjant z mlejsco
wegO wydzlalu zabojstw. Stopniowo 
dochodzl do wniosku ze ktos sabo-

I ~~
"---- ---- --------
Komisariat Policji 

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

Ochotnicza Straz Pozarna
998,691-22-88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk
691-22-22 

ZNACZENIE HASEl 

POZIOMO: -9 - okazujesz je 
przed tnudnq decyzjq; B-1 - lest nlq 
"Oskar"i C-g - pospollty ehwast pol
ny: D-3 - autor zdj~c do fllmu; E-1 
np.: zlo 6wka; E-8 - og61nie obszar 
zlemi uprawneL F-1 - w zargonle 
srodek dopingujqcy Iub narkotyki; F
12· dtugi utw6r eplcki; G-1 - hodow· 
ca bydla I konl w Mongolii; G-6 - jest 
T "ojq tozsarnOSClqi H-4 - w oknle 
wi~zlenla; H-13 - na czole dZlew' 
czyny; 1-1 - z niego Jes zekol d ; 
I·g - zywnosc dla zwierZql hodow
lanych; J-5 . pasla Je sierotka Ma
rysla; J 13 - zima na rzece; K-1 
,.mIS" iywiqcy sil? pf;!daml bambu
sa; K-8 - umart przy petnym zlobie: 
L-5 - piszesz go do znajomyeh; L
11 - kraj w Afryce: l-1 - blusthalfer; 
l-l D- dzlsleJsza w kalendarzu: M-5 

do lilrnowanla; M·13 . krol RosJI; 
N-1 - kamien polszlachetny. od· 

I na ohaleedonu: N-l0 - Imi~ 
prof. F landysza. 

PIONOWO: 1-A - inaczej . lata; 
1-1 - przysmak dla biellnka; 2-E 
jedna z tetnlCi 3-A - najlepsz8 jest 
szparag owa; 3-1 - utwor muzyczl1y 0 
ur zystym nast jU, wokalnoinstru· 
rnentalny; 4-0 - czujesz jC\ gdy jest S 
sam; 5-A - duia pewnose siebie; S-H 
- ma!y rogal, 6-D - moze bye zorza: 
6-L - syn Dedala. 7·A - nazwa wilii K, 

uje jeg pr D;l Wyst~puj : NI 01 s 
Cage, Gary Sinise, Carla GUgirlO. 
Czas pro ekeji .9.9.mln 

"U Pana Boga za piecem" Akcja 
toczy Slfil w malym mlasteczku tui: 
przy graniey polska·rosYJskieJ. przy· 
bywa tam mloda energlczna Ro
sjanka. probuje prowadzic dZlatal· 
nose handlow'l Obrabowana 
zwraca if;! POI OC do -niejscoweJ 
po/ie)i. Zostaje tymczasowo umlesz· 
ezana na plebanil u miejscowego 
probo5zcza. Wyst~pujq. Ira laczl
na. Jan Wieczork wski. Krzysztof 

DyiuR PRzydlodNi REjoNoWEj 
w NASidsku 

Lekarze internisci dyiurujq w kazdq abo
t!? w syslemie "pogotowia ratunkowego" od 
godz. 8_00'13.00, tel. 691-25-03. 

Gabinet zablegowy czynny jest w kaidCj 
sobotli! w godz, 8.00-13.00. 

DYZlJRY NASidskick ApTEk 

Apteka mgr Gadlewskiej, ul. Kilir'iskiego; 

6-12.12; 14-17.12; 24-27.12; 31.12.98; 
7-10.01.99 

Apteka ,.Arnika" mgr Swiganiak, ul. Ry
nek: 

13.12; 18·23.12; 28·30.12; 1·6.01.99. 

Szymanowskiego: 7-G - imle jedne
go z muszkieterow: 8-0 - ryba - za/Clc 
morskl; 8-1 • moze bye mlelony vb 
schabowy: 9·A - inaczej zaleta; 9-1 
zast~puje szelkl: 10-C . mleszka w 
eremie; 1D-l - antonim bllzy; 11-1 . 
jeidzisz nlq sarno hodem; 12-A 
duchowy opiekun; 12-K - gdy masz 
go - to szcz~seie Cio;J nie opuszcza; 
13·F - kto Ty jeste5..-: 13-L - posiada 
go dom i samoch6d; 14-A - niebieski 
barwnlk - Indykotyna: 14-J . ...kul
szowa; 15-F - trzos, torba; 15-L 
prz wodzi Impulsy z mleSni do moz
guo 

Rozwiqzanlem krzyt6wki b~dzie 
haslo wypisane z diagramu wg szy
fru: 

[C-11; 1-7; N·2: A·7; M-13; E-5; 
A-1: l-15; M-7] [C-11; G·10; 8 .. 6; 
K-4; G-6; N-11: N-2: D-12) [F·4: J-6) 
JK-12: G-8: 0-1 4 ) 

ROZWlqZa'llem krzyz6wkl z n·ru 
t 1/98 bylo przys!owie al1gielskle: 
"Choroba uJawniajacy Je te my". 
Nagrod~ pieni~i.nq wygral p n 

Andrzej Chudy z Warszawy Serda· 
Znle grat luje y 

Rozwiqzania has'a z krzyzowki 
swiqtecznej proslmy nadys!ac a 
adres redakc'i .,ZyGie Nasielska" do 
dnla 10.01.1 99 r. 

o i rm . Cz s ~r.Dj kcjl-100 min. 

"Zlolo dezerlerow" Komedia 
sensacYlna kt6rej akcja toczy sili! IV 
Polsce Fodczas II wojny swiatowej 
Oddzl8 armii wloskieJ wycofujqcy 
Sl~ z !rontl) wschodniego oragnle 
sprzeda6 duz'l ilose bronl I amunl' 
eJI. Pol ki ruch poru retlek Ule za 
zakup, jednak±e Wlosi iqdajq wy· 
sokle) zaplaty Trzeba zorganiz 
wac skok na bank. Wyst~puj'l: Ma
rek Kondrat. Baguslaw Linda, K 
trzyna Figura. Czas projekejl - 128 
min. 

Wszys!kim milosni~om kina sklad.amy serdeczne zyczania 
SPOKOJNYCH SWI~T SOZEGO NARODZENIA 

oraz 
SZCZI;SlIWEGO NOWEGO 1999 ROKU 

0 Ql.8D...-(i;.~ ) 6 i5 t.:fl<Y.j]~s:ft i 

Rozm6wnica Telekomunikacjl Palskiej 
czynna jest w dni powszednie i pracujqce 
saboty w 9OOz. 7.00-21.00. 

Wwolne saboty w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnrca czynna jest w 

gadz.9.00-11.00. 

POCZTA PolskA 
Urzqd Pocztawy Nasielsk-1 czynny jest w 

dni pawszednie i w pracujqce sabaty w 
godz.8.00-18.00. 

W walne saboty w godz. 8.00-13.00. 
W nledziele Urzqd Pocztowy jest nieczyn

ny. 

924 



SWie,feczna P 

....... 
.....: .. 

.:-:.. 

,
 
I
 

STANDARD 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, tel. 6 309 84
 



\::,.. 
$.{

~~.""".""''''''''' 

"~~4Yl, 
'%-tt.., .p>' 

USt.UGI TRANSPORTOWE 

STAND~RD Z~a~~alf(ff /(0. ~o. ¥ff.l 
Nasielsk, ul.Warszawska 18 A) tel. 693 09 84 

Piasek} zwir, jJoSl)91kc~} w.]"wjJy, 1/'{lIIelacje J 
tereu1/. 1I)J'II)Qz Zlet1l1, grllzu 1fl}· 

Kazimierz Plomiliski 06-130 Nosielsk, ul.Krupko 19 

L t~l: 691 2~ 33, 0-602432338 ,,_ 
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O.G Z TeL 6912650 I ;\,.,';'f~~;Jf,¥.J 
Montai,naprawa instalacji 

~ 

II 

samochodowych Tel. 6912650 
I Zdzislaw Andrzej Olbrys, NaSlelsk, ul,P.O,W. 30 i 

1 Warsztat samochodowyIi Tel. 6912650 -" wszelkie naprawy ~ 

IAlY*' MAT 
B DO A 

Ryszard Bryskiewicz 
NAWOZY SZIUCZ
 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGlA KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WElNA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27 

· Ie. 691 28 92" 

en 199806-IJO Nil.sidsk. u1.\Visoiowa 23. rd./fax 6912083 
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~ WYNAJMf LOKAL NA DZIAtAlNOSC GOSPODARCZIj WNASIELSKU 
UL. WARSIAWSKA 38. 
Wiadomo5i. Andrzej Smolinski, Nasielsk Tef 6930214, 

Narodzenla 
'{ ·oraz pomyslnos -' w interesach 

_ na Ndwv 1999 ROK 
Zyczy swolm K,liEDtom 

-~ 
Wesolych SWi~t Bozeg. 
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IPrau)\Vo-ja Reklam y Wiz\ialocj 
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Pilka nOZll.a
 Wkra Cieksyn wdrodze do awansu
 
Doblegly konca rozgrywki IV 

ligi, w kl6rej blorq udzial pilkarze 
Zbika. W ostatnirn rneCZlJ kon
CZqcym sezon jesienny Nasiel
szczanie sprawlli kibicom memi
Iq niespodzlank~ przeg ajqc 
Ila wlasnym boisku z G6rq Kal
waria 4:0. Do przerwy nie nie 
wskazywalo. ze gospodarze 
moga len mecz przegrac. Mogil 
naw t prowadzi6 dwoma bram
kaml, ale nlestety zabraklo 
Szczl;lscia. a w wielu przypad

e
 

kach I umiej~tnosCI, s Cjd wyso
ka poraika. 

W labeli nie zGlszly wieksze 
zmiany. Pilkarze Zbika zajmuF~ 
10 mleJsce I zoajdujCj Sl~ w sa
mym srodku labell. Miejsce w 
Illiare bezpieczne, ale nie gwa
antuJqce pewnego pozostania 

w Iidze. Dlatego leirzeba do
brze przepracowac zrm~ I a 
wiosne clula6 punkty niezbf,ldne 
do pozostania. 

Klub sportowy Wkra Cie
ksyn powsta! w 1995 r. z mi
cjatywy radnych rejonu Cia
ksyna I okolic. Skupia mlo
dztez z terenu Cieksyna. An
dzina oraz Miasta i Gminy 
Nasielsk. Czlonkowie Klubu 
przy wsparciu flnansowym 
Urz~du Miasta i Gminy pobu
dowali boisko pilkarskie oraz 
wyremontowali pomieszcze
ilia sOCjalne dla potrzeb za
wodnikow. W Klubie dziala 
sekcja pilki nO-lnej senior6w, 
kt6ra wyst~puje w A-klasle 
Okr~gu Ciechanow oraz za
czk6w I trampkarzy, ktorzy 
wyst~pujq w rozgrywkach 
lurniejowych: gminnych, re
jonowyeh I wojewodzklch. 

Obecnie prezesem klubu 
jest Janusz Gers, wicepreze
sem Andrzej Malon, skarbfll
kiem Marek Gerasik. 

Po rundzle jesiennej w se
zenie 1998/99 druzyna se
flIor6w zajmuje 1 miejsee. 
Odniosla 12 zwyci~stw i po
flIosla jedn minimalnq po
razk~ w Blezuniu 2:3. 

Najwificej bramek zdobyli: 
Dalecki Piotr - 16 i Pruslno
wski Marek - 11. 

Trenerem druzyny jest An
drzej Malon - instruktor pilki 
noznej. Sklad druzyny: Artur 
Maciqtek, Robert Utmariskl, 
Cezary Prusinowski, Robert 
Olczak, Janusz Malon - kpt., 
Wieslaw Filipowicz. lu asz 
Gortat, Adam Kaminski, Se
bastian Mazurkiewicz, Ma
riusz Figurski, Emil Gortat, To
masz Wlodarczyk, Marek Pru
sinowski. Piotr Dalecki. Ma
riusz Ziemnlcki, Pawel Ordak, 
Mariusz Konisiewicz. Marek 
Gortat, Marcin Czyzewski. 

Druzyna sklada si~ z mlo
dych zawodnik6w i kilku gra
ezy. k-orzy wyst~powali juz w 
innych Klubach Sportowych. 

Klub boryka si~ z klopota
mi finansowymi i dlatego nie 
prowadzi innych sekcji spor
towych. Zarzqd Klubu dzi~
kuje za pomoc finansowCj fir
mie ADAMIR z Ciechanowa. 
kt6ra jest sponsorem, oraz 
firmie transportowej p. Janu
sza Gersa z Cieksyna. 

Klub otrzymuje rowniez 
dOlacj~ na dzialalnosc spor
towCj z Urz~du Miasta i Gmi
ny w asielsku za co row
niez erdecznie dzj~kuJe 
Burmistrzom oraz Radzie 
Miasta i Gminy. 

Ambitnym eelem zawodni
k6w idzialaczy jest awans do 
ligi okr!;lgowej. Pewne kroki 
na jesieni juz poczyniono. na 
wiosn~ trzeba tego dopiCjc. 
Zarzqd Klubu serdecznie za
prasza do wsp61pracy spon 
sor6w, kt6rzy mogliby wspo
moc inansowo. poniewai. 
wydatki s~ duze, a b~dq je
szeze wi~ksze przy awansie 
do wyiszej klasy. 

Koncowa labela rozgry
wek A·klasy po rundzie je
siennej: 

1. Wkra Cleksyn 36 pk1., 
43-18br. 

2. Wkra Radzanow 29 pkt., 
37-27 r. 

3. Wkra Biezun26 pkt.. 39
23 br. 

4. GKS Strzegowo 23 pkt.. 
34-22 br. 

5. Gladiator Sioszewo 22 
pkt., 39-22 br. 

6. Gwar Paw/owo 22 pkl.. 
46-33 br. 

7. Gryf Kownaty 19 pkt., 
36-27 br. 

8. Bfyskawica Gumno 19 
pkl.. 34-32 br. 

9. T~cza Ojrzeri 17 pki,. 
19-29 br. 

O. Victoria Oldaki 10 pkt., 
23-32 br. 

11. Sokol Grudusk 9 pkt., 
21 -38 br, 

2. MKS Szrerisk 7 pk. 
20-39 br. 

13. Tamka Dzierzgowo 7 
pkt.. 20-39 br. 

14. Delfin Rybno 1 pkt., 13
44 br 

Ponadto druzyna Wkry 
Cieksyn w 2 rundzie Pucharu 
Polski na szczeblu Okr!;!gu 
Ciechan6w pokonala 2:0 
Iskr~ Krasne z ligi okr~gowej 
i spotka si~ w 3 rundz.ie z 
Orlf;ltami Baboszewo. Meez 
zostanie rozegrany na wios
~. 

AM. 

W Sonsku odbyl sifi) II Woje
w6dzkl Turniej Klasyflkacyjny 
kadetow I junior6w, w ktorym 
Nasielszczanin Pawel Kowal
ski odni6s1 przekonywujqce 
zWYC1eSlwa w obu kategoriach i 
b\Klzie reprezenlowal wOlewo
dztwo v lUmir:;J~ ;;trefowym. 

W Ciechanowie odbyl sie 
Strefo Turnlej Tenisa Stolo
wego. w ktorym nasz zawodnik 

Pawel Kowalski w kategorij ka
detow zaJCjllrzecie miejsce. Na
lomiasl w kalegorii juniorek ro
dowita Naslelszczanka Klaudia 
Szadkowska, kl6r UGzy sie 
obecnie w Olsztynie I lam wy
S fiipuje w I lidze, po raz drugi 
wygrala lurniej strefowy kwalifi
kujCjc sifi) do 0Q6lnopolskiego 
TurnteJu Klasyllkacyjnego, W 

kt6rym wystqpi w gronie 32 naj
lepszych zawodnlczek w kraju. 

Pilka siatko"'\Va
 

W nasielskiej hall sportowej w~", Udzlal w niej biorCj zawod
lfii nl zyclem od rana do p6inych nicy w rMnyrn wleku. ie braku
godzin nocnych. Opr6cz zajl;lc je lei kobiet. Cz~s 0 na bOlsku 
szkolnych. trenrng6w siatkarzy i obok siebie. lub naprzeciw sie
elllslst6w, rozgrywana jest lam bie wySI~pujq dzieci z rodzlca
,.Amalorska liga w pilke slatko- mi. 

W zWIq,zku 2 okresem zimowyrn oraz niekorzystnymi wa
runkami pogodowyml . Zarzqd Miejskl w aSlelsku przypo
mina wszystkim mleszkancom mlasta I gminy 0 obowi'lzku 
oczyszczania ze sniegu, lodu, biota i innych zanieczysz
czen chodnika poloionego wzdlui nieruchomo .ci. 

Podyktowane 0 Jest bezpleczenst'lem ruehu os6b pie
szych. 

Za szkody I straty. w stosunku do os6b lrzadeh. wynikle z 
zaniedbania odpowiedzialnosc ponosi wlasciciel posesji. 

Powyzsze wynika z "Re\lulamrnu utrzyman1a czystosci I 

porzqdku na terenre mlasta I gmllly Nasielsk" zatw. Uchwal 
Rady Miejskiej w Nasialsku Nr XXXIIIJ225/97 z dn_ 
22.12.1997 r 

BURMISTRZ 
Bernard Dariusz. Mucha 
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