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nak bardzo wazne, bo w nlch zawar
ta jest wiara, ie nl wszystko silil 
koriczy wraz z odeJsClem czlowieka 
z tego swiata. 

I jeszcze Jedno spo t17.ezenie. Mo
glly poleglych w bojach woln<j olczy' 
znli'. Ta nalwlf;ksza na naszym 
cmentarzu rna jui: prawie 80 lat. Nie 
znamy nazwlsk spoczywuJqcych w nle] 
mlodych chlopr.JJw, KlOTZy u progu wol
nosci, w chwili najwi~ksze) radosel, 

II sw zyci dl Ojczyzny, 
I jeszcze Jedna refleks]a Mija 8 i 

luz rocznia odzyskanla nle-podle
gloscl, Niewlele osob pamif;lta te 
ezasy. Symboliczna data 11 Listo· 
pada 1918 r winna jednak tmae w 
pamieci nasze-go narodu. Czymva? 
Odbywa Sii? lego dnia wiele okollcz· 
nosclowych lmprez. nie idziemy e
go dnia do pracy, swif;ltU/erny, 
Okazuje sil;l jednak, ie bardzo dUzy 

kuje nam bowiem swiadectw 
dotyczqcych przeszlosci naszej 
nasi Iskiej iemi. W chwili 0 e 
cnej znalezlBko Jest opracowy' 

Z nieznanym w naszyrn mia
stecz.ku rozmachem w zedl na 
nasz lokalny rynek finansowy 
nowy bank. Jego ur czyst 
olwarcle poprzedzll 52 roka 
akcja propagandowa i miesi!;!cz

przewldulCl znawcy przedmio
tu, w przysztosci n agq bye 
wykorzystywane do ogrzewa
nla miasla. 

notowalllami na og61nopolskim 
rynku flnansowym. Wszystko 
bylo przygotowane i dopi~te a 
tzw. stalni guzik. Budynek przy 
ulley Elek1r weJ, w ktarym 
zlokalizowano nOWq pi cawk£;, 
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Plerwszy dZleli IIstopada byl w komendant druzyny harcerskiej z 

tym roku wyjqtkowo pif;lkny. W le lomzy Stefan Wqdolowski. 1mysli?, 
sienno.letnis) atmosferze odwie i.e nie pozostanie bez echa jego 
dzallsmy groby naszych blisklch. prosba. abysmy pomogll mu zbierac 
Dokum ntowalismy w tell spos6b i dokumentowac wladorno -cI 0 wo
naSZq parnifile 0 tych, kt - rzy uprze jennych mogilach na nasze! nasial
dZ11i nas Vol drodze do wlecznosci. skle-I zieml. Ni kt6ra z rozrzuconyell 
Ptornykiem 5wiec i kwia am oVola po potach mogi! zrownaly Sl~ lUI I 

rzyszylo modlitewne zadumani z.iemiq. Po wlelu slad zaginql. Jai.all 
Zadumanie nad sensem zycla nad J dnak lrw i'l w ludzklej pamif,lcl, to 
przemljanlem. Jak dlugo trwa pa pomoimy te pami c przedluzy . 
rnl.;Jc ludzka? Co pozostanie po Pan Gallera bi?dzle- wdzif;lCzny za 
nas? Kto na naszym grobia zapall kazdq IVladomose. a pamif,lc 0 na
swieczkli' I Z 6wi m dli1w~? Pylan szych bohaterach przetrwa w Jego 
rodzi sili' wiefe i nie na wszy tkle pracy naukoweJ. Uczcijmy w ten 
znaldzlemy odpowledz. Sq one led- sp sob mif,lc tych, ktoTZY poswlE;!

padh na tli' naszq nasJelskq zlemu;~. by odsetek Polakow I1le wie, dlaczego 
y mogll zye i dzier') len jest naszym narodowyrn 

pracowaC w tej, pTZez nich wysnionej I swietem, I to Jest nie- tylko smutne 
wymarzonej, Niepodleglej. To jest traglezne, 

W ostatnich dniac patdzlernika DIll. nas, naslelszczan, dzier; 11 
z dalek/ego Londynu od historyka, listopada ma jeszcze jedno znacze
pana Ralaela Gallera dostalem wia nle. 613 lat temu 11 Iislopada Na
domose, ie w 920 r w smiertelnym sielsk otrzymal prawa mlejsK,e, czyll 
bojLJ z bolszewikaml. pod Nasiel oficjalnle tal si~ miastem. 
skim padl 20-1 tnl ochotnlk 233 p.p. AZ, 

I Ziemia odSlania tijem ice I 
Podczas bUdowy wodociqgu wa e 0 wynikach badan bl;'

w ul,cy Swierk wej na Pnie dZlemv informow c Panstwa w 
wskiej Gorce odkryto lady daw kolelnych numerach naszego 
nej zabudowy, Znalezlskiem pisma. Jednoczesille prosimy 
zainteresowano archeologa wszyslkich tych, kl6rzy znajdujq 
Marka Piotrowskiego z Muzeum w zi ml niezllane sobie przed
Szlachty MazQwieckiej w Cie mioly. aby Inlor Dwali tym od
chanowie. Wedlug wstfilpn i p wiednie sluzby. 
oceny Sq to pozostalosci Sis C jes cze krYle Zlemia w 
demnastowiecznej karczmy kolicach Nasi Iska? KrYJe na 
Znalezione w poblizu k SCI s~ pewno duzo i warto. abys 1Y to 
kosciami zwierzl;lcymi. Inne od pozn wall. Czytelnlk6w zam
kryle przedmlolY to fragmenly teresuje na pewllo fakt. ze I1le
naczyn i n rz~dzi_ l~t6re podziemne wody Ila tere

Znalezisko z Pnlewsklel Gorki nls naszej gmlny Sq gorqcyml 
jest dla nas bardz enne, bra wodami mineralnymi i, jak 

ne ..pr6bne" dzialanle. W Urzlil zoSlal zilloderniz wany I odno
dzie Mlejsklm zalnstalowany zo wlony. Upir;kszono takie lego 
stat pierwszy w dziejach miasta toczenie 
i gminy bankomat. Powialo wiel Na z nowy nasielski bankjesl 
kim SWlatem. Potencjalnl klienci filiCj V Oddzialu Banku Przemy' 
bezbl~dnie rozpoznajCj logo slowo- andlowego w Warsza
banku - Banku Przemysfowo
Handlowego. Mleli tez czas na 
zapoznanie si!;! z jego olerlC! i dokonczenie ~a str. 7 
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W paidzierniku Zarzad Miejski 
obradowal czterokro nie. Pier
wsze posiedzenie mialo miejsce 
w dniu 6 paidziernika. Na pOCZq
tek ustalono nowe slawki optaty 
rocznej za grunty oddane w uZyi
kowanie wieczyste. lemat relera· 
wala pani E. Binkiewicz - kierow
nik Wydzialu Rolnictwa i Gospo
darki Grunlami. Oplaty ustalono 
dla grunlaw uzytkowanych przez: 
pana Aleksandra Zar~b~ (po by
Ie] OSM przy ul. Tylnej); Sp61
dzielni~ Mieszkaniowq na Osied
lu Starzyriskiego i Osiedle Pilsud
skiego; poczt{l przy ul. Warsza
wskiej. 

W kolejnym punkcie rozpatrzo
no wniosek Zakladu Energelycz
nego 0 przekazanie w uzytkowa
nie wieczyste gruntu, na k10rym 
stoi translarma or (przy ul. Staszi· 
ca). W sprawie lej zostanie spo
rZ<jdzony protok6! przekazania 
grunlu. Ponadto w tym punkcie 
porzctdku abrad uslalona, i.e Za
rzCld nie skarzysla z prawa pier
wokupu od Skarbu Paristwa nie
rucl1omosci p%zonej na Osiedlu 
Krupka (dzialka nr 2539 0 pawie
rzchni 341 m\ 

W dalszej cz~sci posiedzenia 
rozpatrywano pisma skierowa
ne do Zarz<jdu. Rada Nadzor
cza i Zarzqd GS-u zwr6cili si{l z 
prosb<j 0 kolejne przesuni~cie 

terminu p1atnosci poda u od 
nieruehomosci za I kwanal 1999 
r. Wyznaczony wczesniej prze
suni~ly lermin platnosci na 
30.IX. nie zoslal dotrzymany 
przez Sp6!dzielni~ z racji nie sli
na!lzowania Iransakcji handlo
wej (masarnia i kr6Iikarnia). Za
rzqd wyrazil zgod~ na przesu
ni~cie lerminu plalnosci do dnia 
31 .X. Szkola Podslawowa nr 2 
prosila 0 uwzgl!;ldnienie w plan ie 
finansowym na rok 2000 Srod
k6w na dobudow{l szatni. Pismo 
skierowano do zaopiniowania 
przez Komisj{l Oswialy I Komi
sj~ Inlraslruktury. Pan Ireneusz 
Ziemiecki poinformowal Zarz(jd 
o zadluzeniu ZGKiM-u wobee 
jego lirmy. Sq to naleznosci za 
uslugi lransponowe i sprzedai 
opalu, Zainleresowany przed
slawil mozliwosci rozwlqzBnia 
lego problemu. Zadecydowano, 
ze decyzj~ 1'1 lej sprawie pode)
mie nowy dyreklor ZGKiM. Ze
spa! Szk6! nr 3 w Cieksynie pro
sri 0 pomoc finansowq na zakup 
slollkaw i krzesel do jednej z 
klas gimnazjum (2400 zl). Pros
ba zostala rozpatrzona pozy
tywnie. W zwiazku z wysl<1pie

niem jednej Z zainleresowanych 
os6b 0 uregulowanie naleznosci 
za grunly zaj~te pod dragf;l. 
stwierdzono, ze lemal wyrnaga 
kompleksowego rozwi<jzania I 

sukcesywnego regulowania 
tych spraw 1'1 miarf;l wygospoda
rowywania srodk6w na len cel. 
W odpowiedzi na pismo iirmy 
Gama dotyczqce zakupu wypo
saZenia do sal! fizyko-chemicz
nej dla gimnazjurrl (odpowiedni 
st61) , stwierdzono, ie w chwi!i 
obecnej brak jest Srodkow. 
Wnlosek OSP 1'1 Nasie!sku 0 

11 .000 zl na potrzebne zakupy 
przekazano do zaopinlowanla 
przez Komendanla Gminnego 
OSP pana Zbigniewa Zaran
skiego. 

Drugie 1'1 tym miesictcu posie
dzenie Zarzqdu Miejskiego od
bylo sif;l13 pazdziernika. W pun
kcie pierwszym rozpatrywano 
sprawE;) przej!;lcia niekt6rych 
drag powiatowych przez Gmin~ 

i przekazania nieklarych drag 
gminnych powiatowi. Zagadnie
nie referowala Panl Mariola Ro
manowska zajmujqca si~ w 
Urz~dzie miejskimi drogami. W 
wyniku dysklJsji Zarzqd wyrazil 
pozyty,vnq opinie w sprawre 
przejf;lcia od Gminy przez Za
rZqd Drag Powiatowych odcinka 
drogl Lorcin - Nuna 0 dlugosci 
km oraz odcinka drogi Borkowo 
- B!~dowo 0 dlugosci 2 km. Od 
leJ inslylueji Gmina nasza prze
ji?laby nastE;!puJqee odcinki drag 
powiatowych: Naslelsl< . Rusz
kowo (6,79 km), Nasielsk - Pru
sinowice (3.85 km). ut. Rynek 
(0,85 km). Projekt uchwaly w tej 
sprawie b~dzie przedslawiony 
Radzie na najblizszej sesjL 

Problem drag powr6c11 W dru
gim punkcie porzqdku abrad, 
kiedy rozpatrywano pisma skie
rowane do Rady Mieszkaricy 
wsi Lelewo wnroskowal! 0 prze
ililcie przez gminf; odcinka dragi 
powiatowej ad PGR Czajkl do 
skrzyzowania drag 1'1 Cieksynie 
(3 krn). Ze wzglf;ldu na ograni
czone srodki na utrzymanie 
drag gminnych oraz na to, ze 
trzeba by!oby przejac calq It;! 
drog~ (10 km) Zarzqd nie za
akcep owal wniosku mieszkan
c6w wsi. Kolejne pismo pocl1o
dzi!o od ZGKiM-u. Zaklad zwr6
eil sit;! z prosbq 0 interwencJ~ 1'1 

sprawie eiekn<jcego dachu na 
budynku Slaeji Uzdatniania Wo
dy 1'1 Jaekowle (sprawa gwaran
eji). Rozpalrywano kilka wersji 

rozwiqzania lego problemu, 
m.in. laki. ze ZGKiM sam wyko
na napraw(J dachu. a kosztami 
zoslanie obarczony wykonawca 
inwestycjL 

Rozpatrujqc kolejne pisma 
Zarzqd: przyjql do wiadomosci 
lakt wezwania ZGKiM-U do za
plaly zaleglosci firmie Makpol; 
odmawil wsparcia ze wzgl{ldU 
na braksrodk6w Komitetowi Ho
norowemu Fundacji Szlandaru 
dla Hufca ZHP 1'1 Pu!tusku; po
zy1ywnle ustosunkowal sifil do 
wnlosku mieszkar'iea Warszawy 
o zmianl;! przeznaczenia dzialki 
rolnej (na sesjf;l przygotowany 
zoslanle projekt uchwa!y w tej 
sprawie); skierowat do Spolecz
nej Komisji Mieszkaniowej kalej
ne podanie pani Bialoszewskiej 
o pomoe w sprawle mleszkanla: 
przyjql do wiadorn05ci i realiza
cji 1'1 odpowied im czasie wnio
ski Rady Srneckiej wsi Siennica 
o uj~cie ieh misJscowosci 1'1 pla
nie budowy kanalizaeji w Gminie 
I popraw~ oswiellenia (wraz z 
budowq oczyszczalni plan je 
si~ kanalizowanie miasla i 05
ciennyctl wiosek, a w dziedzinie 
oswietlenia )ego modernizaCJ~ 
na terenie calej gminy z zaslo
sowaniem lamp energooszcz~d
nych); postanowil, ie odpowied
nie s!uiby przygotujq rapon 0 

lym, ja realizowana jest przez 
plac6wki oswiatowe ustawa 0 za
m6wieniach pubticznych 1'1 kwe· 
sId zaopatrzenia szkal 1'1 opal; po
slanowil szczegOlowo zapoznac 
sif;l ze sprawozdaniem z gospo
darki lokalami mieszkalnymi w 
ciqgu ostatniego rol<u. 

Nasl!;lpnie rozpatrzone zosta
10 pismo przedsi~biorcy pragnct
cego zakupic eZ\lsc terenu 
ZGKiM. Sprawq lq zainlereso
wane SCI i inne osoby. Decyzjfil 
podejmie nowy dyreklor tego 
zakladu, ale ewentualna sprze
daz moze nastqpic tylko w wyni
ku przetargu_ W ostalnirn pun
kCle porzqdku obrad dyskuto
wano nad sprawq organizacji 
sluiby zdrowia w Gminie. Przy
pomnlano wnlOsek Komisjl 
Zdrowia. aby zorganizowac na 
naszym terenie Gminny Zaklad 
Opleki Zdrowotnej obejmuj(jCY 
SW<j dzialafnoseiq caly leren 
gminy Nasielsk. Tamat len blil
dzie dyskutowany na sesji. 

Posiedzenie odbyte 20 
paidziernika razpoczf;lo si\1 od 
rozpatrzenia plsm skierowa
nych do ZarzEjdu Miejskiego. Na 
pocz2!tku omawiano prosb~ klu
bu sponowego "Spar1a" 0 zgo
dfil na korzystanie z oblekl6w 
sportowyel1 na terenie gminy 
oraz a srodkl na planowane je

szeze w biezqcym roku imprezy 
sportowe. Deeyzjf;l odlozono do 
czasu zbadania statusu i pod
staw prawnyeh dzialalnosci po
szezeg61nyeh klub6w. OSP 
Psucin zwr6cil si\l z prosbCj a 
srodki na zorganizowanie uro
ezystoscizwiEjzanej Z oddaniem 
do uzytku garazy. Zadeklarowa
no niewielkCl pomoc, a jej szcze
ga!y zoslanCl uzgodnione z pa
niq skarbnik Anislq RogalskCl. 

Ponadta 1'1 tym punkeie ob
rad: przedyskutowano sprawl\l 
wyjazdu do Paczkowa na obiekl 
budowanej tam oczyszczalnl 
sClekow (1'1 ramach posiedzenia 
zarzCjdu); zapoznano si\1 z pro
tokolem kontroli przeprowadzo
nych w placowkach oswiato
wych pod kCllem stosowania 
ustawy a zamawieniach publl
cznych ze szczegalnym uwz
gl~dnieniem zakupu opalu (po
proszono 0 bardziej szczeg610
we dane). Z kolei wiceburrnistrz 
przedstawi1 informacj{l 0 gospo· 
darce 1'1 ci<\gu ostatniego roku 
lokalami mieszkalnymi 

W ostatnim punkcie porzCjdku 
obrad omawiano sprawy: os
wietlenia ulicznego 1'1 gminie; 
funkcjonowania sluiby zdrowia; 
budowy chodnrka; czystoscl w 
miescie; lechnieznego zabez
pieezenia Stacji Uzdatniania 
Wody i oezyszezalni screkow; 
zagadnien zwiqzanycll z przy
golowanlem projektl! budzelu 
na rok 2000. 

Na oslatnim paidzierniko
wym posiedzeniu ZarzGdu Miej
skiego podjf;la zoslala uchwala 
w sprawie powolania pana Woj
ciech a Sierzputowsklego na 
stanowisko Dyreklora ZarzCjdu 
Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej. 

GlawnCj cz SC obrad poswi~
eono na zapoznanle si{l ze sta
nem zaawansowania prae nad 
przygolowy'Nanyrn studium na
szeJ Gmlny. PlanuJe sif;, z.e stu
dium to w calosci zostanie przed
slawiane Radzle do zaakceplo
wania na jej grudniowej sesji. 

W kolejnym punkeie Zarzctd 
zapoznal sifil z przebiegiem re
alizaeji budzetu w ciqgu lrzecll 
kwartalaw biezqcego roku. Wy
dalki zoslaly zrealizowane w 
68,1%. Niepokojqcym zjawi
skiem. jezeli chodzi 0 doehody. 
Sq op6Znienia w sciqganiu po
daikow ad nieruehomosci. 
'vVptyni?lY one w 57%. Zastana
wlano si~ nad dZJalanlarni majCl
cymi poprawic sytuacitil w lym 
zakresie. Korzystajqc Z okazjl 
rozmawiano tei 0 przyszlorocz
nym budzecie. 

Wynolowal AZ. 
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Praca, bezrobocie drogl(l buduje Przedsi~biorstwo 
Robol Orogowo - Mostowych z 

Jedna z wi~kszych europej PIoriska. 
skich fabryk samochod6w zain larzqd Dr6g i Mosl6w z Plon
teresowana jest zlokalizowa ska finalizuje praee przy budowie 
niem '0'11 centralnej Polsce termi fragmenlu kanalizacji deszczo
nalu, gdzie docieralyby jej pro wej i chodnika na ul. Staszica. 
dukty i skCjd bylyby nasl~pnie Powial przygolowuje sifil do 
rozprowadzane na calC! Polskt;!, modernizacji drog; Nasielsk-Po
a nawet na kraje sqsiednie. Pod miech6wek S arostwo Nowo
uwagt;! brany jest tei tsren uzyt dworskie zloiylow Urz~dzie Miej· 
kowany dotychczas przez kolej skim wniosek owydanie decyzji w 
w bezposrednim sCjsiedztwie sprawie uslalenia warunk6w za
nasielskiej stacji. W chwili obe budowy i zagospodarowania te
cnej loczq si~ '0'11 Ie] sprawie po renu na modernizacjfil drogi po
waine rozmowy. Jednym z wialowej Nasielsk - Pomiech6
problem6w wymagajqcych wek (8,5 km). Przewidywane jest 
szybkiego rozwiCizania Jest poszerzenie jezdni do 6 m. Reall
sprawa wlasnosci grunt6w. zacja lej inwestycji ma wielkie 
Wladze samorzqdowe liezq na znaczenie dla naszej gminy. Poz
pomyslne slinalizowanie tej woli ona na skr6cenie czasu do
sprawy. Jest 10 bowiem szansa jazdu do stoliey powiatu i zwifil
na gospodarezq aktywizacj~ kszenie bezpieczerislwa ruchu 
grniny i nowe miejsea pracy. na tej ruchliwej trasie. 

o Nasielsku my:!;li sit;! lei: '0'11 Rejon Or6g Wojew6dzkich w 
Paryi:u. Grupa przyjaei6! na Nowym Oworze kontynuowal 
szego miasta, mieszkajqca we modernizacjEil drogi wojew6dz
Franc]i, szuka '0'11 swoim kr~gu i kieJ na odcinku od stacji benzy
kr~gu znajomych. przedsi~bior nowej p%ionej na rogatkaeh 
cow, ktorzy mogliby stworzyc miasta do Chrcynna (1700 m). 
na terenie naszej gminy nowe Jezdni~ pokryly dwie nowe war
miejsca pracy. stwy nawierzchni. Rejan ten 

Bezrobocie w naszej gminie kontynuowal tei: modernizacj~ 

ulrzymuje si~ na wysokim pozio chodnik6w. Nowy chodnik z ko
mie. W chwili obeenej zarejestro stki p%iony zostal na ulicy 
wanych jest okolo 1300 os6b po Kosciuszki ad poczty do mostu. 
szukujqcych pracy. Z liczby tej 
lylko lrzecia cz~sc (okolo 400 Wodociqgl, kanalizacja 
os6b) spelnia warunki pozwalaja
ce im na pobieranie zas\lku. Poja W numerze pazdziernikowym 
wiajq si~ wprawdzie oferty pracy pisalismy 0 rozstrzygniEilciu 
(w chwili moje) wizy1y bylo ich pr2etargow na budow~ wodo
szesc), ale zazwyczaj Sq one ma ciqgow wiejskieh. Aktualnie in
Io alrakcyjne (Iudzie szukaJCl pra westycje te sCj '0'11 fazie realizacji. 
cy slalej i dobrze plalnej). Bezro 010 wykaz miejscowosci, '0'11 klo
botni interesujq sit;l otertami i do rych prowadzona Jest budowa 
bra oferta nie wisi na tabl icy dluzej wodociqg6w: 
niz godzin!;l. W ehwili obecnej w a) Pniewska Gorka (Wodrol 
nasielskiej filii Powiatowego Biura Ofszlyn), 
Pracy funkejonuje dzial poradnie b) UI. Kolejowa - Piescirogi 
twa zawodowego prowadzCjcy (Ekowodrol Szczytno), 
doradztwo dla os6b poszukujq e) Czajki (Ekowodrol Szczyt
cych pracy. no), 

d) Krzyczki Szumne i Pieniqz
Drogi ki (ZUW Mlawa), 

e) Paulinowo (ZUW Mlawa). 
Przedsil?biorstwo RobOt Oro W decydujqcCj faz~ wkraeza 

gowo-MoSlowych z Plonska po budawa ka alizacji san'tarnej 
loiy/o dwie warstwy nawierzch· na Osiedlu Pilsudskiego I. Pra
ni asfallowej na ul. Krzywej w ce wykonuje ZUW z Mlawy. 
Mogowie. Odcinek nowej drogi Zakonczone zostaly prace 
asfaltowej ma 400 m dlugosci i przy budowie sieci kanalizacji 
4 m szerokosci. sanilarnej i wodociqgowej w ul. 

Nowy, jednokilometrowy od Stasziea. Prace prowadzila fir· 
cinek drogi gminnej Broninek  ma pana Lachendrowieza. 
Kt;ldzierzawice zostal pokryty 
asfaltem. W chwili obeenej polo przetargi 
ZOllO tylko jednq warstw~. Na
s t;!pna wars1wa polozona zo W grudniu przewidywane jest 
stanie w roku przyszlym. Oroga przeprowadzenie nast~pujCj

ta ma 4 m szerokosci. Wyko eych przetarg6w: 
nawcq prac bylo Przedsi~bior a) na budow~ sieci gazowej w 
slwo Robot Orogowo-Mosto ulicy Polne' (360 m z 9 przylCj
wych z Ploriska. czami 0 dlugosci 34 m), 

Kontynuowane Sq prace przy b) na poloienie nawierzc i 
budowie drogi zwirowej Mililko asfaltowej na drodze w Nunie 
szyn - Zaborze - Lelewo. I t~ (500 m drogi 0 szerokosci 6 m), 

c) na wykonanie kanaJizacjl Wojsko
deszczowej w ulicy Jasminowej 
(Osiedle Krupka). Slarosta Nowodworski i Bur

Wladze samorzCjdowe miasta mislrz Nasielska z/ozyli wizyt~ '0'11 
i gminy wykonaly kolejny krok jednostce wojskowej w Chrcyn
na drodze do budowy oczysz nle. Jednostka 1a Jest w stanie
 
czalni sciek6w. Zloi:ony zostal Iikwidacji. Wladze samorzCjdo

wniosek do Prezesa Urz~du Za we zainteresowane Sq sposo

m6wieri PUblicznych 0 zatwier bem zagospodarowania tere

dzenie trybu przetargu dwusto n6w i budynkow po jednostce
 
pniowego na wykonanie om wojskowei·

pleksowej realizacji oczyszczal

ni sciek6w '0'11 Nasielsku. Zanotowal AZ.
 

Kronika Policyjna
 
3.10. z niestrzezonego parkingu 

przy ul. Pi/sucskiego w Nasielsku 24.10. nleznanl sprawcy dokonali 
nieznanl sprawcy skradll "Polone· wlamania do stacji ePN przy ul. 
za" wartosci 850 zl. Warszawsklej w asielsku skqd 

skradziono papierosy oraz sPrzfilt 
4.10, zpiwnicw bloku przy ul. Killn· motoryzacyjny. Wartosc trat oce

skiego w NasielsKu zoslaly skradzio niono na 4000 zl. 
ne 2 rowery 0 wartosci 1000 zt. 

W Psuclnie nieznanl sprawcy do 25.10 nieznani sprawcy dokonall 
konali wlamania do hydro orni wlamanla do magazynu kol8)owe90 
S.U.w. sk<:jd skradli 2 k mpresory I w Plescirogach sk'ld skradli 1,5 tony 
spr~zarki 0 t'lcznej wartosci 3000 zl w~gla na szkod~ SekCji DrogowP-) 
na szkod~ Z.U.W. Mlawa. PKP w Nasielsku 

Nocq5l6.1 0 z dzialkl rekreacyjnej 25.10. mieszkaniec I. Nowa 
I'.' Witkorowle nleznani sprawcy Wles w Nasrelsku zgtosit na policj~ 

skradli kabinl;l "Toi Toi" wartosci kradzlez samochodu ..Zuk" wartos· 
2000 zl. ci 4000 zJ. Pojazd ten dzien wczes

Te) same) nocyw Naslelsku l par· niel byl uczestnikiem kolizji 
ingu przy ul. Starzynskiego skra· drogowej I'.' Swierkowie. 

dziono samoch6d ,.Polonez" 
wartosci 12.000 zl, 27128.10, nieznani sprawcy doko

nail wlamania do poses)i w eleksy· 
1 t .10 uiawniono w amanie do nie kqd z garaiu skradli .,Flata 126 

sklepu "Mini Hurt" I'.' Na ielsku skqd p" wartosci 2000 zt. Kilka dni p6znie) 
I'.' nocy zfodzieje wyniesli kaw~. pa rozszabrowany pojazd zostal odna
pierosy, got6wk~ z asy 0 /qcznej leziony na terenie Zaborza. 
wartoscl 6000 zl. 

W PKO w aSlelsku zo tala za 30.10. uja'Nniono wlamanie do reo 
trzymana i przekazana policji miesz mlzy strazackiej OSP w Cieksynle 
kanka Nas/elska p. R.M .. kl6ra skqd nieznani sprawcy skradll 120 I 
usilowala pobrac 800 zl na podsta etyliny. 
wie slalszowanego czeku. Z piwnicy oloku na osiedlU War

Kilku uczni6w klasy V ze szkoly szawska nieznanl sprawcy skradli 
podstawowej nr 1 I'.' Nasielsku doko· rower g6rskl wartosci 500 zl. 

afo wlamania do wlasnej szkoly R6wniez 30.10. na komisariat 
gdzle skradli z torebki )ednej z na pollcji w Nasielsku zg osH slfil bfildq
uczyclelek kw ~ 12 zl. cy pod wplywem alkoholu mieszka· 

niec Jackowa informUJ'lC 0 

Noc"l 18/19.10. na przystanku ko· kradzieiy swego samochodu "Fia
le)owym w Kqfnych dokonano wla la 126p" wartosci 2000 zl. Pojazd 
mania do kasy kol jowej skqd ten wczesnieJ zO$lal spalony przez 
skradziono 400 zl. nieznanych sprawc6w na terenle 

Jackowa w okolicach przeJazdu ko
20.10. na erenla ogrodk6w dzial leJowego. 

owych ulawniono kradziei 400 ho· 
dowanych tam gol~bi 0 wartosci Czarna seria wlaman do szk61 
4200 zl. podstawowych na terenie naszej 

gminy: w miaslqcu pazdzierniku 
Na terenie kosciola w Nasielsku dwa razy wlamywano si~ do szko 

dwie uczennlce S.P,·1 M.H. i MK nego sklepikU sZkoly I'.' PieSciro· 
dotkliwI8 poblly SW'l klasow'! kale· gach. Zlodziei Interesowaly 
zankf;l, Spraw~ samoSqdu przeka slodycze. Skradziono ich na kwot~ 

zano do rozpatrzenia przez Sqd dla 500 zl, 
Nleletnlch. Do szkoly podstawowej w Popowle 

wla ano si~ n0C<l 2/3.11. skqd skra' 
Nocq 21/22.10. zos at w Mit;lko dziono telewizor I plenlqdze. Straty 

szynie skradzio y ..Fla 126p" war· oszacowano na kwot~ 1500 zl. 
tosci 2000 zl, kt6ry zostal Ze szkoly podstawowel w Nunie 
porwcony przez ztodziei w Pomie· zlodzjeje skradll komputery. odtwa· 
ch6wku. Przyczynq UCleczkl rabu rzacz wideo. lelewizor. Straty osza· 
si6w byl nadjezdzajqcy patrol cowano na kwotfil7000 zl. Kradziezy 
policji. lej dokonano nocq 314.11. 



Wywiad z PrzewodniczQcym Rady Miejskiej 
mgr Grzegorzem Duchnowskim 
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Andrzej Zawadzki - Panie Prze
w odni CZqcy, w n iedzlell(! 24 
pai:dziernika byl Pan obecny na 
spotkani u zorganizowanym w 
sali kina Niwa przez radnego 
Grzegorza Arciszewskiego. 
Jednym z problem6w porusza
nych na tym spotkaniu by/a 
sprawa dzia/alnosci Rady Miej
skiej w Naslelsku. Czy radny rna 
prawo organizowac tego rodza
ju spotkanla? 

PrzewodniczC'jcy. - Kaidy radny 
mOl prawo. a nawet obowiq,zek 
spotykan1a Sle ze swyml wyborca
mi Iiniormowania ich 0 pracy Rady 
I swoJej w niej dzialalnosci. 

AZ. - C7:Y jednak informaeja la 
moze przybrac poslac oceny 
praey Rady? 

Przewodnlczqcy. - Informowac 
radny powinien, ale z ocenq naleiy 
post~powac bardzo oSlroinie. 
OcenialC'jc Rad~ I leJ organy radny 
stawia sl~ ponad nlq, a takich 
uprawnien zaden z radnycl1 nie po
siada. Nawet JeJ przewodnlczqcy. 
Rada jesl organem kolegialnym i 
tylko ona moie w loku dyskusji wy
pracowac ocen~ posz:czeg6lnych 
organ6w Rady. Radny ma prawo 
zglaszac swoje zaslrzezenia do 
dZlalalnosci orgarlow Rady na sa
sjach Moie tei wnloskowac w 
sprawie udoskonalenia pracy Ra
dy. 

AZ.· A jak ocenia Pan spolka
nie w kinie Niwa? 

Przewodniczqcy. - Bylo to spot
kanie niekonwencjonalne. Ucze
stniczylem w nim. Byl lei Zarz~d 

na czele z Burmlstrzem. Widzia
lem r6wniei kilku radnyeh. Sam 
udzial mieszkanc6w uwaiann za 
wart uznania. Ubolewam jednak 
nad iormC'j, a SZGzeg61nie nad tres
Claml przekazY\'vanyml przez rad
nego Grzegorza Arciszewskiego. 
Jak powiedzialem wczesniej, kai
dy radny ma prawo informowac 

swoich wyborc6w 0 praey Rady i 
swojej w niej dzlalalnosci. Moie 
lei wskazae rozwiqzanla, z kt6ry
mi Sl~ nle zgadza. N!edopuszczal
na jestJednak 10, aby infG~macje te 
przybraty charakter Jednostronnej 
i do tego subleklywne) oeeny ora
wle calej Rady I wprowadzaly w 
blCld mieszkanc6w. ie'stety z ta
kim! przypadkami mielismy do 
czynienla na omawianym spotka
niU. 

AZ. - ezy, wed/ug pana, po
slawione przez Radnego zarzu
ty zosla/y wyjasnione w Irakcie 
spotkanla? 

Przewodniczqcy. - Uwazam, ze 
chyba n!e w pelni. Atmosfera pa
nujC'jca na sail nie sprzYJala wyjas
nieniom Burmislrza i maim. Ob
serwu)<\c sale i s uchal'lC wypo
wiedzi doszedlem do wniosku, ze 
cz~sc przybytl'ch mleszkaric6w 
zrozu mlala, ie przedstawlone za
rzuty to demagogia 1 nie lesl tak. 
Jak przedstawil to Radny. Uwaiam 
tez, ze do pozostalych sluchaczy 
iadne racjonalne wyjasnienia w 
tynn dniu nie docieraly. 

AZ. - W zwiqzku z lakq sytuacjq 
prOszI(! 0 ustosunkowanie sili' do 
niekt6rych zarzul6w i ocen~ te
go, co Pan s/ysza/. 

Przewodniczqcy. - Bezkom
promisowosc, na klOrq powolywal 
sill Radny, przeszla w bezkryty
cyzm, ktory polega na tym. ze pan 
Arclszewsk, staje Sl~ niezdolny do 
oceny zjawlsk, przy czym widoczna 
jest naiwnosc i atwowiernoSC. na 
ktorycll 0plera swoje oceny. Uwa
zam dodatkowo, ie dZlalame takle 
jest sterowane. Obawiam sifi), ze 
komus zaleiy na tym. aby podsy
cae nlezadowolerlle i podejrzenla. 

Anallzujilc poszczeg61ne uwagl 
nalezy podzlelic je na te. za ktore 
odpowiada obecny samorzqd po 
roku swej pracy i na teo odnosnie 
ktorych podeJmowane byly decyzje 

w latach poprzednich. Obecna 
Rada nie jest uprawniona do oce
ny Rady poprzedniej. Tak jest na 
przyklad ze spraWq podwyiek diet 
dla radnyctl. Ich wysokosc zostala 
ustalona w 1997 r. za czasow 
dZlalanra poprzednlej Aady, Spoj· 
rzmy na wysokosc zarobkow 
Przewodnlczqcego Rady i Burmi
strza. Nle byly one ObJiit6 iadnq 
tajemnicq, a Radny sam bral 
udzial W ich uSlalanlu. Opubliko
wane byly lei w Tygodniku Nowo
dworsklm I w Zyciu Naslels a. ezy 
Sq wysokie? Gmina Nasielsk jes! 
najwi~kszCl gmin'l w powlecle no
wodworskim. Tymezasem wyso
kosc pobor6w Przewodrllczqcego 
i Burmistrza slawia nas doplero na 
4 miejseu wsrod 6 gmln naszego 
powlatu. 
ez~sc informacji w sprawle za

trudnienia w BPH jest prawdziwa. 
Pracujil tam osoby, ktore w jakls 
sposob pow1'lzane Sq z radnynni, 
ale nle ma to zadnego wpl'ywU na 
obs!UQfil f,nansow'l gminy. Nadal 
wykonuje jq Bank Sp61dzielczy i Iyl· 
ko przetarg zgodny z ustawq 0 za
m6wleniach publicznych moie 
zT'lienlc ten stan rzeezy. Zeby infor
n1acja byla pelna, to wa 0 wie
dZlec, ie pan Arelszewski Jesl 
czlonkiem merytorycznej komlsjl 
budzetu I finansow oraz przetargo
1'16). Komlsje te b~dq mialy wplyw 
na decyzje Zarzqdu. a ich czlonek 
win!erl bye swiadom lego, za co 
odpowiada. 

Decyzj~ w sprawie wydzieria
wienia kotlowni przy ul. Starzyn
skiego podjql Zarzqd i mial takie 
prawo. Za swoje decyzje Zarzqd 
odpowlada przed Radq. lqczenie 
jednak lej sprawy z zakupem w 
ubieglym roku pieea dla tej kotlowni 
to zwykla manlpulacJa faktami. De
cyzja 0 zakupie pieca zostala pod
jeta samodzielnie bez zgody Za Zq
du MieJskiego przez bylego dyre
ktora ZGKIM.lC'jezenle tych dw6ctl 
spraw j obarClailie niml obeenie 
dZlalajqcego Zarzqdu jest jednym 
ze sposob6w wprowadzarlla opini! 
publicznej w blC'jd i niepotrzebnle 
denerwUje ludzl. 

W ostatnich lataeh wiele dZla
lek, oblekt6w i mleszkar'i zostato 
sprzedanych. W sprawle celowos
ci tych dzialan r6Zne Sq oplnie 
mleszkancow gminy. Jako przy
klad zlej decyzji poprzednlej Rady 
wimieniono dzialk~ przy uL Kos
cluszki, ktorq zakupil pan Grabo
wski. Mozna bylo wykorzystac j<\ 
na miejskie argowisko. Takq opl
nifil podziela wielu mleszkancow w 
tym i pan Arclszewski. PrawdC'jjest 
jednak to, 0 czym m6wiq inni, ie w 
tym samym mniej wlli!eej czasie 
sprzedano budynek Internatu. Za

kupiony zostal przez obecnego 
radnego pan a Arciszewskiego. 
Oblekt ten bylby bardzo potrzebny 
jako zapleeze tlolelowe przy dzia
lajqcej hali. a mozna bylobywyko
rzystac go tei na mieszkania ko
munalne dla lych, t6rzy Ich po
trzebup'l. DecyzJe w tych spra
wach mogly bye raine, ale nigdy 
nie zaspokoilybyoczekiwan wszy
stkich zainteresowanych os6b. 

Jeiell chodzi °spraw~ referen
dum w kwesti) przynaleznosci do 
powiatu, to przypominam, ze ma
im podslawowym obowiqzkiem ja
ko PrzewodniezC\cego Rady jest 
takle dzialanle, kt6re Jes zgodne 
z prawem. SZanUjfil kaidy pomysl 
rub wniosek radnego, ale nie 0

g~ dopuscic do dZla/ania bez
prawnego, a takJm byloby podj~
cie sprawy referendum przed uka
zaniem si~ przeplsow wykonaw
czych. Na ostatnlsj sesjl odrzuco
no projekt uchwaly 0 przeprowa
dzenie referendum I mOwlenle. ze 
wi~kszosc Rady jest za referen
dum,to kolejne ktamstwo. 0 zmia· 
nie przynaleZrlosci do powiatu 
moiemy dyskutowac tylko W opar
ciu 0 raCjonaine przeslarlki orgarll
z8cyjno-ekonomiezrli'!. Obecnosc 
na sesji Starosty nowodworskiego 
mlala na celu poinformowanie rad
nyeh 0 aktualnej sytuaCJI w powie
cie. Nie byto to pierwsze w Nasiel
sku spotkanle ze Slarostq nowo
dworsklm. Kflka mlesi~cy wczes
nie) odbylo sill w kinia spotkanie 
ze StarostC'j, Wlcestarost'l I kle
rownikami wszystkieh wydzialow 
Starostwa. 

AZ. - Na koniee prosz~ 0 

odpowiedi, na co mogq liczyc 
mieszkancy gminy w kolejnych 
lalaeh dzialalnosei obeenej Ra
dy. 

Przewodniczqcy_ - Mamy swia
domose ogromu polrzeb czekal'l
eych na s ybkie leh zalatwienie. W 
wi'ilkszosci Sq 10 zalegtosci sprzed 
lat. Nowych problem6w lez przy
bywa. Nlkt si~ nie ludzi, ze w cza
sie trwa nia kadencji wszystkie 
problemy zoslanq rOZWlqZane_ 
ObserwujqC jednak nasze wioski i 
miasto nie spos6b nle zauwazyc 
zmlan. Aslalt przez mmsto. chod
niki. wodociqg! i drogi wiejskie lO 

inwestycie wykonarle w ciC'jgu roku 
dzlalalnoscl tel Rady. Przed namJ 
nowe zadania ito zadania bardzo 
Istotne dla Gminy. Budowa oezy
szczalni sciekow. skladowiska i 
zakladu utylizacji odpadaw, roz
wiqzywarlie problem6w oswiaty i 
sluiby zdrowia. wodociqgowanie 
WSI I budowa drog to najwainiej
sze przedsifi)wzifi)cla do realizacji 
w ciqgu najbllzszych lat. 

Uwaiam. i.e lepiej bl;ldzie, gdy 
zajmiemy sifi) systematycznym 
rozwiqzywarliem problem6w, a 
nie roz!rzqsaniem t9mat6w zast~
pczyeh. Przy ty!u podejmowanyd) 
przez samorzC'jd dzlalamach pro
SZ\! wszystkich 0 cierpllwose. za
ehowa ie umiaru i sprawiedliwy 
oSC'jd. 

Rozmawial Andrzej Zawadzki 



Uczniowie ZespolLi Szk61 nr 1 zaprezentowall ciekawy p/O ram. w kl6 m 
ukazali sc nkl z zyGia szkolnego 

Burmistrz Dariusz Mucha i 
oreze 0 zialu ZNP w Nasiel
sku Katarzyna Cienkowska w 
imienlu wladz samorzctdowych I 
Oddzialu Zwiqzku Nauczyciel

twa Polskiego zaprosili pra
eownikow placowek 05wlato
wych z terenu haszeJ gminy na 
uroczystq akademit;! z okazji 
Dnia EdukaCJi NarodoweJ. Od
byla sii;' ana 15 paidziern ika w 
miejskie] hali sportowej. 

Nauczyclelskie swi~to j st 
jednym z nlelicznycil swiat bran
zowych, kt6re ostaly Sifil zyw1o
low! reform oslalnlch lat. Na jak 
dlugo? Te~o nlkt nie jest wsta
nis przewldziec. Manipulaeje 
przy oSWlaCIG ie zcza Sifil nie 
skonczyly. 

Swiqt tych troch~ jednak 
szkoda Pelnity one w naszym 
kraju r6wniei rolf;l' wyehow<lw-

CZq. Dzier'i Nauczyclela uprzyta
mnial znaczenie oswiaty w iyclU 
naszego spo!eczenstwa, Dzieri 
G6rmka podkreslal wartosc I 
wainosc trudu polskiego robot 
nika. a Dzieri Wojska Polsklego 
mlal charakter wybllnie patrioty
czny. T raz jednak okazalo si~. 

Z wf;lgla mamy zbyl duio. a i 
trud jest mniej waz-ny_ Dawni 
wrogowie stali Sl~ naszyml soju 
sZnlkaml i dodatlmwo z.nOWLJ 
obiecujq ha~ bronic';. byt r z

legla wledza tei: nie jest az t k 
bardzo pOlrzebna, Do funkCJo 
nowania w now cz snym spo
leezenstwl€ wystarczy ponoe 
Llmlel~1nosc prowadzenia sa 
mochodLi. po luglwania 511;! 
komputerem I zna] mase jl;zyka 

bcego. W tym wszystkim Jest 
wiele prawdy. ale nle j8'st t eala 
prawda Dlatego. buduJ<lc nowq 
rzeezywlslOSC. bud jmy JCj na 
solidnych fundamenta h A:,Cj 
nlm! doswladczenl8 wlelu poko
len Polak6w_ 

Wrocm I )ednak do in prez-y 
zorg nizowanej dla prac wnl
kow oswlaly z terenu 9 iny Na· 
sielsk. Na jej czas cz~sc hall 

porlow J z 18nila SIfi! w sal~ 
teatralnq, a cz~sc w salt;! ban
kielowq. W CZr;SCI oficja1nej od
byto Sle wr~czenie nagr6d, wy
roznien i adznaczen. P illt r 
mowana, ze nagrodfi! Kuratora 
otrzYll1ala panl Zdzislaw Ko
zjowska z Debinek. Burmlstrz 

wr~czyl swe nalJrody paniom: tronq m ZyCZllq tego widowi

Beaeie Jani zek I Kryslynie Ra ska kierowala pani Hanna 50to

czkowsk'8j z Zespolu Szk61 nr 1 wicz.
 
oraz panu Jerzemu
 
Podgrudnemu z
 
Szkoly Podstawowej
 

r 2 w Na iesku_ ko
lei dyrektorzy posz
zeg61nych szk6! na

gr.adz all wyr6i n i0
nych p ez iebie na 

ezycleli Zlotyml 0 
znakarni ZWlqzku N 
uczyclelstwa Polskle
go udekorowane zo
slaty panie: Agata Do
brzynska z przedsz
kola samarzqdowego 
w Pleseirogach i TAe
sa Borkowska z Ze
spolu Szk61 nr 1 
Cz~sc wyr6iniajCl 
cyeh Sl~ dZlalaczy 
ZWlqzkowych olrzy· 
mala Irsty pac Iwalne. 
Gratulacje nag rod a
ny I wyrozt"ionym 
zloiyt tei Starosta 
N w dworskl p fI 
Ad Janas. W tym 
miejsc I chclalbym 
przypomnre.... zo Sta· 
rostwo Jest urga em 
prowaoz y d 8 
. zk I ponadpodsla· 
rvOWycl1, ezyli w na 
szym przypadku dla 
Zesp u SLk· i Zawo 
dowyctl I dla U ellm OC:r'1lnO
ksztalc<jceg 

Inter ~ujqca byla okollGzn 

clOwa CZf;l'SC artyslyczna W 
se n rli przygolowaneJ przez 
panl Edyte Grudzinskq a obra 
ZUI"tca. nowa s k ll~ wYSI pill 
nalpi rw ucznlOwie Zespol J 
Szk I nr 1. W eiekawym spekta
klu, przygolOwanym p klerun
klem pan Krzysztofa Zadrogl. 
pokaz II S nki Z zycla s koly. 

Te c fiiSC uroczystosc, z 
mknql reCital obleeuJqcej pio· 
senkarkl mlodego pokolenia, 
panI Moniki Gj~bowicz. Wiele 

osob widzialo zapewne JeJ 
wy tf;l'PY lelewizyjne. Jest 
ana absolwentkCj naslel· 
skie] dwojki I naslelski go 
Liceum Og6lnokszlal

Cl f3g - Obeenle sludiule 
pol nistyk~ Bye mOLe b~
dzie uczyla l~zyka polskie
go w ktorep3 z nasielskich 
szk t, JeJ umiejl7tnosci i ta
lent kaiq jednak domnle
mywac. ze Ie) przeznaeze
nlem jest kariera anystycz
na. 

Doroczne obchody Dnia 
Nauczyciela w naszej gml
nie maj'l speeyiiczny cha
rakter Ich Illlegraloq cz~s
ciq jest spotkanie towarzy
skie przy la pee szampa
na. Pedagodzy zapomina
jq na Jakis czas 1rudach 

nl codzlennego. Odzy
waJq wspomnlenia. Nawlq
zywane Sq nowe znaJo
mosci. W ciqg J roku na
gromadzilo sifi! lyle cieka
wych wydarzeri. ze to jed
no popoludnie Jest zbyt 
krotkie, aby ze wszystklml 
SI(l spotkac I 0 wszystkim 

porozmawiac. Tego dnia mozna 
SIE? tez spotkac w mnleJ oHeJal. 
nych okollcznosciach z wladza
mi samorza.dowymll to za,rowno 
z gmJnnym! jak i p wialowymt 

dowolenie z tego rodzaju roz
mow je t obopolne. 

AZ. 

Burml trz Bemard Mucha wr~cza nagr d~ 
nauczycrelowl Ghemii w Szkol Podslawo
we) espole Szkol nr 1 I L J ~emlJ Pod
grudn> u 



Jak wykazujCl r6z lego rodzaju I asielska dowiadywali i~ nctjezes· 
badaoia opiojj publJcznej. najwi~ clej z radia Wolna Europa. Wiese tlil 
kszym zau anlem spoleczer'lstwa IzeKazy'lanD p6iniej szep em 
naszego kraju c1eszy si.;l \'Iojsko. przy okazji rodzila si,;; ptotka. 6
Stan len utrzymuie SIB od lat. a moz Wlono nawet 0 wyposazeniu jedno
na nawet powiedziec, ± od wiek6w. slki w raklsty z glowicaml 

Iwojskowej 

Polacy zawsze kocl1ali swych a omowymi. Dzi_ iaj IVszys ko uleglo 
iolnierzy. Mundur byl czyms. co bu przewartosciowani . Zmienil sie 
dzllo respekt. szacunek I zauianle. sposob prowadzenia wOJen. zm'enl
PrzechodLi!o to z pokolenla na po la si~ echnlka aj vaznrsjsze Jes 
kolenls. Stopien wOjskowy, zwlasz o. ze dot chcwsowy nasz SOjLJSZ
cza oficerski, nObilitowal mlodego nlk stan'll merako po drug IS) stronle 
cz!owleka. Byl czas. gdy szlily ofI barykadY, a dla nlego nie jest lajs
cerskle byly zastrzezone tylko dla mnic<j ani nasz sprz.;lt. ani rozmlesz
najwyzszyc grup spolecznych czenle poszczegolnych oddz.lalow. 
Dziewezyny. nle mog'lC pelnie sluz Dzisiejsze srodkl rozpoznanla S'l na 
by wo)skowej, marzyly 0 lym, aby tyle sku 8Czne, ze tak naprawde, to 
miee meia iolnlerza. Wyraia to Iwdno cokolwiek ukryc przed wro
przYSlowie m6wiqce. ze za mundu gl m. Nie 0 Jest jednak najwazniej
rem panny sznurem. Takze miasta I sze I'.' clw/lil ob cne). Na~'1a:l:.nl('JJsze 
mlasteczka chclaly mlec swoich wI Jest I ,ze asza nasielska jodnostka 
nlerzy. I dlatego, gdy 'I roku 1961 wojskowa lest w stanle IlkwidaCjI. 
spoleczenstv 0 Nasielska dowie Fakt ten I'.' vola! w naszym spo· 
dZialo, ze I'.' bezposrednlm SClSle leczeristwle UCZlJCle nlezadowola
dztwie rniasta planula si~ lokalizacje nia. Miaslo i Gmina ziyly si~ z i1 
jednoslkl wojsko 'Jej, wiele os6b jednostkq. Ucwcle sl'mpatli ylo 
glosno wyrazalo swe zadowolenle wzajemne Zo/merze wiele roblll dla 

Jednostka wOjskowa 1033 WNa' mieiscowego spoleczer'ls . MleJ
sielsku powolana zoslala rozkazem SCO\ - takZe wsple ali \ r6zny spo
dow6dcy 1. Korpusu OPK nr 0030 z sob swych wOlak6w. Korzyscl byly 
26 m,HCfl 1962r. Podslawowym )e) obop6lne. I dlatego tak trudno przy
zadaniem byla oslona stoliey przed )Cjc do wiadomosci, i.e Juz wkr6tce 
ataklem "z powielrza", W Plfi:fwszeJ zniknCj z naszych ulic zolnierskie 
azle wyposazono Jq I'.' zestaw lakie mundu -' ze • '10Jskowych blokach 
towy sredniego zasi~gu SA-75 z: roku na rok blildzle Coral WI/ilcel 
DZI..rina. Wkr6tce uzbroj nie to zoo cywlll. ze mtodzi oticerowle pocho
slalo wymleniol1e l1a nowoczesniej dzC\cy z lereJ1U gminy Nasielsk nle 
sze 21'1S awy SA-75 Wolchow z znajdq tu dla slebie zalrudnienla. 
rakJetami W-755. Od lat modernlzo Po niewaz jednostka 1033 z 
wane. prze laly na wyposazeni Chrcynna po 37 latach Istrllenia 
nasielskiego dywizjonu do dnia dZI' przechodzt do hiS orll. chClaloym od
siejszego. Wledza. umieJliltnosci I notowac kllka akt6w. Plerwszym 
serce kadry nasielskiel jednostkl dowodcc\ jednostki byl pplk ,Jerzy 
sprawil , ie mimo ogromnego sko Goryszewskl (1962-1969). Nast,,
ku technl wojskoweJ SCI sku eczne pnie )ednostkCl dowodzili' pplk Kazl
r na dzisiejszym poJu walki. Wielo ml8rz Obuch (1969-1973), kpt. 
krotnie wykazaly to strzelanl8 na po MI8Czyslaw Komacki ( 973·19711). 
hgonach w Kazachs anle I w Ustce. mJr Janusz Binder (1974·1975), mir 
Do nledawna. informacje, Jakie po Jan Koszlownlak (1975-1979). pplk 
dalem wyzej, byly otoczone sClslCl Andrze) Kulakowski (1979-1988). 
teJemnicq wojskowCl. 0 tym, jaM pplk Benedyk Jaglarskl (1988
broniq dysponuje Jednos ka zlokali 19 3), mJr Marek W60z (1993
zowana w Chrcynn1e, mleslkancy 1995), mjr Janusz Rucrnskl 

( 995-1998). kp . Je zy Turek w6dc6w ma za zony rodowl e na
(1998-1999) Ciekawostkq jest to, sielszczankl (pplk Benedykt Jaglar
e dow6dc6w byto dziesllilciu oraz ski. mJr Jan Kosztownlak. mlr 

to, ze ostatnlm dow6dcq byl kpl. Je· Janusz Rucinski). 
rzy Turek - mieszkaniec miejsco HislOria nasielskiej Jednostkl 
WOSCI lezqcej w bezposrednlm 1033 jes bogala I \'1M3 upamll;! nle
sCjsledz!Wle jeonos ~l. SposrOd do nia. Wart ICI utrwalic i przekazac 
w6dc6w z Naslelska pochodzl jesz przyszlym pokolel11om. 37 lal w ty
cze tylko pplk Benedykl Jaglarskl slqcletnieJ hiS orn mlasta 10 dla Ole

JednoSlka wOJskowa w Cl1rcynnle k16rych lylko epizod. Eplzod ten jest 
odd lalywala tez na nastelski rynek jednak bardzo wazny i dlatego za 
pracy Zaj/ilCle znajdowali tu nie tylko chlilcamy studentow do napisanm 
wOJsko i. ale i cywlle Tego ei b~ praey magislersklej a len lemaL 
dzie nam brakow8e. Ponadto oOno· Bye maze pokusi si/il 0 to ktorys z 
towujemy, ze wlelL! zolnlerzy i to ZO~l1rerzy pracu)qcych w tellednost
zar6wno ych ze sl zby czynnej Jak ce lub odbywajqcych IV nie] sluzbe. 
I zawodowej sposr6d naslelszcza· 
nek wybralo sobie zony. Trzech do- AZ. 

•
Dbaimy 0czystosc naszei GIny
 

Dos rzega y oewlen paradoks. W 6. ObOWl'lzkl u rz mania czys os
miescre I gminie przybywa pll;:knych ci i porzqdKu I'.' oontesleniu do drbg 
oom6w, sklepOw, bude' telelonlcz pUblleznych nalez~ do zarzqdu dregl. 
nych, estelycznycl1 koszy na sml8Cl. 
wygodnycl1 chodnlk6w, asfaltowych 
dr6g. a )ednoezesnie rosnle ilose nie
konlrolovanych \ syplsk smiecl. 

ystarezy pOjse IV cen rum mlasta na 
przyklad na ulic~ Skladow ,wejsc do 
lasku posadzonego na dawnym 
cmenlBrzu zydowsklm czy do kazde
go Innego lasu na terenie gminy, 1st 
wraszcle nad rzek . aby zobaczyc 
przeraza!qce obrazy lednego ·elkie· 
go smleciowiska 

SytuaCJa musl ulec radykalnej po
prawle, Przypom1namy niekt6re pa
ragrafy obowi'lzuji1cego od dw6ch 
tat Regulaminu utrzymanta czysto$.
I I porzCldk!J na erer Ie miaSl8 I a w odniesiAl1lu do poze talyc'l n,B 

gmlny Na islsk. R gulamln len dru, wymrenionych ler now do gmlny. 
kowalismy w calosci I'.' s yeznlowym 7_ \,Ivlasciclele nieruchornosci zo
numBrze Zyeia Nasielska w 998'. bowiqzani s~ do udokumentowania 

4 korzystanla z uslug konywanych 
1 Wlaselciat nieruchomosci a przez Zarzqd Gospodarkl Ko u al

Obowlqzek "Yposazenta nlerucr,o nej i Mleszkanlo vel "Naslelsku lub 
mosel w urzqdzenia slUlqce do gro Inny podmlO\ posradar:~ey zezwole
madzenla odpad6w komunalnych nie na wykonanie uslug w tym zakre
oraz utrzymanle tych urzqdzen IN sle przez ok zame umowy I dowodu 
odpowiednim stanla sanitarnym I placenla za Ie ush)gl. 
oorz'ldkowym oraz. ° He IS nl Je 9. W przypadku v,Iywozu nreczy
mozftwos ,przylClczenia do is nleJil. stosc! przez vlasCl la we '1lasnym 
eeJ kanalizacji sanl arne). za rElSle musl on posiadac rachunkl 

2. Gromadzenle powstalych na pot'wierdzal<jceskladowanie nleczy
arenie nieruchomoscl odpado'"" stosei n wysypisku lub ziewisku. 'i''' 

sla/ych musi bye prowadzone w n przypadku odpadow cleklych. 
s ~PUlqcych urzqdzenlach: 10. Kazda nleruch most na ere

. pOJernnil<;1 s andanowe iy::>U SM '11 gminy· obreble kt6rel znaJduje 
110. Sllil kanalizaqa sanrtarna, a od!eglosc 

- Inns zamknl/ilte szczelnle urzCj obiektu p lozonego na ej nierucl1o
dzenla (murowane lub stalowe) zlo moscl posladajCjcego urzC\dzenla sa
kallzowane w wydzlelonycl J1ltarne, z kl6rego poe odz.,,! 
mlejscacl1 umo IIw1aJacych ic komunaln odpady ciekle. nie prze
oprollllanie. racza 100m od kolektora sanl1ar

I3 Wla -crclel Ie uch mosci nego. musl zostac przylq zona dO t J 
wzdluz kt6rej przeblega droga obo kanalizaCJI na warunkach podanych 
wlqzany jest do oczYSZCZ<i.nia ze przez adm inlstratora slE;1ci. 
sniegu. lodu. biola I Innych zanie 11. Kazda nleruchomosc na ere
czyszczeri chodnlka poloionego nlE' gmfny, na ktarsj zlokalizowanl' 
. ldluz nierucll0moSCI Je obiek oosiadajqG urzqdzenla 

5 Oczysz lame przysla kow sanllarne. z kl6rego pocn dzCl ko
komunlkaCYJnych ze snlegu l lodu munaln odpady ciekle rna obowlCl
oral usuwanie odpad6w komunal zek gromadzlc te odpady w 
nycl1 na tych terenach nalezy do szczelnych zblornikach bezodply. 
ObOWlqzk6w Jednostek uzytkuJq wowych do okresowego opr6znia
cych I reny sluzijce komunlkacjI nla z wyl<jczenlem I1leruchomOSCI 
publlezne). okreslonych \' ust 10. 

WyrZlJcam wszystko Azbestowe 
ply y oa orzegu rzeezkl w poblizu 
mostu przy IJI. MlynarskleJ 
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bywa ze szk61 do rodzinnego 
dworku poznaje mieszkanc6w 
dawnych i nowych, przezywa 
pler.-vsze doswiadczenia milos
ne. Czasy SCI jednak niespokoj

ne. Zanosl sle na wybuch woJny 
francusko-rosyjskiej. Rei.. An
drzej WAJDA, ,,:,ysl~p'ujq: Bogu
slaw Linda, Michal Zebrowski, 
Alicja Bachleda-Curus, Graiyna 
Szapolowska, Daniel Olbrychsl 
Czas projekCji 156 min. 

Zjednoczonych. Owaj agenci 
rzqdowi wyruszajq w poscig za 
przeslepcq. Dolqcza do nlch 
pi~kna aktoreczka - jej pomoc 
przynosi nieprzewidziane rezul

przedstawiclele bankowc6w i 
wladz samorzqdowych. Zgod
nie z dawnym polsklm obycza
jam, wskrzeszonym po latach 
zapomnlenia, wszf;!dzie tam, 
gdzie powstaje cos, co ma slu
zyc ludziom. nie moze zabrak
nClc kaplana. Wyswl~cenla pla
c6wki dokonal ksiqdz Andrzej 
Marchlewski. 

W otwarciu noweao banku w Naslelsku wzi{lll udzlal przedstawiciele wladz 
samorzqdowych -

COWC8. SIe6 tych placowek jest 
dobrze rozwinililta. Jesl ich w 
chwili obecnej 210 - 75 oddzia
16w I 135 filii. Do tel Ilczby trzeba 
jeszcze dodac 210 wlasnych 
bankomal6w. Osoby posladajCj
ce karty bankomatowe BPH mo
gq tei korzyslac z bankomat6w 
Innych firm. TakZe posiadacze 
karl bankomatowych innych 

taly. Rez. Barry Sonnen field, 
wystePujq: Will Smith, Kennet!""1 
Branagh, 5alma Hayek. Czas 
projekcji 106 ~i.n; 

"Kotacja dla frajer6w". Grupa 
zamoi.nych przyjaci61 organizu, 

Kulmillacyjnym punktem otwarcia placowkJ byl przeci/iide ws l;lgl 

'iJtm@illlPxwTIfrr WfJ ~(ffi~[h(ll] 
koma16w BPH. 9 paidziernika 
do naslelskiej filii b~nku, na ie] 
uroczysle. olwarcle, przybyll

wie. Centrala banku miesci sif;! w przed~tawlclele dyr.ekcJ,l z I<ra-
Krakowle. Rok obecny jesl ro kowa I Warszawy. ~~znle repre
kiem jubileuszowym w historii te zentowane byly mlejsco~e ,,:,Ia
go banku - dziala on bowiem na dze samorzqdowe z panlq wlce
polskim rynku ad lal dziesi~ciu. starostCl Manq Kowalskq I bur
Powslal1 IUlego 1989 r. w Krako· mlslrzem Bernardem MuchCj na
wie jako jeden z dziewi~ciLJ ban· czele. 

k6w komercyjnych, wydzielo W okolicznosciowych prze· 
nych ze struktur Narodowego mowie:l18ch, wygloszonych na 
Banku Polskiego. Inwestorem uroczyslosci, mowiono Ill.ln. 0 

strateglcznym BPH jest niemie hlstoni BPH, pakiecie oferowa
cki Bayerische Hypo-und Vere nych przez niego uslug I roli, 
insbank AG z siedzib<l w M na jakq winien odegrac w gaspo
chium. Klienl nasielskiej filii BPH darczeJ aktywizacji naszego teo 
Jest JednoGzesnie klienten cale renu. KulminacYJnym punktelll 
go Banku i moi.e dokonywac olwarcia placowkl bylo przeci~
operacji w dowolne) )ego pia· cie wst~gi. Aktu lego dokonali 

bank6w mogq korzyslac z ban·	 AZ. 

Nasie ska Siraz gmi na si, rozw'ja
 
Nasza gmina wzbogacila prawa, jesl wpisana w rejeslr 

sif;! 0 nowq Jedno~lkf;! qchol- "slowarzy:,zen. I zarejeslrowa
niczej Strazy PozarneJ. Zo- nawSqdzleReJonowymwWar
stala ona utworzo na w Nunie szawie. 
i jest si6dmq Jednostkq na na- Przed nowq Jednoslkq slojq 
zym lerenie.	 dui.~ i. odpowiedzialne za~ani~, 
Na pierwszym Walnym Ze- ale JeJ czlonkowle lego Sl~ nle 

branlu Wyborczym, ktore odby- obawiajq. Sami angai.ujq Slf;! W. 
10 si~ 10 paidziernlka br. wybra- czyny spoleczne, zadeklarowaJI 
no pierwsze wtadze. sifi! plack': dobrowolnie skladki 

Prezesem zoslal Pan Zbig- czlonkowskie klare sami ustalili 
niew Piqlkowski, Wicepreze- i kt6re Sq najwyi.sze na terenie 
sem i zarazem Naczelnikiem cal.ego powiatu. . 
Pan Albert Kosewski, przewod- Zyczymy nowo powstale] 
nlczqcym Komisji Rewizyjnej Jednostce asp w Nunie jak naj-
Pan Pawe1 PiCltkowski. wililkszych osiqgnifi!c w ich pracy 

Nowa jednostka OSP dzlala przy ratowaniu zycia i zdrowia 
zgodnie z wszelkimi przepisami ludzkiego, oraz ich mienia. 
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19-21.11.99 Je proszone kolacje. Specjalny
"Bardzo DZlki Zach6d" - ko mi goscmi Sq tam przypadkowo 

Illedia sensacyJna, prod. USA poznanl osobnicy, ktorzy wyroz· 
gOOz. 18.00 niajCj sii;l wyjqtkowo niskim po

26-28.11.99 ziomem inteligencji. Chodzi 010, 
.,I<olacja dla fra]8r6w"· kome- by zabawic si~ ich kosztem. Ta

dia, prod. francuskiej. godz. kim gosciem ma bye niepozorny 
18.00	 ksi~gowy, kt6ry okazuje sit;'! oso

3-9.12.99 bCj wyj"ltkowD niebezpieczrlq 
"Pan Tadeusz" prod. polskiej dla otoczenia. Rei.. Francis Ve

godz. 8.00, 11.00. 14.00, 17.00, ber, wystfi!pujq: Jacq es Ville

20.00, sob., niedL: godz. 14.00, ret, Tilierry Lhermltte, Aleksan

17.00.20.00, przedsprzedai. bi dra Vendernoot. Czas projekcji
 
le16w na w5zystkie seanse w ka 82 min.
 
sie kina od 8.11.99.
 

"Pan Tadeusz". AdaplaCja lil
"Bardzo DZlki Zach6d", Taje mowa 12 ksiqg epopei Adama 

mniczy uczony przygolowuje Mickiewicza. L·lwa. Poczqtek 
zamach na prezydenta Stanow XIX wieku. Mlody czlowiek przy
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ALKOHOL KRADNIE WOLNOSC 

Panstwowa Ageneja RozwiClzywania Problemow Alkoholowyeh rozpoezyna 
og61nopolskq kampani~ medialno-profl1aktyeznEj pod' astem "Alkohol kradnie 
\'Iolnose". Celem kampanii jest zwr6cenie uwagi doroslych - rodzie6w, opiek 
now r wychowawc6w mlodziezy, dziataczy samorzCldOl'l'ych oraz parlamanta
rzyst6w decydentow - na problemy spoleczne I osobiste, Jakie wiqi:'l sifi z 
uiywaniem przez mlodziez alkoholu. Badanla wskazujq. ie mlodziei coraz 
cZ\lsclej 1coraz wczesnieJ sll~ga po alkohol jako nleunlkniony rekwlzyt ,.dobra]" 
zabawy i "pomocy" przy rozladowywaniu stresow i rozwiqzywanru problemaw. 
Chcemy skierowac uwag~ - szczeg61nie medi6w - na to niepokoJqce zjawisko. 
Bf;!dziemy przekonywali, ie alkohol odbiera nastolatkom WI ie wZll.Jszajqcych 
I niezwykle wainych dla nich przeiyc. Alkohol zabiera 1m wolnose wyboru. 

Kulmlnaeja kampanil nastqpi jesleni'l tego roku, Wstfilpem do niej byla 
wydana przez nas "WakacyJna Polisa Trzeiwosci dla naszych dziecl", 
skierowana do rodzic6w, wychowawc6w, sprzedawc6w I swiadk6w ryzykow· 
nych sytuacji oraz same) mlodzieiy. Wierzymy. ze polisa traflla do ri;lk I 
swiadomosci wszystkich, kt6rym powierzyli my bezpieczenstwo naszych 
dzieci na czas wypoczynku. 

"Liczymy w naszej ka panii na tych, ktc'Jrzy nie przechodzq oboj~tnie obok 
plJanych nastolatk6w I wszystklch, kt6rzy chcq przestrzeganla obowlqzuji;l
c~go w III RP prawa nle sp,rzedawanl.a alkoholu osobom do 18. roku iyGia. 
Llczymy na wychowawcaw Ipedagog6w, rodzlcbw, przeastawlclell samorzq
dow. 0 zdrowiu dzieci i nastolatk6w musimy myslec razem. 

Co robiCl nieletni pO alkoholu? 
RAPORT KOMENDV Gl6WNEJ POLlCJI 

HDemoralizacja i przest~pczOSC nieletnich 
w 1998 roku" 

Dane zawarte w raporcie nie odzwierciedlaj Ik wllego I taktycznego 
wymiaru taklch zjawisk, jak rozmiary i struktura przesl!;)pczosci nieletnlch, 
stopien zagroienla demorallZ<1cj<\ nieletnich, liczba nielet'lich - 0 lar prze
st!;)pstw. Odnosz<t si~ ons jedynl do przeslt;lps1\v, 'II kt6rycn sprawc6w 
ztapano na gorqcym uczynku 

Oceniaii;lc zagroienla wsr6d nieletnlch nalezy miee sWladomosc, ie 0 
skall przestf;!pczosci sprawc'w IV lym wleku 09i;l 5wiad ye rbwnivz 
rozmiary przest~pstw. w kt6rych sprawca me zostal wykryty oraz Wiele 
przypadkow. kt6re nle Sq znane pollCJi. 

POLlCJA ALARMUJE: 

Dramatycznie obnityt si~ wiek matoletnich przest~pc6w.Zdecydowa
nil wh;kSzosc czyn6w karalnych popelnili oni pod Wplywem alkoholu. 

• W 1998 roku na terenie kraju ujawniono ponad 58.000 nieletnich 
sprawc6w przes!f;pstw - udowodnio n0 1m popeln ienie prawle 79.000 czynow 
karalnych 

.47 nastolatk6w popelnllo morderstwo, 185 zgwalcilo, 146 napadlo z bronlCl 
w r!;!ku, prawie 23,000 wlamalo si do r6znych obiekt6w. 

• Wzr6s1 udzlal nleletnicn 'II kradzlezacll rozb6jniczych, wymuszeniach i 
roz.bojach: w 1998 roku wynosil 30.8%, w 1997 raku - 28,8%. 

.4.855 nieletnlch przest~pc6w nie Ukorlczylo 13. roku zycia. 203 z nich 
dokonalo 180 uszkodzen ciala. 286 to sprawcy 398 rozboj6w 1 wymuszen, 
1.650 dokonalo 1.333 wlaman. 936 popelnilo 685 kradzieiy, 222 braiD Udzial 
w b6jce i pobiciu. 

• W Policyjnych Izbach DZlecka na teren/e kraJu zatrzymano 5445 nieletnich 
uciekinier6w z dom6w oraz plac6wek wychowawczych. 

• Tylka w 1998 raku policjanci mleli do czynlenia Z 1799 leletnrml 
uzaleznionymi od alkohoJu. 

Analiza obejmuje dane nadeslane z wydzialow prelllencjI komend wOJe
w6dzkleh pol/eji 

OFIARV PICIA ALKOHOLU
 
WSROD DZIECII MlODZIEiv
 

(przeglqd prasy od lutego do maja 1999) 

Pijani uczniowie 

Dw6ch pijanych 13-/alk6w ze Szkoly Pods/awowej w Skrzynicach 
(k. Lublma) zabrala - podczas /ekcl' - karelka pog%wia do szpilala. 
Kiedy oprzytomnie/i przyzna/i, ze pide w wieku 13/al jest zwyczaJem. 

.,Gazeta Wyborcza" w Lublinie 18.02.1999 

Trze} uczniowie VII klasy Szkoly Podslawowej w todzl zoslali zabrani z 
leke}1 i odw/ezieni do szpitala z silnym .lalrueiem alkoholowym. Po odralowa
niu powiedzie/i. ie pili w6dkl; w szkole, przed rozpocz{Jciem lekcji. 

"Dziennik l6dzki" 15-16.05.1999 

Trzy plerwszoklaslslkl z VII LO w Zielone] Gorze wyrzucono ze 5zkoly 
Upl/y s~r w kinre, podcza5 seansu "Ogmem i mleczem", 'iiyChodziF Z 
projekcjI pod pozorem skorzyslama z toalety. Jedna Z nlch komplelnie plJana 
"zaleg/a" W sn.!er;u. Kplezankl wroci/y o9/~1dac film. Pracownlk kina zaWIB
doml/ nauczyclell. WYJscie do kina zorgantzewa/a dyrekcja sZkoly. 

"Gazeta Lubuska" 25.02.1999 
"Gazeta Zachodnla" 5,02.1999 

14·lelni pij'any Pawe/ zostal znaleziony przsz straznikow miejskich na 
trawllIku w pobliiu $zko/y Podslawowe/ nr 90 we Wroclawiu. W stanie 
zamroczenia a/koholowego zawiezrono go do domu. MaIka ch/opca doznala 
szoku, 

..Gaz ta Robotnicza". Wroclaw 24_02.1999 

Rozboje 

. 13-lelni ch/opiecpo wypieiu bute/ki wina dolk/iwie pobi/lO-/etnlego ko/egl; 
I zabral mu 6,90 z/. Polleja odwlozla go do /zby Wytrzeiwieii. peniewai 
stw'Jerdzono 1,5 promila alkoholu w wydychanym powle(r.lu. 

"Trybuna $Ii;lska" 17.02.1999 

, Dw6ch pl}anych naslolatk6w w Pogwlzdowie w/amalo si? do sklepu spo
zywezego. Jeden z niGh mlal 8 promi!1 alkoholu we krwi_ Wed/ug lekarzy 4 
promile 10 dawka smiertelna. 

"Gazeta Wyborcza" 7-18,04,1999 

Morderstwa 

WZielonej Garze nieletni przest{!pca zabil naslolmk{!. Zwiqzal le} rfilC8 i 
zepchnql do kana/u rzeki Obry. Dzia/a/ pod wp/ywem alkoholu. 

(z raportu poli ji w ZieloneJ G . rze) 

DO RODZICOW, WVC~OWAWCOW
 
I MlODZIEZY
 

(do rodzicow) 

PI8fwszym rnleiscem, 9dzie za~zyna sl;l proces wychowawczy mlodego 
czlowleka lest dom rodzlnny. Kazde dZlecko rna naturalne I niezbywalne 
prawo do posladanla wlasnej rodzlny: rodzic6w I rodzeri twa, wsr d kt6rych 
r?zpoznaj.e, Ii JeSl osobi;l potrzebujqCq uczucia mllosci i tym, is 1)lm uczu
Clem .moze obdarzac sam innych Poniewai rodzice daj"l zyele swoim 
dZJ~c,om, dl~lego przysluguje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszyeh 
I glownych Ich wychowawc6w, Or i tei majq obowiCjZek stworzenia, 18ki j 
a mosfery odzinne]. przepoJonej ml!osci'l I szacunklem dia Boga, kt6ra 
sprzYla{aby osoblstemu i spolecznemu wychowanlU dziect. 

.Rodzina nie mo~e pozostawac sama w tym odpowiedzialnym obo
wlijzku wychowanl8, Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze s1rony Kos
ciola i panstwa. Chodzl U nle 0 wyr~czan1e rodziny w I Iobowlqzkach ale 
o harf'lonijne zjednoczenie wszys kich w Iym wielkim zadaniu, ' 

(do wychowawcow i nauczycieli) 

. Zwracart;J si~ rownlez do was, drodzy nauc~yclele I wychowawcy POdJl;l
IIscre Sl~ wrelklego zadanra przekazywanla wledzy I wychowania oowlerzo
nych ~am dzieci imlodzieiy. Stoicie przedlrudnym i powaznymwezwaniem. 
Mlodzl was potrzebujq. Onl szuka/''l wzorcow. ktore bylyby dla nidl punktem 
cdnleslenla. Oczeku)q odpowiedz na wi Ie zasadnlczych pytan,jakie nurtuJq 
Ich umysly I serca, a nade wszystko domagOlj'l sifil od was przykladU zyGia. 
Trzeba,. abyscie byli dla nieh przyjaci6lmi, wiernymi towarzyszami i 
sprzymlerzencami w mlodzienczej walce. Pomagajcie inn bud wac fun
damenty pod ich przyszle zycie. 

(do mlodziezy) 

Wszjlstkim nam ~Iei:y na waszej przyszlosci, abyscie dobrze przygo· 
lowall Sl!; do zadan, Jakie na was oczekujq.. 

Nie I~kajcje. si~ wejsc na dro9~ waszego powolanla, nie l~kaJcie sl';! szukae 
prawdy 0 soble I otaczal''lCyrn was SWlecie. Tak bardzo bym chclal. abyscie 
wszyscy rnlell w waszych do ach almosferf;i' orawdzlweJ mllosci. Bog dOli 
wam rodzlc6w 1 za len wielkl dar WlnnlSCl8 Panu Bogu cz~sto dZIf;i'kowae. 
Szanujcle I mlluJcie waszych rod.zlCOw. 

Nasze miasto wlq.czylo si!;! rowniez w ogolnopolskq kampani~ proJrlakty
cznC?-edukacYinq. Ambasadorem Paristwowej Agencji Rozwiqzywania Prob· 
lernow Alkoholowych na nasz leren Jest P nl mgr Ewa Szatkowska, kt6ra 
wsp61nle Z przeszkolonymi czlonkami Stowarzyszenia I wych wawcami klas 
przeprowadzaj<j debatl7 na ten nurtu]'lcy nas tema . Dotychczas p epr w . 
dzono na terenia naszej gminy 15 debal szkolnych. Odbyto polkania L 
ucznlaml. Przeprowadzono rozmowy z rodzicam!. 

Kam~anla trwa od paidziernlka do konca listopada. 
Wynlkl lej kampanil pod'll y w nast'i'pnym numerze. 

MS, 
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OGlOSZENIE 
Zarzqd Miejskiw Nasielsku ZAWIADAMIA, ze planowane jest 

przeprowadzenie kontroliprzez pracownik6w Urzli!du Miejskie
go (zgodnie z art. 281 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja Podafkowa) pod wzgllildem prawidrowosci danych w 
skladanych wykazach stanowiqcych podstaw~ do naliczania 
podatku od nieruchomosei. 

Wlasciciele nieruchomosci Ivb posiadacze proszeni Sq 0 
sprawdzenie wykazanej do urzE;ldu powierzchni budynk6w i 
grunt6w b~dqcych podstaw'l do naliezenia podatku ad nieru
chomosci. 

W przypadku zmian (zwi~kszenia lub zmniejszenie powierz
chni podJegajqcej opodatkbwaniu zgodnie z art 186 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku ~ Ordynacja Podatkowa) nalezy 
najp6i:niej w terminie 14dniod ukazania SI£? ntniejszego oglo
szeniapowiadomic tutejszYurzqd. 

Kamisariat Policji - tel. 997, 691-22-07, 691 -23-n 
Ochotni cza Strai: Pozarna - tel. 998, 691 -22-88 
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999, 692-26-11 
Pogotowie Gazowe - tel. 691-22-22 
Pogotowie Energetyczne - tel. 691-24-21 (po godz. 

15.00 Plar'lsk - tel. 662-26-45) 
Zglaszanie uszkodzen telefonicznych - 994 

Dyzury nasielskich aptek 

Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kiliriskiego czynna codzien
nie w godz. 8.00-18.00, w saboty w gadz. 8_00-16.00, w 
niedziele j swi~ta w godz. 10.00-13.00 dyzuruje w dniach 

9-14.11; 22-23.11; 26-28.11 

Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek czynna co
dziennie w godz. 8.00-17.00. wtorki i piqtki w godz. 7.30
17.00, w soboty w godz. 8.00-16.00, w niedziele i swi~ta w 
godz. 10.00-13.00, dyzuruje w dniach: 

4-8.11; 15-21.11 ; 24-25.11; 29-30.11 

Lekarze Przychodni Rejonowej w Nasielsku przyjmujq pa
cjentow od poniedzialku do piqlku w godz. 7.30-17.30. W 
kaid'l sobot~ pacjenci z rejonu Nasielska i Piescirogow 
przyjmowani s'l w naglych przypadkach: 

w Osrodku Zdrowia w Piescirogach w godz. 8.00-10.00, 
w Przychodni Rejonowej w Nasielsku w godz. 11.00-13.00. 

Stacja Opieki - Centrum Piel~gniarstwa
 
Rodzinnego
 

"Caritas" Diecezji Ptockiej
 

Gabinet zabiegowy w "Starej Plebanii", ul. Zwirki i Wigury 
5 tel. 693-14-28, czynny jest ad poniedzialku do piqtku w 
godz. 7.30-19.00. W soboty, niedziele i swi~ta czynny jest w 
godz. 8.00-10.00 i 16.00-18.00 

Telekomunikacja Polska 

Razmownica T.P.S.A. czynna jest w dni powszednie i w 
pracujqce soboty w godz. 7.00-21.00. W wolne saboty w 
godz. 8.00-14.00. W niedziele w godz. 9.00-11.00. 

Poczta Polska 

Urzqd pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni powszednie 
i w pracu;qce soboty w godz. 8.00-18.00, W soboty w godz. 
8.00-13.00. W niedziete urzqd pocztowy jest nieczynny. 

Krzyz6wka nr 11/99 
Znaczenie hasel: 
Poziomo: A-9 wojenny pseudonim Wladyslawa Gomulki. 

B-1 cifilcie i zbi6r trawy na polu, C-11 inaczej -sila uderzenia, 
0-5 nosi go aktor, E-1 przyczepiony do tornistra ucznia ula
twia jego widocznosc, E-11 "miedzy" po angielsku, F-6 tro
pikalny wiatr, G-1 potocznie - oplata za uslug~, G-11 imi~ 
Oelona - aktora francuskiego, H-4 nieuczciwe korzystanie z 
czyjejs pracy, 1-1 nasz wschodni sqsiad bez pierwszej litery, 
1-8 hobbysta, zapaleniec, J-7 jednostka powierzchni, J-1 0 w 
przyslowiu - byl wart palacu, K-1 slabe, zle wino, K-12 
graficznym jest litera, L-7 "mlody" robak, L-4 okladzina pa
pierowa na sciany, zast~puje malowanie, l-11 np. mieszka
nle, M-1 wykonuje go sportowiec na trampolinie, M·9 babilori
ski kaplan, N-4 zniech~cenie, N-11 gory w Rosji. 

Pionowo: i-A na nogach u koguta, 2-G kobieta + narty, 
3-A popularnie mlodzj adepci, 4-A lekki samalot pasaiersko
transportowy, 5-A szybki taniec radem z Czech, 5-G rn~ski 

potomek, 6-D inaczej: przenikanie, przesiqkanie, 7-A jest 
"szkolq zycia" dla mlodych ludzi, 7-J inaczej: inna strana 
problemu, S-H np. muzyczny - na wyposazeniu zespolu. 9-A 
popularnie: ogloszenie na drzwiach, 9-L dystyngowana swia
towa kabieta, 10-1 taczyl go Gerwazy z Protazyrn 0 psy w 
,.Panu Tadeuszu", 11-A przeprowadza si~ je przed rozgry
wkq linalow'l , 11-L jeden z glon6w, 12-1 karciana gra na 21 
punktow, 13-A masz w barkach ai. dwie, 13-1:. mialczqcy 
zwierzak, 14-G rodzinna ziemla Odysa, 15-A rezerwista po 
wojnie, 15-K lokomotywa, wagony, tory i stacje to ... 

Rozwiqzaniem krzyiowki b~dzie haslo wypisane wedlug 
szyfru : C-7; 0-13; L-12; B-2; l-7; E-2; L-IO; G-9: F-3; A-9; 
B-13; C-1 ; 1-9; K-5; M-IO; K-7; 1:.-4; 1-2; H-6; N-14; A-13; J-7. 

Rozwiqzaniem Krzyi6wki nr 10/99 byfo przyslowie "Wiatr 
nie owocuje". Nagrod~ niespodziank~ wylosowal p. Kazi
mierz Malanowski z Legionowa. Serdecznie gratulujemy. 
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SPRZEDAM dwa tunele 7 x 30 m. Szczyty szklane. c.o., 
nawodnienie. Tel. (0-23) 69- 2-642. 
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USlUGI w szerokim zakresie
 
( r6wniarka, Fadroma, diwig )
 

Transport zwiru, piasku.
 

Firma *BUS·TRANS* 
N<lsielsk, uI.P!orlsk;l 43 - tel. 69-1 25 4.'1 

t I, k, Irn_ (l-hn.! 1~ (,717, ell m (,'I i 'I-I --If', 

PILA KI, KOSIARKI
 
rtVHus varna ~l\TY, r 

• ••• ~£;f. i~ ,~~tow ' 

Sprzedai, Naprawa, Gwarancja 
ZJ:JzJsIaw P/8Irmk, 05-191 NmJebk, SiennJro 5' /ai, 69 12303 

!aIJratzaHrt? .,.a lat"~tl.l 
STANDARD T if ""'f'if 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A, 

ROBOTY Z EMN~i1futLD 
USl.UG~ T~ANSPO~TOWE ~ 

Ka.ztlluerz P/01Jl11ls1d Jekz, Tatro 
Piasek. iwir. Dospotka. wykOIlY. niwelacja terenu. 
WYWDZ zierni. gruzu. Ufzeciski illl. 
!\"'lIsi(>Js/~. III, Krupka 19 lei. 69121.H 

v-GOl 432 :U8 

OGLOSZENIA DROBNE
 
~ Sprzedam dzialki budowlane w Nasie/sku.
 

tel. (0-22) 7745634.
 

~ Sprzedam nowy dom w Nasielsku.
 
tel. (0-32) 234 28 38,
 

• C?piekunka do dzieci przyjmie prac? w Na

s/e/sku, 691 28 74.
 

,. Sprzf?dam dZiaf~f? w Nasie/sku przy ulicy 
Bromnek- ,50. arow Z budynkfem drewnianym 
7 x 4 m ( w/at!o + woda ). Kfosiewicz Wla
dys/aw, Skorosze, gm. Winnica. 

, Zesp61 Adwokacki w Pultusku zaprasza 
Klientow do filii w Nasie/sku, ul.Kiliriskiego 6. 
we wtorki od 16 do 18. 

PHPV @~T.L\N 
~. :. . ....

• kolUl l !etow 
"ypoczynkowyd_l, 'sof, Ncrsalek, foteli, "pilL 
" .• J: IJs\ugi ,....' -,r.;lb.n..·sie ll:l\lI-aW j L;ullowin-j 

illd)"--viduaJII)"C'h GWA \A 'J f~Af) nE7 71 ANI 

\'~ I I I •I 

SI 0 K 
* :z;apros:z;enia na wesel<l i inne oka%je

*etykiety nil wodk~ weselnet *wi%ytowk'
* nadrukl na tkaninach (kos:lulkach) 

Pa-wel Boczkotll,\'ki 
Nasielsk, ul.Broniewskic90 20 - tel. 691 27 7S 

NAPRAWA SAMOCHODOW 

A O-BRS
 
Hyszanl ScI,lItowicz ~:_lsi("lsk - P:lIl!illowo ')2
 

It'!. (l-(,02-22()-781
 

-.. -1~:~ffiW~3 OFERUJEMY
I 1~~:~mr.;;I:~O't: .. 
- All to- /)010//'(/ lIie 
- lJlac.'H/ }'.~.( 11'()-jJrosfo/{'{/ lIie lUI 1'(IJIlie 
- !.aulcnl/cfll'O lJ)'(/},(lIIlic;zllej 
- .l!ecl)({lIi~w !J<jj(/:::d()/{'{i 
- Cen IIW(}"W kol
 
- /a {Je."'?:/> ie(':::e II ia
 

{/ II fy h ()}'();: J'j/I (' •
 

- Sltt'ljJ SlllJl(/('h(~d6/1'f'r:) I.~{{sa(p 

w~~6f~'~;~~~ (1~;~'~CpZ Puhusk 
i iJ/J/)'/JJi J)I(lC61/'~(J!!Ii'/./1)(>=Pi"c:::"III(JIITIlli. 

GAZOWE NAPRAWYJ INSTALACjA 
GAZOWYCH URZI\DZEN GRZEWCZYCH 

ORAZ HANDEL MAT. BUDOWLANYMI 
- Sprzed_ L podW:zewij1czy do lVody, kur/c5w 
c.~. gazC}wyc.n / o/eJowych, 0VHZ?tu tj.: 
ZbiOrlJlkl oleJu, bazu plynne,o(, wkfady
komll1O\.ve / Inne. 

- 5przedaz i mont(~~ autol7lal)+i 
- niZ ;;e k~SZfy ogrzewrlni, , 

- Ntlprawy gWJrallcYJne I pO,~wdranCYJ{)I:!, 
przr:.ghldy I kon_serw<1Cfe. 

- AutoryLowanx sen,vis "thm jalc TERMEr. 
DOM-GAZ STJEBELEL TRON - HYDRO 
THERM, SAUNIER DUVAL VAILLANT. 
STfGCLES I I 

. Sl~mislau' Wif!ckowski 
06-130 Na'ie/sk, ul.Srarzy/i ki go 4 0, rn. 6 

lei. (0-23) 6912347 
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plac6wka 
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w as·elsku 
OferuJemy klientom IndywidualnYIll: 
• rachunek OSZCZGtl 10'CIOW fOzhczenlOWY 

- limit wracllunku do lrzykrotnycn wp),ywow, 
-I11<Gtl yl1arodow ka~ yplalnlcze 
_.. nad 2 0 lJankom low l'PH SA wPolsce 

(wyplaty bez prowlzJl1
 
- bezp),a ne zlecelll slale.
 

• rachlmkl walillowe 
• lokaty tcrffilnrwe wPLN I walutacll o!Jcycn 
• po yczkl .OlOwkoW8 Idla posladac yq, ~Izsze oprocent wamel 
• kll,iJyly lIa samJclli)U OOUkdl.j Iny, 
• pakle hlpoleczny TWOJfl IIIPszkanlfl (pozyczka hlpol' oZM 

zakup ml8szkama budowa I remont damu! 
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Ryszard Bryskiewicz' 
NAWOZY SZTUCZNE
 
Zarzqd Gminnej Sp61dzielni "SCh" w Nasielsku ogtasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
no sprzedaz: 

• masarni J uboiniq i ubojni, kl6lik6w wraz z dJiulkq 
o pow.	 3905 m2, przy ul. P.O.W. 

za cen~ ~%wczq 250.000,- zl 
· budynku bytei reslaurucji wraz J dJiulk 

a pow. 1420 m2, pt-zy ul. P.O.W., 

zo cen~ wywolawczq 150.000,- zl 
· budynkow uslugowego warntatu mechallic:z:nego 

wroz z dZiafkq 0 pow. 332 m2, przy ul. Molej, 

za cen~ wywolowczq 30.000,- zl. 

Przetorg odb~zie ~i~ 18.11.1999 r. 0 godz.l 0.00 
w siedzibie sp6fdzielni. Wodium w wysokoki 10% <:eny wywolowae[ 
naleZy wpledc najp6iniej w dniu przetargu do godL. 9.00.
 
Pn:elorg rnoie byt odwolony w koidym czosie be:t podonla przycxyn,
 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGl:A KLI N KI EROWA
 

STVRO PI AN, STYROSU PREMA
 
WEIN MINERALNA, PAPA
 

OTWORY OSCIEZNICE
 

! .~: ·'Na~ielsk~uI.Nowa ..Wies 27 

Tel 691 28 92 

Pakiety ubezp·eczeniowe
 
UbezpieCLel1i p kietowE: ,II"C + OC + NW 

samochodnw now C~l, mczlly"h I dwuletnlch. 
WARTA pakiet - vszysrklP modele FIAT!"'" 

OPI-A, SKODY 
DAEWOO pakiet - wszystkle 111or]ele DAEWOO, 

CITROnJ Fl, BERLINGO 

Agencja lJbezpieczeniowa .'l!ac;iej fUodzelC1VS!i1' 
Nasiclsl<. u!.f\11I11:;I<legu 10 ( UrZdU !\1leJsl<l \ 

tel. 691 25 18, 691 26 64 
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Pilka nozna 

Pitkarska IV Iiga 
Powoli dobiega konca runda Nie tylko dobra pozycja w ta

jesienna rozgrywek IV ligl pilkar beli cieszy, ale przede wszy
skiej, w kt6reJ uczeslniczq pilka stkim Ich gra, kt6ra snuje duie 
rze nasielskiego ,.Zbika", Do za nadzieje na przysz!osc. 
konczeni a pozostaly J8szcze Zawodnicy otrzaskali si~ z IV 
dwie koleJki ligq. Zachowujq si~ jak rutynia

Jui dzis moina powiedziec, rze. Nie majq respektu przed 
ie po rundzie jesiennej Nasiel zadnq druzyna, a przeclwnie, 
szczanie uplasuja sil;J w srodku przeciwnicy ich sir;J bojq nie wy
tabeli. Nie wykluczony tei jest Iqczajqc Ilder6w. Bardziej 
awans do pierwszej piqtki. szczegolowo 0 rozgrywkach 

Aktualnie po dw6ch ostalnich rundy jesiennej I tabel!; zamies
zwycif?>stwach ze Stomilem 1101· cimy w naslr;Jpnym numerze. 
sztyn 2:0 i Mazurem I<arczew 
i :0 zajmujq 6 pozycj\J. M.S, 

o Puchar Bunnistrza
 
Od 5 wrzesnia do 17 patdziernika rozgrywane byly mecze "NA

SIELSKIEJ L1GI sz6STEK" 0 puchar burmislrza. 
W tym roku do rozgrywek zglosilo si~ 7 zespol6w, w kt6rych 

wystqpilo 79 zawodnik6w. Mecz rozgrywano na boisku przy Liceum 
Og6lnoksztalcqcym. Rozegrano 21 meczy. w kl6rych strzelono 137 
bramek, co daje 6.52 goli na rnecz. Mistrzem "Jesien 1999" zostala 
druiyna RED BULLS. W szesciu rneczach odniosla 6 zwycir;Jstw: 
jako jedyna nie poniosla porai:ki w rozgrywkach. 

Wyniki 2 ostatnich kolejek: 

6 kolejka 7 kolejka
 
Manhattan - Sporlowa 6-0 Lesna - Kosewo 1-9
 
Lesna - Belfast 4-3 Lokomolive - Manhattan 0-1
 
RED BULLS - Kosewo 4·2 RED BULLS - Belfast 3-2
 

Klasyfikacja Fair-Play
 
opkt - Sportowa
 
3 pkt - Belfast Lokomotive
 

Kr61 strzelc6w
 
15 bramek - Wilga Pawel (Belfast)
 
12 bramek - Mychliriski Piolr (Kosewo)
 
10 br. - Jalmuina Mariusz (RED BULLS)
 

8 br. - Kaminski Adam (RED BULLS) 
7 br. - Kowalski Piotr (Manhattan) 

Runda rewaniowa rozegrana zostanie na wiosnr;J, Juz dzisiaj 
zarzqd ligi zapresz3 kibic6w. 

labels "Jesieni 99" 

Pkt Sr Z R P 

1. RED BULLS 
2. Kosewo 
3. Belfast 
4. Manhattan 
5.Sportowa 
6. Lesna 
7. Lokomotive 

18 
15 
9 
9 
6 
6 
0 

28-11 
31-17 
23-14 
19-18 
17-20 
11-27 
8-30 

6 
5 
3 
3 
2 
2 

1 
3 
3 
4 
4 
6 

Amatorzy na start 
Jak juz informowalismy w poprzednim numerze ..Sparta" ruszyla 

na calego. Odbyly si jUi dwa turnieje enise stolowe 0 z cyklu 
Grand Prix Nasielska. oraz turniej brydia sporlowego. Z chwJiq 
oddania lego numeru do druku odbywac siEil bl;'dq w dniach 10-11 
listopada nastr;Jpne turnleje brydzowe, lurniej szachowy. oraz biegl 
uliczne w r6znych kategonach wiekowych. 

Dzialacze Sparty zamierzajq w niedlugim czaste zorganiz wac 
cykl roznego rodzaju imprez dla os6b mepe-lnosprawnych, oraz ludzi 
starszych. 

Wyniki pierwszego lurnieju par 0 Puchar Prezesa KS "Sparta" w 
brydzu sportowym, 

1-2 - Janusz Czyzewski - Marek Rl;'beckl 40 pkt., Andrze) Urban
ski - Jan Wydra 40 pkl. 

3-4 - Jan Renkiewicz - Stanislaw Sotowicz 37 pkt.. Tadeusz 
Czeremuzynski - Adam Duczman 37 pkl. 

5-6 - Adam Banasiuk - Lech Siubowski 35 pkt., Teodor Brodowski 
- Krzysztof Michnowski 35 pkt, 

7 - Grzegorz Nowinski' Piotr Kowalski 28 pkl. 
M.S. 

"Wkra" Cieksyn walczy 
o pozycje lidera 

Rozgrywkl A klasy druzyna Wkry rozpoczr;Jla od meczu z lokalnym 
rywalem Zbikiem II, kt6ry uwazany jest za jednego z fawory16w 
rozgrywek. Remis 2:2 byl optymistyczny, po kt6rym zawodnlcy 
uwierzyli, ze i oni mogq siEilliczyc w walee do awansu. Potwierdzily 
to r6wniez wyniki na bOlsku. Na 12 rozegranych meczY Wkra 
odniosla 8 zwycil;'lstw, 3 razy remisowala, raz przegrala i z dorob
kiem 27 pkt i stosunkiem bramek 33-15 za)muje 3 rniejsce w tab 11 
ust~pui<1c liderowi 0 1 pkt. 

Najwi~cej bramek dla druzyny zdobyli: Gortat lukasz - 5, Mazur
kiewicz Sebastian - 5, Prusinowski Cezariusz - 4. Zmijewski Danlsl 
- 4, Mychlinski Piotr - 4. 

Druiyna Wkry jest mlod<l druzyna. Opr6cz zawodnik6w z Andzina 
i Cieksyna w druzynie wystlilpuja. zawodnicy Krogul, K sewa iL 

Nuny. 
Aktualnie sklad przedstawia sl~ nasllilPujqCo: 
MaciCllek Artur. Malon Janusz - kapitan, Malinowski Jar slaw, 

Ziemnickl Manusz, Wlodarczyk Tomasz, Wladarczyk Da(iusz, Flli' 
powicz Wieslaw, Prusinowskl Cezariusz, Gortat Lukasz, Zmijewski 
Daniel, Mychlinski Piotr. MazurkJewicz Sebastian, Wilga PaweL 
Dalecki Piotr, Malon Adam, Malon Pawel, Gortat Emil, Ordek Pawel, 
Kowalski Marek i Kurpiewski Tomasz_ 

Grajqcym trenerem jest Prusinowski Cezariusz. 
Do rozegranla zostala jeszcze jedna kolelka, ktora zadecyd je, 

kto zoslanie "mistrzem jesieni". Koncowa. tabel~ po rozgrywkach 
rundy jesiennej podamy w nast~pnym numerze. 

KOMUNIKAT 
Dnia 4 grudnia w Hali Sportowej odb~dzie sj~ II Mazo

wiecki Turniej Tenisa St%wego w kategorii juniorow i 
juniorek. 

PoczCjtek zawodow godz. 10,30. 
W Turnieju startujq najlepsi juniorzy z Warszawy, Ra

d0rr:tia, Plo~~a, Siedlec. Oslrollilki, Ciechanowa i innych 
ml8JScoWOSCI. 
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