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MORZJ\DU MIEJSKIEGO - CE A 3000 Zt.. 

Szanowni Czytelnicy, odda
nie pierwszego numeru tej ga
zetki zbiega si~ z uchwale
niem budzetu na '994 rok 
przez Rad~ Miasta i Gminy 
Nasielsk. 

Mysl~, ze warto poswifilCic 
kilka zdan temu budzetowi, 
gdyi: jest on istotny dla miesz
kanc6w naszego miasta i gmi
ny. Dochody i wydatki zamy
kajq si~ kwota, 34,5 mid zt z 
czego 40% stanowia, zaktady 
na sfer~ materialna, (inwesty
cje), pozostate 60% stanowia, 
dotacje na utrzymanie r6z
nych instytucji komunalnych w 

Szkole Podstawowej nr , w 
Nasielsku. Jest to wai:na in
westycja szczeg61nie dla na
sielskiej mtodziezy. Prawdo
podobnie w br. uda si~ zreali
zowa6 stan surowy zamkni~ty 

tej hali. 
Z inwestycji kontynuowa

nych zwraca uwag~ nowy bu
dynek siedziby esp, do kon
ca roku planuje si~ oddanie do 
uzytku cz~sci pomieszczen 
potrzebnych naszym straza
kom. 

lstotna, kwot~ w wydatkach 
stanowia,naktady na gazyfika
cj~ miasta I wsi. 

Nacobudiet
 
miasta?
 

tym: przedszkoli, klas ,,0", 
opieki spotecznej. kultury i 
sportu. Jezeli chodzi 0 wydatki 
na sfer~ materialna, to udato 
si~ tutaj pogodzi6 interesy 
mieszkancow miasta j wsi. 

W br. najwai:niejsza, inwes
tycjqdla miasta b~dzje dokon
czenie budowy Stacji Uzdat
niania Wody, do konca wrzes
nia zostana, zakonczone 
wszelkie roboty bUdowlane, 
pozostate prace b~da, zwi~a
ne z montazem urza,dzer'i 
technologicznych. przy moi:li
wosci zakupu na kredyt tych 
urza,dzer'i jeszcze w tym roku 
poptyn~by do naszych mie
szkan dobrej jakosci woda. 

W tym roku zakonczone b~ 

da, jeszcze dwie inwestycje: 
biologiczna oczyszczalnia 
sciekow na osiedlu Starzyn
skiego oraz catkowity remont 
biblioteki przy ul. Pitsudskie
go. Znaczn<\ kwot~ w te90ro
cznym budzecie stanowi<\ na
ktady na budow~ petnowymia
rowej hali sportowej przy 

W 1994 roku zgazyfikowa
ne b~da, nast~pujC\.ce ulice: 
Sportowa, Kosciuszki, Upo
wa, Klonowa, Polna, cz~scio
wo Warszawska a takze 
osiedle Krupka, ponadto po
wstanie nowa rozpr~zalnia 

gazu w miejscowosci Budy 
Siennickie, kt6ra pomoi:e w 
gazyfikacji poludniowej cz~sci 

gminy. 
Jak co roku wazn<\. pozycj~ 

w budzecie zajmujC\. naktady 
na wodocia,gowanie wsi. w 
tym roku zostanie utozonych 
oketo 12 km wodociC\.gow we 
wsiach: Broninek, Pianowo, 
Nowiny, Borkowo, Mazewo. 
Jask6towo i Psucin. Za kwot~ 

ok. 3 mid zt b~dzie wykonane 
kilka kilometr6w dr6g as1alto
wych w miescie i na wsi. Aku
rat tutaj potrzeby gmlny sC\. 
ogromne i trzeba jeszcze kilku 
lat aby nasze drogi doprowa
dzi6 do nalei:ytego stanu. Po~ 

dobnie jak w ub. roku b~da, 

kontynuowane prace zwi~a
ne z poprawieniem estetyki 

Szanowni mieszkancy 
miasta i gminy Nasielsk 
Oddajemy do Waszych rqk pierwszy numer czaso

pisma samorz<\.dowego "tycie Nasielska". Zach~ca
my Czytelnik6w do wsp6tudzialu w redagowaniu na
szej gazety. 

Chcielibysmy, aby ukazywata si~ ona cykllcznie, 
okoto 10 kaidego miesiqca. 
Pragn~libysmy, aby gazeta byla miejscem wy

miany naszych mysli, doswiadczer'i, a przede 
wszystkim ir6dlem rzetelnych informacji ze wszy
stkich dzledzln naszego zycia, przez co przyczy
niac sl~ powinna do przezwyci~ienia r6znych 
trudnosci i petniejszego zycia spolecznego. W iy
ciu Nasielska mogq pr6bowac swych sit dzlenni
karskich wszyscy. bez wzgl~du na wiek, wszyscy 
kt6rzy do nas napiszq. 
Zach~camy r6wniez do przysytania wlasnych 

wierszy, kt6re b~dziemy drukowac w ..Kqciku po
ezji". 

Namawiamy do ukladania krzyz6wek. Wybrane 
zamieszczone w gazeeie b~dq nagradzane. 

Czekamy na listy od Par'istwa. 

Adres Redakcji: Kino "Niwa" w Nasielsku, ul. Ko
sciuszki 12 z dopiskiem na kopercie "Zycie Nasiel
ska". 

W nast~pnym numerze: 
- Historia Nasielska 
~ Ksiqzka tele~onic.zna 

naszego miasta. Wykonywa
ne bEiJdC\. remonty elewacji ka
mienic a takZe ulozenie no
wyeh chodnik6w, szezeg61nie 
w centrum miasta. 

Wai:nC\. deeyzja,obeenej Ra
dy jest zakup budynku na po
trzeby nowej centrali telefoni
cznej, decyzja ta daje nadzie
j~. ze juz w 1995 roku zainsta
lowanie telefonu nie b~dzie 

problemem dla mieszkar'ie6w 
naszego miasta. 

Sprawy, kt6re przedstawitem 
dajC\.moiliwoSc oceny wielu za
dan i problem6w z jakimi bory
kata si~ obecna Rada. W na
st~pnym numerze postaram 
si~ przybliZyc Panstwu dokona
nia 4-letniej kadencji Rady wy
branej w maju , 990 roku. 

Andrzej W. Kordulewski 



Nasielsk Ina gaz!
 
"Co z gazem?" - pytanie 

to zostafo postawione w 
pierwszym numerze "Wia
domosci Nasielskich" z 
paidziernika 1991 r. pyta
niem tym zyli mieszkaney 

morzqd twierdzqc, ze pory
wa si~ z motykq na storiee. 
Znam r6wniez osoby, kt6re 
zapowiadaty, ze pr~dzej im 
kaktus wyrosnie na dtoni niz 
w Nasielsku b~dzie gaz. 

] RozprqZalnia gazu IV Nasielsiw. 

Nasielska, Wqgrodna, Sien
niey przez prawie dwadzie
scia ostatnich lat. W wybo
raeh samorzqdowych z 1990 
r. hasto to przyswiecato Ko
mitetowi Obywatelskiemu w 
staraniach 0 mandaty rad
nych. Determinacj~ obecneJ 
Rady w rozwiqzaniu sprawy 
gazyfikacji najlepiej ilustruje 
zdanie z przywotanego 
wczesniej artykutu z "Wia
domosci Nasielskieh": "Je
stesmy przekonani, ze na
sze miasto zostanie zgazyfi
kowane jeszcze w obecnej 
kadencji samorzqdu miej
skiego, a jesli nam si~ to nie 
uda, to nasi nast~pcy nie b~
dq zaczynac gazyfikaeji od 
zera, tak przygotujemy im in
westyej~, ze juz w pier
wszym roku ieh kadencji go
spodynie b~dq gotowae na 
gazie ziemnym". Wiele os6b 
powqtpiewato w realnose tej 
inwestycji, eo wi~eej nie bra
kowato ludzi, kt6rzy wr~ez 

osmieszali raezkujqey sa-

IYCIE 
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Choeiaz panom tym kaktusy 
nie wyrosty, gaz do miesz
kan nasielszezan juz ptynie, 
liezba odbiorc6w jest weale 
pokazna i z dnia na dzien 
wzrasta. Ch~tnych do sko
rzystania z tego dobrodziej
stwa jest wielu. 

nyeh raejonalnych podstaw i 
Sq tylko pr6bq manipulacji i 
mqeenia. 

OtM przed laty uwazano i 
chyba byto to zasadne, ze 
pierwszym odbiorcq gazu 
miata bye SpOtdzielnia Mie
szkaniowa "Marzenie". To 
mi~dzy innymi spowodowa
to wprowadzenie do miasta 
gazociqgu ulieq Pitsudskie
go. Koniee lat osiemdziesiq
tych skomplikowat sytuacj~ 

otyle, zewielu mieszkark6w 
sp6tdzielni, zwtaszcza tych, 
kt6rzy majq nie tylko central
ne ogrzewanie, ale i eieptq 
wod~ w kranaeh przestato 
bye zainteresowanych szyb
kim doprowadzeniem gazu 
do swych mieszkan, ponie
waz wydatek na instalacj~ 

bytby dose duzy a oszcz~d
nosci mate. Sytuaeja stata 
si~ dosc trudna, poniewaz 
dotqd gaz przewidywany byt 
tylko na tzw. eele bytowe, tj. 
do kuchni i grzania wody, a 
juz nie przewidywano jego 
uzycia na eele grzeweze, tj. 
do p iee6w centralnego 
ogrzewania. 

lnicjatorom przedsi~wzi~

dostaw gazu na eele grzew
cze. Obeenie mozna uzywac 
gazu do ogrzewania miesz
karl, a gazownia zaintereso
wana jest sprzedazq jak naj
wi~kszej ilosci gazu. Poten
ejalnym odbioreq staty si~ 

wi~e osiedla domk6w jedno
rodzinnych, kt6rych piece 
C.O. potrzebujq duzej ilosci 
gazu. Stqd wtasnie wynika 
koncepeja gazyfikowania 
miasta - isc gazociqgiem 
tam, gdzie jest najwi~ksze 

skupisko domk6w jednoro
dzinnyeh. 

Rozprowadzenie nitki ga
zoeiqgu finansowane jest 
przez Mazowieckie Okr~go
we Zaktady Gazownicze i 
przez gmin~. Wsp61nym in
teresem gazowni i gminy jest 
to, aby znalezc jak najwi~eej 

"duzych" odbiorc6w. Co 
wi~eej, im wi~cej gazu b~
dziemy odbierali, tym wi~

kszy b~dzje udziat finanso
wy gazowni w rozprowadza
niu sieei gazowej i to nie 
tylko w miescie, ale i w gmi
nie. Pieniqdze gazowni idq 
na nitk~ gf6wnq, pieniqdze 
gminy zas idq na doprowa-

NaSI Iscy radni podczas oddania do uzytku rozprf/zalni gazu. 

Nie wszysey Sq przekona cia sp~dzato to sen z po dzenie nitek od gazociqgu 
ni co do prawidtowej kolejno wiek, poniewaz wydawato gt6wnego do granie dziatek 
sci gazyfikowanych ulie, pa si~, ie zar6wno gazownia odbiorc6w. Doprowadzenie 
dajq nawet zarzuty pod adre jak i miasto poniesli duze ko gazu Od granicy dziatki do 
sem burmistrza i radnyeh, ze szty, a obecnie moze za skrzynki i rozprowadzenie 
myslq tylko 0 sobie. Sprawa braknqc odbiorc6w. instalacji po domu finanso
jest jednak bardziej prosta Zmniejszenie zapotrzebo wane jest przez samego od
nizby si~ wydawato i tego ty wania na gaz w kraju sprawi biore~ gazu. 
pu oskarzenia nie majq zad to, ze ulegty zmianie warunki Andrzej Zawadzki 



Jak min~l rok w Policji?
 
Komisariat Policji w Nasielsku w swoim 

zakresle pracy obsluguje rejon sluZbowy, 
kt6ry stanowi administracyjny obszar mia
sta i gminy Nasielsk. Ponadto, w zakresie 
pracy operacyjno-dochodzeniowej, Komi
sariat Policji w Nasielsku obsluguje rejon 
stuzbowy Komisariatu Policji w Swier
czach, kt6ry to rejon stanowi obszar admi
nistracyjny gminy Swiercze. 

W zakresie wykonywanych zadan, Komi
sariat Policji w Nasielsku jest jednostkq w 
petni samodzielna" tj. wykonuje wszystkie 
zadania, jakie Sqpostawione do wykonania 
organom Policji. ladania te Sq r6i:norodne 
- cz~sc z nich da si~ przedstawie za pomo
Cq liczb i Sq to efekty w petni wymieme, 
cz~sc zas nie da si~ przedstawic w ten 
spos6b i Sq to zadania niewymieme. 

Do najwazniejszych zadan poJicji nalety 
zapobieganie przest~pczosci. Jest to zada
nie niewymierne. Mimo, ze rejon Komisa
riatu Policji w Nasielsku nalezy do 
najbardziej zagrozonych rejon6w wojew6
dztwa ciechanowskiego, to 18kZe w tym 
zakresie dziafalnosci osia.gni~cia Komisa
riatu Policji w Nasielsku sqznaczne. Powy
i:sze winno odczuc samo spofeczenstwo 
zamieszkujqce miasto i gmin~ Nasielsk. 
Mimo dose skmmnego stanu osobowego 
tut. jednostki (z dokonanych analiz wynika, 
ze stan osobowy jednostki winien bye wi~
kszy 0 13·15 funkcjonariuszy), zdolano do
prowadzic do tego, ie patrole policyjne byly 
widoczne w terenie, mieszkar'lcy mogl; za
obserwowac skutecznosc ich dziafania. 
Osia.gni~te to zostalo dzi~ki zaangazowa
niu w pracy kierownictwa jednostki oraz 
poszczeg61nych funkcjonariuszy, a takZe 
poprzez podejmowanie szeregu wzmoio
nych dziatan prewencyjnych. Dziatania te 
przyniosly efekt w postaci ograniczenia 
przest~pczosci w czasie ich trwania. Zos18
Iy one zreallzowane dzi~ki zaangazowaniu 
i pracy w dodatkowych godzinach (bez do
datkowego wynagrodzenia) poszczeg61
nych funkcjonariuszy. 

Wptyw na osiqgni~te wyniki przez Ko
misariat Policji w Nasielsku w 1993 roku 
miaty ponadto nast~pujqce czynniki: 

- wzrost zagroi:enia przest~pczosciq kry
minalnq i wykroczeniami. Jest to tendencja 
zaobserwowana na terenie catego kraju i 
trwa ona od dfuZszego czasu - jej podtoze 
jest uwarunkowane od wielu czynnik6w, z 
kt6rych bodaj najwazniejszym jest czynnik 
gospodarczy i zubozenie wielu warstw spo
teczenstwa; 

- dose znaczna absencja urlopowa, cho
robowa i szkoleniowa funkcjonariuszy tut. 
jednostki, co spowodowalo znaczne osta
bienie nat~i:enia s1uzb prewencyjnych; 

- ograniczenia w Iimitach kilometr6w 
na pojazdy stui:bowe. Jednostka dyspo
nuje czterema pojazdami stui:bowymi, 
co jest liczbq wystarczajqcq. Jednak mi
mo zwi~kszenia liczby pojazd6w, nie 
zwi~kszono Ilmitu kilometr6w do dyspo
zycji jednostki; 

- wyst~pujqce braki w wyposazeniu 
sprz~towym jednostki, co powoduje pew
na. dezorganizacj~ pracy oraz zestreso
wanie policjant6w. 

Mimo tych trudnosci, w 1993 roku jed
nostka funkcjonowafa normalnie. Zostato 
to osia.gni~te dzi~ki zaangazowaniu w 
pracy funkcjonariuszy tej jednostki, ich 
bezinteresownosci m.in. w ponoszeniu 
koszt6w z tym zwiqzanych. 

Ponizej, w rozbiciu na poszczeg61ne 
sfery dziatalnosci. zostanq om6wione wy
niki jednostki w 1993 roku. 

I. Praca dochodzeniowa. 

W 1993 roku w Komisariacie Pollcji w Na
sielsku zostato wszcz~tych 384 post~powan 

przygotowawczych, Q. 0 62 post~powania 

przygotowawcze wi~ej, nii: w 1992 mku. W 
tej Iiczbie mieszczq sl~ wszcz~te 288 pastE?
powar'i przygotowawczych w sprawach 0 

przest~pstwa kryminalne (w 1993 roku takich 
post~powan wszcz~to 244). 

Powyzsze odnosi si~ tylko do rejonu 
miasta i gminy Nasielsk. 

W zwiqzku z tym, ze Komisariat Policji w 
Nasielsku obsluguje w tym zakresie rejon 
Kornisariatu Policji w SWierczach, naJe.iy 
nadmienic, i:e na tym terenie wszcz~to 68 
post~powan przygotowawczych, w tym 53 
post~powania przygotowawcze w spra
wach 0 przest~pstwa kryminalne. 

Z powyzszego wynika, .ie funkcjonariu
sze z Komisariatu Policji w Nasielsku w 
1993 roku przeprowadzili og6tem 452 po
st~powania przygotowawcze, w kt6rych 
stwierdzono zaistnienie 456 czyn6w 
przest~pczych, z czego wykryto oraz 
ustalono sprawc6w 293 czyn6w przest~
pczych. Wykrywalnosc wynosi wi~c 

64,25%. 
Wskainik wykrywalnosci jest 0 0,85% 

niiszy od wskainika wykrywalnosci wo
jew6dztwa ciechanowskiego, jednak jest 
wyzszy (znacznie) od wskainika wykry
walnosci w kraju. 
Osiqgni~te wyniki w tym zakresie i przy 

takich uwarunkowaniach, jak opisane po
wyzej, nalezy uznae za w petni zadowa
lajqce. Nalezy je uznac jako niewqtpliwy 
sukces tej jednostki. 

Ponadto, w omawianym okresie, funkcjo
nariusze z Komisariatu Policji w Nasielsku 
przeprowadzili og6tem 92 post~powania w 
ramach czynnosci sprawdzajqcych oraz 
zanotowali 376 wyjazd6w do zgloszonych 
zdarzen na terenie miasta i gminy Nasielsk. 

Jak wynika z dokonanej analizy zagro
zenia przest~pczosciq kryminalna, na te
renie Komisariatu Policji w Nasielsku, to: 

- na terenie miasta Nasielsk w 1993 
roku stwierdzono zaistnienle 116 
przest~pstw kryminalnych, z czego w 
rozbiciu na poszczeg61ne kategorie 
przedstawia si~ to nast~pujaco' 

a) wtamania do obiekt6w prywatnych -34 
b) kradzieze mienia prywatnego - 23 

c) wlamania do obiekt6w spofecznych - 17 
d) fatszerstwa i oszustwa - 13 
e) pozostate - 29 
najwi~cej przest~pstw zanotowano w 

porze wieczorowo-nocnej, bo az 94. 
Do najbardziej zagro.ionych dni naleial 

piqtek (20, wtorek (19) oraz sobota (18); 
- na terenie gminy Nasielsk w 1993 roku 

stwierdzono zaistnienie 172 przest~pstw 

kryminalnych, z czego w rozbiciu na po
szczeg61ne kategcrie przedstwia si~ to 
nast~pujqCo: 

a) wtamania do obiekt6w prywatnych ·67 
b) kradzieze mienia prywatnego - 29 
c) wfamania do obi kt6w - 18 
d) rozboje - 6 
e) pozostate - 52 

dokonczenie na sfr. 4 

Z zycia GS 

W 1994 r. mija 90 lal od za/ozenia Gmin· 
nej SpOtdzielni "SCh" w Nasielsku. Dziala
jqca poczfl.tkowo jako Rolniczo-Handlowa 
SpOtdzielnia "Rolnik" ad 1904 roku przesz
ta wiele przemian i przeobrazen. 

Nawet lata wojenne nie zniweczyly dorob
ku pierwszych spOtdzielc6w. I w 1945 roku 
zaraz po wyzwoleniu zoslafa wznowiona 
dziatalnosc nasielskiej Sp6ldzielni. 

Od 1989 r., czyli w nowym systemie eko
nomicznym kraju Sp6tdzielnia boryka si~ 

jednak z wietoma lrudnosciami ekonomicz
nymi. 

Na przelomle kwietnia i maja w Sp6/dziel
ni przeprowadzona b~dzie kampanla spra
wozdawczo-wyborcza. 

Wprawdzie ilosc czfonk6w sp6tdzielni 
spadta z 4150 do 926, ale i tak pozostajq oni 
po samorzqdzie miasta i gminy najlicznie]
SZq reprezenlacja, srodowiska nasielskiego. 

Podczas kampanii wyborczej czronkowie 
wybiorq zgodnle ze stalutem 75 delegat6w 
na Zebranie Przedstawicieli, oraz wytypujq 
25 kandydat6w do Rady Nadzorczej. 
Zarz~d Gminnej Sp6tdzielni apeluje do 

cz/onk6w 0 masowy udziafw zebraniach, na 
kt6rych b~dq oni mogli wytyczyc kierunki 
dzia/ania sp6tdzielni, a przede wszyslkim 
wybrac swoich przedslawicieli do w/adz. 
Zach~tq do tego powinna bye r6wniez 

ochrona wtasnych pieni~dzy, poniewai: 
zgodnie z decyzj~ Zebrania Przedstawicieli 
z 29.06.1993 r. udziaty czlonk6w zostaly 
25-kratnie zwaloryzowane i najnii:szy wyno
si 2,5 min zlalych, a przeci~tny prawie 10 
min ztolych. 

WJ 
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Jak min~1 rok w Policji?
 
dokoticzenie ze sir. 3 

najwi~cej przest~pstw zanotowano w 
porze wieczorowo-nocnej, bo at 133. 

00 najbardziej zagrozonych dni nale
zal pia,tek (21), czwartek (17), wtorek 
(16) oraz sroda (15). Nalezy zazna
czyc, ze nie ustalono dokladnej daty 
zaistnienia 64 przest~pstw. Byly to w 
przewazaja,cej cz~sci wtamania do do
mk6w letniskowych pototonych nad 
rzeka, Wkra,. Zgtoszenia tych prze
st~pstw odbywaty si~ cz~sto z 
op6inieniem 1-2 miesi~cy. Wykrycie 
sprawc6w tych wtaman po uplywie ta
kiego okresu czasu jest wr~cz niemozli
we. 

Nalety takze nadmienic, ze w 1993 
roku na terenie dziatania Komisariatu 
Policji w Nasielsku (KP Nasielsk + KP 
Swiercze) zaistniato jedno zab6jstwo 
(KP SWiercze) oraz 7 rozboi (KP Na
sielsk), z czego 3 rozboje stanowily na
pady na mieszkania oraz jeden rozb6j, 
kt6rego ofiara poniosta smierc na miej
scu zdarzenia i w kt6rym jest prawdo
podobna zmiana kwalifikacji - w zalez
nosci od ustalen sekcji zwtok - na za
b6jstwo (rozb6j na terenie 
miejscowosci Piescirogi Stare). Spraw
cy tych najci~tszych gatunkowo prze
st~pstw kryminalnych zostali bardzo 
szybko ustaleni i zatrzymani. W tego 
rodzaju przest~pstwach wskainik wy
krywalnosci wynosi 100% i jest to nie
wa,tpliwy sukces Komisariatu Policji w 
Nasielsku. 

00 sukces6w nalezy zaliczyc takze 
zatrzymanie sprawc6w 14 czyn6w 
przest~pczych na go ra,cym uczyn ku 
przest~pstwa. 

II. Post~powanie karno
administracyjne 

W 1993 roku funkcjonariusze z Komi
sariatu Policji w Nasielsku sporza,dzili 
og6tem 206 wniosk6w 0 ukaranie do 
Kolegium dis Wykroczen, tj. 0 66 wi~cej 

niz w analogicznym okresie 1992 roku. 
Natozono w tym okresie 345 manda

t6w karnych na sum~ 74.520.000 zto
tych. W analogicznym okresie 1992 ro-

IYCIE 
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ku nalozono 181 mandat6w karnych na 
sum~ 29.500.000 zlotych. 

Z powyzszego wynika, ze w 1993 
roku nastqpit znaczny wzrost zagroze
nia wykroczeniami na terenie miasta i 
gminy Nasielsk. 

Nalezy przy tym nadmienic, ze w zde
cydowanej wi~kszosci byly to wykro
czenia przeciwko bezpieczenstwu i po
rza,dkowi na drogach, czyli wykroczenie 
przeciwko przepisom ruchu drogowe
go. 

III. Pozostate czynnosci 
prewencyjne 

W omawianym okresie czasu fun
kcjonariusze z Komisariatu Policji w 
Nasielsku: 

- przeprowadzili og6tem 264 inter
wnencje, z czego 253 interwencje sta
nowily interwencje domowe; 

- zatrzymali w areszcie Policji 181 
os6b; 

- wykonali 148 konwoi i doprowa
dzen; 

- wylegitymowali og6tem 1614 os6b; 
- na zasadzie wielokrotnosci skontro

lowali stan zabezpieczenia 32.422 
obiekt6w. 

Maja,c na uwadze wnioski ptyna,ce z 
analiz sporza,dzanych w latach poprze
dnich, nasilenie stuib prewencyjnych 
miato miejsce w porze wieczorowo
nocnej. Stanowito to znaczne utrudnie
nie dla prawidtowego funkcjonowania 
jednostki, jednak byto to podyktowane 
wnioskami p1yna,cymi z analiz i prze
stankami podstawowego zadania orga
n6w Policji, kt6rym to zadaniem jest 
zapobieganie przest~pczosci. 

Przedstwiona powyzej informacja od
zwierciedla prac~ Komisariatu Policji w 
Nasie/sku w 1993 roku. Wynika z niej 
m.in. ito, ze istnieja, moiliwosci popra
wy wynik6w pracy, gdy: 

- stan osobowy Komisariatu Policji w 
Nasielsku zostanie zWi~kszony 0 13-15 
funkcjonariuszy; 

- Komisariat Policji w Nasielsku zo
stanie wyposazony w lepsze srodki te
chniczne potrzebne do wykonywania 
poszczeg61nych zadan i czynnosci; 

- zostana, zniesione, a przynajmniej 
znacznie zwi~kszone limity kilometr6w 
na pojazdy stu:zbowe oraz ograniczona 
ich awaryjnosc. 

W chwili obecnej jest juz wiadome, ze 
zaden z tych warunk6w nie zostanie spel
niony przez wtadze resortowe. Jest to po
dyktowane niskim budzetem resortu. 

Mozliwe jest jedynie wyposazenie 
Komisariatu w lepsze srodki techniczne 
(posiadane sa, zdecydowanie gorsze 
od tych, czym dysponuja, przest~pcy) 

zakupione z pieni~dzy uzyskanych 
spoza resortu. Na dzien dzisiejszy, aby 
zapewnic w miar~ dostateczne warunki 
pracy funkcjonariuszy Komisariatu Po
licji w Nasielsku, tj. aby wyposazyc jed
nostk~ w najpotrzebniejsze srodki tech
niczne, na ich zakup potrzebna bytaby 
suma okoto 40 milion6w ztotych. 

Uzyskanie takiej sumy pieni~dzy, a 
co za tym idzie, zakup najpotrzebniej
szych srodk6w technicznych, wplyna,t
by w znacznym stopniu na popraw~ 

pracy, jej warunk6w i wynik6w. Wply
na,lby tym samym na spok6j i poczucie 
bezpieczenstwa mieszkanc6w miasta i 
gminy Nasielsk. 

Kornendant Kornisariatu Policji 
w Nasietsku 

korn. Zbigniew Jasik 

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA 
PROWADZI: 

* Ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne, aG, AG, NW, 
"Zielona Karta" 

* Ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~sliwych wypadk6w 
* Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej 
* Ubezpieczenia obowiqzkowe dla rolnik6w 
* Ubezpieczenia od ognia i kradziezy 
* Ubezpieczenia mieszkan 

NASIELSK. - Urzl\d Miejskl 
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I Budynek Re'mizy Stra.tackiej prted wykoriczenism. 
Fot; Tomssz Zawadzkf 

Co slychac w "Kulturze"7
 
Z powociu slabej cizialal nosci 

Miejsko-Gminnego Osrodka KUltury 
w Nasielsku Zarzqd Miejski na po
czqtku ubiegJego roku podjql decy
zj~ 0 jego likwidacji. Wszyscy pra
cownicy zostali zwolnieni, a kino Ni
wa, kt6re bYlo baza, lokalowa, 
OSrodka zostalo zamkni~te. Okaza
10 si~ jednak. ze mieszkaricy gmlny 
nie mogqzyc dlugo bez kultury. Kul
tura nie da si~ wypchnqc poza mar
gines. 

Do wladz miejskich dochodzf!y 
gJosyo wznowieniu dzialalnoscl kul
luralnej Na Komisji Oswiaty Kultury 
I Sportu CZIiSto ciyskutow no na ten 
temal. Przewodniczqcy Komisji An
drzej zawadzki - czlowiek - urodzo
ny spolecznik, clqgle zabiegal. aby 
reaklywowac Dam Kullury w Nasiel
sku Ostatecznle Zarzqd Miejski 
przyjql innq fOmJli rozwi'iZania tego 
problemu. Przy Urz~dzie Miejskim 
powo1ano Referat Kultury. PrzYiElto 
nowych ludzi. I nasielskakultura za-

Na terenle miasta I Gminy Na
sielsk dziala 6 jednostek Ochotni
czych Straiy Pozamych, w tym 5 
wyposazonych w samochady po
zarnicze Ochotnicze Strate Poiar
ne zabezpieczajq obszar 0 powierz
chni 192 km2

, w lym 2201 ha las6w, 
2197 gaspodarstw indywidualnych, 
259 zaktad6w rzemieslniczych, 33 
obiekty uiyteeznosci publicznej, 

T 

abiekty handlowe i miejscowe za
klady pracy. 

Jak na taki teren dzialania OSP, 
to obszar i zadania ponad ich moZli
wasci w stosunku do stan6w asoba
wych, oraz wyposazenia w odpa
wledni sprzE;!t ralawniczo-gasniczy. 
W jednostkach OSP brak jest takle
go sprzE;!lu jak: aparaty izalacyjne, 
maski z pochlaniaczami wielogazo

czlila siEl krElcic ad nowa. Nowi lu
dzie zacz~li od remontu ponad 35
letniego budynku kina. Budynek ki
na modernizuje siEl do aktualnych 
potrzeb Powi~ksza siEl scenEl 
Przygotowuje si~ pomieszczenia na 
garderoby dla artyst6w. Zmienia slEl 
wygla,d wielu pomieszczen. Nieza
leznie ad tego trzy razy w tygodniu 
odbywa siEl projekcja fllm6w. W nai
blizszych planach jest zakup bilarda 
i uruchomienie mini klubu-kawiarni. 
Od marca br. rozpocz~lo swojq 
dzialalnosc k6lko teatralne. Planuje 
siE; powolanie k61ka amatorskiej 
tw6rczosci artystycznej, k61ka kom
puterowego, fotograticznego I mu
zycznego. Uzaieznione jednak to 
jest od srodk6w finansowych. Miej
my nadziej • ie takowe si'l znajdq i 
w6wczas kultura nasielska pokaie 
sj~ na mapie kulturalnej wojew6dz
twa. 
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wymi, wykrywacze gaz6w, aparaty 
do ci~cia metali, sprz~t oswietlenio
wy, sprz~t do oddymiania, wypo
mpowywania wody, ubran gazosz
czelnych i ognioodpomyeh, linek ra
towniczych itd. 

Obecnie posiadany sprzElt jest 
wyeksploatowany i wymaga remon
t6w i wymiany. 

Utrzymanie jednostek Ochotni

czych Strazy Pozarnych naleiy do 
zadan w1asnych gmlny. Wszystkie 
poczynania Komendanta Gminne
go Straiy Potarnej, oraz wtadz 
gminy zmierzajq do poprawy tego 
stanu rzeczy. Przydziat dodatko
wych srodk6w finansowych Z wo
jew6dztwa i innych instytucji cen
tralnych jest malo prawdopodob
ny. 

"wymieniaja,c ich na tych sa
mych". Coraz modniejsze staty siE; 
w naszym kraju r6inego rodzaju 
konkursy. Wybieramy "na~adniej
sze". Najpopularniejsza, najlepsza. 
Oswiata nie pOlostaje w tyle i co 
kilka lat w konkursach wybiera no
wych dyrektor6w. 

W Rejonowej Delegaturze Kura
torium Oswiaty i Wychowania w PuI
tusku odbywaly siE;! w mareu br. kon
kursy na Dyrektor6w 8zk6l. 

W naszej gminie wybierano "no
wych" w czterech szkolach. W 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasiel
sku. W Szkole Podstawowej w Bu
daetl Siennickich. W Szkole Podsta
wowej w Cieksynie i w Szkole Pod
stawowej w D~binkadl. 

W wyniku konkursu okazalo siE;, 
te najlepsi sCI. "starzy". 

• , • 
W roku ubieglym dZiE;ki Radzie 

Nadzorczej i wladzom gminnym, 
nastqpila przebudowa remizy stra
zackiej, ktora III biezqcym roku po
winna bye dokonczona, 0 ile znaj
da, sit) dostateczne srodki finanso
we. 

Remiza OSP w Nasielsku ma 
sluiyc jake gminne centrum szko
lenia i dzlatanla wszystkich sH ra
towniczo-gasniczych W zlntegro
wanym Systemie Ratownlczym, 
do likwidaeji Nadzwycza)nych Za
groien Ludzi i Srodowiska natural
nego. 

Wszystkie dzialania strazy po
zarnej OSP i PSP maja, sJuzyc spo
leczeristwu. W ostatnim okresie 
zanotowano na terenle gminy du
i q ilosc pozar6w i wypadk6w. W 
Ilkwidacji poiar6w, oraz dziala
niach ratowniezo-gasniczych 
uczestniczyly jednostki OSP 
wspierane przez JRG PSP w Put
tusku z ktora, wsp6lpraca uklada 
siE; dobrze. 

W celu zmniejszenia realizacji 
bardzo trudnych Wzakresle ochro
ny przeciwpoiarowej, apelujemy 
do spoleczeristwa 0 przestrzega
nie przepis6w przeciwpozaro
wych. 

Zblizaja,ce siE; Dni Ochrony 
Przeciwpoiarowej i Dzieri Straia
ka jest okazja, dla spoleczenstwa, 
by stratacy otrzyrnali chociai 
CZE;sC sPrzE;tu, jako zadosGuczy
nienie za ich trud i wysilek w nie
sieniu pomocy calemu spoleczeri
stwu. 

Komendant Gminny asp 
Zblgnlew Zarar'iski 

I tak: w SP 1 w Nasielsku ponow
nie wybrano BoienE; Roszczenko. 
W SP Budy Siennickie ponownie 
Mariann~ Danisiewicz. W szkole w 
Cieksynie ponownie Wlodzimterza 
Mlnicha i w Szkole w D~binkach 

ponownie ZdzlslawEl Kozlowskq. 
Gratulujemy. 

PS 
Wszystko odby/o si~ zgodnle z 

prawem. Gdzies po drodze wyclano 
troeh~ pieni~dzy na przejazdy, or
ganlzacjE) konkurs6w i inne sprawy 
z lym zWiazane. Stracono wiele go
dzin. Ale to sill nie liczy. Najwainiej
sze .ie odby/ siE;! konkurs i wybrano 
wreszcie "nowych". 

Do zobaczenia na nastElpnych 
konkursach. 

Libera 

Z ostatniej chwili 
Wyjasnienie 
Ostanio Nasielsk obiegla plotka, 

ze kino "NIWA" jestsiedziba, nasiel
skiego SDRP. 

PragnE;! wyjasnic, ze jest to do
slownie "plotka". 

Kino jest plac6wkct kulturalno
oswiatowq. .ladna organizacja poli
tyczna nie ma w nim siedziby. Nato
miast, z uwagi na salE; wldowisko
Wq, jest wynajmowane na zebranla, 
spotkania, konferencje itp. r6inym 
organizacjom spoleczno-politycz
nym. 

Adam Stamirowski 

Repertuar kina 
NIWA
 

w Nasielsku
 
na m-c kwiecieri
 
8.04-10.04 godz. 1600 "Trzej 

Muszkieterowie" przygodowy prod. 
USA. 

8.04-10.04 godz. 1800 "Trzy ko
lory niebieski" prod. polsko-francu
ska. 

15.04-1704 godz. 16.00 "Robin 
Hood - faceei w rajtuzach" kamedla 
prod. USA. 

15.04-17.04 godz. 18.00 "Wi
chrowe wzg6rza" melodramat prod. 
USA. 

22.04.-24.04 godz. 17.00 "Chlo
piE)cy swiat" drama! prod. USA. 

2804-1.05. godz 17.00 "Pani 
Doubtfire" komedia prod. USA. 
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(Przedruk z gazety ••PRZEGLt\D" - Spra:wy socjalne) 

"Zmienic ten swiat", to sto
wa plosenkl, kt6ra,. spiewaty 
dziewcz~ta z kabaretu "Ot 
co" w Nasielsku na uroczy
stym otwarciu Miejsko-Gmin
ne90 Centrum Pomocy Spote
cznej w listopadzie 1992 roku. 
Uptyna...t juz rok dziatania tej 
plac6wki - pierwszej w na
szym wojew6dztwie. 

Do dzis jeszcze mylone sa... 
poj~cia "opieka spoteczna" i 
"pomoc spoteczna". Opieka 
spo/ecma miata za zadanie 
dostarczyc osobom niezdol
nym do pracy, a potrzebuja,.
cym pomocy dorainej (okre
sowej lub trwatej, niezb~dne
go minimum srodk6w utrzy
mania. Natomiast pomoc spo
teezna jest poj~ciem szer
szym. To nie tylko udzielanie 
pomocy osobom niezdolnym 
do pracy lub nie b~da...cym w 
stanie wtasna,. praea, zaspoko
ic swych zyeiowych potrzeb z 
powodu ztego stanu zdrowia, 
leez r6wniez uaktywnienie 
samego potrzebuja,cego i po
budzenie go do wsp6ldziala
nia w zaspokajaniu wtasnych 
potrzeb, a nawet doprowa
dzenie do catkowitego usa
modzielnienia. A takze za
pewnienie mozliwosci zreali
zowania potrzeb psychicz
nych i spotecznych. 

Kieruja,.c si~ ta... teo ria..., w 
1991 roku zostata stworzona 
koncepcja zaadaptowania 
starej hali produkcyjnej na 10
kal Centrum Pomocy Spote
cznej. Projekt ten wzbudzit 
zainteresowanie i w koncu 
1992 roku wyremontowany 
budynek zostat przekazany 
na dziatalnosc pomocy spote
cznej. Lokal 0 powierzchni 

2okoto 200 m zostat cz~scio
wo wykorzystany na pomiesz
czenia biurowe Osrodka Po
mocy; pozostata, cz~se urza,.
dzono jako wsp6lne, duie 
mieszkanie dla wszystkich po
trzebuja,cych. Jest wi~c sala 

IYCIE 
ASIELSKA
 

dziennego pobytu emeryt6w i 
rencist6w, jest takZe kuchnia, 
pralnia, sa,. tazienki. Pomiesz
czenia sa,. dost~pne codzien
nie w godzinach od 8.00 do 
16.00. 

Dzis mozna juz powiedziec, 
dlaczego osoby samolne 
przychodza, do nas. N jlepiej 
wyrazaja, to ich stowa wypo
wiedziane w audycji nagranej 
przez "Radio dla Ciebie" w 
pierwsza,. rocznic~ dziatalno
sci Centrum: 

- "Przychodzimy rano co
dziennie od 6smej do czwartej 
- jemy objad, robimy na dru
tach", 

- "Ja nie mam zadnej rodzi
ny, to przychodz~ tu sp~dzac 

czas" , 
- " A ja przychodz~ z tego 

powodu, ze jak mam jakis 
problem w domu. to tu wpa
dam i ten problem rozwia,.zuj~ 

ze wszystkimi paniami; no i 
odpoczywam", 

- "Prasa jest kupowana co
dziennie iwszystkie wiadomo
sci moina spokojnie wyczy
tae' , 

- "Jestem sama dwadzie
scia cztery godziny. Kiedy 
przyjd~ tu, to troch~ si~ roze
rw~, porozmawiam z kims, 
bardzo mi tu przyjemnie". 

Poza gt6wna, sala, bywalcy 
maja, mozliwosc korzystania z 
pralni, wyposaionej w pralki 
automatyczne oraz sprz~t do 
suszenia I prasowania. Po
mieszczenie to sluiy nie tylko 
naszym bywalcom, ale wyko
rzystywane jest r6wniei przez 
opiekunkl domowe ludzi cha
rych i njedot~inych. W sa,sie
dztwie pralni znajduje si~ fa
zlenka z wszelkim oprzyrza,.
dowaniem pozwalaja,.cym na 
ka,.piel nawet osobom niedo
t~znym. Centrum Pomocy po
siada r6wniez wyposazona,. 
we wszystkie sprz~ty gospo
darstwa domowego kuchni~. 

Osoby odwiedzaja...ce nasze 
Centrum korzystaja... z obiad6w 
przygotowanych (odptatnie) w 
Panstwowym Przedszkolu. 
Kuchnia pozwala im r6wniei, 
w ramach zaj~c, przygotowac 

sobie tansze posHki oraz wy
pieki na uroczystosci wsp61
ne, takie jak: urodziny, imieni
ny i spotkania towarzyskie. 
Zaplecze kuchenne pozwala 
takie przygotowac duze im
prezy z okazji SWia...t 80iego 
Narodzenia, Wielkiej Nocy itp. 

W sali dziennego pobytu 
prowadzone sa,. zaj~cia indy
widualne i grupowe. Zakupo
wana jest prasa codzienna 
oraz inne czasopisma w za
leznosci od zainteresowan 
naszej grupy. Dla os6b, kt6re 
nie moga, czytac same, prasa 
czytana jest gtosno przez 
wsp6tuczestnik6w lub pra
cownika socjalnego. W ra
mach wsp6tpracy ze stuzba... 
zdrow a odbywaja,. si~ poga
danki prowadzone przez pie
I~gnjarki na lematy zdrowot
ne. Podopieczni nasi obj~ci sa,. 
systemalycznqopieka,.lekarzy 
intemist6w. Stan zdrowia nie
kt6rych ulegt poprawie, a 
przyczyna, tego byty nie tylko 
srodki farmakologiczne, ale 
r6wniez znalezienie znajo
mych i przyjaciOtlroszcza,cych 
si~ nawzajem 0 siebie. To 
poczucie bezpieczenstwa, 
bycie z drugim cztowiekiem 
spowodowato, ie czuJa,. si~ 

lepiej. Emerytowany nauczy
ciel muzyki Pan Jerzy Rozal
ski prowadzi ch6r pod nazwa, 
"Kukuteczka" i twierdzi, is 
"nic tak ludzi nie ta,.czy jak 
spiew". Raz w tygodniu przy 
akompaniamencie akordeo
nu podopieczni spiewaja,pio
senki z dawnych lat i ucza,. sj~ 

nowych. 
W okresie letnim czas sp~

dzany byt nie tylko w lokalu 
Centrum. Zostato zorganizo
wanych 5 wycieczek jedno
dniowych do wybranych przez 
podopiecznych miejsc w ca
tym kraju. Koszt wycieczek byt 
bardzo niski, poniewaz ogra
niczat si~ tylko do koszt6w pa
liwa autokaru. Nie da si~ opi
sac radosci w oczacl1 tych, 
kt6rzy po raz pierwszy zoba
czyli Battyk, czy tez obraz 
Matki 80skiej w Cz~stocho
wie. Organizowane byty takZe 

wyjazdy do pobliskich las6w 
na grzybobranie. 

Codzienne zycie nlesie ze 
soba,. nie tylko radose, ale r6w
niez klopoty. Pracownicy Cen
trum staraja, si~ zrozumiec i 
jak najlepiej potrafia,., rozwia,
zac problemy z jakimi zgta
szaja,. si~ ludzie. W mysl przy
stowia "starych drzew si~ nie 
przesadza", skierowanie czto
wieka do domu pomocy spo
tecznej to ostatecznosc. To
tei Centrum nasze moze za
pewnie takZe opiek~ w srado
wisku, w kt6rym cztowiek si~ 

urodzil, pracowat i iyje. 
Dziatanie Cenlrum w dal

szych latach b~dz1e ukierun
kowane na tworzenie i wspie
ranie wszelkich grup samopo
mocowych oraz wsp6lprac~ z 
organizacjami pozarza...dowy
mi. Dowodem tego sa,.juz pod
j~te dziatania na rzecz rodzin 
dzieci niepelnosprawnych. 4 
listopada 1993 roku odbyto 
si~ spotkanie integracyjne ro
dzicow, na kt6rym zostaty 
om6wione r6Zne formy pracy 
i pomocy dla tych rodzin. Zas 
3 grudnia 1993 roku spotkaty 
si~ dzieci niepetnosprawne. 
Czekaty na nie zabawki do 
wsp61nej zabawy, cz~sc z 
nich po raz pierwszy publicz
nie zaprezentowata swoje 
zdolnosci muzyczne, recyta
torskie i malarskie. Rodzice w 
tym czasie spotkali si~ przy 
wsp61nej herbacie, a takie 
mogli uzyskae porady lekarza 
pediatry. 

Dziatalnosc Centrum jest 
wspierana finansowo przez 
prywatna,. firm~ "BACHA" za
opatruja...ca,. nas bezptatnie w 
produkty mleczarskie, przez 
Stowarzyszenie Rodzin Kato
Iickich oraz osoby prywatne. 

Celem dziatalnosci Cen
trum Pomocy Spotecznej jest 
integracja srodowiska naszej 
gminy poprzez inicjowanie i 
wspieranie wszystkich form i 
grup wzajemnej pomocy oraz 
tych, kt6rzy chca,. dziatac na 
rzecz innych ludzi. 

Alicja TYC 
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Sportowe zycie Nasielska 
W biezqcym roku Mifi)dzy Piotra Kuj?wEil. Do tel pory 

zaktadowy. Ludowy Klub przewaga Zbika byta niepod
Sportowy "Zbik" w Nasiel watalna (7 rzut6w roznyeh 
sku obchodzj jubileusz 30 przy 1 pilkarzy TEilczy 
lecia. Plonsk). Druga bramka wi

Uroczystosci z tym zwiq sia/a na wlosku. Po przerwie 
zane planuje sifi) na jesien rajd kapitana Zbika Wiesta
bietqcego roku. ezy bfi)dq to wa Smolinskiego zakonezyt 
uroczystosci radosne i hucz siEil strzalem w poprzeczkEil. 
ne. czy tet smutne, pokate By! jeszeze stupek po strzale 
najblitsza przyszlosc. Kalinowskiego. Itak to bywa, 

MiEildzy innymi zaletec to gdy nie wykorzystuje si~ sy
b~dzie od pitkarskiej druty tuacji. Od 70 min. ptonscy 
ny senior6w, kt6ra wyst~pu pi/karze rozp.0czEilIi szturm 
je w Ildze mi~dzywojew6dz na bramkEil Zbika, kt6rego 
kiej. uwienczeniem byly zdobyte 

Na awans do tej ligi cze 2 bramki. PHkarze nasielscy 
kana dtugo. I udato sifi) w se nie wytrzymali tego meezu 
zonie 1991/1992. Po pier kondycyjnie, a od wyiszej 
wszym roku gry i utrzymaniu poraiki uchroni! bardzo do
sifi) w lidze, dzia/aeze klubu, brze broniqcy bramkarz. 
sympatycy, kibice i sami pit Z duzq obawq i zarazem 
karze wierzyli, ze sezon nadziejq czekano na kolejny 
1993/1994 bEildzie jeszeze mecz na wtasnym boisku z 
lepszy i nie bEildzie obaw 0 warszawsk'l "Sarmat'l". I tu 
utrzymanie siEil w lidze. przyszlo nastEilpne rozczaro

Sama wiara to jeszcze nie wanie. Wprawdzie, tym ra
wyniki, kt6re niestety jak do zem nie zanotowano porat
tej pory nie spetniajq oczeki ki. Wynik remisowy 2:2. Ale 
wan sympatyk6w tej najpo przeciwnik prowadzil juz 2:0 
pularniejszej dyseypliny i do tego momentu byl zde
sportowej. Po rundzie je cydowanie lepszy. Dopiero 
~iennej, w kt6rej pitkarze bramka kontaktowa z karne
Zbika zaj~1i przedostatnie 15 go, kt6ry wykorzystal Adam 
miejsce, Iiezono, ze wiosna Kaminski za faul na KUjawie 
"b~dzie nasza". zmobilizowa/ W oslatnich ml

ZmienH siEil zarzqd klubu. nutach pHkarzy Zbika. Dali 
Zmienit si~ trener. Zmienit oni z siebie mozliwie wszy
si~ sklad drutyny. Nie zmie stko. Walczyli ..Jeden za 
nity si~ tylko wynlki na le wszystkich - wszyscy za jed
psze. nego" i doprowadzili do re

Inauguraeja rozgrywek misu po bramee zdobytej 
wiosennyeh nastqpita 20 przez Kujaw~. 
marca i pierwszy sw6j mecz NastEilpny mecz pi/karze 
nasielsey pilkarze rozegrall rozegrajq w Warszawie z 
na wtasnym boisku z "MIa Gwardiq, a po nim dwa kolej
wiankq" Mlawa. Wynik 5:0 ne w Nasielsku z "Mako
dla Mlawy Swiadezy jak duza wiankq" Mak6w i "Bt~kitny
jest r6tniea klasy. mi" Aaci'lz. BEildq to mecze 

o ile poratka z bardzo do o wszystko. P6ki pilka w grze 
brq Mlawiankq byte do prze wszystko jest mozliwe. 
widzenia, bo Jest to zesp6t, W dalszym ci'lgu wie
kt6ry b~dzie si~ liezyt w wal rzymy, ie pitkarze ob ro
ee 0 Illli9Eil, to jUi: drugi meez niq siEil przed spadkiem i 
w Plonsku przyni6s1 rozcza jesienny jubileusz b~dzie 

rowanie. Do 65 minuty na obchodzony bardzo uro
sielszczanie prowadzili 1:0 czyscie. 
po bramce zdobytej w pier
wszej polowie meczu przez A.L 

Tellis stol:o~ 

Zbik to nie tylko pi/ka nozna. delow druzynowo. Nie bez 
Islnieje w klubie sekcja tenisa szans Sq r6wniez indywidual
stolowego, kt6ra osiqga dobre nie. Aktualnie Pawel jest skla
wyniki. W sekc]i trenuje aktual syflkowany na 3 miejscu 
nie 16 zawodnik6w i zawodni wsrod kadet6w w makroregio
czek. Druzyna dziewcz~t wy nie. W og61nopolskim turnieju 
st~puje w II lidze i zajmuje 5 o Puchar PZTS i Przeglqdu 
miejsce. W sezonie 1993/94 Sportowego zajqf 13 miejsce. 
zawodnicy Zbika osiqgn~li kil Do czolowych zawodniczek 
ka znaczqcych sukces6w. zallczana jest 6wniez 11-let
Opr6cz wspomnlanej II ligi nia Marta Zoiniezak 3-cia w 
startowali w wielu turniejach wojew6dztwie w swojej kate
wojew6dzkich, makroregional gorii wiekowej i 1Q-Ietni Kuba 
nych i krajowych. Turczynski. Opr6cz wyzej 

12-letnia Klaudia Szadko wspomnianych do czol6wki w 
wska jesl najlepszq zawodni wojew6dzlwie i makroregionie 
czkq wojew6dztwa w swojej nalezq: Edyla Danlsiewicz 
kategorii wiekowej. W roku trzykrotna mistrzyni wojew6
ubiegtym wygrala 3 turnieje dztwa seniorek (indywidual
wojew6dzkie j 2 w roku biezq nie, w deblu z Edytq Kaminskq 
cym. Na Og61nopolskiej Olim i w grze mieszanej z Markiem 
piadzie w Tenisie Stolowym 0 Stamirowskim Edyta Kamin
Puchar Prezydenta RP zaj~la ska - mistrzyni wojew6dztwa w 
18 miejsce - najlepsze z woje deblu, druga indywidualnie i 
w6dztwa. W marcu br. zaj~la 9 trzecia w grze mieszanej z 
miejsce w Og6lnopolskim Tur Jackiem Malickim. 
nieju Tenisa St%wego 0 Pu Iwona Zyfa (Stamirowska) 
char Polskiego Zwiqzku Teni podstawowa zawodniczka II li
sa Stotowego i Przeglqdu gowego zespolu Zbika. Jacek 
Sportowego. Malicki - czolowy senior woje

Podobne wyniki osiqgn<jl w6dztwa, obecnie wypozyczo
nlespelna 11-letni Krzysztof ny do II ligowego zespolu do 
Stamirowski. W sezonie Plonska. 
1993/94 jest najlepszym za Marek Slamirowski - czotowy 
wodniklem wojew6dztwa w senior wojew6dztwa, mistrz w 
swojej kalegorii wiekowej. grze mieszanej obecnie instru
Wygral 4 turnieje wojew6dz ktor tenisa stolowego, opiekujq
kie w tym final wojew6dzki 0 cy si~ najmloszymi zawodnika
Puchar "Szlandaru Mlo mi Zbika. Aktualnie wyst~puje w 
dych"- W IUlym br. w mi~ II lidze w Plonsku. 
dzywojew6dzkim finale 0 Pu Bolqczkq nasielskich tenisi· 
char "Sztandaru M/odych" w stow jest brak sali do trening6w. 
Warszawie zajql 2 miejsce. Ch~tnych do uprawiania tej 
W marcu w strefowym turnie pi~knej dyscypliny sportowej 
ju 0 Puchar PZTS I Przeglqdu jest wielu, lecz nie mozna ich 
Sportowego zajql 3 mlejsce, wszyslkich przyjl\c do sekcii z 
a w linale og61nopolskim zo uwagi na brak wspomnianej ha
stal sklasyfikowany na 9 Ii. 
miejscu w Polsce. Trzecim Miejmy nadziej~, ze rozpo
naszym eksportowym za cz~ta budowa Hall Sportowej 
woqnikiem jest 14-letni Pa przy Szkole Podstawowej Nr 1 
wei Sokolnicki. Wiecznie dru w Nasielsku oie stanie si~ kolej
gi w wojew6dztwie po Prze nym pomnikiem podobnym do 
myslawie Piqlkowskim z tych co jui wiele w Nasielsku, 
P!onska w marcu br. zajl\/ lylko znajdq si~ pieniqdze na jel 
wreszcie 1 miejsce wygrywa calkowite zakonczenie. 
jqC z przemkiem w finale na Tago od wladz miejskich 
jego "smieciach". Obaj b~dq oczekuje nasielska mlodziei. 
reprezentowac wojew6dztwo 
na Mistrzostwach Polski Ka- "ALS" 
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