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nionym swiecie, w ktorym troski 
dnia codziennego przeslaniajq 
nam wszystko, Coraz czr;lsciej 
odczuwamy polrzeb,? zatrzyma
nia si~ w tym biegu, spojrzenia 
wstecz i wok61 siebie i zastano
wienla si,?, po co to wszystko. 
TakOl okazj~ stwarzaiq nam w 
tym roku nasi Duszpaslerze za
praszajqc ca/q parafialnq wsp61
not~ na modlitewne spotkanie z 

Slowo "misje" kojarzy sifil 
nam najczfi1sciej Z odleglq Afry
kq, wschodniq AzjC\, gromadkq 
ciemnosk6rych dzieci otaczaJq
cych misjonarzy i uwai.nie stu
chajC\cych ich nauk. Ale zeby u 
nas w Polsce, kraju chrzescljan
skim od tysi~cy lal, odbywaly silil 
misje, to juz nie wszystkim mies
ci si~ w glowie. Nie trzeba nas 
moze nawracac, 10 prawda, ale 

Ii Slfil do innych mleJscoWOSCl. 
Piszq do nas i prosza. 0 przes!a
nie calego rocznego komplelu. 
Nawel pismo nasze jest przesy' 
lane za graniclil do rodzin tam 
zamleszkalych. 

Zprzeprowadzonych na zywo 
rozm6w z mieszkaricami naszej 
gminy wynika, i.e Ci stali czytel
nicy, a jest ich okolo trzystu - nie 
wyobrazajq sabie zycia bez 
"Zycia". Oni naSZq gazel!;) ku
pujOl przed innymi czasopisma
mi. 

Wiele os6b prosi nas, zeby 
nasza gezeta byta dwulygodni-

W kwietniu br. naszemu "ty
eiu" min'll rok. Pamifiltny pier-

I numer z kwietnia ubieg!e
gu roku, by! z apelem do ezylel
nik6w, aby pisali do nas 0 swo
ich problemach, 0 tym co chcie
liby czytac w naszej gazecie. by 
byli wsp61redaktorami naszego 
pisma. 

Apel nasz nie zostal bez od
powiedzi. Wielu czytelnik6w pi
sala do nas, wielu odwiedzalo 
nas w redakcji dzielqc sifil swoi
mi uwagami. Dzifil'kujemy im za 
to, bo dZifilki nim dolrwalismy do 
dzis i mamy nadziejfil, ie na sta-

Na zdjfi!ciu: Zesp6t redakcyjny. Stoja od lewej: Andrzej Kordulewski, Adam 
Stamirowski, Marian Wasierzynski, ponizej Andrzej Zawadzki i Michal Gru
becki 

kt6i z nas moi.e powiedziec, ie 
posiadl jui calC! wiedzfil religijnq. 
Wiara nie polega lei Iylko na 

Bogiem poprzez udzial w misyj
nych naboienstwach, naukach, 
przyst,?po'{'laniu do spowiedzi i 

Ie zadomowimy sifil' w nasielskiej kiem, a nawet tygodnikiem. 
znaJomosci zasad, nie mniej 
waine jest postfi1Powanie 2.god

Komunii Sw. w dnlach 23-30 
kwietnla. Zapraszajq nas slowa

spolecznosci. 
Przez ten rok do rqk naszych 

czytelnik6w dostalo si~ okolo 
osiem tysifil'cy egzemplarzy. By

Myslelismy 0 lym, ale w najblii:
szym okresie jest to niemoiliwe. 
Sk!ada si~ na to wiele przyczyn. 
Po pierwsze - brak funduszy. 

ne z tymi zasadami. Kosci61 uz
na!, i.e mniej wifilcej co dziesi?c 
lat trzeba odswieiyc swoiCj wie
dz~ religijnq i zweryfikowac 

mi polski ego papiei:a Olca 
Swi~tego Jana Pawla II wypo
wiedzianymi 22,10.1978 roku 
na Placu Sw. Piotra w Rzymie, 

Jismy czytani w calej gminie. PieniCldze ze sprzedaiy nie w swoje zachowanie. Temu wlas kiedy obejmowa! UrzCjd Najwy-
Czytajq nas byli mieszkancy 
Nasielska, ktorzy przeprowadzi dokonczenie na sir. 6 

nie sluiCj misje. Szczegolnie 
wains Sq w dZisiejszym zago dokonczenie na str. 6 
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Z PRAC ORGANOW SAMORZADOWYCH
 

Ob d wata ada
 
W miesiqcu marcu dwa razy (9 i 24 nek. By! to postulat mieszkanc6w lej 

marca) odbyly si~ sesje Rady Miej wsi.
 
skiej. GlOwnym punktem pierwszej 00 Przy Uslnlaniu porzqdku obrad na
 
sji byte analiza struktury organizacy) poczqlku omawianej sesji postanoWlo

nej i dzialalnoSci finansowej Zarzqdu no wytqCZYc z niej punk! 6 i 7, tj. zaopi
Gospodarki Korrunalnej i MieszJ<anio niowanie budzetu l1a rok 1995 jako 
wej w Nasielsku. Radni wmz z zawia propozycji na se51~ "budzetowq" i za
domieniem 0 sesji otrzymali wniosek opiniowanie nowego podzia/u budielu 
ZGKiM 0 podj~de ucnwaly w przed na rok 1995 Jako lez propozycji na 
miode struktury organizacyjr,ej tego sesj~ "budzelowq" oraz omoW1c Ie 
zakladu. KiarownielV>Q tei inslytueii proolemy na roboczym spotkaniu rad
wyjSde z 1rudnej sytuacji widzi poprzez nych. Spotkanle to oobylo si~ po za
zmniejsz.enie stanu zatrudnienia prze koriczeniu sesji. Podstawqdyskusji by! 
j~cie przez budiel zadluienia Oral projekt booi:etu i jego rzeczowy po
podnll~sienie stawek za uslugi komu dzial przygotowany przez Zarzq(j Miej
nalne. W dyskusii radni wyrazili swoje ski. Przedstawiony .l.ostal takZe plan 
zaniepokojenie sytuaqq w miejskiei fir budowy i utrzymania dreg oral. plan 
mie. G10wnq l1WafJ~ zwrOciIi na prob wodociqgowania i gazytikacji Qminy w 
lem zwiqzany z przekazaniem kotlowni obecnej kadencji. Radni uwazajq, ze 
po bylym Mera-Zemie. Proponowano podobny plan muSl bye przygolowany 
inne sposoby wyjScia z zapasa, jak np. w dziedzinie telefonizacji gminy. Po 
przeksztalcenie Zarzqdu w sp6lk~ pra <!Iugotrwalej i burzliwej dyskusji radni 
cowniczq. przekazanie admlnislrowa nie w palni zgodzili si~ 1. projektem 
nych budynkow ich uiytkownikom. budielu przedsrawionym przez Za
zwrocenie si~ do firmy consullingowej rzqd. Akceplacj~ wil;kszosci zyskallez 
o opracowanie najtariszego rozwiqza projekt booowy dreg i wodociqgc'M' wy
nia problemu. czy wreszde likwidaq~ pracowany przez radnydl "wleJskidl". 
ZKGiM i przekazanie uslug do SKR. Po Na roboczym spotkaniu radnych za
burzliNej dyskusji przeglosowano na akceplowano propozyej~ trzydzie
st~PUJ'lce stwierdzenia: 1) Rada nega sloprocentowego udzlalu mieszkan
tywnie ustosunkowala si!;! do dziaial c6w w kosztach og61nveh budowy woo 
r~oSci Zarzqdu GKiM; 2) Rada odrzuci dodqg6w wiejskich. kWOtCMIO udzial 
la przedslawiony przez ZGKiM wnio len wynosic ma 6 mIn. zlotych. Dzlt;!kl 
sek 0 zmia~ struktury organlzacyjnej; lemu zwodociqgowanyeh zostanie 
3) f1ada podj~a decyzjfil 0 odwolaniu wi~1 wsi, a ponad1o lJfi!dzie mozli
Dyreklora ZGKiM i ogloszeniu przez woS(; uzyskania dodalkowych fundu
Zarz<td konkursu na to stanowisko. szy z Fundacji w.;pierajqcych budow~ 

Na sesji podj~lo lal<2e uchwal~ 0 wooooC:g:)w wiejskich. 
powolanlU so/ectwa we wsi Luborri· Notowal A,Z. 

000 
Sesja Rady w dniu 24 mare,l br. Komisja Gospodar1<i i Budzetu 

zeomlnowana zostala przez dwie spea Konerberger Janusz, Kamirlsk<l Ha· 
wy: IV}'b6r czIor.k.6w stalych kcrnisji i Iina, Moctla Bernard. PaV\olowskl Win
dyskusi~ na lemat konsekwencji, Oral Denty. Obojska Hahna. Kr61ak AndrzeJ 
pm::; zwiqzanych z podzialem gminy. . przewodniczCjCY. C-.erasik MaJek, Tyc 

W kweslii iXldzialu gminy dyskusjr; Slanislaw, Malon Andrzej, Olbrys Ire
poprzedzity wystClpienia znaw06w te neusz. 
matu z Ministerstwa Finans6w, Urz~u Komisja Rolnictwa 
Wojew6dzkiego, Url~u Skarbowego ObelJski Darlusz. Olszewski Henryk, 
i Urzfi!du Rejonowego. OboJska Halina, Krzy:zewski J6zef, Pa· 

Ponadlo w czasle dziewi!;!ciogo wlowski Winoenty, Kamiriska Hahna> 
dzinnyd1 obrad Rada przyj~a booiel KrOlak Andrzej, Mucha Bemard - prze
na 1995 r. w wersji przedstawiorej wodnicz<tcy. lempicki Heronim, Boro
przez Zarzqd. OOOIZyla sta~ bazo wski Stanislaw. 
Wq czynszu regulowanego za miesz Komisja Infrastrulctury i Porzqd
kania i lokaJe kwalen.:nkowe do 0.81 zl ku Publieznego 
za 1 m2

• Podwyiszyla sla\oYki za uslugi Ol:xJjski Dariu5Z, Skrzynecka Tere
konunalne swiadczone przez ZGKiM. sa, Olbrys Ireneusz, Duchnowski 
Podifilla uchwal~ w sprawie sprzedaiy Grzegorz. Mucha Bernard, WrOble
dZialek budC)'.N\anyc!1 poloionych przy wski Waldemar, C-erasik Marek - prze
ul. Piaskowej. w sprawie mieslenia wodnlCZqcy, Krzyzewski Jozef. Malon 
wsp6!vAasnosd pomifi)dzy Skarbem Andrzej, PavAowski Wincenty. 
Panstwa a Gminq na zabud~ nieru Komisia OSwiaty, Kullury i Sportu 
d1crnoSci poioionej przy ul. Elektrono Skrzynecka Teresa - przewodni
wei. w sprawie lawnik6w do Sqdu Re ezqca. Konerberger Janusz. WrOble
jonowego w Pultusku. wski WalOemar, Oenkowski Mieczy

W Irakoe obrad zabierali glos mie slaw. Bryskiewicz Janina. Olbrys Ire
szkar'lCy mlaSla i gminy. Idl WYS!"lpie neusz, Kr61ak Andrzej, Malon An
nia doeyczyly: problemu drogi do Go drzej. Duehnowski Grzegorz, Zawa
dowa, bJdowy szJ<oly w Dl;binkach, dzki Andrzej. 
czynszu w lokalach kwalerunkowych, Komisja Zdrowia, Spraw Socjal
omz w sprawie odwodnienia osiedla nyoh I Ochrony Srodowiska 
Pilsudskiego II. KamiriSka Halina, Obojska Halina, 

Nasl~pniewlajnym glosowaniu do· Borowski Stanislaw. Cienkowski Mie
konano wyboru do sla/yeh Komisji czyslaw, Tyo Stanislaw, Skrzynecka 
dzialajqcydl przy Radzie. Teresa. WrOblewski Waldemar. Zawa

dzki Andrzej - przewodniczqcy. KrOlak 
Andrzej. Modzelewski Tadeusz. 

Komisja przetargowa 
Cienkowski Mieczyslaw. Olbrys Ire

neusz - przewodniczClCY, WrOblewski 
Waldemar, BrySkJewicz Janina, Dudl
nowski Grzegorz, lye Stanislaw, Ma

lYelE 
lon Andrzej. ·NASIELSKA 

Z prac ZarZq u 
Na posredzeniu w dniu 17 marca nle dzialal osci ze wzgl~du na to, ze 

Zarzqd przedyskulowal spraw~ budiet nie losta! jeszcze uehwaJo
ZGKiM w swielle ostatniej decyzji ny; negatywnie uSlOsunkowac si!;! 
Rady, om6wil porzqdek obrad naj' do oodanla mieszkanc6w osiedla w 
bliiszej Sesji Rady Miejskiej i rozpa~ Miekoszynie 0 dolacjli! na zaloienie 
lrzyl plsma kierowane do Zarzqdu. hnii energetycznej ze wzgll;!du na 

Zgodnie z decyzj<t Rady Zarzqd skromne srodki w projekcle budietu 
podjql uchwalt;! 0 oOwolaniu dyre na uzbrojenie terenu; nie wyraiono 
ktora Zarzqdu Gospodarki Komu zgody na por!;!czenie na wekslu in 
nalnej i Mieszkaniowej i ogloszenlu blanco Ce9ielnl "Kosewo" pozyczki 
konkursu na to stanowisko. W dal· w wysokosei 100 mIn zl 1. Wojewo
szej cz~sci Zarzqd rozpatrzyl propo dzkiego Funduszu Ochrony Srodo
zYCJE;l porzqdku obrad najbliiszej se wiska i Gospodarki Wodnej w Cie
sji. Gl6wnym punk1em b~dzie przy· chanowie; nie wykupic ze wzglfi)du 
jfi)cie budielu na rok 1995. Postano na brak funduszy gruntu zaj~tego 
wiono poddac pod glosowanie doty pod drog!;! na terenie dzialek budow
ehczasowy projekt bez zmian. Na lanyeh w Cieksynie; nie udzielic 
sesj~ zaproszona zostanie grupa fa· wsparcia inansowego Poradni Wy
chowe6w, ktora przedstawi konse· ehowawezo-Zawodowej w Pultusku 
kweneje finansowe oraz zapozna ~ Filia w Naslelsku ze wzgl~du na brak 
pracami zwiqzanymi z podziale funduszy; umorzyc I ratfi) podatku od 
gminy. Zarzqd zaproponuje tei: Ra nleruehomosci panu Wieslawowi 
dzie obniienfe czynszu regulowa· Wysirisklemu; przekazac do decyzji 
nego za lokale mieszkalne komu Rady pismo Spolecznego Komitelu 
nalne do kwoty 8100 zl. W czasie Budowy Swietliey w Andzinie, 
Sesji Rada dokona analizy opla' za niewai problem budowy Swietlk. _ 
uslugi komunalne. wod~ i odprowa slr;puje takie w Kfi)dzierzawieaeh i 
dzenle sciekow. Proponuje si~ pod Popowie Borowym. W tej ostalniej 
niesien'e tyeh stawek zgodnie z su~ miejscowosei swielliea pelnilaby 
gesti" Zarzqdu GKiM. Na najbliiszej takze rolfi) sali gimnastycznej dla 
sesji dokonany zostanie wybor ko szkoly; przeprowadz:c mediaeje w 
mlsji staiych Rady. celu poiubownego rozwi~zania 

Rozpalrujqe pisma sk erowane sprawy drogi z Mazewa Dworskiego 
do Zarzqdu pos anowiono: nega B do szosy Naslelsk - Nowe Miasto, 
tywnle uSlosunkowac Slfi) do prosby 
KomisarialU poliCJI 0 dofinansowa- otowal A.Z. 

Marn..y 1..1dzet
 
Druga marcowa sesja Rady Miej· chodo 1. Najwain!ejszymi zadania

sklej w Nasielsku przyniosla uchwa· ml Inwestyeyj ymi b~dq: budowa 
lenie budielu na 1995 rok. Budiet staeji uzdalniania wody, wodociCl' 
res1 najwai.niejszq uehwalq Rady. g6w wiejskieh razem 500 tys. zl; 
M6wi 0 sposobie wykorzystania utrzymanie i budowa drog gmin, 
srodk6w, kt6re wypracowujCl miesz~ nych poehtonie kwot~ 242.125 zL 
karicy Nasielska j podmioty gospo Nieeo mniejszq kwot~, bo tylko i 30 
dareze dzialajqee na terenie naszej tys. radni przeznaczyli na budow~ 
Gminy. hali sportowej. Drobniejsz8 s odkl 

W tegoroeznym budiecie zapla· przeznaczono na UZbrojenie tere· 
nowano dochody w wysokosei now pod budownictwo (G0 tys. ~\. 
3.904.656 1.1 (wszystkie kwoly bfi) remont ulle miejskieh (50 tys. : 
dq podawane W nowych zlolyeh). budow~ ZSZ przy ul. Lipowej \ 
Najwi~kszq pozyej~ stanowiq do lyS. zf}. Razem zadania inwestycyj· 
ehody wlasne gminy, kt6re zapla· ne b\ld q stanowily okolo 30% bu
nowano na 2.062.100 zl. Zdecydo dietu tj. prawie 1300 tys. zl. Ponad 
wanie najwi~kszyjest udzial gmlny 60% dochod6w b!;!dzie przezna
w podatku doehodowyrn od oscib czone na lzw. sfer~ niematerialnq. 
fizyeznyeh. Ma on wyniesc Rekordzislkq jest tutaj szeroko ro
900.000 zl. Dwie mnieJsze pozyeje zumiana opieka spoleezna. kt6rej 
to: podatek od nieruehomoscf os6b wydatki wyniosq ICjcznie prswie 
prawnyeh (podmiOly gospodarcze) 900 tys. zl. Na drugi miejsou jest 
I podalek rolny, oba dadzq po utrzymanie UrzE;ldu Miejsklego. ra
300.000 zl. Od pozostaiyeh 12 po zem ponad 500 tys. zl. Wydatki na 
zyeji r6inyeh podatkowwplynie po przedszkola, klasy .. 0". dow6z 
nad 500.000 zl. Niebagale ny dzieei do szk61 zaplanowano w wy
udzial w doehodach budietowych sokosel 430 tys .. biblioteka otrzy
naszej gminy ma subweneja 1. Mi ma 80 tys .. a ealosc wydatk6w na 
nisterstwa Finans6w. klora w tym sport wynosi 50 tys. zL Znaeznq 
roku wyniesie 926.242 zl. kwotE;l, bo 140 tys, zl przeznaczono 

TrzeeiCl grupfil doehod6w stano na pokrycie wydatk6w zwiqzanyeh 
wiq dolacje na zadania ~Ieeone 1. oswietleniem ulie i wsi. Dotacja 
gminie przez administraejl;l rZqdo dla ZGKiM ustalona zostata na 90 
Wq. Na ten rok kwota ta \'I)'niesle tys. zl. a do plaIa do ezynszow wy. 
783.814 zl. Dotacja (a uj~ta lakie nosi 80 tys. z!. Szezeg610wy po
w wydalkach budzetowych prze· d:zial srodk6w przeznaczonyeh na 
znaezona Jest gl6wnie na utrzyma inweslyeje kom unalne zostanie 
nie Miejsko·Gminnego Osrodka opracowany przez komisje i za~ 
Po oey Spoleeznej. drogi wojew6 twlerdzony na najblii.szej Sesji Ra
dzkie w granieaeh miasta i admini dy Miejskiej. 
straej~. 

Wydatki budielowe nasi radni za
planowali na poziomie 3.874.656 zl, 
co (azem 1. prawie 31 tys. rezerwq 
daje kwotfi) r6wnq planowanym do- a,w,k. 
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M.G.O.P.S. w Nasielskujako aspi
ranI pracy socjalnej i konlynuuje 
naukfi' na kierunku Pedagogika 
Pracy Socjalnej w Pu!tusku. Naj
mlodsza c6rka Oorota lat 19 uczy 
sil7 w Licemu Ekonomicznym w 
Nowym Dworze. 

Pani Halina podj~ja prac!? w Na
sielsku w PCK jako opiekunka i 
cieszyla si~ zaufaniem swoich po
dopiecznych przez 11 lat. W 1992 
roku pows1ala redukcja r6wniei w 
PCK, wtedy sama ustlilPuje z pra
ey i pozostawla wolny etat dla ko
lezanek z miasta. 

Zajmuje Sl(l dZlalafnosci~ go
spodarcz'l, O\Wlera wlasny sklep 
Spoi.ywczo-Przemyslowy w swo
jej posiadlosci w Chlebiolkach i 
tam pracuje do dZls. 

Jest sollysem WSI. Bllskle s~ 

Hallna Kamir'lska urodzila si~ jel sprawy wiejskie zar6wno lu
pod znakiem Koziorozca 6 sly dzi mlodych lak r6wnlez rolnl
cznia 1950 r. w Kon8r8ch w k6w emeryt6w. W 1994 r. po raz 
rodzlnie rolniczej. Szkol~ Podsta pferwszy startuje w Wyborach 
wow<j ukoriczyia w 1964 roku w Samorzqdowych i zdobywa 
~. '''lISku. NastE;1pnie uczy!a siE;' w mandat Radnej. Pracuje w na
~ . ..:znym Technikum Ekonomi stlilPujqcyeh Kom isjacn: Gospo
cznym w Nowym Dworze. darkl i Budietu, Zdrowia. Spraw 

W 1971 roku zmienila swoj stan Socjalnych i Ochrony Srodowi' 
cywilny i zamieszkUJ6 razem z mlil ska i Komisji Rolnlctw" bo nal' 
iem we wsi Chlebiotki. Mqi Zenon bardziej Sq jej bliskie sprawy 
pracuje od 341at w Fabryce Obslu wiejskie. 
gowych Urzqdzen Samochodo Zabiega 0 wodoci'l9 dla wsi K'lt
wych w Warszawie, ne-Chlebiotki, 0 drog!; asfaltowq 

Zostala ion'l i matk'l 4-ech c6 Konary-Ruszkowo poniewaz dra
rek i zajmowala si~ ieh wyctlowa gq tq Sq dowoione dzieci lyeh WIO

niem, Corka Ewa lal24 studentka sek sZkolnym autobusem do 
A.T.K. w Warszawie i katechetka szkoly w Piesc'rogach jui od 18
 
w Szkole Podstawowei nr 1 w Na lat.
 
sielsku. Corka Iwona 23 lata ukon ChClalaby aby fudziom zar6wno
 
czy/a Liceum Ekonomiczne w na wsi jak i w miescie i.ylo SIli'
 
Nowym Dworze i od 1993 raku !epiej. dui.o czasu poswi!;ca na
 
pracuje w Rejonowym UrZ'i'dzie sprawy spoleczne.
 
Pracy filii Nasielsk i jednoczesnie Lubi nl8SC pomoc pOlrzebuJq

jest studentkq W.S,H. w Pultusku. cym, n,e odmawia jej nikomu, lubi
 
Wioletta 221at8 otrzymala dyplom szczerosc, prawdom6wnosc i sa

Teehnika i swiadectwo Oojrzaiasci ma kieruje sifi' tyml zasadami. W
 
w T.M.E. w Warszawie 1994 roku wolnych chwilach czyta prasfil i
 
i podjll/a prac'i' od 1 wrzesn'a w oglqda telewlzjl7.
 

000 
'-Valdemar Wroblewski - uro

, sifil pod znakiem Raka 
2~.06.1 94:; r. Do szkoly podsta
wowe] Uczl;szczal w Piescirogach 
Nowych. Ukoriczy/ Zasadniczq 
Szkol!; Zawodow q w Nowym 
Dworze Maz. Czyn'11e uprawial 
boks w 1I·ligowym klubie "Polo
nia" Warszawa, zdoby;vajqc tytul 
wicemistrza Warszawy. Zajql IV 
miejsce w Mistrzostwach Polski w 
Boksie federacji "Kolejarz". Pra
CUillC zawodowo podjql naukfi' w 
Technikum Mechanicznym. 

Po ukoriczeniu Technikum po
dejmUJe prac!; w naslelskiej Za
sadniczej Szkole Zawodowej jako 
nauczyciel zawod u. 

Majqc zainteresowanla i do
swiadczenie sportowe rozpoczy· 
nastudia na A.W,F, wWarszawie. Komfsji Oswiaty. Kultury i Sportu, 
KonCZ<jc studia w 1977 r.. uzysku oraz Komisji Infrastruktury i Po
ie specjalizaejf;l trenerskq II kl, w rzqdku Publieznego. 
boksie. Zona Hanna pelni tunkcj~ pre

Obeenie lesl nauczycielem w Li zesa Sp61dzielni Mieszkaniowej w 
ceum Og6lnoksztale<lcym w Na Nasielsku. Waldemar Wr6blewski 
sielsku. podnOSZqcym stan jest ojeem dw6ch syn6w: Pawel 
sprawnosd fizycznej mlodzieiy. nauczyciel wyeh. liz. pracuje r6w
Jest jednym z organizator6w i niei. w Liceum i Szkole Podstawo
opiek~nem sekcji siatk6wki w klu we] w Nasielsku - jest studentem 
bie "Zbik" Nasielsk. Radny sarno Dziennikarstwa na U.W. Tomasz 
rzqdowy w obecnej kadencji, jest jest studentem III-go roku prawa 
ezlonkiem czterecll komisji. w tym U.W. 

Kr6tko: 

Nowy zarzqdca kotlowni , . 
W UrZ~dzie Miejsklm odbylo Sl!; spotkanle z udzlalem przedstawlclell 

Zarzqdu Miejskiego. Komornika Sqdu Rejonowego w Puhusku, prezesa 
Sp61dzielni Mieszkaniowej "Marzenie", dyrektor,: Zarzqdu Gospo9ar,k, 
Komunainej I Mieszkaniowej. Tematem spotkanla bylo poslanowlenle 
SR w Pultusku przekazuJqce doz6r nad kotlownlq przy ul. Eiektronowej 
Andrzejowi TyskiemlJ - wlascicielowi firmy "Wfilgielek".Zgodnle z p~d
pisanym protok6lem nowy zarzqdca zapewnl dostawy clepla wszystklm 
dotychczasowym odbiorcom oraz zatrudni wil;KSZOSC dotychczasowycl1 
pracownik6w kollown!. 

Konkurs na dyrektora 
W zwi'lzku z odwolanienl dotychczasowego dyrektora ZarZ'ldu Go

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wladze G miny oglosily konkurs na 
wakujqce stanowisko. W pierwszym lerminie zglosilo SI~ dW6c0.kandy
dat6w. Osoby te Sq pracownikami przedsi~biorstwa. Ponlewaz Jedna z 
ofert nie spelniala warunk6w konkursu Komisja Konkursowa post~nowl
fa wyznaczyc nast~pny termi" wyboru dyrektora. Ogtoszen.e w te) spra
Wle znajdzie si~ w dzienniku regionalnym. 

Spotkanie w Instalu . 
W siedzibie nasielsklego przedsi~biorS1wa "Instal" odbylo SI!;l spolka

nIe na temat sy1uacji ekonomlczno-finanSQwej tei lirmy: W sp~t~anlu 
uczestnlczyll Burmistrz - Wojcleeh OstrowSki, przedstawlclele M,nlster
stwa Budownictwa, dyrekeji zakladu oraz rady pracowniczej. 

Ruszajll roboty pubJiczne 
Od polowy kwietnia ponad 30 os6b znajdzie praci;J w ramach rob6t 

pubJicznych. Osoby te bl;dq pracowaly przy porzqokowaniu mraSla, 
naprawle przydroznych row6w oraz przy budowie kanalizacji pod slet 
telefonicznq na terenle Nasielska i Cieksyna. 

Wybory sottysow , 
Na terenie naszej gminy trwajq wybory soltys6w. Od 3,03.1995 d? 

31.03.1995 dok9nano wyboru w nast~pu]qcych wSlach: Zaborze: WOJ
towicz Hanna, Zabiczyn - Saraczan Hanna. Krogule - ChodkoWI Hen
ryk. Slennica - Antoniewicz Waclaw: Bu?y Siennickie - Ron.lanows~i 
Kazimierz. Cegielnia Psucka - Plomlr'lskl Jan. PsucJn • K!lIs Andrzej, 
W'lgrodno - Kaminski Slawlan, Studzlankl - Latkowskl Kazlmlerz, 
D!;binki - Ziemniecki Bogdan. Piescirogl Stare - 8ucholc Waldemar. 
Mogowo . Frllczak Marek, Morgi - Milewski Miroslaw, Mililkoszyn 
Lipska Malgorzata, Mililkoszynek - Calak Stanislaw, Toruli Ow. - ~uch~ 
Bernard, Mokrzyce Ow. - Szpygiel Teresa. Malczyn - Ostro~skl Sl,anl
slaw, Leiewo - Kapczyr'lski Henryk. Wiklorowo - Ostrowski Zb'gnI6w, 
Borkowo - Stroir'lski Jerzy. 

W Piescirogach Nowych i Ruszkowle nie wybrano so!tys6w z powodu 
braku kandydat6w. 

awk 

In/ormacja /J.poiarowa
 
W okresie w'osenno-Ietnim tuacjq w wrenie wraz z kome 

1994 roku na terenie gminy Na dantem 9 minnym ochotniczych 
sielsk zanotowano 33 zdarzenia straiy stwierdzam koniecznosc 
poiarowe, kt6;e spowodowaly dokonania kontroli porzqdkowo
bardzo duie straty materialne. poiarowej na terentewlosek I mia

W dzialaniach ratowniezo-gas sta oraz w rejonie lasow na terenle 
niczych bralo udzial 400 strata gminy Nasielsk przy udz'~le. ze· 
k6w ocholnikow z !erenu gminy spol6w kontrolnyeh w mleSlqCu 
Nasielsk, oraz s'lsiednich gmin, z kwfecieri " maj. 
Jednostki Ratowniczo-Gasni· W zWlqzku z powyiszym informu
czych Panstwowej Sirazy Pozar· jli!, ie Zostanq wyZil3czone zespoly 
nej 86 straiak6w. kontrolne wyposai:one w upowai

Ze statystyk poiarowyeh wyni· nlenia do przeprowadzenia czyn
ka. ie przyczynami poiar6w bylo: nosci kontrolno-rozpoznawczych. 

- nieostroi:nosc os6b doros/ych W slosunku do os6b powodu
i dzieci, jqcych powaine naruszenia wy

- wady urzqdzer'i instalacji ele mog6w bezpieczenstwa 
ktrycznych, przeciwpoiarowego stosowane 

- niewlasciwa eksploatacja in b(;dq wszelkie represje karne. 
stalacji elektrycznej i ogrzewczej, Jednoczesnie polecam zespo

- wady urzqdzen mechanicz· !om kontrofnym sprawdzic sto
nych, pien przygotowania obiekl6w do 

- podpaienia umySlne. dzialan ratowniczych. 
- nieustalone. POwyZSZq informacj~ podacdo 
Zdarzenia poi:arawe wystl7po, wiadomosci wszystkim miesz

waly w nastfiipujqcych obiektach: kancom gminy za posrednictwem
- mieszkalnych. lokalnej prasy oraz ogloszen.
- obiekty magazynowe, 8URMISTRZ 
- $rodki transportowe, mgr Wojciech Ostrowski 
. uprawy. rolnictwo, 
- lasy panstwowe i prywatne, 
- inne obiekty. 
Dokonuj'lc analizy sy1uacji po

iarowej gminy stwlerdzam, ie IYGIE 
ilosc liczby zdarzeri poiarowych 
nie maleje a wrfi'cz przeciwnie a NASIELSKIwzrasta. Po zapoznaniu si~ z sy



W nocy z 4 na 5 marca w miejscowosci Morgi ~ieznani sprawcy 
dokonali wlamania do sklepu spoiywczego. ZlodzleJe zabrall towar 
na sum~ 1500 zl. 

W dniu 3 marca w Nasielsku zalrzymano obywale!i WNP, kt6rzy 
posiadali 66 bUlelek 0,5 L spirylusu produkcji polskiej. Alkohol nie 
posiadal znak6w akeyzy. 

Do Olieszkania przy vi. WarszawskieJ nieznanl sprawcy dokonali 
wiamania w dniu 9.03. Skradzlono wideoodtwarzacz I kasely 0 

wanosci 350 zl. 

R6wniei: w miejscowosci Piescirogi Nowe w noey z. 14 na 15 
marea dokonano wlamania do niezaOlleszkalego Olleszkanla. 
Wyniesiono przedmioly 0 wartosci 500 zL Sprawc6w poszukuje 
polieja. 

W Cieksynie 17.03. skradziono sialkli) ogrodzeniowq. Sprawcq 
okazal si~ nielelni Olieszkaniec Malezyna. Zoslal zalrzymany przez 
potieit;l· 

W lej samej Oliejscowosci nieletni amator eudzego mienia skradl 
motorower "Ogar". W wyniku dzialan policji, pojazd zostal zwr6cony 
wlaseicielowi, a sprawca kradzi;~~ zatrzymany. 

19.03. w Morqgach 42-lelni Olliliczyzna popelnil samob6jstwo. 
Nie sCI znane przyczyny pod;l;:1e!a. t;go desperackiego kroku. 

W Krzyczkach - Pieniqikach jeden z mieszkane6w lej mleJsco
wosci w dniu 24. marca podpalil sloOl~ na poddaszu swej obory. W 
wyniku poiaru zniszezeniu ulegl dach obory. Sprawca zostal zatrzy
many na obserwacjE;! psychial~<7~~. 

W nocy z 25 na 26.03. na trasie Mj~koszyn - Zaborze, doszlo do 
tragicznego w skutkach wypadku samoehodowego. KieruJC1cy sa
mochodem osobowym Fiat 126p, na luku drogi w Oliejseowosci 
Toruri Dworski straci! panowanie nad pojazdem i uderzyi wdrzewo. 
Auto uleglo zapaleniu. W p/ona,cym fiacie smierc poni6s1 kierowca i 
siedz<lca kolo niego pasaieri<a. Dwoch pozostalych pasaierow 
doznalo obraier'l cia/a. 

27.03. br. w Lubominie 16-lelnia uczennica iednej ze szk61 nasiel
skich pozbawila siE;! zycia, popelniajCjc samobojstwo. Prawdopodob
nq przyczynq tragicznego krok~ ?~!y klopoty osobiste dziewczynkl. 

W Nasiefsku w dnju 27.03. zostal rozpoznany i zatrzymany spraw
ca szeregu czyn6w IUbiei:nych na nielelnich dziewczynkach. Poru
sza/ siE;) samochodem m·ki "Skoda" a czyn6w tych dokon'(\"al przez 
obnaianie si~, przed dziewczynkami i skladanie dwuznacznych 
propozycji nielelnim. Dolyehezas nie ustalono wszys kich poszko
dowanych Iymi czynami os6b. Dlatego tei: KP. w Nasielskuzwraca 
sil;' z prosbq do rodzic6w 0 przeprowadzenie rozrnow z dZlecrnl, a 
w razie pol\vierdzenia sit;l podejrzeri ii dzieci byly zaczepiane przez 
nieznanq im osob~, 0 skontaktowanie silil z Komendq Pollcji w 
Nasieisku. 

Z ostatniej ehwili: W dniu 02.04. w godzinach wieczornych jadq
cego rowerem mi;i:czyznlil potr<lcil samoehod. Miejseem wypadku 
byia wies Siennica k. Nasielska. Kierowea odjechai z Oliejsea zda
rzenia nie udzielaj<lc pierwszej pomocy. Ewentualnych swiadk6w 
tego zdarzenia policjanci prOSZq 0 konlakt z Komendq Policji w 
Nasielsku. 

Uzupetnienia 

o setki niedaleko
 
Bardzo mi przykro, gdyw informa wy. ienilem irnienia, poniewaz w 

cjaeh 0 tematyce historycznej nie dokumentach. kt6ryrni dysponowa
mogfil podac tyeh danyeh, kt6ryei'l lem lej informaeji nie znalazlem. Na· 
spodziewaliby sifiJ czytelnicy. Tak si czytelnicy uwainie czytajq gazet
stalo si~ w artykule "Do selki nieda· kfiJ i ch~tnie dzie1q sili) z nami SWq 
leko·', gdzie wymienialem imiona i wiedzq. Tak bylo i w tym wypadku,
nazwiska zalo:zycieli nasielskiej GS, Z satysfakcjq wifiJc przekazujerny, 
Przy nazwisku pana Bloriskiego nie ie pan Blonski pochodzil z Mazewa 

i mial na imil;! Jan. 
Intormacjli! tfiJ porwierdzii syn za

tozyciela pan Kazirnierz B!or'lski. TuIYCfE wano dodac. i.e Dan Kazimierz lak
ze zwia,zany jest 'z lym zakladem, w 
k 6rym byl dlugoletnim i zaslu:zonymNASIELSKA pracownikiem. 

A.Z. 

Sprostowanie 

W miesi<,\cu Iulyrn br. w numerze 2 w rubryce "Kronika Polieyj
na" zamiescilisOly jnformaej~ uzyskant! z Komisarialu Policji w 
Nasielsku, ze w barze u "Jacka" przy ul. Mlynarskiej funkcjona
riusze policji znalezli na zapleezu alkohol, kl6ry nie posiadai 
znak6wakeyzy. ' 

I W sorawie tej wszcz$lo dochodzenie, W wyniku kl6rego, na 
podstawie opinil wydanej przez bieglyeh i Parlstwowej Wytw6rni 
Fapierow Wartosciowyeh w Warszawie slwierdzono. ze kwestioInowane przez funkejonariuszy banderole umieszczone na bulel
Ikach Sq ..oryginalaOli", w zwi<'\zku z ezym dochodzenie umorzo
no. Prokuralor Rejonowy w Pultusku w dnlU 30.03.95 zarNierdzi! 
postanowienie 0 umorzeniu dochodzenia, 

W zwiqzku z powyiszym Pana Jacka przepraszamy za umie- I 
szczenie bl~dnie podanej nam informacji. . 

Redakcjac 

Zamiana mieszkania 
- nadal aktualna! 

W miesiqcu IUlym br. w artykule Z prac Zarz<'\du zamiesci
lisOly informacjt;l, ze Zarzqd wyrazil zgod~ na zamian~ Olie
szkania ml~dzy Pani<,\ Cache!, a Panem Wronq, 

Byla to zblildna informacja, za ktorq Paniq Barbar~ Cache' 
przepraszamy. Nadal aktuaine jest og{oszenie zamieszczo
ne w naszej gazeeie w numerze 2 w rubryce "Ogloszenia 
drobne'·. 

Redakcja 

Od wielu lat kolej boryka siE;! z wie wybito 24 szyby. a 25 tego 
probiemem wandalizmu. Nisz samego miesiClca w Gasocinie 
czony jest tabor i r6inego ro wybito 15 szyb i 30 swietlowek. 
dzaju urzqdzenia. Kradzione Sq Rekordowym pod tym wzgli;l
elementy metalowe, klore bez dern byl 14 marzee gdy w jed
rudu moina sprzedac w sku nym z pociqgow wybilo 26 szyb. 

pach metali kolorowych. Zjawi Bylo to w okolicach Modlina. 
sko to zagraia cz~sto bezpie Bardziej niebezpiecznq formq 
czenstwu ruehu, jak i samym chuliganslwa jest obrzueanie 
pasaierom. Od kilku tygodni pociqg6w kamieniarni. W tych 
proeeder niszczenia mienia ko przypadkaeh abok zniszczen 
lejowego przybiera na slie. 00 rnaterialnych poszkodowanymi 
skonaie widac to na przykladzie mogq bye ludzie. . 
taboru naleiqcego do lokomoly Czwartego marea br. ml\l 
wowni w Nasieisku. LokomolY Jackowem a Swierezami w cla
wownia obsluguje linie: Nasfelsk gu jednej godziny nielnani 
- Warszawa Wola, Nasielsk  sprawcy obrzucili kamieniami 
Dzialdowo, Dzialdowo - War kjlka pociqgow. Ranna zostala 
szawa. Codziennie po lej linii pasazerka jEldnego z nich, ude
jeidzi 25 jednostek tzw. EZT rzona karnieniem w glow~. 
(Elektryeznych Zespolow Tra W opisywanym okresie, Ij. od 
keyjnych). 151utego do 17 marca nasielska 

Mniej Wti;cej od poiowy IUlego lokomolywownia poniosla lOa
zaczCjI si~ na wysokq skallil pro ezne straty. Tylko wartosc wy
ceder niszczenia szyb w pociq mienionych sz:yb wyniosla po· 
gach. Na przestrzenl czterech nad 50 min staryeh zlotych. Nie 
tygodni. Ij. od 15 lutego do 17 udalo si~ uslalic ani Jednego 
marca wybito ponad 200 szyb. sprawey tyen barbarzynskich 
Poniewai: szyby Sq twarde robi czynow. Uczeiwi podr6ini uda
sj~ to Ole!alowymi przedmiotami iCj, ie nie nie widzq a funkcjona
lub bUlelkami. W jednym z przy riusze Sluiby Ochrony Kolei Sq, 
padk6w narz{:dziem ui:y1ym do jak na razie bezradni. Co zrobie 
niszczenia byla ielazna noga aby ukr6cic ten praeeder? 
od sZkolnej lawki. Chuligani na Odpowiedi: wydaje sii; prosta. 
tyle ezujq Slfil bezkarni, ie akl6w Ludzie mUSZq zrozumiec, ie ko
wandalizmu dokonujCj w bialy lej utrzymywana Jest z ich pie
dZlen, cz~sto w obecnosci nor niE;!dzy. W ich interesie jesllapa
malnych pasaier6w. nie sprawe6w i przykladne ieh 

Najwi~cej tego typu przypad karanie. Tylko wsp6!praea spo
k6w notuje sii1 na trasie mil;'dzy leezerislwa ze sluibami SOK i 
Nasieiskiem a Nowym Dworem Polieji Kolejowej Oloie zmniej
Mazowieckim. SCI oczywiscie i szyc skal~ lego zjawiska. 
wyjqtki, np. 151utego w Legiono- (awk) 



c.d. Na zamku nasielskim - A. Zieli";':ska 

- Panie Janie - przemowila, - wlem. ie mal -~z ch~tnie si~ 
przychyli do waszej prosby. tem,w ~cej, ie jak -nier:nam, ~nu
CZ~? W~5za Na~lelska nle opus ,Chyba nie -,acle zamlaru 
zaolerac nam dZleweczki? 

Zaremoa zerwal si~ z krzesla i ui calowac '8:;€ starosciny, 
dzi~kuiqc jej za laskl;1. Pani chcqc '0 zakorlcz'I":- prosila m~ia, 
ieby po zalatwieniu interesu. poled zaprowacZt:' ~ana Jana do 
ochmlslrzYnI. gdzie wnuczka i. ~n!aaanle czekac: -:a niego bfildq. 

Pocr:e XVIII wie LI to epoka oz adu die -:aszego kraju, 
Zanim Jwnak saskie piJanstwo, choroba cudz.::z.emszczyzny i 
~bytku sier wyiszych obj~a gl~sze wars!W"1 iarodu. dlugo 
leszcze po dworach wiejskich i zamecz ach z2,oznej szlachty 
przechowywar si~ dawny patriachalnv slosun6'"". l poddanym 
ludem I zc:grodowymi s'lsiadami. Stosunek oC2iY na najpi~ 
niejszydl zasadach chrzescijanskJch. 

Z.aszcz'/t przechowyvvania w dlvgle lala teao ?CZyslego oby
czalu, ;:nypada po wi~kszeb'cz'ilsa ziemiankg~ -Bszym, Jednq 
zas z najC8nniejszych byla ez zaorzeczenia s~rosejna ostro
wska. 

Wyszic bardzo mlodo za maz. Starosta z;-~:;znie od niej 

starszy, byl czlowiekiem zacnym. pod jego to wprywem starosci
na poznala obowi<:jzki obyvvatelki I pam domu. Milosiema i ko
ehajqca, nle majqc wlasnych dzieei, oloczyla Sil;: dZl8cmi Innych. 

Na nasielskim dworze wychowywalo sil;! dwanascie d~iewczq
tek, e6rek okolieznel szlaehty, z rye Sleroty szezegolna byly 
otaezane opiekq i roskliwoseiq. Starosclna dziecmi je swemi 
nazyvvaia. 

W lewym skrzydle zamku. na plI~lrze. byly duze izby, z kt6rych 
dwie byly przeznaczone na sypialnie, jednana;wi~ksz.a r azyvva
la si~ szkolq, parl;! mniejszych komnat zajmowala panna low
czanka, Prakseda Tazinowna. daleka krewna samej pani, z 
ty ulem ochmislrzyni. 

W lej sZkole, w rannych godzinaeh, nauk~ czytania, pisania. 
rachunk6w i trochl;: og61nycl1 wladomosei 0 kraju i $wiecie wy
kladal pan lukasz Czaplic. niegdys sekretarz ojca s arosciny, 
Ksiqdz Remigiusz karmelita a kapelan miejscovIy, UGzyl katechi
zmu i historii swifil1eJ. 

Czas poobiedni byl przeznaczony na naukl; robot I gospodar· 
skie zaj'ilcia. A czyi. oglo braknqc roboty a . gdzie se ki Iudzl 
dostawalo odziez i poiywienie? 

Miasteczko Nasielsk. niedawno przez Szwed6w spalone. tak. 
ze tylko koscl61 ocalal, zacz~o sit;! odbudowywac dzieki czynnej 
pomocy starOSlY. Bylo tez 0 ezym myslec: taka bieda. lylu 
pogorzelc6w! Staroscina ze swoimi wychowankami i sluzebnym, 
ledwie mogla podo/at szyciu odzieiy I bielizny. Zasobne spizar

5 

Stolvarzyszenie Rodzin
 
Hatolicllicll pU/lzaga

najhiedniejszym
 

Slowarzyszenia Rodzin Katolickkh w Nasiels u Z\vraca si~ do mie
szkanc6w gminy Nasfelsk z apelem 0 pomoc finansowCj na operacI~ 
przeszezepu 5zpiku kostnego dla Edyty K. (20 lat) mieszka . aslel
ska. 

Pienictdze zbierane Sq codziennie w aptece przy ul. Kilinskiego 1/3, 
Zebrane fundusza zostanCj przelane z konta SlowMzyszen;a na onto 
Centrum Onkologic:znego (aktuainie otwierane) z przeznac:zeniem na 
operacj~ Edyty K. 

1m szybo!ej i wi~cej pienilildzy zos anie zebTane, Iym wie-ksze sza S9 
na uralowanie zdrowia. 

Uczy sil; kaida z!ot6wka. Okai zyczliwosc, 
Prezes SRK 

Z dziejo\N ITliasta 
W jednym z poprzednieh nume szenta Mlodzieiy M,?skiej z. maja 

r6w ..ZyGia Nasielska" przedslawl 1937 loku z alazlem nasl'i!pUj<lC<j 
lismy dzieje paralii Nasielsk ze notalk!;l: ..Od dluiszego Jui czasu 
szczeg61ny uw;:gl~dnieniem hi· byto dazenlem Katolicklego Stowa
Siani obecnego osciola. Przypo rzyszenla Mlodzlezy M~sklel w Na
mnijmy, ie za trzy lata obchodzic slelsku. by przy cmentarzu okalaj'l
~dziemy setnq rocznicfil rozpocz~ cym oscl61 para falny sta 1'1.1 ios, 
cia budowy naszef swiqtynL DZlsiaJ VI ktorym mozna byloby sprzedawac 
jednak chcialbym posw1fi!cic kilka katol,ckie gazety I dobre kslqzki. 
zdan obiektowi stoJ'lcemu (la cmen Przv wysJlku calego Oddzlalu na 
terzu przykoscielnym i chocla:i: czefe z panem Instruktorem Whol
ostatnlo Jest on bardzQ rzadko wyko dem Lqczynskjm I druhem preze
rzyslyl'>'any, to jedna jego sylwetkp sem Feliksem Lukasiaklem klOskta· 
(rwale zrosla sifil nam z. tym mle) kl stan'll na rozpocz~cieMisji czwar
seem kultu rell!}iJnego. Chodzi u a lego maia 1937"', 
przyko!klelny klos . 

W kronrce Katolickiego Stowarzy- A,Z, 

(r" 
t , .' 

Prawle 4 lala dziala na terenie 
paratii i nasielskiego dekanatlJ 
Slowarzysze Ie Rodzln Katollc
kich. Organlzacja ta skupia dzisiaj 
40 osob. w y 20 z naszej parafii. 
POCZCllki dzia!alnosci SRK si~gaj<1 
paidziernika 1991 roku. Wtedy 10 
z inicjal'fWY ZG S RK w Plocku po
wstal w Nasielsku Oddzial Deka
nalny SRK. Stowarzyszeme jest 
organizacj'l spoleczn", posladaiCl
c~ wlasny stalut i osobowosc 
prawnq.. Celem Stowarzyszenia 
jest kszlallowanle zycla malien
skiego i rOdzinnego zgodnie z ety
kCl kalOlickq, a ta:i:e 
podeJmowanle inicjalyw spolecz
nych. gospodarczyc i politycz
nych majqeych na celu 
wszechstronnq pomoc rodzfnie, 

Organlzaqa JeS1 otwarla szcze
g61nie na osoby akceptuji:lce na
uk~ Kosciola I w l'lcznosci z 
KoSciole-n. Wyrazem tej li:lcznosci 

opieka nad Stowarzyszeniem 
" ,.,lana praculClcego w parafil. 
wybranego przez czlonk6w od
dzlalu, zaakceptowanego przez 
8iskupa I nOSZqcego miano asy
stenIa koscielnego. Obecnie la
kim asys e iem dekanalnym jest 
ksiqdz Krzysz of Jaroszewski. 

Na czela kaidego Oddzialu De
kanalnego SIOl prezes, Od , grud· 
nla 1994 roku un cl~ tf;) pelni Panl 
Henryka God] wska. znana na
sielska aptekarka. Plerwszym pre
zesem SRK w Nasiel ku byl 
Tadeusz Modzelewski' przewod
nlcz<\cy Rady Mie]sklej. 

Kaide eomlesj~czne spotkanie 
czlonkow S owarzyszenla po
przedzone jest Mszq $w. Potem 
odbywaJq Sl~ odczyty przygo OWY
wane przez czlon Ow I dyskulo
wane wsp61nle z kaplan em , 
Omawiana jes rOwnl i aktualna 
dzlalalnost rellgijna. spoleczna I 
charyla yw 2. Wspomntana dZla
lalnosc eha alywna jest naJbar
dziej wldocznym elemenlem 

tl.lnkcionowanlil SRK. Prawie od 
POCZ~lku is! I~~'a dziala punkt 
przYj owam3 I Nydawania uiy· 
wane] odziei:y. 90uwia. a nawel 
meblj I sprzli! u ~ ospodarstwa do
mowego. Na prz""sirzeni kilku lat z 
tel pomocy sko Z"'tstalo wiele bied

yen rodZIn, C~ecnie w wynl U 
uboienia SpOlqczeristwa coraz 
mnlej IUdzi prz<,"..azuje rzeezy do 
punktu W i 992 'OKU korzystajqc 
:z pomocy wladz :-1lejskich Stowa
rzyszenie uruC!1Qmllo przy ul. Ki
Iinskiego .,,;asny skfep 
spoiywczy. Korzystalo z iego 
wiele radzin bler;~ych i palologicz
nYCh. Zakupy c.<::>ywaly Sle bez
got6wkowo (pl<;(",1qdze zwracala 
Opleka Spolecz:-.aj. Caly zysk z 
dZialalnosci ski""YU przeznaezony 
byl na zorga IZ ':lwanie paczek 
SWlqlecz nyeh r; la nalbiednlel
szych dzied naueJ pala Ii. 

Kiedy sklep :;''7-estal dzialat (z 
przyczyn niezal<a-'1yeh od nasiel
sl<JCh dzlalac:zy c",varzyszenia) za· 
cz~to organizow~ 10 enQ fantowC\. 
Zys z lotani i p"",",:adze cd spo',so
r!Jw pr<eznaczorr.: O1.ln. na dofinan
sowanis pabyt ..J:>Ogich dziecl na 
ko omac Ie Ie:'. wyiYWlenia dla 
m100ziezy z pa 6.'ialnej Oazy, oraz 
.zakup materacy -1,a oiY.oime cho
rych. Zmartwlentq-'1 Panl Prezes Jest 
to. ze wchwlli o~eJ nie dysponuje 
zadny j funduSZ/...r"1I. 

L1cZ'lc na of ;;:.mosc naszego 
spoteczens w? ;Jani Henryka 
Godlewska pros. ,",'Szystkich zaln
teresowanych c.rz.ekazaniem po
mocy materia'I-""J (rzeczowej i 
linansowej) 0 ke-.-:a OSOblSly lub 
lelelonlczny pc.~ iJmerem 12
323, Pomoc na fiW 0 raf! do naj
bardzlej potrz",bu!qcych. 0 
ko takt proszor~ Sq rownlez oso
by.'~ 0 ':l ehCla~/::;': JzyskacwlfilceJ 
informacji 0 dz ;:,(alnosci Stowa
rtszenta Rodz:- <atalicklc . 

(awkJ 
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i.SZ€go Pasterza: "Otw6rzeie drzwl 
Chrystusowi". Misje zostana. prow
prowadzone przez ksili'i.y ze Zgro
madzenia Sw. Jana Boska. Salezja
nie - ks. Jerzego Gasika i ks.lreneu
sza Chmielewskie90. 

Przypomnijmy, ze po odzyskaniu 
niepodleglosci w roku 1918 Misje 
Sw. w naszej parafii przeprowadzo
ne zoslaly w latach 1922. 1937. 
1949,1960.1971,1981. 

Przebieg Misjl Sw, 

1. Niedz.ielll - 23.04.95. Ozien 
odnowienia pnyrzecz.efJ chrzciel
nych 

7.30 - uroczyste rozpoCZ!;lcie Misji 
. powilanie mlslonarzy 

godz. 9.00. , 0.30, 12.00, 17.00 
Msze Sw. z naukami misyjnymi 

2, Poniedziatek • 24.04.95 
Dzien odnowy wiary 

7.00 - Msza Sw. Z naukq og6lnq' 
raehunek sumienla 

9.00 - Msza Sw. z nauk'1 dla dzieci 
11.00 - Suma Misyjna z naukq 

og6lna. - nauka stanowa dla ko
biat 

15.30 - Nuna - Msza Sw. z na
ukq og61n'1 . rlauka staoowa dla 
kobiel 

18.00 . Msza sw. Z rlauka. stano
Wq dla kobiet. 

3. Wlorek - 25.04.95. Dzien pa-
mi(!ci 0 rzeczach ostalecznych 

7.00 - Msza Sw. z naukq og61rlq 
9.00 -Msza sw. z nauk'1 dladzieci 
11.00 . Suma misyjna - nabozerl

stwo zalobne na cmentarzu ' nauka 
stanowa dla ,n~zezyzn 

15.30 - Nuna - Msza sw. z nauka 
og61nq - nauka stanowa dia m!;li
czyzn 

18.00 - Msza Sw. z naukq og61n'1 
• nauk? stanowa dla m~zczyzn 

4. Sroda - 26.04.95. Dzien 
przeblagania za grzechy parafii 

7.00 - Msza sw. z naukq og61nq 
9.00 - Msza sw. z naukq dla dzieci 

- zakonczenie 
, 1.00 - Suma misyjna z. naukq dla 

chorych 
15.30 - Nuna - Msza Sw. i nabo

zenstwo przeblagalne 

18.00 - Msza Sw. i centralne na· 
boieristwo przeblagalne 

20.00 - Msza sw. z naukq dla 
mlodzlezy pozaszkolnej i pracuja.· 
cej 

5. Czwartek - 27.04.95. Dzien ro
dziny katolickiej 

7.00 - Msza s.w. z nauka. og61n'1 
9.00 - Msza 5W. z nauk'1 dla mla' 

dZlezy szk61 srednich 
11.00 - Msza sw. z nauka dla 

maiionk6w zodnowienlem przYSI~
gi malienskiej 

15.30 . Nuna . Msza sw. z naukq 
cia malzonk6w Z odnowien ,ern przy
SI'ilgi malzenskie) 

18.00 - Msz.a sw. z nauka. ala 
malzonk6w Z odnowieniem przYSI~
gi ali.er'rskiaj 

6. Plqtek • 28.04.95 - Dzien Eu
charystii 

7.00 - Msza s.w. z nauk"l og61
nq 

9.00 - Msza i:;w. z nauk<l dla mlo
dz,ei.y szk61 srednich 

1i .00 - Msza sw_ z poi:;wl.;ceniem 
rodzin Najswlf;l\szemu Sercu Jew· 
sowemu 

j 6.00 - Bierzmowanle 
18.00· Droga Krzyzowa M,sYjoa. 

poswi~cenle Krzyzy, kazame, siu
bowan ie na wiernosc Krzyzowi, 
Msza 5W. 

7. Sobota· 29.04.95 - Dzien hol
du Matee Bozej 

7.00 - Msza sw. i hold Matee 80' 
zej 

9.00· Msza sw. z nauk'1 dla miD:'
dzieiy szk61 srednich - zakor1cze
nie 

11.00 - Msza i:;w. I hold Matee 
Bozej 

'8.00 . Msza i:;w. i hold 1\~alce 

Boi.ej 
Po nabozeristwie - Posw1fcen,e 

pojazd6w 
Od rana wystawiona woda i:;wi(!

cona misyjna· poswi~cona dla wier
nych 

8. Niedziela - Msze sw. jllk w 
kaid q niedziel.;, polqczone z 
udzieleniem odpuslu zupelnego 

Centlaine naboieristwo na su
mie, po MSlY sw. poswi~cenie Krzy· 
ia m'syjnego . procesja . postawie· 
nia Krzyza. 

16.00 - Nuna . zakonczenie Mistl 
z poslawieniem Klzyza. . 

dokorlczenje ze str. 1 

pelnl rekompensujCj wydatki na 
gazet!';" kt6re SCl coraz wifilksze. 
Drozeje druk, droi.eje papier. Po 
dougie - zesp61 redakcYJny skla
da sj~ z ludzl, kl6rzy z pasJi i 
zami!owania wykonujq lq praCl;!, 
w wi~kslOsci w wolnych godzi
nach ad pracy. ponlewai: zawo
dowo pracujq w innych 
zakladach praey, lub na Innych 
s tanowis kach. Chcqc zwifil
kszyc czt;lstotliwosc wydawania 

kszenie dOlacji na ten eel z 
Urz~du Mieiskiego oraz zatrud
nienie co najmniej jednego pra
cownlka na stale. 

o tych i 0 innych problemach 
zwiqzanych z v,vydawaniem gao 
zety rozmawialismy z wladzami 
miasta i gminy na uroczystym 
lubileuszowym spotkaniu w re
dakcii Z okazji pierwszei roczni
cy. 0 skutkach tyeh rozm6w i 
dalszych planach wkr6tce Sza
nownych CZy1elnik6w poinfor
mujemy. 

Zesp61 redakeyjnygazety, polrzebne jest ZWIt;)

3u6ifeuszowe spotK...,anie 
Z okazji pierwszej rocznicy "Zy

cia Nasielska" w 10kaJu edakcji w 
kinie "Niwa" odbylo si(! uroczyste 
ju bileuszQwe spotkanie zespolu 
redakcyjnego z przedstawicielami 
wladz gmi nych. W spotkaniu 
udzla! wzi~li: burmistrz Wojciech 
Ostrowski, Z·ca burmis\rza Stani
slaw Tye, oraz przewodniczqcy 

RadyTad eusz Modzelewski. Zapro
szeni goscie pozytywnie wypowie
dzieli si~ 0 gazeCIG. Zapozna!i si~ l 

problemami i obiecali pomoc w dal
szym okresie ukazywania sifil "Zy
cia". 

Tradycyjn'1 lampkq szampana 
wniesiono toast za pomyslnosc i do 
zabaczenia za rok. 

Na zdl,?clU od lewel: Adam Stamirows' i, Andrzej Kordu!ewski, z-ca burmi
strza Stanislaw Tye, burmistrz Wojc'ech Ostrowski. przewodnicz'!.cy Rady 
MleJskiej Tadeusz Modzelewski podczas okolicznosciowego loaSlu - "do 
zobaczenl a za. rok". 

nie tei w cz~sci musialy bye opr6inione. Ale dzieloa gospodyni 
mog!a sil; przed kaidym pochwalic zapobiegliwosciq swojq, bo 
owe sklady I splzarnie godne by!y widzenla. 

W tym samym lewym skrzydle, gdzie na pi~trze byla szkola. 
na dole byly obszerne izby, jedne jasne, drugie przyclemnione, 
a wszystkie chlodne i przewlewne. Ze srodkowej Izby byly 
schody do loch u, tam staly w beczkach miody, wis nI aki, mali nia
ki, nalewki r6zne, wreszcie piwo, kt6re sili! robilo co miesiqc. a 
nasl~pnie w konwiach do uiy1k6w domowych roznosllo. Wino 
bylo w osobnym loszku pod kluczem samego starosty i uzywalo 
si~ tylko ad "wielkiego dzwonu" jak wtedy mOwiono. 

W pierwszej izbie. na szerok!ch slolach suszyly sil;! r6zne 
gatunki mqki pszennei i zylniej, na kazdym siole lezaly podwolne 
grabki do przegarniania lejze i drewnlana sz.ufelka do nabiera
nia. Zytniej ma.ki doslarczaly wlasne wiatraki, pszenna. mielono 
o mill; w Lelewie nad Wkrq, gdzie by! slawny mlyn opalrzony we 
francuskie py1le. Kasze zas rozliczne i krupy, to na jagielnikach, 
to na rf;cznych zarnach w r6iny sposob w domu wyrabiano. 

W leji:e iZbie, prz.y sciaoach police byly zaslawione !askami z 
maslem, z grzybami, rydzami, og6rkami w oecie, garnkami 
miodu i powidel. Wience grzybow, cebuli, jarzyn suszonych, 
sialki ser6w peIne zwieszaly si~ ad powaly. 

W nast~pneJ przyeiemoionej izbie bylo kr61estwo w~dlin sma· 
kowitych. Szynkl, schaby, g!owizny, ozory, p61geski. lososie i 
w~gorze. liczne polacie sadta i sloniny, mogly nie malq zalogt;) i 
6 

przez rok wyzywle, nie m6wia,c 0 beczkach srubami drewnianyrni 
przykr~conych, pelnych mi~sa solonego wolowego i baraniego. 

Trzecia izba. do kl6rej staroseina zawsze z. radosnym wcho
dzila usmlechem, byla skladem pl6cien w sztukach, drelich6w 
pasiastych, kilim6w krasnych, tak zwanych welniak6w na suknie 
i fartuchy. R6wniez wisialy lam setki motk6w cremnej i grubszej. 
Inianej i konopnej prz~dzy I welny larbowanej u farblarzy w 
miescie Plonsku. 

W lymze miescie wyprawiano wtedy sk6ry podeszwiane i saki, 
klare zalmowaly cafy osobny kat w izbie, a z kt6rych szewe 
nadworny szy! buty, C1Zmy j trzewikr dla cale; slui:by dworskiej. 

Slaroseioa bardzo dbala 010, ieby jej poddankl byly dobryml 
przqdkami i tkaczkami. Totei: dolne izby prawego skrzydla byly 
zaj~te przez warsztaly tkackie. 

Byl to ezas, w kt6rym w oaszym kraju zacz~1i osiadac lak 
zwani Holendrzy. Konslanty Zieiinski, arcybiskup Iwowskl, jeden 
z pierwszych sprowadzll kilkaoascie rodzln do Skempego. Na
sielska pani ai: stamlqd sprowadzila tkacza Franca Rynasa. 
kt6ry przerabial Przlildzf; i uczyltkaclwa wyborne dziewcz(lla. 

W nasielskim zamku kazda pora miala sabie wlasciwe, pozy
teczne j przyjemoe zajt;lcia, zasada. zas gl6wna, bylo zapewnic 
wygodne i.ycie domowemi srodkami, skrz~tnie grosz zbierae, 
ale tylko dlatego, ieby w polrzebie kraj. kosei61 i nieszcz~sliwi 
hojne wsparcie znaleill. 

(c.d.n.) 
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BIJA DZWONY
 ZarzCjd Miejski w Nasielsku ogla52a III pisemny przetarg 

ofertowy nieograniczony na sprzedaz zabudowanej nie
ruchomosci, polozonej w miescie Nasielsku przy ulicy 
WarszawskieJ 14. 

przedmiotem przetargu jest: 
2- grunt 0 powierzchni 174 m , olnaczony jako dzialka 

nr 114013 
~ budynek 0 kubaturze 1.714 m3 z mozliwoSciq prowa

dzenia dzialalnosci 0 charakterze usfugowo-handlowym. 

Gena wywolawcza wynosi 50.000 (slownie: pi~edziesiqt 
tysi~cy zlotych). 

Pisemna oferta powinna zawierae: 
1. proponowanq cenl? 
2. og61nCj koncepcjE;! zagospodarowania nieruchomosci 
3. imi!;!, nazwisko i adres oferenta lub nazw~ i siedzib~, 

jezeli qfe.rentem jest. osoba prawna . 
4. oswladczenle, ze oferent zapoznal Sl~ Z warunkami 

przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeien. 
Oferty z dopiski~m 0a kopercie ,,~RZETARG" .naleiy 

skladac w Urz~zle MleJsklm w Naslelsku w terrmnie do 
dnia 19 kwie\nia 1995 roku, pok6j nr 10. 

Komisyjne otwarcie cfert nastqpi W dniu 20 kwietnia 
1995 roku 0 godz. 10.00, pok6j nr 13. 

Warunkiem przystqpienia do przetargu jest wplacanie 
wadium w wysokoSci 10% ceny wywolawczej Ij. 5.000 
zlotych (s!ownie: pi!;!c tysi~cy zlotych) najpoiniel w dniu 
przelargu do goo'z. 9.00 w kasie lUI. Urzr;du. 

Wadium przepada w przypadku adstqpienia ad zawar
cia umowy notarialnej. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wy
boru aferty oraz uniewai.nienia przelargu bez podanla 
przyczyn.... 

Po nledoJsclU do skutku III przelargu w tym samym dniu 
odbf;dq si~ negocjacje w celu sprzedaiy nieruchomasci 
w dradze bezprzetargawej. 

Szczeg6lowe informacje rnoi.na uzyskac w Ur:z~zie 
Miejskim w Nasielsku pok6j nr 10, lelelon 12,664, 12-427. 

I Sprzedam dzialk~ budowlanCl w Nasielsku 
przy ul. Lesnej 

Wiadomosc: 

Filipowicz Stanislaw, ul. POW 77 

REPERTUAR FILMOWY 
kina "Niwa" od 11. 4...14.05.95 r. 

10-12.04. 
"Droga do VellVille" komedia, prod. USA
 
cena biletow: 3,5 zl
 
20-23.04. 
"Dzika rzeka" przygodowy, prod. USA
 
cena bilelow: 3,5 zl
 
27-30.04. 
"Mary Shelleys Frankenstein" horror, prod. USA 
cena bilelow: 4,00 zl, dla grup zorganizowanych: 3,50 zl 
11-14.05. . 
"Wywiad z wampirem" horror, prod. USA 
cena bilelow: 3,5 zl. 

Wszystkim kinomanom oraz sympalykom filmu zyczymy 

"WESOlYCH SWIA.T" 

Bijq dzwony na wsze slrony 
G!osno nieslychanie. 
o poranku sWlei.ej wiosny 
Gloszq zmartwychwstanie. 

G!OSZq swialU wiese radosnq
 
W wiel\<:anocne swi~la.
 
Jezus Chrystus wyszedl z grobu,
 
ZelWal smierci p\?ta.
 

Radosc wielka. nieslychana, 
Serce rainiej bije. 
Um!;!czony Jezus Chrystus 
Znowu wsr6d nas zyje. 

Chwala Tobie Panie Jezu, 
Za swiata zbawienie, 
Za meczensk<:j smiere na krzyzu 
Nasze odkupienie. 

Jerzy R6zalski 

Autorem wiersza jest emerytowany nauczyciel rnuzyki Pan 
~Jerzy R6i.alski, kt6ry jui. goscil na lamach naszej gazety. 

, .Za przeslane zyc~enia swiCjteczne serdecznie dzi~kujemy 
1 rownrez caly zespol redakcyjny zyczy Panu Jerzemu Zdro
wych i Spokojnych Swiqt. 

8
r 

WI~TA WIELKi\NOCNE 
Wielkanoc, najwililksze SW1~ czne" I - podobno - skuteczne 

to chrzescijanslwa, w dawnej by!y zw!aszcza w sprawach 
Polsce przerodzito si~ w najwl~' "milosnych", sercowych. 
ksze swj~lo kulinarne. Opisy Na dawnych Kresach istnial 
staropolskich uczt wielkanoc zwyczaj taki, ze w Wielki Pi<jlek 
nych, ktore urzqdzali na swych kobiety wiejskie obdarowywaty 
dworach .'lIe lylko magnaci, ale ksi~dza jajarni przewaznie pi
tei drobna szlachta, sugerujq ii sankami. Obyczaj ten Doisal 
strona religijna Iego $wili!la lO przebywajqcy w Polsce Z3 pa
slala zepchni~ta na dalszy plan, nowania Zygmunla III Wazy i 
uSIr;puiClC mlejsca "uciechom·' Wladys!awa IV, francuski archi
podniebienia. lekt i kartogra( Guillaume de Be

W polskiej kuchni ludowej auplan twierdzqc, ze w dwie go
WleJkanoc byla znacznie skro· dziny ksiCjdz zebral do 5000 jaj. 
mniejsza ad szlacheckiej. 8ar DZ1li!kujqc poboinym ofiaro· 
dzo silnie zwiqzana z dawnyml dawczyniom, calowal dziewczy
zwyczajami i obrzr;dami. Do ta ny j co mlodsze kobiely, starym 
kich relikt6w poganskich jesz zas babom podawal rli!k~ do 
cze wierzen nalezq pisanki - jaja ucalowania. 
golowane na twardo, bal"Nione, Nie zapominajqc 0 zwycza
kunsztownie zdoblone przez jaeh wie!kanocnych, w (erv.;orze 
wiejskie kobiety. przygolowari do Wielkanocne

ZwyczaJ ten, by na wielkanoc go sniadania nie przegapmy le
nym stole nle zabraklo koloro go co najwainiejsze. 
wych "kraszanek" przell"Nal Nie Sq Lo swi~ta "obzarstwa", 
wiekl i utrzymuje si~ nadal. Jajo ezy cukrowego baranka, ale 
jest prastarym symbolem zycia, Swir;ta Mi;ki Panskiej, Zmartwy
kr610walo na wielkanocnym sto chwstania i Odkupienia. 
le, gdyz Wielkanoc iest zarazem MW. 
swi~tem budzCjcej sil;) do iycla 
przyrody. 

Szczeg6lnie ch~tnie bal"Nio
no jaja na kolor czel"Nony. Pi" lyelE
sanki te posiadaly wedlug slo ,wianskich prastarych wierzen 
szczegolne "wJasciwosci magi- NASIELSKA 
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Rozwlqzaniem krzyzowki jest przys!owle ludowe 

Kt6re prosimy nadsy!ac na adres redakcji "Zycie Nasielska" do dn. 30.04.95. 

POZIOMO: 
6 - RezelWa, 9 - Walczy na ringu, 13 - Ada - slawna aktorka. 

14 - Leczniczy nawiew, wziewanie, 16 - Uiga od biskupa lub 
papieia, 18 - Mowa zaby, 19 - .. J opierunek, 20 - Streta, 21 
Kontuzja, 24 - Pot. 0 pi1ekantropie, 26 - Winogronowe, 28 
Ochrona glowy, 29 - Buraczany sZkodnik, 31 - Bron z ostrzem 
na drzewcu, 33- ...Longo, czolowa "kolarka" swiata, 34 - Wy
mj~ty jak. .. , 36 - Doplyw Wisly. 38 - Pierwsza pornoc w razie 
krwotoku, 40 - Rybacki sprz~l, 41 - Rodzaj gry w karty, 43 
Tomasz - jeden z filater6w, 45 - Uciq±liwy chwas1, 46 - Miasto 
nad Nysq Klodzkq, 47 - Zboie, 48 - Samochodowy "Tour de 
Pologne", 49 - Silny wstrzqS psychiczny, 51 - Jednostki 5wiatlo
czulosci, 54 - Duchowy przyw6dca indyjski, 55 - Owczarek 
w~gierski, 56 - Gory - granica Europy na wschodzie, 57 
Protestancki kosci6l, 58 - Malenki fakt, 59 - Z ko(einq (uZywka). 
60 - Zyje w wodzie, 1 - Pnie sil;) po niej chmiel. 

PIONOWO: 
1 - Bezpieczenstwa w samochodzie, 2 - Hodowlany na 

sWiqteczny slol, 3 - Gniecenie, 4 - GrajCl je aktorzy, 5 
Tery1orium, okr~g. 7 - Dobra lub zla, 8 - Zbo2:a wiosnq. " . 
Bartok, kompozytor w~gierski, 10 - Majq i.6lte brzuszki, . 
Male ze stopniami, 12 - Slodka wodka, 15 - Ciiba, scisk, 17 
- Stop niklu z chromem, 22 - Miejscowosc na HelLi, 23 
Mi~sien reki, 25 - Nicpon. 27 - Rzeka w Niemczech, 30 
Portu~alskie wino, 32 - Dawny pieniqdz zloty, 35 - Slolica 
Angoll, 37 - GI6wna w kosciele. 39 - Przesmiewcy. 40 
Sztuczny satelita, 41 - Handlowa planela, 42 - W rekach 
narciarskie, 44 - Kr6tki utwor literacki, 49 - Staroi.. stolica 
Persji, 50 - Zaci~ty wroga rub elek1ryczny, 52 - Daw. droga, 
trakt, 53 - Dylelanl. 

Rozwl<\zanie krzyi.6wki z numeru 3: 
- aforyzm T. Fangrata "Narod wierzyl ekiple i leraz ledwo 

zipie". 

Nagrodl;! - niespodzianke wylosowala p. Iwona Bryskie
WICZ z Nasielska. 

Nagrod~ przeslemy poezlC!. 
Gralulujemy! 

HUMORKl
 
Na eleganckim przYJ{lCIU W 

wyzszych sferach. gospodarz 
pr6buje przedstawic sobie 
dwoch gosci: 

-lajdak, zlodziej! - mamrocze 
pierwszy patrzqc na drugiego. 

- Oszust, bandyta! - warczy 
drugi. 

- O! Widz~ ie panowle jui SlCil 
znajq! - stwierdza z usmiechem 
gospodarz. 

Do taks6wki wsiada pijany 
kHent i m6wi do kierowcy: 

- Do domu prosz.{l!l! 
- Konkrelnie. gdzie? - pyla la

ks6wkarz. 
- Jak to gdzie? - do duiego 

pokoju!!! 

W szpitalu pacjent pyta leka
rza: 

- Panie doktorze co ml jest? 
- Nie mam poj~cia. dowiemy 

sir,l po sekcji z.",:l~k.!! 

- Do widzenia i szcz~sljwej 
podr6Zy - m6wi mqz do zony 
odprowadzaja.c iCl do pociq 
guo 

- I wracaj 5zybko mamusiu! 
dodaje synek. 

- Cicho. cicho bqdz l - milyguje 
go ojciec. 

W czasie kazania ksiqdz mo
wi: 

- Moi drodzy, malienstwo jest 
jak przyslan, na ktorej spotykajCl 
si~ dwa okrl;Jty po rejsie na mo
rzu zycia! 

Wlem slychac glosny szept 
dochodzqcy z lawki: 

- Teraz wszystko rozumiem l 
ja mialem nieszcz~scie spotkac 
sie z okr~lem ."':0jennym!!! 

- Nad czym si~ z3stana - Wracam od denlysty! -. 
wiasz? - pyta kolega zalrasowa - Co w tym wesolego?! 
nego przYJ3ciela. - Nie zaSlal?~\go!!1 

- Po oddaniu dlug6w. zapla
ceniu rat. zostalo mi jeszcze ca - Tato - nie mog~ zrozumiec 
Ie pol miliona. Nie mog~ sobie dlaczego m~zczyzna maze 
przypomniec komu ich jeslcze miec lylko jednq :i:on{l? - dziwi 

1nie oddalem.. si~ maly Karol. 
- 80 widzisz - t1umaczy mu
 

Na ulicy spotykajq sie dwaj ojciec - jak si{l o:i:enisz 10 zrozu

koledzy. miesz ze prawo chroni m{l2:czy


· Czemu jestes taki wesofy? zne! 

HUMORKI ZE SZKOLNEJ
 
LAWY
 

·..Jagna doila krowy i rycza
la... Redakcja ..Zycla Nasielska" 

- Moje ulubione przedmioty 10 zaprasza wszyslkich do wsp6!
wychowanie fizyczne j plastyc:z redagowania "HUMORKOW" a 
ne, bo z polskiego robi!; b!{ldy szczeg61nie nauczycieli ze 
pomograficzne. szk6l nasielskich. 

• Cezary wszedl do okrClglego Serdecznie zapraszamy!!! 
slolu i usiadl w kqcie. 

- Zbyszko jechal na koniu i 
piana lecla!a mu z pyska. • 
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Tenis st -wy.Pilka T10Zna'· 

Pilkarzejui grqjq! 
Pod koniec marca rozpocz~a si~ runda rewani:owa ligi 

krajowej pilki noznej. Pilkarze "Zl;>ika" w dotychczas rozegra
nych meczach uzyski'lli wyniki: Zbik - Baboszewo 1:2, Mla
wianka II - Zbik 4:2, Zbik - Lidzbark 2:1. Nalomiast juniorzy 
wygrali z Baboszewem 4:1 i Lidzbarkiem 7:2. 

, W kolejnych meczach 0 mistrzostwo A klasy siatkarze 
Zbika osiqgn?li nast~pujqce wyniki: z EleklrycznosciClIl War
szawa 3:0, z Elektrycznosciq I - 1:3 i 0:3, z Tluszczem 3:0 i 
2:3, z WATem W-wa 1:3 i z Zegrzem 3:1 j plasujq si~ w srodku 
labeli. 

Wicemistrzowie z LO 

Powoli siatk6wka wyrasta na dyscyplin~ nr 1 w naszym 
miescie. Po udanym slarcie druzyny ..Zbika" w warszawskiej 
klasie "A", sukces odniosl szkolny zesp61 z nasielskiego 
Liceum Og6lnoksztalcqcego. M!odzi sportowcy na turnieju 
rozegranym w Mlawie 8 marca zdobyli wicemistrzostwo wo
jewodztwa ciechanowskiego szk6t ponadpodstawowych. 

Aby doslaG si~ do finalowej ..czw6rki" nasielszczanie wy
grali eliminacje strefowe pokonujqC silnq druzyn~ Zespolu 
Szk61 Zawodowych z Pultuska 3:0. Turniej finalowy rozgry
wany byl systemem kai:dy z kai:dym. W pierwszym wyslepie 
nasi siatkarze zmierzyli si'i) z mistrzem wojew6dztwa ciecha
nowskiego z 1994 roku - drui:ynq Lieeum Og6InoksztalcC\ce
go z Mlawy. Po dramatycznym i stojqcym na wysokim pozio
mie spotkaniu pokonali gospodarzy w setach 2:1. 

Ko/ejnym przeciwnikiem byla drui:yna Zespolu Szkol Za
wodowyeh z Ciechanowa, kt6ra zostala pokonana w setach 
2:0. W meczu 0 pierwsze miejsce nasz zespol spotkal siE;! ze 
sportowcami Zespolu Szk61 Rolniczych w Zielonej. Przeciw
nik tego dnia byl zbyt lrudny do pokonania dla nasielskich 
lieealistow. Zoslali pokonani w selach 2:0. Warto podkresiic, 
ie zesp61 ZSR z Zielonej jest jednym z eztereeh najlepszych 
druzyn siatkarskich szko/ rolniczych z calej Polski. Mimo 
zaj~eia drugiego miejsca, opiekun zespolu Waldemar Wrob
lewski, by! zadowo!ony z pos1awy swoich podopiecznych. 

Na szczeg61ne wyroi.nienie zasluguje G6recki Arkadiusz, 
Sobieeki Marek i Rozanski Dariusz, Pozostali czlonkowie 
druzyny to: Zawadzki Robert, Gladkowski Pawe!. Lewando
wski Marek, Cyranowiez Pawel. Kilku chlopcow z lego zespo
lu slanowi trzon siatkarzy "Zbika", pozostali powinni wkr6tce 
do nich dolqezyc. 

Aby nasi mlodzi i niewqtpliwie utalentowani sportowcy 

Cztery tytUty m· trz6w 
wojew.6dztwa 

dlaZbika 
W marcu br. odbyly sie w Sonsku Mistrzostwa Wojewodz

twa w lenisie stolowym w kategorii mlodzik6w. Na starcie 
stan~o okolo 60 najlepszych mlodzik6w wojew6dztwa. KlasCl 
dla siebie byl; zawodnicy i zawodniczki nasielskiego Zbika. 
Na eZlery moi:liwe do zdobycia lytu!y zdobyli eZlery. W kate
gorii dziewczqt zwyciezyla Klaudia Szadkowska wyprze
dzajqc Beal~ Jakubiak z Sonska i Marzen~ loziriskq z Lidz
barka. 

W kategorii chlope6w tytu! mistrza zdobyl Krzysz10f Sta...,i
rowski wyprzedzajClc swego koleg~ klubowego lukasza , 
rzejewskiego, oraz Zbigniewa Ruminskiego z Siemiqtkowa. 

Dwa tytuty wojew6dztwa zdobyli nasielszczanie w lurnieju 
druiynowym. DZjewcz~1a wyprzedzily zespoly z Sonska i 
Lidzbarka, natomiasl chtopcy wyprzedzili zespo!y z Radzy
minka i Siemiqtkowa. 

W kwietniu nasi reprezentancj b~dq walczyc w mistrzo
stwaeh makroregionalnych 0 zakwalifikowanie siEil do Mi
slrzostw Polski. 

Nalezy podkreslic, ie Klaudia Szadkowska ma juz za· 
pewniony udzial w Mistrzostwach Polski w turnieju indywidu
alnym. 

Ztoto i srebro dla Nasielska 

W Zurominie odbyly sj~ Wojew6dzkie Igrzyska Mlodzieiy 
Szko!nej w tenisie stolowym klas V-VI i VII-VIII w turnieju 
drui:ynowym. Nasielskie szkoly byly reprezentowane przez 
zawodniczki 2e Szkoly Podstawowej Nr 1, oraz zawodnik6w 
48 Szkoly Podstawowej Nr 2. Klaudia Szadkowska i Marta 
Zolnierzak zwyci~i:yly w klasach V-VI, natomiasl Pawel ,C,,_ 

kolnicki i Rafal Slrachowski zawli drugie miejsce w klas 
VII-VIII. 

mogli podnosic swoje umiej~tnosci, potrzebne jest jak naJ
szybsze oddanie do uzytku hali sportowej. Dzisiaj warunki do 
lreningu i rozgrywania spotkan Sq bardzo trudne. Sala w 
Szkole Podslawowej Nr 2 nie jesl w pe/ni przystosowana do 
uprawiania tej dyscypliny sportu. Apelujemy zatem do wladz 
naszej Gminy 0 priorytetowe potraklowanie dokonczenia bu
dowy hali. BE;)dzie to nie tylko w interesie sympatykow sportu, 
ale r6wniez w inleresie wszystkich mieszkanc6w naszej 
gminnej spoleeznosci. 

a.w.k. 

Adrea R-.d&kcji: 
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ZeopOl nodek"yjny: 
A, KordulewS!<i. A. S1.;]m"ow~l. A ZawadzkJ, M Wasle'ZyfleJ<, ZOjeC1a: T. Zawad~kJ 
Prcjekj wlnle~y Of~l SHOr~a rCkksrnow.o. M. Gn.:t::led·o. 
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