Zarowych i spo/Wjnycfi
Swiqt Wiefka1UJcnycn
iye.zy swoim czytefni/Wm

Pierzchly mroki nacy ciemnej,
A blysn~ty ranne zorze.
Dnia trzeciego, wczesnym rankiem,
Zmartwychwslales panie Boie.
Ziemia woko! si£i! zalrz£i!sla.
Zaryczaly twarde skaly,
Gdy gr6b swi~ty opuszczales,
Jezu Chryste, wiecznej chwaly.
Na nic zdal si£i! kamieri wielki.
Na nic czujna slrai: si~ zdala.
Kt6ra bacznie, dniem i nOCq,
Twojej groty pilnowala.
ZI~kla si£i! strai i strwozyla,
Gdy gr6b w skale pusty zQstal.
Nie widziala kiedys Jew,
Samowladnie z niego powstal.

Radosc w niebie i na ziemi
Ze zwycif;lstwa. Twego Panie.
Nad szatanem. pieklem, smierciCl,
Przyszlo swi~te zmartwychwstanie.
Oczy Malki, dotqd smutne.
Ozisiaj pelne Sq wesela.
Gdy ujrzaly Ci~ Zywego,
To byla Wielka Niedziela!
Scichly iale j lamenty.
Boiy Iud rozweselony,
Bo zmartwychwstal z ciemnej groty,
Jezus Chrystus um~czony.
Wieczna chwala Tobie Jew:
Za TWq m~k£i! i cierpienie.
Za krzyz swi£i!ty, co diwigales.
By niesc swiatu odkupienie.

Jerzy R6i.alski

W marcu Zarzqd obrado
wal tylko raz (szesnastego).
Posiedzenie zostalo zwo/a
ne na wniosek Przewodni
cZqcego Rady Miejskiej w
celu przedyskutowania uwa
runkowan wynikajqcych z
podj~lej przez Rad~ uchwaly
dotyczqcej sprzedaiy lokali
uiytkowych. W obradach
uczestniczy/ prawnik gminy.
Problem rozpatrywano wie
loaspektowo. Przypornniano
histori~ powstania tych loka
Ii, posob przekazania ich w
dzieriaw~, przygotowania
do ieh sprzedaiy oraz prze
bieg ostatniej sesjl. Przwod
niczqcy wnioskowal 0 zwola
nie specjalnej sesji, w czasie
ktorej jeszcze raz zastano
wiono by si~ nad formq zby
cia lokali uzytkowych oraz
sprzedazq innych nierucbo
mosci a takZe zapoznano by
si~ ze sprawozdaniami z
prac Komisji.
W kolejnym punkcie Bur
mistrz poinformowal Zarzqd
o projekcie zorganizowania
w Nasielsku dlecezjalnych
dozynek 1998 i zwiqzanych z
tym problemami organizacyj
nyml oraz 0 swoim udziale w
forum samorzqdowym przy
Sejmie.
Dluiszq dyskusj~ czlon
k6w Zarzqdu wywolalo pis
mo Banku Wsp6lpracy Re
gionalneJ w Krakowie b~dCj
ce odpowledziCj na ofert~
miasta w sprawie nabycia
wierzytelnosci dotyczqcych
dzia/ki, na ktorej planuje si~
zlokalizowanie oczyszczalnl
sciek6w. Bank proponuje na
bycie tych wierzytelnosci za
kwot~ 20.000 zl. Kwota 1a
jest wyisza od tej, k16rq za
proponowal Zarzqd, ale jes1
do przyj~cia pod warunkiem
zabezpieczenia naszych in
teres6w. W lym celu roze
znane zostanq aspekty
prawne oraz przeprowadzo
ne zostanC\ rozmowy z wlas
cicielami przedmiotowych
gruntow.
Zarzqd zapozna/ si~ z in-
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formacjq dotycZqCCl stanu
technicznego kotlowni osied
lowej przy ul. Slarzynskiego.
Potrzebny jest jej remont i
modernizacja. WstE;?pnie r02
patrzono trzy mozliwosci:
przylqczenie ogrzewanych
przez t~ kotlowni~ budynk6w
do cieplowni przy ul. Elektro
nowej (posiada rezerwy cie
pIa), rnodernizacj~ i zamian~
piec6w w~glowych na gazo
we lub zastosowanie paliwa
olejowego. W punkcie tym
zapoznano sit;1 r6wniez z in
forrnacjq dotyczqcq sytuacji
finansowej Zarzqdu Gospo
darki Kornunalnej i Mieszka
niowej za 1997 r. Informacj~
t~ przyj~to do zatwierdzajq
cej wiadomosci.
W dalszej cZE;lsci rozpa
trzono wniosek nasielskiego
AWS-u, ktory dzialajCjc w
Imieniu posl6w na Sejm RP
pan6w
Mi roslawa
Koilakiewicza i Wojciecha
Arkuszewskiego wystClPil z
prosbq 0 umozJiwienie stwo
rzenia w lokalu przy ul. Kiliri
skiego 6 biura poselskiego.
Zarzqd wyrazil zgodli! na la
kie wykorzystanie lokalu i
ustalil stawk~ za uzytkowany
10kaJ w wy okosci 400 zi mie
si~cznie. Pieniqdze b~dq
przekazywane na konto
UrzE;ldu.
W koricowej cz~sci spot
Kania wr6cono do sprawy
wodoclqgowania wsi. Anali
zowano wniosek Komisji
Przetargowej w sprawie
wodociqgowania miejsco
wosci WCjgrodno i Krogule.
Obowiqzujqcq w tej sprawie
jest decyzja Rady ustalajqca
wysokosc doplat ad gospo
darstwa w wysokosci 1200
z1. W pierwszej kolejnosci
wodociqgowane bE;ldq wsie:
Krogule. Mazewo, Pianowo i
Wqgrodno. Kolejnosc dal
szych prac Zarzqd ustali w
terminie p6zniejszym.
Panadto Zarzqd powala/
Komisj~ Przelargowq do
przeprowadzenia przetar
g6w na sprzedaz nierucho
mosci oraz postanowi/ sfi
nansowac nagrody dla pll
karskiej Ligi Szostek.
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Wynotowal AZ.

B~dzie

lepsza tClcznosC

Przewidziane jest zlokalizowanie w naszym miescie masztu dla
potrzeb cylrowej telelonii kom6rkowej GSM. B~dzie on zlokalizQwa
ny przy ul. Plonskiej na lerenie ZGf<iM. Wiadornosc fa ucieszy tych
wszyslkich, kt6rzy juz dose dJugo posiadajCl odpowiedni sprz~ .. lecz
nie mOQCl z niego korzysla6 w Nasielsku.

Ograniczenja w ruchu
Wiosnq kaidego roku ustawiane Sq okresowo na terenie nasze]
gminy znaki ograniczajqce cit;lzar calkowity pojazd6w do 15 lub
nawet 10 ton. Przyczynq lego slanu jest to, ie w lrakcie budowy
tych dr6g nie by! przewidziany ruch lak ci~zkich pojazd6w, Jakie
abeenre Sq uzywane. Wok61 Nasielska zlokalizowanyeh jest kilka
zwlrownl, dla ktorych tego rodza]u ograniczenla Sq szczeg61nte
klopotliwe. Wyjsciem z sytuacji bylaby naprawa nawierzchni niekt6
rych dr6g, bo rnaczej sytuacja b~dzie powtarzala sifi! corocznie.

PalClce si~ wysypisko
W tej chwili nie wiadomo kto i dlaczego podpala odpady na
wysypisku smleci w Kosew.e. Juz samo zlokalizowanie skladowiska
lest uciCjzllwe dla mieszkar1cOw wioski. Dyrn z palqcego si~ wysypi
ska Ie uciqzliwosci powll;;ksza. Znacznq cz~se odpad6w slanOWlq
tworzywa sztuczne. a dym powstajqcy przy ich spalaniu jest wyjqt
kawo niebezpleczny dla zdrowia.

Przetarg
Odbyl Sl~ przetarg na woienie posp61ki na dragi wiejskie. Wygrala
go lirma "Bustrans" majClca SWq siedzibe na terenie gminy.

Szkolenie
Burmi trz i Skarbnlk Gmlrly wzieli udZial w kilkudniowym szkole
niu dotyczqcym zasad finansowania samorzqd6w (w tym i przy
szlych powla ow).

Wodocictgi wiejskie
WOj8wodzkl Zaklad Urzadzen Wodnych obsluguJe w wl~kszosci
zVllodociqgowane tereny wiejskie naszej gminy. Z dw6ch uie6 (Nuna
i Psucin) woda dostarczana jest do okolo 500 odbiorc6w. Cena
wody wynosl 1,12 zl. Dyrekcja zapewnia, ie ewenlualne awarie
usuwane b~dq w ciqgu 6 godzin.

Pob6r - wiosna 1998
W dniach i 8.111-1 .IV. przeprowadzona zostala komisja poborowa
rocznika podstawowego 1979. Obowiqzkowi zg!oszenl<3 sie do Re
jonowych Komisjl Lekarskich i Rejonowych Komisji Poborowych
podlegaly lakie te osoby z rocznik6w starszych, kl6re do lej pory
nie dope!nily obowiClzku zgloszenia sil;l przed tymi komlsjami.

Gminna statystyka
Powierzchnia m~asta i gminy Nasielsk v.ryllosi 198,q,049 km . Z
tego 185,3344 km przypad~ na gminl;l, a 12,6705 km na mlaslo.
G~stos6 zaludnienia na 1 km wynosi 96 os6b. W miescie na jednym
kilometrze kwadratov.ryrn zamieszkuje 580 os6b a na wsi 63 osoby.
Najwi~k~f''l terytorialni~ wsia Jest Nuna. Zajmuje ona powlerzchnil;l
8.35 km , ale na 1 km powierzchn i przypada tam t~lko 36 os6b.
NaJgl;lsciej zaJudnlonq miejscowosciq naszej gminy nle jest miasto,
lecz Piescirogi Now~. gdzie srednia 9l;lstos6 zaludnienia wynosl
1291 os6b na 1 km . Miejscowo~6 ta zajmuje za to najmniejszCj
powierzchnie, bo lylko 0,8982 km .
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W walce z alkoholizmem
20.111. dokonano odbioru technicznego lokalu przeznaczonego do
prowadzenia terapii antyalkoholowej.

AZ.

Paryzanin rode.-...-.-. z as·e ska
Co moze Iqczyc jednq ze sto
lic swiata - Pary:i. i malenki Na
sielsk. latwieJ chyba powle
dziee, co dzieli te dwie odlegle
miejscowosci. Okazuje sil;l jed
nak, :i.e Sq wil;Zi, ktare sprawia
jq, ie w Paryiu m6wi sil; 0 Na
sielsku, a w Nasielsku mawl sili!

Wielce cenionq i znaCZqcq po
staciq w Paryiu jest ksiqdz Ta
deusz Tomasiriski.
dzjelach tego Ksi/ildza i nie
kt6rych wydarzeniach zjego zy
cia slyszalem znacznie wczes
niej. Nie zwracalem jednak uwa
gi na Jego nazwisko, tak bardzo

o

Ksiqdz Tadeusz TDmasinskl w przyjacielskiej rozmowle z Ojcem Sw. Pler
wszy raz spo kal i Sl~ w czasie rzymskich studiow w 1946 r,

o Paryzu. Tym IClcznikiem Sq na
sielszczanie mieszkaJClcy w sto
!icy Francji. I chociaz SCj dumni,
ie :i.yjq w jednyrn z najpililkniej
szych rnrast 5wiata, to jednak
wracajCj cZl;sto rnyslami (i nie
lylko) do miasteczka nad maleri
kCj Nasiolkq, tu bowiem spli!dzili
najpi~kniejsze, bo dzieeil;ce i
mtodziencze lata.
Rainie potoczyly sllil losy na
szych ziomk6w nad Sekwanq.
Takie jest po prostu zycie, ze
jednym cos si~ udaje, innym los
nie szczl,Klzi zmartwien. Wiele
zalezy od Szcz/ilscra, ale 0 wiele
wiE;cej zalezy od zainteresowa
l1ego. A szczlilselu tez trzeba po
magac. Wit;lkszosc Paryzan na
sielskiego pochodzenia z.nalaz
la swe mlejsce w stolicy Francji.
o niektorych moina nawet po
wiedziee, ie zrobili karie y.

popularne w Nasielsku. Po pro
stu nie kOjarzylem Go z. naszym
tnrastem. Nigdy nie przypusz
czalem. ze bt;dzie mi dane po
znae czlowieka, 0 kt6rym tak
wiele styszalem.
Ksiqdz Tadeusz Tomasinski,
czlowiek swiatowego formatu,
urodzil si~ w Nasielsku 25
czerwca 1923 r. Oprocz niego
rodziee - Marianna (z domu Wy
szomirska) i Jan Tomasinscy
mlell jeszcze sledmioro dzieci.
Ojciec byl szanowanym w mies
cie rzemieslnikiem. Do chrztu w
nasielsklm kosciele podawali
Go: Adam Tomasinski i Broni
slawa Poniewarz. Sakramentu
swi~tego udzielll mu dziekan I
proboszcz nasielski ks. Stani
slaw PUJdo.
W Nasielsku ks. Tadeusz To
masinski ukonczyl szkol~ pod

slawowq. Szkol~ srednlq kon
czyl juz w Warszawie. Nast~
pnie los sw6j zwi(¥.al z zakonem
Pallotynaw. Musial bye wyjCjtko
wo zdolnym czlowiekiem, skoro
przez przelozonych zostal skie
rowany na studia do Rzymu.
Planowano, ie po studiach wro
CI do Polski i b~dzie profesorern
w seminarium.
W Rzymie w listopadzie 1946
r. spotkal sit;l po raz pierwszy z
Karolem Wojtylq. kt6ry takle
rozpoczynal wtedy zagraniczne
studia.
Znaczqcym dla dalszych 10
sow naszego Rodaka by! rok
1948. Komunistyczne wladze
zazCjdaly powrotu do kraju. Te
go nakazu nie magi spelnic, po
niewaz catv dotychczasowy wy
silek bylby zmarnowany. Kon
sekwencjq lego bylo uniewaz
nienie jego paszponu, co dla
owczesnych wladz r6wnato si~
z pozbawieniem Go obywatel
stwa. Wytworzona sytuacja

dzynarodowe I Dom Pielgrzyma
w Rzymle. Prawdziwym jednak
wyzwaniem byto powierzenie
Mu zagospodarowanla 27 -he
ktarowej posiadlosci w podpary
skim miescie Osny. Na tsrenie
podarowanej przez !ancuskil
arystokratk~ wlosel znajdowal
si~ zamek, ogromny park. rze
czka j jezlorka. Dzis jest 10
wspaniale miasteczko w mies
Cle, a ulubionym obiektem ks.
Dyrektora jest drukarnia wypo
saiona w najnowoczesniejszy
sPrzE;t. To wlasnre tu wydruko
wano 17 min ksiqg dla potrzeb
po/skiego Kosciola. Z drukamiq
zwi<jzana Jest srednla szkola
poligraficzna. W osrodku tym
wielu Polak6w w najtrudniej
szych latach naszej historii znaj
dowalo opiek~, prac~ i zdoby
walo zaw6d.
Trudno w kr6tkim artykule
przedstawic wszystkle osiqg
niQcia ksilildza Tadeusza Toma
slliskiego. Jego zyGie to mate
rial na obszernq ksilT
g~ Mysllil, ie bfildzie
jeszcze okazja, aby
przybllzyc If;! p1lilknq
postae naszym ezytel
nikom i mieszkancom
naszego miasta. Oka
zjq do lego mogCl bye
na przyklad obchody
setnej rocznlcy budo
wy naszego kosciola,
na ktare, wierz~ i.e zo
stanie zaproszony. 0
naszeJ para!ii parni~
tall pamit;lta I czuje sit;l
z niq zwiqzany. Dal te
mu dow6d w trudnych
latach osiemdzleslq
lych, kiedy to do na
szego kosciola przy
wi6z1 osobiscie potl;z
ny kontener dar6w.
Odrodzona Rze
czpospollta naprawila
krzywd~, jaka wyrzq
dzona Ksi~dzu w raku
1948. Potwierdzono
obywatelstwo i udeko
rowano naJwyiszym
KSICjdz Tadeusz Tomasiliski i wiceburmistrz
odznaczeniem "PoloStanislaw Tyc przed hotelem w Dreux.
nia Restituta".
Szacowny nasz ro
dak przeszedl na
sprawita, i.e musrat zmienic
emerytur~. Szybko okazalo silil
swoje zyclowe plany Ponlewaz
/ednak. ze nle moze zye bez
odpadla perspektywa profesu
dzief swego zycia, a zwlaszcza
ry, zmienil kierun k studi6w. Za
drukarni. One tei nie mogq si~
jql Sllil historlq sztuki i budownic
obeJsc bez niego. Znowu jest na
twem. W trakeie studi6w otrzy
poslerul1ku. Ciag1e ma nowe
mal swiE;cenia kaplar'iskie. Mialo
pomys!y i je realizuie. BudujqC
to mlejsce w roku 1949. Pier
materlalne podstawy dzialal
WSZq msz~ Sw. odprawil w ba
nosci Koseiola nie zapomna 0
zyllee 5W. Piotra w Rzymie na
gl6wnej funkcji, ktarC! rna do
grobie swego patrona sw. Judy
spelnienia jako kaplan.
Tadeusza.
Ogromna wiedza, wysokie
umiej~tnosei w dziedzinie bu
downictwa i talent organizator
ski KSI~dza zostaly docenlone
przez przelozonych. Stawiano
przed Nim coraz wililksze i trud
nr8Jsze zadania. Pobudowal dla
potrzeb Kosciola 12 wielkich do
m6w. 3 szkoly, Kolegium Mi~-
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Ojcze! Matko! ratuJcie!!!
Narkotyki. Siowo to do nie
dawna nie budzilo w nas wi~
kszych emocji. Przez wiele
lat kojarzylismy je z lilmami
zachodnimi i to przewaznie z
tymi, kt6re opowiadaly 0 po
rachunkach gangsterskich
Wszystko, co sif; 0 nich m6
wilo bylo postrzegane jako
cos odlegJego i troch~ nawel
egzotycznego. Niestety, od
kilku juz lat problem ten doty
ezy takie naszego kraju. Po
cZqlkowo zjawisko rozprze
strzenialo si~ w duiych mia
stach. Dzis narkolyki traliJy
"pod strzechy". Traj ily tei do
naszego miasteczka i okoli
cznych wiosek. Wydaje si~,
ze u nas zjawisko zazywania
srodk6w odurzajqcych jest
rozpoznane i kontrolowane,
ale stuprocentowej pewnos
ci, ie lakjest. nikt nie ma. Co
wili'cej, osoby czerpiqce zy
ski ze sprzedaiy narkotyk6w
wymyslajq coraz nowe i co
raz bardziej przebiegle spo
soby dotarcia do potencjal
nych klient6w i wypracowa
nia sobie rynkow zbytu na
ten towar.
Narkolykowi biznesrneni
starajq sll; przechytrzy6 od
powiednie sluiby i dotrzec
do tych, ktarzy w niedalekiej
przyszlosci mogq bye ich od
biorcami. I dlatego pierwsze
narkotyki otrzyrnuje sil; za
zwyezaj za darmo, na spr6
bowanie. CZli'sto przybierajq
one postac atrakcyjnej na
klejki z postaciami z chwytli
wych film6w telewizyjnych
lub bajeczek dla dzieci, Bo
wlasnie dzieci Sq najbardziej
perspektywicznq grupq dla
handlarzy narkotyk6w. Ci nie
majCj zadnych skrupul6w.
Nle obchodzCj ich lzy i roz
pacz. Dla nich liczq si!;! tylko
pieniqdze. I dlatego, aby nie
uslyszec rozpaczliwego wo
Jania - mamusiu! tatusiu! ra
tuJcie, starajmy sir;.: iak najle
piej poznac zjawisko i pr6bo
wac mu przeciwdzialac.
Przekonanie, ze mojego
dziecka to nie dotyczy, jest
bardzo zludnym przekona
niem.
Narkotyzujq si~ nie 1ylko
dzieci ulicy, dzieci z rodzin
patologlcznyeh. Badania wy
kazujq, ze co czwarty nasto-
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latek mial do czynienia ze
srodkami odurzajCjcymi i ie
cz~sciej "biorq" osoby z ro
dzin inteligenckich i rodzin 0
sredniej j wyzszej zamoi
nosci. Zapracowani rodzice,
goniqcy za pieni~dzmi j ka
rierq, uwazajq cz~sto, ze to
co daiq dzieciom powinno
dac im radosc i zadowolenie
i ie nic im wiE;'cej .do szcz~s
cia nie potrzeba. Zycie poka
zuje, ie jest inaczej. Zaden
pieniCjdz nie zastCjpi milosci i
zrozumienia w rodzinie, a
tych nie mierzy sif;l dolarami
czy chociazby zlot6wkami.
Zjawisko jest na tyle grozne,
ze czasami i w najlepszej ro
dzinie trati sif;l osaba uzalez
niona. Niekt6rzy rodzice
tvvierdzq, ie ich dzieci Sq bar
dzo wrazliwe i bardzo spo
kojne. Nigdzie nie wycllOdzq,
zajmujq si~ tylko ksiqzkami i
komputerami. I to takie zlud
ne przekonanie. Wlasnie
osoby wrazliwe, ciche, zagu
bione w towarzystwie, bar
dzo eZli'sto si~gajq po narko
tyki. Dalsza wyliczanka grup
zagroionych nie ma sensu.
Narkotyk moze dotrzec do
kaidego dziecka i dlatego
wszyscy rodzice muszq si~
nauczyc jak w porf; rozpo
znac nlebezpieczenstwo i jak
postE;'powa6 w przypadku za
grozenia. A reagowac trzeba
szybko I zdecydowanie.
Najlepiej byloby nie do
puscie do tego "pierwszego
razu", ale jak napisalem
wezesniej, sposoby nakla
niania I zachr;.:cania do z8iy
wania narkotykow Sq tak
wyrafinowane, ie moment
ten moiemy przeoczyc. Je
ieli jednak mamy podejrze
nie, ze dziecko moglo si~ juz
zetknqc z "zarazq" lub co
wi~cej, jui bierze, \0 nie wol
no nam popelnic bl~du, Jakim
jest proba zalatwienia prob
lemu w rodzinie. To niepraw
da, ie nikt sif; 0 tym nie do
wie. Zazwyczaj osoby naj
blizsze i najbardziej zaJntere
sowane dowiadujq sir;.: 0
wszystkim ostatnie. Naleiy
rozmawiac i szukac pomocy.
Z kim i gdzie? Z wychowaw
Cq klasowym, z pedagogiem
i psychologiem a takze ze
specjalistycznymi organiza
cjami I towarzystwami. Ich te
lefony i adresy moina
znalezc w szkole.
Abyw por~ reagowac, mu·
simy znac oznaki, kt6re mo
gq wskazywac na kontakt z
narkotykami. Najcz~sciej

dzieli si~ je na trzy grupy 
podejrzane przedmioty,
zdrowie i wyglCld zewnliltrzny
oraz zachowanie dziecka.
Dziecko ma prawo do pry
watnosci, ale dla jego dobra
zobaczmy czasami, co nosi
w tornistrze i kleszeniach.
Zaniepokoic rnuszq nas
strzykawki, igly, waciki, bute
leczki z amoniakiem. niepo
trzebne lorebki lilioW0, sloi
czki lub tubki po kleju. bibulki,
kawalki suchych lisci, brunat
ne nasionka, nalepki do przy
klejania na r~kach, r6Zne pi
gulki, krysztalki, biale kostki
przypominajqce parafinl;) i
wszystko to czego przezna
czenia nla znamy.
ObserwujqC zdrowie i wy
glCjd zewn~trzny dziecka
zwr6emy w pierwszyrn rzli'
dzie uwagl; ezy nie ma sla
dow krwi na ubraniu, poklu
tych r<:lk ezy nag. Zaniepoko
ie musi ,.pijany" chod i takiei
zachowanie, gdy tymcza
sem nie wyczuwamy alkoho
lu. Przyjrzyjmy sil;) oezom
dziecka. Ich zaczerwienie
nie, obrz~k powiek, dziwnie
male zrenice lub nadmiernie
rozszerzone, zimne dJonie to
takze niepokojqce sygnaly.

Wszelkie dziwne zmiany
zdrowotne wskazujq, ie mu
simy wnikliwiej przyjrzec si~
naszemu dziecku. Jest to 0
tyle trudne, ie poczqtek bra
nia narkotyk6w zbiega si~
najcz~sciej z okresem dora
stania, gdzie zmiany zdro
wotne i zmiany w zachowa
niu Sq czyms naturalnym. I w
jednym i w drugim przypadku
obserwowac mozemy husta
wk~ nastroj6w, drazliwosc,
konfliktowosc, dluisze poby
Iy poza domem, niejasne od
powiedzi, spadek zaintere
sowania naukq, zamykanie
si~ w sobie, nadmierne kon
takty towarzyskie, wizyty nie
znanych osob, brak zaufania
do bJiskich, domowe kradzie
ie. Gdy zauwazymy niekt6re
z przytoczonych tu objaw6w,
nie skladajmy wszystkiego
na konto dorastania, leez
szukajmy pomocy specjali
st6w, czyli, powlarzam to je
szcze raz - wychowawc6w,
pedagog6w, psychologow i
specjalistycznych poradni.
Pamili'tajmy tei, ie narkotyki
w Nasielsku Juz Sq. Trafiajq
tei. do dzieci z teren6w wiej
skich.
AZ..

C ronmy srodowisko
Okres wiosenny jest cza
sem wykonywania wszelkich
prac porzqdkowych tak w
miescie jak i w srodowisku
wiejskim_ Nagromadzone
smieci i odpadki przez okres
zimy naleiy uprzqtnqc.
GDZIE?
Oto jest pytanie.
Mieszkancy wsi w przewa
iajqcej mierze pozbywajq
si~ zebranych smieci i od
padkow do rowDw, lasow,
zagajnikow, do wody lub po
prostu zakopujq. W srodowi
sku miejskim r6inie to bywa.
Przyjmujemy ie 40% odpa
d6w wywozonyeh jest przez
ZGKiM i innych przedsi!,7bior
cow na gmirlne wysypisko
smieei. Pozostale ok. 60%
wytworzonych przez nas
smieei likwidowane jest we
wlasnym zakresie przez nas
samych. Likwidowane - to
znaczy: wyrzucamy do Jasu,
zapelniamy uliczne kosze
przeznaczone na drobne od
padki, zasypujemy smiecia
mi opuszczone posesje.

Obowiqzujqca Ustawa 0
Ochronie Srodowiska i
Uchwala Rady Mlejskiej w
sprawie zachowania czy
stosci naklada na wszy
stkich mieszkanc6w naszej
gminy obowiqzek wywoze
nia nieezystosci i odpad6w
na gminne wysypisko
wzgl~dnie przekazywania
ich wyspecjalizowanym za
kladom. Wszystkie instytucje
i podmioty gospodarcze oraz
wJascieiele posesji winni po
siadac dowody wywiezienia
smieci.
Inlormujemy ie Wojew6
dzki Inspektor Ochrony Sro
dowiska b~dzie stosowa! su
rowe sankcje karne w sto
sunku do gmin, zakladow itp.
za nieprzestrzeganie wymo
g6w utrzymania czystosci.
Zasmiecone miasta, wio
ski, lasy nie swiadczq dobrze
o naszej kulturze Czystosc,
utrzymanie porzqdku i ladu
to obraz naszej gospodar
nosci i Jest wizyt6wkq nasze
go Srodowiska.

Wo;ew6dzki final zna;omosci praw czlowieka w Nasielsku

Wdrodze do Europy

"'ury I WOJ8wodzkiego Konk.ursu "Prawa Czlowieka"

Szkola Podstawowa nr 2 im.
Stefana Starzynsklego byla go-

spodarzem I WOJew6dzkiego FI
nalu Konkursu "Prawa Czlowie-

Laureaci konkursu otrzymall nagrody ksiqZkowe

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
- A leraz Z nami sprawa Ma
demoisellel - przemawia, odsla
niajqc twal2. - Stary tu zostanie.
iI a son compte. La Bne byl trap
peu de chose na mfilia panny
szlachcianki, ale on postanowil
a swojem i slub z ni q weimie.
Anusia zerwala si~ z ziemi,
Izy oschly, OCZY zablysly wyra
zem oburzenia, wslr~tu i jakie
gos heroicznego postanowie·
nia.
Francuz zdumial, nie smial
si~gnClc po jej r~k~.
- Nigdy! nlgdy! - zawolala..
StefanleJ przyrzeklam ci na iy
cie i na smier6'
I zanlm przerazony La Brie
zdolal przeszkodzie, Anusia pa
trzqC w niebo, odbiegla, stracila
grunt pod nogaml I run~a w

ka". Odbyl si~ on w pierwszy
nie. Do drugiej ustnej cz~sci za
pICltek kwielnia. Pal ronal nad
kwalifikowano czternascie
konkursem sprawowal bur
os6b. Mlodziei wykaza!a sif,l
mistrz Nasielska.
wysokq znajomosci q praw czlo
Organizatorem konkursu dla
wieka. Trzeba bylo nawet prze
uczniow szk6! podsta
wowych byl Zesp61 Na
uczycielJ "Integracja Eu
ropejska", Dziala on
przy WOjew6dzkim OS
rodku Metodycznym w
Ciechanowle, a kieruje
nim zaloi.ycielka dr Ja
dwiga Rapior-Sikorska
doradca WOM ds.
przedmiotu Wiedza
Obywatelska. Sam kon
Finalisei wypelniajq test
ku rs p rze p rowadzon y
zostal w dwoch etapach.
Do rywalizacji przystqpili
prowadza6 dogrywki, aby usta
uczniowie 12 szk61 podstawo
li6 ostatecznCl kolejnos6 w kon·
wych. Pierwszy etap zakoriczyl
kursie. Najlepszymi okazali si~
silil 10 grudnia 1997 r. w dniu,
uczniowie Szkoly Podstawowej
kt6ry mi~dzynarodowa spolecz
nr 4 z Plonska. Zaj~li trzy pier
nose poswi~cija prawom ezlo
wsze lokaty. a w pierwszej dzie·
wieka. W wyniku tych eliminacji
siqtce imprezy byto Ich szescio
do finalu wojew6dzkiego za
roo Wydaje sir;:, ie w Plonsku
kwalifikowaly si~ 32 osoby.
przyklacta si~ duiCl uwag~ do
W piqtkowy ranek zjechali do
lego rodzaju zagadnJer'i skoro 0
Nasielska prawle wszyscy fina
finale w Nasielsku pami~tal bur
Iisei, opiekunowie i dyrektorzy
mlstrz tego miasta Andrze) Pie
sz.k61, przedstawiciele prasy z
trasik. Uczestniczqc w najwai.
Tygodnikiem Ciechanowsklm
niejsze! dla siebie sesji absolu
na czele oraz czlonkowie orga
toryjnej przeslal fax z iyczenia
nlzatora - Zespolu Nauczycieli
mi dla organizator6w i uGzestni
"Integracja NauczycleJska".
kow imprezy.
Wszy cy zostali powitanl nie
Nasielska impreza z tala
zwykle serdecznie przez dyre
wysoko oceniona przez wladze
kej~ szkoly. Gospodarze zrobili
i uczeslnik6w. Stalo si~ to dzi~ki
wszystko, aby goscie czuli si~
duzem zaan~aiowaniu dyre·
jak u sieble w domu. Atmosfera
kcji i nauezycleli szkoly. Sw6j
byla naprawdt;! europeJska.
udzial w sukcesie organizacyj
Sam konkurs finalowy prze
nym miala tei pani mgr Elibiela
biegal w dw6ch etapach. Wpier
Nowotka z Llc urn Og6lno
wszej, pisemnej CZf;lsci ucznio
ksztalcClcego. Ponadto ucznio
wie mieli za zadanie poprawr;:
wie jej szkoly przy,gotowani
lekslU, w kl6rym organizatorzy
przez mgr Henryka Sliwlr'iskle
ukryli pewne bl~dne sformulo
go wystClpili przed zebranyrni z
wania. Nieprawdziwe fragmenly
ciekawym programem anysty·
naleialo podkreslie, a wlasciwq
cznym.
odpowiedi zapisa6 na margine
AZ.
sle. Bylo to bardzo trudne zada

przepasc. Zatrzeszczaly i zatrz(lsly silil bluszczowe sploty, po
trqcone kamienie plusn~y w wod(l, para sploszonych turkawek
wzbila si~ w g6rfil szeleszczqc skrzydlami i uton~a w bt~kicie
niebios. lakby unoszClC dusz~ wiernej dziewczyny.

x
La Brie sIal jak skamienialy. Nie smlal spojrze6 w prze
pase, tam zapewnie potok unosl skrwawlOne claJo, tu zno
wu lei q zwloki starca. Zdalo mu si~. ie martwe zwloki
drgnfil!Y. Nie idziwilby si~, gdyby szlacheic wSlal i za gardlo
go chwycii.
Wtem dochodzq jakies glosy z dolu, slqpanie kilku ludzi. brz~k
dzwonk6w.
Francuz oprzytomnial, nie rna ochoty, ieby go znaleziono przy
zabitym.
- Szkodal- pomyslaJ . alezawsze stary do Rzymu nie dOJdzie.
Rzecz. si(l wi~c udala, choc w polowie, Maria Kazimiera do
brze za to zaplad! I spiesznie zaczql uchodzic.
Tymczasem podr6ini sir;: zblizall, Trzech silnych styryJskich
ehlopow z ogromnymi koszami na plecach poprzedzalo kwesta
rza kapucyna, prowadzCjcego obladowanego osiolka, kt6ry
szedl rainie, polrzqSajClc przeczepionyml do glowy i szyi dzwon
kami.
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Grac mistrzem swiata
.W czerwcowym numerze
..zyeia Nasielska" informowaliS·
my naszycil ezytelnikow 0 sza
chowym pojedynku, jakl stoczy

trzech mlodyeh szaehist6w 1.
asiefska .z mlstrzem swiat a w
kategorii ml;lzczyzn do lat 13 .
Kamllem Mitoniem. Zgodnie z
przewidywaniami walkl Blazeja
Kwiatkowskiego. Sebastiana
Zawadzkiego i Krzysztofa Kras·
niewieza zakonczyly sil;l ieh po
razkami. Ulytulowany Kolega
c walil jednak umlej~tnosei na
szyeh zawodmk6w.
Obeenie Kamil Milon Jest juz
mislrzem mi~dzynarodowym i
marLy 0 zdobyeiu tytutu arcymi
strza. Swoje aspiraeje potwier
dzil zdobyciem tytulu wleemi
strza swiata w wyzszej kalegoril
wiekowej, Uezy, ze rytul arcymi
strza zdob~dzie w roku 2000.
W mareu 0 mistrzu Kamilu Mi
toniu bylo bardzo glosno. I to nie
tylko w Polsce. Powodem tego
by! pOJedynek'daki stoezy! w
Krynicy z legen amym arcyml

slrzem - samym Wiktorem Kor
eznojem. Rozegrano szese par
tii. Znawey przewldywali bez'
apelaeyjne zwyei~stwo Korez
noja. Uwa.i:ano, ze .. urwanie"
choclazby 0.5 pktu by oby su
keesem Kamila. Wydaje si~ ze I
~ynny areymistrz by! przekona
ny 0 swym bezapelaeyjnym
zwyci~stwie. Jak relacjonuJq
bezposrednl obserwatorzy !Ur
lieju, Korcznoj bardzo powai
nie potraklowal walkr;! z nasto
lelnlm mls rzem. Ten jednak
wzni6s1 sil;l na szezyly swych
umiej~ nosci i jednq walk~ zre
mlsowal a drugq wygral. Wiado
rnosc ta wywolala wielkie poru
szenie W szaehowym sWlatku_

10

Pania zakorlczona. Kamll sklada
autograf Sebastianowi Zawadzkie
mu,

Sukcesy Kamila CleSZq na
szych ell/opcow, kt6rzy grali z
nim w roku ubieglym. Bacznie
obserwuJq rozwoJ jego kanery I
Sq dumnl Z ego, ze stoczyli z
nim pasjonujace pojedynki. Na
pamiqtke pozostaly im wsp61ne
zdJl;lcia i szachy. na ktorych roz
grywali z nlm swe meeZ8. To byl
prezent od organizator6w lur
nleJU.
Osoblseie odczuwam ewien
niedosyt. bo nasI chlopcy wyka·
zujq duze zdolnosei do tel piek
nej gry. Gdyby tak mozna by!o
stw rzyc odpowiednie warunkl
do rozwoJ [eh talent ,10...
AZ.

- W imi{l Najswifillszej Maryi! - wykrzyknqi pierwszy z wiesnia
k6w - toz to tu jakies morderstwo popelnlono! Frater Stanislaus
pospiesza)cie, lu lezy zabily starzee. pielgrzym,
Wiesnlacy postawtli $woje kosze i wraz z kwestarzem otoczyli
trupa.
Osiolek Sl~ zatrzymal i zaczql z apetytem zajadac osly wyra
stajC\ce ze szezelin skalnych.
Frater Stanislaus przykllilknql przy zabltym, przylozyl uctlO do
jegopiersi...
- Zyje - zawolal po chwili - serca biJe ,esz'cze, choc bardzo
stabo.. nieeh kl6ry skoczy pr~ko po WOd\!1
Najm!odszy l wiesn13k6w pobiegl w tronl;l urwiska, przez
cllwil{l badal grunt, polem trzymalqC sifil gal,?zi spuscil sifil do
strumlema. Niedlugo wrocil niosClc wodfil we f1aszy po wypitym
klrszu.
Pozoslali wraz z. ksi!;1dzern Irzeiwili rannego. Podniesil go.
wlali mu w6dkl w usia. a teraz wodel oblall czoio, bmyli krew z
rany.
Kwes arz zrlileznie zrobil pia ler 1. ugniecionego chleba z
pajfi!czynq, zebranq w szczelinaeh skaly, zatamowawszy krew,
rane zlepil i ehustkel obwiqzal. Od razu znae bylo r~kfil. co nie
tylko przesuwala paclorkl rozarica, ale r6wniei znala si~ z szab1a
i jej skUlkami.
Starzec poruszyl sifil. Jl;lknal' otworzyl oczy.
- Anulku - wym6wIII znowU wpad! w omdlenie.
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9 marca w godzinaeh wieczor
nyeh niez'nany ma!oletni sprawca
napadl na kobiet~ wchodz<lGq do
bloku przy Ul. Warszawskiej za
bierajae torebk{l z dOkumentami i
zawartoSciq.
10 marca pod nieobecnosc
dornownik6w w Glodowie nie
znani sprawey po wylamaniu
drzwi weszli do mieszkania
skad skradli telewizor i magne
towid wartoscl 4000 zl.

Tego samego dma w Nasle!
sku nieletnl mieszkaniec naszej
gminy b~dqc w stanie
nietrzezwosci (1,74 promila ai
koholu we krwi) pobil pana R.T.
Akta sprawy policja przeslala do
Sqdu dla Niele nieh.

11 maroa na stadronie spono
wym w Naslelsku nl8znany
sprawea po wybiciu szyby w sa
moehodzle .. Skoda" skradl
glosnikow wartoscl 500 zl.
Od dluzszego cz su dwoch
nieletnieh braci dokonywalo
de astaeji grob6w na nasiel
skim emenlarzu. Wylamywali
metalowe krzyze i figurki kt6re
nast~pnie sprzedawali w sku
pie metali kolorowyeh. PoliCJa
prowadzi w tej sprawle sledz
Iwo.
Nocq 19 na 20 marca w mlej'
scowosoi Cegielnia Psueka nie
znani sprawcy po oberwaniu
kl6dek zabezpieezajqcyeh na
bramle i drzwiaeh garaZU skradli
"Poloneza Atu" wartosci 21.000
zl.
Psucin - nieustalefll sprawcy
po uszkodzenru alarmu I zerwa
nlu sztaby zabezpieezajClcej

wlamali sit; do sklepu spozyw
czego skqd zabrali towar war
tOSCI 5000 zl na szkodr;! G.S.
20 marea w Nasielsku w 90
dzjnach popoludniowyeh dwoch
nieznanych sprawcow po ode
pchni{lciu sprzedawczyni skrad
Ii z kasy sklepowej pieniadze.
Dobra Wola - nieznani spraw
cy po wylamaniu drzwiezek sta
CJI Irafo skradl1 12 bezpieczni
k6w na szkodr;! Rejonu Ener
getycznego w PIons u.

21 marca w Nasielsku miesz
kaniec naszego miasta W.J.
brulalnie zaalakowal wchodz q
ca do domu kobiellil I po obez
wladnieniu skradl 2 pierscionki i
obraczk{l kt6re mia!a na rfilku.
W nasielskim PKO ujawnlono
dwa falszywe banknoty 0 naml
nals 100 zl.

27111. z terenu szkoly pods a
wowsl w Piesc1rogach nleznany
sprawca skradl rower gorski
wartosci 400 zl.
28.111. w Ka1nycil ujawniono
kradziez 100 sz! ceglel i 100
szt. puSlak6w oraz zblornik na
wodfil 0 'qcznej wartosci 1200
z/.
W miejseowosci Cegielnia
Psueka zostal zalrzymany
przez policil;l z!odz18i drzewa
k16rych 8 sz!. wyciqj w Wqgrod
nie.
Na podstawie informaeji poli
cji z Nasielska 2.IV. w Nunie 1.0
slat odnalezlOny samoeh6d
"P%nez Atu" skradziony po
przedniej nocy w Wotominie,

- To rodak mo). Polakl- wykrzyknal fraler Stanislaus. - Braeie!
- przem6wil po polsku - bracle! kogo to wzywacie do sieble?
- Ratunku! ralunku! . zawolal w tej chwjli z dolu glos jakby
dZleclnny.
Skoczyli wszyscy do urwiska. mlody slyryjezyk znowU najpler
wszy spuscil Silil po btuszczach, a za nim drudzy.
przysadzisty
W polowle wysokosci parowu. zaczepiona
dqbezak. wsrod poplqtanych bluszczow, jak w gnleidzie lezala
Anusia.
Cudem uniknfiHa smierd, ale zemdlala ze wstrzqsnienia I
przerazenia.
Przed ehwilq przyszla do swiadomosci, jeszcze sobie nie
zdala sprawy ze wszystkiego. co zasz!o. kiedy LJslyszala nad
saba giosy ludzkle I polski wyraz .,bracie". wtedy zacz~la
wolae.
.
Wiesniacy pozde/mowali swoJe pasy, ksiadz im spuscil sznu
ry, na ktorych niesli kosze, zrobili rodzaj krzesla, do kt6rego
przywiqzali dziewczyne i spuscili na sam dol: a po em ponies"
lel brzegiem do miejsca. gdzie byla scieZka, v/ydeptana przez
kozy I owee, Idqce pic w slrurnieniu.
Pierwsze slowo Anusi bylo:
- Dziadek zabity?
Za filczyll jel, ze zyje. Wtedy zaez~a plakae glosno i smiae sl~
I modlic';. i w lakle wypadla podniecenie, za wiesniacy z przestra
ct1em patrzyli na niq, ezy zmyslow nie staclla_
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Przyslonek

outobusowy

OGlOSZENIA DROBNE:

.

Kupi~

mieszkanie wtasnosclowe ( 2 pokoje )
w Nasielsku.
teleton 691 20 05

Wynajm~ tokal

uzytkowy 0 pow. 64 m2
Nasielsku, ul.Warszawska 51/53 D
Kontakt: (0·22) 784 13 41

Sprzedaz ratalna, SERWIS
gwarancyjny i pogwarancyjny.

USlUGI TRANSPORTOWE
w szero 1m za <resle.

Tr~nsport

zwiru, piasku i innych materiaMw
budowlanych. Ustugi r6wniark<J.

SPRZEDAZ W~GLA

Ircneusz Ziemiecki - Nasielsk, ul.Notlska 43
tel. 691 25 45, tel. korn. 0-602 196717

,
· I eo·
STANDARD

,
.

I

----.0

P.s. ZapraSZan1Y na zakupy !

US UGI

;rtJi?

T~e~~!!i~_ wYw~}'E (DIE

Przew6z Zwiru/ piasku/ ifp.
KrzysztoF Zbrzezny

Piescirogi Nowe, ul.Ruoinowa 20, tel. 6930799

SYSTEMY A ARMOWE
* autoalanny, • immobflisery,* centraJne zamkl,
.. eJektryczne szyby, * blokaCla zaplonu, * radio
monta±., * samochodowe zestawy glosno 
m6wiqce do telefonow kom6rkowych
• aJarrny w pomieszczeniach, * domofony.

A~./I6~Ma0~i

Nasielsk - PKP. ul. Bursztynowa 14, tel. 693 04 92.
_,~_,",_, •••••••.•••••, . _ .
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BURO USt.UG RACHUNKOWYCH
-If

Prowadzenie kS~ifodatkowvch.

* WgJtfc~~$~er~gzne PIT
* Kompleksowa obsluga

:/:);;~·j::;:~'li!'I:?;

w Urzf/dzieSkarbowvm i ZUS.

o~::r:' ?~'?@W'00ill

Sabina Trzaska
Nasiefsk uf. Warszawska 23, tef.693 04 03

NAPRAWA SAMOCHOOOW
~Il

-iii

~~IJ(·S~~
,
''i-lnI~''f1!~
/.i

Rvszard Sek'1.ltowicz
Naskisk ~ Paulinowo 52
tel 0-602-_29-787
teL (0- 22) 11-91·64

!~I!Jil;;:;:;:~~:':':j'::j':JJI;'!l!-:II::II:L!J:]l]ll1~I]:1j:;i(~~!i:::i:::!i:::::!:II~i:llii:liii,~.iiiiiiiiii

qer
pol

o

oferuje

JOr A

Rzetelna obsluga

WY
51'ecjalistyczny
r
sprz~t

- Blacharst-wo
- Lakierllictwo
- Mechaflika pojazdo'wa.::;). "",m'"
- Geometria k6f
"....".
. Zabezj>ieczellia

.'

all~Jlkoroz'yjlle

- Sku/J samochod6-w do kasacji
oraz sprzedaz cZf!sci.

Wsp6ipRACUjEMY z PZU Puhusk

Pultusk - tel. (0-23) 692 17 48

DWYCIECZRI

Je~~
PRYWATNA
NAIJIiA. JAZDY
.fz,J4 T;4/1/() (~~!!
A - motocykl

Janu!~%

£1i61~

B - somoch6d

Komendarski
06 ·130 Nosielsk, ul. Dqbrowskiego 8 tel. 691 28 74

WYNAJEM

AUTOKAROW

Zenon Kaimierczak

06-130 Nasielsk, ul.Bema 16
tel. 691 2003

HURTOWNIA

Art. sp'ozywcze, napoje
chloClz ee, papierosy
Piescirogi Nowe, ul.Kolejowa 36
tel. 69309 96

RrzyiolLJIla 5wlqteczl111 Nr 4/98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415

Znaezenie hase{:
Poziomo: A·1 - przedsionek ptekla, lnaczej: czysclec, B-11 
pnqeze 0 zdrewnlaJeJ lodydze pospolite w diungli tropikalnej, C 1 
zamoczenl8 czegos przez par~ wodnq. E-l - zdrobniale: Milosz,
E-ll . rzeka w Chinaeh, F-5 - jeden z szeseiu syn6w Uranosa i Gai
pokonanych przez Zeusa w Tytanomaehil. G-1 - obecne ...,
terainiejszosc, G·12 - do cil;!eia drewna, H-4 - serek smietankowy
np_ "Bakomy", H-13 - miauczCicy czworonoiny przyjaciel, 1-1 - rynek
w starozylnye 1 miastach w Greeji, H-7 -wnim wyrai.aszswoje mysli,
J-8 - lezy na dnie morza, J-13 - leJe sil;! gdy cil;!zko pracujesz, K-1 
popularnie: wysokie kaszty utrzymania ogolu, wysokie eeny produ
kl6w, K-11 - ona nie zdobi czlowieka, L-8 - marka samochodu z
Lublina, l-l - nab6j do straszaka, l-10 - inaezej: usuwanie zl;!bow,
M-8 - mysl przewodnia. N-1 - koalicjant w czasie wojny, N-10 
dzianina.
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Pionowo: l-A - slosuiCj Jq terrorysci, 11·A . pryta drewnopochod
na, skle)ka, 2-G - odmlerza ezas, 3-A - nawet podzJelona na eztery
cZlilScI razpall ogler'1, 4-G - stoi na granley, 5-A - nakaz, poleeenle
zgodne z ideq panii, 6-J - ma go g6ra, 7-A - og6! zwierzCjt w
gospodarstwie, 8-H - stoi na szalce wagi, 9-A - "Wielki" - jest w
Kolorado w USA. 9-H - buena z pieea. 10-G - ma iCj kaidy towar i
usluga, 10-L - ziemny gryzon bez OCW, 11-A - utwor muzyczny 0
nastroJu powainym, 11·H - zw6d, unlk, 11-L - inacz8j: wrzCjtek, 13-A
- rozsiewaJCj je grzyby, 13-J - "stolowka" dla lesnyeh zwierzCjt, 14-G
- halas ezyniony przez flag~ na wietrze, 15-A - Inaezej: rolewskie
dostojenstwo, 15-J - uzdolnienie, albo starozytna moneta.
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Roz.wlqzaniem krzyi6wkl jest hasto wypisane z diagramu wedlug
szyfru: (E-4, 1-8, E-14. N·13, K-15, G-1 0, C-15, l-2) (C-3, 0-1. K-11,
N-10) (K-1, C-5, J-14, K-4, J-6, C-l, B-13) (H 14, M-9) (8-2, E-3,
0-13, F-5, N-1).
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Jest to przys owie arabskie.
RozwiCjzaniem krzyzowkl z nr-u 3/98 ,.zycia Nasielska" byto
haslo "Czarna krOlova i lak dale blale mleko".
Nagrodl'; plenll';lnq wygraJa p. Eliza Ostrowska z Nasielska. Ser
deeznie gratulujemy.
Rozwiqzania z biezCjcego numeru Zycia Nasielsk prosimy nadsy
lac na adres redakcji do dn. 5.05.98 .
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Komisariat Policji 
997,691-22-07,691-23-77

Ochotnicza Strai Pozarna 
998, 691-22-88

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22

Pogotowie Energetyczne Nasielsk 

DyiuR PRzycltodNi REjONOWEj

w

TElEkoMUNik~cjA

N~siElsku

Lekarze inlernlsci dyzurujq w kaidCj sobo
t~ w systemie "pogotowia ratunkowego" od

godz, 8.00-13.00, tel. 691-25-03.
Gablnel zabiegowy czynny Jest w kai:dCj
sobotti! w godz. 8.00-11.00.

l

691-24-21. po godz. 15.00 - Plonsk tel.:
62-26-45

DYZlJRY NASiElskid. ApTEk

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk

Apleka mgr Godlewskiej. ul. Kllir'iskiego:

691-24-96

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telefonicznych 
924

Pogotowie Ratunkowe Puttusk
999, 692-26-11

PolskA

Rozm6wnlca Telekomunikaqi Polskiej
czynna jest w dni powszednie I pracujqce
soboty w godz. 7.00-21.00.
W wotne soboty w godz. 8.00-14.00.
W niedziele rozmownica czynna jest w
godz.9.00-11.00.

POCITA PolskA

6-13.04, 20-27.04
Apteka "Arnlka" mgr Swigoniak, ul. Ry
nek:
1-5.04, 14-20.04, 28-30.04.

Urzqd Pocztowy Naslelsk-1 czynny jest w
dni pow zednie i w pracujace soboty w
godz.8.00-18.00.
W wolne soboty w godz. 8.00-13.00.
W niedziele Urzqd Pocztowy jest nieczyn
ny_

Pilka nozna

Tellis stolovvy

•

ZB K w a aku
W rozpoczfi)tej w marcu
rundzie rewanzowej roz
grywek pilki noznej ligi
okrfi)gowej, pi/karze Zbika
odnoszq same zwycit;:!stwa
I ich przewaga nad drugq
druzynq ciqgle wzrasta.
Jest to dobry prognostyk w
drodze do IV ligi. Nie tylko
same zwyclt;:!stwa cieszq,
ale gra naszych zawodni
k6w sprawia, ie z przyje
mnosci q patrzymy na Ich
poezynania i grfi) na boi
sku. Mozna rzee, ze mamy
naprawdfi' ciekawy i oble
cujqey zesp61, kt6ry przy
sporzy nam wiele radosci
w dalszych eczach.
W rozegranych dotych
czas trzech meczach zdobyli
komplet punkt6w i strzelili ry
walom jedenascie bramek
tracqc tylko jednq.
W plerwszym meczu w
Wieczfni zwyci~zyli skrom
nie , :0, ale ich przewaga na

boisku nie podlegata dysku
sji. Bramklil w tym meczu
strzelil Chudzynski. W dru
gim meczu z Poloni q Ilowo w
Nasielsk u zwycit;:!stwo bylo
bardziej przekonywujqce,
bowiem Nasielszczanie wy
grali 4:0, a bramki zdobyli:
Kujawa 2, Chudzyr'tski i
Muzinski po 1. W kolejnym
meczu w Opinog6rze Zbik
pokonal gospodarzy 6:1, a
bramki zdobyli: Kujawa,
Chudzynski i Seweryn po
dwie.
Nie gorzej od senior6w
rozpoczfi)li sezon nasi junio
rzy. Tu przyklad poszed! z
g6ry i podobnie jak starsl na
sza mlodziez odniosla trzy
przekonywujqce zwyci~
stwa. Pokonali w Wieczfni
gospodarzy 2:1. Wygrali u
siebie z 1I0wem 4:0, oraz
zwycifizyli w Opinog6rze 4 :0.
Z nadziejami oczekujemy ko
lejnych zwyci~stw.

Krzysztof pierwszy
po raz drugi!
W Siedlcaeh odbyl si~ Fi
nal Cenlralny turnieju tenisa
stolowego 0 Puchar Warsza
wskiego Osrodka Telewizyj
nego(dawny Sztandar Mlo
dych), w kt6rym stanowalo
dw6ch reprezentant6w Na
sielska. Duzy sukces w tym
turnieju odni6s1 Krzysztof
Stamirowski zajmujqc W
najstarszej kategorii chlo-

pc6w pierwsze miejsce.
Tym samym. Krzysztof pow
6rzyl sw6j $ukces z ubiegle
go roku i zajmuje zaszczytne
miejsce w czterdziestotrzy
letnie] historii tego turnieju.
Drugi nasz reprezentant Pa
weI Kowalski. r6wniez w naj
starszej kategorii ehlopc6w
zostal sklasyfikowany na 13
16 miejscu.
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W meczu cwiercfinalowym
o Puchar Polski na szczeblu
wojewodzkim druzyna Na
sielsklego Zbika pokonala
najsllniejszy zespo~ z woje
w6dztwa ciechanowskiego
Wkr~ Zuromin 1:0. To byla
sensacja! Nikt w wojew6
dztwie nie liezy! na laki wy
nik, bowiem obecnie oba ze
spoly dzieli rMnica 2 klas.
WKRA wyst~puje w III lidze,
natomiast ZSIK to liga okr~

a ielska H a portowa
etni . yciem

Minfi)lo zaledwie trzy mie
siqce od chwili oddania do
uzytku hali sportowej a odby
gowa. Na boisku jednak tej !o siEil na niej juz tyle znaczq
r6i.niey nie by!o widat. Dru
cych imprez sportowych, ja
zyna Zbika w niczym nie kich w innych halach nie bylo
ustfi)powala druzynie z Zuro
przez rok. Rozgrywano r6z
mina. To bardziej goscie po
ne turnieje halowe. Odbywa
winni sifi) cieszyc ze skro
Iy sifi mecze w pilkfi) siatkowq
mnej porazki, bo mogli odje
i tenisa slolowego. Odby! sifi)
chat z Nasielska z bagazem
nawet mecz mi~dzynarodo-
co najmniej trzech bramek.
wy,o kt6rym pisalismy w po
Zwyci~skiego gola w tym
meczu strzelil Marcin Ma przednim numerze Zycia. a
kierownictwo hali stara sifi)
cias.
wciqz 0 nowe, znaCZqce im-
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prezy na szczeblu krajowym .
Ostatnio w nasielskiej hali
odbyl si~ og61nopolski turniej
dzieci szk61 podstawowych
w pilkfi) r~cznq z udzialem
jednej druzyny z Czech, oraz
mecz barazowy w koszyk6
wkt;! 0 wej~§Cie do I Ilgl m~i.
czyzn pomit;!dzy Poloniij
Warszawa
i Czarnymi
Siupsk.
Aktualnie odbywajq sifi)
mecze pilki siatkowej w ra
mach rozgrywek ligi amato
row.
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