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cinkach opowiesci Anny Zie
linskiej pt. "Na zamku nasiel
skim". Min~ly wi~c jui: cztery 
lala. W bieiCjcym numerze 
zamieszczamy przedoslatni 
odcinek. Kwietniowy numer 
b~dzie zawieral odcinek 
oslatni. 

Wiele os6b chcialo prze
czylac opowiesc szybko i od 
razu w calasci. Proszano nas 
o udosl~pnienie posiadane
go egzemplarza. Przepra
szamy, ie nie moglismy tych 

prawd~ bardzo zniszczona i 
brakuje w niej wielu kartek. 
Tekst, kt6ry przedrukowywa
lismy dla naszych czytelni
k6w jest jui tekslem pelnym. 
W duzych bibliotekach war
szawskich znalezlismy lepiej 
zachowane egzemplarze 

opowiesci i moglismy dzi~ki 
temu uzupelnic brakujCjce 
nam fragmenty. 

dokonczenie na str. 5 

Reforma edukacji stala si~ 

faktem. Przyslowiowq krop
kq nad "i" byl podpis Prezy
denta Kwasniewskiego na 
odpowiednim dokumencie. 
Do pe1nego szcz~scia braku
je jui: tylko kompletu zarZq
dzen wykonawGzyeh, kt6re 
lei:q w gestii Ministra Eduka
ejl Narodowej. Wi~kszosc z 
nich jestjui: przygotowana, a 
nawet przez Minislra podpi
sana i czeka tylko na przewi
dziane prawem terminy ich 
wprowadzania. W chwili, gdy 
b~dzieeje Panstwo czytac 
ten tekst wiele z tych zarzCj
dzeri b~dzie mialo juz moe 
obowiqz uj CjCq. 

Tego, i.e relorma edukaCji 
byla potrzebna, wlasciwie 
nikt nie neguje. PrawdCl, jest 
m.in. to, ze uczniowie Sq 
przeciC\i.eni naukCj, i:e tylko 
najzdolniejsi opanowujq caly 
material wyznaczony progra
mem, a wi~kszosc przyswaJa 
go w rMnym, cz~sto tylko 
znikomym procencie. Nie ma 
czasu na utrwalanie wiedzy, 
ukazywanie uczniom prakty
cznych jej zaslosowar'i, 
wprowadzenie urozmaico
nych form pracy w czasie le
kcji. Te i wiele innych prze
slanek sprawily, ze podj~to 

Samorz_dowcy na boisku?
 
W sobot!il 27 lutego w hali 

sportowej w Nasielsku odbyl 
si~ I lntegracyjny Turniej 
Gmin Nowodworskich w PiI
ce Siatkowej. Swojq obe
cnosci q imprez~ uswietnily 
wladze powiatowe w oso

bach Wicestarosty pani Marii 
Kowalskiej j Przewodniczq
cego Rady Starostwa pana 
Antoniego Kr~zlewicza. 

dokonczenie na str. 12 

trud rewolucyjnych zmian w 
slerze edukacji. Minister 
Edukacji pisze, ze b~dCj one 
polegaly na wprowadzeniu 
nowych program6w naucza
nia, nowej struktury szkolnie
twa, zmian w zarzqdzaniu i 
nadzorowaniu oswiaty, spo
sobu oeeniania i egzamino
wania uczni6w, ksztalcenia i 
doskonalenia nauGzycieli, a 
takie systemu ich awanso
wania i finansowania. 

Obecnie wprowadzana re
iorma oswiaty zostala rozpo
cz~ta Wroku 1990 i "ma wie
lu ojc6w". Cililzar odpowie
dzialnosei za jej wdrozenie 
wziCjI na siebie prof, dr hab. 
Mlroslaw Handke - Minister 
Edukacji Narodowej. Sama 
reformajak i sposob jej wpro
wadzenia wzbudza dUZ8 
emocje w calym spoleezen
stwie, a zwlaszcza wsr6d na
uczycieli Korzystajq ani z 
kazdej okazji, aby poszerzyc 
SWCj wiedz~ na ten tema!. 

24 lutego nadarzyla si~ 
okazja wyjqtkowa. Do Modli
na na spotkanie z nauczycie
lami powiat6w nowodwor

dokonczenie na str. 7 



W lutyrn odbyly sil;! trzy posie· 
dzenia ZarzCjdu Miejskiego (4. 
10,17.11.99 r.). 

4 lutego Zarzqd obradowal 
wspolnie Z Kornisjq Oswiaty, 
Sportu i Kultury oraz dyrektora
rni szk61 podstawowych iponad
pOdstawowych z terenu cale] 
gminy. Spotkanie poswif;lcone 
bylo spraworn reformy oswiaty 
w Gminie i ustaleniu sieci gi
mnazjow. W mysl zalozen refor
my, gimnazjum powinno miee 
nie mniej nii 150 uczni6w, a kla
sy winny bye przynajmniej dwu
cfCl,gowe. Ponadto docelowo gi
mnazjum winno bye wyposaZO
ne w pracownit;! komputerowq, 
pracowni~ do j~zyk6w obcych, 
bibliolek~ j sal~ gimnastycznq. 
Wst~pnq koncepcjE;l sieei gi
mnazj6w 'w gminie przedstawi! 
ZarzOld Miejski. PrzewiduJ8 ona 
utworzenie trzech gimnazj6w 
w Nasielsku (na bazie Szkoiy 
Podstawowej nr 1), w Piesclro
gach i w Cieksynie (na I pit;!trze 
szkoly podslawowej). Koncep
cja ta zysl ala uznanle zebra
nych. 

W drugiej cZt;!sc! obradowa! 
sam Zarzqd. Przyjlilto do wiado
mosci lakt, ie mieszkancy wsi 
Jask610wo odwolali sir;< od wa
runk6w zabudowy zwiqzanej z 
budowq wysypiska w Jask61o
wie. Naslf;lpnie rozpatrzono pis
mo Urzt;!du Skarbowego w No· 
wym Dworze Maz. wnOSZqce 0 
zaopiniowanie wniosku 0 odstCj
pienie od pobierania opJaly ro
cznej od nieruchomosci w 
Cllrcynnie. W lej sprawie posta
nowiono na jedno z posiedzen 
zaprosle wlasciciela nierucho
mosei w eelu dokladniejszego 
zapoznania sit;! ze sprawq. Roz
patrujCjc pismo SKR-u 0 odro
czenie podatku od nierucho 
mosci zadecydowano odroczye 
wplat~ naleznosci do dnla 15 
kWlelnia 1999 r., a pozostaJa 
kwota winna bye splacona 1'1 ter
minie. 

W koncowej cZE;lSCi po.siedze
nia rozpatrzono pismo p. E. Wy
szomirskiego odnosnie nalei
nosci za prace zwiCj,zane z prze
niesleniem ogrodzenia. Aby le
piej rozpoznac problem Zarzqd 
udal si~ na teren SP 2, gdzie 
byly wykonywane te prace. De
cyzja w tej sprawie zapadla na 
posiedzeniu w dniu 10 lulego. 
Postanowiono zaplacit ractlu
nek za roboty dodatkowe w 
kwocie 800 zl. Na tym tei posie

dzeniu Zarzqd podJql pozytyw
I1Cj dla wnioskodawcy decyzJ'i! w 
zwiCjZku Z prosbq Urz~du Skar
bowego w Nowy Dworze Maz. 
o wyraienie przez ZarzCjd opinii 
w sprawie umorzenia oplaty 
skarboweJ z tyluJu nabycia grun
tow rolnych w Chrcynnie. Spra
wa byla rozpatrywana wst~pnie 
na poprzednim Zarzqdzie. 

W glownel cZt;!sci posiedze
nia zebrani zapoznall si~ z zalo
ieniami do projektu budietu na 
rok 1999. Zalozema te przedsta
wila pani Skarbnik Gminy. Na 
tyrn tei posiedzeniu ustalono 
wst$pna propozycj~ rnwestyql 
na len rok. 

Trzecie posiedzenie Zarzqdu 
odbyJo SIt;! 17lutego. Poswil;lcone 
bylo dwom zagadnieniom - spra
wie budowy Zakladu Przetwarza
nla Osadow oral opracowanlu 
wst~pnej propozycji wydatk6w in
westycyjnych na 1999 r. 

W plerwszej cZf;,1sci wyslucha
no In!ormacji prledstawicieli 
firm Hydrocentrum i Ekol 9 
pragnCjcyc/l na terenie naszeJ 
gminy budowac Zaklad Prze
twarzania Osad6w. Chcq IN nim 
przetwarzac odpowlednio przy
gotowane osady Z oczyszczalni 
sciek6w .,Czajka" na produkty 
czys 0 nawozowe I 0 charakte· 
r"Le nawozu, a podobne do kom
postu. W procesie produkcji 
wykorzystywane b$dq tez odpa
dy organiczne (drewno odpado
we, zrlilbki, trociny, stoma) i od
pady nleorganiczne (kompo 
nenty zawierajqce wapno I po
chodne). Nie bf;ldq uzywae po
piol6w z Elektrocieplowni Ze
ran. Podlegajq kontroli Wojew6
dZkiego Inspektora Sanitarnego 
I Wojew69zkiego Inspektoratu 
Ochrony Srodowiska. Proponu· 
iCj vvyna]t1c1e na koszt firmy nie
zaleinego eksperta, ktory wy
dalby opini~ odnosnie oddzlaly
wania zakladu na Srodowisko. 

Zarzqd zadecydowal, ie olerta 
w sprawle bUdovvy ZakJadu zo
stanie przedstawiona Radzie. Na 
sesi~ Rady postanowiono zapro
sic tei przedstawicieli Wojew6dz
kiego Inspektoratu Ochrony Sro
dowiska I Wojew6dzkiego Inspe
ktora Sanitarnego. 

W drugieJ cz~sci obrad Za
rzqd opracowal wstf;lpnq propo
zycj~ wydatk6w inwestycyjnych 
na rok 1999 Jako material do 
zaopiniow3nia przez poszcze
g61ne Komisje Rady. 

Wynotowal AZ 

24 lutego odbyla si~ piqta se
sja zwyczajna Rady Miejskiej. 
Gl6wne punkty lege posiedze
nia to: informacja Burmistrza 0 
projekcie sieci szk61 podstawo
wych i gimnazJow na terenie 

mlasta i gminy; InformaCja Ko
rnendanta Powiatowej Policji 0 

stanie bezpieczenstwa publicz
nego ze szczegolnym uwzglE;ld
nieniem lerenu miasta I gminy 
Naslelsk oraz wystCjpienie 

przedstawiciela firmy Hydrocen
trum z. Warszawy 1'1 sprawl8 bu· 
dowy Zakladu Uzdatniania Osa
duo 

Inlormacjf;l dotyczqCq slanu 
bezpiecz8nstwa pUblicznego 
przedslawil Komendant Pm-via
towy Policji EugenlUsz W6jcik. 
Poinformowal 0 zmianach doty
cZqcych pracy policji wynikajq' 
cych z przeprowadzonych w 
kraju reform. Powolana zostala 
Komenda Powiatowa Policji. FI
nansowana b~dzie przez staro· 
stwo. Cz~se srodkow sptynie 
tei z centrum. Dotyczy to takich 
zadan ja : inweslycje, remonty. 
uzbrojenie, ICjcznosc, umundu
rowanie. Zwi~kszone zostaly 
uprawnienia Korne ldanta Po
wiatowego w dziedzinie polityki 
k;;ldrowej. Na koniec tej CZlilsci 
obrad WYWlqzala sit;! dyskusja. 
\N czasie ktorej radni zadali sze
reg konkretnych pytan dotyczq
cych problem6w naszej gminy. 
W odpowiedzi komendant 
stwierdzit, ie na tym terenie jest 
duzo do zrobienla. Moga wystq
pic problemy kadrowe. W celu 
poprawy sytuacji na nasz leren 
bfi'da kierowane dorazne grupy 
do rozpoznania pewnych zja
wisk. Policia powialowa bada le· 
(en gminy Nasielsk i b~dzie to 
robila r6wniei nocq. Przypo' 
mnial zebranym, ze policja nie 
rna wplywu na system prawny i 
spos6b odbywania kary przez 
przestf;lpc6w. Na koniec swej 
wypowiedzi zapewnil, ie stan 
bezpieczenstwa na lerenie gmi
ny Nasielsk na pewno nie uleg
nie pogorszeniu, a wr~cz prze
ciwnie, ulegnie poprawie. 

W kolejnym punkcie obrad 
Burmistrz poinformowa! Radlil i 
przybytyeh na to posiedzenie 
mieszkanc6w gminy 0 przygolo
waniach do zmian w sleci szkol
nej, a wynikajqcych z ustawy 0 
reformie syslemu edukacji. Pro
onuje sif;l, aby na terenie gminy 

powstaly lrzy gimnazja - w Na
sielsku, Piescirogach i Cieksy
nie. W tei sprawie gOlOW8 Sq jUi 
projekty uehwal. Ze wzgl~du na 
ustawowe termlny uchwaly Ie 
nie mogq bye podj~te na dzisiej
szej sesji. 

Najdluzszq j na]bardziej gorq
cCj dyskusjt;! na tej sesji Rady 
wywolala sprawa zamierzonej 
budowy Zakladu Uzdatniania 
Osadu w Jask610wie. Na sali by
la duia grupa os6b z Jask610wa 
i miejscowoscl, w pobliiu k16
rych planowana jest budowa za
kladu. Problem tkwi w !ym. ie 
wieJu mieszkanc6w tych miej
scowosci nle zgadza sif;l na bu
dow~ tego typu zakladu wswa
im sqsiedztwle. 

inlormacje i wyjasnienia daty
cZCjce lej kweslii zloiyli przed
stawlclele firm, kt6re m3Jq za
miar ten zaklad budowae. Sq to 
firmy: Hydrocentrum z Warsza
wy i Ekolog z Pily. Wyjasnien 
udzielal tez docent Herman z 
uczelni bydgoskiej. Projektowa
ny zaklad zwany Stacja Agro-

Eko rna na celu przyrodnicze 
wykorzystanie osad6w scieko· 
wych. Do tej pory lego rodzaju 
osady byly najczf;lsciej wywoio
ne na pola. Obecnie wprowa
dzono surOW8 rygory dotycza,ce 
wykorzystania tych osadow. 
Nieprzetworzonych osad6w nie 
wolno jui wywozie na pola. 
Trzeba je poddat obrobce. 
Wstt;!pna obr6bka tych osad6w 
odbywa si~ obecnie jui na tere
nie niekt6rych oczyszczalni 
sciek6w w zainstalowanych tam 
komorach fermenlacyjnych. 
Urzqdzenia takie posiada war
szawska oczyszczalnia Czajka, 
z kt6rej planuje si~ dowozic too 
ton osad6w na leren projekto
wane] stacji Agro-Eko w Jasko
lowi . Osady Ie wzbogacone 0 
odpady lakie, jak np. gal~zie z 
pjel~gnacji terenow zielonych i 
sad6w, slom~ (polrzeba bt;!dzie 
az 100 ton), zostanCj poddane 
kompostowaniu. CZE;lse odpa
d6w poddana b~dzi~ wapnowa
niu i pO przer6bce wy orzystana 
na glebach kwasnych. W proce
sie uzdatniania i przetwarzania 
osad6w nie bf;ldCj wykorzysty
wane popioly z elektrocieplow
ni. Firma musi scisle przestrze
gat okreslonych przepls6w_ 
Kontrola tego typu przedsi~

biors w jest bardzo rygorystycz
na I firmy wctlodzqce w sklad 
konsorejl ill lbyt dU20 by ryzy
kowaly. aby mogly sobie poz
wolie na jakiekolwiek odstlil
pstwo od zaprojektowanej I za
twierolOnej technologii. 

Przedstawiciele firm posiada
]q ocen~ oddzialywania proje
kiowanego zakJadu na srodowi
sko wykqnanq przez Instytut 
Ochrony Srodowiska w Warsza
wie. Nie ukrywali. i.e celem ich 
jest efekt ekonomiczny. Wszy
stko jednak ma si~ odbywac tak, 
aby nie szkodzie srodowisku. 
Wyrazili przekonanie, ze umiej
scowienie zakJadu na lym tere
nie moie przyniesc wymieme 
korzysci gminie, a takZe mlesz
kancom wiosek polo:zonych w 
sqsiedztwie zakladu. 

Dyskusja wykazala, ze nle 
wszystkie argumenty tratily mie
szkancom do przekonania. 
CZf;lSC z nich twlerdzila, ie po 
prostu nie chcq zakladu. Sta
wiane przez niekt6rych pytania 
5wiadczyly chyba jednak, ie 
niekt6rzy dostrzegli szans~ dla 
siebie, zwlaszcza teraz. gdy Z 
ci~zkiej pracy na roll coraz trud
niej wyi.ye, a w najbliiszei oka
licy brakuje innych miejsc pracy. 

Na tej sesji podj~to nastf;lpu
jqce uchwaly: w sprawie nieod
pJatnego nabycia nieruchomos· 
ci we wsi Borkowo; zbycia lokali 
mieszkalnych 1'1 bloku przy ut. 
Elektronowej (uslalono trzy sto
pnie bonifikat dla ml8szkancow 
lego bloku); zarzqdzenia wybo
r6w do organaw solectw na te
renle gminy; powolaniu i nada
niu slatulu dwu nowym solee
twom. 

WynolowaJ AI 
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TrwajCl przygotowania do bu
dowy trzeciego toru linii kolejo· 
wej E 65 Warszawa-Gdar'isk 
przystosowanego co pociqg6w 
rozwiJajqcych szybkosc ponad 
160 km/godz. W prerwszym eta
pie przewidywana jest modern
izaCj8 lej linil na odcinku War' 
szawa-Naslelsk. Planowana 
jest przebudowa niekt6ryeh 
przystankow i wykonanie 
przejsc podziemnych dla pie
szych, Dotyezy to takie terenu 
naszej gminy, 

W jednym z zimowych nume
row naszej gazetki drukowalis
my apel w!adz miasla do wlasci
eieli posesji 0 utrzymanie we 
wlasciwym stanie cl1odnik6w, 
Sprawa la jest aktualna w ciqgu 
cajego rokU, ale szczeg61nego 
znaczenla nablera w zimie w 
czasie opad6w sniegu i gwa~· 

townYC~l zmjan temperatury. 
Stwierdzo 10, ie nie wszysey 
w!asciciele posesjl, a nie chodzi 
tu tylko ow!ascicieli prywa nych, 
stosuJa sili! do okreslonych prze
pis6w wynikajqcych z ustawy. 
Grozic to moie powaznymi kon
sekwencjami. 

Od dluzszego czasu Nasielsk 
przygotowuje si~ do budowy 
oczyszczalni sciek6w. Ze spra
Wq tq dluzej nie moina jui eze
kat i to z wlelu wzglf;!d6w. Pier
wszy to problem ekologiczny. 
Od posiadan ia oezyszczal ni 
uzalezniony jest tei dalszy roz
waj miasta, a zwlaszeza lokali
zacja na naszym terenie zakla
dow pracy. W zwiCjzku z tym 
problemem obydwaj Burmi
strzowie zapoznali sit;! z bUdowa 
i lunkcjonowaniem tego typu 
urz qdzetl w Zbuczynie kolo 
Siedlec. Planuja kolejne wyjaz
dy, aby wybrac typ oczyszczalni 
najbardziej optymalny w warun, 
kacll naszej gminy. 

TrwajE! rozmowy wladz mia
sta z dyrekcjq zakladu Instal. 
Przedmiotem ich jest sprawa 
ust~enia koszt6w oczyszczania 
1 m sciek6w odbieranych z ka· 
na!u sanitarnego w Mogowie. 

Zainaugurowany zostal cykl 
spolkan slarosty z w6jtarni i bur
mistrzarni gmin powialu nowo
dworskiego. Pierwsze posie· 
dzenie odbylo si~ w slarostwie. 
Nast";"!pne spotkanie odbC?'dzie 
siEil18 rnarca w Pomiechowku, a 
tematem jego bli'dq sprawy kul
tury, spol1u i lurystyki. 15 kwiet
nia gospodarzem rozmow bli'
dzie Nasielsk. Przeanalizowany 
zostanie problem drog. Kolel
nym tematern b~dq problemy 

zwiqzane ze s!uzbq zdrow·a. 
Celem lego typu spotka' jest 
wymiana mi~dzy gminami do
swiadczeri i ujednolieenie po
czynari W okreslonych lematach 
na terenie ca!ego powlalu. 

W dalszym ciqgu prowadzQ
ne Sq intensywne rozmovvy ma
jqce na celu sfinalizowanie lele· 
fonizaeji gminy. Wslf;!pnie uzy
skano obielnic'il podlqezenia ko
lejnych 1500 numer6w. 

Wladze gminy wyslqpity do 
UrzEildu Wojew6dzkiego 0 sli
nansowanie melioraCJi w kilku 
miejscowosciach na naszym le
renie. 

W ostalnich dniach odby!a sl";"! 
narada koordynacyjna wladz 
miasla, inspektora nadzoru i ge
neralnego wykonawcy dotyczq
ca rozbudowy Szkoly Podsta
wowej nr 1. Om6wiono na niej 
zagadnienia dotyczqce spra\"'Y 
usunificia usterek w hali sporto
wej oraz wielkosci naklad6w po
trzebnyeh do uruchomienia 
cz~scl budynku dydaktycznego. 

Na wyjazdowym spolkaniu w 
Szkole Podstawowej w Popowie 
omowlono spraw~ budowy la
zienek, szalni i wymiany ogrze
wania. W lei ostatniej kwestii 
rozpatrywane Sq dwa warianty: 
zastosowac ogrzewanie olejo
we ezy elektryczne. 

W Urz~dzie Miejskim goscrll 
przedstawiciele Allfinanz Servvi
ce Group i przedstawili mozli
wosci uzskania kredyt6w z linii 
Banku Swialowego. Przy okazji 
.zapoznali wladze miasta ze 
swoj<l olel1a w teJ kweslii. 

W ostatnieh dniach lutego od
bylo si~ posiedzenie ZarzCjdU 
Miejsko-Gminnego asp, na 
ktorym dokonano podsumowa
nia odbytych walnych zebrar'i 
sprawozdawczych W Jedno, 
stkach asp. 

•• * 

W najblizszym cZ3sie plano
wane jest przeprowadzenie tur
nieju wiedzy pozarniczej dla 
mJodziezy w wieku od 15 do 19 
lat. Wylonieni w tym konkursie 
laureaci reprezentowac b~dq 
gminf;! na szczeblu powiatu a 
bye moze zakwalifikujq si~ do 
konkursu n8 szczeblu wojew6
dzkim i kraJowym. W dotychcza
sowych turniejach mtodziez z 
naszej gminy zawsze zdobywa
la wysokie lokaty. 

Doraine observo/acje pozwa· 
lajq stwierdzic, Z8 w gospodar
stwach brak jest podslawowego 
sprzliltu gasniczego. Strai: ape
luje 0 wyposazenie kazdego go

sp darstwa i duzych budynk6w 
w tego rodzaJu sprz",t, bo pozar 
najlalwiej mozna zlikwidowac w 
zarodku. 

Zebra! AZ. 

Drog' wniebezpieczenstwie
 
Jakie mamy drogi wszyscy 

widzq I wiedzq. Coraz lrud
niej si~ po nich poruszac, co
raz cz~sciej zdarzajq si~ na 
nich wypadki, kt6rych przy
czyne} by!a zla nawierz'chnia. 

Sytu8cja finansowa panstwa 
a takie i naszej gminy nie 
jest najlepsza i pr~dko si~ nie 
poprawi. Dlalego tei trzeba 
chronic to, co jeszcze posia
damy. Z niepokojem wi~c ob
serwujemy jak po naszych 
drogach, przyslosowanych 
do ruchu samochodow 0 ci~

iarze ca!kowitym do 10 lub 
15 ton p~dzq pol~ine ezler· 
dziestotonowe ci~iar6wki 
wype!nione zwirem. Z dnia 
na dzien jest ieh coraz wi~
eej. Nawierzchnie ulic i dr6g 
pekajq, kruszq sie i wskutek 
tego powstajq niebezpiecz
ne wyrwy. 

Firmy zajmujqce sie wydo
bywaniem i sprzedaiq kru
szywa placq wprawdzie po
datki, ale czy zyski w ten spo
sob wypracowane Sq wy
isze od strat spowodowa
nych nadmiernq eksploala
cjq drag i ezy wystarczCj na 
ich remont? NiszezCj sie nie 
tylko drogi. Wlaseiciele pose
sji polozonych przy ulicach, 
po ktorych odbywa si~ trans
port kruszywa skari q sit;, ie 
od wstrzC\s6w wywo!ywa
nych przez potE?zne ci~zaro

wki p~kajq fundamenty 
sciany ieh domaw. Do lego 
dochodzj nadmierny halas 
powodowany przez te pojaz
dy. Kto pokryje straty w!asci
cielom posesji? 

Jednym ze sposob6w 
ograniczenia nadmiernego 
ruchu lego rodzaju pojazdaw 
jest umieszczanie odpowied
nich znakow drogowych. Ta
kie znaki byly wielokrotnie 
ustawiane. Nikt icll jednak 
nie respektowal i najczesciej 
gine!y w niewyjasniorlych 
akal icznosciac h, 

Nie jeslem przeciwny eks
ploatacji ziM zwiru. Tereny, 
z ktarych Jest wybierany nie 
maja. wiekszej wartosci ralni
czej, a kruszywo to jest po
trzebne w budowniclwie. 
Chodzi lylko 0 to, aby caly 
proces pozyskiwania i trans
portu odbywal si~ w warun
kaeh cywilizowanych i ieby 
zysk jednych nie byl stratq 
dla innych. Mysle, ze dojazd 
do tras, po klorych mogq sie 
poruszac pojazdy 0 duiej la
downosci m6glby si~ odby
wac po odpowiednio przygo
towanych drogach grunto
wyeh przebiegaj<jcych poza 
terenern zabudowanym. Z 
pewnosci<j takie ciezar6wki 
powinny omijac centrum 
miasta a takze wioski. 

AZ. 

Codziennie przez Jlice naszego mias1a przejeidia duia Hose potl;lznych 
cZlerdzie~otonowych ci'ilzar6wek wypelnionych z.wirem 
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za, i.e tej rocznicy nie mozna przegapic (cz. II) 

Biblioteka Miejska
 
pO latach pi~cdziesif;ciu
 

To tei pewien Jubileusz, minr;lo 
bowiem jui 25 lat. 

Obeenie biblioteka miesei si!;! 
w zabytkowej kamleniczce, b~
dqcej kiedys wlasnosciq pan
stwa Chojnackich, przy ul. Pil

sudsklego. Pler
wszym lokalem 
biblioleki byl obe
cny sklep mifi!sny 
pana Areisze
wskiego przy ul. 
Koseiuszki. l\la
st~pnle umiesz
ezono bibliolek~ 
w tzw. domu par
tii przy ulicy Kilin
skiego. KoleJnym 
lokalem byl tzw. 
Puchatek u zbie
gu ulic Mlynar
skiej i Kosciuszki 
(obecnie sklep 
mi~sny 1 cuklerni
ezy). Przez kr6tkl 
okres czasu bib
lioleka miesclla 
si~ lei w budyn
ku Urz~du Miej
skiego. Z chwilCj 
gdy powstaly sa
morzqdy wyre
monlowano bu
dynek przy ul. Pit
sUdskiego j tam 
po bhsko 45-clu 
lataeh istnienia 
biblioteka znalaz
la wre zeie dobre 
warunki do azia
lania i rozwoju 
(remont tego bu
dynku i jego prze
znaczenie na po
trzeby nasielsklej 

kultury zaplanowane byly 
wczesniej, kiedy naczelniklem 
Mlasta i Gminy byl pan J6zef 
Zajqc). 

Biblioteka Miejsko-Gminna w 
chwili obecnej jest juz bardzo 
duzq placowk<:!. Posiada blisko 
25.000 tomow. Z wypoiyczalni i 
ezytelni korzysta ponad 1500 
os6b. W pracy pomagajq pani 
kierowniczce Annie Siwiec pa
nie: Teresa Walen, Jadwiga 
Cilorzeia I Boiena Sierzpu 0
wska. My1ilby sir; ten, kto sqdzil
by. ie praca biblioteki polega 
tylko na wypozyczanlu ksiqzek. 
ezlery zalrudnione osoby majq 
aZ nadlo I?racy. Kazda nowo na
byta ksiC;lzka musi bye slarannie 
opisana i zakatalogowana. Po
zostaje Jeszcze praca z czylelni
kiem I to lym malym jak i lym 
doroslym. Konkursy, wyslawki, 
dyskusje nad ksiqi:kCl. lekcje 
biblioteczne, wieczory poezji to 
jeszcze nle wszyslkJe prace. Ja
kie wykonuje nasza Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna, 
Dlatego lei Towarzystwo Milos
nikow Ziemi Nasielskiej wyszto 
z inicjatywq godnego uczczenia 
50-lej roczniey powslallia na
szej biblioteki. 

Obecna "zaloga" biblioteki (od lewilj): pp. Soi.ena 
Sierzputowska. Teresa Wolert, Anna Siwle (kierow
niczka) 1Jadwiga Chorzela 

A wiasciwle jui nie Miejska, 
ale Miejsko-Gminna Biblioteka 
Plibliczna. Rol~ miejsko-gmln
nej biblioteki pelni jUi od Gwierc
wiecza, czyli ad chwili po!qcze· 
nia sir; miasta i gminy w jeden 
organizm administracyjny. W 
dziedzinie kultu ry pO!Clczenie to 
zaowocowa!a tym. ie biblioteka 

miejska sprawuje wobee biblio
tek wiejskieh rol~ nadrz~dn<l, 
jest po prostu takCj bibliotekq 
"matk~l". Plac6wki wiejskie ma
iOl slalus filii. W chwili obeenej 
filie Ie dzialajq w Piescirogach, 
Ctlrcynnie, Cieksynie i Dr;bin
kach. We wszyslkich wymienio
nych tu jednostkactl zatrudnieni 
Sq odpowiednio przygotowanl 
ludzie. Wielkosc gminy jak i in

wencja pracownikow bibliotek, a 
takie chlilC i dobra wola niekt6
rych milosnik6w czylelniclwa 
sprawila, ie siec wypoiyczalni 
jest jeszcze g~stsza. W niekto
rych wsiach dzialaJ<:! punkty bib
lioteczne. Sq one prowadzone 
spolecznie. 

Uwazarn. ie w tekstach pos

wl~conych jubileuszom, winny 
znaleic si~ nazwiska. Zaczn~ 
ad tych, kl6rzy rud przyblizenia 
ksiqzki do czytelnika, pelniCl 
spo!ecznie. Punkt biblioteczny 
w Jask6!owie prowadzi panl Zo
lia Bialorucka, w opowle Boro
wym pan Stefan Sadowski, w 
Popowie Poln09 pani Henryka 
Rosloriska, w Zabiczynie pani 
Anna Gqsiorowska, w Kqtnych 

pani Leokadia lqcka, we Winni
kach pan Krzysztof Kowalski. 

Filie biblioteki miejsko-gmlll
nej kierowane i prowadzone Sq 
przez nasll;lpujqCe osoby: 
Chreynno - panl Zolia Nleslu

chowska; Piesciro~i - panie Zo
ria Niesluchowska I Elibleta Ku
cinska; Cieksyn - panl Grazyna 
Jakubiak: D~binki - pani Zdzi
slawa Koz!owska. Najrnniejszq 
filiq jest biblioleka w D~binkach. 
Posiada ona bllsko pi~6 tysifi!cy 
ksiaiek i 145 clylelnik6w. POlO
stale blbhoteki lilialne maJCj kaz
da okafo 10.000 tornow. Wszy 
stkie posiadajq znacznq grllp~ 
sympatykow I zarazem czytelni
k6w. Z biblioteki w Plescirogach 
w ostatnim roku skorzystaly 384 
o oby, z biblioteki w Chrcynnle 
226 os6b, z biblioteki w Cieksy
nie 214 os6b. 

Zanlm naplszr; 0 stanie dzi
siejszym bibliotekl mlejskiej 
przypomn~ tych. ktorzy t~ biblio
lekr; wspoltworzyll, a nastr;pllle 
nia kierowall. Wspoltworzyl bib
liotek~, a nast~pnie IlIOl kierowat 
od roku 1949 do raku 1964 pan 
Ryszard Salkowski. Kiedy pan 
Ryszard odsz.edl do powstajq
cego wlasnie zak!adu Elpo w 
pracy bibliotecznej zaslqpila go 
pani Joanna Ciuchta (z domu 
Szulecka). Kierowala pracq bib
lioleki ad roku 1964 do raku 
1 73. Od tego roku do chwili 
obecnej bibllolekq kieruJe pani 
Anna Siwiec. Jak wynika z dat 
pani Siwiee jest osobOl najdluzej 
zwiqzanq i kierujqcq bibliotekq. 

Biblloleka Miejsko-Gminna miesci si~ w zabytkowej kamieniezce przy ul. 
Pilsudskiego. 
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Na zamku asielskim
 
historiC} naszego paristwa.dokoliczenie ze str. 1 
Moglismy poznac problemy 
kr61ewsklej rodziny Sobie

Ciekawl jestesmy, ile os6b skich, sytuacj'il w Polsce w 
zebralo wszystkie odcinki. okresie rzqd6w Sas6w i na 
Warto byloby je oprawic, z tym tie codzienny i.ywot szta
pewnosciq bowiem nle do checkiej familil wielkiej. 
czekamy silil przedruku Lokalny, nasielski patrio
ksiqzkl w calosci. Bye moze tyzrn kaze nam wierzyc, ze 
oglosimy w tej sprawie kon opisywany zamek istnial kie
kurs i przyjnajmniej trzy kom dys naprawd~. Dost~pne 

piety oprawimy w specjalisly nam irodla faktu tego jednak 
cznym zaktadzie introligator nie potwierdzajCj. Czyzby 
skim na koszt redakcji. Przy wi~c byl wytworem. fantazji 
golowujemy r6wniez inne autorki opowiesci? Zyla ona 
konkursy zwiqzane z prezen s10 lat przed nami. Bye moze 
towanq przez nas opowies posiadala nieznane nam 
ciq. Jeden blildzie prawdopo materialy dokumentujCjce ist
dobnie dotyczyl znajomosci nienie tej budowli. Mysllil, ze 
tresci ksiqzki, a w drugim za warto "grzeba6" w starych 
proponujemy dzieciom, aby dokumentach. Jesli nawet 
narysowaly, jak magi wyglq nie znajdziemy potwierdze
dac nasielski zamek. nia istnienia w Nasielsku za


Uwazamy, ze chociaz mku, to i tak moiemy czue
 
opowiesc nie jest wybitnym sil;l usatysfakcjon wani, po

dzielem Iiterackim, to jednak szerzymy bowiem swojCj wie

warto byto jq poznac. Frag dz~ 0 ciekawej historii nasze

ment dziej6w Nasielska  go miasta.
 
malego mazowieckiego mia

steczka przeplala sil;l z duzq AZ.
 

Pami~ci Romana Dmowskiego
 
Nasielskie Kolo Zjednoczenia wplyw na odzyskanie niepodle· 

Crzescijarisko-Narodowego za glosci w roku 1918 I na I sztall 
prosito 19 lutego mieszkancow Polski okresu mlEildzywojen
miasta i gminy Nasielsk na spot nego. Mialo ana wyjcttkowy cha
kanle poswl~cone pami17ci Ro rakter, poniewai przez to spol
mana Dmowskiego - mEilia sta kanle chclano uczci6 60-tq roez
nu, tworcy ruchu r arodowego, nicl;! smierci tego wybitnego Po
pojityka rnal9cego olbrzymi laka. 

Byl przyw6dcq obo
zu na(odowego. 
wspoltworzyl ]8go 
ideologi~ i praktyk 
politycznq. Ruch na
rodowy w latach za
bor6w zakladal, is 
jesli chcemy myslec 
o suwerennoscl, mu· 
simy wzmocnic sily 
moraine narodu pol
skiego opieraJqo Slf;} 
na taklc/l wartos
ciach, jak wil;!z roo 
dzinna, InlcJatyw8 
gospodarcza I trady
cyjna religijnosc Po
lakow. Kiedy zas 

adszedl czas, ie 
mogly slEi) spelnic sny 
o wolne) i suwerennej 
Polsce, Dmowski 
stanql w pierwszym 

W Naslelsku goscilismy lednego z wsp6Izalo:Z:y· szeregu lyeh, kt6rzy 
ci .11 ZChN MARIANA JURKA tl;) PolskEil tworzyli 

Radzie Najwyzsze] 
Konfereneji Pokojo

Tego dnia wieczorem odpra· we] v Wersalu przedstawil
wiona zostafa uroczysta Msza zwarly J dopracowany program 
swil;)ta w Intencji Romana Dmo dotycz<jcy terytorium rodz<jcego
wskiego. Celebrowal jet i homlli!? sil;! panstwa polskiego. Br.1 reall
wyglosil ks. Leszek Blaszezak. st<j i ten realizm sprawi , ie w
 
Po Mszy 5w. uczestnlcy spotka decyduj<jcej dla Polski chwili za

nia przeszll do sali parafialnej, war/ kompromis pozwalajqcy
 
gdzie wysluchali clekawej prele tworzyc rzqd, kt6ry wzni6s1 si~
 
kcji Marka Jurka poswi~conej ponad podzialy partyjne i magi
 
iyciu i dzlalalnoscl Dmowskie jednym glosem rozmawiac z ty

go. Sam prelegent - Marek Ju ml, ktorzy decydowali 0 losach
 
rekjesl osobq wyjqlkowq. Histo powojennej Europy.
 
ryk, polityk, socjolog, pUbllcysta W nasielskich obchodach ro

katolicki, milosnik tradyeji histo cznicy smierci Dmowsklego

ryeznej, wsp61zaloiyciel ZChN wziql rowniez udzial posel ziem'
 
u to kr6lka wizyt6wka zamlesz ciechanowskiej Miroslaw
 
czona na zaproszeniu, a obra Koilakiewicz w towarzystwle

zujqca liczne jego zaintereso bylego wojewody ciechano·
 
wania i pol a dzialania. Obecnie wskiego Henryka Kowafczyka.
 
jest czlonkiem KraJowe] Rady Dla zebranych byla 10 okazja do
 
Radiofonli i Telewizji. dyskusjl z nimi 0 biei.qcyc/l


Zmarly w styczniu 1939 r. w sprawach naszej ojezyzny, a 
Drozdowie kola Lomiy Roman zwlaszcza 0 problemach rolni

Drnowski w historii naszego kra k6w.
 
JU zajmuje miefsce wyjqtkowe. Ai.
 

c.d. - Na zamku nasielskim  Anna Zielinska 

- Moj dziadku! . m6wi Stefan - proszlil zaprowadzic Anulkt;l na 
plebaniEil, tam juz Sel panstwo. Ja musz~ obejrzee Sl!;! za stryjem, 
gdzies mi siEi) podzlal, boj~ siEil 0 niego, jest jakis dZiwny, jak 
nieprzytomny. A polem bEildl7 rzeczy ladowal na wozy, trzeba to 
pewnie bEildzie wszystko wleic do Makowa. 

Wtem okrzyk przerazenia wyrwal sil; ze wszystkich piersi. 
N" ganeezku palqcej siEil baszty, pokazal si~ Jbrany w sw6j 

mundur wojskowy kapitan laszcz. Jaslrzqb spuszczony z Ian· 
cuszka, sledzial mu na ramieniu, trzepal skrzydlaml z 
przerazliwym piskiem. 

Kapitan donosnym gtosem zalntonowal plesn Sodalist6w: 
Marsz, marsz me serce, pobudk~ bijC/. 
- Stryjul Strylul- wolat Stefan - schodzcle pr!;!dzejl proe/ly w 

piwnicach! 
Ale kapitan ani drgnql. 
Dezerterowac /a slC/d me mog~1 
spiewal dalej. 
Stefan rzucit si~ ku nlemu nie pomnqc na nie. Ale w lej ehwili 

zatrzl7sla Sl~ ziemia, wszyscy obecni upadli na twarz, hUkjakby 
stu armat rozdarl powietrze, kamlenie rozlecialy si~ na wszy
stkie strony. Prochy wybuehn~y. 

Zamek Nastel -kl 
przestal istniec. 

Jedna jeszcze IU
dzka 1st ta zgln~la w 
gruzacll zamku, a lq 
byla Motr na. 

Lud okoliczny 
wprawdzie ulrzymu
je, ie pewnie w po
slaci wrony Iub kruka, 
prosta z plomieniem 
uleciaia do piekla. 
byli nawet tacy, co to 
na wlasne oczy wi
dzieli. 

Inni ulrzymlJJ<j. ze 
·miata tylko rozum po
mleszany i zgin~la. 
bo nie zdawala sobie 
sprawy z niebezpie· 
czer;stwa, a nikt tei. 0 
niej nle pomyslal. 
Mogla nawet nie
ehcqcy przylozy6 siEil 
do pozaru, bo w tym 
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dniu nieszczlilsnym widzieli jq mi~dzy stertami ze skorupi:t pelnq 
zarzqcych sifi) w~gli, szla do obory okadzac ziolaml krow~ kar
bowego, kt6rq zle oko urzeklo, 

XVI 

Ot62 i koniec mojej powiesci. Ale nim si~ na zawsze rozsla
niemy z osobami, kt6re nas zajmowary, jeszcze 0 nich sl6w parfi) 
powiedziec muszl;. 

Starosta osfrowski, Jozelat Adam Wessel, oSladl na stat w 
Makowie. 0 odbudowaniu nasielskiego zamku nie byro mowy. 
Inne nastawaly czasy, teraz chl;Jtnisj stawiano palace, 

Dwor makowski. kt6ry r6wniei: nazywano palaeem, byj ob
szerny i wygodny. Sliczna rzeczka Orzyc plyn(fla niedaleko. 
bliskesc Pultuska, miasta biskuplego i splawnej Narwi rozwese
lala okollce. Staroscina wkr6tce urzCjdzila dom na takq sami'j 
stoPt; jak w Nasielsku, miala tam tak samo swojq szkoll;l, szpital. 
sieroly, biednych. 

Starosta gospodarowal, polowaJ, trochfi) politykowal, ale 
gryzl si~ ciqgle losem siostry i to szkodliwie wplywalo na jego 
zdrowie. 

DZlesi~c lat mijalo a proces rozwodowy jeszcze byl nleskon
czony. 

Wlasnie Maria Kazimiera umaria w Blois, przezyla syna Ale
101') 

ksandra, kt6ry byl jej ulubiencem i nawet po nim nie zaplakala. 
Nie um,ala kochac. umiala tylko nienawidziec, a nienawidzila 
Marit? Wessl6wne, 

Mana J6zefa od dZlesleciu lal mieszka w klasztorze Panien 
Sakramentek. Zawsze zlym losem nieugieta wzgl(fdem swiata, 

Ie w glebi dUszy zgadzajqca sie z wolq Boza. 
Dnia Jednego oznajrnia jej malka przeorysza, ie: 
Nuncjusz, Monsignor Girolamo Grimaldi, hrabia Argenta, w 

calej paradzie, w asystencji pazlow I laufrow, poprzedzany krzy
zem, zqda posluchanla u najjasniejszej kr61ewieZDwej Konstan
owej. , 

Przywi6z1 on wyrok Swi tel KongregaCJi uznajCjcy lej malzeri
stwo za prawowite I zarazem list od kr6lewieza, proszqcy tegoz 
nuncjusza 0 wSlawiennictwo do ,.naszel najukoeharlszej mal
'lanki. zeby darowawszy ciezkle koleJe i przeclw,nosci, tubo nle 
z naszeJ winy na niq spadle, raczyla przybyc do Z6lkwi, gdzie iCj 
oczekujemy." 

Uczu6 Marii J6zefy rozbierac nie b~dziemy. Powiedziala, 
ze pelnl sw6j obowiCjzek do konca i zgodzila sl~ na zqdanie 
I1wza. 

Napisaia list do Makawa, donoszClcy 0 tel waznej zmianie w 
Je) zyclu. lisl ten jednak juz nie doszedl rqk starosty ostrowskie· 
go, kt6ry lkni~ty atakiem appopleksji w tym czasie zycia dokonal 
i chyba na lamtym swiecie siliJ dowiedzial, ze jego Marysl nare
s2cie sprawledJiwosc wymierzonq zostala. 

(c.d.n,) 

Lekarz radzi 

Drodzy PanstW'o! 
Grypa jakby za nam!, ale do 

gablnetu lekarskieg pukajq je
szcze osoby dotkni~te jej powi
klaniami. 

Tym razem pragn~ zwracll:; 
uwag~ Panstwa na uszy, kla
rych choroby. b~dqce niekiedy 
powlklaniami grypy. wiodq do 
wielu ci~ikich i przewleklych 
problemow medycznych. 

Najcz~stszyml dolegllwoscia
mi ucha Sq bal, szumy, zaburze
nia r6wnowagi, zabuaenia stu
chu i wycieki z ucha. Objawow 
tych nie nalezy lekce'v'lazyc i tas 
ba zglosi6 si~ z nlmi do lekarza. 
Chc~ PanstwLJ uswiadomic, 

ze przewlekle zapalenle ucl1a 
sr dkowego. przebiegajClce 
cz~sto z duzyml zmlanami de
strukcyjnymi nie balil St<jd wy
nika opieszalosc wielu chorych 
w tecZelllLJ, konczqca SIl;l w naJ
lepszym razie gluchotq. 

B61 w zaostrzenlu przewlekle
go zapalenia ucha srodkowego, 
lub w ostrym zapaleniu ueha 
gdzie ma charakter rwqcy, tt?l
niqcy, mobilizuJ8 do zgl szeni 
si~ do lekarza Czesto mobilizu
je jednak Pans wa do samowol
nych (Jzialan jak np. zapuszcz 
nie do ucha olejku kamforowe
go. Tak robi6 nie walnoll<am
fora przynosi pozornq ulg~. Ten 
silnie drainiqcy srodek powodu
je zwykle perforacjfi! blony be-

Nasielsk. Nocq 5/6lutego nle darkl KomunalneJ mleSzCzq
znani sprawcy dokonali wlama· cych sil;l w pawilonie przy ul. 
nia do pomieszczen socjalnych Koscielne]. Skradli ezalnik ele
pracownikow Zakladu Gospo- ktryczny, dmuchawl; "Farel 0 

benkowej (czyli d'e: pt;kniecie) 
umozlfwlajqce barezenl I
my bfi)benkowej z zalegajacej 
\ dzieliny np, ropy. Wyciek z 
ucha konczy lub !agodzl b61, al 
efektem tych dzialan SCI duze 
ubytki w blonie b~benkowel, nie 
rnajace lendenClI do zamkni~ci
sil;l. Wynikiem tego jest znacz
ny, trwaly ubytek sluchu ezyll 
kalectwo. 

Paracenteza czyli nacifi)cie bto
ny bi,:benk wei Jest zableglem le
cznlczym, czesto niezbE;ldnym, 
ale moze go dokonac tylko tekarz, 
odpowJednim no,iykiem, w odp 
wiednllT' rmeJscu Wledy zableg 
ten jest bezpieczny. 

Pamir;:talmy, kamforo to nie 
lest panaceum na wszystkie do
legliwosci. Stosowana musl bye 
z rozwagq nawet do oklepywari 
clata, bowiem u malych dZieci. 
niemowlqt. jako srodek silni 
drazn1acy drogi oddochowe, 
moze bye powodem nasilenia 
dusznosci w przebiegu zapale ' 
drag oddechowych i CIfi)ZkICh 
zaburzen oddyc ania 

Apeluj~. nie krzywdzmy sle 
sami. Poprzez higi nt; zycia za· 
poblegajmy dlorobom, ale teez
my si~ lJ fekarza. mam nadzieje. 
ze z dobrym skutki m, czego 
zyczy Paristwu Wasz lekarz ro
dzinny 

Cezary Rusek 

tqcznej warlosci 200 zl na szko
d~ jed ego z ~~a.cownik6w. 

Nasielsk. 6rT lutego nieznani 
sprawcy dokonall wlamania do 
komorki piwniczneJ w bloku prz~ 
ul. Warszawskiej. Skradli 9 m 
terrakoly oraz klawiatur~ do gier 
komputerowych, 0 !<jczneJ war
losei 680 z! na szkod~ jednego 
z mieszkanc6w bloku. 

Mazewo. 8 lutego nieznani 
sprawcy dokonali kradziezy du
zeJ kwoty pienl~dzy z prywalne
go mieszkania. W wyniku dz.ia
Ian operacyjnych policja ustalila 
sprawcow . okazall Slfi) nimi nie
letni mieszkancy z sqsiednich 
wlosek. 

W okresie mi~dzy 1 a 8 lutego 
n18ZnanJ sprawcy dokonall wla
mania do garazu O.S.P. w Cie
ksynie skqd zabrali kanlstry, pa
Ilwo z samochodu bOJowego 
strazy, oraz 2 wiadra metalowe. 
Straly ocenion•.n.a kwot~ 280 zl. 

Nocq 8/9lutegow Psucinie nle
znanl sprawcy wlamali si~ do 
"malucha" z kt6rego skradh kom
plel kol, klucze, akumulator na 
szkod~ mieszl;a.n~i Warszawy. 

Nasielsk. 91utego z pod UrZfi)
du Mlejskiego nieznani sprawcy 
skradll .,malucha" wartosci 
6500 z1. 

NasJelsk - w godz. nocnych z 
zataymanego przez patrol poll
cji do kontroll samochodu, wy
rzucona zoslala brOil gazowa 
przeroblona na ostre naboje. 
J dqcy tym samochodem 
m~zczyzni - mleszkanlec Na
ielska oraz 3 mieszkanc6w Gli

nojeeka i obywatel Ukrainy me 
przyznajq Sle do pistoletu, Oby
watel W.N.P zostal rozpoznany 
jake sprawca wlamanla do auto

matu do gier w Piescirogactl, 
oraz napadu z u?yciem broni na 
stacj~ CPN w Swierkowie. Na 
wniosek prokuratury zostal za
lrzymany przez Sqd Rejonowy 
w Pultusku. 

Wleczorem 10 lutego pozostat 
w kosciele po wieczornej mszy 
swl~tej przez nikogo nie zauwa
iony mieszkaniee Nasielska R.K. 
Zniszczyl dwie ksifi)gi liturgiczne, 
4 chorqgwie pogrzebowe oraz 
dywan koscielny. Straly oceniono 
na 2000 zl. Sprawca - zatrzymany 
przez policj~ przyznal si~ do do
konania lego zbezczeszczenla 
swi<!tyni. 

Popowo Borowe. Nocq 17/18 
lutego z posesji p. E.L nieznani 
sprawcy po oberwaniu k!odkl na 
drzwiaeh garazy skradll polone
za "Atu" wanosci 20.000 zi. Tej 
samej nocy zlodzieie poruszajq
cy Sl~ skradzionym samocho· 
dem dokonali wlamania do skle· 
pu w Krogulach skqd zabrali art. 
spoiywcze i papierosy wanosci 

000 zi. 

22lutego w Nasielsku niezna
ni sprawcy ponownie dokonall 
kradziezy z garazy samoctloou 
m-kl polonez wartosci 10.500 zl 
I powt6rnie okradh sklep spo
zywczy w Krogulach powodujqc 
slraty na kwot.~.1.500 zL 

Naslelsk. Na osiedlu Warsza
wska nleznany sprawca skradt z 
kom6rki piwnicznej w bloku ro
wer g6rski wa~9~ci 600 zl. 

Nocq 22/23 lutego nieznani 
sprawcy dokonaJi wlamanla do 
garazy na jednej z posesji w Ce
gielni Psuckiej skqd zabrali sa
moch6d marki "Polonez-Atu". 
pilarkt?, kosiark~, srodki ochro
ny roslin 0 lqcznej wartosci 
34000 zl. 
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Spotkanie zministrem Handke
 
dokoliczenie ze str. 1 

skiego i legionowskiego 
przyjechal prof. Miroslaw 
Handke, kt6ry jak zaznaczy
lem wczesniej, jest osobCj 
najlepiej zorientowanq w 

sposobeJ11 jej wprowadza
nia. ZastTzegl. ze 0 jej powo
dzeniu b~dzie decydowalo 
wielu ludzi, W tym gl6wnie sa
morzqdy i sami nauGzyciele. 
Stwierdzil, i.e wszystko Jest 
przygotowane, przemyslane 
i pozostaje tylko wdraianie. 

Minister Mlroslaw Handke zapoznaje nauczycieli z problemami zwi"lzanymi 
z reformq edukacji 

sprawach tej retormy i 0 niej Optymizmu pana Ministra 
w gl6wnej mierze decyduje. nie podzielali zgromadzeni 
Pedagodzy z Nasielska sko na sali nauGzyciele. Zadali 
rzystali z tej wyjqtkowej oka bardzD duzo trudnych pytari 
zji I duiCj grupCl pojechali na i pewnie byloby ich ° wiele 
to spotkanie. wif;)cej. gdyby pani prowa

Sala klubu garnizonowego dzqca spotkanie na to poz
byla wypelniona pO brzegi, wolila. Denerowaly jq zwla
co chyba zaskocz0o pana szcza proste pytania doly
Minlstra. Zapowiedzial, ze cZqce spraw bytowych na
zgodnie ze szkolnym oby uczycieli. Mlodzi nauczyciele 
czajem b~dzie m6wil przez tego nie pami~tajq, ale rnnie 
45 minut. W swej wypowiedzi przypomnialy si~ czasy naj· 
przedstawil najwaznieJsze bardziej rozwini~tego socjali
kwestie zwiqzane z retormq i zmu. Wtedy tei. moina bylo 

a spotkanie z nauczyr.;ielami powiatu nowodworsklego Ilegionowego prz\'
byl Minister Miroslaw Handke w towarzyslWie najblizszych wsp61pracowni. 
k6w 

m6wic i to duzo, ale lylko na w Modlinie nadano wlasciwCj 
okreslony temat. Gdy dysku rang~. Pan Minister przyje
sja przekraczala okreslone chal w lowarzystwie swoich 

Sala kinowa modliriskiego klubu garnizonowego byla w\'pelniona po brzegi. 
Na pierwszym planie nauczycielkl z NaSlelska. 

ramy, okazywalo si~, i.e pre
legent jest zm~czony, ma in
ne waine zajl';1cia lub ktos na 
niego czeka. A co nas cze
ka? 

Obieklywnie trzeba powie
dziec, i.e mic;:dzypowialowe
mu spotkaniu nauczycieli i 
os6b zainteresowanych z Mi
nistrem Edukacji Narodowej 

wsp61pracownik6w z mini
slerstwa I Pani Kurator. Obe
ena byla pani posel z ramie
nia AWS Jadwiga Zakrze
wska. Licznie reprezentowa
ne byly wladze samorzqdo
we gmin i powiatu ze starostq 
Adamem Janasem na ezele. 

AZ. 

Burmistrz Miasta i Gminy w Nasielsku prosi 
paniq Jadwig~ Moskalik 0 pilny kontakL 

***
 
Przypominamy czytelnikom, ze wszelkie listy 
kierowane do Burmistrza, Urz~du Miasta i 
Gminy oraz Hedakcji nie podpisane imieniem 
i nazwiskiem nie b~dCl rozpatrywane. 
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Ludzie, ktdrzv zasluguia na nasza pamiec 

Prawdziwie domowy lekar
 
Paniq Wladyslaw~ Zarem

ba pami~ta jeszcze wielu 
mieszkanc6w Nasielska i 
gminy. Cz~sto jest serdecz
nie wspominana przez swo
ich bylych pacjent6w, sqsia
dow i znaJomych. Ta pami(;:lc 
wraca zwlaszcza obecnie. 
kiedy kreuje si~ postac leka
rza rodzlnnego, postac zro
dzonq w umyslach reforma
tor6w, opartq na rnodnych 
dzis zachodnich wzorcach. 

Nasielsk moze poszczycic 

si~ tym. ie byl prekursorern 
w tej dziedzinie i takicll leka
rzy mial juz czterdziesci lat 
temu. Takq lekarkq byla tei: 
pani Wladyslawa Zaremba, 
W wypadku nagtej potrzeby 
o kai:dej godzinie dnia i nocy 
moina bylo bye pewnym, ie 
nie odmowi pomocy i, rzadko 
wtedy samocllOdem, cz~s
ciej turmankq a niekiedy i, 
jako pasazerka, motorem 
dotrze do najodleglejszych 
zakqtk6w naszej gminy. Po
trzeb tych byto bardzo duzo. 
a w dodatku lekarzy malo. 
Pani doktor byla wiecznie za
pracowana. Drzwi w jeJ domu 
wlasciwie si(;:l nie zamykaly. 
Chwytala szy~)ko SWq lekar
skq torb~ i biegla tam, gdzie 
czekal na niq chary. A gdy 
wracala, jakie cz~sto czeka
la na niq wiadamosc, ie jest 
juz potrzebna w innym miej
scu. 

W gronie znajornyeh nie
jednokrotnie zastanawia
lismy si~. skqd w naszej Pani 
Doktor tyle energii, sily i sa
mozapareia. aby sprostae 
ogromowi zaJ~e. Jakie byly jej 

udzialem. Obowiqzkl domo
we i rodzinne. praca w os rod
ku zdrowla i ta ciqgla goto
wosc do niesienia pomocy 
p01rzebu]qcyrn poc!llanialy 
jq bez reszty. 

I jeszcze jedna rzecz 
charakterystyczna. Jej us
miech i aksarnitny cieply 
glos. Mysl~. ze mialo to takie 
wplyw na leczenie pacjenta. 
Taka byla nawet wtedy, gdy 
miala wlasne klopoty, gdy 
by/a bardzo zm~czona. 

Chory interesowal jq ie 
tylko w ezasle wizyty. Odwie
dzala go takze p6Zniej i to z 
wlasnej juz inlcjatywy. 
Chciala wiedziec, jak skutku
jCj zaordynowane przez niCj 
leki. Wiedziala tei, kledy 
konczy sil; Jej wiedza i umie
j~tnosci i we wtasciwym eza
sie kierowala podopleczne
go do specjalisty lub szpitala, 
a po powrocie dopylywala 
sil; 0 post~py w leezeniu i 
doradzala. w jakim sanato
rium mozna kontynuowac te
rapi~. 

Pani Wladyslawa Zarem
ba nie byla rodowitCj nasiel
szczankq. Urodzlla sil; 13 
wrzesnla 1924 r. w zl8rni kle
leckiej w Szydlowcu. W la· 
tach 1950-55 odbyla studla 
medyczne na Wydziale Le
karskim Akademii Medyez
neJ w Lodzi. Bezposrednlo 
po studiaeh przez rok praco
waia w sanatorium w 
Szczawnicy Zdroju Przez 
nast~pny rok praeowala w 
Szpitalu Miejskim w Krako
wie, Do Nasielska przybyla w 
roku 1957 I przez 23 lata le
ezyla w naszym osrodku 
zdrowia. Ostanie pilile fat zy
cia sp~dzila w Nowym Mes
cie pracujCjc w Przyehodni 
ReJanowej w lej mlejscowos
ci. 

Paniq Doktor mieszkancy 
naszeJ gminy pami~tajCj jako 
lekarza. Prawie nikt nie wie. 
ze jako mloda dziewczyna 
wstCjpila w czasie wojny w 
szeregi Armii Krajowej i pel
nita na Kielecczyinie funkcj~ 
Iqczniczkl. Takie i z tego po
wodu zasluguje na naszq 
wdzil;CZnq pamii?c i szacu
nek. 

AZ. 

akclJinej pocztlJ 
Wplynql do Redakcji list ad Pana J6zefa Zawadzkiego 

z Nasielska, kl6ry prosi a sprostowanie informacji poda
ne) wZyciu Nasielska Nr 1 z br. a dotyezqcej Branzowej 
Kasy Chorych. 

Odpawiadajqc naszemu czylelnikowl wyjasniarny, ze 
zamleszczonq przez nas informacj~ napisai kierownlk 
Osrodka Zdrowia w Piescirogach. opierajqc si~ na uzy
skanych informacjach z Branzowej Kasy Chorych. Jei:eti 
Sq one sprzeezne z tym co podaje tygodnik kolejarza 
Nowe Sygnaly Redakcja nie ma z. tym nie wsp6lnego. 
Sprawa ta winna bye zalatwiona na Iinii Branzowa Kasa 
Chorych - Osrodek Zdrowia w Pieseirogach. 

Red. 

.....
 
Do naszej Redakcji przybyla delegae}a mleszkancow 

Jaskolowa przynOSZqC list dotyezCjcy planowanej budowy 
wysypiska smieci w Jaskolowie. 

Poniewaz w liscie tym wymienlane Sq nazwiska nle 
rnajqee nie wsp61nego z. listem mieszkanca Kosewa. 
ehcqc uniknqc niepotrzebnej polemiki i ewentualnych 
proces6w sqdowych, Iistu tego nie drukujemy. 

Natamiast podzielamy obawy spoleczenstwa Jaskolo
wa i okolic. ze gdyby planowane wysypisko smieei mialo 
spelniac podobnq rol~ jak wysypisko w Kosewie, 10 po
pieramy ich protest. 

Z informaeji jakie uzyskalismy w Urz~dzie Miejskim, 
sprawa wysypiska w Jaskolowie omawiana jest niemal 
na kazdym posiedzeniu Zarzqdu i posiedzeniach stosow
nych Komisji Rady. Mieszkaney Jask610wa majCj w Ra
dzie swojego przedstawiciela, kl6ry ria biezCjco jest w 
temaeie wysypiska i wszelkie informacje przekazuje. Na
sza jakakolwiek interwencja w tej sprawie, nie mialaby 
zadnej konsekwencjj, poniewaz 0 tym zadecyduJq nasiel
sey radni po konsultacjach ze spoleczenstwem. 

Wypada nam tylko kr61ko napisae. ze sprawa wysypi
ska musi bye zalatwiona dose szybko. poniewai trudno 
sobie wyobrazie co stanie siQ z naszq gminq, gdy bQdzie 
ona pozbawiona wysypiska smieci L prawdziwego zda
rzenia. Na ulicach naszego miasta, na wioskach, w la
sach i wielu innycf, miejscach b~dziemy oglqdac zwaly 
smieci podobne do tyeh, kt6re pokazalismy w naszym 
ostatnim numerze ZyGia Nasielska. 

Planowane wysypisko ma bye bezpieezne. Z intormacji 
utyskanych od ekolog6w wynika, ze wysypywane smieci 
nif3 b~dq skladowane, tylko od razu przerabiane na miej
seu i wywo:zone jako uzytecmy produkt. Na ealym swie
cie tak si~ praktykuje i nie ma z tego powodu i.adnych 
strat. Mogq natomiast bye wymierne zyski takie jak: za
lrudnienie pewnej ilosci ludzi. oraz pewne kwoty pieni~z
ne. kt6re wplynq na konto naszej gminy. 

Red. 
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ROCKOWE WALENTYNKI
 
13 lutego w sali kina "NIWA" ki" i "Rower" oraz nowe kompo

odbyJ sili! Koncert Walentynko zYCje np. "Pionek", "Nie rezyg
wy zorganizowany przez Na nuj(:". Zdziwil mnie jednak fak!. 
sielski Osrodek I<ullury. Warte ze mlmo wielu dedykacji. adre
przypomniet, ze oslalni rocko sad w!qczyll slli'! do "czynnego 
wy koncert w naszym miescie udzialu" dopiero po po!owle wy
odbyl si~ w paz zierniku uble st~pu TWEETY.._ 
glego roku, WIr;lC nic dziwnego. Ostalni uczestnik to zespol 
ze sala kinowa wype!niona byla PLAY BACK. najdluzej istnieia
po brzegi Wyslqpily trzy. do cy na lokalnej scenie muzycz
brze znane miejscowej m!odzie nej. Ich repertuar to utwory gru· 
zy zespoJy: SECOND, TWEETY py LADY PANK, b~dqcei w czo
i PLAY BACK. 16wce polsklego focka. Aktualny 

Jako pierwsza wyslqpHa gru sklad Play Backu wyglqda na· 
pa SECOND w nieco zmienro st~pujqco: Jarek Kaczmarczyk 
nym skladzie: Marek Tyc . per· spiew, Robert Kaminski - gitara, 
kusja - "przejq! paleczk~" od spiew, Marcin Kaminski - bas, 
Rafala G6rsklego, Rata! Kamin Rafa! Bombalicki . gitara i Rafal 
ski - gltara - zajq! miejsce Rafala Gorski - perkusja. Wedlug mnie 
Bombalickiego oraz Piotrek Tyc to oni najbardzlej "rozkrl;lcili" 
bas i Jacek Tyc - spiew, gitara. pUblicznosc, przynajmniej tq 

Duzq niespodzlankq byl rozpo przy scenie. Play Back zagra! 
czynajqcy wyst~p, legendarny m.in.: "KryzysowCj narzeczo
utwor grupy The Rolling Stones nCj", "Vademecum skauta", a z 
"Satisfactfon'·. SECOND zagra nowszych utwor6w "Prawdi;' i 
II jeszcze dwa kawalki Chla serce" oraz "Deszcz". ZresztCj 
pcow z Placu Broni i Iypowe juz Jak mozna sztywno Sledziec 
dla nich Oasis m.in. "Wonder przy "Mniej niz zero". Choclaz, 
wall". Razem wykonali siedem obserwujqc wi~kszq cz~sc wi
utwor6w utrzymanych w tagod downi, wyglCjdalo a to, ze moz
nym, rockowym stylu. na. 

Kolejna grupa, kt6ra zagrala Koncert trwa! ponad dwie go
na scenie to TWEETY. Zesp61 dziny I moze by!by d!uzszy gdy· 
od roku wystfilPuje w nie zmie by pubhcznosc domagala si~ bi
nionym skladzie: Monika Dzikon sow... Mam nadzieiE;l, ze reakcje 
. spiew, Marcin Kus - gitara, Le na kolejnych tego Iypu Impre
szek Gah;zewski - bas i Nlkifor zach b~dq bardziej spontanicz
Mleczak . perkusia. W zwiqzku ne. 
z plerwszEj rocznicq istnienia Mlmo. ze warunkl pracy Sq 
grupy publicznosc odspiewala skromne, na Szczli'!scie znajdujq 
"Sto lat". TWEETY w wi~kszos' si~ ludzie, ktorzy chcq grac i ta 
ci wykonuje wlasne utwory. Sa cy. kt6rzy chcq organizowac po
ml piszq teksty i muzykli!. Na dobne przedsi~wzili!cia. 

koncercie zagrall slynne "Szel- EMPE 

Zarzijd Gminnej Sp61dzielni 
"SCh" w Nasielsku 

wydzierzawi ad zaraz: 

1, Mieszalni~ pasz 0 powierzchni 680 m2 

wraz z 8 silosami 0 pojemnosci 400 ton. 
2.	 Ubojni~ kr61ik6w z cz~sciq 

biurowo-socjalnq 0 powierzchni 468 m2 

3.	 Restauracj~ w Nasielsku. 
4.	 Sklepy w Popowie i Nunie. 
5.	 Magazyny. 

Kupi~ dzlalkli! budowlanq lub 
budynek mieszkalny przy dworOgtoszenia drobne cu PKP lub w okolicy. Tel. 661
44-16 0 odz.17.00. 

~_P_~'-1-.x- ~X1I1C:»~ 
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5-9.03.99 wot kolonia mr6wek musi co roo 
,.Dr Dolittle" komedia prod. ku oddawac cz~st pracowicie 

USA. godz. 17.00 gromadzoneJ zywnosci terrory
5·7.03,99 ZlJjqce) jq bandzie konik6w pol· 
"Blade - Wieczny lowca" l1ych. Pewnego razu jui uzbie

film grozy, prod. USA, godz. rana "dzialka" zoslaje - z winy 
19.00. Fllka, mr6wki 0 nadmlernych 

12-14.03.99 amblcjach wynalazczych . bez
,.Dawno temu w trawie" ani powrotnie stracona. Przyw6dca 

mowana, basniowa kornedia dla pasikonik6w domaga sit; . za 
dzieci, prod. USA, godz. 17.00. karf; • podw6jnej porcjl i:ywnos

"Cudotw6rca" komedla, ci, zas skazany na wygnanie 
prod. USA, godz, 18.00. Fllk wyrusza na Iqd aby pozy

19-21.03.99 skat sojusznik6w do walkl z cle
"Diu go i szcz~sliwie" kame· mi~i.ycielaml .••• 

dia romanlyczna, prodU. USA, 
godz. 18.00. ,.Cudotworca". Komedia. 

26·28.03.99 Jeden z dyreklor6w komercYJ
"Ronin" film kryminalny prod. nej stacji telewizyjnej ma klopo

USA, godz, 18.00,	 ty zawodowe: jego dzial przyno
si slraty finansowe, nowy dyre

"Dr Dolittle". Komedia Betty ktor z<:jda natychmiastowego 
Thomas bfildCjca adaptacjq po uzdrowlenia sytuacji. Bohater 
pularnych ksiqzek dla dzieci pi6 podeJmuje ryzykownq decyzj~ 
ra Hugh Loftinga. Maly chlopiec angazuje w~drownego kazno
posiadlniezwyklq urnie)~tnosc  dziej~ i kaze mu wyst~powac na 
potrafi porozumiewac sifil ze szklanym ekranle. Rez. - Step
zwierzi;ltami. Mljajq lata, chlo hen Herek, wyst~puJq: Eddie 
plec dorasta, studluje medycy Murphy. Jeff Goidblum, Kelly 
nfil, zostaje lekarzem a Jego dar Preston. Czas.~r?Jekcjl 114 min. 
zanika. Lecz pewnego dnia dr 
Dolitle potrqca psa - i nagle sly "Dlugo i szcz~sliwie". Basn 
szy jego niepochlebne uwagi na filmowa osnuta na motywach 
temat samego siebie. Wyst~pu "Kopciuszka". O)ciec osmiolel
Jq: Eddie Murphy, Ossie Davis, niej dziewczynkl zeni si~ z baro
Oliver Platt. Czas projekcji - 86 now'l, klika dnl p6inie) umiera. 
min. Film opracowany jest w Przez oslem nast~pnych lat 
polskiej wersji j~zykowej. dziewczynka jest s!UZqCq maco... chy. Pewnego dnia spotyka 

"Blade - Wieczny lowca". ksir;lcia, ktory ma ozenic sii;: Z 
Film grozy w rezyserii Stephena corkq hiszparisklego kr6la. Re
Noriringtona. Rok 1967: kobieta zyseria Andy Tennant, wyst~pu· 
umlera po ataku niezrdenty jcl: Drew Barrymore, Anjelika 
flkowanego sprawcy, przed Huston, Dougray Scott. Cza 
smierciq rodzi dziecko. W trzy projekcji 121 ~!n.: 
dziescl lat p6Zniej okazuje si~ ze 
urodzony wowczas chlopiec jest "Ronin" Thriller Grupa fa· 
islolCj Iqczqcq w soble cechy chowc6w ad operacji speCjal
czlowleka i wamplra. SJuzy lu nych podejmuje si~ ryzykowne
dzlom, zwalcza wamplry, jego go zadanla: majq zdobyc waliz
oplekunem jest s~dzjwy uczo· k~, przewozonq przez lajemnl· 
ny. mistrz wledzy tajemnej. Wy czego osobnlka I jego licznq ob
st~puJq: Wesley Sn ipes, Step staw~. Zleceniodawcq jest 
hen Dorff. Kris Krisslofferson. dziewczyna, prawdopodobnie 
Czas projekcjl·, ~20 min. zwiqzana z IRA. Siopniowo oka

zuje si~, ze walizkq interesujq 
"Dawno temu w trawie" si~ inne podziemne organiza

Film animowany wyraznie adre· cje. Rezyseria: John Franken
sowany do na)mtodszej widow· heimer, wystlilPUlq: Robert De 
ni. Mieszkajqca na wysple i pro· Niro. Jean Reno, Stellan Skars' 
wadzqca tam sw6j spokojny zy· gaard. Czas projekcji . 121 min. 

Kierownikowi Przychodni Rejonowej w Nasielsku 

Pani Annie lapiriskiej 

wyrazy gl~bokiego wsp6tczucia 
z powodu smierci 

ojca 
sktadajCl pracownicy 
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KRZVz6WKA NR 3/99
 
Znaczenlo hase!: 
Poz;omo: A-13 moze byclowarowy. B-1 Znlral1a pr f1lu produkcji 

I systemu pracy zakladu. D-1 osoba z kr~g6w eltty wtadzy, D-l1 
ziemia. rola, E-7 p~d rosliny tropikalneJ. F-1 onieCham8 mysll 0 

malzenslwle przez narzeczanych. F-l1 deskI do snlegu, G-6 zdJlilcie 
wlanka pannle mlodel W lrakcle uroczystosci veselneJ, H-l czeka 
na kaneu wyscrgu, H-6 uroczyste oflcjalne przyjt;!cle, 1-3 Im,t;! Kare
wicza - aklora (gral postae Jaglelly w "Krzyzakach"). 1-8 egzotyczna 
papuga, 1-12 narzqd chwytny u malplatek. J-1 Lak nCZ8n18 przedra
mienia, J-B Imi/il Kobuszewskiego . znanego aktara ka ediowego. 
K-4 kotara, K-12 ratunek dla podroznego na pustynl, L-l noga z 
kurczaka, L-ll greeki ypsilon (po polsku). l-3 wypylywan1e. M-l 
popularnle - Edwar . M-10 piszesz je na paplerze, N-3 Inaczel . 
zadowaleme. 

Pionowo: 1-A cyrkowy przyrzCld gimnastyczny lub figura geo e
lryczna, 1-H zdroon;aie - marmur, 3-A przyrz~d Ikacki do przi;ldzenla 
we!ny. 3-L k lor w kartach, 4-H milyczna waleczna WOjownlczka 
Jedna z lych klore obcrnaly sobie piers by nle przeszkadzala Vol 
strzelaniu z luku, 5-A na czubku Pa!acu I<ul!ury I Nauki w Warsza
Wle, 6-F np Czeslaw Milosl rub Henryk SienkiewIcz, 7-A anlol pici 
i:eriskiej. 8-0 brak znaJomo~ci Ip orzepisDw lub lakl w 9-A ana nie 
zdobl czlowleka 9-G jest , Ime. 10-G UCl8rasz 1<\ z bialek, 10-t 
popularne imie psa, l1-A pogari za kims, 12-F zbior plsrn lub poezji 
np. milosne/, 13-A wyspy hlszpanskie na rnorzu Srodzlemnym (gl 
mlasto - Pa rna de Mallorca), 13-K np. cyrkowa. 14-H jest szerokie 
i glfilbokle. 15-A z nlego pozytyw. 15-K Jest nlm morze 

Rozwlqzaniem krzyz6wk, b/ilozle ha 10 . plsane z otagramw we 
dlug szyfru: 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 

9 8 5 10 11 12 2 10 4 

13 14 15 13 6 13 16 10 

r-- 
i ~~ Q 
-
"-- - ---- - ------ -
Komisariat Policji 

997,691-22-07,691 23-/7 

Ochotnicza Strai Pozarna 
998, 691-22-88 

Pogotowie Gazowe Nasielsk • 
691-22-22 

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

Pogotowie WodociGlgowe Nasielsk 
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzeri telelo ICZoyc 
924 

Pogotowie Ratunkowe Puttusk 
999. 692-26-11 

Urz(jd Skarbowy rzYJmuJe Inleresanto~' Z 
gmlny N sielsk w Nowym Dworze MalO 
wleckim, ul. Legionaw 7, leI. (0-22) 775·24
13,775-20-61. 

Obslugf,'l paszportoWq mieszkanc6w naszej 
gmlny zapewnia Urzqd S arosly w Nowym 
Dworze Mazowiecklrn ul. Zakroezymska 30. 

Rozwi~zane haslo wpisane do tabeli prosimy nadsyla6 na adres 
redakql do dnra 22.03.99. 

Rozwiqzaniem krzY20wki Z numeru 2/99 bylo haslo .,Tam gdzie 
los Twoj. tam wlod21 Cle nOQi" 

, agrode wylosowala panl Kalarzyna Swojak Z Nasielska. Serde
cznie gratuluJemy. 
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OyiUR PnzychodNi REjONO"fEj 

w~NA5iElsl(u 

Lekarze Przychodnl Rejonowej w NasieJ
sku przYJmUjCl paCjent6w od poniedzlalku do 
piCllku w god inach 7.30-17.30. 

Gabine zablegowy czynny jest w godz_ 
7.30-18.00_ 

W kai:dCl sobot~ paqenci z relonu Naslel
ska i PIElsclrog prLYlmowani SCI w naglych 
przypadkach: 

W Osrodku Zdrowla w Piescirogach w 
godz 8.00-10.00 

W Osrodku Zdrowta w Nastelsku w god... 
11.00-13.00. 

TACjA OpiEki ' I 
, 
I CE mUM PiEl~G iARSTWA Rodzi NEGO I 

IICARITAS" DiEcnji PtO(kJ~ 

GCib,nel zabiegowy ..CARITAS" - w "Sla
reJ Plebanii" ul. ZWlrkl I Wiqury 5, tel.: 
693-14-28 czynny jest cd pOnledzialku do 
prqlku w godz. 7.30-19.00. 

W sobaty. nledziele I sWIt;!la czynny iss w 
godz. 8.00-10.00 I 16.00-18.00. 

~D\liLJRY NASidskidf AllTEk 
,~_._ 

Ap eka mgr' Godlewskiej. ul. KiliriskJego 
czynna cao'ziennlc w gOOz. 8.00-18.00, W 
soboly w godz. 8.00 16.00. w medzlele I 

swii;l a w godz. 10,00-13.00 dyzurule w 
dniach: 8-14.03. 22-28.03.99. 

Apteka ..Arnika·' mgr Swigoniak. ul. Ry
nek czynna cadzlennie w godz 8.00-17.00, 
wtorkl i piqtki w godz. 7.30-17.00, W sobo y 

gOOz. 8.00-16.00. w nledzlele i sWiE;!ta w 
godz. 10.00-13.00, dyi:uruje w dniach: 

15-21.03. 29-31.03.99. 

TdEI<OMUNikACjA PoLsk". 

Rozm6wnrca Telekomunikacjl Polskiej 
czynna jesl w dni pow5zednie I pracujqce 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboty w godz. 8 00-14.00. 
W medzlele rozmownica czynna lest w 

godz 9.00-11 00. 

POCZTA PoLskA 

Urzqd Pocztowy Naslelsk-l czynny les w 
dni powszednle IW racuJi:lce saboty w 
godz.8.00-18.00. 

W wolne soboty Wgodz. 8.00-13.00. 
W niedzlele Urzqd POCZIOWY jest nieczyn

ny. 
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Ryszard Bryskiewicz 
NAWOZY SZTUCZNE
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PHPV@~TAN 
• • • . . . • • "kOlllpletow 

'\ ypoczynkowych, *sof , ersakk, *foteli, "-puf. 
\' . . • . IIShlgi w zakresie uapraw i zawov... ieLi 

iudY'widualnych CjWARANCJA, RATY BEl ZYRANTO\ I ! 

iiiliiiiliilliiiiiiiiilliii

CE Y OGLOSZEN
, 

w Zyciu Nasielska: 
1, Ogfoszenia drobne (sfowne) - tylko dla os6b 

fizycznych nieprowadzqcych dzialalnosci go
spodarczej - 1,00z1l1 slowo 

2. Ogtoszenla powierzchniowe (najmniejszy 
modul reklamowy =1/16 strony) 

- 600,00 zl / cala strona 
2 ~to.sUj~5~ ~.?f.1,ttj,~9;t¥f9°t.P~~u 2) jn.: 

~~ 3 ~d~~1~ =20 ol ..::::::'::,:·,)} . .
 
za 4 i wl~cej edycji .25/fo,:::/,:::: .
 
oraz tzw. d9d~tkowq;JJ.Jg.$.): "d!a~taJego Khenta"
 
tzn. za p0nown~' Ul1W~:$~Qz.en{e .rekl9-my w "ZN"
 

~,l7r~b~~~TjJ~~~~j~ si~ wzajemnie.
'.' .," -'.'. -

Jednoczesnie inf8'r~:~remy, ze podzi~
~owania, gratufacje,oraz kondolencJe 
I n,e~rqfo~:l1 przyjmujer:ny ~a. mniejszq odplat
nOSClq tJ.: 21),00 zf La naJmnleJszy modul ( 1/16 
str-ony: Nie zamierzamy natomiast publikowac 
koszmarnie wyglqdajqcych (czarno-bialych oraz 
niskiej rozdzielczosci ) zdj~c nowonarodzo
nych dZieci, sC)dzqc jednoczesnie, ze rodzice 
Sq smdze zawledzenl takq uslugq pl'aktykowanq 
IN mnych gazetach. 

Klanlamy si~ nisko. 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGIA KllNKIEROWA
 

STYROPIAN, STYROSUPREMA
 
WEINA MINERAlNA, PAPA
 

OTWORY OSCIEZNICE
 

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27 

Tel. 691 28 92 

APRAWA SAMOCHOOOW 

-BRS
 
Ry::>zard SC-kllLOw(cZ -askGk· l'auliuowo 52 

wI. o-G0.2-229-787 

. AlIto-lJololfl(fuie 
- Bltlcharstu'o-jJrustOtl·tI1lie IW ralllie 
- Lakierllictll'o bydrauliczllej 
- J.t!echall~~Ul jJ?jazdulI'a,~"w:.~ .. 
- Geometlla kol "'<'. .,""', 
- Zabezpieczellia ""'~,?~~~':':" 
(/Ilt)/korozyjlle ..... : 

- SkUI) !H11ll0C !JO(/Oll , do l<.as(/(ji 
oraz sjJrzedai:. CZf'~ci. 

WSp6tpRACUjEMy Z PZU Puhusk 
i illl/Yl/li pfac61l"~nl/li 1I/}I!:=pi('(·;:;ellioll~I'/IIi. 

I RKI, KOSI RK
 
®Hus arna e~TY, , 

• •• I ~£~ ~¥'~hbw . 

Sprzeclai, Naprawa, Gwarancja
.zdzJslaw Pl«r:rok, 06-131 Naslebk 3, 51etlnlca 51 lei. 69 12303 

.. . nl~~~~I!I~
 
lCljJrafza/f(!l,oj'a za/!,alff.l • 

s rANDARO WIZJA 

Nasielskl ul.Warszawska 18 A, tel. 693 09 84 



Pilka
 
Jak plsalismy w poprzednim 

numerze Zycia, 14 lutego nasi 
pilkarze wyjechali na osmio
dniowy ob6z do Havvy. Stamtqd 
wybrali si~ na, wczesniej nie pla
nowany, mecz kontrolny do Lu
bawy. Zmierzyli si~ tam Z IV-li
gOWq dr.uzynq Molora Lubawy. 
Po zacl~tym I wyrownanym 
spotkanlu mecz zakonczyl si~ 
remisem 1:1 . Bramk~ dla naszej 
druzyny strzE?lil Marek Supinski. 

21 lutego Zbik mial gra6 z T~
CZq Plonsk w Nasiel ku jedna 
wladze klubu z Plonska odwola
Iy spotkanie. W zamian za to 
nasi pilkarze rozegrall mecz z 
Legionowiq II. Zesp61 ligi okre
gowej nie okazal si~ jednak zbyt 
wymagajCjcym przeciwnikiem i 
po dziewieCdziesieciu minutach 
nasi mogli cieszyc sie ze zwy
ciestwa 5:1. Trzeba powiedziec 
w tym miejscu. ze trener naszej 
druzyny dal w tym meczu po
gra6 juniorom, kt6rzy w rundzie 
wiosennej coraz cZlilsciej maiCj 
pokazywac sle na bois u obok 
nieco bardziej doswiadezonyeh 
koleg6w. . 

W sobot~ 27.11. Zblki rozegra
Iy przedostatni z serii meczy 
kontrolnyeh. Tym ra:zem Ich ry
walem byla dobrze znana na

.
 nozna 
szym pilkarzom drui.yna z Sier
pea. Przypomnijmy, ostatnim ra
zem spotkanie z Kasztelanem 
mialo mlejsce na turnieju halo
wym w Sierpcu, gdzie uleglismy 
3:2. 

Nlestety i tym razem Zbik mu
sial uznae wyzszosc przeciwni
k6w. Po zaci~tym spotkaniu na
si przegrali 4:2. Usprawiedliwia 
ich lakt, i.e w tym spotkaniu tre
ner musial zastqpic prawie polo
w~ skladu juniorami, ktorym, jak 
widae po rezultacie, brakuje je
szcze troch~ doswiadczenia. 

Wchwill gdy oddajemy naszq 
gazete do druku nie znamy re
:zultatu meCZlJ z 7 marca, w kt6
rym Zbikl po raz ko!eJny zmierzq 
si~ z druiynq z Sierpca. Mamy 
nadziejlil, ze nasi pilkarze wy
grywajqc 0 spotkanie. zach~cq 
wszystki ch sympatykow pilki 
nozne] z Nasielska I okolie do 
tlumnego odwiedzania stadlonu 
przy uliey Sportowej podczas 
rundy wiosennej rozgrywek 0 
Mlstrzostwo IV ligi_ 

Jednoczesnie przypomina
my, i.e pierwszy mecz mistrzo
wski, na naszym tadionie zo
stanie rozegrany w sobotli' 13 
marca 0 godz. 15.00. Zaprasza
my. 

Tellis stolo-wy
 
Pod koniec lutego br w Na

sielsku odbyly sifil Mistrzostwa 
Mazowsza w tenisie sto~owym w 
kategorii senior6w. W rywaliza
cji mlilzczyzn zwyci~i.yl Jarko

wskf przed Szacilnowskim i Ja
sinskim_ Wszyscy z Plocka, a 
wsr6d pan Jarkowska przed Lin
kner i ,Swiniarskq. Wszystkie z 
Wkry Zuromin. 

stwem znakomicie przygotowa
nego zespofu z Nowego Dworu 
pod wodzq wiceburmistrza pa
na Henryka Mendeleckiego, 

kt6ry w finale pokonal zesp6! z 
Leoneina. W walce 0 trzeeie 

Samorz~dowcy aboisku?
 
dokonczenie ze str. 1 

W zawodach wzilil1y udzial re
prezentacje gmin starostwa. W 
wi~kszosci druzyn wystr;powaly 
wladze !;lminne z burmistrzaml, 
w6jlami I przewodniczqcymi rad 
wfqcznie. Na przyklad w druty
nie Zakroczymia wyslfiPowal 
burmistrz miasta i gminy pan 
Jan Serwatka, wiceburrnistrz i 
przewodniczqcy rady. Druzyna 
reprezentujqca nasze miasto 
skladala sifil, ze zwyciezc6w 
Amatorskiego Turnieju Pilki 
Siatkowej, zespolu RED 

BULLS, wzmocnionego panem 
Burmislrzem Bernardem Mu
chq_ 

Rozgrywane mecze mialy 
bardzo interesujqcy przebieg. 
Do wyroiniajqcych sie zespo
16w nalezaly druzyny Nowego 
Dworu. Zakroczymia I Pomie
ch6wka. W przervvie turnieju za
wodnicy udali si~ na gorqCY po
silek przygotowany przez orga
nizator6w. Podczas rozm6w 
ehwalili duzy pozlom organiza
cYiny i sportowy imprezy, lak 
rowniez podziwiali wyglqd i 
utrzymanie hall spor1owej. 

Turniej zakonezyl Sl~ zwyci~

sowal si~ zesp61 z Zakroczymia, 
a ostatnie 7 miejsce zaj~la, nie 
zgrana chyba jeszcze. druzyna 
Staroslwa. 

Zegnajqe si~ zawodnlcy obie
cali sobie spotkanie za rok na 

drug1m turnieju, kt6ry wejdzie na 
stale do kalendarza imprez od
bywajCjcych Sle w hali Sporiowej 
w Nasielsku. 

MT. 

miejsce, zwyei~zyja druiyna z 
Pomieeh6wka POkOflUjCjC Czos
n6w. Nasza reprezentaeja, jak 
na gospodarzy przystalo zaj~la 
piqte miejsce. Tui za niCj up1a
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