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Kiedy przed pi?CIU Iqty wyda· 
lismy pierwszy numer Zycia Na
sielska, nie przypuszczalismy, 
ie b~dzlemy wydawac go tak 
d!ugo. Wczesniej podejmowane 
pr6by konczy!y si~ na jednym 
lub dw6ch numerach. Bezpos
rednim naszym poprzednlkiem 
byly Wiadomosci Nasielskie. 

Ozisiaj z zadowoleniem mo· 
iemy powiedziee, ze si~ udalo. 
Regularnie. miesi<'jC po miesi . 
cu, moglismy gosciC w paristwa 
domach. Zyskalismy wielu przy
Jaei6l i z lego bardZo silil cieszy
my. To ani podlrzymywali nas 
na duchu w chwilach trudnydl. 
Chwil tyeh nie brakowa!o i wtedy 
Islnienie naszej gazetki wisia!o 
na w!oskU. Przyczynq lego za
grozenia by a najcz~sciej IZw. 
bezinleresowna zawiSC. A zwal
ezano nas roznymi sposobami. 

Nigdy nie uwazalismy, ze ie
slesmy jedynymi osobami. kt6re 
potraliet wydawac gminnq gao 
zetklil. Zdawalisrny soble spra
Wf} z w!asnych slabosci i niedo
skonalosci. Jeslesmy tylko 
amatorami. 

Slaralismy Sl~ sluzyc naszej 
gminie, naszej malej ojczyznie 
jak moglismy najlepiej. Chcielis· 
my jednoczyc wszystkich Iyeh, 
kt6rzy koehaj2l nasze miastecz· 
ko i nasze wioski. Pierwszq na· 
sz zasada bylo 10, aby nie jq
trzye. Stqd wiele temat6w, kl6re 
pominf}lismy. Stowo pisane ma 
swojCj moe i nieprzewidywalny 
CZ3S trwania. Moina nim niekie· 
dy zranic boteSl1le nie tylko lego, 
kto na [0 zas!uzyl. 

Cieszymy .siE; Z sukces6w, .a
kie dZllilki .,ZYCIU" Qdn1eslismy. 
Gazetka nasza cleszy!a si\! uz
naniem fachowc6w. W konkur
sadl na najlepszq lokalnq gaze· 
lli! zawsze zajmowalismy ezolo
we tokaty. w tym i pier,vsze. Po
konalismy nawel profesjonali
sl6w. Najbardziei jednak cieszy
my sif}, ze zyskalismy pokaine 
grono wiernyeh czytetnik6w. To 
dzif}kl par'islwu przetrwalismy Ie 
pi!;lc lat. Za to, co wyniklo z na
szej slaboscl, przepraszamy, za 
Panstwa dla nas sympali!i' dzif}
kUjemy 
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W marcu Zarzqd MieIskl spo
1yka! si~ pi~ciokrotnie Na posie
dzenie 3.111. zaproszona zoslala 
pani Dyrektor zakladu "Instal". 
Przedstawila obecne problemy 
zakladu, przypomniala tez hi
stori~ wsp61pracy firmy z mia
slem i gminq w okresie prospe
rity, kiedy to miasto korzyslalo z 
zakladu. W ostatnich latach za
klad, podobnie jak i inne przed
sl/;lbiorslwa. przezywa trudnos
ci. Nie udalo si~ go przeksztal
cie. Nie jest intratny dla poten
cjalnych nabywc6w. Sq pewne 
zadluienia. Gmina udzielala fir
mie pomoey poprzez umarzanie 
podatk6w. W chwlli obecnej tyl
ko 20% przerobu odbywa si~ w 
hali. reszta to montai poza tere
nem przedsl~biorstwa. Zaklad 
zajmuje? ha powierzchni, a sa
rna hala ma 1ha. Wystarczy!aby 
ezwarta cz~s6 hali. Nie udalo si~ 
przekazac CZE;1sci terenu za za
dlui.enia. W roku ubieglym pro
dukcja wzrosla 040%. Aktualnie 
w "Instalu" pracuje 160 os6b. W 
sezonie zatrudnienie wzrasta 
do 200 osoo. Pant Dyrektor 
zwr6cila si~ do wiadz miasta a 
umarzenie podatku za rok ubie
gly i odroczenie podatku od n1e
ruchomosei za I kwartal 1999 r. 
do korka czerwca biezqcego ro
ku. ZarzCjd pastanowil spraw~ 
umorzenia przekaz8e Radzie, a 
platnosc za I kw. 1999 r. odro
czy6 do konca czerwca tego ro
ku. 

W drugiej cz,?sci posledzenia 
rozpatrzono pisma skierowane 
do Zarzqdu. PKS Oddzial Cle
chan()w zlozy ojert~ na dowoz 
dzieci do szk6L Stwierdzono, ie 
b~dzie zorganil.owany przetarg 
( wiedy oferta przedsifilbiorstwa 
b~dz.ie wzi~ta pod uwagl;l. Po
slanowiono pom6c osobie nie· 
pelnosprawnej w zakupie woz
ka inwalidzkiego. Skarga pasa
zera na przewoinika sp61dziel
czego na trasie Miasto - Stacja 
zostanie rozpoznana przez pra
cownika merytarycznego Urz~
duo Osoba pragnaca ustawic 
przyczepi? garmaieryjnq w cen
trum miasta zostanie zaproszo
na na posiedzenie Zarz.qd . Na 
zakonczenie obrad zaj~lo sit;) 
problemami Poradni Psycho
logiczno-Ped~g.09icznej. 

10 marca ZarzCjd zajrnowa! 
si~ problemami cieplownietwa w 
miescie oraz sprawami ochrony 
przeciwpoiarowej. 
Propozycj~ systemowego 

rozwiqzania problemu cieplow· 
nJetwa w Nasielsku om6wil Kie
rownik Osrodka BadawGzo
Rozwojowego Cieplownictwa, a 
Jednoczesnie ekspert Banku 
Ochrony Srodowiska, ini. Ste
fan Sikora. Na modernizacj~ i 

przeksztalcenia w zakladach 
energetycznych moina uzy
skae na bardzo korzys,lnych wa· 
runkach kredyty 2. BaS. W chwili 
obecnej ze wzglli'd6w ekologi
cznych prelerowane jest opala
nie kotl6w gazem. 

W drugiej cz~sci posiedzenia 
wzii?1i udzial oficerowie straiy 
poi.arnej - prezes Zarzqdu 
Wojewodzkiego asp Witold 
Sojka oraz Komendant Powla
towy PSP w Nowym Dworze 
Maz. slarszy kpl. po:iarnictwa 
Andrzej Hiszpanski. Z wypOWle
dzi prezesa wynikalo m.in., ie 
bli'dzie sit;) slaral 0 wyr6wnanie 
pozlomu w jednostkach OSP i 
dq:iyc bf;'dzie do upowszechnJe
nia standardow obowiqzujqcych 
w dotychczasowym woj. war
szawskim. W naszeJ gmlnie wi
dzi duie braki sprzf;!towe i szko
leniowe. Uwaza, ze w gmmle 
pewne straie muszq bye potra
ktowane priorytelowo. 

Komendant Powiatowy PSP 
poinlormowal 0 wsp6lpraey z 
gminCl Nasielsk. Rozpoczql sj~ 
juz cykl szkolen dla slrazakow. 
Zapewniltez. ze b~dzie si~ sta
ral pozyskac troch~ sprz~tu. by 
podratowac wyposazenie w 
sprz\lt techniczny gminne jed· 
nostki asp, 

W trzeclej cZli!sci posledzenla 
rozpalrywano pisma mieszkan
cow. Wif;J'kszosc z nich przeka
zano do I<omisji InfraslrUktury z 
prosbq 0 opini~. Dotyczyly one 
oswietlenia ulicznego, uzbroje
nia terenu, bUdowy drogi, targo
wiska miejskiego, odwodnienia 
osiedla. potozenia chodnika. 
Poruszono tei sprawl,l miesz
kan komunalnych i zaklado
wych i ewentualnego wykorzy· 
stania plenir;;dzy za Ich sprze
daz. 

Posiedzenie 15 marca pos
wil;lcone byto w calosci przygo
towaniu oslalecznej wersji pro
jektu budzetu oral. p!anu inwes
lycji i zadan rzeczowych, jakie 
bli!dq realizowane w roku 1999. 
W pracy nad projektem wziE;1to 
pod uwagl;l wnioski przekazane 
w lej sprawie przez poszczeg61
ne komisje meryloryczne. Osla
teczna wersja budzetu i planu 
inwestycji poddana zostanie 
astatecznej ocenie na najblii 
szej sesji Rady....
 

W pierwsl.ym punkcie pasie
dzenia Vol dniu 17 marca rozpa
lrzono wystqpienie Pani Prezes 
Sp61dzielni Mieszkaniowej w 
Nasielsku, Vol kt6rym poin ormo
wala Zarzqd 0 nieuzasadnioneJ 
jeJ zdaniem podwyice cen za 
wywoz nieczystosci stalych, wo
d!; i scieki. Sprawa ta ma bye 
rozpatrywana na kwietniowel 
sesji Rady. 

W dalszej cZli!sci spotkania 
wlasciciel cieplowni pan Andrzej 
Tyski l.apoznal Zarzqd z dziala
niami kat/owni. Nie widzi klopa
t6w z jej funkcjonowaniem, 
glowny odbiorca ciepla jesl za
dowolony z uslug. Jest otwarty 
na wsp61dzialanle z gminq i go
tow jest podlqczyc do swej kat
lowni budynki ogrzewane przez 
v-Jyeksploatowanq kotlownii? z 

ul. Slarzynsklego. Chcialby zy
skac wililcej odbiorcow, bo w lei 
chwili cieplownia wykorzysty
Viana jest w 30%. 

W ostatnim punkcie obrad 
Pani Skarbnik Gminy przedsta
wila projekt uchwaly bUietowej, 
jaka b~dzie przedstawiona Ra
dzie do zatwierdzenia na naj
blliszeJ sesjL 

Wynotowal AZ. 

Pil;llnastego arca zostala 
dokonczona V zwyczajna sesja 
Rady Miejskiej z 8 marca. Punkl 
przewidujqcy podj~cie tego dnia 
uchwal w sprawie organizacji 
sieci szk61 podstawowych i gi
mnazjow zostal przelozony ze 
wzglf;:ld6w proceduralnych. 

Sesjl;l wznowil wiceprze
wodniczqcy Rady Miejskiej pan 
Andrzej Wierzchon i poinformo
wal obecnych, ie celem dzisiej
szego fragmentu V sesji jest 
podj~cie uchwal dolyczqcych 
organizacji sieci szkolneJ w gmi
nle Nasielsk. Nastr,Jpnie zabral 
glos burmislrz pan Bernard Mu
cha. Kr6tko przypomnial prze
s!anki, Jakie by!y brane pod uwa
g~ przy proiektowaniu sleei 
szk61, dla kt6rych organem pro
wadzqcym jest gmina, Poinlor
mowal zebranyeh 0 pol.ytywnej 
opinil w tei sprawie wydanej 
przez DelegalurE;1 Kuratorium 
Oswiaty w Ciechanowie. NasttiJ
pnie przedslawil przygotowane 
projekty uchwat. 

PrzewiduJ8 si~ utworzenie 
trzech glfnnazjow: nr 1w Nasiel
sku, nr 2 w Piescirogach i nr 3 w 
Ciek ynie. ProJekty uchwal 
okreslajq granice obwod6w 
szkolnych, sprawy organizacyj
ne zas okresli statut nadany 
szkole. Granlce obwodow 
szkolnych nie bt;)dq si~ pokry
waly z 9 anicami gminy. W 
zwiqzku z tym do projektow 
uchwal dolqczone Sq aneksy 
b~dqce umowami z gminami sCj
siedniml (Pomiech6wek. Nowe 
Miasto. Joniec. Swiercze). a 
okreslajCjce przynaJeinosc do 
obwodu szkolnego wiosek leiCj
cych na pograniczu gmin. Gi
mnazja w Cieksynie i Piesciro· 
gach b~dq mialy po dwa oddzia
!y w kazdym roczniku (razem po 
6 oddzlal6w), natomiast gimna
zJum w Nasielsku okolo 10 od
dzial6w w roczniku (razem oko
1030 oddzialow). Do gimn8zjum 
w Cieksynie uczr,Jszczac b~dzie 

150 dzieci, w Piescirogach oko
10 180, a Nasielsku okolo 750. 

W dyskusji rozmawiano glow
nie 0 granicach obwodow sZkol
nych i problemach zwiqzanyeh 
z dowoieniem dzieci do szkol. 

Po dyskusji przystqpiono do 
glosowania. Kaida szkola byla 
glosowana osobno. Projekty 
uchwal dotyczqce girTlOazj6w 
zoslaly przyj~te jednomyslnie. 
Przy glosowaniu dotyczCjcym 
szk61 podstawowych jeden z 
rad ych glosowal przeciwko 
projeklom uchwal wyjasnlajqC 
jednak. :ie w ten spos6b wyraia 
sw6j protest nie przeclwko pro
jektom ucllwal, ale przedwko 
calel reformie szkolnictwa I spa
obowi JeJ wprowadzenia. Po

nadia jeden z radnych przy 
cZli!sci uchwal nie glosowal ani 
za uehwalq. nl przeclw (glos 
wstrzymUlqcy). Pozostali radni 
glosowaJi za przyj!;ciem posz
czeg61nych uchwat. Tak wi~c z 
dniem 1 wrzesnia 1999 r. doty
chczasowe szkoly podstawowe 
stajOj sil;l szescloklasowyml 
zkolami podslawowyml, z Iym, 

i.e w roku szkolnym 1999/2000 
b~dq prowadzily takz8 klasy 6s
me. 

W korkowej cz~sci posiedza
nia jeden z radnych stwierdzil, 
i.e byla to sesja historyczna ze 
wzgl~du a rozpacz!;cie wdra
zania nowego syslemu szkolne
go. Zwrocono uwagi?, ie pOWIn
ni bye na niq zaproszenl dyre
kiorzy szkol. Podkreslono tei., 
ie zadna szkola nle zostala za· 
mkni~ta. 

Dluiszq dyskusj~ na konlec 
sesji wywolala sprawa Komlsll 
zajmujqcej si~ przeciwdziala
nicm chorobte alkohalowej. Po
stanowlano. ie na nast!;pnq se
si~ zostanie zaproszony koor
dynator gmlnny zaJmujqcy si~ 

tym problemem. 

Notowal AZ 



· Z""'~CI~ NA\§ ~L"I\A\ «(;ZA'()V"",U) SAM()~Z"'I)f) I{]~U"" t.:(;() 

Kronika Policyjna
 
Wybory 

W dniach 15.1I1.-30.IV. w 64 
solectwach odbywaja. si~ zebra
nia wiejskie, na kt6rych miesz
karlCY wybiera)Cj soitySQW i rady 
soleckie. W wi~kszosci wsi, w 
kt6rych juz odbyly si~ wybory, 
soltysami zostaly te same oso
by, kl6re sprawowaly t~ funkcj~ 
do lej pory. W zebraniach ucze
stniczCl przedstawiciele wladz 
gminnych. Korzystaia.c z ich 
obecnosci mieszkar'lcy zgJasza
jq wiele poslulat6w. 

Najcz~sciej mowi'l 0 potrze
ble budowy wodociCl96w, re
montach drag i pogarszajClcym 
si~ stanie bezpieczer'is\wa. 

Doskonalenie zawodowe 

W Zespole Szk61 Zawodowych 
trwa kurs zorganizowany przez 
Osrodek Doskonalenia Zawodo
wego w Toruniu_ Uczeslniey kur
su po jego ukonezeniu otrzymalq 
uprawnienia mistrzowskie i tytul 
mistrz - sprzedawea. W chwili 
obecnej na kurs uezl;szeza 40 
os6b z Nasielska, powiatu pultu
skiego i powiatu nowodworskie
go. W zwiClzku z duiym zainlere
sowaniem tego rod.zaju doskona
leniem zawodowym dyrekcja 
szkoly rozwaia moiliwosc zor
ganizowania kolejnego kursu. 

Oswiata 

W Delegaturze Kuratorium 
Oswiaty w Cieehanowie odbylo 
si~ szkolenie w6jt6w i burmi
strz6w, na kt6rym om6wiono 
sprawy zwiClzane z reformq os
wiaty. Zajmowano si~ gl6wnie 
problemami dotyczqcymi two
rzenia gimnazj6w i powolywania 
ieh dyrektor6w. W spotkaniu z 
ramienia naszego samorza.du 
uczestniczyli - Burmistrz i Prze
wodniczqca Komisji Oswiaty, 
Sportu. i Kultury. 

Przez 4 dni w siedzibach po
wial6w bylego wojew6dztwa cie
chanowskiego odbywaly si~ spot
kania przedstawicieli wladz 013
wiatowych z dyrektorami szk61 
podstawowych, ponadpodstawo
wych j plac6wek oswiatowo-wy
chowawczych w sprawie reformy 
oswiaty i zadan wynikaj&cych z 
tego faktu dla szk61. 

W Starostwie w Nowym Dwo
rze Mazowieckim dyrektor Wy
dzlalu Oswiaty, Kultury i Spor1u 
spotkal si~ z dyreklorami szk6l 
ponadpodslawowych.Om6wio
no na nim najwainiejsze zada
nia dla tych szk6l na najbliiszy 
okras. 

lad, pOr2l'tdek i dragi 

WyglCld naszych dr6g, las6w, 
wiosek i rniasta jest wprost prze
raiaja.cy. Wysypiska smieci Sq 

jui wlasciwie wsz~dzie. Gmina 
posiada wprawdzie regulamin 
utrzymania czystosci i porzCjd
ku, ale nie jest on respektowa
ny. Potrzebna jest lei chyba je
go nowetizacja. Jednq Z przy
czyn lego stanu jest tez to, ie 
nie rna miejsea, gdzie moina 
byloby oddac makulaturC?, szklo 
j zlom. 

Zawsze narzekalismy na 
stan dr6g. Obecny ich stan jest 
katastrofalny. Drogi wojew6dz
kia sOl juz naprawiane, ale chy
ba niewiele 1m to pomoze, Po
trzebny jest ich generalny re
mont Wladze gminy takie czy
ni Ol przygotowania do naprawy 
swych dr6g. Ich remont rozpo
cznie sil;l jui wkr6tce. 

Wladze miasta biorac pod 
uwag~ narzekania mieszkari
c6w na sIan wody plynElcej z 
naszych kran6w (nowa stacja 
uzdatniania wody!!!) przezna
czyly pewne srodki na popraw!;) 
obecnej sytuacji. 

Przedsi~biorslwo Rob6t Oro
gowo-Mostowych z Plonska 
przyslClpilo po zimowej przerwie 
do remonlu chodnika przy ul. 
Rynek. Wykonawea dekl.aruje 
zakonczenie rob6t do Swiqt 
Wielkanocnych. 

Kultura 

Jest wielce prawdopodobne. 
ze wreszcie zakonezony zosta
nie remont zabytkowej kamienl
czki, w kt6rej miesci si~ bibliote
ka. Bylby to dobry prezent na 
pi~cdziesi~ciolecietej plac6wki. 

Integracja powiatu nowo
dworskiego 

Pisalismy jui 0 cyklicznych 
spotkaniach Starosty j Prze
wodniczClcego Rady Powialo
wej z burmistrzarni, w6jlarni i 
przewodniczqcymi Rad. Gospo
darzem spotkania marcowego 
byl Porniech6wek. Omawiano 
problemy turystyki, sportu i wy
poczynku. Nast~pne spotkanie 
b~dzie poswi~cone drogom w 
powiecle j odbl;!dzie sil; 15 
kwietnia w Nasielsku, Oby tylko 
goscie na to spolkanie nie je
chali innymi drogami niz droga 
powialowa Nasielsk - Pomie
ch6wek. 

Finanse 

Zapadla jui. decyzja 0 lokali
zacji plac6wki Banku Przemy
slowo-Handlowego w Nasiel
sku. Prawdopodobnie plac6wka 
b~dzje zloka!izowana przy ulicy 
Elektronowe]. Wkr6tce rozpocz
nie si~ akcja promocyjna tego 
banku. Na terenie Nasielska 
planowane Jest zainstalowanie 
bankomatu. 

Wybral AZ. 

Borkowo, 25,11. nieznani sprawcy 
pod nleobecn05C domownik6w, po 
wybiciu okna balkonowego dosiali 
si~ do prywatnego domu skqd 
skradli telewizor, odtwarzacz wideo, 
radiomagnetofon, srebmq bliuteri{! 
o lqcznei wartoscl 2500 zL 

Nasielsk - noeq 26/27 nlemanl 
sprawcy dokonall wlamanla do sto
jqcego na osledlowym parklngu 
"Fiat-a Brawa", z k 6rago skradli 
szlifierkt;l kq OWq oraz szpachj~ 0 

lacznej wartosci 1000 zl. 

27 lutego IV Nasielsku dwaj mie
szkancy naszego miasta Jacek K. I 
Marcin K. dokonali napadu rabun o
wego na M.K, kt6remu po obezwlad
nieniu zabrali pieniqdze IV kwocie 13 
zl 20 gr. 

27 lutego uJawnio a zosta a nie
legalna wycinka i kradzlei: 3 drzew 
brzoz i 2 sosny na szkod~ E.B. z 
Naslelska. 

28 lutego pod nieobecr osc do
mowni 6w nieznani sprawcy wla
mah sl'i! do domu jednorodzinnego 
przy ul. PIOnSKlej, sk<:jd skradli 3 Ie
lewizory, aparat teJefoniczny, k.ry· 
sztaly 0 Iqcz nej :"~~tosd ok. 2100 zi, 

Noeq 3/4 marca nieznani sprawcy 
po uszkodzenlu alarmu I wylamaniu 
zamk6w dokonali wlamania do skle
pu GS-u w Pieseirogach, skqd za
brall papierosy, alkohol, art. spo
i.ywcze 0 nieus~a!o.neJ wartosci. 

7 marca nasielska policja zostala 
powiadomiona 0 kradziezy 15 m 
siatkl ogrodzeniowej z ogrodzenla 
dzialkl rekreacyjnej. Wlascieiel pan 
P.M. - mieszkaniec Warszawy slratl;l 
oceni! na kwot~ 2500 zl. 

W okresie mi~dzy 5 a 8 marca 
dokonano wlamania do pomiesz
czen slui.bowyeh w budynku stacji 
PI<P i skradziono adiotelefon, buty, 
odziez robocz'l wartoscl1700 zl. W 
wyniku dzlatan operaeyjnych policja 
ustalila loisamosc wlamywaeza i 
zatrzymala go w trakcie przewoie
nia !up6w. Okazal sil;! nim Mariusz 
G. ad kt6rego odzyskano skradzio
ne nie tyl 0 w osta nil jego skoku 
mienie. Przyznal si~ on r6wniei. do 
wlamari do domk6w letniskowych w 
Cie synie, oraz garazy l1a terenie 
PieS-drag. Na wniosek policjl zostal 
zatrzymany w areszcie. 

8 marca IV Nasielsku nleznani 
sprawey dokona/l wlamania do do
mu na osledlU PHsudskiego skqd 
pod nieobeenosc domownlk6w IVy
niesli telewizor, telelol1, sreb nil bi
i.uterll~ 0 lqcznej wartosci 600 zl. 

8 marca zostala lJjawniona kra
dziei na lerenie bUdowy przy ul. Sta
szica. Zlodzieje skradli 9 prz~sel bu
dowlanych 0 wartosclSOO zi na szko
de pana E.B. z Zielonki. 

10 marca 1118znani sprawcy doko
nail uszkodzenia anteny zbiorczej na 
jednyrn z biok6w na osiedlu Warsza
wska. Zlodzieje skradli elememy ele

klroniczne wzmacniaczy na szkodt;) 
Sp61dzielni Mieszkanlowej w Nasiel
sku. 

Noc<:j 14/15 mafca w Psucinie nie
znani sprawcy dokonali wlamania 
do sklepu GS-u, Po wylamaniu za
mk6w w drzwiach i uszkodzenJu 
alarmu ztodzieje wyniesli papierosy, 
kaw~, art. chemiczne oraz pieni,!
dze z kasetki w kwocie 666 zt. Og6
lem straty ccenlono na ok, 3500 zl. 

, .. 
15 marca podczas patrolu opera

cyjnego pollejanci zatrzymall na tzw, 
"gorqcym uezynku' dw6ch nlelet
nich Andrzeja M i Dariusza W, - ucz
ni6w szkoly podstawowej w Cieksy
n1e. Dokonywali ol1i wtamanla do 
Jednego z domk6w letniskowych. Po 
zatrzymaniu przyznalj si'il do 10 in
nych wlaman dokonanych w tel 
miejseowosci. 

16 mafca w godzinach wieczof
nych lrzech zamaskowanych osob
nik6w dokonalo napadu na id,!c<l ul. 
Wiejsk<:j kobiet'i!, kt6rer skradli loreb
k~ z dokumentami i pieniqdze w 
kwocie t80 zl. W wynlku podj~tych 
dzialan policja usIa lila sprawc6w 
napadu - Sq 10 uczniowie nasielskich 
szk61 sredr ieh - Piotr Z.o Piotr Z, oraz 
Andrzej G, Udowodniono im r6w~ 

mei. do.konanie w tym samym miej
seu, napadu na innq kobiet/il w sty
cznlu br. Wszyscy trzej zos1al1 prze
kazani do dyspozycji prokuratury w 
Pultusku. 

Nasielsk - podczas pelnienla obo
wiqzkow slui.bowych zostaly czyn
nie zniewaione pracown1ce Osrod
ka Pomocy Spoiecznej. Napasci do
kona/a pani J.l. b~dqca prawdopo
dobnie pod wpl~~~m alkoholu. 

W okresie mi~dzy 14 a 17 marca 
w Mazewie Dworskim zostala skra
dziona z lerenu budowy betoniarka 
wartosci 600 zl. 

UWAGA KIESZONKOWCYI 

W okresie przedswiqtecznym na 
nasielskich targowicach nasllajCl si~ 

kradzieie kieszonkowe. PoliCJanci z 
KomlsariatlJ Policjl w Nasielsku 
zwracajq si~ do wszystkich Panslwa 
dokonujqcych przedswiqteczne 
sprawunki z gorqcym apelem, aby 
zwrodc szczeg6lnq uwag/i na torby, 
koszyki, reklam6wki, a szczeg61nie 
lch zamknl'i!cia. Proszq by nie lrzy· 
mac w jednym miejseu calej kwoty 
piellj~dzy przeznaczonych na zaku
py, lecz kwotl"; lq podziellc na kilka 
cz~scl i schowac Vi r6znych CZfiJS
ciach ubrania. Jednoczesnie zwra
ca]<:j sifiJ z prosbq by zaobserwowa
ne dziwne zachowania podejrza
nych os6b zglaszac natychmiast 
telefonieznie na posterunek Poiicji. 
Nawet anonimowo. Telefon bezplat
ny z kaidego automatu - 997. lub 
691-22-07,691-23-77, 

Wspolne dzialania w tej i innych 
sprawaeh pozwoli uniknqc nam strat 
materialnych, zwlaszcza przed 
swi~ta!l1i Wieikanocnymi. 



Drodzy Panslwo! Juz wiosna, 
lak wi~e pora kiedy grube ubra
nia odlozymy do szafy. Nasza 
sk6ra uirzy swiallo dzienne, ezy 
mozemy si~ ni& pochwalic? 

Nieslety mozemy znaleic na 
niej zmiany 0 charakterze grzy
bicy wywolane przez cllorobo
tw6reze dermatofity. Najez!;!s
ciej bedzie to lupiez pstry z 
cllarakterystycznymi z jasnor6
zowymi lub jasnobrunatnymi, 
lekko z!uszezajqeymi sie plama
mi rozsianymi na tulowiu, gl6w
nie klalee piersiowej. 

Pod wplywem slonea powsta
nq odbarwione ogniska szpeq
ee opalenizl1!;!. 
Cz~sto Jest to tei. grzybiea 

st6p dotyezqca szpar mil;dzy
paleowych z ogniskami zaczer
wienienia i zluszezeniami skory, 
lub grzybica stop z 1owarzyszq
eym swia.dem i miejseowq bo
lesnoscia. 

Niektorym odmianom grzybi 
ey slop towarzysz& alergiezne 
odezyny na dloniaell_ Pazno
keie tei: eZl;sto ulegaj& zakai:e
niu. Plytki paznokciowe Sq zgru
biale, pobruidione, rozwar
stwione, lamliwe 0 z6ltobrunat
nym kolorze. 

Te wspomniane przeze mnie 
postacie grzybiey sk6ry - a jest 
leh 0 wiele wieeej - to dolegli
wose nie tylko 0 znaezeniu kos
metyeznym. 

Nieleczone swiadezq nie tyl
ko ile 0 kulturze osobistej wlas
ciciela skory ale przyczyniajq 
sie do oslabienia odpornosci or
ganizmu tak polrzebnej w walee 
z innymi chorobami 

Radni szukaja rozwiazari 

Oczyszczalnia sciekow, ale jab?
 

Leczenie grzybie jest przew
lekle, wymaga cz~sto dlugiego 
stosowania lekarstw profilakly
cznie. 
Pragn~ lei przypomniec, ie 

w lupiezu pstrym leczenie musi 
dotyczyc skory, owlosione glo
wy, a nie tylko zmian widocz
nych l1a tulowiu. 

Unikajmy lei. noszenia cu
dzych uzywanych butow, nos
my biellzn~ z naturalnych, prze
wiewnych materialow, w tym 
skarpety 0 rnozliwle najmniej
szej domieslce wlokien sztuez
nych. 

Chora sk6r~ w tym sk6r~ stop 
myjemy mydlem przeznaczo
nym do tyeh celow, a nie myd
lem do prania a tym bardziej 
proszkami. Dlugotrwale mocze
nie i stosowanie silnyeh deter
gent6w rozmiekcza nask6rek i 
ulatwia rozw6j i penetracje sko
ry przez grzyby. Po myciu sk6r~ 
nalezy dokladnie osuszyc . naj
lepiej rlilcznikiem jednorazo
wym, lub wlasnym wygotowa
nyrn r~cznikiem wlefokrotnego 
uiylku. Po kqpieli i myciu stosu
jemy zaleeone przez lekaza 
specyfiki lub profiiaktycznie 
ogolnie dostepne preparaty 
zasypki ezy kremy_ 

Tu jeszcze jedna uwaga - nie 
naleiy stosowac jednoczesnie 
pudr6w i krem6w. Zadbajmy 0 
sk6t!;!, a w razie w(ltpliwosci wy
bierzmy si~ do lekarza i smialo 
korzystajmy w efekcie z dobra
dziejstw eiep~ej pory roku, czego 
zyczy Par'tstwu 

Wasz lekarz rodzinny 
Cezary Rusek 

Oczyszczalnia sciek6w w Zbuczynie. Proces technologiczny odbywa sifi) W 

obiekcie zamknlfi)tym 0 architekturze maskuji'lcej jego przemyslowy chara
k er. Strefa cchronna ogranicza sl!; do granlc oblektu. 

Ilustraja z reklam6wki Hydrocentrum. Podobnie wyglCjda oczyszczalnia me· 
chaniczno-biclogiczna oczyszczalnia w lochowie. Dokonywana jest tu lei: 
wstfi)pna obrobka osadu. 

Tego, ie Nasielskowi po
trzebna jest oezyszczalnia scie
kow nikt nie negowal i nie negu
je. Nie rna tei wifikszych roinie 
zdan, jesli ehodzi 0 jeJ lokaliza
cj~ i l pewl10sciq w tej kwestij 
nie bl,'ldzie iadnych protest6w. 
Proponowane miejsce jeJ budo
wy jest korzystne i to z wielu 
wzgl~d6w. Wainq sprawq j'est 
m.in. to, ie po~oiona centra nie 
w gminie b!;!dzie mogla odbierac 
sCleki nie tylko z rniasta, ale i z 
okolicznych wiosek. W zasi(;'gu 
znajdzie si~ ponad polowa ob" 
szaru gminy zamieszkiwana 
przez 14.000 osob. Dodatkowo 
w jej poblizu Sq najlepsze tereny 
do lokalizacji zak!ad6w pracy. a 
przeciei jest to bardzo wazne, 
poniewai wszyscy potencjalni 
inwestorzy na samym poczqtku 

pytajCj a oczyszczalni~. Jest co 
prawda klopot z samCj dzialkq, 
na kt6rej ewentualnie obiekt ma 
bye budowany. ale z tym moina 
soble poradzic, bo w bezpos
rednim sqsiedztwie jest duio te
ren6w nie mniej odpowiednieh. 

Radni obecnej kadeneji, po
dobnie jak i radn! poprzednlt!] 
kadel1cji, Sq przekonani, ie 
problem oezyszczalni sciek6w 
trzeba rozwiqzac i to jak naj
szybciej. Wyrazelll ich zdeeydo
wania w lej sprawie byl marco
wy wyjazd grupy radnych z wi
ceburmistrzem Stanislawem 
Tyeem na czele do Zbuczyna 
k.Siedlee i Loehowa, gdzie pra
cui(l oczyszczalnie selek6w wy
budowane w ostatnich latach_ 
Wynikl on z przeswiadczenla, 
ie naleiy poznawac to, co w tej 

dziedzil1ie jest nainowsze, naj
bardziej funkcjonalne i bezpie
czne, i co daje najlepszy efekt. 
Gmina nasza jest za biedna, 
aby mogla sobie pozwolic na il1
westycje nieudane lub takie, 
kt6re zaraz po zakonczeniu ich 
budowy trzeba od razu moder
nizowac. 

Na miejsGu radni obejrzeli do
kladnie obydwie oezyszczalnie, 
wys!uehali wyjasnien projektan
tow, wykonawcow i uiylkowni
k6w tych inwestycji oraz zadali 
prelegentorn wiele pylan.lntere

sowali si~ szczeg61nie efektem 
korlcowym dzialania urzadzell 
oczyszezajqcych. oddzialywa
niem obiekt6w na srodowisko i 
ieh ewenlualnq ueiqzliwoseiCl 
dla otoczenia. Wiele uwagi pos
wiecono osadom, kl6re po pro
cesie oczyslczania trzeba usu
wac z terenu oczyslczalni. Py
tania w tej kwestii wynikaly z 
tego, ze na terenie naszeJ gminy 
planowana jest inwestyeja ma
jqca na eelu dalSZq przer6bk~ 

tego rodzaJu osad6w i produkcj(;' 
z nich kompostu i produkt6w 
nawozopodobnych. Dla uczest· 
nik6w wyjazdu wai:ne bylo tei 
10, ze na miejscu mogli skon
frontowac to. co przedstawiajq 
firmy zajmuj&ce sil;' projektowa
niem i budow& oezyszczalni w 
swych pi!;!knych, kolorowych fol

derach z lym. co jest wykonane 
i funkCjonuje na co dzieri. 

Oczyszczalnia w lochowie 
jest dZIe/em sprawdzoneJ jui: od 
wielu lat na polskim rynku firmy 
Hydrocentrum. Proces oezysz

czania odbywa si~ w niej dwu
Slopniowo. Stopien pierwszy to 
oczyszczanie meehaniczne za 
pomOCq tzw. kraty schodkowej. 
Na drugim stopniu oezyszcza
nia (biologicznym) do pracy 
"wprz~gni(;'to" rnikroorganizmy, 
kt6re poprzez $w6j proces iy
ciowy rozkladajq zanieczysz
czenia znajdujqce si~ w scie

dokoliczenie na sir. 7 



Og61nopolski debiut
 
Moniki Gf~bowicz
 

Monika GI~bowicz jako Edyta G6rniak w programie "Zoslan gwiazdq" 

"Wyglqdasz slicznie i spiewasz 
pil;lknie. Naprawd~. Trzymam za 
ciebie kciuki." Te slowa wypowie
dziala do Monikj G!(lbowicz z Na
sielska znana gwiazda eslrady 
Anna Jopek, podsumowujqc jei 
wyslt;lp w programie lelewizjl 
TVN "Zostari gwiazd q". WI
dziala to i slyszala cala Polska 
w niedziel~ 14 marca 1999 r. 
Podobne opinie zaprezentowall 
pozostali dwaj jurorzy konkursu 
. rownie znani repr8zenlanci 
braniy muzycznej. 

W programie "lostari gwiaz
del" wys ~pui~ amatorzy. Nasla
duj'l znane gwiazdy i spiewalCl 

ich przeboje. Zeby jednak moe 
zaprezenlowae swoje umiej~l

nosci ca!ej Polsce, (rzeba 
przejse przaz g~sle silo elimina
cjl. W ich komisjach zasiadajq 
ludzie profesjonalnie zwiqzani z 
przemyslem muzycznym - naj
wybitnlejsi piosenkarze, pradu
cenci programow muzycznych, 
kry1ycy. Tu nie moina liczyc tyt
ko na SZczl;lscie, chociaz, praw
d~ m6wiqc, i od szcz(lscia wiele 
zalezy, gdy w programie spoty
ka si~ szescioro wspaniale przy
gotowanych i utalenlowanych 
wykonawc6w. Tylka jedna Oso
ba moie bye zwyci~zc~, tylko 

Rozmowa Moniki z Krzysztotem Ibiszem w studio TVN. 

jedna osoba moie przejsc do 
kolejnego etapu - polskiego li
nalu. Zwyci~zca lego finalu b~
dzie reprezentowal nasz kraj w 
finale europejskim. 

Program "lostar'l gWiazdq" 
znany jest w Eurofie jui od lal 
dziesi~ciu. Narodzi sit? w Holan
dii. W Polsce realizowana jest 
aktualnie druga jego edycja. 
Wlasnie w pierwszym programie 
obecnej edycji wysl<:jpila nasiel
szczanka Monika Gll;lbowlcz. la
prezenlowala piosenkl;! Edyty 
Gorniak "WHEN YOU COME 
BACK TO ME". Wypadla wako
micie. Wielu znawc6w przedmlO
tu w niej wlasnie widzialo laureat
k~ niedzielnego programu. I cho
ciai: decyzja znakomitego jury nie 
w pelni nas zadowolila, to jednak 
nie moiemy czue sil,: ai lak bar
dzo zawiedzeni. Monika pokaza
la, ze jest wielkim talenlem, zosta· 
!a dostrzeiona przez fachowc6w 
z braniy muzycznej i droga do 
prawdziwej kariery 5101 przed niCl 
otworem. 

W programie "Zostar'l gwiaz
del" obok kandydatek I kandyda
16w na gwiazdy wys1~pujq same 
Gwiazdy. a jurorach juz pisa
lem. Nie moina jednak pominqc 
prowadzC\cego program Krzy
sZlofa Ibisza. To przeciez pier
wszej wlelkosci gwiazda naszej 
telewlzji. 

Czy sukces Moniki Gl~bowicz 
jeSI niespodziankq? Dla wielu 
os6b z pewnosciq lak, ale dla 
naszych czytelnik6w chyba oie. 
a nadziejach z niq zwiqzanych 
pisalismy w numerze 5(26) "Zy
cia Nasielska" w maju 1996 (. 
(str. 7). Wierzymy, ze wkr61ce 
osiqgnle jeszcze wil;lksze su· 
kcesy. Wiemy, ie posiada lalent 
i jest osobq bardzo pracowilq. 
Wyznaczyla sobie cel w iyciu i 
do niego w sposob zdecydowa
ny dqzy. lna lei ceni; sukcesu. 
Ito jest podstawq naszej wiary, 
ie eel sw6j osiqgnie. 

AZ. 

c.d. Na zamku nasielskim  Anna Zielinska 

* •• 

Jan Zaremba bardzo p6i.nego dozyl wieku. Zrazu slraszna 
smierc Nikodema Laszcza, lowarzysza i przyjaciela. zrobila na 
nim przygn~biajqce wraZenie. Myslal tylko i m6wil 0 zgonie. 
Kiedy jednak przybyl mu prawnuk. maly Janek, nows zycie 
wstqpilo w slarca. Pomaga! dzielnie Stelanowi w gospodarstwie: 
przeciez musial pracowac dla przyszlosci. On, co godzinami 
przedlem m6wil pacierze za zmarlych lowarzyszow i duszq iyl 
tylka z nimi, leraz, siedzqc nad kolebkq dZiecka, marzyl co 
b~dzie za rok, za dwa i dalej, i iycia mu si~ wydawalo szcz~sliwe 
i bardzo pi~kne. 

Tak min~o lat dziesif;C. 
Ukochane~o Janka odwieziono do szk61 pijarskich, ale zostali 

w domu dwaJ mlodsi chlopcy i najmlodsza dzieweczka Marych
na. Ta po Janku byla najwi~kszq ulubienicC\ dziadunia. 

Maria J6zefa lrzymala jq do chrzlu przed samym swoim 
wyjazdem do Z61kwi, kiedy przybyla do Makowa odwiedzic 
owdowialq bratow~. 

Zaremba mial wiE;lc i tl,: pociecht?, ie widzial triuml swojej pani, 
dla klorej to niegdys 0 malo zycia nie postradal. 

Od lej jednak pory, a raczej od smierci starosly, 1.aszla w nim 
nowa zmiana. 

Zobojt;ltnial zn6w na sprawy doczesne i ciqgle tylko sil; modlil. 
Cz~sto prawnuki, szukajqc go z ro1.kazu malkl, znajdowali kl~
GZC\cego w winnickim kosciele; mial osobny klucz dany sobie od 
proboszcza i wchod1.il tam 0 kaidej porze. 

W rOGZnic~ odsieczy Wiednia, dnia 12 wrzesnia, byl jak coro
cznie u spowiedzi. Wrociwszy do domu, przy obiedzie prosil 
Anusit;l, zeby na czesc dnia lego pami~tnego, podala bUlelk~ 
miodu, kt6ry sycila w pielWszym roku swego gospodarstwa. 
Wypil lampk~, ozywil sJ~, mowil duio. Wspominal kr61a Jana, 
starosl~ rozariskiego, Nikodema laszcza; bfogoslawil Anusit;l, 
Stefana, dzieci i par~ razy powt6rzyl: 

- Jak ja si~ CZUI~ S2cz~sliwy! jakl szcz~sliwy. 
POlem poszedl si~ przedrzemac jak zwyczajnie. Kiedy jednal< 

Anusia, widza,c, ie dlugo nie wychodzi ze swojej izdebki, zajrza
la do niego, znalazla go leiqcego na loiku. ubranego w mundur, 
kt6ry nosi! pod Wiedniem, 1. szablq przy baku I r6iancem w 
rl;lku ... martwe90. 
Szcz~shwa smierc byla nagrodq zacnego zywota. 

Ale COl sit;: stalo z gl6wn<:j nasza. bohalerka.? 
Anus 18 sp~nila swoje dz iewczt?ce marzenia. Byta dobra. zona., 
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Ola Gr.abowska pozdrawla czytelrli
k6w "Zycia Nasielska" 

Prawdopodobnie mamy 
szCZ~Sliwq r!?k~. Faktem jest to. 
ze na rok przed olimpiadq w At
lancie przewidzielismy (bo nie 
wywr6iylismy) zloty medal olim
pijski Renaty Mauer. Prawd~ 
m6wiqc nie bylo to lrudne, gdy 
znalo sil; znakomitC\ snajperk~ i 
jej stosunek do lego, co robi. 
Renata zdob!?dzie z pewnosciq 
jeszcze niejeden medal, ale po
niewai: apetyt rosnie w mlari;! 
jedzenia, ch!?tnie widzielibysmy 
kolejnych zawodnik6w z ziemi 
nasielskiej na olimpijskim po
dium. I doslrzeglismy przyslo
wiowe swiatelko w tunelu. Kolej
na nasza kandydatka do olimpij

skiego podium ma dopiero 171at 
i duzo jeszcze czasu do szlifo
wania mistrzowskiej formy. po
niewaz dyscyplina, jakCj uprawia 
- sportowy taniee towarzyski 
dyscypilnq olimpijskq blildzie 
dopiero od roku 2008. 

Aleksandra Grabowska, bo 0 
niej bfild~ pisal. jest uczennicq 11 
klasy Liceum Ekonomicznego w 
Nasielsku. Obecnie nie mieszka 
na terenie naszej gminy. Kiedy 
byla jeszcze rnalenka, rodzina 
przeprowadzila si~ do Legiono
wa. Na miejscu pozostali dziad
kowie: paristwo Grabowscy w 
Piescirogach i panslwo Koryccy 
w Nasielsku. Nic wit;!c dziwnego, 
i.e Ola kaidCj wolnq chwilr;l SP!?
dzala albo w Piescirogach. albo 
w Nasielsku, wiadorno bowiem 
jak bardzo dziadkowie kocllajq i 
holubiq swe wnucz~ta, ate od
wdzi{)czajq sifil im tym samym. 
Stctd tei to jej przywiqzanie do 
Nasielska i Piescirog6w. 

SZkol~ s(ednlq tei: wybrala w 
Nasielsku i z tego wyboru jest 
bardzo zadowolona. Dyrekcja, 
wychowawca i pozostali na
uczyciele z sympatiq odnoszq 
si~ do je] zyciowej pasji. Starajq 
si~ wi~c jej pom6c, bo wiedz q, 
jak wielkich wyrzeczeri wymaga 
uprawiana przez niq dyscyplina. 
Sukcesy Oli to takie sukcesy 
szkoly, 

A sukcesy Sq. I to znaCzqce. 
W lutym w parze z Przernysla
wem lowickim. uczniem LO z 
Warszawy zdobyla I miejsce w 
Mistrzoslwach Polski Mlodziezy 
w Sponowym Tancu Towarzy
skim - Tance Latynoamerykan

skie. W niecaly miesiqe poi-niej 
wystanowali w Otwartych Mi
strzoslwach Kraj6w Baltyckich 
w Tar'icu Towarzysklm - Tance 
Latynoamerykanskie. I tu zdo
byli tytul mlstrzowski. Mislrzo
slwa te odbyly s;~ na Litwie w 
Kownie. Droga do tych osiqg
ni!?c byla trudna i zmudna. W 
lancu ponadto wszyslko zalezy 
od dw6ch os6b. Z obecnym 
partnerem Ola tanczy bardzo 
kr6lko, bo dopiero od wrzesnia 

1998 r. Osiqgni~te wyniki wska
zujq, ie para jest dobrze dobra
na ito daje gwarancj~ na dalsze 
dobre wyniki, 

Ola z przemkiem trenujq w 
klubie "Akademia Tanca" w 
Warszawle przy Akademickim 
Klubie "Medyk". Cwiczq co
dziennie przez minimum 3 go
dziny. Przynajmniej dwa razy w 
mieslqcu muszq uczestniczyew 

turniejaeh. W Warszawie Irenu
ja pod okiem Ireneusza Sule
wskiego. ale gt6wnymi trenera
mi pary Sq panstwo Iwona i Ar
kadiusz Pavlowic z Olsztyna 
(para 0 europejskiej renomie). 
Do nich mlodzi tancerze dojez
dzaja raz w tygodniu na 4 godzi
ny. Ponadto wyjezdzajq na 
szkolenia - konsultacje do Berli
na do bylego mistrza swiata par 
zawodowyeh w lancach laty
noamerykanskich Hansa Galka. 

Swoje umiej~tnosci taneczne 
mistrzyni Polski podnosi taki:e 
poprzez podglqdanie tych mi
strz6w. kt6rych doskonalosc 
chcialaby osiqgnqc. Oglqda 
wi~c w telewizji kablowej (Euro
sport) tumieje lanca, jeidzi na 
szkolenia i zgrupowanla, na kt6
(8 przyjeidzajq najlepsi tance
rze Europy i swiata. 

Wysilek Oli i jej partnera jest 
ogromny. Nie mniejszy jest wy
silek ich rodzic6w. To om poszu
kiwali dla swych dzieci odpo
wiednich partner6w. Oni WOZq 
ieh na I(eningi. pokazy i turnieje. 
Oni w(eszcie Sq ich sponsorami. 
Rola klubu ogranicza sit; do zez
wolenia na treningi i zglaszanie 
pary na turnieje janca. Na tym 
poziomie po!rzebni Sq JUZ jed
nak znaczniejsi sponsorzy. Czy 
si~ znajdq? 

Mloda lancerka zdobyla juz 
wiele. I ehoeiai: ze swym panne
rem otrzymuje iuz liczne zapro
szenia z kraju I Europy, 10 wie. 
i.e wszystko jesl jeszcz8 przed 
niq, a to wymaga ogromnej pra
cy i wielu wyrzeczen. I la wtas
nle jej swiadomosc celu i dr6g 
do niego prowadzqeyeh jest dla 
mnie podstawq do wiary w to, i e 
swoje zamierzenia zrealizuje. a 
podium olimpijskie w 2008 r. jest 
dla niej mozliwe do osiqgni~cia. 

A2. 

Co nie jest nic nadzwyczajnego. Kochala swage Siefana, a on 
wart byl jej rniloSci. Byla dobrq matkq, to takze nie jest trudno, 
ale byla r6wniaz dobrq chrzescijankq i obywatelkq, co jui jest 
zaslugq. Nie mogla zaloi.ye szkoly jak staroscina lub Maria 
J6zefa, ale co rok wyuczyla czytac i pisac kilkoro dzieci chlo
pskich. Nie byla dose bogatq, aby zaloi:yc szpital, ale rniala 
zawsze dobrze zaopatrzonq apteczklil, leczyla chliltnie wloscian 
swoich j okolicznych, zyskiwala ieh zaufanie, wplywala na wyt~
pianie przesqd6w i zabobon6w. 

Jako pracowita gospodyni, oszczr;ldzala rozumnle, nie wyda
wala grosza na lalalaszki. miala lez zawsze czem przyjqC goscia 
i wesprzec biednego. 

Syn6w i e6rk~ nauezyla milosci 80ga i kraju rodzinne\:lo, 
slui:yli mu tei: nie szcz~dzqc krwi i mienia. Starala silil w nlch 
przelae swojq gorqcq. kochajqcq duszr;l. 

Przyszly i na niq ci~i:kie chwile, przezyla mlilia, przyjaci6Ik!?, 
r6wiesnik6w, przeniosla wi/?c najsrozsze ciosy. 

Osarnolniona. bo zostala prawie sarna jedna ze schodzqcego 
do grobu pokolenia, nie upadla na duchu i wnukOrTI jeszcze 
powtarzala haslo swojego zycia 

"Sluzmy poczciwej sfawie, a jako kto moie, 
Do powszechnego dobra mecha.J dopomoze" 

Czy haslo to znalazlo oddiwi~k w sercach potomnyeh? Tak 
H)? 

przezylo cale pokolenia I dzis ieszcze odzywa si~ w duszy tych 
niewiast naszych, kt6re mieszkajqc na wsi. oswiecajq prostacz
k6w, a w miastach czuwajq w ochronkaeh i szk61kach ubogiej 
dziatwy. 

W tym hasle r?kojmia naszej przyszlosci i duchowego od(o
dzenia. 

KONIEC 
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dzialni sa, gospodarze terenu, na posHek. Serwowano tradycyjna, VI la
kt6ry przeprowadzano twieze kich wypadkaeh groch6wke. Nie 
nia (niesprawnosc hydrantaw, po wSzystkim dan e bylo )q jednak zjese. 
zamykane bramy przsz ealy czas Straiacy zostali powiadornieni 0 po

Straiacywa CJI 
W czwartek 18 marca miesz

Kaney Mogowa i Siennicy przeiyli 
chwile grozy. Okoto godziny piE;!t
nastej zawy/y syreny i w kilkumi
nU10wyeh odstE;!pach na teren ma
gazynu i rozlewni gazu p!ynr ego 
propan-butan prowadzo ego 

W takim stroju wolno wejse na zagroiony teren 

przez firml;) ,.Wasbruk" w Siennicy 
zacz~!y na sygnale przybywae 
wozy straiackie. Zalogi szybko 
wyskakiwaly z samochod6w i roz
poezyna/yakejE;! ratowniezq. Przy
padkowi sWladkowie wydarzen 
snuli r6i:ne przypuszezenia, co do 
przyczyn tego stanu rzeczy. Nie 
by!o widae ognla. a powtarzane tu i 
6wdzie s!owa: "rozszczelnily si\1 
zbiorniki gazu" niewiele im m6wily. 
Reakcia widz6w by!a wielce zna
czqea. Czyi wszysey wiedzleli. ie 
opisane tu sytuaeje, sa, lylko 6wi
czeniami? Zycia pokazuje. ie bar
dlO cZl(1sto przy r6inego rodzaju 
zagroieniaeh tlun1y gapi6w, nara
iaj'lc swoje iyeie, zbliiajq Sl~ do 
miejsc niebezpieeznych i dodalko
wo utrudniajq akejl(1 ralownicz'l. 
Tym razem byly to lylko eWlczenla. 

Akcjl? rozpoCZr;>to 0 gOOz. 15.05. 
Operator stacji, w k 6rej b~dzie 

magazynowany gaz plynny oraz 
przelewany jest gaz z cystern kolejo
wyeh do cystern samoehodowyeh, 
powiadomi! lelefonleznie poprzez nr 
998 stanowisko kierownicze Jedno
stl<.l Ratowniczo-Gasniczejw Nowym 
Dworze Mazowieekim 0 rozszczel
nieniu si~ zbiornika z gazern. Z tego 
slanowiska zaalarmowano i zadys
ponowano odpowiednie sit)' do prze-
prowadzenia dzia!an ratownlczyell. 

Jako pierwsze przybyly dwie 
sekeje OSP w Nasielsku. Kolajno 
stawialy si~ sekeje OSP Zakro
czym, asp Psucin. JAG nr 18 z 
Nowego Oworu Maz.. asp Po
miech6wek. policja. Przyjeeha!y 
lei dwie eysterny - jedna na wodlil 
z JRG w Nowym Dworze, druga z 
.,WasbrUku" na gaz, Zadaniem tej 
ostatniaj w opisywanej akcji mialo 
bye przej~cie gazu z rozszczelnio
nei eysterny kolejowej. 

Przybywajqce na Inlejsce zda
rzenia jednostki straiackie naty
chmiast przyst~powaly do dziala
nia. POCZq kowo byto to tylko zra
szanle zagrozonycn obiekt6w wo
dq i planq. las osowano tzw. kur
lyny wodne. Bardziej zdecydowa-

nyC!l dzialan nie moina by!o jed
nak podJqe. poniewai straiacy 
oehotnicy nie mleli na wyposaie
niu speCjahstyeznego sprzliJtu po
trzebnego w wypadku lego rodza
JU zagrozeri. Dztatania ratownicze 
nabraly wlasciwego lemDa z chwi
!Cj przybycia Jednostki Ratowni
ezo-Gasnjezej Paristwowej Straiy 
Pozarnej z Nowego Oworu Maz. 
Straiacy zawodowi uzyli do akcji 
aparat6w powletrznyeh I dw6eh 
ubran gazoszezelnyeh, co w wy
padku auientycznego zagroienla 
by!oby Jednak ilosciCj nlewystarcza
j'lC'l. Cwiczeniami kierowal dow6d
ca zmiany bojowej z JRG nr 18 w 
Nowym Oworze Mazowieckim. 

Tego rodzaju cwiezenla maj'l 
komisj~ s~dziowska, - rozjemc6w. 
ROle t!;l pelnil Komendant Powia
towy Paristwowej Straiy Poiarnej 
oraz kierownik samodzielnej se
kcji planowanla operacyjnego KP 
PSP w asyscie Komendanta 
Gminnego asp p. Zbigniewa la
rariskiego. Przebieg ake)i obser
wowali lei: Przewodniez'lCY Ko
misji infrastruklury i Bezpieczer'l
s!wa Publicznego Rady Mie)skiej 
oraz merytoryez ny praeownik 
Urz~du Miejskiego w Nasielsku, 

Zadania zalozone w programie 
cwiezen zoslaly w zasadzie wyko
nane. Stwierdzono jednak pewne 
uehyblenia i brakl. Potwierdzilo sie 
to, ze straiacy oehotnlcy nie S'I w 
pe/ni przygotoW3nl do tego rodza
ju dziaian I to zar6wno ze wzg1edu 
na wyszkole ie jak I ze wzgl~du 

na wyDosaienie w specjalislyczny 
sprZl;)t (brak aparat6w powietrz
nyeh, odpowiednieh ubior6w. 
przenosnych srodk6w lqcznosei). 
Da!y si';;l ei zauwazye niepra
widlowosci. za kt6re odpowie

ewiczsl), nie by!o osoby mogqcej 
szybko wylqczye prqd). 

Na wsp61nej z'bi6ree wszystkicll 
uczes nik6w twiezeri om6wiono 
ich przebieg, wskaza 0 na braki I 

zaniedbania. Zap1anowano 01'116
wienie tyeh ustaler'! z kierownikami 
instytucji, na terenie kt6ryeh byty 
przeprowadzone cwiezenia. Pod· 
kreslono. ie istnieje pllna potrze
ba przeszkolenia slraiak6w z 
oSP oraz wyposaienia jednoslek 
w odpowiadni do istniejqcycll na 
naszym tsrenia zagroien sprzliJt. 

CWiezerJia zakonczyl wsp61ny 

wstalym ognisku poiaru na wa/ach 
torowiska w okolleaeh Ruszkowa. 
Do akeji lOstala zadysponowafla 
Jednostka asp Naslelsk. W chwilliJ 
p6iniej kolejna jednostka lOS ala 
skierowana do akeji W okolice Po
mieeh6wka. Fakly Ie swiadezq. iak 
waina iest dobrze zorganizowana 
/'lcznose. Jednostki pozostajqce na
wet poza miejscem swego staCjono
wania mogq bye w kazdej chwili 
wezwane do udziatu w akeji ratowni
czo-gaSniezej. 

AZ. 

Straz pozarna infonnuje
 
W okresie od 1 do 24 marea 

1999 r. na terenie miasta I gminy 
Nasielsk mlalo miejsce 6 zdarzeri 
do kt6ryeh dysporJowane byty jed
nostki ocllrony p zeciwpoiaroweJ. 
Jeden alarm 0t:a,z~t sil(1 falszywy. 

Dnia 8 marea W Piescirogacll w 
wyniku podmycia wodq przewr6cl
10 sie na jezdnie drzewo. W usu
waniu zwaionego pnia i oczysz
czania z konar6w drooi bra! udzia! 
jeden zastlilP st aiak6w z asp w 
Nasielsku. 

W dnlU 13 marea Jeden zasleP 
z asp w Nasielsku bral udzial w 
akcji ratownlczo-gasniezej wago
nu kolejowego w Piescirogach. 

18 -Iarea jeden zast~p strazak6w 
z Nasielska wyiecl1al do aJarmu po
iarowego w miejscowosci Mazewo. 
Po przybyClU na miejsce okazalo siE;! 
ze alarm by/ fatszywy - jakis dowcl
pnis postanowi! zrobic soble zart ko
sztem Straiy P~z_aInej. 

Pozosta!e wy;azdy do poiar6w 
to gaszellie palqcyeh silt traw na 
nieuiytkach rolnyeh poboczach 
drag i lorow kolejowyeh. Do udzia
lu w tyell akcjach gasniezych dys
ponowany by! jeden zasteP asp 
z Nasielska. 

Infor ac]i udzieli! Naezeinik asp 
VI Naslelsku 

p. Tadeusz Bielecki 

Oczyszczalnia sciekow, ale jaka?
 
dokonczenie ze str. 4 

kach. Pozbawiona osad6w i 
substancji szkodliwych woda 
wpf)'wa do rowu melioracyjnego 
a osady Sq osuszane i kierowa
ne do dalszej przer6bki. 

Oczyszczatnia w Zbuczynie 
k.Siedtec jest dzielem sp6lek 
"Exert-Eko" i "Eko-Aqua In
wes1". To takie oczyszczatnia 
mechaniczno-biofogiczna. No
wosciq jest to, ze CZl;lSC biologi
czna dzia!a dwustopniowo. Ma
my wi~c trzy stopnie oczyszcza
nia. Szc.zeg6tnie efektowny jest 
ten trzeci stopien oczyslczania. 
Obrobiane juz i sklarowane 
scieki przepf)'wajq przez tzw.la
gun~. Ma ana ksztalt rowu wy
pelnionego odpowiednim zlo
zem, na kt6rym rosnie bujna 
roslinnosc wodolubna. Tu taki.e 
odbywa si~ oczyszczanle. Wo
da, ktora przep/ywa przez tagu
n~ kierowana jest poprzez kanal 
sciekowy do rowu melioracyj
nego, a jej przejrzystosc nie jest 
mniejsza niz naszej kran6wki. 
Oczyszczalnia w Zburzynie nie 
posiada urzC\.dzen do wstf;lpnej 
obr6bki osadu, ale istnieje moi.

tiwosc zains1atowania potrzeb
nych go tego zadania urzqdzer'i. 

Sam proces lechnologiczny 
obydwu oczyszczalni przedsta
wilem skr6\owo i bardzo sche
matycz nie. Zainteresowanych 
szczeg6lami odsylam do opra
cowan fachowych. Wskazalem 
przy okazji na nlekt6re podo
bielistwa i r6inice obydwu obie
kt6w. W tym wzgl~dzie nalezy 
dodac. ze oczyszczalnia w Zbu
czynis jest obiektem zamkni~
tym, gdzie wszystko odbywa si~ 
pod dacllerll. Oczyszczalnia w 
lochowie jest oblektem otwar
tym I prawie caiy cykl oczysz, 
czania odbywa sifil w zbiornl
kach, ktore nie Sq przykryte, 

Wydaje si~, ie radni nie bi;!d& 
mieii najlatwiejszego zadania 
przy wyborze najlepszego wa
dantu. Oprocz przedstawionych 
lu dw6eh oczyszczalni jest wiele 
innych lego typu obiekt6w, a 
kai.dy dzie' przynos! cos nowe
go w rozwiC\zywaniach proble
m6w gospodarki sciekowej. Z 
rozm6w prowadzonych w dro
dze powrotnej wynikalo, ie rad· 
nym bardziej podoba~ si~ oblekt 
funkcjonujqCY w Zbuczynle. 

AZ. 
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Absolwenci klas VIII 
DYREKCJA ZESPOlU 3. Kana zdrowia wraz z kartq 

sZK6l ZAWODOWYCH W szczepien 
NASIELSKU 4. Folografie 

Oglasza w roku szkolnym Liceum Ekonomiezne 0 
1999/2000 nabor do klas pier speejalnosei - Technik Eko
wszych 0 specjalnosciach nomista 

Zasadnicza Szkola Zawodo Liceum Handlowe 0 spe
wa przygotowuje do zdobycia ejalnosci - Technik Handlo
kwalifikacji w zawodach: wiee 

1. KraWiec odziezy damskiej Absoiwenci Iyeh specjalnosci 
lekkiej zdobywaJq umiej~lnosci m.in.: 

2. Wielozawodowa (m.in. slo 1. Obstuga kompulera 
larz, kelner, mechanik pojazd6w 2. Pisanie na maszynie 
samochodowych, Iryzjer, lakier 3. Obsluga iaksu i kseroko
nik, blacharz samochodowy, piarki 
sprzedawca, elektromecllanik Bfildq magli podejmowac za
samochodowy. trudnfenie we wszystkich pod

Uwaga: Uczniowie klas wie miotach gospodarczych i w roz
lozawodowych zaj~cia z nauki nych komorkach organizacYJ' 
zawodu organizujq we wlasnym nych tych podmiol6w. 
zakresie. Mogq uruchamiac, organlzo

wac i prowadzic dzialalnosc 
Wymagane dokumenty: wlasnej firmy handlowej. 
1, Podanie 0 przyj~cie do Dokumenty naleiy sk/adac w 

szkoJy	 Sekretariacie sZkoly (lei. 691
2. Swiadectwo ukoitczenia 25-85) od 15 marca do 14 maja 

szkoty podstawowej 06-' 30 Nasielsk, ul. Lipowa , 0 

Nasielski Osrodek Kultury 
zaprasza na 

Festiwal Rockowy - 01.05. godz. 17.00 

Kino "Niwa" 

~ ... - -. ---..- . - - .. - .... .- .. - .- - .. 
I-I - . ~ep~~uar IllDJ.~VVY 
.' E~:no ....T'W"W..Y' A:" 
1-1 _ ~ • ,.L~.L WV..c1 

K'Wiecien -99 .- I 

9-11.04.99	 przypadkowo powoduje wypa
"Babe - swinka w miescie"  dek, kl6rego ofiarq pada gospo

komedia dla dzieci, prod. USA, darz. Jego obJoina choroba po
godz. 17.00. woduje ie farma przynosi straty. 

"Psychol" - film sensacyjny, Gospodyni by ralowac iarmli! 
prod. USA, godz. 19.00. wraz ze swinkq jadq do mlasla, 

16-18.04.99 zglaszajCl sifil do konkursu w kt6· 
"Powodz" - film sensacyjny, ryrn przewidziano wysoka !la

prod. USA, godz. 17.00.	 grode pienili!znq. Rezyseria 
"Gorzej bye nie moze" - lar George Miller, wystli!pujCl - Ja

sa psychologiczna, prod. USA mes Cromwell, Magda Szuban
godz, 19.00 (film dozwolony tyl ski. Czas proj;~c:ji - 96 min. 
ko dla widzow powyi.ej 18 lat). 

23-25.04.99 "Psychol". Film sensacyjny, 
"Tolalna magia" - basniowy nowa wersja filmu Hilchcocka z 

romans prod. USA, godz. 17.00. roku 1960. Pracownica biura 
"Halloween - 20 la1 p6i.niej" handlowego defrauduje pieniCl

- film grozy prod. USA, godz. dze z firmy i ucieka do koehan
19.00.	 ka. Podczas nacnej burzy gubl 

30-01 .05.99 sifil na lrasie i Iralia do samolne
"Cienka czerwona Iinia" -film go motelu. Jego wlascicielem 

wojenny, prod. USA godz.	 jest mlody czlowiek terroryzo
18.00.	 wany przez swojCj malkli!. Rezy

seria - Gas Van San\. Wyk.: An
ne Heclle, Vince Vaughn, Vigo 

"Babe - swinka w miescie" Mortensen. Czas projekcji - 98 
- 10 film rodzinny, kontynuacja min. 
opowiesci z filmu "Babe - 5win
ka z klasc(. Tytulowa bohaterka "Pow6di.". Film sensacyjny. 

I I-cq. - 'i k	 'IFJC>s:;;;z:..z L 

Pan Zmartwycfiwstaf 
BJysn<j1 ranek wielkanocny. Alleluja! Alleluja l 
Rozdzwonily si~ wnet dzwony Srebrne dzwony wydzwaniajCj 
Gloszqc swiatu, ie wstal Jezusowi, co zmartwyc!lwstaL 

z grobu. Plaki wiosny Mu spiewajq. 
Jezus Chryslus umli!czony. 

Alleluja slychac w lesie,
Samowladnie wyszedl W szumie w'atru na polanie; 

z niego. Zal przeminql, radose 
Z woli Ojca 10 sifil stalo.	 wsz~dzie! 

Ziemia swili!ta dzis wydala,	 Pana 809,a 
Jego zbile drogie Cialo.	 Zmartwychwstaniel 

Pan zmartwychwslal wczesnym	 Bog pokonal piekiel wrola. 
rankiem. Przeszedl wiecznej smierci 

Po golgockiej krwawej ml?ce. progi. 
Uczniom swarm si£;' ukazal, Przez SWq m~klil, wskazaJ 
Z chorqgwiq w przebilej r~ce. ludziom, 

Do swych niebios prawe drogi. 
Kazda wierna tudzka dusza 
Plonie szczlilsciem 

i radosciq, 
Widzqc Boga zn6w iywego, 
KI6ry darzy jq milosciq.	 Jerzy R6i:alski 

Telefony GSM 
aktywacja akcesoria 

Damian Krasniewicz 
(wydajemy rachunki)
 

06-130 Nasielsk, ul. Starzynskiego 4C m. 32
 
tel. (0-23) 691 2985
 

korn. 0 602813 711,0604566454
 

Dwaj m~iczyzni Sq kierowcami klorych obdarzq miloscia skaza

opancerz on el;Jo samochodu, ni 54 na niechybnq smierc Re

kt6ry przewozi 3 miliony dola zyseria Grilfin Dunne, wystfilPIJ

row. Pojazd odmawia posJu jq Sandra BUllock, Nicole Kid

szeristwa w niewielkim miescie. man, Dianne Wiest. Czas proje

okoliczni mieszkancy zostali kcii.1?4 min.
 
ewakuowani z powodu groiby
 
powodzi. Zjawiajq si~ gangsle "Halloween - 20 lat pMniej".
 
rzy, jeden z kierowc6w zoslaje Kontynuacia opowiesci rozpo

zabity, drugi ucieka z pieni~dz cZliltej serialem sprzed 20 lal. 80

mi. Rez. Michael Salomon, wy haterka byta niegdys przeslado

sl~pujq: Morgan Freeman, Chri wana przez psychopale, dzis Jest
 
slian Slater, Mlnie Driver. Czas dojrzalq kobietCj, mieszka z sy

projekcji 97 mln•• nem w niewielkim miescie, jesl
 

dyrektorkq m'ejscowej szkcly. 
"Gorzej bye nie moze". MJo Nagle psychopata pojawia si~ 

dy czlowiek i:eni si~ z pieknq znOWu, i zagraia nie tylko kierow
dziewczynCj,. lui. przed slubem niczce ale takZe lej uczniom. Re
Jego koledzy organizujq wiecz6r zyseria Steve Miner, wyslepujq: 
kawalerski w Las Vegas. Pod Jamie Lee Curtis, Janet Leight, 
czas zabawy w pokoju hotelo· Michelle Williams. Czas projekcji 
wym ginie zaproszona dziew 83 min. 
czyna, Meiczyzni ITlUSZq pod
jqC decyzje ezy zawiadomic po "Cienka czerwo na linia". 
licje czy tei ukradkiem pozbyc Film wojenny, adaptacja po
sil;! ciala. Rezyseria Peler Berg, wiesel Jamesa Jonesa. Rok 
wystl;!pujCj: Jon Faveau, Came 1942, amerykanskie wojska ICl
ron Diaz, Christian Sialer. Czas dujq na Wyspach Salomona, 
projekcji 01 ~~n; napotykajCj zawzi?ly opor Ja

por'iczyk6w. Stra y sCj ogromne, 
"Tolalna magia". Film bas po obydwu stronactl narasta za

niowy. Dwle siostry tracq rodzi wzi~tosc i okrucienstwo. Wsr6d 
c6w, Ich wychowaniem zajmuja. Amerykanow jesl jednak zol
sie ciolki ktore opanowaly tajniki nierz, ktory probuje sil;! przeci· 
czarnoksi~stwa. Stopniowo od wstawic spirali smJerci. Reiyse
krywajq w sobie rolOe ponad ria Terrenee Malick, wystepujq 
naturalne moce. Jednakie ciCj Sean Penn. Nick Nolte, Jim Ca
i.y nad nimi klatwa: mli!i:czyini,	 vieze!. Czas projekcji 170 min, 
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KRZvz6wKA NR 4/99
 
Znaczenie hasel: 
Poziomo: A-1 w "maluchu" przenosi nap!;d ze skrzyni bieg6w na 

kola. A-l1 inaczej - zlot czarownic, 8-5 miele zboze, C-1 mowiq ze 
ma je mafia a posiada je kalamarnica, C-ll paznokiec kotow, 0-5 
u ucznia w teczce - s/uzy do rysowania tr6jkCjtow, E-l oddajesl jq 
zmarlym. E-l1 rzeka w Afryce (rozdziela dwa par'istwa a podobnej 
nazwie). F-6 wz6r do nasladowania, G-1 byl nim kai:dy Polak do 
czasu denominacji, G-l0 zbierany jeden do drugiego da pelen 
trzasik, H-6 awantura, heca, H-12 z niego pl6tno, 1-1 prymltywna 
16dka wydlubana z pnia drzewa, 1-10 z niego olei, J-6 budynek strazy 
poi:arnej. K-1 p%iony na bolqce mieisce przynosi uI9l;l. K-l1 
niejeden na dworcu PKP. L-5 do golenia, L-' sluiCj do ci~cia np. 
drutu, l-11 imi~ Prus - piosenkarki polskiej, M-5 rzeka przeplywajq
ca przez Malbork, N- niejeden w kinie, N-9 odmiana czerwieni. 

Pionowo: 1-A niesiesz jq ofiarom wypadku. 1-K na pi~cie bu a, 
2-E jest nim mali:er'istwo, 3-A niejedno w lelekornunikacji, 3-K na 
nodze panczenisty, 4-E kladziesz j'l na podlodze w oborze, 5-A 
wrzucasz go do kasza, 5-K wytrzymaly material na spadnie, 6-F 
myslal 0 niedzieli a w sobot~ mu glowl;l ucil;lli, 7-A rodzaj m~skiego 
nakrycia na glow!;. 7-J, 8-F Ciolek - biskup Plocki byl prymasem 
Polski, 9-A dzi~kczynne pismo dla laureata, 9-J sedno rzeczy, 10-F 
klamca. oszust, l1-A skrzydlaty amator czeresni iwisni. 11-1 stanowi 
calosc z draskq, 12-E miasto festiwalu piosenki polskiej, 13-A ame
rykanski krewniak iubra, 13-G rozdzielenie maJqtkowe i osobowe 
ma/ionk6w (przed rozwodem), t 4-E z niej wyrabia si~ cegly, 15-A 
okres skladania ikry u ryb, 15-1 popularnie - gniazdko elektryczne. 

Rozwiqzaniem krzyi6wki blildzie hasto wypisane z diagramu we
dlug szyiru: 

1 2 3 4 5 6 7 8 H 9 

10 11 12 13 10 11 14 15 16 2 

6 4 8 6 7 8 H 17 7 8 

18 7 1 15 3 2 16 8 19 2 

Ochotnicza Strai: Poi:arna 
998, 691-22-88 

Pogotowie Ratunkowe Pultusk
999, 692-26-11 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 
691-22-22 

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

Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk
691-24-96 

Centrala Telekomunikacji 
zglaszanie uszkodzen telefonicznych . 
924 

iii 
UrzCld Skarbowy przyjmuje interesantow z 
gminy Nasielsk w Nowym Dworze MalO
wieckim, ul. Legion6w 7, 
tel. (0-22) 775-24-13, 775-20-61. 

iii 
Obslug~ paszportowCj mieszkanc6w naszej 
gminy zapewnia Urzqd Starosty w Nowym 
Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30. 

RozwiCjzane hasto wpisane do tabeli prosimy nadsylac na adres 
redakcji do dnia 26.04.99. 

Rozwiqzaniem krzyz6wki z numeru 3/99 bylo haslo "Czystego 
zlola rdza si!; nie ima". 

Nagrodlil wylosowala pani Miroslawa Kacperska z Nasielska. 
Serdecznie gratulujemy. 
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Lekarze Przychadni Rejonowej w Nasiel
sku przyjmuJi:1 pacjent6w od poniedzialku do 
piCjtku w godzinach 7.30-17.30. 

Gabinet zabiegowy czynny jest w godz. 
7.30-18.00. 

W kazdCj sobot!; pacjenci z rejonu Nasiel
ska i Piescirog przyjmowani Sq w nagtych 
przypad kach: 

W Osrodku Zdrowia w Piescirogach w 
godz.8.00-10.00 

W Osrodku Zdrowia w Nasielsku w godz. 
11.00-13.00. 

Gabinet zabiegowy "CARITAS" - w "Sta
rej Plebanii" ul. Zwirkr i Wigury 5, lei.: 
693-14-28 czynny jest ad poniedziaJku do 
piqtku w godz. 7.30-19.00. 

W saboty. niedziele i swi~ta (r6wniez w 
Wielkanoc) czynny jest w godz. 8.00-10.00 
i 16.00-18.00. 

Rozm6wnica Telekamunikacji Polskiej 
czynna jest w dni powszednie i pracujCjce 
soboty w godz. 7.00-21.00. 

W wolne soboly w godz. 8.00-14.00. 
W niedziele rozm6wnica czynna jest w 

godz.9.00-11.00. 



PILARKI, KOSIARKI
 
(8)Hus var a e~T'(;.! 

• •• I tf.:~ ~v'~" "w 
SprzeJai, Naprawa, Gwarancja
zJzJsJaw P/elrzak 06-13/ Naslebk 3, S/ennka 51 !til. 69 12 303 

~t*~dl

Nasi~lsk, ul,Wdrstawska'108A:iteI.6931·440 
ZAPRASZAM:r or; 03.03.99 

USlUGI w szerokim zakresie
 
( rowniarka, Fadroma, diwig )
 

Trans ort i:wiru, iasku.
 

Firma *BUS·TRANS*· N,N~I,k, 1IIPI(ln~b '~1 
tel. (.,ql 1'1 ;~e:,. tel kom. O-hll:' ]lJ[-, 717, dC1m hl)~ II iii 

NAPRAWASAMOCHODOW
 
A O-B S
 

Ryszacd ScI..'llowicz Nasielsk - PUnlillOwQ 52 
tel. 0-602-229-787 

- Auto-holowallie 
- BlacharstwojJ1'ostowu1lie Ila ramie 
- Lakierll.-ictwo hydTauliczuej 
- lflechallika j)ojazdowa 
- Geollletria k6l 
- ZalJezpieczellia 

a1ltyk oroz:l'jlle 
- SkujJ sumochud6-w do kasacji 
oraz sjJrzedaz cZfj!sC'i. 

WSp6tpRACUjEMy l PZU PUITUSk 
i i"".l'/lti P'l1c611 1lulIl/i uuezpieczeuioH'.I'Jlli. 

" ERIA 
WAE 

MATERIAI:Y BUDOWLANE
 
Cement, wapno, styropian, siatka, papa, 
leplki; cegla biala, czerwona, suporeks. 
pustakl luzlowe. bloczki fundamentowe 

z dostawCj. 

WYMIANA BU LI
 
USI:UGI TRANSPORTOWE
 

(lwir piach i inne). 

AlIdrzej Dziewallowski 
Plesci rogi Stare, ul.Makowa 11 A 

tel. 693 07 07 

CEMENT, WAPNO,PUSTAKI
 
CEGl:A KLI N KI E ROWA
 

STVROPIAN, STVROSUPREMA
 
WEl:NA MINERALNA, PAPA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

NAWOZY SZTUCZ E
 
R szard B skiewicz 

Nasielsk, ul.Nowa Wies 27, tel. 691 28 92 

• SprzedDm dZIDlk? budowlDnq. uzbrojonq 0 powlerzchni 
401 m2 . oSledle Krupki - plus ceg/D mDX ·3000 sztuk 
i 1/2mDX - 2200521. omz betoniarkfl 
Wiadomosc' tel (0-23) 693 7220. 0-60240576/ 

• Zatrudni? fryzjerkr;? dDmsko-m?skq Pmca w NDsie/sku 
od zoroz. Wi.Jdomosc: Naslelsk, ul. WJfSZDWska 51/53 
tel 0-601 501 500 

• Uslugi z nkresu dZI;J/alnosci sluzby BHP I PPOz. 
Jan GloWQckl. Nnslelsk ul.Kosciuszkt44. lel.691 24 16. 

· Sprzedam nowy skuler mork; SUZUKI lei 691 26 10 



' 'm~"""""'~ ....l 

..···· _ _m~ · · ~..·.·.·· .. ·.. ····~·· .... 

· ""'1y)' OCHRONA PRZECIWPOiAROWA; (,: x"'::;;" , 

tlb'tf I BEZPIECZENSTWO PRACY

/IJ II kt~ Bill RO HAN 0LOWE. OS ROOEK SZKOLEN IA 
NC1WY DWllf MaiOINIE;Ckl, ul W<.ll>'>.l::lw"ka 27 t IlfilX In, 13~11J(1 

.. ARTYKUtY BH P; SPRZ~T ppoi: . 

.. AUTORYZOWANY ZAKtAD 
KONSERWACJI SPRZ~TU PPOZ. 

.. SZKOLENIA BHP, ppoi.. 

.. DOKUMENTACIE, EKSPERTYZY ppot. 

Dojazd do Klienta GRATIS 
Zapraszamy !!! 

5fANDARD 

B ·1\" - B'PH'. /\.1 J.K .' l ..~ .. 
BANK PRL'.r.MYS!:.Owo-T-L\NOLOWY S 

NouJlJ Bank uJ Nasielsku 
I 

Szanowni Panstwo l 
Jut w czervvcu br. przy ul.Elektronowej w Nasielsku otworzymy dla Panstwa nOWq 

plac6wk~ Banku Przemystowo-Handowego S.A.- Fili~ V Oddzlalu BPH S.A. w Warszawie. 
Naszym klientom zapferujemy pelnqgam~ uslug, m.in.: 
• rachunki oszci:~dnoscjowo·rozliczenioweROR-BPH; 

~i 
~ 

• lokaty terminowe i lokat~ dynamicznct INTRATA; 
• rachunki biezqce dla firm; l 
• kredyty dla os6b fizycznych i prawnych. 
W kWletniu natomiast udost~pniamy Paristwu bankomat. Io dokladnej dacie (ltwarcia plac6wki poinformujemy Panstwa w kolejnych numerach. f 

~ ,
KorzLJstajqc z okazji pr(uJniemtj zloiljc wszlj.stkim najserdeczniejsze iljczenia i 

I
1
iI'oqodnlj.ch, sfJokoinljch 'wiqt Wie(kanocnLjch, a z nadeisciem wiosnlj - reafizacji 

/,(anow, wie(u nowljch inicjatl)w ; oilwaznlj.ch decl)zji. 
Dyrekcja i Pra cowniey ! 

V Oddzialu 8:;lIlkll PT7emyslowo-Handlowego SA \ 

i 
~-~~-~.~----------~-~~--~
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Pilka siatko-w-a 
Zakoriezyla rozgrywki Ilga okr(J szlym roku rOWfllez nle mozl1a li

gowa meiezyzn wpHee siatkowej czye n osiqgni~cle lepszych wy
Niestety druiyna Zblka ostatecz nikow. 
nle zale1a ostatflle mlejsce w tabe!1 
rozgrywek.	 Druzyna juniorek lbika Na· 

Na pewno spowodowane bylo sielsk brala udzial w turnieJu 0 Pu
to lym, ze nasza reprezentaCja char Wiosny. kt6ry odbyl Slfil w No
skladala sie wyl<\czme z zawodni wym Dworze Mazowleckim. Po 
k6w miejscowych, kt61zy jak 1'11 wyr6wnan I, stojqcej na wysoklm 
dac po wynlkadl spolkan, nle po poziomie. glze nasze zawodnlcz i 
trafili nawiqzac walkl ze znacznie zaJlilly 5 mieJsce, a druzyna Llc 
sllnlajszymi rywalaml z druiyn um Og6lnoksztalc'lcego 4 mleJ
warszawskieh. see. 

Na podstawie tego co obser Rewanzowy turniej, l udzialem 
wowalismy w tym sezonie moina druiyn z Pultuska i z. Nowego 
wysnuc wniosek. ie Jazeli druzyna Dworu odb~dzle si~ w Hall Spor
siatkarzy nie wzmocni swoJego towel w Nasiel ku w dnlu 17 kWlel
skladu dwoma lub trzema sllniel' nia, na kt6ry serdecznie zaprasz 
szymi zawodnlkarnl, to IV prz\;- my sympatyk6w p,lki siatkowej. 

•Pilka nozna 
Bardzo dobrze rozpocz/ili run druiyn'l Wkry Zuromln_ Nlkt z pos

dl? wlOSennq nasi pilkarzA. Po 19 rod dZlalaczY I zawodnikow filS 
kolejce spotkari zajmuj'l 9 mieisce ukrywal, ie nasi wychodzq na bol
w tabeii z dorobklem 24 punk!6w. sko zeby wygrac. 

W plerwszym meczu jakl Zbikl Od pierwszyc minut trwalo ob
rozegraly na naszym stadionie .z I,?ienie bramki przeciwnik6w. Wy
druiynq KS Piaseczno bylo widac, r6iniajqcym SIt? zawodniklem byl 
ze nasi bardzo dobrze Sq przygo Marek SupHiski. ktory w drugiej 
towani do sezonu zar6wno ze poiowis spotkanla udokumento
strony silowe] )ak i kondycyjnej, wal dobrq formlil bramk1l, zdobyt<j 
Przez cale spotkanle zawodnicy w 77 mlnucie dSHCq nam zwyci~
walczyli 0 pilk(J. Nie bylo moman stwo 1:0 
t6w przastoJu. Jednym slowem Wszystklch klbic6w serdecznie 
oglqdalismy ladne spotkanle. kt6 zapraszamy na koleJny mecz w 
re ostatecznie zakoriczylo sif;l re Nasielsku, kt6ry zoslanie rozegra
zultatem 1: 1. ny 3 kWletnla 0 godz, 16.30 z TIii

W drugirn meczu Zbiki zagraly z CZq Biskuplec. 

"Wkra" Cieksyn przed sezon m 
Druzyna senior6w "Wkry" szcze w rozgrywkach 0 Puchar 

Cieksyn wyst~pujCjca w "A" kla Polski. 
sie OkrE;lQu Ciechanowskiego w SWiadczy to 0 dobrym przygo
pilee noinej przygotowania do towaniu do sezonu wiosennego, 
sezonu rozpocz~a od 15 stycz. w kt6rym zawodnicy b$dq bronle 
nia treningami na hali sportowej pierwszej pozycji w "A" klasie. 
w Nasielsku. jakq zajmujCl po rundzie jesiennej 

Po lym rozegrala kllka spotkan i zmlerzac do celu, Jakim jest 
kontrolnych z druzynami wy awans do ligi okrr;goweJ. 
.iszych kJas. W meczach tych zre W zwycifilsklm meczu pucha
misowala z "T~czcl" Plorlsk 2:2 i rowyrn druzyna wystqpila w 
"Krysztalem" Glinojeck 0:0, po· skladzie: lukasz GORTAT, Ce
konala natomiast "Orl~ta" Sabo zary PRUSINOWSKI, Janusz 
szewo 3:1 i "T~czE;l" Ojrzen 9:1. MALON, Robert OLCZAK, Da

POlladto 7 marca rozegrala riusz STRZESZEWSKI, Wie
mecz III rundy Pucharu Polski slaw FILIPOWICZ, Tomasz 
na szczeblu wojewodzkim zwy WLODARCZYK, Mariusz Fi
ciE;lzajqc 3:1 druzynf;l OrJC}t z Sa GURSKI, Adam KAMINSKI, Se
boszewa, a bramki w tym meczu bastian MAZURKIEWICZ, Emil 
zdobyli: Marek Prusinowski - 2 i GORTAT, Pawei ORDAK, To
Tomasz Wlodarczyk - 1. masz KURPIEWSKI, Piotr DA

Po tym zwyci~stwie druzyna LECK! I Marek PRUSINOWSKI. 
Wkry awansowala do ,,6semki" Sklad zespo!u lJzupe!nia]Cj Artur 
zespol6w dawnego woj. ciecha Maciqtek, Pawel Wliga, Marek 
nowsklego, kt6re pozosta/y je- Bryskiewicz I Marek Gortat. 

Grali mtodzi zachi' ci 

~	 wyslac do S,korza 
sKromn<:j r prezenta\i Ei\ ORiAL SZACI 0\\ \ 
cj~, Sw6j udzia! w wy

A}}pa A.J. NowO':ic.lski;p~' s!aniu eklpy mial tei. 
i'i u, ",;h{WI, In --~ ifl !(t1 r, dow6dca Jednostki 

Wojskowe) z Chrcyn
na, k16ry zapewnil 
chlopcom fachowq 
opiek$ instruktora lei 
dZledzlny sportu - pa
na Wlodzimierza 
Kwiatkowskiego. 

TrzeJ nasI mlodzl re

Ekipa Nasielska, kt6ra brala udzial w prezentanci poczC\tko·
 

ploc 1m turnleju wo odczuwali respekt
 
przed utytulowanymi
 

Blazej Kwiatkowski, Krzyszlof przeciwnikaml. Stawi

Krasnlewlcz i Sebastian Zawa ta sifil przeciez prawie cala "sza
dzki grali juz z samym mistrzem 

~ :.~I 

chowa" Polska. W!oclawek, G 
swiata w szachach - Kamilem rz6w Wielkopolski, Cz~stocho
Mitonlem. ZmierzyJi si$ Jednak wa. Poznan, Rzeszow, Gdansk, 
tylko w symultanie, kt6ra sluzy Krakow, Warszawa to tylko na· 
raczej popularyzacji szachow zwy niekt6rych miast, gdzie 
niz prawdziwe) rywali· 
zacji. Na tym spotka
nlu zawodnicy nasi zo
stali dostrzezenl przez 
dZlalaczy Polskiego 
Zwiqzku Szachowego 
I byli zapraszani na ko
lejne turnieje. Z zapro
szen tych jednak nie 
korzystall, bo dyscypil
na, Jakq uprawia!<l nie 
cieszy sili! w Naslelsku 
zby1 duzq popularnos
ciCj i nie jest wspierana 
finansowo. Chociaz Blaiej 
konkurencja ta naleiy "bratob6jezej" walce 
do konkurencji poch! 
niajqcych mnlej pienifiJ" dZlalajq renomowane kluby sza· 
dzy nii inne, to jednak wyjazdy chows. a kt6rych reprezentanci 
na zawody troch$ kosztujq, po przyjechali do Plocka. W kon
niewai odbywajCl SlfiJ one zazwy frontacji z nlmi nasi zawodnicy 
czaJ w ciqgu kilku dni. Chyba war· wypadli naprawdf;? bardzo do
to jednak jeidzi6 na turnieie. bo brze. Krzysztof Krasniewicz i
ulalentowanej mlodzieiy w	 tej Blaze] Kwiatkowski zdobyli po 4
dziedzinie sportu jest w naszej na 7 mozliwych do uzyskania
gminie bardzo duzo. punkt6w. Sebastian Zawadzki

KoleJne zaprosZ8n1e na zna wywalczy! 3,5 pkta. W efekcle 
CZqcy turnlej szachowy nadesz tego awansowali tei. w "hierarI z Plocka, Od osmiu lat orga chii'" szachowej. uzyskali	 bo
nlzowane lest w tyrn mleSCI8 wlem wyiszCj kategon~. I<rzy
spotkanie mlodych szachistow z siek i Blaze] majq Jui: teraz
calej Polski, majqce na celu ucz czwartq kategorilil a Sebas ian 
czenle pamiE;lci arcyblskupa An kategorif;J PIC(tc(.
toniego Juliana Nowowiejskiego Chlopcy z Nasielska czuJI si$
zamordowanego prZ8Z hltle w Sikorzu jak I.J siebie w domu_ 
rowcow w Dzialdowle. Organl Odwiedzil Ich ks. Slawomir Kra
zatorem turnieJu Jest Plockie sinski, kt6ry jest dyrektorem die
Nizsze Seminarium Duchowne, cezjalnego Domu Rekolekcyj
ktore ma obecnle Sledzibe w SI" nego. Ze szczeg61nq sympatiq
korzu. Patronem Seminarium odnosil si~ do nich gl6wny orga
jest abp. A.J. Nowowiejski. nizator imprezy. dyrektor Nii.

DZIOkl zablegom dyr ktora szego Seminarium Duchowne
Naslelskiego Osrodka f(ultury, go, ks. dr J6zef Szczecinski.
wsparciu Burmistrza i Dyrekcji Wainym elementem turnieju
Szkoly Podslawowej nr 2 udalo byla jego rodzlnna atmosfera. 
si~ zebrac po rzebne srodki i A. 

KWiatkowski i Sebastian Zawadzki w 

YCI 
I LSKA 
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