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WIDZIANE ZZARZ~U
Mija ezterolelnia kadeneja
Rady Miasla i Gminy Nasielsk
wybranej w maju 1990 roku.
Nadszedt czas aby podsumo
wac t~ kadenej~, nadszedl ezas
aby powiedziec sobie co udato
si~ w czasie lej kadeneji i ezego
nie udaio si~ zrobic. W pier
wszym numerze Zyeia Nasiel
ska napisalem, ie postaram si~
przyblizyc osj<t9ni~cia usl~pu
jlleej Rady. W tym numerze
znajdziecie Panslwo obszemll
rozmow~ z Burmislrzem Woj
cieehem Ostrowskim, a takie
dwie tabele, kt6re pozwolll za
poznac si~ na Jakie eele byfy
wydatkowane pieniqdze z bu
dietu w eiqgu ostalnieh pi~clu
lat. Zapoznajqe si~ z labelaml
warlo zwrocic uwag~ na fakt, ie
budzet na 1990 rok uehwalata.
poprzednia Rada, pozoslale
cztery lata to wydatki uehwalo
ne przez obeenq Rad~. Z anali
zy tyeh danyeh wynika, ze w
trakeie trwania kadeneji cbe
enej Rady rozpocz~to kilka
waznych inwestycji, mianowi
cie: Staej~ Uzdalniania Wody,

lokal Centrum Pomoey Spore
cznej, budynek biblioteki, nowq
siedzib~ Oehotniezej Strazy Po
zarnej, wybudowano oezysz
czalnie seiekow, w znacznej
ez~sci zgazyfikowano miasto i
rozpocz~to budow~ halj sporto
wej. Wi£ilkszosc tych inweslycji
jest bliska ukonczenia lub jui
funkcjonuje jak np.: Centrum
Pomoey Spofecznej i Bibliote
ka. Na dalsze lata do realizaeji
pozostanie hala sportowa. Na
koniec podziel~ si£il jedn<\. refle
ksjll. Dotychezas szwankowala
"polityka informaeyjna" obe
cnyeh wladz gminy. Cz~sto na
sze spoleczenslwo nie wiedzia·
to co si~ w gminie dzieje, na co
Sq wydawane spoleczne pieniq
dze. Wydanie Zycia Nasielska
znacznie poprawi przeplyw in
formaeji mi~dzy wtadzll a spote
czeristwem. Jeiell nasz mlesi~
cznik znajdzie zalnleresowanie
u wielu czytelnikow, na pewno
b~dzie 10 z korzyseill dla wladz
i eaie] nasielskie] spoiecznosei.

Szanowni Czytelnicy!
Oddaja.c do Waszych ra.k drugi numer "Zycia Nasiel
ska" z przyjemnoscia. chcemy poinformowac, ze nasza
odezwa w pierwszym numerze nie pozostata u Panstwa
bez echa.
Wptyn~o do nas kilka Iist6w ad czytelnik6w. Piszecie
Panstwo 0 wielu problemach, ktore Was nurtujq i chcie
libyscie, aby pisac 0 nich na tamach naszej gazety.
Obiecujemy, ie kaide Wasze pismo r6wniei przez nas
nie pozostanie bez echa. B~dziemy odpowiadac na nie
listownie, a niekt6rych problemach b~dziemy pisae w
gazecie.
Dzi~kujemy tym, kt6rzy dose pochlebnie wyraiajq si~
o naszym pismie, rozumiejqc przy Iym nasze poczqtko
we Irudnosci w zbieraniu materialow i redagowaniu arty
kut6w do gazety.
Wptyn~lo rowniei kilka anonimow od ludzi mato nam
zyczliwych. Na ogoi nie powinnismy na nie odpowiadae.
Ten pierwszy raz robimy wyjqtek i tq drogq chcemy
pogratulowac "odwagi" tym, kt6rzy wstydza. si~ nawet
swojego nazwiska. Wam r6wniei dzi~kujemy. Wasze
zlosliwe i nieprawdziwe uwagi zmuszajq nas do clujno
sci przed ukrytym przeciwnikiem.
Z przyjemnoscia. r6wniei informujemy, ie nadestano
'kilka krzyzowek, z kt6rych wybralismy jednq do biezqce
go numeru. Pozostale b~dq r6wniez zamieszczane w
nast~pnych numerach.
W dalszym ciqgu czekamy na listy od Panstwa.

Andrzej W. Kordulewski
ZespOt redakcyjny

Wywiad zburmistrzem

Wyjasnienie

Ingr Wojciechem Ostro\vskim
1. Mija kadencJa Rady Mlasta i
Gminy Naslelsk, kt6ra powotata
Pana w paidziernlku 1990 r. na
stanowlsko Burmistrza. Jak oce.
nia Pan t~ rad~, Jak ukmdata si~
wsp6tpraca ml~dzy radl\ a zarzf\.
dem kierowanym przez Pana?
Obecn~ Rad~ oceniam bardzo
pozytywnie, mimo tego ie wi~
kszosc z 24-osobowej Rady zostata
wybrana w okr~9ach wiejskich.
udawalo si~ harmonijnie godzic in
teresy mieszkanc6w miasta i wsi.
Na poczC\tku kadencjl pojawlla sl~ u

niekt6rych radnych ch~c odtE\czenia
gminy od miasta, jednak po prze
analizowaniu wszystkich "za" i
"przeciw" nie doszlo dO podzialu Z
korzysci q dla calej naszej spa/ecz
nosci. R6wnie dobrze ukladal'a si~
wsp6lpraca mi~dzy radE\. a zarzq
demo DZi~ki wypracowanemu sy
stemowi, kt6ry polegal na szerszym
udziale komisji Rady w wypracowa
niu wai:nych decyzji, same esje
przebiegaly bardzo sprawnie i bez
wi~kszych zakl6ceri. Warto przypo
c.d. na sir. 2

W pierwszym numerze naszego pisma podalismy, ie
rozpoczniemy druk ksiqiki telefonicznej Nasielska.
Z przykrosciq informujemy, ie z przyczyn ad nas nie
zaleinych, nie mozemy tego uczynic. Mimo wst~pnych
ustalen z Telekomunikacjq, oslatecznie otrzymalismy
odpowiedi odmownq. Wedtug wyjasnien - Telekomuni
kacja ma zawartq umow~ z zagranicznym kontrahentem
na wydruk ksiqiki i nie moze jej wczesniej nikomu udo
st~pnic.

Poza tym poinformowano nas, ie wkr6tce nastqpi
zmiana numer6w lelefonicznych w Nasielsku i ksiqzka
taka byfaby nieaktualna.
Serdecznie przepraszamy

Wyvviad z burrnistrzern
JT1gr "Woj ciechern Ost:rovvskiIr1
dokonczenie ze sfr. 1

mnlec, ie wszystkle glosowania
nad absolulorium dla Zarzqdu kon
czyty si~ zdecydowanym poparciem
Rady dla niego.
2. W 1990 roku wybory samo
rza.dowe wygrat owczesny Komi
tet Obywatelski "Solidarnose" z

rekomendacji kt6rego zosta! Pan
Burmistrzem. Co z programu wy
borczego tegol: komitetu udale
sl~ zrealizowac w czasie tel ka
dene)l?
Mysl~, i:e wj~kszosc owczesnych
postulat6w KO ,,5" zostala w zna
czne] mierze zrealizowana lub bli
skajest realizacji. Na plan plerwszy
wybijala si~ budowa Stacji Uzdat-

technologic;,-.nych. Innym wai.nym
postulatem jui. zrealizowanym jest
gazyflkacja miasta, jui znaczna
cz~sc nasielszczall ma dostflP do
sied gazowej. W ciqgu najblii.szych
lat dostl'lP do gazu powinni miee
wszyscy mieszkancy Nasielska. Nie
zapominamy r6wniei 0 mieszkan
cach wsi. W biei. roku ruszy gazy
fikacja pofudniowej CZflsci naszej
gminy obe]muj'l.ca wsie: BUdy Sien
nickle, Cegielnifl Psuckq, W<tgrod
no i Psucin. Kolejnym realizowa
nym postulalem jest ochrona sro
dowiska Za kilka tygodni oddaje
my do uzytku nowq biologicznq
oczyszczalnifl sciek 'w, zdolnq
przyjqc scieki komunalne z
ponad polowy miasla. Myslfl, ie
warto podkreslic "rewolucj " ja
ka dokonata slli w ci'l.gu ostat
nich czterech lat, jeieli chodzi 0
wodoclqgowanie wsi. W 1990 r.
zwodocll:\gowana byta tylko jed
na wies, konkretnie Nuna, w ciEl:
gu ostatnich czlerech lal podlq
czono kilkanascie wsi. Lqczna
dlugosc wodoeiqgow wiejskieh
wraz z realizowanymi obeenie
przekroczy 50 km. Wlelkq saly
sfakcj sprawilo mi zwodoei q
gowanie wsi Piescirogl. Przez
wiele lat poprzednie wladze nie
dawaly nadzlei mieszkaneom na
pozytywne zalatwienie tego pro
blemu.
3. Pozostarimy przez chwil~
przy Stacji Uzdatniania Wody.
ezy w tym roku poplynle do
naszych mieszkari dobrej lako
sci woda z nowel stacji?

Naklady na Inwestycje
ponieslone przez Rad.; Mlasta I Gmlny Naslelsk
w latach 1990·1991 w min zl
Rodzej inwestycji

1990'

Stacja Uzdatniania WadI
Budyn k CPS'"
Budynek biblialeki
Budynek OSP
Hala Spartawa
Oczyszczalnia sciek6w
Gazyfikacja
Wodocillgi na wsl
Wodoci'lgi w miescie
Dragi wiejskie
Ulice i chodniki
Szkoly (remonty i model'
nizacje)

16

1991
1095
441
187

1992
2.31S
407
502

1993
3 080
200
109

438

606
3082
480
3108
1.220
950
661

3.500
150
600
350
1500
600
2.000
2.500
700
1.900
1.394

6993
1.01S
1714
1158
2.156
3.721
2863
8.785
1980
4.745
3.230

330

800

300

1.496

808

110
60
200
300
35

nlania Wody. Przejmujqe wladz~ w
1990 roku w spadku dostalismy do
kumentacj~ i kosztorys opiewajqcy
na 20 mid zl, przy 6wczesnym bu
diecie miasta I gmlny wynosza,cym
oketo 9 mid zl. Po dokonaniu zmian
w dokumentacji znacznle obniiono
koszt lej Inwestycjl. W elqgu trzech
lat wydano ok. 7 mid Zf, w biei. roku
planujemy wydanle ok 3,5 mid zl,
powinno to wystarczyc na zakon
czenie wszelkieh prac budowlanyeh
I zamontowanie cz~sei urzqdzen

mil

ASIEL KA

225
654
595
437

1994-- Razem

39
158
2.413
1.100

Jast na to realna szansa pod wa
runkiem jednak, ze uda nam si~
znalezc dostawcfl lub producenta
urz dzen technologieznych do sta
cji, ktory bfidzie w stanie poczekac
z zaplala, za nie do I petowy 1995
roku. W takim przypadku moina by
bylo uruchomic stacj~ do konca
paidziernlka. Jaieli to sh~ nie po
wie zie 10 ostateeznym terminem
uruehomienia staeji bEl zie drugi
kwartal przyszlego roku.
4. Jakie sl\ najwazniejsze spra
wy, kt6rych nie udale zatatwie siEl
w cZ8sie trwania tel kadencji?
W kampanii wyborczej w 1990
roku bardzo mocno akeentowali
smy sprawy zwlqzane z telefonlza
cia, miasta i gminy. Mimo ogromne
go osobistego zaangai:owania Pa-

na Michala W6jciak bylego wice
wojewody, dotyehezas nie u alo sill
ziokalizowac w naszym miescie no
wej centrali telefonieznej. Ale i tutaj
mozemy m6wie 0 znaczqeym po
stllpie. Nasielska centrala dzi~ki
100 min przekazanym TPSA zosta
la podlqezona do urzqdzen umozll
wiajqeyeh rozmowy automatyezne
z calq Polskq i sWiatem. W cis,gu
ostatnich dwoeh lat dziflki spoteez
nym komitetom telefonizacji przyby
look. 200 nowych abonent6w. W br.
Rada podjqla decyzj~ 0 wykupieniu
budynku na po rzeby eentrall Bye
moie jui w 1995 roku zacznie si~
montaz nowej centrali na 2000 nu
merow. Jesli chodzi 0 inne sprawy,
napewno naleialo zrobie wilieej
dr6g twardyeh w miesde i na wSi, a
takie wiflkSzq ilose sieei kanaliza
cyjnej, szezeg61nie jesli chodzl 0
osiedla domk6w jednorodzinnych.
Ubolewam rowniei nad tym, ie mi
mo wielu starar; nie udale sifl przy
eia,gnqe iadnej znaczqcej inwesty
cji, kt6ra pozwolilaby nieco zlago
dzjc problem bezrobocia wyst'1PU
jqey w naszym mieseie.
5. Dotychczas m6wi Pan gtow
nle 0 lnwestycjach w tzw. infra
struktury komunalnel. a jak wy
gll\da realizacja Innych Inwesty
cjl podj,:tych przez Rad~ w Ira
kcie trwania kadencji?
Myslli, ie na plan ierwszy wysu
wa sifl otwarcie Centrum Pomoey
Spetecznej. Nakladem ok. 1.5 mid
zl udalo si'1 zaadaptowac stary bu
dynek na potrzeby nowoczesnego
CPS. Myslfl, ie obiektem t'lm mo-

westyeji dla nasielszezan powinna
bye w najbliiszym czasie budowa
pelnowymiarowej hall sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1. Lq
czne srodki przeznaczone przez
Radii na tli inwestyC!1i wynoszq do
tychczas 2 mid zl. W br. powinien
bye zrealizowany stan surowy
zamkni~ty tej hali. Warto r6wniaz
podkreslic poprawlenie estetyki na
szego miasta poprzez remonty eie
wacji kamienic, oraz ukladanie no
wyeh nawierzchni ellodnik6w. W br.
praee 1e blidq kontynuowane na du
iqskal~.

6. Na konlec chciatbym zapy
tae lakie sa. wedlug Pana najwaz
niejsze zadania dla nowej rady,
kt6ra zostanie wybrana w nad
chodzl\cych wyborach samorza.
dowych?
Jeteli ehodzi 0 miaslo to na pew
no naleiy maksymalnie szybko uru
ehomic Stacj~ Uzdalniania Wody.
Naleialoby r6wniei w 1995 roku za
angazowac znaezne srodki w hal Ii
sportowq lak, aby na jesieni moina
by byto oddac jq do ui ku. MyslEl,
ie nieuchronne jest dalsze Inwesto
wanie w infrastrukturli komunalna,:
wymianEt sieci wodoeiqgowej i
kanalizacyjnej IN centrum miasla,
budowanie kolejnyeh sieei gazoeia,
gowej i kanallzacy]nej w centrum
miasta, budowanie kolejnyeh sieei
gazoeiqgowyeh sredniego eisnis
nia, a takze sleci kanalizacyjnej. PII
ne wydaje sl'1 rownlei uruehomie
nie druglej oczyszczalni seiakow, co
pozwoliloby oczyscic seieki komu
nalne z ealego miasta. Wainq spra-

Naklady ponieslone przez Rad.; Miasta i Gminy Nasielsk
na fer, niematerialnq
w latach 1990·1994 w min zl
Rodzaj wydatk6w
Administracja
Przedszkola
Opieka Spoleczna
Klasy ..0" i dow6z dzieci
Kultura (blblioteka I MGOK)
Sport
Sluiba zdrowia
Oswietlenie ullc i wsl
Dotacja dla GKiW
Zieleri
Oczyszczanie miasta
Zlobek

1990'
1.016
587
895

1991
1455
925
1.425

-

435
105

273
360
25
31

423
590
50
56
300

1992

1993

1994 Razem

1885
1.200
2.464
726
650
170
150
450
650
80
100
300

3456
2.050
5.148
1.130
671
305
100
662
1210
100
150
255

3.917
2.400
7.250
1.250
1.300
390
180
700
1.000
150
200

11759
7.162
17.182
3106
3056
970
430
2508
3.810
405
537
855

• 1990· n""lady ponle5ione przez poprzedni'l Rad~ .
•• 1994 . na~lady przeznaczono w tegorocznym budiecie
,_. CPS· Centrum Pomocy Spolecmej

Opracowal;
Andrzej W. Kordulewski
PrzewodnlcZljcy Komiaji Goapodarkl,
BudZetu I Rnans6w
zemy pochwalie SiEl nie Iko w wo
jew6dztwie ale i w kraju. Kolejnq
Inwestycjq tego lypu jest budynek
blbliotekl przy ul. Pllsudskiego. We
wrzesniu br. zakonezonone zosta
ns, wszystkie prace wykonczenio
we, Ia,eznie z nowa, elewaejq i ogro
dzeniem. Koszt calosei wyniesie
panad 2 mid zl. Znacznie zaawan
sowane Sq prace w nowej siedzibie
Oeholnlezej Straiy Pozamej. W tym
roku oddana zostanie do uiytku
cz~sc pomieszczen wewna,trz bu
dynku. Jednq ze sztandarowych In-

wa, wedlug mnie jest dalsze popra
wienie estetyki miasta. Obok reno
wae]i kamienic i ukladania nowych
ehodnlk6w naleialoby podjqC temal
wymiany pokryc dacMw nasiel
skich kamienie na bardziej estetycz
ne. Mam tu na mysli daeh6wkfllub
blaehli dachowkowo podobna,. Ko
lejna, sprawq jest zwiflkszenle sieei
drog twardyeh na wsi i w mieseie no
i oczywiscle dalsze wodoeia,gowa
nie wsi naszej gminy.
DZIElkuj~

za

rozmow~.

C>'VVE
W dnlu 3 maja br. odbyly si~
w Nasielsku uroczystosci zwi q
zane z rocznic<t. uchwaJenia Kon
stytucji 3 Maja, oraz Dniem Stra
taka.

W kinie "Niwa" odbyta si~ AI< 
demia na kt6rej, po odczytaniu
referat6w okolicznosciowych, kil
ku nasielskich slrai:ak6w olrzy
mato odznaczenia i dyplomy.

W cz~sci artystycznej przed
slawil si~ zespol kabaretowo
lealralny, dziataja,cy przy Refe
raeie Kultury, pod kierownic
twem pani Kalarzyny Cienko
wskiej.

Nast~pnie w kOSciele para/ial
nym zoslata odprawiona UfOCZy
sla Msza Swi~la, a po mszy odbyl
sl~ capstrzyk na skwerze Mlej
skim, gdzie zlotono kwialy pod
pomnikiem poleglych.

Skladenie kwia/6w pod pomniklem poleglych
zdjr:cie: Tomasz Zawadzki

W Dniach Ochrony Przeciwpo
tarawe) dnia 05.05.1994 r 0
godz. 13.30 naplacu SZkoly Pod
slawowej Nr 2 im. Stefana Sla
rzyriskiego w Nasielsku zorgani
zowany zoslal pokaz sprz~IU po
zamiczego podr~znego sprz~lu
gasniczego. ralowniczego sprz~
lu u2'yfvanego przez Jednostkc:
Ratowniczo-Gasniczq Pan-

cy ocholniey z OSP Nasielsk,
OSP Psucin, Jednostki Aa
lownlczo-Gasniezej Panstwo
wej Strazy Potarnej w Pultu
sku, ralowniey z BHT TRA
FING zoo ZAMAAZALNIA Na
slelsk i Jednostki WoJskowej
1033.
Pokazy obserwowata mlo
dziei szkolna. nauczyciele oraz

Wr~czanie

odznaczeri zaslutonym sfratakom.
zdjljcfe: Tomasz Zawadzki

stwowej Slrai:y Pozarnej w Put
lusku.
Praklyczne poslugiwanie si~
sprz~tem gasniczym i ralowni
czym zademonslrowali strata

przybyli mJeszkaricy mias1a.
Na zakonezenie pokaz6w
slrazy zademonslrowano
prowadzenie dziatan talowni
czych z budynku szkolnego

Z kart hisCoeii

Nasielsk guzikami stynC\.t
W obecnej lrudnej i niezwykle
skomplikowanej sytuacji gospodar
czej warto sili!gnqc pami~ciq do lal,
w kl6rych rodzil si~ w Naslelsku
przemyst Starsi ludzie pami~tail\.,
ze przed II wojn!\. swialow1.\ miaslo
szczycito sl~ posiadanlem fabrykl
guzik6w. Zalozyli jet dwaj bracia 0
nazwisku Filar. W 1908 przybyli do
Naslelska z Czech i kuplli szeseioiz
bowy dom murowany na kraricacll
miasla. W dw6ch Izbach urzqdzili
malenkl warsztaeik, w kt6rym pro
dukowali guziki. Sif~ fachowa. stano
wili na poeza,lku dwaj robotnicy
sprowadzeni z fabryki guzlk6w w

Czechech. Surowcem do wyrabla
nia lego produktu byly z poczqtku
regi bydl~ce. Guziki wyrabiano r~
cznie, ajedynymi "maszynami" by
ty w tym okresie kotowrolki porusza
ne przy pomocy n6g. Popyt na lego
rodzaju towarsprawit, iedoscszyb
ko zwl~kszyla si~ liczba kotowrol
k6w i robotnlk6w Mieszkaricy Na
sielska okazali sifl dobrymi ucznia
mi I jut wkr6tce objElli Wai.niejsze
stanowiska w fabrycz.ce. Rozsze
rzenie produkcji spowodowalo po
IrzebE/ szybkiej rozbudowy zakladu
i jego modernizaej~. Zakupiono no
we maszyny Zwi/ikszyl siQ asony-

przy pomocy wora ralownicze
go. Pokazy slrazak6w powinny
pozostac mlodziezy dtugo w pa
mi~cI, gdyz sami r6wniez pra
ktyeznie cWiczyli pod nadzo
rem strazak6w. Strazacy na
grodzeni zostali gor&cymi
oklaskami dziEilkujC\.c im za
wysilek i Irud w ci~zkiej co-

dziennej pracy dla dobra spo
teczer'islwa. Spoteczer\
stwo miasta winno podzi~ko
wac strazakom kupujqc im
Sptz~1 ratowniczy wzgl~dnie
pomagajqc dokonczyc budo
wy remizy.

ment produkowanych lu wyrob6w.
Wytwarzano dalej guziki, podjEllo
rowniez wylwarzanie grzebleni I
wielu Innych wyrob6w I to Jui nie
tylko z rog6w i muszll, ale i z innych
surowcow. Jak wspomina jeden z
przedwojannych mieszkaric6w Na
slelska. muszle sprowadzano ai z
Japonii. Znowu wzniesiono nowe
budynki, powiE/kszono i unowo
czesniono park maszynowy. Licz.ba
pracownik6w doszla do czt.erystu
Wyroby z lei jui prawdz.iwej fabrykl
zaspokajaly potrzeby Polski i Rosji.
Sprzedawane byty rowniez w in
nych krajach Europy. Zyski resty z
dnla na dz.ien Fabrykanci pobudo
wali filiE/ w Warszawie, a naSIE/pnie
wielkq fabrykll w Rumunii. Wlasci
ciale w ciqgu 30 lal z IUdzi nieza

moinych stali siE/ milionerami. W
ezasie II wejny swiatowej fabryka
zoslala zniszczona, maszyny wy
wiezione bqdi rozkradziene Obee
nie w bylym budynku fabryki przy
ulley Warszawskiej znajduja.. siQlo
kale miesz.kalne, miesci slfl Cen
trum Pomocy Spolecznej, a wezss
niei zoslal lu z.lokalizowany Zaklad
Elektronicznei Aparalury Pomiaro
wej Elpo.

KOMENDANT GMINNY

STAID POZAANYCH
wNASIELSKU

AZ
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NASIELSKA

Historia Nasjelska

"Wieczernik"

Nasie skwokresie piastowskim
PISZqC 0 przeszlosci Naslelska
trzeba od razu stwierdzic, ie ta
jest bardzo slabo znana, a infor
macje, kt6re spr6bujemy przeka
zae b/:ldq nie tylko lragmentarycz
ne, ale cZ/:lsto i hipotetyczne.
Przyczynq tego jest m.in. fakt nie
wlelkiej ilosci dokument6w z pier
wszych wiek6w istnienia grodu
oraz to, i:e nie ma jeszcze wyczer
pujqcych opracowan dziej6w mia
sta. W czasle sesji popularnonau
kowej, jaka odbyta si~ z okazji
900-lacia Nasielska stwierdzono,
ie peine dzieje miasta i jego re
gionu czekaiqjeszcze na opraco
wanie. Chociai: od tamtego czasu
min~o prawie dwadziescia lat
wlasciwie nie przystqpiono do
zorganizowanego gromadzenia i
zabezpieczenia materia/6w doty
cZqcych wszelkich przejaw6w iy
cia nle tylko z odlegleJ przeszfosci,
ale i z czas6w najblizszych, 0 co
apelowal znany historyk Stani
slaw Pazyra.
lie lat ma Nasielsk - pytanie to
zadajq sObie od wielu lat miesz
kancy miasta i badacze przeszlo
sci potnocnego Mazowsza, lecz w
daiszym ciqgu brak na nie odpo
wiedzi i chyba nigdy jej nle uzy
skamy. Przeprowadzenie plano
wych . systematycznych badan
archeologicznych mogioby z pew
nosciq przyblii:yc wiele zagadnien
zwiqzanych z powstawanlem gro
du, ale na pewno nie uzyskamy
dokladneJ daty powstanla w tym
miejscu pierwszej osady. History
cy uwazajq, ze poczqtk6w Nasiel
ska mozna doszukiwae si~ w IX
wi ku. Wtedy to powstajq na Ma
zowszu pierwsze grody warowne.
Zwiqzane to byto z rozwojem na
tych terenach produkcji rolnej i ho
dowlanej oraz stopniowego wyod
r~bniania si~ produkcji rzemiesl
niczej. Z czasem grody te obok
zadan obronnych zacz~ petnie
funkcje osrodk6w adminislracyj
nych. Organizacja panstwa w
omawianym okresie, czyli w pier
wszym okresie Istnienla naszego
panstwa opierala sl~ na druiynie
ksiqi~cej, sieci grod6w i tzw. pra
wie ksiqi~cym, czyli wtadzy ksi~
cia pobierajqcego od ludnosci da
niny i poslugi oraz rozdzielajCl.ce
go dobra za sluzb~. Dobra te przy
dzielano wedlug uznanla wladcy.
Takie tezjest umiejscowienie w
dziejach naszego miasta. Pier
wszy dokument m6wiqcy, ze ist
niala kasztelania nasielska, czyli
m6wiC\c j~zykiem bardzJeJ wspot-
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czesnym, przedslawicielstwo
wladzy monarszej pochodzi z ro
ku 1297. Nie jest 10 pierwsza
wzmianka 0 istnieniu grodu. Ta
pochodzi z 1065 i zamieszczona
jest w dokumencie wystawionym
przez Boleslawa Smialego dla
wielkopolskiegoopactwa benedy
ktynskiego w Mogilnie. Chociai:
sprawa prawdziwosci tego doku
mentu budzi pawne zastrzei:enia
i wzbudza emocje wsr6d history
k6w (lalsyfikat mogllnenski), to
jednak wartosc jego dla badaczy
dZiej6w nie tylko Naslelska, ale I
wieiu miast mazowieckich jest
bezsporna. Zawarte w nim wiado
mosci swiadczCl 0 istnieniu grodu
i 0 tym, ze na Jego podgrodziu
odbywaiy si~ jui wtedy ozywione
targi. Nasl~pne informacje z dzie
j6w miasla zawarte Sq w doku
mencie wystawionym w roku
1155. Czytamy w nim, ze wladca
nadaje cz~sc Nasielska, a miano
wicie Nowq Wies, klasztorowi
czerwinskiemu, Kolejny doku
ment pochodzi z roku 1230, a na
st~pny z roku 1232. Jest to doku
ment wydany przez papieia
Grzegorza IX potwierdzajqcy
swobody nadane koscirnowi w
Ptocku przez ksi~cia mazowiec
kiego Konrada. Przeglqdajqc ko
lejne dokumenty znowu napoty
kamy na akt darowizny. Tym ra
zem kslqze Slemowit I w 1257
roku szczodrze obdarowuje
wspomniany klasztor w Czerwin
sku przekazuj<\.c mu na wlasnose
kolejnq cz~sc swych d6br, Tym
razem jest to wies Koski granicU\.
ca z polami grodu nasielskiego.
Z przytoczonych wyiej doku
ment6w wynika, ze nasielski ze
spot osadniczy pelnil w ramach
panstwa pierwszych Piast6w fun
kcj~ obronnq, stanowil centrum
administracyjne, handlowe, ana
wet i kulturalne. Dogodne prnoze
nie na szlakach handlowych. roz
w6j rzemiosla, stale zWi~kszajqca
sir: IIczba ludnosci sprawily, ie
grad wraz z podgrodziem zdrnal
przeksztalcic si~ w miasto, Wyra
zem tego byto przeniesienie przez
ksi~cia mazowiecki go Janisza I
Nasielska z prawa polskiego na
lzw. prawo chelminskie. Stato si~
to 11 Iistopada 1386 roku. Z pro
blemami zwiq,zanymi z tym aktem
zapoznamy czytelnik6w w nasl~
pnych odcinkach. Pominl~te w
tym odcinku dokumenly z lat 1324
i 1344 om6wione zostanq w od
cinku poswi~conym historii para!ii
Nasielsk. przekazujq bowiem da
ne 0 dw6ch plebanach nasiel
skich - Wojslawie i Bartku i ich
problemach.
AZ.

E. Brylla wrezyserii ks. Krzysztofa St~pniaka
wNasielsku
W okresle wielkanocnym
mieszkancy Nasielska mieti
moznosc obejrzec - w Kosciele
Parafialnym - sztuk~ Emesta
Brylla pI. "Wieczernik" w adap
tacji ks. Krzysztofa SI~pniaka i
ks. Slawomira Krasinskiego.
Kto zdecydowal si~ j/:l zoba
czye, z pewnosci/:l nle pozostal
oboj~tny na tresc i lorm~ tego
przekazu.
Nie ulega w/:ltpllwosci lakt, ie
jest to sztuka godna najlepsze
go teatru i najlepszej obsady
aktorskiej.
Porusza ona odwieczne pro
blemy ludzkosci, jest wyrazem
zmagania si~ metalizycz.nego
Dobra i lla.
Wystawiony spektakl naleiy
rozpatrywac w trzech aspe
ktach:
- religijnym - problem wiary,
smierci I lmartwychwstanie
Chrystusa,
.- polilycznym - sytuacja poli
tyczna Polski wsp6«:zesnie i w
przeszlosci, historiajej powstari
i upadk6w:
"Bo my jestesmy nared przez
80ga wybrany,
leby,ledwo grzbiet diwignie,
zaraz byt zdeptany",
- moralno-etycznym - odwaga
moralna, przyjain, lojalnose,
wiernosc idealom.
Odbiorca przeds1awienia, mi
mo woli, staje si~ uczestnikiem
zdarzen, gdyz problematyka
utworu dotyczy kai:dego z nas.
Kt6i nie mia! w/:ltpliwosci przy
wyborze przyjaciela? Jak trud
no bylo mu dochowac wierno
sci, gdy mial inne poglqdy nii
my, gdy nas krytykowallu m6
wll otwarcie prawdEi?
A jaki:e trudno przyznac si~
do tego, ze byl nam bllski ktos,
kto pewnego dnia przeslaje bye
popularny, gdy zostaje ode
pchni~ty od wladzy, staje si~
szarym, przeci~tnym cztowie
kiem?
Kto z nas nie zastanawial si~
nad swoJq wiarq? Na ile jest ona
wynlkiem gt~bokiego przekona
nia, bezgranicznej ufnosci w
przekaz biblijny, a na ile jest
Iylko okazjonalna, podyktowa
na Iradycjq rodzinn/:l?
Ilei: razy szukamy swego
miejsca w spoteczenstwie? la
stanawiamy si~, co czynie, po
czyjej bye stronie, aby nie prze
grac? Komu sprzyjac, do jakiej
partii naleiec?

"Kto przeciw komu znowu
prowadzi,
Klo przeciw komu pragnie
ocalenia?
i kto chce naszej smierci?
A kto upodlenia?"
A moie najbezpieczniej stac
obok i bye zawsze zwyci ZC/:l?
"lye b~dziesz· ani zimny, an'
zbyt gorqcy,
Takjak my wszyscy".
Niewqlpliwie sztuka budzi w
nas niepok6j moralny, zmusza
do zrewidowania swoich mysli i
sqd6w.
Na odbi6r tresci ma ogromny
wplyw forma przekazu. Nieraz
najlepsze dzielo moie stracic:
na swej wartosci, gdy zostanie
ite zinterpretowane i podane
widzowi.
Tym razem tw6rcom sztuki
udalo si~ oddac, w spos6b nie
mal perfekcyjny, ide~ utworu.
Pomimo, ii realizatorami i wy
konawcami spektaklu byly oso
by nieprofesjonalne, odbiorcy
trudno byto znaleic jakies uchy
bienia ezy wi~ksze mankamen
ty.
Wypowiadane kwestie byly
tak wiarygodne i sugestywne,
ze widz w napi~ciu sledzil 10k
akcji i sens sl6w. Realizatorzy
doskonale podkreslili wartosc i
nosnosc lekstu, poprzez wpro
wadzenie do gry skromnych i
nle odci~ajC\.cych uwagl widza
kostium6w.
Wlasciwie niewiele dzieje si~
na scenie. Faktyezny czas akcji
to kilka godzin rozwaian i wza
jemnych rozm6w Uezni6w Je
zusa po Jego smierci. Ten czas
moina uJqC w ramy historyczne.
Jednak przy wnikliwszym prze
analizowaniu st6w, odnajduje
my gl~bszy sens utworu.
W sztuce uehwycono chwil~
historycznq, nadajqc jej metali
zyczny wymiar, nie rezygnujqc
z akcentow polemiki, z wielkie
go wybuchu liryeznego. kt6ry
jest jednoczesnie czyms w ro
dzaju filozolicznej dysputy.
Realizm sceny nasycony jest
mistyeznq atmosferq spelnienia
si~ boskiego wyroku.
Obok czasu realistyeznego
pojawia si~ czas mitu religijne
go, k16ry wlasciwie nie zna
przemijania, gdyi swi~ta ofiara
odkupienia ponawia si~ w nie
skonczonose.
gr~
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Uwag~ widza przykuwa
skromna. wr~cz ascetyczna
scenografia. Dominuje czerr'i i
fiolet. Symboliczny skrawek
czerwieni to mitose wydzierajq
ca si~ z przygnEilbiajqcego swia
ta demna i zta. Czerri i skromne
oswietlenie to r6wniei symbol
naszego zagubienia, niemocy.
Cz~sto gasnqce swiece i swlat
to moina odczytac jako targane
wqtpliwosciami iycie ludzkie, w
kt6rym szczEilsfiwe, jasne chwile
z rzadka wytaniajq si~ z mrok6w
przeznaczenia. To swialto - to
nasza nadzieja.
Oswietlona w glorij Alleluja
jasna postac Chrystusa, jest od
wiecznq t~skonta, za wolnosci<t
tak fizyczna" jak i duchow<'l. - to
nadzieja na wiecznosc.
Scisle ze scenografi q i tresci q
sztuki harmonizuje muzyka. Jej
specyficzny charakter nie po
zwala spokojnie odbierac ulwo
ru. Ona niecierpliwi, wrEilez drai
ni, dociera gdzies do gI~bin
swiadomosci, nadaja,c wi~ksze
znaczenie przekazywanej tre
sci. W tym celu wykorzystano
muzyk~ Miles'a Davisa z ptyty
"Siesta", Marka Knopflera z
plyty "THE PRINCESS BRI
DE".
Kulminacyjnym punktem
sztuki jest moment Zmartwy
chwstania Chrystusa i to takie
podkresla muzyka - uroczyscie,
wzniosle brzmiqce "Alleluja"
George'a Fredericka'e Handel
'a z "MESSIAH'A"
Do tego dochodzi odpowiednl
efekt swietlny, dzi~ki kt6remu
mamy wrazenie, ie czysta, nie
winna postac Mesjasza unosi
si~ ponad glowami aktor6w i wi
dz6w. Sylwetka Chrystusa to
symbol zwyci~slwa dobra nad
zlem, duszy nad ciatem, wiecz
nosci nad smierciq.
W sztuee Brylla moina do
szukac si~ podobier'istwa do
dramatu romanlycznego.
Szczeg61nie jest to widoczne w
uj~ciu ezasowym tresci, w roz
wazaniach Tomasza, pojawie
niu siEil Mesjasza po smierci, a
nade wszystko w pos1aci nie
znajomego - Pielgrzyma:
"Kiedys tei widzialem
Zmartwyehwstalych prorok6w.
Kiedys tei wierzylem.
I nikt nie powie, iem si~ bit iie
w tym powstaniu
Co jUi zapomniane... Ale kiedys
by/o...

I odstuiylem swoje na wygna
niu... "
Dramat narodu polskiego, po
dobnie jak u romantyk6w, jest
identyczny z dramatem zyeia,
smierci i Zmartwychwstania
Chrystusa, kt6ry w chrzescijari
skiej kulturze dzieje si~ wciqi
"Gdy woda jUi zos/ala odmie
niona w wino,
A goseie smakowali wea/a nie
poznaja,c,
Ze pijC1. krew prorok6w i narodu
winy.
Zacz~ty si~ rozmowy. Jako
zmartwyehwstanie
Nar6d, a Mesjasz i mieezem, i
cudem
Zakresli t~cz~ nad wybranym
ludem".
Mysl~. ze tak t~ sztuk~ natezy
odczytac. Jeieli odbiorcom na·
sun<t si~ inne refleksje I one b~
dq sluszne, gdyi: kaidy moze
miee wlasnq inlerpretacj~ le
kstu.
Pomyslodawcom, realizato
rom j wykonawcom nalezq si~
sluszne brawa j uznanie. W
sztuce wyst<'l.Pili mieszkaney
Nasielska, osoby wykonujqce
r6i:ne profesje: ksi~za, nauczy
ciele, lekarz weterynarii i pry
watni przedsi~biorcy.
Magdalena - Bozena Kozlo
wska
Maria - Maria Zadroga
Tomasz - Adam Bialorucki
Piotr - Zbigniew Adamski
Jan - ks. Krzysztof St~pniak
Jakub - Madej Zakrzewski
Uczeri I - Gabriel Fabisiak
Uczer'i 11 - Marek Bialorucki
Nieznajomy - Krzysztof Za
droga
Narrator - ks. Stawomir Kra
sinski
Najwi~cej wysitku i pracy nad
tekstem wymagaly kwestie
Magdaleny I Tomasza. Mi~dzy
nimi trwala petna napi~cia wy
miana sl6w. Walczyty ze sob q
dwie sity: wiara i zwqtpienie.
Bardzo wiarygodnie wypadl
Tomasz - Adam Bialorucki. On
wtasnie jest symbolem przeei~t·
nego czlowieka, kt6ry musi zo
baczyc, dotknqc i ustyszec. aby
uWierzyc w prawd~. Wyrainie i
dobitoie odegrat swojq rol~ ole
znajomy - Krzysztof Zadroga.
Na uwag~ zastugujqjego walo
ry glosowe: intonacja, barwa
glosu, pewnose siebie.
"Wieczernik" to sztuka god
na polecenia. Warto ja, obejrzec
r6wniez dlatego, is stanowi
osobliwy rodzaj rekolekcji.
Anna Suwiriskl!

Ws~st~ie ~ro~i ~rowa~~ ~o R~mu
Z Nasielska takie. W. sloneczny
poranek 20.04 po Mszy Sw. w para
fialnym kosciele wyruszylismy z na
szym duszpaslerzem ksi~dzem
Krzysztofem Stllpniakiem na 9
dniow pielgrzymkll. Szlak wi6dl
nas przez Jeromlce - Montesllvano

Kolejne przezycia zWlqzane Sq z
Rzymem. Przebywallsmy tu dwa
dni zwiedzajqc BazylikEl sw. Piotra,
sw. Pawla za Murami, sw. Jana na
Lateranie, Koloseum, Schody Hisz
par'iskie ze wspanialq wys aWq aza
Iii

- Lorelo - Asyi. - Wenecjt; - San
Marino - do wiecznego miasta Rzy
mu i Watykanu.
Pierwsze na trasie mlasto zabyt
kowe to Jeromice, z pillknym kom
pleksem zamkowym, barokowym
kosciolem i starymi dobrze zacho
wanymi Kamleniczkami. Stqd wyru
szylismy przez Au triEl podzlwiajqc
wspaniale alpejskie wldokl - do
Wloch.
Zatrzymalismy sill w piElknie po
loi.onej nad Adriatykiem miejscowo
sci Montesilwano, by stqd kaidego
dnia wyruszae do innych miasl lego
cudownego kraju. Bylismy w Loreto,
gdzie znajduje siQ najwiE;kszy we
Wloszech polski cmentarz (1080
grob6w) i XVII-wieczny klasztor z

Wielkl kunszl malarstwa I pl~knQ
architektury Kaplicy Sykstyr'skiej
oraz zwiedzanie muzeum w Waty
kanie pozostanie na dtugo w pa

"domkiem" z Nazaretu, w kl6rym
Maryja mima swoje zwiastowanie.
Dalszy szlak naszej pOdroiy
wi6dl przez Asyz - piqknie p%zone
miasto w Umbrii, gdzie zyl i dzlalat
sw. Franciszek i sw. Klare oraz na
Monte Cassino - gdzie w cieniu hi
storii przypadajqcej roczniey 50-1 
cia odprawiona byla Msza sw. eele
browana przez KslQdza Krzysztofa
Slllpniaka, kl6ry wzruszajqc slowa·
ml kazania przyblii.yt na chwilq hi
storiq walk! tych, kt6rzy polegli i po
zostali z dala od naszej ojczyzny
bysmy mogli iye wolni.
Stqd wymowny napis na plycie
cmentarza - "Przechodniu pawledz
Polsce i.esmy polegli wiemi jej slui.
bie".

mi~ci.

A przede wszystkim znalei.lismy
sill na placu sw. PiotrC\, gdzie Ojciec
Sw odprawial Msze Sw. i uezestni
czylismy w modlitwie Koricowej jakq
by! niol Panski. To bylo duze prze
iycie.
Na koniec pojechalismy do mia
sta - republlki San Marino i pelnsi
uroku Wenecji, gdzie promienie za
chodzqcego storiea kladty sill na ko
pule bazyliki sw. Marka podkresla
lqC piqkno architektury a nad kana
lami unosit siq spiew gondolier6w.
Nadszedl czas powrotu. Wracall

smy przez Wieden, zwiedzalismy
gotyckq katedr~ SW Stefana, kom
pleksy zamkowe i Kalenberg, gdzie
slUiy! do Mszy sw. Kr61 Sobieski
przed odsieczq wiederiskq.
Wrocilismy szczElsliwi i bagatsi w
przei.ycia duchows j estetyczne.
Wspanialq oplek q I dobry nastr6j
cata grupa zawdziQcza ksiEldzu K.
StElpniakowi za co tCl. drogCl. pragnie·
my serdecznie podzillkowac.

Pielgrzymi

lyelE
NASIELSKI

pracy SdRP
Na terenie miasta Nasiel
ska istnieja, dwa pr~zne kota
SdRP, kt6rych przewodni
cZqcymi sa,: dlugoletnl i za
stuzony dziatacz Kolega
Kraszewski Roman i dzia
lacz ZSMP Bettowski Tade
usz.
Obaj Koledzy na Wojew6
dzkiej Konwencji SdRP w
Ciechanowie w dniu
12.03.94 r. zostati wybrani w
sklad Rady Wojew6dzkiej
SdRP.
W dniu 7.05.94 r. odbylo
si~ posiedzenie Rady Woj.

SdRP na kt6rym omawiane
byly probiemy kampanii wy
borczej. Przewodniczqcy
dw6ch K6I Nasielsklej SdRP
zorganizowali w dniu
11.05.94 r. spotkanie czton
k6w i sympalyk6w SdRP.
Omawiane byly sprawy kan
dydat6w na radnych I polq
czenie dw6ch k61 w jednq
organizacj~ Miejsko Gimnnq
SdRP w Nasielsku.
Nasielsk, 11.05.94 r.
PrzewednicU\cy Ket.! SdRP
Bettowski Tadeusz

Repertuar kina HNIWA"
20.-22.05.

godz 17.00 - "Tajemniczy
ogr6d" - melodramal prod.
USA. dozwol. od lat 12. Cena
biletow 35.000 zl.

Zlot sz
W dniach 5 6 maja odbyl si~
w Pultusku I Og61nopolski Ziol
Mlodziei.y Szkot im. Siefana
Starzynskiego. Inicjatorem zlo
tu byl dyrektor pultuskiej jedynki
mgr Witold Saracyn. Jednym z
celow spotkania bylo zawietza
nie Federacji Szk61 im. Stefana
Starzyrlskiego. Akt Federacji

27.-29.05.

godz. 17.00 - "Samowolka"
sensacyjny prod. pol. (na zyczenie widz6w) dozwol. od lat
15. Cena bilel6w 25.000 zt.

_t ..__ t

gOdz. 17.00 - "Odlotowe sza
lenslwo" - przygodowy dla mlo
dziezy prod. USA. Dozwol. od
lat 12. Cena biletow 25.000 zl.

10.-12.06.
godz. 16.00 - "Beethoven 2"
- przygodowa komedia dla mto
dziei.y i dzieci dozwol. b/o. Ce
na bilet6w 30.000 zl (uig.
25.000 zl) prod. USA.
godz. 18.00 - ,.Clenisla doli
na" - dramal psychologiczny
prod. USA, dozwol. od lat 12
Cena bilet6w 30.000 zl.

13.-15.-06
godz. 17.00 - "Usta Schindle
I'a" - dramal wojenny prod.
USA. dozwol. od lat 15. Cena
bilet6w 50.000 zt (grupy zor
ganizowane 40.000 zt).

Szanowni Par'istwo!
Proponujemy Wam opr6cz
slalego repertuaru cykl filmowy
pI. "Poiegnanie z filmem". Pro
lekcje odbywatyby si~ od
15.06.1994 r. raz w lygodniu, w
srod~ 0 godz. 18.00.

Wst~p za kametami w cenie:
20.000 zl- 1 seans, lub 80.000
zl- 1 moe.
Cykl obejmuje m.in. lytuly:
"Zbrodnia nami~tnosci" 
sens.-ero!., prod. USA,
"Zm wa milczenia" - sens.,
prod. USA,
"Rambo" - film akeji, prod.
USA,
"Dzika plaza" - sens.-ero!.,
prod. USA,
"Remo Williams" - komedia
sens., prod. USA,
"Kolbq w Iwarz" - dla ludzi 0
mocnyeh nerwach, prod. franc.
hiszp.,
"Interes rodzinny" - komedio
drama!. prod. USA,
"Rok komety" - komedla,
prod. USA.

Prosimy rownlei 0 propozy
cje Iytutow fllmowych, kt6re
Panstwo chcieliby obejrzec na
naszym ekranie. B~dziemy si~
starali zadowolic gusta naszych
wlernych inoman6w.
Kierownictwo Kina

Stefana St rzytiskiego

W imieniu nasielskiej dw6jki pod
pisy zloZyta nauczycielka Boie
na Kozlowska i uczennlca Justy
na Os!rowska. Swoj podpis zloiy!
tei wojewoda ciechanowski Sta
womir Morawski, przedstawiclel
Kuratorium OSwiaty Wojciech
Jaworowski i dziekan pultuskl ks.
Wiestaw Kosek

Nauczycielka Botena Kozlowska podpisule akl Federacji Szkol 1m. Slefana
Starzyriskiego.

podplsali delegowani przez
szkoly uczniowie i nauczyciele.

03.-05.06.

Obok gospodarzy Szkoly
Podstawowej nr 1 w Pultusku w
zlocie wzlEW udzial nast~pujetce
szkoly: SP 46 z Warszawy, SP
143 z Warszawy, SP 80 z lodzi,
Zesp6t Szk6t Ekonomieznych z
Gorzowa Wielkopolskiego, Ze

sp61 Szk61 Mechanicznych nr 4
z Warszawy i Szkola Podslawo
wa nr 2 z Nasielska.
Gospodarze imprezy dotoi.yli
slaran, aby delegacje szk6t dtugo
wspominaly imprez~. Najbardziej
atrakcyjnymi jej punktami bylo
poznanie zabytkow Puttuska,
spotkanie z krewnymi Prezyden
la Starzynskiego, zWiedzanie
Domu Polonii i wyslawy Orta Bia
lego. Wzajemnemu poznaniu sj~
nauczycieli i uczni6w sfutyla dys
koleka i ognisko nad brzegami
Narwi. Zebrani wzi~li lei udziat w
uroczystej Mszy Sw. celebrowa
nej przez bylego wikariusza para
Iii Nasie sk, a obecnie dziekana
pultuskiego ks. Wieslawa Koska.
Delegacja nasielskleJ dwoJki
liczyta 18 os6b. W drugim dniu
zlotu zaprezentowali przy ognl
sku swojq sZkot~. W swym wy
stqpieniU mowili 0 przeszlosci
szkoly i jej dniu dzisiejszym.
Szczeg61nq uwag~ zwr6cili na
przyczyny, ktore zadecydowaly
o nadaniu szkole imienia boha
terskiego Prezydenta Siefana
Starzyrlskiego. Przypomnijmy:
10 kierownik lej szkoly Waclaw
Sokolnicki dwukrotnie spotkal
na swej i.yeiowej drodze Stefa
na Starzynsklego. Jui. w czasie
plerwszego spolkania mtody oli
cer Legion6w wywarl wielkie wra

zenie na mlodym iotnierzu
Waclawie Sokolnlckim. Drugie
spotkanie nastctPilo w czasie
obrony Warszawy we wrzesniu
1939 roku. Zmobilizowany ofi
cer rezerwy Waclaw Sokolnicki
zostat przydz.ielony do pomoey
osobom ewakuujetcym muzelne
zbiory z p1onqcego Zamku Kr6
lewskiego. Sprawet tq osobi
scie, mimo nawalu innych za
dan, inleresowal si~ Stefan Sla
rzyriski. Oddanie Prezydenta
swemu miastu, troska 0 ludzi,
ale taki.e troska 0 pamiqtki na
szej narodowej kullury sprawily,
ie porucznik rezerwy W. Sokol
nicki zapalal takim sentymen
tem do Slarzyrlskiego, ze po
slanowil po powrocie do szkoly
poslawic potskim dzieciom jako
wz6rdo nasladowania - Stelana
Starzynskiego. Marzyl, aby kie
rowana przez niego szkola
przyj~ta imi~ bohaterskiego ob
roncy Warszawy. D1ugo czekat
na spetnienie swego marzenia.
Stato 10 si~ mozliwe dopiero u
schylku jego nauczycielskiej ka
riery w roku 1970. Warto dodac,
ie Nasielsk uczcif pami~c boha
lera nadajetc jednej z ulic jego
imi~. Imi~ to nosi r6wniei. jedno
z osiedli nasielskiej spoldzielni
mieszkaniowej
AZ.

Z (JKnzji iJJ1in iJzkd:il
wystflpi w.;Vnsids/<lI ZtSpdt iJzictkq;

o wykorzystaniu medi6w w celach
reklamowych, napisano w ostatnich la
tach chyba wszystko. "Lycie Nasielska"
pragnie udost~pnic r6wniez swoje lamy,
otwier jqC "Dziat Ogfoszen" - na, jak 5&
dzlmy atrakcyjnych warunkach.
Ponizej zamieszczamy cennik mo
dut6w reklamowych mozliwych "do wy. ..\
.
.
naJ~cla 'W naszeJ gazecle.
Prosimy Szef6w Firm 0 przeanall
zowanie relacji cenowej naszej oferty,
z innymi czasopismami, a potem .....
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O~loszenia przyjmujq: RedaKcja pisma (Kino NIWA), ul,Kosciuszki 1L,
oraz Pracownia Reklam~ Michala Grubedie~o (adres wreklamie ponizej),
zwlaszcza jesli wmodule b~dzie musial znalezc si~ znak firmo~ lub in·
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Pilkanoina

I Tenis stolovvy \

"Kiedy pierwsze zwyci~stwo r"

"Paw~ najlepszym kadelem wojew6dztwa"

W dalszym ciqgu nie wiedzie si~ pi!karzom Zbika w
rozgrywkach ligi mi~dzywojew6dzkiej. Kibice z ut~sknieniem i niecierpliwosciq
czekajq na pierwsze zwyci~stwo w rundzie wiosennej.
W dZiewi~ciu dotychczas
rozegranych meczach, Zbik
poni6s! 6 poraiek i trzy razy
zremisowat.
Ostatnie 8 spotkan to porazki z Bt~kitnymi Raciqz
4:1, Gwardiq Warszawa 4:0,
Ortem Warszawa 2:1, lide-

Pod koniec kwietnia w Lidz
barku Welskim odbyly si~ dru
i.ynowe I indywidualne mistrzo
stwa wojew6dztwa w tenisie
stolowym w kategorii kadet6w.
Najwi~kszy sukces odni6s/
Pawel Sokolnicki. Zosta! mi
strzem wojew6dztwa w turnieju
druzynowym razem z Prze
mkiem Piqtkowskim z P/onska,
oraz indywidualnie, udowadnia
jqC, i.e j st aktualnie najle
pszym kadetem wojew6dzt a.
Z innych naszych zawodni
k6w bardzo dobre 5 miejsce za
iql w kategorii junior6w Albert
Czyzyk, a na 9 miejscu zosta/

skla yfikowany Pawel Smolin
ski. Druzyna w sktadzie: Albert
Czyzyk i Krzysztof Stamirowski
zaj~a 5 miejsce w kategorii ka
det6w.

1) Miasto w woj. war
szawskim Z fabryk q
kabli.
2) Miasto w woj. lu
belskim, w kt6rym w
1945 roku wykoleif si~
pociqg pancerny.
3) Miasto w woj. kra
kowskim, stynne z wy
granej bitwy pod wodzq
T. Kosciuszki.
4) Miasto w woj. no
wosqdeckim, w kt6rym
hitlerowcy wymordowa
Ii ok. 50% ludnosci.
5) Miasto w woj. cie
chanowskim, stolica
jednej z gmin - prawa
miejskie od 1386 r.
6) Miasto w woj. tar
nobrzeskim nad Wistq z
hutq szkfa okiennego.
7) Stolica Polski.
8) Miasto nad rzekq
Brd q w latach 1309
1331 pod wtadzq Krzy
iakow.
9) Miasto nad lydy
niqz prawami miejskimi
od roku 1400.

10) Miasto W dolinie
Wisty - stynne uzdrowi
sko.
11) Miasto wojewo
dzkie, zafoione przez
Krzyiakow - port wojen
ny.
12) Miasto nad Nettq
z prawami miejskimi od
1557 roku.
13) Miasto nad Rabq
u podnoza Gorc6w.
14) Miasto nad Wistq,
od czasow Kazimierza
Odnowiciela stolica
Panstwa.

rem Marcowiq Marki 6:0, Po
goniq Grodzisk 5:1 i z Mirko
wem 5:0, oraz 2 remisy: z
Makowiankq Mak6w 1: 1 i
Huraganem Wotomin 1:1.
Wszystko wskazuje na to,
ze spadek do ligi okr~gowej
stanie si~ faktem.
W nast~pnym numerze rozmowa z prezesem klubu
Aleksandrem G6reckim, 0
sytuacji w Klubie i zamierzeniach na przyszty sezon.
ALS
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8 maja br. w Otwocku odbyt
turniej
tenisa st%wego senior6w z
okazji 70-fecia Otwockiego Klu
bu Sportowego "Start".
Duty sukces odniosla Edyta
Danisiewiczzajmujqc 1 miejscew
turnieju. Edyta Kaminska by/a
trzecia, a Marek Stamirowski
wsr6d m~zczyzn zajql 4 miejsce.
si~ mi~dzywojew6dzki

ALJ

KL

Utery z kolorowych
kwadrat6w czytane pio
nowo od gory, utworzq
hasto, kt6re wraz z wyra
zami pomocniczymi na
le~y przesfac na adres
"Zycia Nasielska" do 10
czerwca.
Wsr6d autorow pra
widfowych odpowiedzi
rozlosujemy nagrod~
niespodziank~.
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