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WY ORY! WY 0Y! WYBORYI
 
19 czerwca odb~dq si~ w calej Siedziby Obwodowych Ko

Polsce wybory samorzqdowe. misji Wyborczych czynne bfildq 
Bfildziemy wyblerae nowe Rady. od godz. 6.00 rano, w kt6rych 
Od nas wszyslkich zalei:y Jakie wszyscy bfildziemy mogli od
one bfildq? dac sw6j glos na swage kandy

W gminie Nasielsk zostalo data. 
zarejeslrowanych 9S kandyda
tow, z kt6rych wybierzemy 24 
radnych. Wyborco! Tw6j glos si~ liczy. 

Widziane zZarz~du
 
Wraz z uplywem kadencji ciw trudnej sytuacji ekonomi

Radv kor'iczy si~ kadencja la cznej tych przedsi~biorstw, 
rzqcfu WYbrane~ przez ust~ przesuwalismy pfatnosci na
pujqCq Rad~. slQ, ie warto leinego Gminie podatku od 
napisa6 kilka z an podsumo nieruchomoSci, a takie w wie
wania z tej wtasnie okaz]i. Za lu przypadkach umarzalismy 
I'Zqd pracowal ad poczqtku w powazne kwoty zdajqc sobie 
prawie nie zmienionym skla sp(aw~, ie w ten sposob 
dzie, dwie zmiany, kt6re na zmniejszamy docnody wlasne 
stqpily bytv podykt~ane przy gminy. Naleiy r6wniei przy
czynaml fosowyml. W Clqgu pomniee, ie wszystkie prze
czterech lat spo~kalismy si~ targi na robo~ i prace finanso
co tydzien, adbyllsmy lqcznie wane z budzetu gminy byty 
ponad 160 posiedzen. lata przeprowadzane przez Za
twilismy ponad 1000 r6inych rzqd. Koniec naszeJ pracy dla 
spraw. Na larzqdzie jako 0( Gminy ijej mieszkanc6wprzyj
ganie wykonawczym Rady mujemy z poczuciem dobrze 
spoczywat ci~zar podejmowa spefnionego obowiqzku, choc 
n1a naJwainiejszych decyzji ty mamy sWladomose, ie wiele 
czC}cych Gminy Jak i jej miesz rzeczy mozna bylo zrobic ina
kanc6w. OOOk spraw strategi czej lub lepiej. 
cznych, takich jak np. przygo Szanowni Czytelnicy! Nie
towanie projekt6w budzetu dtuao wybierzecie nowq 24
zajmowalismy si~ sprawami osobowq Rad~, kt6ra nast~
przyziemnymi dotyczqcymi pnie wybierze Burmistrza i 
zwyklych obywateli. Rozpatru- nowy Zarzqd. Chcielibysmy 

j·qC wiele podan zawsze stara aby nast~pne wladze Nasief
ismy silil znalei6 rozwiqzanie ska pracowaly w rownie sta
satysfakcjonujqce obywatela, bilnych warunkach, jak ust~
cnoe mamy swiadomosc, is pujqce, aby nie musialy kon
nie we wszystkich sprawach centrowac siQ na obronie 
byto to moiliwe. OOOk spraw wlasnyctl pozycj i a racze] 
indywidualnych, ludzkich, sta mogly zajmowac s~ rozwiq
ralismy silil w ramach swoich zywaniem problem6w naszej 
kompetencji pomaga6 nasiel Gminy i naszych mieszkan
skim zakladom pracy, szcze cow. 
g61nie tym z sektora us~ecz
nionego. Wychadzqc naprze- awk 

Uroczysta procesja
 
w Boze Cialo
 

W czwartek 2 czerwca ob wziEillo udzial lysiftce rniesz
chodzono w calym kraju swifito kanc6w calej gminy. Trady
Boi:ego Ciala. Boi:e Cialo usla cyjnie jak co roku proceSJa 
nowione zostalo w 1246 r. Bylo przeszla ulicami miasla 
one poczCltkowo popularne w do czterech oltarzy, kt6re 
Cesarstwie Niemieckim. W znajdowaly siEil przy uli
Polsce po raz pierwszy Boi:e each: Sw. Wojciecha. War
Cialo obchodzono w 1320 r. w szawskiej, w Rynku i Mly
Krakowie. narskiej. Przy kai:dym z 

W uroczystosci ku czci Naj ollarzy czytano fragmenly 
swifitszego Sakramenlu Ewangelii. 

Oddajcie nasze pieni~dze
 
"Wolali rolnicy z gminy Na odsetki. Zdenerwowani rolnicy 

ielsk pod bramq Sp61dzielni na pr6i:no tracili czas, poniewai: 
Mleczarskiej w Nasielsku" sp6ldzielnia nie jest w stanie wy

Pod koniec maja, przez kilka p1aci6 im wszystkich pienifidzy. 
dni kilkaset rolnik6w z okolic Na Czasami dochodzilo do spifilC i 
sielska zbieralo sifi pod bramq musiala interweniowac policja. 
spoldzielni, domagaJqc sifi wy Na olarcie lez wyplacono rolni
platy za doslrczone mleko w kom po milionie, na resztfil kaza
marcu i kwietniu br. Mleczarnia na czekac w nieskonczonosc. 
zaleQa im okolo 4 mid zl. Nie ma sifil czemu dziwic, i:e 

Wsr6d rolnikk6w Sq tacy, kta rolnicy stracili cierpliwosc i bar
rym sp6ldzielnia jest winna po dziej agresywnie domagali si\! 
18 min, 16 min, 12 i 10 min zl. swych pieniEildzy. 
Sumy dose pokaine zwarzy przeciei: mleczarnia ich mle
wszy, i:e trzeba pi cie podalki, ko sprzedala lub przerobila, za
raty i czynsz za energifi elektry
cznft. Tam za zwlokfi p1aci sifil c.d. na str. 3 



Hlstoda Naslelska 

Nasielsk · miastem prywatnym 
W pierwszym oddnku orrowilismy jlleym w lym wypadku byto to, ze wraz 

"grodowe" dZieje Nasielska. Podobnle ze zmiani'\ prawa lokaeyjnego, Na
jcik i inne grody zoslal zlokalizowany w sielsk zmienil takte v-Aaseiclela Ksilli:~ 
miejscu obronnym. Nie bylo lu wprlM' darowal go swamu wiememu ryeerzo
dzie wzg6rz, wysp lub p6lwysp6w, ale wi Jakuszowi z Radzanowa. Formalnie 
umiejscowienie go w lerenie bagni byla to nie lyle darowizna co zamiana 
stym. w widtach dw6ch rna\ych rze d6br, korzystna jednak die nowego 
c:zek sprawilo, is z powo<!zenl8m m6g1 v-AaSciciela. Oznaczalo la, ie Nasielsk 
os/anise od p61noeyziemie ksi~cia rna przestal bye miastem ksilli:~eym (ma
zowieckiego. Zadanlem grodew by/o wiqc j~zykiem bardziej wspolczesnym 
bowiem strzeisnia Granic panslwa. Co przeslal bye miaslem patlslwowym), a 
prawda gr6d nasiefski laza! wewnqlrz stal si{l rmaslem prywalnym. Nowemu 
kraju, ale wojoWl1i~ SClsiedzi z p6Ino wlascieielowl pozoslaWlI ksiqi:~ Ja
ey (Prusowle, lilwlni, Ja6wingowie) nusz I wolnll I\lk~ co do ~osazenia 
zapuszczali si~ niekledy poza Na miasla i wielkosd Swiadc:zen na rzecz 
sielsk. Grody potozone weWl111trz kraju v-Aa.scici la. Maslo zostalo uwolnione 
slanowity siedzj~ ksi~a, jego urz~ spod v-Aadzy i sqdownictwa u~dni
nikDw i woj6w. Wydaje si~, ze funkcja k6w kslqi:l(!eych i przeszio pod ZWlerz
oSrodka admlnistraeyjnego byta g!6W chnictwo I sljdoWl1ictv.u YIIaSciciela. 
nll, funkcict przypisa~ grodowi nasiel lakres wladzy w lej dziedzinie byl bar
skiemu. Pod grodem powstawaly pod dzo szerok!, jesii wazmiemy pod uwa
grodzia. Mieszkali w ntch wojowie z 9Ei' fakt, ze v-AaSaclel rroQl zbudowae 
druZyny ksi~a, rzemieslniey. Tu od Wllilzlenie e nawet szublenl~. Podane 
bywaty si{l takte largi. Grody wraz z wyZej fakty Swiadczq, ze lokacja mia
podgrodziami dawaty poczqtek mia sts na prawie niemieckirn nie przynios
slom. Mieszkancy miasl piaslowskich, la spodziewanyctl korzYSci i nie przy
podobniejak mieszkaney miast na za czynilo silil do jego rozwoju. No eM, 
Chodzie Europy, dqZy!i do uzyskania 6wczesni v-AaSciClele bardziej dbali 0 
specjalnych praw. Nadanie miaslom uzyskanie jak najwi~kszyctl korzySci 
odr{lbnyCh praw nazywamy lokacjq. rnaterialnych niz 0 dobro miasta Sta
Wiqza!a si{l ona cz{lslo ze zmianq nislaw Pazyra uwai:a, ze miasto za
ukladu przeslrzennego miasla, wyty miasl otrzymac szerokll aulonomilil zo
czeniem rynku i sieci ulic. Niekiedy 10 slalo podporz<tdkowane dobrej woli 
kecja dawala poCUllek miaslom, CZ{lS swago moznego w1aSciciela. "Spry
ciej jednak byta nle lyle zaloieniem watyzowanie" miasta nie byto jedYrlll 
nowego miasls, ile nowym etapem w lylko przyezyn~ zahamowania jego 
Zyciu miasla, kl6re ad dawna islnialo. rozwoJu, Przemlany spolecznoijaspo
Nie wszystkie grody piastowskie staty darcze kraju, a zwlaszcza zmiany po
si~ miastamf. Wiele z nich alba prze lityczne sprawity, ze zmniejszyla si~, 
stalo islniee, alba w najlepszym wy jak pisze St. Pazyra, la i znaczenie 
padku pazosta!o wslaml. los len Ille Nasielska jako grodu warownego w 
dotl<n!JIjednak Nasielska. Pylanie, kia ~96lnym systemie obronnym kraju. 
dy Nasrelsk sIal si~ miastem, z pew 'M'rezilo siEillo m.in. w tym, ze ksilli:fil 
noSciq pozoslanie pytaniem bez adPO Siarno 'I III dokonuj<lc reformy admi
wiedzi. nistraeyjno-sqdowej i dzielqc Mezo

Faktem jesl, ze do rrent lokacviny wsze na ziemie i powiaty ustanowil 
wystawionyzoslal111islopada 1386 r., powial nowomiejski, w ~klad ktarego 
ale byllo lylko dokurrent przenoszqey weszla dawna kasztelania Nasielska. 
mieszkaflOOw z prawa polskiego na W niecele 200 lal od momenlu lokacji 
prawo c:helminskie, a wifilC Nasielsk miasla w dokurnenlach zamiast wyra
musial bye miastem juz wc:zeSniej. za zu miasto pojawia silil okreslenie - mia
uwai:my, ze w dokurrencie tym Na steczko, co dobilnie Swiadczy 0 jego 
si Isk zaslal wymieniony jako miasto upadku. WlaSciciele zabiegaj'l wpraw
ksi¥~ce (civilas Nostra No lisco) dzie u v-Aadc6w 0 nowe przywileje, kt6
Wcz.esni jsza lokacja miasta nie zo re moglyby spowodowse rozwoj mia
stala polwierdzona i:adnym z zaCho sIs, olrzymujq je, ale w niewi.elkim sto
wanych dokument6w. Po rez oslelni pnlU wplyWa to na popraWfil Jego sytu
zas Nasielsk jako jeszcze nie miasto. acji. Ani zwolnienia cd podalk6w, ani 
ale jako gr6d wymleniony jest w doku uslanowienie nowyc:h jarmark6w ani 
mencie z roku f257. Stanislaw Pazyra nawel specjalne srodki przyznane 
uwaZa, ie obowillZujllce w osadach przez komisJ~ powo!~ przez kJ6la 
targowyCh tzw. prawo largowe lub tzw. Slanislawa Augusla w celu 
wolnosc largowa stanowilv nlejako poddiwignl~cia miasta z biedy nie SCI 
plefWolne prawo miejskie. Takq v-Aas w stanie spelnie roli przyslowiowego 
nie osadlliargowll byl Nasielsk. Wynl kola zarnachowego i spowodowae je
ke slqd m.ln., ze rok 1386 nie Jest go rozwoju. Stalo si~ to dopi ro w c:za
rokiem zalozenia miasta, ale slanowi Sach rozbiorowych, a Z\vlaszcza po ro
poczlltek nowego etapu w jege dtugich ku 1866, kiedy to Nasielsk przeslal bye 
dzi jach. miastem prywalnym. 

Jest 10 niewqtpliwie e1ata bardzowaz Przypomnijmy Jeszcze w1aScicieli 
na, zmiana lxiY-liem statusu zaci<tiY1a dziedzic6w Nasielska Pierwszym byl 
w decydujlley spos6b na dalszych lego wspomniany jui: Jakusz z Radzanowa. 
losach. LDkacja na prawie niemieckim Jego potornkowie uzywali nazwiska 
(a odmiarlll takiego prawa by!o prawo ..Nasielski". Pra'M:lopodobnie w rli!
chelminskie) naJez~sciei. korzyslnie kactl tej rodziny pozoslal ai: do roku 
WP/YWala na dalszy rozwoj miasta, 1<\ 1647, kledy to nOW'fm v-AaScicielem zo
eZyla sJ{l bcMoiem z nadaniem miesz sIal Jan Wessel - starosta ostrowski. 
kancom sarrorzqdu orez zwslnialo ich Wesselowie YIIadaii miastem do roku 
cd ponoszenia w przysz/oSci uciqi:li 1795. Wtedy to nowym ~aScicielem 
wyctl ei~zar6w i robOcizn na rzec:z zasla! Stanislaw hr. z lubrawca Demb
kSi{lcia. lJ'zy lak bylo w wypadku Na ski - wojewoda brzesko-kujawski. We
sielska? OI6z ksi~ zaslrzeg! (pozo dlug przekaz6w ustnydl magnat len 
slawil) sobia ,Pewne swladczenia proWadzil hulaszczy lryb zyda, by! do 
"nadzwycza]ne , np. podalek w wy lego nieprzeci~tnym dziwakiem. Po
padku, gdyby lrzeba bylo v.ykupic z dobno zycie zakonczyl W niedostatku, 
niewoli syna ksi¥~ge, alba w wy a Nasielsk wraz z innymi dobraml zo
padku wesela w rodzinie ksi<iZ~cej. Nie sIal zaslawiony w banku w Berlinie, od 
to bylo jednak najwai:niejsze. uecydu- kl6rego prawa w 1834 odkupil Bank 

Polski i w roku 1838 sprzedal Nasielsk 
J6zefowi Koiminskiemu, a ten w r. 
1845 adsti'\pil go A1eksandrowi Kurtzo
wi, kt6rege dZledziclwem [Xlzostal ai: 
do usamodzielnienia si'll mlast prywal
nych w roku 1866. 

AZ. 

Kto napisal, kto recytowal?
 
Na uroczystosci otwarcia bib Dzi§ otwarcie biblioteki, 

lioteki 6.V.1949 recytowano I czytelni i wystawy, 
Nasielsk podejmuJe gosei wiersz napisany specjalnle na t~ 
Z naszej slolicy, z Warszawy. 

okazj~ przez mlodCi osob~ z na Klo 10 sprawil, ie mlasteczko 
szego mlasteczka. Poniewaz Takle rade, roze§miane,
istniejq pawne kontrowersje, co l8 przybyly nam ksiqi:eezki 
do auterslwa (przekaz pisemny Takle pi'llkne i kochane. 
pedaje jako autora chlopca, na
lomiast przekaz uslny mowi, is A 10 nasi goscie drodzy, 
autorkCi byla dzlewczyna), dru Kt6rym wdzl~cznosc wyrazamy, 

To nasz Express Wleczorowy, kujCic dzisiaj ten utw6r liczymy, 
Za co bardzo go kochamy. ie dowiemy sj~, kto byl )ego au

Icrem. Pra9niemy uslallc talde, Wdzi{lcznose plonie w sercach 
klo w czasle pamil;ltnej uroczy wszystkieh,
stosci recytowal ten wiersz. lza radosci oezy myje, 

Caly Nasielsk dzisiaj wola, 
Swi~to dzislaj w naszym mieseie, Dziennik Express nieehaj zyje ll ! 
Radose w sercach wszyslkieh 

ludzi, 
Nawel slonko mocniej grzeje, AZ.Wiosnlil mil'l wok61 budzi. 

Wszystko zacz~o silil45 lat te mu od prac, ofiarowujqc do czytelni dwa ob
lislu pana Edmunda Tornasinskiego z razy. Kilkunastu aklorow seen warsza
ul. PON, kt6ry zwrocil si~ do redakcj i wskich zglosilo akces bezinleresow
Expressu Wieczornego z prosbq 0 ne90 wzi~cia udzialu w imprezie arty
"rozruszanie zycia w miasleczku zabi stycznej. W Nasielsku tez lrwaly gorl:!
lyrn deskami, gdzie z nOOOw moina czkowe prace. Antrescla "u pani Ira
alba zapie si~ na smiere, alba powie ny" opusloszala. Burmislrz, sekretarz 
sic". Listem zein eresowal sifil6wczes partii i przewodniczqcy ZMP sprawo
ny redaktor naczelny gazely Rata! Pra wali osobisly nadz6r ned robotami re
gao To on zorganizowal specjalnq eki montowymi. Tak rodzila si~ biblioteka 
p{! dziennikarskll dla zbadania sytuacji - dar czytelnik6w Ekspressu Wieczor
na miejscu. We wspomnieniach dzien ne90 dla Nasielska. W sobol~ 7 maja 
nikarzy z lamlych dni czylamy: "Wizja 1949 r. wszystko byto zapi~te na przy
lokalna potwierdzila w ca/ej rozciEjglos slowiowy ostalni guzik. Ukazalo silil 
CI prawdziwoSc infomlacji zawartych w specjalne - nasielskie wydanie Expres
iiScie. Jedynymi plac6wl<ami kullural su Wieczomego. 0 pililtnastej na Iqcz
nymi w Nasielsku byty w owym czasie ce road urOCZq jeszcze wtedy Nasiolkq 
dwie knajpy z wys ynki m. A poza lym zebrali silil prawie wszysO/ mieszkar'i
nic. ani kina, ani Swietliey, ani czylelni. czy miasteczka. To by/a "wielka feta". 
Biblioteka paratialna rozporzqdzala... Na plac zajei.di:aty umajone chlopskie 
25 tomami, na p61kach jedynej w mies furmanki. Na wzniesieniu pod drucia
cie prywalnej ksililgami znajdowalo sifil nym plotern, jak wspomina jeden z 
60 ksi<iZek. Nikl iCh nie kupowal, zroz dziennikarzy, ustawiono dwie wywojo
paczony w1asciciel zlikwidowal "inte wane z powiatu przyczepy samocho
res", ksiqi:ki zaS poiyc:zal znajomym. doWe zastlilPujqCe estradlil· Uroczy
Burmistrz, kt6rege odnaleiliSmy przy slose zainaugurowal wystlilP miejsco
kullu grzanego piwa na anlrescli go wage ch6ru m1odziezowego. ChIopcy 
spady "pani lreny" rozkladal bezrad idziewczlilla stawili silil w ZMP-owskidl 
nie (filce. Okolica biedna, lereny przy mundurkach, odSpiewali piesni r€NlO
cz61k0wa zniszczone wojn<\, miasto lucyjne. Nasllilpnie wystqpili artysci 
nie posiada pr8'fvie i:adnych docho scen warszawskictl, a wSr6d nich Iakie 
dOO. Sl<td biede z kulturq". slawy jak Stefan Wiechecki -populamy 

'NSciooey dziennikarze nie dowierza Wiech, Beala Artemska. Swe wiersze 
Ii, at1fw budi:8Cle nie zabezpieczono ani recytowal peela Ryszard Dobrowolski. 
grosza na eele kulluralno-<lswialowe. W Redaktor Ratal PlCjga napisal w ksilil
dalszym ciqgu wspormien czytamy: dze ~mi~tkowej: ZyCZ{l Nasielskowi, 
"Pani Irena zmieniala kulle, ktaS skoezyl ai:eby biblioleklil umieScil jak najszyb
do Zarzi'\du Mejskiego po papiery i po oej w Domu Kultury. Do lej chwili bib
dmili analizcmaJismy bOOzet miasta Na lioleka miascie silil miala w wyrerron
sielska Bez wielkiego lrudu "jawnilis towanych pospiesznie dv.Uctl pokoi
my" kilkaset z/olych przeznac:zooe na kech przy uliey Kosciuszki (obecnie 
akcje kulturalne, kt6rych tu nikt nigdy nie znajduje silil tu sklep mi~sny patlslwa 
organizcmal i dlalego surT¥ dotowene ArcJszewskich) 
na len eel z roku na rok skreSlano jako I na koniec: I ia tam byIem. Miodu i 
niewykorzystane". wina wprawdzie (ze wzgl~u nawiek nie 

Teraz wszyslko poszlo juz szybko. pi/em). aJe len dzien tak mi utkwil w 
Aprobal~ zyskala sugestia Ryszarda pamilild, ze zamarzylem, ally pragnie
Salkowskiego, aby rozruszanie kultu nia Edmunda Tornasir'lskiego, Ryszarda 
ralne Nasiel ka rozpoczq6 od 2Organi Salkowskiego i przestanie Rafala Pragi 
zowania biblioteki. Poslanowiono, i.e zaslaly jak najszybdej zrealizONane 
miasto da lokel, a prasa I r.zytelnicy PS. W czterdzieslym pi<llym roku 
Expressu Wieczorne9O dadzll ksiqi:ki. swege istnienia BIBLIOTEKA znalazla 
Na apel gezely z calege raju zacz{lty wreszcie godne tege rodzaju plac6vM 
naplywac do redakeji peczki 2. ksi<ji:J<a pomieszr.zenie w zabytkowej kamieni
mi, W cillgtJ pilildu dni zebrano 750 cy przy uliey PKsudskiego 6. Za pililclat 
10rrOw. Sp6ldziel ia praey inlroligato miaslo bIildzie obct1odzic 50-Ill roc:zni
roo z Warszawy zobowi!lZala si~ baz C{! jej zalozenia Warto by wtedy uczde 
platnie oprawiC ksilli:ki. Grupe arty nazwiska jej inicjatorow i zaloi:ycieli. 
sl6w malarzyz Warszawy poslanowila 
ur2C\dzie w Nasielsku wysla~ swych AZ. 



Oddajcie nasze pieniqdze Inwestycja do ktorej nie doszlo
 
dokonczenie ze str. 1 

rabiajqc przy tym pieniqdze. 
Gdzie s<'l te pieniqdze? 

Bardziej zdenerwowani rolni
cy udali si(! bezposrednio do 
W~growa, gdzie miesci si~ cen
traJa nasielskiej mleczarni i do
piero tam odzyskali wi(!kszose 
pieni(!dzy. 

Kto zaplaci rolnikom za stra
cony czas? Kto zaplaci za ich 
nerwy i zdrowie? Tego nie da si~ 
przeliczye na zlot6wki. 

W nast(!pnym numerze opi
szemy jak zakonczyl si~ konflikt 
rolnik6w ze Sp61dzielniq i co da
lej z nasielskq Mleczarniq. 

as 

drogo i towary przez nie pro
dukowane coraz trudniej bylo 
sprzedae na polskim rynku. 
Produkty te byly nie konku
rencyjne cenowo i jakoscio
wo wobec sprowadzanych 'z 
zagranicy, 

Drugq przyczynq byl dra
styczny wzrost st6p procen
towych w bankach, kt6re to 
byly ustalane w odniesieniu 
do poziomu inflacji. Sytuacja 
ta nie omin~ja najwi~kszego 
w6wczas zakladu pracy w 
Nasielsku czyli MERA-ZEM. 
Po kilkunastu miesiqcach 
walki 0 utrzymaniu firmy, za
klad upadl. Ponad 400 os6b 
stracilo prac~. Nadziej~ na 
zmian~ tej sytuacji dawal no
wy inwestor, kt6ry zdecydo
wal si~ kupie zaklad od Skar
bu Panstwa. Kazimierz Ba

W 1975 roku zamontowano w 
Nasielsku nowCl mechanicznq 
centrallil na 600 numer6w. Od te
go momentu przez kilkanascie lat 
ai: do 1992roku niewiele si~ dzialo 
z nasielskimi telefonami. Nle przy
bywalo abonenlow, polqczenie 
automatyczne funkcjonowalo lyl
ko z Ciechanowem i Pultuskiem. 
Pewien przelom przyni6s1 rok 
1992. Pod patronatem Urz~du 
Miejskiego rok wczesniej powstal 
Spoleczny Komitet Telefonizacji. 
W udost~pnionych przez Urzqd 
pomieszczeniach powstaje pler
wsza centrala, do kt6rej podlqczo
nych zos aje 100 abonent6w. 

W 1993 roku kolejna grupa mle
szkanc6w zawiqzuje silil i w ciqgu 
kilku miesililCY kolejne 100 rodzin 
podlqczonych zostaje do centrali. 
Ostatnich kilku abonent6w otrzy
muje lelefon na wiosn~ 1994 r. 

Wainym wydarzeniem dla na
sielskich posiadaczy lelefon6w 
bylo w paidzierniku 1993 roku to, 
ie wreszcie uzyskano polqczen ie 
automatyczne z Warszawq. 
Koszt zakupu urzqdzen wyni6s1 
100 min zl, 40 min zl wykl dajCj 
sami abonenci reszt~, czyli 60 
min zl doklada Urzqd. W tym sa
mym roku do centrali zostaje pod
tqczonych 20 mieszkanc6w gmi
ny w ramach tzw. Radiowego Sy
stemu lqcznosci Abonenckiej. 
Tym samym kai:da wies na tere
nie naszej gminy uzyskala dosllilP 
do telefonu. Styczen 1994 roku 
jest przelomowym dla nasielskich 
abonentow. Uruchomione zosta
je automatyczne polqczenie z ca
1<'1 Polskq i swialem. Nasielsk uzy
skal prawdziwe okno na swiat. 

W ciqgu kilkunastu miesi~cy 
TPSA sfinansowalo uloienie sie

ci kablowej na osiedlach Pifsud
skiego i Krupka, wymieniono 
r6wniez kable w centrum mia
sta. 

0g61na dost(!pnose telefon6w 
dla Nasielszczan b~zie silil wiq
zata z wybudowaniem nowej cen
traiL W wyniku podj~tych dzialan 
przez Burmistrza a lakie przez 
bylego wicewojewod(! Michala 
W6jciaka. Cenlrala dJa Nasielska 
wedlug wst~pnych uslalen weszla 
do planu inweslycji TPSA na 1995 
rok. W bud,iecie miasta zabezpie
Clone Sq pieniqdze na wykup bu
dynku na potrzeby centrali. Prze
kazanie nieruchomosci wiqie sif;} 
z podpisaniem umowy z TPSA 0 
rozpocz~ciu montai:u centrali W 

1995 roku. Wstlilpne ustalenia 
przewidujq, ie bYfaby 10 centrala 
na 2000 numer6w Pozwoliloby to 
w pierwszym okresie zaspokoie 
polrzeby mieszkanc6w miasta i 
gminyw elefony. Nas ~pnie moi
na by byte central~ rozbudowae w 
mi r~ potrzeb. KoleJnq wainq 
sprawqjest dost~p do kabla swiat
lowodowego, kt6ry przebiega nie
daleko Nasielska. Poprawiloby to 
znacznie jakose polqczen telefo
nicznych, a w perspektywie zas 
wraz z nOWq centralq wlasny nu
mer kierunkowy. Teraz wszystkle 
polqczenia odbywajq si~ za pos
rednictwem centrali pultuskiej. Od 
01.07 br. nasielscy abonenci b~
dq p1acic za kai:de 3 minuty roz
rnowy lokalnej. Dolychczas nie
zaleinie od dlugosci rozmowy 
placili za jeden impuls. W dalszej 
perspektywie TPSA planuje 
zmianf;1 numer6w w Nasielsku i 
calyrn okr~gu warszawskim. 

awk 

Bankructwo 40 lat gospo
darki socjalistycznej i wpro
wadzenie Z poczqtkiem 1990 
roku reform rynkowych przez 
wicepremiera Leszka Balce
rowicza, wiqzal si~ z upad
kiem wielu panstwowych za
klad6w i wzrostem bezrobo
cia. Okazalo si~, ie przedsi~
biorstwa produkowaly zbyt 

nia, bo 0 nim mowa, wyloiyt 
20 mid zl i stal si~ wlascicie
lem majqtku przedsi(!bior
stwa. Jak si~ okazalo wi(!
kszose pieni~dzy na zakup 
pochodzila z kredyt6w. 
Przedsi(!biorstwo BAMET nie 
dzialalo dlugo, brak konce
pcji wdroienia realistycznej 
produkcji, a takie koniecz
nose splaty wielomiliardowe
go kredytu doprowadzila do 
bankructwa firmy. Wierzycie
Ie domagajq si(! zwrotu pie
ni(!dzy. Wobec sytuacji wy
przedaiy majqtku ruchome
go, aby odzyskae pieniqdze 
postanawiajq wystawie caly 
obiekt na sprzedai. Wi ado
mose 0 sprzedaiy przedsi(!
biorstwa SAMET dotaria do 
firmy POL-KAUFRING z War
szawy. 

Na jesieni 1993 Burmistrza 
odwiedza dw6ch dyrektor6w 
POL-KAUFRING-u. Po obej
rzeniu obiektu informujq bur
mistrza, ie powainy kontra
hent niemiecki jest zaintere
sowany zakupem zakladu z 
przeznaczeniem na browar. 
Po deklaracji wladz Nasiel
ska 0 wszechstronnej pomo
cy na rzecz realizacji tej in
westycji, POL-KAUFRING 
przystfilpuje do konkretnych 
dzialan. Na poczqtek doko
nanG analizy stanu chemicz
nego i bakteriologicznego, 
wody do celow produkcyj
nych, podj(!to prace nad loka
lizacjq nowych uj(!e wody w 
okolicach zakladu oraz zba
dana czy eksploatacja tych 
zasob6w nie narusza rowno
wagi hydrogeologicznej rejo
nu. Inwestycja planowana 

jest w dwu etapach, wielkose 
naklad6winwestycyjnychpier
wszego etapu szacowana jest 
na kwot~ ok. 50 min DM. W 
gl6wnej hali technologicznej 
majq bye zamontowane dwie 
linie do butelkowania piwa 
PREMIUM kaida 0 wydajnos
ci 23 lys. butelek na godzin(!. 
Roczna wielkose produkcji 
ma osiqgnqe 500.000 hi piwa. 
Dodatkowo ma bye wybudo
wan a nowoczesna oczysz
czalnia sciek6w oraz zmoder
nizowana kotlownia, tak aby 
ograniczye emisj(! szkodli
wych substancji do atmosfe
ry. Caly proces produkcji pi
wa ma bye zautomatyzowany 
i sterowany komputerem. Do
celowa wielkose zatrudnienia 
ma wyniese 180 os6b, czas 
uruchomienia produkcjl od 
momentu zakupu 18 miesi(!
cy. Wyniki badania wody Sq 
pomyslne gorzej nieco wyglq
da sprawa z jej zasobami, 
wody w islniejqcych i plano
wanych odwiertach jesl zbyt 
malo na tq wlelkose planowa
nej produkcji. Przedstawicie
Ie warszawskiej firmy ostate
cznq decyzj~ uzaleiniajq od 
planowanej wizyty partner6w 
z Niemiec, kt6rzy majq doko
nae ostatecznej oceny istnie
jacych obiektow dla planowa
nej inwestycji. Niemcy przy
je,idiajq w slyczniu 1994 ro
ku. W obecnosci Burmistrza 
oglqdajq zaklad, decyzje ma
jq podjqe w ciqgu dw6ch tygo
dni. 25 stycznia 1994 roku 
odbywa si(! przetarg na 
obiekt organizowany przez 
komornika Sqdu Rejonowego 
w PuHusku. Nikl z zaintereso
wanych nie przysI~puje do 
przetargu, transakcja nie do
szla do skutku. Ta inwestycja 
mogla bye wielkq szanSq dla 
Nasielska, wydawala si~ bar
dzo realna, bardziej nii roz
mowy z przedstawlcielami 
Forda czy Can Continental, 
kt6rych inweslycje realizowa
ne Sq jui w Polsce. W rozmo
wach z tymi i innymi firmami 
wladze deklarowafy wszech
stronnq i daleko Idqcq pomoc 
we wszystkich sprawach. By
10 to jednak nie wystarczajq
ce aby zatrzymae te firmy w 
Nasielsku. 

Wybiegajqc w przyszlose 
naleiy oczekiwae, ie znaj
dzie si~ powainy inwestor, 
kt6ry w pustych halach byle
go Mera-Zem uruchomi pro
dukcj ida tak potrzebnq pra
C(! naszym mieszkancom. 

awk 
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WI SZCZo 
asika dydacinaradnyc
 

W okr~gu wyborczym Nr 1 
1. Beltowski Tadeusz 

2. Cienkowska Katarzyna 
3. lozowicki Leopold 

4. Lukowski Lech 
5. Olbrys Ireneusz Mieczyslaw 
6. WifilCkowski Stanislaw 
7. Zaciewski Wojciech Wies/aw 

W okr~gu wyborczym Nr 2 
1. Beltowska Danuta Julita 

2. Bugalski Kazimierz 
3. Konkol Wojciech 
4. KrzyZanowski Andrzej 
5. Pawluk Jolanta Maria 

6. Sakowski Wlodzimlerz Michal 
7. Stamirowski Adam 
8. Wr6blewski Waldemar 

W okrfilgu wyborczym Nr 3 
1. Bialorucki Adam 
2. Konerberger Janusz 
3, Kordulewski Andrzej Waldemar 
4. Olearoik Leslaw 

W okf\lgu wyborczym Nr 4 
, . Cienkowski Mleczyslaw 
2. Podgrudny Grzegorz Jan' 
3. Przybysz Wlodzimierz 
4. Zawadzki J6zef 

W okr~gu wyborczym Nr 5 
1. G6recki Aleksander 

2. Modzelewski Tadeusz J6zef 
3. Ostaszewski Tomasz Grzegorz 
4. Romanowska Mariola 

5. Rucinska-Skoczen Teresa 
6. Sech Edward 
7. Turek Marianna 
8. Uminski Ryszard 

W okT",gu wyborczym Nr 6 
1. Bia/oruckl Marek 
2. Brodowski Teodor 
3. Gizinski Marek Adam 
4. Modzelewski Maciej 

5. Piqtkowski Wlodzimierz 
6. Zawadzki Andrzej 

W okr~gu wyborczym Nr 7 
1. Borawski Stanislaw 
2. Dzisiewicz J6zef 

3. Kraszewski Roman 
4. Majewski Wladyslaw 
5. Podgrudna Iwona 
6. Weroicka Boiena Jadwiga 

7, Zawadzka-Roszczenko Boien
na Maria 

W okr(lgu wyborczym Nr 8 
1. Duchnowskl Grzegorz 
2. JezierSki Tadeusz 
3 .. Lewandowska Maria 

4. Oslecka Ewa 

5. Wojciak Michal 
6. Wronski Alfred 

W okteQU wyborczym Nr 9 
1. Bryskiewicz Janina 
2. Chrusclr~skl Stanislaw 
3. Kosewska Barbara 
4. Mackiewicz Agnleszka 

lat 39, technlk i:ywienia, Nasielsk, 
SLD 
lat 30, nauczyciel, Nasielsk 
lat 69, emery!, Nasielsk, Zwiqzek 
Kombatant6w 
lat 45, tech. mech., Nasielsk 
lat 32, ekonomista, Nasielsk 
lat 53, tech. mech., Nasielsk 
lat 55, tech, mech., Nasielsk 

lat 55, mgr ekonomii, Nasielsk, 
SLD 
lat 50, emery!, Nasielsk . 
lat 31, kupiec, Nasielsk, UPR 
lat 56, lekarz, Nasielsk 
lat 46, pracownik socjalny. 
Nasielsk 
lat 41, elektro~r, Nasi 15k 
lat 55, fototechnik, Nasielsk 
lat 49, nauczyciel, Nasielsk 

lat 31, lek. weterynarii, Nasielsk 
lat 56, ekonomista, Nasielsk 
la133, technik eleklronik, Nasielsk 
lat 40, lek rz stomatolog, Naslelsk 

lal 58, ogrodnik, Naslelsk 
lat 38, technik rolnlk, Nasielsk 
lat 53, ini. rolnlk, Nasielsk, PSL 
lat 44, kolejarz, Nasielsk 

lat 47, technik mechanizator, 
Nasielsk 
lat 55, technolog, Nasielsk 
lat 34, slusarz - spawacz, Nasielsk 
lat 29, pracownik umyslowy, 
Nasielsk 
lat 40, lekarz med" Nasielsk, SLD 
la145, technik elektronik, Nasielsk 
lal37, nauczyciel, Nasielsk 
lat 48, mechanlk, Naslelsk, OPZZ 

lat 30, technik mechanik, Nasielsk 
lat 39, elektronik, Nasielsk 
lat 44, technik mechanil<, Nasielsl< 
lat 54, pracownik umyslowy, 
Nasielsk 
lat 40, rolnik, Nasielsk 
lat 53, nauczyciel, Nasielsk 

lat 37, lechnik rolnlk, Nasielsk 
lat 66, elektryk, Nasielsk, Zwi'lzek 
Kombalant6w 
lat 54, nauczyciel Nasielsk, SLD 
lat 39, mechanik, Nasielsk 
lat 35, nauczyciel, Nasielsk 
lat 36, pracownik umyslowy, 
Nasielsk, SLD 
lat 37, nauczyciel, Nasielsk 

lat 40, nauczyci I, Naslelsk 
lat 38, ini. budowlany. Nasielsk 
lat 37, technlk budowlany. 
Nasielsk 
la129, technil< ksir;lgarstwa, 
Nasi 15k, PSL 
lat 36, zootechnlk, Nasielsk 
lat 73. emery!, Nasielsk, Zwiqzek 
Kombatant6w 

lat 47, technik meliorant, Nasielsk 
lal 66. emery!, Nasielsk, PSL 
lat 45, rolnik, Nasielsk 
lat 33, nauczyciel, Naslelsk 

W ok~gu wyborczym Nr 10 
1. Tyc Stanislaw Roman 
2. Zakrzewski Janusz Ireneusz 

W okf\lgu wyborczym Nr 11 
1. Skrzynecka TereSEllMaria 
2. Siupecki Miroslaw 

W okr'\lgu ~borczym Nr 12 
1. Grabowski Andrzej 

2. Wierzchon Andrzej 

3. Ziemieckl Ireneusz Wojciech 

W okn;gu wyborczym Nr 13 
, . Sech Ryszard 

2. Sekulowicz Jadwiga Leontyna 

3. Zbrzezny Jan 

W okr~gu wyborczym Nr 14 
1. Chruslowski Zbignlew 
2. Kowalski Krzysztof 
3, Mikulski Czeslaw 
4. Obojska Hallna 

W okr(l~u wyborczym Nr 15 
1. KubaJewskl Roman 
2. Obojski Dariusz 

3. Slonczews'ki Grzegorz Jacek 

W okr~gyu wyborczym Nr 16 
1. JaworskI Krzysztof 

2. Kowalski Wojclech Piotr 
3. lempicki Heronim 

W okr~lilu wyborczym Nr 17 
1. Fabislak Gabriel 
2. Kr61ak Wojciech Andrzej 

W okr~gu wyborczym Nr 18 
1. Krzyiewski Jozef 
2. Przybysz Teresa 

W okr(lqu wyborczym Nr 19 
1, Kaminski Slawian Wojciech 
2. Olszewski Henryk 

W okr~gu wyborczym Nr 20 
1. Drabik Kazimierz Cezary 
2. Drzazgowski Pawet Tomasz 
3, Kasiak Zdzislaw 
4. Pawlowski Wincenty 
5. Tyski Andrzej 

W okr(lgy wyborczym Nr 21 
1. Mucha Bernard Dariusz 
2. Sokolnicki Witold 

W okr(lgu wyborczym Nr 22 
1. Kaminska Halina 
2. Karabin Witold 

W okr~gu wyborczym Nr 23 
1. Cichocki Leon 
2. Gerasik Marek 
3. Sztabnik Stanislaw 

W okf\lgu wyborczym Nr 24 
1. Dublewski Tadeusz 
2. Gerasik Jan 
3. Malon Andrzej 

lat 37, manager, Kosewo 
lat 48, technik ekonomista, 
Siennica, SLD 

lat 47, nauczyciel, Piescirogi Nowe 
lat 35, kaletnlk, Piescirogi Nowe 

lat 38, technik og6lnobudowlany, 
Piescirogi Stare 
lat 36, technik elektryk, Piescirogi 
Stare 
lat 36, mechanik maszyn budowla
nych, Piescirogi Stare 

lat 70, emery!, Mogowo, NSZZ 
"Solidarnosc" 
lat 58, nauczyciel, rolnik, Morgi, 
PSL 
lat 62, ralnik, Mogowo 

lat 50, rolnik, Lubomln 
la129, rolnik, Winniki 
lat 37, technlk elektronlk, Kqtne 
lat 50, rolnlk, Lubomin, PSL 

lat 60, rolnik, Kf;!dzierzawice 
lat 35, technik mechanik, Jackowo 
Dworskie, PSL 
la130, rolnik, Pianowo 

lat 65, ekonomista, Krzyczki 
Szumne, SLD 
lat 33, rolnlk, Gtodowo 
lat 46, rolnik, Krzyczkl Pleniqiki 

lat 30, nauczyciel, Nuna, PSL 
lat 37, rolnik, Nuna 

lat 46, rolnik, Popowo Borowe 
lat 36, nauczyciel, Popowo Pblnoc 

lat 58, rolnik, Wqgrodno, PSL 
lat 74, rolnik, Psucin 

lat 26, elektromechanik, Studzianki 
lat 31, rolnik, Studzianki 
lat 39, rolnik, D(lbinki, PSL 
la145, rolnik, Budy Siennickie 
lat 38, przedsi{lbiorca, Cegielnla 
Psucka 

la 30, rolnik, Torun Dworski, PSL 
la138, rolnik, D{lbinki 

lat 44, rolnik, Chlebiotki 
lat 56, rolnik, Mokrzyce Dworskie, 
PSL 

lat 58, emery!, Cieksyn, SLD 
lat 29, technik rolnik, Cieksyn 
lat 55, rolnik, Cieksyn, PSL 

lat 60, zootechnik, Dobra Wola 
lat 57, rolnik, Andzin, PSL 
lat 33, technik rolnik, Andzin 



OBW szcz 
Obvvody glosovvania w grninie Nasielsk 

Numer 
obwodu 

Graniee obwodu Siedziba obwodowej 
komisji wyborezej 

Numer 
okr~gu 

wyborezego 

1 Miasto Nasielsk - ulice: Kilinskiego, Mlynarska, Starzynskiego, 
Tylna, Warszawska, Wqska 

Lie. Og6ln. w Nasielsku 
ul. Starzynskiego 10 

1,2,3 

2 Miasto Nasielsk - ulice: Czeresniowa, Dqbrowskiego, Elektrono
wa, Garbarska, Jagodowa, Jodlowa, Lesna, Malinowa, Marsza/
ka Pitsudskiego, Ogrodowa, Polna, Sosnowa, Staszica, Szkolna, 
Traugutla, Waryr'tskiego, Wisniowa 

Szkola Podstawowa nr 1 
w Naslelsku 
ul. Szkolna 2 

4,5 

3 Miasto Nasielsk - ulice: Anny Jagielonki, Armii Krajowej, Batorego, 
Broniewskie~o, Chrobrego, D/u~a, Gen. Bema, Jagieily, Jasmino
wa, Kardyna a Wyszynskiego, olejowa, Koscielna, Kosciuszki, 
Kozia, Krancowa, Kr610wej Jadwigi, Krupki, 11 Llstopada, lqczna, 
Ma/a, Mickiewicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poniatow
skiego, przechodnia, Reymonta, Rynek, Sk/adowa, Sw. Woj
ciecha, Zwirki i Wigury 

Szko/a Podstawowa nr 2 
w Nasielsku 
ul. Kosciuszki 21 

6, 7 

4 Miasto Nasielsk - ulice: B1~kitna, Broninek, Brzozowa, Cicha, 
Cmentarna, Folwark, Graniczna, Jasna, Jesionowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kr~ta, Kr6tka, Kwiatowa, lqkowa, Lipowa, Nowa 
Wies, Piaskowa, Plonska. Pniewska, G6rka, PodrT')iejska, Presta, 
Przemys/owa, S/oneczna, Sportowa, SWierkowa, Siapa, T~czo-
wa, Topolowa, Wiejska, Wierzbowa 
Miejscowosci: Kosewo Dworskie, Kosewo Wloscianskie, Kose
wo, Siennica 

Zasadnicza Szkota 
Zawodowa 
w Nasialsku 
ul. Lipowa 12 

8,9,10 

5 Miejscowosci: Nowe Piescirogi, Stare Piescirogi Szkola Podstawowa w Starych 
Piesciroaach 11, 12 

6 Miejscowosci: Mogowo, Morgi, Strojec ~fk!ad "Instal" w asielsku ul, 
ikor!':kieno 2 13 

7 Miejscowosci: Kqtne, Lubomin, Lubominek, Mazewko, Mazewo 
Dworskie ..A", Mazewo Dworskie ..B", Mazewo W/oscianskie, 
Slustowo, Winniki 

Klub M/odego Rolnika 
w Mazewie Dworskim ..A" 

14 

8 Miejscowosci: Jackowo Dworskie, Jackowo Oktawin, Jackowo 
W/oscianskie, Jack6wek, K~dzierzawice, K{:ldzierzawice Fol
wark, Planowo Barg/y, Pianowo Daczki, Pianowo Folwark, Piano
wo Pqtki 

Szko/a Podstawowa 
w Pianowie Daczkach 

15 

9 Miejscowosci: Chrcynno, Dqbrowa, Glice, Giodowo Male, G/o
dowo Wi~lkie, Karasie, Krzyczki Pieniqzki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki Zabiczki, Pniewo 

Szk. Pod. w Krzyczkach 
Pieniqzkach 

16 

10 Miejscowosci: Kobylak, M/odzianowo, Nuna. Paulinowo, Zabiczyn Szkola Pods. w Zabiczynie 17 

11 Miejscowosci: Adamowo, Budki. Chechnowka, Jask%wo, Kuka
rzewo, Lorcin, Popowo Borowe, Popowo Sorows P6/noe 

Szko/a Podstawowa 
w Popowie Borowym 

18 

12 Miejscowosei: Aleksandrowo, Bilki, Sudy Sienni<i:kie, Cegielnia 
Psucka, Krogule, Pienki Psuckie, Psucin, Rumunki, Studzianki, 
Wqgrodno 

Szkola Podstawowa 
w Budach Sienniekieh 

19,20 

13 Miejscowosci: D{:lbinki, Majdan, Leon6wka, Mi~koszynek, Mi~ko-
szyn,Torun Dworski, Torun G6rny, Torun W/oscianski, Wolnosc, 
Zaborze 

Szko/a Podstawowa 
w D~binkach 

21 

14 MieJscowoscl: Chlebiotki, Czajki, Konary, lyczno, Malczyn, Mo
krzyce Dworskie, Mokrzyce Wloscianskie, Ruszkowo, Wiktorowo, 
Wymysrt 

SWietlica wiejska 
w Ruszkowie 

22 

15 MiejscowoSci: Andzin, Borkowo, Kolonia Borkowo, Cieksyn, Kolonia Cia
ksyn, Cieksynek, Dobra Wola, Lelewo, Nowa Wrona, Nowiny 

Szkota Podstawowa 
w Cieksynie 

23,24 

Komisja pe/ni dyzury w swej siedzibie w Urz~dzie Miejskim pok6j nr 21 (II pi~tro) ul. Kilinskiego 10 w godz. 8.00 do 
15.00, tel. 12-664 wew. 19. 



Z Komisariatu Poli ji
 
W pierwszym numerze Zycia 

Nasielska w artykule pt. "Jak 
minql rok w Policji" przedstawi
lismy dane dotyczCjce przestr;!
pczosci na terenie naszej gminy 
w ubieglym roku. MinE;lo jui kil
ka miesir;!cy biezqcego roku I w 
tym czasie r6wniez popelniono 
wiele przest~pstw. 

W miesiqcach kwietniu i maju 
popelniono ich az 59, w tym 46 
o charakterze kryminalnym 
(kradzieie, wlamania, rozboje). 
Nasielska Policja ujawnila w tym 
czasie 106 wykroczen i sporzq
dzila 36 wniosk6w 0 ukaranie. 
Naloiono 52 mandaty kame na 
kwot~ 12,5 min zl. Na gorqcym 
uczynku zatrzymano 4 spraw
c6w, kt6rym udowodniono 7 
czyn6w przest~pczych. 

Dane przedstawione powyiej 
swiadczq 0 dose; wysokim sto
pniu wykrywalnosci prze
str;!pstw przez nasielskich poli
cjant6w. Jednak ich ambicjq 
jest, aby zyskali wi~ks~e zaufa
nie spoleczenslwa. Zeby ich 
praca byla zrozumiana i dobrze 
oceniana. By mogli bye na kai:
de wezwanie i bardziej widziani 
w terenie. 

Z rozrnowy z Z-Cq komendan
ta nasielskiego Komisarialu Pa
nem Wojciechem Wolkowiczem 
wynika, ie niezbfildna jest na

sielskiej Policji pomoc material
na i finansowa. Jednym z naj
wil;lkszych problem6w, to wy
znaczony limit kilometr6w na sa
mochody sluibowe. 

Gmina Nasielsk nalezy do 
najwi~kszych gmin w wojew6
dztwie. Wiejskie drogi Sq 0 bar
dzo zlej nawierzchni. Chcqc do
jechac na kaide wezwanie traci 
sir;! dodalkowe litry benzyny. 
Problem drugi - to brak lekarza 
po godz. 16.00 w nasielskiej 
Przychodni Lekarskiej. Z przepi
s6w wynika, ie zatrzymanego, 
kt6rego trzeba zatrzymae w are
szcie, musi najpierw przebadac 
lekarz i wydac odpowiednie za
swiadczenie. W6wczas szuka 
si~ lekarzy po domach, a w przy
padku ich nieobecnosci, zatrzy
manego zawoz.i sir;! do Pultuska. 
To nastr;!pne dodatkowe litry 
benzyny. 

W przededniu zbliiajqcych 
sir;! wybor6w samorzqdowych, 
nasielscy policjanci zwracajq sir;! 
do przyszlych radnych i nowego 
Zarzqdu Miejskiego aby pmogli 
im w ich problemach i nie zapo
mnieli przy dzieleniu pienir;!dzy 0 
Komisariacie Policji. Jest on bo
wiem, tak jak i inne plac6wki na 
lerenie gminy - dla spoleczen
slwa, dla calej gminy. 

AS 

Krzyz6wka nr 2
 

KClCiK pe>e2ji
 
Autorem wiersza jest anonimowy "Fred" lat 18 uczen liceum w 

Warszawie. Fred pisze, ie w wieku 15 lat przezyl swoJq plerwszCj 
milose. Ale to minE;lo. .. . 

Mily Fredzie! Wlasciwie jestem w rozterce, pOiliewaz nle Wlem, 
klo powinien odpowiedziee na Tw6j list - specjalista od z!amanych 
serc, czy znawca poezji. Odpowiem WIr;!C Ja. Jezell chodzl 0 wlersz~ 
10 masz racjr;!, ie do druku zostal zakwallflkowany. z pewnyml 
oporami ale sir;! nie zraiaj i pr6buj pisae. PrzykladaJ SIr;! zwlaszcza 
do j. polskiego. Wr6i.ymy, Ci pir;!knq przyszlosc. Jeieli zas chodzlO 
sprawy zwiqzane z mllosClq, to pamlr;!taJ,. z~ w lych sprawach nle 
jestes Kolumbem. Milo nam, ze tak powaznle trakluJesz te sprawy, 
co nie jesl powszechne w obecnych czasach. Moze jak dysonans 
zabrzmi moja recepla - jeieli zakochales sir;! od plerwszego weJrze
nia, spr6buj spojrzec po raz drugi. 

Be 

"Mltosc" 

Klo milosci nie zna, len iyje szczr;!sliwy 
I noc ma spokojnq i dzien niel~skliwy 

Aklo jej zasmakuje, wie co to znaczy 
Zycie w smulku i ciqglej rozpaczy 

Gdy los okrulny kochank6w rozlqczy 
A serca ich - milose lqczy 

Ten szczr;!sliwy, klo bez milosci iye moie 
A len co nie, ukochaj go Boie 

By napelniony TWq milosciq 
M6g1 przeiye chwile z godnosciq. 

Fred 

REPERTUAR KINA
 
NIWA"


" od 16.06.1994 do 15.07.1994 r. 

Poziomo: 
1) ssak z rodziny jeleniowa

lych, 
4) zjawa, 
8) naczynie szklane slosowa

ne w laboralorium, , 
9) polqczone promem ze Swi

noujsciem, 
10) zqdli, 
11) przeciwienstwo alaku, 
15) z Montgomery, 
17) gra z owalnq pilkq, 

mml
N SIELSKA 

20) pismo Urbana, 
22) sian w USA, 
24) poczqlek biegu, 
25) Armia Krajowa, 
27) brat Kaina, 
29) posl rnuzulmanski, 
31) Karenina, 
32) przecinek, 
33) najwi{lksze wychylenie 

wahadla. 
Pionowo: 
1) opornik,
2l bezs'lnosc,
3 hinduski ascela, 
4 g6ralskie ognisko, 
5) wymarly galunek dronla, 
6) omasta, 
7) pierwiastek chem. 0 liczb. 

at. 50, 

16-19.06. 
godz. 16.00 - I kto 10 m6wi III 

- komedia prod. USA dozw. 
bo.o., cena bilel6w 30.000 zl, 

godz. 18.00 - Demolka - sen
sacyjny, prod. USA, dozw od lal 
12, cena bil. 30000 zl. 

24-26.06. 
godz. 18.00 - Synalek - dra

mal sensacyjny prod. USA, 
dozw. od lat 15, cena bil. 30.000 
zl. 

24-30.06. 
godz. 16.00 - Psy II - sensa

cyjny prod. polskiej, dozwolony 
od lat 15, cena bil. 40.000 zl. 

01.03.07. 
godz. 17.00 - W Imlr;! 0Jca 

dramal kryminalny prod. USA, 
dozwolony od lal 15, cena bile
16w 35.000 zl. 

12) doplyw WoJgi, 
13) staroiytne liczydla, 
14) powiesc Zoli, 
16) zimny przysmak, 
18) port nad Morzem Baltyc

kim, 
19) kolor, 
21) panslwo w panstwie, 
23) kolezanka Bolka i Lolka, 
26) slarsza od walela, 
28) Jacgues (1929-78) fran

cuski kompozylor, poela I aklor 
poch. belgijskiego, 

CVKL "POiEGNANIE Z
 
FILMEM"
 

16.06. godz. 18.00 . 
Remo Wiliams - komedla. 
22.06. 
Kolbq w lwarz - triller. 
29.06. 
Zbrodnia namir;!lnosci - sens.

erot. 
06.07. 
Upi6r w operze - dramat. 
13.07. 
Dom egzorcyzm6w - horror. 

Cena bilel6w na wszyslkie fil
my cyklu 20.000 zt 

Cena karnelu miesir;!cznego 
70.000 zl. 

29) znak Zodiaku, 
30) lyp aklora. 

SANDRA 

Rozwiqzanie krzyi.6w i prosi
my przesylac do 30.06.1994 r. 
pod adresem redakcji: K~no ,,Ni~ 
wa" w Nasielsku, ul. KOSCluszkl 
12. 

Do rozlosowania nagroda nie
spodzianka. 
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* czesci zarilienne 
do cict.gnikow, i maszyn
rolniczych; 

* maszyny rolnicze; 
. * oleje silnikowe; 
.. * akumulatory; 

* ogumienie Itp. 
wllkOfllfjlJlHt/:

* naprawy ciqg~ik6w, 
i maszyn rolniczych; 

* wymian~ silnik6w 
w kombajnach ! 

.. ........•......
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poleca producent: 
"SAN BUD" 

06-130 NASIELSK 
ul.Broninek 7 

SANiBUD tel.(O-238) 12-415 
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Sp6ldzielnia Inwalid6w "TELMET" w Nasielsku 
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SKLEPU ODZIEZ;OWEG~\ f-iI~&KTELmET 

W poprzcdnim numcrl:e ZYCIA NASIELSKA opublikowalismy szczcg6towy ccnnik 
ogioszcn. Tym razcm uproszczony: CALA STRONA - 4 min zl (brut1o), rcszta jest 
jU7 tyLko kwestl£l ulamk6w. Najmnicjsze ogioszenic - 1/16 strouy. 

Ogloszenia przyjmuj'i: Redakcja ZYCIA NASIELSKA (Kino NIWA ), Nasielsk 
ul. Kosciuszki 12, oraz Pracownia Rcklamy Wizualncj ~~u"E"~, Nasiclsk, ul. Wis
niowa 23. 
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Jest pierwsze zwyciestwol
 

.Szybko odpowiedzieli pilkarze 
"Zbika" na nasze pytanie "kiedy 
pierwsze zwyciEilstwo" i w najblii 
szym spotk8.niu po ukazaniu siEil na
szej gazety, pokonali na wlasnym 
boisku MazowiEil Ciechan6w 4:2, od
noszqC pierwsze zwyciEilstwo w run
dzie wiosennej. 

ZwyciEilstwem z Mazowiq pilkarze 
udowodnili sob ie, ie stae ich bylo na 
nawiqzanie walki 0 utrzymanie siEil w 
lidze. Na pewno wyciqgnq z tego 
wnioski. Wracajqc do meczu, bylo to 
interesujqce widowisko. Pilkarze 
"Zbika" przez caly czas mieli 
wyrai.nq przewagEil. Bramki w tym 
meczu zdobyli: Adam Kaminski 2, 
oraz Zbigniew Kalinowski i Piotr Ku
jawa po 1. 

Po tym zwyciEilstwie liezono na do
bry wynik w Puttusku w meczu z 
Nadnarwiankq. Niestetyl Mlmo do
brej gry nasi przegrali. Wynik 1:0 dla 
Pultuska swiadezy ie gra byla wy

r6wnana i wynik meczu wisial na 
wlosku. Zadzialaly tu inne sily, nii 
umiejEiltnosci na boisku. Nadna
rwianka ma jeszeze cien nadziei na 
utrzymanie siEil wjidze i posluiyla siEil 
sEildziami, kt6rzy wypaczyli wynik 
meczu. Najpierw w 8 minucie "za 
nie" dostal ezerwonq kartkEil Piotr 
Kujawa, a potem za dyskusjEil z sEil
dziq SIawek Bugalski. Wygrae w 
dziewiqtkEil bylo niemoiliwe, tym 
bardziej, ie jedyna bramka wpadla 
ze spalonego. 

Jui dzis moina na pewno stwier
dzie, ie Zbik spadl do ligi okrEilgowej, 
ale obserwujqc ostatnie dwa mecze 
i wolEil walki zawodnik6w, moina 
miee nadziejEil, ie ich kwarantanna 
nie powinna trwae dluiej nii rok. 

Zapewne zawodniey i dzialacze 
klubu zweryfikujq swoje postEilPowa
nie, by nie popelnic podobnych biEil
d6w w przyszlym sezonie. 

als 

Klaudia i Krzysztof
 
w kadrze makroregionu
 

W pierwszyeh dniaeh czerw
ca odbylo siEil w Warszawie ze
branie Zarzeidu Makroregionu 
Warszawsko-Mazurskiego w 
tenisie stolowym, na kt6rym 
om6wiono wyniki sezonu 
1993/94 i powolano kadrEil ma

kroregionu w kategorii kadet6w i 
mlodzik6w. 

W kadrze znaleili siEil i nasi repre
zentanei Klaudia Szadkowska i 
Krzysztof Stamirowski. 

Gratulujemy i iyczymy powolania 
do kadry Polski. 

Hi toryczne zwyciestwoI
 

Klaudia Szadkowska 
mistrzynict makroregionu 

warszawsko-mazurskiego 

Na odbytych w m-cu maju mi
strzostwach makroregionu w tenisie 
stolowym w kategorii mlodzik6w, 
nasielska zawodniezka, uczenniea 
klasy V Szkoly Podstawowej Nr 1 
Kaludia Szadkowska zajEilla 1 miej
see. 

Jest to historyczne zwyeiEilstwo 
dla Nasielska, poniewai dotyeh
czas, iadnemu nasielskiemu spor
toweowi nie udalo siEil zostae mi
strzem makroregionu. 

Nasi najlepsi zawodniey - obeenie 
jui seniorzy, Edyta Danisiewiez i 
Marek Stamirowski przed osmiu laty 
zajmowali drugie miejsea, ale tego 
najlepszego nie udalo im siEil zdo
bye. 

Klaudia zdobyla tytul w piEilknym 
stylu, pokonujqe reprezentantki 
siedmiu wojew6dztw i Warszawy. 
Tym zwyciEilstwem zakwalifikowala 
siEil do finalu Mistrzostw Polski w ka
tegorii mlodzik6w, w kt6ryeh wystar
tuje w gronie 32 najlepszych zawod
niczek kraju. 

Gratulujemy. 

Nasielszczanie nokautuj~
 
wojew6dztwo!
 

YCIE 
IELSKAA 

!
 

"To byl prawdziwy nokaut" 
stwierdzill wszysey szkoleniowey 
wojew6dztwa w tenisie stolowym, 
bEildqey na wojew6dzkim turnieju w 
Sorisku w ka.tegorii mlodzik6w. Na
sielskiego "Zbika" reprezentowali: 
Klaudia Szadkowska, Krzysztof Sta
mirowski i Kuba Turczyriski. Nasi za
wodnicy bezapelaeyjnie zwyeiEiliyli 
w swoieh kategoriaeh wiekowyeh, 
nie ponoszqc w turnieju iadnej po
rai.ki. Na cztery rozegrane kategorie 
zwyeiEiliyli w trzech, wzbudzajqc po
dziw licznie zgromadzonej publiez
nosei. 

- Klaudia byla zdeeydowanq fa
wory1kGj i pokonala wszystkie rywal
ki nie dajqc im eienia szans na zwy
eiEilstwo. Po raz kolejny udowodnila, 
ie w swojej kategorii wiekowej nie 
ma r6wnej sobie zawodniczki. 

- Kuba jechal z nadziejami na 
zwyciEilstwo, ale nie naleial do fawo
ry16w, poniewai w najmlodszej ka
te~orii zawsze zdarzajq siEil niespo
dZlanki. Plorisk bardzo liezyl na zwy
ciEilstwo swojego reprezentanta Ba
ranowskiego, kt6ry znal mocne i sla
be strony Kuby i r6wniei chcial wy
grae ten turniej. Obaj spotkali siEil w 
finale, w kt6rym Kuba udowodnil, ie 
jest jednak lepszy pokonujqc rywala 
2:0. 

ZwyciEilslwo w tych zawodaeh by
10 pierwszym zwyciEilstwem Kuby w 
tego rodzaju turniejach. Miejmy na

dziejEil ie nie ostatnie i w przyszlosci 
bEildzie on mocnym punktem nasiel
skiego klubu. 

- Krzysztof sprawil najwiEilkszq 
niespodziankEil turnieju. W swojej 
kategorii wiekowej jest bezsprzecz
nie najlepszym w wojew6dztwie, ale 
tym razem przyszlo mu walezye a 
kategoriEil wyiej, w ktorej mial za ry
wali faworyt6w lej kategorii Jarka 
Olewnika z Zuromina i lukasza Mie
rzejewskiego z Kraszewa. To co 
zdawalo siEil niemoiliwe przed tur
niejem, na turnieju stalo siEil faklem. 
Krzys pokonal w p6Hinaie Olewnika 
2:1, a w finale Mierzejewskiego 2:0 
i zostal uznany najlepszym zawod
nikiem tego turnieju. 

als 
P.S. 
Przy okazji tyeh zwyciEilstw teni

sisci stolowi zwraeajq siEil do przy
sztyeh wladz miejskieh z apelem 0 
przyspieszenie budowy hall sporto
wej. 

Obecnie lrenujemy na jednym 
stole, korzystajqe z pomieszczenia 
w kinie. Cheqc podniesc swoje 
umiejEiltnosci i godnie reprezento
wac Nasielsk na arenaeh sporto
wych w kraju, musimy miee odpo
wiednie warunki treningowe. Prosi
my Was - przyszli radni, nie zapo
mnijcie 0 nasi 

Klaudia, Kuba i Krzys 
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