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I-s~a sflsjn nOlcttj R8fllJ Grnina rna now~ Rad~!
 
Na 1 IIpca br. zwclana zostata 

I-sza sesja nowej Rady. Odbyla 
si~ ona w sali konferencyjnej 
Urzlildu Miasta i Gminy Na
sielsk. 

Obrady sesji otworzyt radny 
senior Henryk Olszewski, ktory 
przedstawil porzijdek ! regula
min ses!i, a nastlilpnie wszyscy 
radni zlozyli uroczyste slubowa
nie, po kt6rym przystqpiono do 
realizacji porzijdku obrad sesji. 

Od poczC\tku widae byto, ie 
wsr6d radnych SCI dwia grupy, 
kt6re b~dCl ze sobq rywalizowae 
w obsadzaniu stanowisk w no
wej radzie. Jedna grupa - to rad
ni z poprzedniej kadencji i ich 
sympatycy, grupa druga -10 rad
ni nowo wybrani. 

Po ztozeniu sprawozdanla 
przez burmistrza Wojciecha 
Oslrowskiego 0 s~uacji gospo
darczo-finansowej Urz~u Miej
skiego, przystqpiono do wybo
r6w przewodniczqcego Rady i 
delegala do Sejmiku Wojewodz
kiego. Na przewodniczqcego 
rady zgtoszono dw6ch kandy
dat6w, Tadeusza Modzele
wskiego - przewodniczqcego 
poprzedniej rady i Grzegorza 
Duchnowskiego - dyrektora la
sadniczej Szkoly lawodowej. W 
wyniku tajnego gtosowania sto
sunkiem glos6w 13 : 11 prze
wodniczqcym Rady zostal po
nownie wybrany Tadeusz Mo
dzelewski. 

Na delegata do SeJmiku 
Wojew6dzkiego zgtoszono row

•Brae czv nle 
Pytanie to slawiajCl soble radni, 

pytanle to stawiaJ~ Ich wyborcy. 
0I6i na poczqtku trzeba wyjaSnic, 
ie dieta radnego wynosl190 tys. i to 
nie na miesiClc. ale za dni, kiedy 
odbywaj'l si~ pasiedzenia Rady czy 
Komlsji. a tych jest zdecydowanie 
mniej nli: mlesi~cy w roku. Radni 
poprzedniej kadeneji paczCllkowa 
zrezygnowall z pabierania diet, 
painle] jednak pa wyjasnlenlach 
prawnika. ie jest to tylko niewisle 
znaczClCY gasl pabierall je, a 0 ich 
przeznaczeniu na eele spoleczne 

niei: dwoch kandydat6w. Jed
nym z nich byl dolychczasowy 
delegat Andrzej Zawadzki, aj'e
go kontrkandydatem radny a
nusz Konerberger - ekonomista 
- wlasciciel Przedsi{lbiorslwa 
HandJowo-Uslugowego "JAN
POL" w Nasielsku. 

W pierwszej turze glosowania 
tajnego obaj kandydaci otrzy
mali po 12 glos6w. lQodnie z 
regulaminem musiala Sl{l odbyc 
druga tura, w kt6rej stosunkiem 
glos6w 13 : 11 delegatem do 
Sejmiku Wojew6dzkiego wybra
ny zoslal Janusz Konerber!iler. 
Na I-szej sesji uslalono r6wmez, 
ze b{ldq dziataly jak dotychczas 
cztery Komisje, IJ.: 

'} Komisja Budi:etowa,
2 Komisja Rolnietwa, 
3 Komisja Infraslruktury i Po

rzqdku Publicznego, 
4) Komisja ldrowia, Oswiaty, 

Kultury, Sportu, Oehrony Srodo
wiska i Spraw Soejalnych. 

Na zakonezenie pierwszej se
sji radny Andrzej Zadadzki po
slawil wniosek, zeby nasielsey 
radni wypowledzieli silil na temat 
Konkordatu, poniewai: sprawa 
Konkordatu ma bye omawiana 
na I-szym Sejmiku Wojew6dz
kim. Radni jednoglosnie prze
gtosowali, ze Sq za podpisaniem 
Konkordatu i upowaznili nasiel
skiego detegata na sejmik, zeby 
przedstawii stanowisko 

A.S. 

brae diety?
 
decydowall sami. Dylemat ten sta
n'll r6wniei. przed nowCl radCl. Ci, 
kt6rzy rezygnujCl z ich pobierania, 
milczClco akceptuiCl ta, ie 0 Ich prze
znaczeniu zadecyduJCilnni. To mo
ie tak ladnie brzmi, ie jakis radny 
diet nie pobiera, ale w gruncie rze
czy czyz dZia/anie to jest bardziej 
szlachetne nii: post~powanie tych 
radnych, kt6rzy diety wprawdzie po
bieraj<\, ale 0 ich przeznaczeniu de
cyduJ<I sami. 

AZ 

19 czerwca br. mieszkancy miasta i gminy Na
sielsk wybrali na nast{!pnq czteroletniq kadencj{! 
nowq Rad~ 

W tym roku 0 mandat radnego ubiegalo silil w gminie Nasielsk 94 
kandydal6w w 24 okr~ach wyborczych. 

Mieszkancy gminy wybrali 24 radnych, kt6rzy bedq ich reprezen
towae w nasielskim samorzqdzie. 

Frekwencja wyboreza byta ponizej sredniej krajowej i wynosila 
okclo 32%. Na oQalnq sumlil 13433 os6b uprawnionyeh do gtoso
wania, wzi{lto W nleh udzial 4359 osoby. 

W nowej Radzie znalazlo si~ 7 os6b, kt6rzy petnili obowiijzki 
radnego w poprzedniej kadencji. 

W wyniku wybor6w radnymi zostali: 
Borowski Stanistaw 
Bryskiewicz Janina 
Cienkowski Mieczyslaw 
Duchnowski Grzegorz 
Gerasik Marek 
Kaminska Halina 
Konerberger Janusz 
Kr61ak Wojcieeh Andrzej 
Krzyiewski J6zef 
lempicki Heronim 
Malon Andrzej 
Modzelewski Tadeusz J6zef 

Mucha Bemard Dariusz 
Obojska Hallna 
Obojski Dariusz 
Olbrys Ireneusz Mieczyslaw 
Olszewski Henryk 
Pawtowski Wincenty 
Sech Ryszard 
Skrzynecka Teresa Maria 
Tye Stanistaw Roman 
Wr6blewski Waldemar 
Wierzehon Andrzej 
Zawadzki Andrzej 

Gratulujemy wyboru i iyczymy owoenej pracy dla dobra spate
czenstwa nasielskiego. 

Mamy Burm.istrza!
 
Mam.y no~ Zarz~d!
 
W srod~ 6 lipea odbyta si~ II 

sesja nowej Rady, kt6rej prze
wodniczyl przewodniczClcy Ra
dy Tadeusz Modzelewski. Po in
terpelacji i zapytaniach radnych 
PrzystClpiono do wyboru Burmi
slrza Miasta, nowy larzqd Miej
ski, z-ce przewodniczqcego Ra
dy, Komisj~ Inwentaryzacyjnq, 
oraz czlonk6w statych Komisji 
Rady. 
Najwi~eej emocji byto przy 

wyborze Burmistrza. Radni 
zglosili dwie kandydatury. Doty
chczasowego burmistrza mgr 
Wojeiecha Oslrowskiego, oraz 
bytego z-~ Naczelnika Miasta i 
Gminy inz. Jana Kowalskiego 
kandydata PSL-u. Przed gtoso
waniem kandydaci wygtosili 
kr6tkie wypowiedzi dotyezClce 
ich zamierzen . plan6w w 

przypadku wyboru na burmi
strza. 

Inz. Kowalski powiedziat, ie w 
chwili obecnej, przy zmianie sy
tuacji politycznej i innym ukla
dzie sit we wtadzach wojew6dz
kich, moze on !iczye na duzq 
pomoc wojewody. kt6ry jest z 
PSL i wicewojewody z SLD. Po
za tym ma duze doswiadczenie. 
poniewai wiele lat pracowal w 
administracji panstwoweLi zna 
problemy miasta i wsi. wai:a 
r6wniei:, ie wiele posunilile po
przedniej wtadzy bylo nletraf
nych. jak np. likwidacja PBK. 

Drugi z kandydat6w mgr Woj
eieeh Ostrowski oswiadczyt, ze 
nie moze liczye na "kolesi6w" 
poniewaZ takich nie ma we wta

dokonczenie na str. 2 



Z dzie;6w miasta 

LATA ROZKWITU
 
W poprzednlm odclnku om6wio W 1837 r. wprowadzono w Nasiel

ne zoslaly czasy, kiedy 10 Nasielsk sku pierwsze latarnie uliczne. Druga 
byl miastem prywatnym. Pozosla regulacja I uporzqdkowanie ulic mia
wienie miasla w r~kach prywatnych, 10 miejsce dopiero pod koniec XIX w. 
mimo posladania przez nie prawa po poiarze w 1891 r., kiedy to pra
chelmir'iskiego, bylo jednEj z przy wie calkowicie Irzeba bylo miasto 
czyn lege upadku. Inne przyczyny odbudowac. Kolejna regulacja mia-

Tak wyg/~dal Nasielsk po II wo/nie swiatowej 

to: woJny wieku XVII, epidemie, cz~ la miejscew latach 1922-1939. W!e
ste poiary miasta. dy to zmniejszono dawnEl ulic~ Ryn

Dodatkowym elementem hamu kowq poprzez wydzielenie w jej za
jqcym rozw6j miasla byto to, ie t  chodniej cz~sei szeregu dzialek bu
ren dzlsiejszego miasta przez wiele dowlanyeh (CZ{1SC dzisiejszej ul. 
lat nle stanowil jednolltego organi Mlynarskiej). W ten sposob Rynkowi 
zmu miejskie90. Obok gl6wnej nadano kszlalt, jaki posiada do dzl
cz~sci pozostajqcej w r~kach pry siaj. Jednoczesnie Rynek zostal wy
watnych wlaScieieli swieekieh spora brukowany (w latach 70-tych zdj~to 
cz~sc miasta naleiala do opactwa bruk z. Rynku, urzijdzono na nim 
czerwiriskiego. W opisie mlasta z trawnlki). Wtedy tei uregulowano 
roku 1826 wymienione Sq trzy CZ{lS ulice CiechanowskEl (obeenie Kiliri
ci miasla: plerwsza - domlnalna, skiego), zW/iliono ul. WarszawskEl i 
czyll nalei<\ca do prywatnego wlaS zabudowano owalny plae Wielopole 
ciciela; druga naleiqca do tzw. d6br zawarty mi~dzy ulicami Warsza
narodowych (11 dom6w drewnia wskEl i Kiliriskiego. 
nych i 1 murowany) i trzecia b~dElca W omawianym okresie nastqpily 
w posiadaniu nasielskiej parafii. dwa waine wydarzenia w iyciu mia

Zabudowa rnlasta w tym okresie sta, kt6re niewqtpiiwie mialy wplyw 
byla chaotyczna - domy staty np. na na jego rozw6j. Pierwsze z nich to: 
rynku i po srodku ul. Warszawskiej. wspomniane jui usamodzielnianie 
Wta~ciwie znane sEl tylko te dwie si~ miasta w roku 1866. Drugie wy
wymienione ulice. Innych ulic po darzeni€! mialo nie mniejsze zna
prostu nie wydzielono. Waine jest czenie nii to z roku 1386, kiedy to 
jednak to, ie wszystkie wymienione lokowano miasto na prawiechelmin
CZ{lscl miasta podlegaly jui pod jed skim. Ot6i w ostatniej cwierci XIX 
no burmistrzostwo. wieku przez okolice Nasielska prze

Pewne oiywienie przyniosl okres biegac miala linia tak zwanej nad
panowania kr61a Stanislawa Augu wislariskiej koiei ielaznej lijczqeej 
sta. Na iqdanie mieszczan kr61 w Warszaw~ z Pomorzem. Tory kole
1779 roku potwierdza wszystkie jowe pobudowano w odleglosei 4 
dotychczasowe prawa i przywileje. km od miasta i nadziej~ na szybki 
W pierwszej polowle XIX w. miasto rozw6j przemyslu i handlu na tym 
przeiywato burzliwy rozwoj. prze terenie nie ziseily si~. Na temat przy
prowadzono regulaej{l ulie. Domy czyn takiej lokalizacji Iinii do dzisiej
stojqey na rynku I po srodku uliey szego dnia krqiq liczne legendy. 
Warszawskiej zostaly rozebrane. o rozwoju miasta i wroscie je~o 
Mlasto zostalo zmeliorowane, nie znaczenia w tym okresie najleplej 
kt6re uliee wybrukowano. chyba swiadczy wzrastajqca liczba 

dom6w i wzraslajijea liezba jego 
mieszkanc6w. 1 tak cZy1amy, ie w 
1777 roku bylo tu 129 dom6w i 774 
mieszkaric6w. W dwadziescia lat 
poiniej bylo jui 157 dom6w i 942 IYel miaszkaricow. Gwattowny wzrost li
czby mieszkaric6w nastqpil w okra
sie porozbiorowym. Otai w 1808 roSICA 
kU mieszka tu 2242 osoby a w 1827 

- 3050 os6b, w 1857 -3337, w 1872 wykonano boisko sportowe ze
 
- 6218, W 1908 - 6353 osoby. W strzelnicq, wybudowano murowanEl
 
okresie mi~dzywojennym w Nasiel rzeini{l z mechanlcznymi urzEldze

sku mleszkalo ponad 8 lys. ludzi niami, elektrownie z kompletem
 
(obecnie mieszka tu 7 tys. os6b). urzqdzeri, skanalizowano gl6wnEl
 
Piszqc 0 liczbie mieszkane6w mia ulicq. W 1927 roku zostala otwarta
 
sta naleiy pami~ta6, ie tylko 1/3 srednia szkola handlowa.
 
stanowili chrzeseijanie (Iudnose Przez okres 15 lat burmistrzem
 
narodowosci polskiej) a 213 og6lne) byl czlowiek rozkochany w tym
 
liezby to obywatele polscy pocho miescie - Feliks Rostkowski. Bur·
 
dzenia iydowskie\lo (obecnie po mistrz Rostkowski byl bezpartyj

nad 90% og61u mleszkaric6w sta ny, a w ostalnich latach przed
 
nowi ludnosc narodowosei pol wojnq "panowala moda" na bur

sklej). mistrzow 0 jasno okreslonym po


Podzial etniczny uwidocznial glqdzie polltyeznym. Ust{lpujElcy 
si~ tei w zaj/ilciach ludnosei. Zy burmislrz zoslal jednak uhonoro
dzi skupili w swych r~kaeh pra wany tytulem Honorowego Oby
wie catv przemysl i handel, na watela Mlasta. 
tomias! ludnosc poehodzenia W okresie okupacji hitlerowskiej 
polskiego i niemieckiego zajmo miasto i gmina Naslelsk zostaly 
wala si~ rolnictwem i rzemio wlqczone do tzw. rejencji ciecha
slem. W miescie istnialy ceehy: nowskiej, kt6ra wraz z powiatem 
sukienniczy, rzeiniczy, bednar Suwalkl tworzyla cz~sc skladowq 
ski, kowalski, garbarski, garn prowincji Prusy Wschodnie czyli 
carski i szewski. mowlqC prosciej Naslelsk zostal 

Okres mi~dzywojenny byl niewijt wlqczony do Rzeszy Niemieckiej. 
pliwie okresem pO[T1yslnym w dzie W tym okresie wladzf;l sprawowali 
jach Naslelska. Swiadczy 0 tym niemieccy burmlstrzowie. Pler
wzrost Hosei mieszkanc6w. Dokona wszym z nich byl Otto Sperling. 
no W1edy kolejnej regulacji ulic i pla Urzlildowanle rozpoczql w Iistopa
c6w. Do miasta wfqczono przed dzie 1939 r. Od czerwea 1940 r. do 
miescia: Krupki, Broninek, Nowa kwietnia 1943 funkcjf;l t~ pelnl! He
Wies, Pniewska G6rka. inrich von Berken. 0 tatnim nie

W 1924 roku oddano do uiytku mieekim burmistrzem byl Wolhelm 
Iinie kolejowij Toruri - Nasielsk. Dra Huck. W tym okresie na terenie 
gi !Warde lijczyly juz Nasielskz War Nasielska i gminy dzialaly dobrze 
szaWq, Nowym Dworem, Modlinem, zorganizowane grupy naleiqee do 
Pultuskiem, Serockiem, Zegrzem i roinego rodzaju orgenlzacji po
Plonskim. Oiywil si!;! przemysl i han dziem nych. Okres ten zlowrogo za
del (fabryka guzik6w, sp6/dzielnia pisat si~ w dziejach miasta. Na le

"Rolnik"). Wybudowano szkolf;l renie obecnego Liceum Og6lno

(dzisiejszEI Szkol~ Podstawowq nr ksztalcqcego miescil si~ w latach
 
1) I hal~ targowq 0 27 sklepaeh na 1941-1943 przymusowy oboz pra

rynku, zabrukowano Rynek i dzie cy. przewinfillo si~ przez nlego po

si~c ulic, na wielu ulicach uloiono ned 3500 os6b.
 
chodniki, miasto kupilo 10 ha ziemi,
 
na kt6rej urzEldzono targowisko dla
 
zwierzql, zaloiono ogr6d miejski,
 AZ 

Mam.y Burm.istrza! 
Ma:m.y no~ Zarz~d! 

dokonczenie ze str. 1 Wierzchor'l Andrzej. Stosun
kiem glos6w 14 : 10 z-c(l prze
wodniczqcego Rady zostal Wie

dzach wojew6dzkich. On b~dzie rzchor'i Andrzej.

kierowal si~ og61nymi i najwai. Dokonano r6wniei wyboru

niejszymi potrzebami gminy i Komisji lnwentaryzacyjnej w
 
uiywal argumentow nie do od skladzle: Borowski Stanislaw,
 
parcia w dyskusji z wladzami Gerasik Marek, Kamiriska Hali

wojew6dzkimi. Z zamierzen nat Malon Andrzej, Obojski Da

pragnie dokonczyc 10 co bylo riusz, Tyc Stanislaw.
 
rozpocz~te w poprzedniej ka Nasl~pnie wszyscy radni zo

dencji. stali przydzieleni do poszcze


Nast~pnie radni przystqpili do g61nych Komisji Stalych Rady. 
glosowania na Burmistrza, w o ich skladzie osobowym poin

wyniku kt6rego stosunkiem glo fonnujemy w nastfilpnym nume

sow 19 : 4 burmistrzem zostal rze.
 
mgr. Wojci~~h O~lrowski. W dalszej cZ/ilsci sesji gorqca
 

Nle mnleJ waznym momen atmosfera wybor6w nieco 
tem byl wyborZarzqdu Miejskie oslabla i dyskusja przebiegala 
go, Ustalono, ie Zarzqd b~dzle spokojnie. 
liezyl 7 os6b i w jego skladzie W Irakcie trwania dyskusji 
b~dq: burmistrz, z-ca burmi radny Konerberger Janusz zglo
strza i pi~ciu czlonk6w Rady. sil wniosek, aby radni obecnej 
Zgloszono 9 kandydat6w na 5 kadencji zrezygnowali z przy
miejsc do obsadzenia. W wyni slugujqcych im diet za uczes!
ku tajnego glosowania czlonka nictwo w posiedzeniach Rady, a 
mi Zarz(ldu zostali wybrani: Bo pieniCidze te przeznaczyc na in
rowski Stanislaw, Modzelewski ne cele. Wobec braku poparcia 
Tadeusz, Obojska Halina, 01 innych radnych wniosek upadl, 
brys Ireneusz i Zawadzki An w zwlqzku z powyzszym radny 
drzej. Konerberger sam dobrowolnie 

Dw6ch kandydat6w bylo zglo zrezygnowal z pobi rania przy
szonych na zast~pc~ prze sluguj(lcej mu diety. 
wodniczqcego Rady, byli to rad
ni: Mucha Bernard Dariusz i as 



Oltarze Pana Aleksandra
 
W kilku najblizszych nume Kiedy w roku 1995 w dniu Boze

rach chcemy ukazae sylwetki go Ciala b()dziemy si() modlic 
mieszkancow naszego miasta i przy oItarzu na ul. Kosciuszki, 
gminy, ktorzy przez SWq dlugo pami()tajmy, ze jest to oltarz 
letni q dzialalnosc, na trwale przygotowany po raz 50 przez 
wrosli w jego krajobraz, stali si() Pana Aleksandra. Przygotowa
jego nieodlqcznym elementem. nie oltarza wymaga wiele pracy. 

Takq postaciq jest niewqtpli Pan Aleksander potrafil skupie 
wie pan Aleksander Wilamski. wokol siebie znacznq grup() lu
Do Nasielska przyw()drowal w dzi, ktorzy sluzq mu pomocq. 
roku 1945. Od tamtej pory nie Ich wysilek zasluguje takze na 
przerwanie bierze udzial w przy uznanie. Wlasciwie kazdy z 
gotowaniu w dniu Bozego Ciala czterech oltarzy zwiqzany jest z 
oftarza na ulicy Kosciuszki. W jakqs rodzinq, z jakqs grupq 
pierwszych latach po wojnie byl osob, ktore latami gromadzq 
to oltarz, a ktorego wystroj dbal materialy na ich budow() i dbajq 
char parafialny. Pan Aleksander o ich wystroj. Warto, aby ich na
jest bratem Pana Organisty - dy z,:viska znalazly si() w nasiel
rygenta choru, nic wi()c dziwne skich kronikach. 
go, ze zaangazowal si() przy Wracajqc do pana Aleksan
ubieraniu oItarza, ktoremu pa dra warto przypomniee, ze sze
tronuje char. W prac() t() wklada rokiej rzeszy nasielskich para
cale swe serce. Stara si(), aby fian jego imi() kojarzy si() tez z 
byl on najpi()kniejszy. Co praw licznymi wycieczkami organizo
da nie ma oficjalnych konkur wanymi przez niego do miejsc 
sow na najpi()kniejszyoltarz, ale kultu religijnego, a zwlaszcza 
jest prowadzona ich nieoficjalna organizowanymi przez Niego 
klasyfikacja. Wiemy, ze w tej rokrocznie grupami pielgrzym
klasyfikacji oHarz przygotowy kowymi idqcymi razem z War
wany przez Pana Aleksandra szawskq Pieszq Pielgrzymkq do 
nalezy do czolowki krajowej. Cz()stochowy 

Tak w tym roku wyglqda/ o/tarz przygotowany przez Pana Aleksandra 

"Jan-Pol" pomaga szkole
 
Znany ze swej dzialalnosci cowki na terenie delegatury Pul

spolecznej Pan Janusz Ko tusk). 
nerberger - wlasciciel Przed Pieniqdze te oraz pomoc ze 
si()biorstwa Produkcyjno strony rodzicow uczniow poz
Handlowo-Uslugowego wolq na dokonanie modernizacji 
"Jan-Pol", nie pozostaje wejscia do szkoly, szczegolnie 
oboj()tny na trudne finansowe uciqzliwego dla dzieci w okresie 
problemy naszej gminnej os zimy. 
wiaty. W imieniu calej spolecznosci 

W dniu 24 maja przekazal szkolnej skladam Panu tq drogq 
Pan Konerberger kwot() 2 milio serdeczne podzi()kowanie. 
now zlotych n~ rzecz Szkoly 
Podstawowej w Zabiczynie (naj Dyrektor SZkoly 
mniejszej peJnej 8-klasowej pla- mgr Zdzislaw Suwinski 

IlOlll'll,lllkacja Dliejska
 
Wedlug ustnego przekazu jezdzily nieregularnie, sp6Znialy 

przyczynq zlokalizowania stacji si(), odjezdzaly akurat w mo
kolejowej Nasielsk na terenie mencie, kiedy pociqg wjezdzal 
wsi Piescirogi bylo to, ze ow na stacj(). Na niewiele zdawaly 
czesny wlasciciellasow polozo si() rozmowy wladz miasta z dy
nych na tym terenie przekupil rekcjq ciechanowskiego oddzia

Au(obusy SKR /qczqce miasto ze stacjq cieszq si!? powodzeniem 

budowniczych linii kolejowej lu PKS. Dodatkowo PKS zazq
Warszawa-Dzialdowo i ci po dal od miasta dotacji twierdzqc, 
prowadzili tras() poprzez jego ze linia przynosi straty. Bye mo
posiadlose. Dla dziedzica bylo ze bylo to prawdq, jesli wezmie 
to korzystne, poniewaz dokony si() pod uwag() fakt, ze wielu pa
wal wlasnie wycinki drzew i za sazerow jezdzilo na tzw. gap() 
lezalo mu na transporcie drew (czyli po prostu wszyscy uczclwi 
na do Gdanska. Wydaje si(), iz obywatele poprzez podatki op
przekaz ten nalezy "mi()dzy le lacali ich przejazd), nagminnym 
gendy wlozyc", jesli bowiem tez zjawiskiem byto kilkakrotne 
przyjrzymy si() blizej tej linii kole sprzedawanie przez kierowcow 
jowej, zauwazymy, ze prawie tego samego biletu, W tej sytu
wszystkie miasta i miasteczka acji wielu radnych poprzedniej 
majq stacje polozone w pewnym kadencji uwazalo, ze nalezy 
oddaleniu od niej. Wezmy dla stworzye wlasnq, nasielskq ko
przykladu Mlaw() czy Ciechanow. munikacj() miejskq. 
Inna rzecz, ze miasta te rozrasta Przedsi()biorczy Prezes miej
ly si() w kierunku stacji i dzisiaj scowego SKR-u Wojciech Sierz
stanowiqjeden organizm.lnaczej putowski zaproponowal, ze jego 
stalo si() w przypadku Nasielska. firma sprobuje sprostae zadaniu. 
Wok61 stacji wyroslo co prawda Zakupil od plockiego PKS-u naj
dosye duze osiedle, ale droga do pierw 3 autobusy, a nast()pnie je
polqczenia z miastem jest jesz szcze jeden. Autobusy z napisem 
cze daleka. Sytuacja ta sprawiala KOMUNIKACJA PODMIEJSKA 
od lat powazny klopot, poniewaz wrosly juz w krajobraz miasta i 
przez wiele lat linia kolejowa byla gminy. Miasto i stacja zyskaly do
swoistym oknem na swiat, a i dzi bre polqczenie, nie ma "wypada
siaj w czasach gwaltownego roz nia" kursow na caly dzien. Nawet 
woju motoryzacji peJni waznq ro w przypadku awarii moze bye 
I(). podstawiony szybko drugi auto

Kurczqcy si() na miejscu ry bus. Nie ma tez narzekan na pun
nek pracy sprawia, ze coraz ktualnose miejskiej komunikacji. 
wi()cej osob dojezdza do pracy. Przedsi()wzi()cie jest ze wszech 
W pierwszych latach po wojnie miar udane, przynosi korzysci za
do stacji chodzilo si() glownie rowno pasazerom jak i wlascicie
pieszo, nie wszystkich bowiem !owi - nasielskiemu SKR-owi, kto
stac bylo na dorozk(). rego Prezes mysli 0 dalszym roz

W latach pi()edziesiqtych po woju linii stacja-miasto jak i no
jawily si() pierwsze taksowki. wych polqczeniach gminy z mia
Tras() miasto-stacja zacz()ly ob steczkami osciennymi. 
slugiwac autobusy PKS, ale kur AZ. 
sow bylo niewiele i w dalszym 
ciqgu liczna grupa nasielszczan 
szla do stacji przez Nowq Wies. 
Nawet w okresie, kiedy autobu IYCIE 
sy PKS jezdzily juz bardzo cz()
sto, sytuacja nie wyglqdala naj NASIELSKIlepiej, poniewaz autobusy 



•Lec'w sraz 
Powszechnie uwai:a si~, :ie nich swiadectw przemyslowych. 

strai: pozama w Nasi Isku zo W ten spos6b stanq si~ czlonka
stala zorganizowana w oku mi wspierajqcymi strai:. 
1904 i w tym roku powinna uro Wkr6tce zoslal wybrany la
czyscie obchodzie dzi wir;e rzC\.d strazy. Prezesem zostal 
dziesi~c!olecle swego istnl nia. doktor Zakrzewski. Po jego 
Tymczasem z zapisk6w wynika, wyjezdzie z miasla prezesem 
ze w , 902 roku 6wczesny bur zostal takie lekarz. pan Stefan
mistrz miasta Adolf Kossakie ski. Naczelnikiem slrai:y miano
wicz na wniosek dr Wiklora Za wane energicznego Witalisa 
krzewskiego. Feliksa Rostko Lenteckiego (ew. Senteckiego), 
wskiego i Abrama Borenstejna kt6ry wkr6tce skompletowal, od
zarzqdzil zebranie kupc6w i mlodzil i wycwiczyl strai:ak6w. 
wlascicieli dom6w, na kt6rym Zarzqd za skladki czlonkowskie 
poslanowiono nie utworzyc, ale oraz dochody z loterii fanto
zmienic spos6b dzial nia strazy wych, przedstawien amator
na wypadek pozaru. skich, zabaw i maj6wek zakupil 

Ot6z do tej pory strai skladala sikawkl;! motorowq, samochod 
sili) z kilku strai:akow ochotni strai:ackl iwiele innego niezbl;!d
kow oznaczonych czerwonymi nego dla strai:y sprz~tu. Dla 30 
opaskami na r~kawach ubran. strazak6w zakupiono mundury i 
Narz~dzia jej stanowily: jedna helmy strazackie. 
sikawka zwykla, cztery beczki Na pytanie czy swi~towac, 
na dw6ch kolach do woienia czy nie swi~towac w tym roku 
wody i jedna drabina. Ponadlo dziewi~6dziesiCjt'l rocznic~ po
wlasciciele dom6w i kupcy mieli wstania straiy Irzeba powie
obowiqzek stanqc do walki z og dziec, ie jesli szukamy okazji do 
niem uzbrojeni w narz~dzla wy swil;!towania, 10 na pewno lepiej 
znaczone przez Z rzqd Miejski. swi\ltowac stulecie je/' istnienia, 
Okazalo sil;!, ie taki spos6b zor bo z pewnos iq lyle at istnieje 
ganizowania strai:y jest niedo jui slraz w Nasielsku. Obchody 
stateczny i wielce dla wlascicieli te z pewnosciq mozna b~dzie 
i kupcow uciqiliwy. Na wsp  polqczyc z ddaniem do uiytku 
mnianym zebraniu ustalono, ie budowanej strai:nicy no i... war
zamiast posfu9 osobislych to. aby strazacy w zawodach 
wlasciciele domow wptacq na strazackich przynajmn iej na 
cele straiy po 2% rocznie od szczeblu gminy zaj~li czolowe 
dochod6w z domow, a kupcy po miejsce. 
50% ceny wykupionych przez AZ 

s 'U.'.1,41-. e,.js I.O~~•. ·O.C~-" 

n •.i4l. • t:~" i g... ..'u 
W pierwszym polroezu 1994 r. szej gminy nie odnotowujemy 

na terenie miasta i gminy Na tendencji spadkowej liczby po
sielsk odnotowano stan nie zar6w. 
zmienny w por6wnaniu do pier Zdarzenia pozarowe wynlkajq 
wszego polrocza 1993 r. W bie z niedostatecznych dzial n kon
iqcym roku odnotowano 12 po trolno-rozpoznawczych jedno
iar6w i 1 falszywy alarm. stek ochotniezych strai:y poiar
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Straty materialne w wyniku nych, oraz sluzb porzqdkowych 
pozar6w wynoszq szacunkowo z terenu naszej gminy. Jedno
563 min zlolych. Uralowano stki OSP w mlesi'lcu kwietniu 
mienie 0 wartosci 2.420 min zlo zoslaly zobowiqzane do przed
tyeh. stawienia wytypowanych ezlon

W akcjach gasniezych ucze k6w OSP na szkolenie zespo
stniczylo w Iym okresle 62 stra tow konlrolno-rozpoznawczyeh. 
zakew PSP i 172 czlonk6w Komenda Rejonowa PSP 
ochotniczych strai:y poiamych. oraz Dow6dca JRG PSP zobo

Zdecydowana wi~kszosc po wiqzywaly si~ przeszkolic Ie ze
zar6w miala miejsce w budyn spo/y. Do obeenej chwili jedynie 
kach mieszkalnyeh w srodowl OSP Jackowo przeprowadzila 
sku wiejskim, budynkach inwe konlrole na swolm lerenie dzia
ntarskich oraz w lesie. lania, jednak nie zlo.i:yla spra

Przyczynq powstawania po wozdania z wynikaml konlroli. 
.larew, to podpalenia umyslne, Czlonkowie OSP, oraz organa 
oraz nieostroznosc os6b. Jak porzqdkowe winne systematy
wynika z powyzszych danych cznie infor owac 0 wszystkich 
informacyjnych na terenie na- miejscowych zagrozeniach. 

Przy stwierdzeniu naruszen 
przepis6w z zakresu ochrony 
p eclwpozaroweJ winno slosoIYCIE wac si~ wszelkie srodkl dost~
pne. 

Zbigniew Zarariski NASIELSKI 

Cudze ch'VValilllY, 
a s-vvego nie znalllY! 

Przyzwyczailismy si~ do tego, uczestnik kilkunastu plener6w 
ze cz~sto podziwiamy r6zne ob malarskich zorganizowanycl1 
razy, rzeiby, zdj~cia lotografi przez Wojew6dzki Dom Kultury 
czne. Czytamywiersze najcz~s w Ciechanowie, oraz STN 
ciej nieznanych nam osobiscie "Krzewnia" dziarajClcyrn przy
autor6w. Wyjezdiamy do te tym Domu Kultury. Uczestniczy 
alrow i kin warszawskieh. Jed w wielu plenerach na terenie 
nym slowem "Cudze chwalimy. wojew6dztwa i poza nim. Bierze 
a wego nie znamy". Okazuje rowniez czynny udzial w dzialal
si~. ze w Nasielsku tez mozna nosci Klubu Pracy Tw6rezej i 
obejrzee ciekawy film. Wkr6tce STN, kt6rych jest uezestnikiem. 
b dzie moina pojse na sztuk~ Od 1983 roku wystawia indywi
granq przez nasielskich aktor6w dualnie w Ciechanowie, Pultu
- amator6w. Mozna tei b~dzie sku. A zbiorowo - w Poznaniu, 
obejrzec wystaw~ malarskq, Kielcacl1, Wroclawiu, Ciechano
fotograficznq itp. wie, Olsztynie, Dzialdowie i wie

Na terenie naszej gminy mie lu innych miastach. 
szka wiele osob amatorsko zaj Dodatkowq pasjq Pana Jacka 
mujqcych si~ poezjCj, rzeib'l, fo jest rzeibienie w "korze topolo
togr fiq i malarstwem. I tych wej". Cykl ten - to "wszyslkie 
wlasnie ludzi ehcielismy Pan oblicza twarzy czlowieka". S'l to 
stwu zaprezentowa6 w naszej rzeiby "p61 rzestrzenne·'. 
gazecie. ...Chce p'oprzez swoje malar

Od dzis rozpoczynamy pre stwo i rzezb~ wzbogaci6 poczu
zentacj~ nasielskich artyst6w cie estetyki i pobudzie "odbior
amator6w. c~" - do odczue poza material

Jacek Gal~zewski 40-letni nych i wrazliwosci na pi~kno 
mieszkaniec Paulinowa, dziata "nas otaczajqce". GI~bszych 
juz na niwie artystycznej od 20 przemyslen i refl ksji. tak obec
lat. Do roku 1980 maluje farbami nie zaniedbanych w "rzeczywi
wodnymi (tempera, plakat6wka, stosei nas otaczaj'lcej ..." 
akwarela) Od , 980 roku zmie Wystaw~ prac Pana Jacka 
nia technik~ "wodnq" na ,,01 j zaprezentujemy mieszkancom 
nCj". Maluje zarowno p~dzlem jeszcze w tym roku. 
jak i szpachlq. Od 1982 roku - Libera 

Orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego 

Uwaga podatnicy 
wieloetatowcy! 

Trybunal Konstytucyjny wydat orzeczenie, kt6re po
daje dla wieloetatowc6w korzystnq interpretacj~ art. 22 
Ust. 2 ustawy Z 26lipca 1991 r. a podatku dochodowym 
od os6b fizycznych. Orzeczenie Trybunatu brzmi: "Po
datnik podatku dochodowego uzyskujqcy przychody z 
tytulu wi~cej nii jednego stosunku zatrudnienia przy 
opodatkowaniu w skali rocznej odlicza koszty uzyska
nta przychod6w osiqgni~tych przez niego z kazdego z 
tych stosunk6w pracy". 

Oznacza to, ie jesli posiada si~ np. dwa etaty lub wi~cej, 
to w przypadku kaidego z nich moina przy skladaniu 
zeznania rocznego odhczyc koszty uzyskania przycho
dow. 

Jak dotychczas niekt6re urz~dy podatkowe interpre
towaly ten artykul na niekorzysc podatnikow, twierdzqc, 
ie koszty uzyskania przychad6w moina odliczyc tylko 
raz. 

Byla to niewlasciwa interpretacja, gdyi moina sumo
wac nie tylko przychady, ale i koszty Ich uzyskania. 

Przypominamy wi~c, ie koszty uzyskania przychod6w 
z tytutu stosunku sluzbowego, stosunku pracy oraz pracy 
nakfadczej okresla si~ w wysokosci 0,25% kwoty stano
wiacej g6rnq granic~ pierwszego przedzialu skall, 0 kt6rej 
mowa wart. 27 ust. 1 obliczane miesi{lczni . 

lOW 1994 r. b{ldzie to 227 tys. zl za kai:dy miesiqc". 
Kr6tko m6wiCjc - po zakonczenlu roku podatkowego, kaZ
dy wieloetatowiec b{ldzie m6QI sobie odliczyc ad przycho
d6w sum{l2.724.000 zj razy Ilose etat6w. 



Na nasielskim rynku! Spacerkiem po Nasielsku
 
... moi:na wszystko ku

pic, moina tei i stracit, 
moina tei: placzqce ko
bietki zobaczyc. 

Tak. To prawda szanow

ni czytelnicy. Nasielski ry
nek, a wlasciwle targowica 
znana jest nie tylko w na
szym wojew6dztwie. Przy
jeidiajqdo naszWarszawy. 

wai:nie one Sq ofiarami), 
kt6re stracily porUel, lub za
kupione towary. 

Apelujemy wi~c! Kupujqc 
na targowicy nasielskiej, 

bqdi:my uwaini i czujni. Nie 
pozw61my pasoiytom cie
szye si~ z latwo zdobytego 
lupu. Zglaszajmy policji kai
dy przypadek kradziezy Po-

W centrum miasta Nasiel
ska na ulicy Mlynarskiej i w 
Rynku poloiono nowe kolo
rowe chodniki. Wyglqdajq 
fadnie i upodabniajq Na
sielsk do wililkszych miast. 
Czy dtugo blildzle tak ladnie? 
Nasielskie nowe chodniki 
staly si~ niemal przez caly 
tydzieri parkingiem dla kra
marzy. 

Nie tylko w dni targowe, 
ale i powszednie i swiqtecz
ne wJeidzajq na chodnik za
~adowane samochody oso
bowe, dostawcze i cililiaro
we powodujqczator, Plilkanie 
plytek i zalewanie olejami. 
Niedlugo pop~kane plytki za
cznq wypadae, lub blildq roz
bierane przez dzieci. Zabru
dzone olejem nie dadzq silil 
zmy6 wodq. Radcy nasielscy 
- zr6bcie cos z tym proble
memo 

• 
Fala wielkich upal6w spo

wodowala, ie ludzie zacz~1i 
szukac wody dla ochlody. 
Wyjezdiajq do pobliskiego 
Borkowa nad Wkr~, jeidiq 
do Lelewa Pomiech6wka i 
wielu innych miejscowosci 
gdzie jest woda. Ostatnio na- • 
sielska mlodziei znalazla 
sobie inne miejsce do poply
wania. 

Opr6cz tradycyjnych sta
wow w Kosewie, kt6re po
chlon~ly jui wiele ofiar 
smiertelnych, mlodziei, a 
nawet i dzieci jeidiq nad wo
de w okolice Krzyczek, gdzie 
znajdujq si~ doly zalane wo
dq po bylej iwirownl. Jei:dzq 
tam bez zadnej kontroli i do
zoru. Jak niebezpieczne SCI 
doly po iwirowniach, cz~sto 
czytamy w gazetach. Ginq 
ludzie! Ginq dzieci! 

- Radcy nasielscy - po
myslcie! A moze daloby si~ 
to miejsce uregulowac i zro
bic dla mieszkaric6w Nasiel
ska i okolic zalew z prawdzi
wego zdarzenia. 

• 
Byla w Nasielsku restau

racja "Zloty Klos". Byla "Na
sielszczanka" i wiele innych 
bark6w i kawiarnl. Ale to byly 
inne czasy. Jedni rzqdzili, 
drudzy decydowali, trzeci 
pracowali. Terazjest co inne
go. Jest bezrobocie. Pieniq
dze dadzq. Pracowa6 nie 
trzeba. Zjes6 moina. Wypie 
tei - chociai: pod chmurkq. 

Ale to tez miejsce. Ale tak 
serio. 

W Nasielsku nie moina 
nigdzie zjesc obiadu, wypic 
kawy lub herbaty. Odczuwa
jq to szczeg61nie goscie 
przyjeidzajqcy do Nasiel
ska. Jedyny Mini Bar przy uli
cy Kilir'lskiego czynny jest tyl
ko w dni powszednle. Naj
cZlilsciej goscie przyjeidiajq 
w dni wolne od pracy i w6w
czas jest problem. Co praw
da, jest kilka pijalni piwa, ale 
to nie to samo co prawdziwy 
bar, czy restauracja. 

- Szefowie istniejqcych je
szcze nasiel kich zaklad6w 
pomyslciel Czy i ta dziedzina 
musi si~ koniecznle sprywa
tyzowa6? 

Tradycyjnle od kilku jui lat 
slychae nad Nasielsklem la
tajqcy samalot, a potem wi
dac wylatujqcych z niego kil
ku skoczk6w spadochrono
wych. W Chrcynnie k/Nasiel
ska na bylym lotnisku zago
spodarowala silil grupa sko
czk6w spadochronowych 
Aeroklubu Warszawskiego. 
Kilkadziesiqt razy dziennie 
samolot startuje i Iqduje wy
pijajqc przy tym duie Jitry pa
liwa. Moie to nic dziwnego? 
Ale teraz, w okresie, kiedy 
wielu ludziom brakuje na zy
cie, czynsz i inne codzienne 
potrzeby, Sq jeszcze instytu
cje, kt6re majq na zbytek. 
Powiadzcie nam. Jak to si~ 
robi? 

• 
Ostatnio w Nasielsku na 

ulicach pojawilo si~ duio no
wych koszy na smieci. Teraz 
blildziemy mieli czysto. Ale 
tylko w dni powszednie. W 
niedziellil natomiast, lub inne 
dni 8wiqteczne tej czystosci 
nie widae. Widac za to gro
mady smieci w koszach, kolo 
nich i na ulicach. Dzieje si~ to 
bowiem dlatego, poniewai 
nikt ich w sobot~ nie wybiera. 

Czy nie moina by zrobi6 
cos w rodzaju dyzur6w so
botnich w nasielskim MPG
ku? 

Spacerowal po Nasielsku 
Libera 

Mozna tu kup/c wszystko, od A do Z 

Ostrol~ki, Plocka. Przyjei
diajq tei sqsiedzi zza 
wschodniej granfcy. W 
kaidy wtorek i piqtek ulice 
Mlynarska, Rynek I Kos
cielna Sq do poludnia za
mkni~te dla ruchu k%we
go. Dziesiqtki stanowfsk 
handlowych, setki kupujq
cych i wiele, wiele os6b si~ 
przyglqdajqcych. Wsr6d 
nich, jedni z braku zaj~cia, 
a inni? To cwaniacy i kom
bi natorzy, szukajqcy oka
zjl do kradzieiy. W kai:dym 
miescie, V'( kaidym srodo
wisku trafia sl~ grupa ludzl 
trudnrqcych silil tym zaj~
ciem. A potem? Widzimy 
placzqce kobiety (prze

m6i.my, jesli zlapiemy zlo
dzieja, doprowadzi6 go na 
komisariat. 

Prawdq jest, ie cwaniacy 
dzla~ajq w zorganizowanych 
grupach. Ale tylko zdecydo
wany opor spoleczenstwa 
calego spoleczenstwa, poz
woli nam pozbyc si~ ak klo
potliwego elementu. 

Spok6j i bezpieczer'lslwo 
nas wszystkich jest w na
szych rlilkach. Obecne prawo 
jest zbyt lagodne dla eJemen
tu przest~pczego, wi~c musi
my silil bronie sami. A wlasna 
obrona - to przede wszystkim 
czujnosc i rozwaga. 

zet. 



Czvnasislscy ro/nicvSDOwodowallUoadels. mleczami? 0 I 
ZmleKiem popf'1nr>.ta mleczarnlo.
Y '(
 

Pisalismy w poprzednim nu targ na kupno, ale jak on si~ 

merze 0 problemach nasiel· zakonczy i czy w og61e dojdzie 
skich rolnlk6w w wyegzekwo·· do skutku, trudno cokolwiek 
waniu pieni~dzy od Sp6ldzielni przewidziec. Pewne jest to, i:e 
Mleczarskiej za mleko. Min'?lo do bankructwa przyczynili si~ 
jui: kilka tygodni od tamtego nasielscy rolniey_ Swojq zdeey
okresu i wiele si~ jui: zmienilo. dowanq postawq i naglasnia
Co prawda nie wszyscy rolnicy niem sprawy mleka w prasie. 
majq uregulowane nalei:nosci spowodowali zachwianie si~ 

za dostarczone mleko, ale za "wfilgrowskiego kombinatu". 
czyna si~ powoli regulowac sa Wracajqc do rolnlk6w, kt6rzy 
ma sp6ldzielnia. przez kilkanascie dnl okupowali 

Nasielskq mleczarnif;l. tet sta zaklad w Nasielsku trzeba 
rq przy uli y Tylnej i tq "nowo stwierdzi6, ie powoli odzyski
czesnq" na ulicy PIOllskiej kupi wali swoje pi niqdze. P wne 
la nowoczesna mleczarnia w kwoty przywoi:ono im do Nasiel
Wf;lgrowie. Miala olbrzymie pla ska, ale wililkszosc uzy kali jei 
ny co do obiektu w Nasielsku. diqc do dyrekcji w W~growie. 
Obiekt zostal kupiony za 12 mid Tam rowniei dochodzilo do wie
zl. W~growska sp6ldzielnia lu spi~c mi~dzy rolnikami a dy
wplacila jui: 5 mid. a pozostalq rekcjq. Byly momenty, i:e nie 
sumfil miala wplacic przy podpi chciano wypuscic z biura wice
sywaniu aktu notarialnego. prezesa sp6ldzielni, dopoty, do
Okazalo si~, i:e nowy larzqd p6ki nie wyplaci im pi ni~dzy. 

Sp6ldzielni w Wfigrowie nie jest Ten telefonowal do banku, skqd 
zainteresowany Nasielskiem i dostarczono got6wk~ i zacz~y 
uwaza decyzj~ kupna przez po si~ wyplaty. Podobnych seen 
przedni zarzqd jako wielki nie bylo wiele. Zar6wno w Wlilgro
wypal. Zaczetl juz szukac ch~t wie, jak tei w Nasielsku. 
nego na kupno, ale po aferze z ...Z mlekiem poplyn'?la mle
mlekiem, trudno bf;ldzie kogos czarnia, a wraz z niq kierownik 
znaleic. Dzis dowiadujemy si~, zakladu w Naslelsku. 
i:s podobno ma odby6 si~ prze- Libera 

45 lat ternu 
prasa donosila: 

W artykule "Rada zatwierdzi n~lo sifil na czolo tej akeji wyko
la plan budowy basenu" ezyta nujqc przeeifiltnie plan w 150
my: 200%. 

Na zakonczenie obrad Mie] Natomiast bogacze wiejsey 
ska Rada Narodowazatwierdzi posuwaiq sifil i:6lwim krokiem 
la plan budowy basenu kqpielo lub wprost nie odd jq nic, jak np. 
wego, kt6ry zostanle oddany do Jan Warzonkiewicz z Nuny, po
uZytku w lipcu br. Do prac zglo siadacz 16,5 ha, Stefan Strze
sili si~ jui: uczniowle Szkoly szewski z Popowa, posiadacz 
Podstawowej nr 1, Miejski Hu 11 ha i Jan Atek z Golawic. Nie
fiec SP oraz wielu mieszkancow wqtpliwie wnikliwa penetracja 
Nasielska deklarujqc po kilka malorolnych chlopow da poiq
godzin pracy dziennie. dane wynlki. 

Komentarz: I co. Lipcowe Komentarz. Ku pami~eilll ., ..
swi~to skasowano. A moze wro

elt do tego swifita, bo inaczej z W artykule "Dzien Nasielska"
 
basenu nici. czytamy:
... Komisja Oswiatowa w Nasiel

W artykule "Malorolni z Qm. sku na posiedzeniu rozszerzo
Nasielsk dostawili z nadwyzkq nym 0 przedstawicieli komiletow 
zboie" czytamy: rodzicielskich i kierownika Miej

Do akejl skupu zboza z nale skiej Biblioteki obradowala nad 
iytym zrozumieniem podeho poprawieniem skladu socjalne
dzifl malo- i sredniorolni chlopi, go czytelnlk6w ze szczegolnym 
kt6rzy osiqgnl;)li doskonate wy uwzgl~dnienlem werbunku ro
niki. Ob. Adam J~drzejewski z botnik6w i chlop6w. Przedmio
Broninka posiadacz 6 ha wyko tem obrad byla r6wniei: sprawa 
nal plan w 300%, ob. Stanislawa sportu i budowy sali gimnasty
Bienkowa (1 hal odstawila 3 q cznej, z kt6rej moglyby korzy
zboia. Wielu jeszeze malo· I sla6 szkoly podslawowe oraz li
srednlorolnych chlop6w wysu- cealne. 

Komentarz: Chyba na 46 ro
czniclil tego posiedzenia wnuko
wie obradujqcych otrzymajq IYCIE upragnionq salfil. 

WY5zpera/: 
Be.NASIEL HI 

KGlcik poe 2ji
 
A k' . ... .. P 'J . B d k

utor q wlersza Jest nlezYJelca JUz am amma ro ows a 
mieszkanka Nasielska, kt6rej wiersz, za zgodqjej m~ia Pana 
WOJciecha Brodowskiego pubfikujemy. 

Autorka w swojej tw6rczosci amatorskiej napisala wiele 
ciekawych wierszy, kt6re pozostawila rodzinie, przyjacirnom 
i nauczycielom. Cykl jej wierszy chcielibysmy drukowac w 
naszej gazetce. 

"Senne Miasteczko" 

Na niewielkim rynku 
przycupn~ty stare kamieniczki 
wyprane ze stylu przez lata. 

W oknach pelargonie 
i ciekawe oczy kumoszek. 
Senne miasteczko zna 
wszystkie swoje sekrety. 
twarze i serca mieszkanc6w. 

Senne miasteczko, gdzie czas 
zatrzymal si~ na rynku 
i gaw~dzj leniwie z wiatrem 

Odpowiedz dla Freda 
Drogi Fredzie! Twoj pierwszy wiersz wydrukowalismy, jak 

zapewne sam przeczytales - z pewnymi oporami. Nie dlatego 
ze nam si~ podobal. tylko w ten spos6b chcielismy z Tobq 
zawiqzac blizszy kontakt. Jesli chcialbys z nami wsp6lpraco
wac, to muslsz si~ ujawnic. Wi~cej an nimowej koresponden
cji prowadzic nie b~dziemy. Twoje dane personalne moiemy 
zachowac do wiadomosci redakcji. Tw6j drugi wiersz (przy
znam, napisany ze smakiem) pozostawiamy waktach reda
kcji. 

Be 

Na nasz apeI w poprzed la na prac~ z dziecmi i mto
nim num rze, zgfosita i~ dziezq. 
Pan! Jadwiga Grubecka z To Jej imi~ nosi od 1985 
Nasielska i poinformowata, roku nasielski Hufiec ZHP. 
ie autorkq wiersza recyto Zeby bardziej przybliiyc 
wanego 45 tat temu na uro nasielskiej mlodziezy sylwet
czystosci otwarcia biblioteki k~ Pan! Rostkowskiej, w na
nasielskiej, byla Pani Jadwi stfilpnym numerze przedsta
ga Rostkowska. wimy wspomnienia Jej naj

Kim byla Pani Jadzia Ao blizszej przyjaci61ki i wsp61
stkowska? Starsze pokole pracownicy Pani Jadwigi 
nie i cz~sciowo srednle wie, Grubeckiej. 
ze byla to nauczycielka, kt6
ra cale swoje zycie poswi~ci- Ais 



ROZKLADJAZDYAUTOBUs6w
 

.........;.; : .
 

Przytm~ pracownika, eWe bezdzietne 
maaenstwo, na state, do prac polowo
ogrodowych. Mieszkanie zapewnione. 
Oferty: Nasielsk, ul.Warszawska 68/3 

Tym razem niecD D ulgach, ktore czekajq na businessmanOw, 
decydujqcych s~ re kllkakrolne zamieszczenie reklam 9NYch firm, 
re amach "2ycia NasieIsk;l" . Uigi Ie dolycz.a. zamc1Nieri edycji 
lych samych reklam, w kilku kolejno po sobie nasl~pujqcych nume
rach naszego pisln'1. 

• 2 edycje - 15 % . ni:tki ; 
• 3 edycje • 20 % zni:tki; 
•	 4,iw~cej 

edycji - 25 % zniZ"i ; 

~dzimy, t zac~ta to nien~, bo widat jasno, ts zamawia
Ac 4 ogklszenia jednotzeSnie, ~clmy lylko z.a trzy. 

I jesztze jeden rod j ulgi tzw.-Dl..ASTAl:.EGO KLlENTN. 
Dotyczy ona Flrmy, ktora jut wczesnlej zamieszczala w -2N" swoA 
rekia~, i po jakims czasie zamaw' nast~p~, Jeilli jest to inna 
nit poprzednio reklama, zniZka wyniesie 5 %, w przypadku ponow
nego zamleszczenia lei samej rekamy, znitka wyniesie 10 %. 

Ulga -DlA STAl:.EGO KLiENTA- maze bye Ictczona z wymie
nionymi wytej ulgami z tytulu wielokrolnej edycji. 

JednotzeSnie przypominamy: cala stroM W "2yciu Nasielska 
kosztuje 4 min zlotych, przy czym mazna zam 'wit minimum 1/16 
jej cz~sc. 

Ogklszenia przyjmujq: Redakcja LYCIA NASIELSKA (Kino 
NIWA). Nasielsk, ul. KOSciuszki 12, leI. 12-343, omz PraCO'Nnia 
Rekiamy Wizualnej Gt(Ul3t~, Nasielsk, ul. Wiilniowa 23, lei. 
12-083. 



nozna 

"Zbiczki" wicemistrzami
 
wojew6dztwa
 

"Zbiczki" to nazwa, pod 
jakq wystlilpujq trampkarze 
nasielskiego klubu Zbik w 
r6Z.nego rodzaju turniejach 
pilkarskich. W ostatnim roku 
wzilil1i udzial w dw6ch powaz
nych turniejach 0 randze tur
niej6w krajowych. W ostat
nim finale wakacyjnego tur
nieju 0 puchar Swiata Mlo
dych, kt6ry odbyl silil w labi
szynie (woj. bydgoskie) zajfilli 
"tylko" II miejsce. Niestety, w 
tym roku turniej ten juz sifil 
prawdopodobnie nie odb~
dzie. 

Druzyna zakwalifikowala 
si~ tez do finalu wojew6dz
kiego turnieju "Pilkarska Ka
dra Czeka". W ubleglym rQku 
w finale wojew6dzkim "Zbi
czki" okazaly si~ najlepszq 
druzynq i reprezentowaly 
wojew6dztwo w rozg ry
wkach makroregionu, gdzie 
zaj~1i IV miejsce. Gorzej po
5zl0 mlodym pilkarzom w 
tym roku. Po zwyci~stwie w 
p6lfinale, kt6ry odbyl si~ w 
Grudusku chlopcy spotkali 
si~ w pierwszym finalowym 
meczu z druzynq z lIowa 
Narzymia. Mecz ten wygrall i 
stan~1i przeciwko druzynie 

reprezentujqcej rejon Zuro
mina (regulamin dopuszcza 
mozliwosc tworzenia repre
zentacji rejonu). Mecz w nor
malnym czasie zakoriczyl si~ 
wynikiem remisowym 1 : 1. 0 
zwyci~stwie decydowaly do
piero rzuty kame. Bardziej 
odpornq psychicznie druzy
T!q okazali si~ reprezentanci 
Zuromina, wygrywajqc spot
kanie rzutami karnymi 3 : 1. 
lbiczkom pozosta/ tylko tytu/ 
wicemistrza. Ouzo to czy ma
Io? 

Zesp6/ wyst~powa/ w 
skladzie: Sk/ucki Hubert, Bq
cik Artur, Domala Damian, 
Za/oga Mariusz, Ku6miriski 
Artur, Prusinowski Marek, 
Lewandowski Piotr, Lisze
wski Krzysztof, Ickie~icz Ja
roslaw, Kus Marcin, Siesicki 
Pawe/, Borzymowski Rafal, 
Kordowski Dariusz, Urbariski 
Pawel, Chodyna Rafal, Ka
wa Robert, Gol~biewski lu
kasz, Daszczyriski Pawe/, 
Lewandowski Marek, Chrza
nowski Mariusz, Kucharski 
Ratal, Strachowski Rata!. 

A. 

Nasielskie humorki
 
WZOROWYMAl 

- Dokqd lak p~dzisz stary? 
- Do domu, musz~ ugotowac 

obiadl 
- A co, iona chora? 
- Nie, glodna. 

EPILOG 

- Wiesz, ie Janek lezy w szpi
talu? 

- Cos podabnego! Jeszcze 
wczoraj wieczorem widzia
lam go Z olsniewajacq blq 
dynkal 

- Nie tylko ty. Jego zona wi
dzia/a ich r6wniez. 

PREZENT 

- Jaki prezent chcialabys do
stac na imieniny, najdrozsza? 
Pyta szczodry mCli. 

- Wiesz, sama nie wiem ... 
- No to dam ci jeszcze rok do 

namyslu. 

ZOSTA IE 

- Jak si~ czuje pani mqz? 
- Dzi~kuj~ juz lepiej, ale nie 

sadz~, zeby pr~dko wyszedl ze 
szpitala... 

- Rozmawiala pani z leka
rzem? 

- Nie, ale widzialam jego pie
I~gniark(l ... 

Krzyzowka Nr 3
 
Autorkq krzy:z6wkiU''est 12-letnia Kamila Rosloriska zamia

szka/a w Nasielsku. czennica kl. Vi Szkoly Podstawowej Nr 
1 w Nasielsku. 

1. Jest w kranie. 
2. Moze bye fotograficzny. 
3. Z rodziny kruk6w. 
4. Gad kopal y. 
5. Mamy siostra. 
6. Posta6 kobieca z "Krzyzak6w". 
7. Strus australijski. 

Litery z kolorowych kwadrat6w czytane pionowo utworzq 
haslo, kt6re. wraz z wyrazami pomocniczymi nalezy przes/a6 
na adres "Zycia Nasielska" do 10 sierpni . Wsr6d autor6w 
prawidlowych odpowiedzi rozlosujemy nagrod~ niespodzian
k~. 

3 

2 

6 

4 

5 

7 

RozwiClzanie Krzyi6wki Nr 1 
Wyrazy pomocnicze: 

1) Ozarow, 2) Ryki, 3) Ractawice, 4) Umanowa, 5) Na
sielsk, 6) Sandomierz, 7) Warszawa, 8) Bydgoszcz, 9) Cie
chan6w, 10) Ciechocinek, 11) Elblqg, 12) August6w, 13) 
Rabka, 14) .Krak6w. 

Haslo: "Zycie Nasielska". 

Nagrod~ "Niespodziank~" wylosowala Pani Urszula Kru
szewska z Torunia Dworskiego. Gratulujemy. Nagrod~ przes
lemy pocztq. 

Rozwiqzanie Krzyz6wki Nr 2 
Poziomo: 
1) Renifer, 4) Widmo, 8) Zlewka, 9) Ystad, 10) Osa. 11) 

Obrona, 15) Alabama, 17) Rugby, 20) NIE, 22) Dakota, 24) 
Start, 25) AK, 27) Abel, 29) Ramadan, 31) Anna, 32) Koma, 
33) Amplituda. 

Pionowo: 
1) Rezystor, 2) Niemoc, 3) Fakir, 4) Watra, 5) Dodo, 6) 

Okrasa, 7) Cyna, 12) aka. 13) Abak, 14) Nana, 16) Lody, 18) 
Ustka, 19) Barwa, 21) Enklawa, 23) Tala, 26) Dama, 28) Brei, 
29) Rak, 30) Mim. 

Nagrod~ "Niespodziank~ wylosowa/a Pani Zofia Zuk z 
Nasielska. Gratulujemy. Nagrod~ przeslemy pocztq. 

Zesp61 'edakcylny: 
A. Kordulewski. A. Slamirowski. A. Zawadzki. Zdj~ia: T. Zawadzki. 
Projekt winiety oraz slron.a re!<Iamow6 M. GnJhecki. 
Ad,e. RedakcJ!:
 
Kino "Njwa" w asielsku. ul KoseiuszJ<1 12. lei 12-34J.
 
Sklad i lamanle kompul rowe: "GAFIKA" Ciochan6w. ul. Sikorskiego 4a14. leI. 26·82.
 aN. Druk: "TRIADA" Ciechan6w. u. 17 Styeznia 56. tel. '16-89 


