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Zprac Zarz~du Miejskiego
 

Legenda i fakty 0 powstanlu
 
herbu Prawdzic
 

W okrasie od ostatniego spra
wozdania z posiedzen Zarzqdu 
Miejskiego ten organ samorzq
dowy obradowal trzykrotnie. Na 
pierwszym z posiedzen Zarzqd 
spotkal sifil z przedstawicielami 
nasielskieh instvtucji, takieh jak: 
Sp61dzielnia Mieszkaniowa, 
PZMot, GS, SKR eelem zawar
cia porozumien w sprawie usta
Jenia oplat roeznycll za wieezy
ste uzytkowanie ~runt6w. Poro
zumien nle podpisano. Spraw(l 
odlozono do listopada 1994 r., 
poniewaZ ustawa regulujqca te 
sprawy b/ildzie jeszcze przed
miotem obrad Sejmu i uzytkow
niey spodzlewajq si(l, ze wyso
kose oplat moze ulec zmniej
szeniu. W obecnym stanie jed
noprocentowa oplata roczna od 
wartosci grunt6w zaj(ltych przez 
Sp61dzi Ini(l Mieszkaniowq (1 % 
od 1,7 mid zl) w powaZnym slo
pniu wplyn~aby na wysokose 
czynszu placonego przez mie
szkanc6w. W wypadku pozosta
Iych instytucji wysokose czyn ,y ..,.... 

Spiewali i m6w!li uczniowie 
nasielskich szk61 na uroczystym 
spolkaniu z okazji 'IOnia Na
uczyciela" . 

Zwiqzek Nauczycielstwa Pol
skiego z rejonu Nasielsk byl 
organizatorem spotkania na
uczycieli wszystkich nasielskich 
szk61, kt6re odbyto si(l w dniu 14 
paidziernika br. w sali kina Ni
wa. 

Gosemi spotkania byli: Bur
mistrz Miasta i Gminy - Wojciech 
Ostrowski, Z-ca Burmistrza 
Stanislaw Tyc, Przewodniczqcy 
Rady Miasta i Gminy - Tadeusz 
Modzelewski, oraz czlonkowie 
Zarzqdu Miejskiego i Rady Mia
sla. 

Uroczystego otwarcia doko
nal byty wieloletni przewodni
CZqcy L:wiqzku Andrzej Zawa
dzki, a obecna przewodniczqca 
Pani Barbara Kaminska, zapo
znala uczestnik6w spotkania, z 

szu wynosilaby 3% od wartosci 
gruntu. 

Rozpalrywane byly tei spra
wy placowe praeownik6w biblio
teki. Postanowiono pozostawie 
je na dOlychczasowym pOLio
mie biorqc pod uwag~, ie mie
SZCZq si{l one w tzw. wiedelkach 
placowyeh. Ewentualnq po
dwyzk(l postanowiono rozpa
trzye w przyszlym roku budzeto
wym. 

Oddalono tez wniosek Jedno
stki Wojskowej 0 zwolnienie z 
podatku od srodk6w transporto
wych, poniewaZ zwolnienia lezq 
w kompeteneji Rady, a Rada ta
klch zwolnien w swej uchwale 
nie przewidziala. 

Podobnie wyglqda sprawa 
postulowanego przez trzech 
mieszkanc6w miasta wstrzyma
nia sprzedaZY budynku po by
Iym internacie. Zarzqd nie moze 
zmienie decyzji Rady. 

c.d. na sIr. 2 

rolq i zadaniami zwiqzku w obe
cnej sytuaeji ekonomicznej i 
ustrojowej, oraz powiedziala 0 
problemach w jakich zna/azla 
si{l "Oswiata Polska" i co nurtu
je srodowisko nauezycielskie. 

Nast~pnie burm;strz i prze
wodniczqcy rady zloiyli wszy
stkim nauczycielom gratulacje z 
okazji ieh swililta, oraz w imieniu 
wladz nasielskich i wlasnym, 
podzi{lkowali za trud jaki wkla
dajij w kszlahowaniu umysl6w i 
charakter6w mlodego pokole
nia. 

Milq cz~sciq spolkania bylo 
wr~czenie przez dyrektor6w po
szczeg61nych naslelskich szk6l, 
nagr6d dla swych nauczycieli i 
prac. administracji. Na na~rody 
zasluzyli wszyscy, bez WYJijtku, 
ale tylko cz~se mogla bye na
grodzona w tym dniu. 

c.d. na sIr. 5 

NR 7 
PAlDZIERNIK 
-.994 
4000 Zl 

Swi~to Zmartgc!l! 
Jak co roku, w pierwszych dniach listopada staniemy w 

modlitewnej zadumie przy grobach naszych bliskich, przywo
lujqC pami~6 tych, kt6rzy zakonczyli jUz swojCj pielgrzymk~ do 
zycia wlecznego. 

Na kazdym grobie 
zapalimy sWlatla 
SWiezq galqIk{l 
swierka poloiymy 

Od kilkuset lat herbem nasze
go miasta Jest PRAWOZIC. Hi
storia powslania tego pi{lknego 
herbu zwiqz.ana jest z ciekawq 
legendq. 016i, przed wiekami 
na terenie p6lnocnej Afryki zyl 
mlodzian 0 imieniu Androd. 
Czlowiek 6w pochodzqcy z Oa
cji, byl poddanym rzymskiego 
prokonsula Alry'ki. Pan ten 
okrutnie obchodzil silil ze swoim 
slugq. Po kolejnym nieslusznym 
pobiciu, Androd postanowil 
uciec cd swojego ciemi{lzcy. Po 
wielu miesiqcaeh tulacz.ki dotarl 
w glqb Afryki. 

Niech sifil zasrebrzy 
jUz poz61kla trawa 
Niech zamigocij 
posr6d mrok6w krzyZe 

W jesiennym zmierzehu 
cmentarz sifil rozjarzy 
A w kaZdym zniczu 
b{ldzie pami{lc nasza 

Pewnego dnia bfildqc na pu
slyni schronil si{l przed piekq
cym sloncem do przypadkowo 
spotkanej j·askini. Wlos mu si{l 
zJezyl na 9 owie, kiedy zobaczyl 
Iwa powracajqcego do groly. 
Zdziwil silil Androd, gdy zwierz(l 
zacz(lto si~ do niego lasic, pod
nOSZqC jednoczesnie jednij lap~ 
do g6ry. W lapie Iwa tkwil wielki 
ostry kolec. Mlodzian wyrwal 
ciemisko, wycisnql ropli! i opa
trzyl ran{l. Bestia z wdzi{lcznos
ci przez trzy lata iywila swego 

c.d. na sIr. 5 
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Zprac Zarz~du Miejskiego
 
dokonczenie ze str. 1 Na kolejnym {Xlsiedzeniu czlonkowie 

lal'Z<l.du zloiyli wizvtli! w Osrodku Po· 
rrocy Spolecznej. Z problernami pia
c6wKi zapoznala zebranyctl kierujqca Rozpatrzono takze propozycjfil tq pIac6~ p. Alicja Tyc. OSrodek lenZGKiMzmiany can wody i oobieranycl1 dobrze sluzy mieszkar\com rniasla i sciek6w. PodwyZka ceny odbieranych gminy. Obecnie wyposai:any jesl gabisciek6w motywowana byla uruchomie net terapii ruchowej. Problernem staie niem oczyszczalni 6ciek6w i zwi~kszo si'i! docieranle do os6b potrzebujqCYctlnymi stqd kosztami eGploatacji. Cenfil 

3 porrocy, a zamieszkalych wadleglyctl wody ustalono na 4.000 zl za m , roe wioskacl1. "Polonez", kt6ry uzytkuje k6w na 4,5 tys./m3
• Osrodek, juz w chwili otrzymania go zZwrocono uwagfil, ze czeka nas reo wojemdztwa cztery lata temu nie by!strukturyzacja ZGKiM, fXjniewai: przy samochodem nowym Eksploalowany malym potencjale, jakim Jest Nasielsk 

W lrudnych warunkach (nasze wiejskie utrzymanie lak dui:ego zakladu /'est drogi) legl znacznernu zuzyau. Pozbyt kosztowna. Zastfilpca Burmis rza slanowiono samoch6d wyslawic na pan Stanislaw Tyc proponuje porozu przelarg, a dla potrzeb OSrodka zakumienie z gminami oroennymi w spra pic nowywie uslug komunalnycl1 Swladczonych Wiele uwagi poSwif(lCOro realizacjiprzez nasze przedSI((lbiorstwo. budi:etu_ lachodzi nawet obawa 0 jeOdrrownie zalatwiono pismo p. Syn go realizacj((l. Reslrykcyjne sciqganie dyka odnoonie regulowania fXjdalku naleznosci ad zakJa06w pracy rroolood nieruchomooci (booowa mleczarni). by doprowadzic do ich upadku. SiqdProponowano podj<iC ponownle roz wynikalll dose czl;ls1e przesunif;1Cia ler·mowy celem wykupu od bankow mlnow zap/aty podalku, rzadZleJ zasdw6ch blok6w przy ul. Plonskiej. ich umorzenia.Sprawfil budowy wodociqgu w ul. Za zasadne lIZnano pismo KornendyKardynala Siefana Wyszynskie!}o Rejooowej MO odnosnie jednolitego skierowano do odpowiedniej KomiSJI. oznakowanla laks6we spraWfil If;! poPonownie zaj'ilto sifil sprawq oSwlel stanowioro przedslawie Fladzie.lenia ulic. Uslugli! wykonuje laklad 
P~nie rozpatrzooo spra~ reEnergetyczny. przypomniano wifilC 0 funOOcjl koszt6w dojazdu do szkoly w potrzeble regulowania zegarOw w za Cieksynie dzied z Dobrej Woli, spraWfilleino5d 00 pory roku i dnia omz posta zaS padzialu kJasy ,,0" w lal szkole nowiono w przyszlym roku zabezpie poslanowioro rozpalrzye po zapoznaczyc sumfil wystarczajqcq na przynaj niu sifil z przepisami w lej sprawie. mniej dostaleczne oowietlenie ulic. Przedyskutowano spraWfil pomocyPrzedmiotem JDsiedzenia w dniu 3 p1ac6wkom sluiby zdrowia. Finansopaidziemika by! przetarg na dwa we wanie OSrodk6w lezy W geslii wojewodoci<jgi wiejskie. Wodoci'tg z WoH Blfil dy, ale ~ina przeznacza co roku pewdowskiej do wsi Nowiny Borkowo n!? kwo na doflnanso~ie !ych pla(1165 m) wykona ZGKiM, a wodoclqg cowell. plsmem w tSj spraWle zwroz Zablocia (gm. Serock) do Jask6lowa ala sili! Pani Kierownik OSrodka Zdro(1650 m) wykOna finma MarcBud z Na wia w Cieksynie. Postanowiono zbasielska. OOc na miejseu polrzeby lei plac6wki Na posiedzeniu tym Burmislrz poin oraz spatkat s!f;! z mjlami gr:niny Joformowal 0 poczynaniach w sprawie mac I Nowe Mlasto, ponlewaz mlesztelefonizacji gminy. Wyraiooo r6wniez kancy lych grnin taki:e korzystaj<j zzadowolenle z wykonywanych prae w tego OSrodka.ramach tzw prac. interwencyjnych. AZ.. 

Ob adowafa 
Komisja Statutowa 

DruQie w te] kadencji posiedzenie bistego zapoznanla I Przyjfilty przez 
Komisji Slatutowej odbylo sili!26.09. Radfil po uprzednim odczytaniu go. 
Obrady prowadzlt Przawodniczqey laproponowan zapis, abyfilmowa
KomisJi Grzegorz Duchnowskl. Ko nie lub utrwalanle winny sposob 
misja obradowala w pelnym 6-050 przebiegu obrad wymagalo zgody 
bowym skladzie. Na poczqtku, zaj((l prowadzqcego obrady. Kolejnq 
t sifil spraw'l podzialu Kornisji Kul wai:nq propozycjq jesl wprowadze
tury, Oswlaty, Zdrowia, Sportu, nie mozliwosci tajnego glosowania 
Spraw Soejalnyeh i Ochrony Srodo nie lylko w sprawach personalnych. 
wiska. Uznano, ze powinien nastC! Utnano r6wniez, ie w sprawach 
pic poclzial lej komisji na dwie. Taka personalnych, kaidy radny moze 
propozyeja zostanie przadstawiona zglaszae tylko jednCj kandydatur~ 
Radzia do zaakceptowania. wraz z uzasadnieniem wniosku. Do

Gross czasu komisja poswifileila tyczy to wyboru czlonk6w Zarzqdu i 
na opraeewanle nowych zapis6w powolywa~i~ statych ..komi.sji. Rady. 
Resulamlnu Praey Rady. Najwaz Duz<l CZl;lSC dyskusjl Poswll;lcono 
nieJsza prepozycje zmian dotyczq, skladom osobowym i i1osciowym w 
przyjmowanla przez Radfil proteko komisjach. propozycje Komisjl Sta
16w z poprzedniaj sesjl. Uznano, ze tutowej bfildC! zmierzaly do ograni
protok61 z sesji powinian bycw ciqgu czenia liczby os6b z poza Rady w 
7 dni udostfilpniony radnym do oso- pracach poszczeg61nych komisji, 

bfildzie to oznaczalo odwolanie wiljl
kszo$ci czlonk6w z poza Rady, kto
rzy w tych komisjach jui zasiada/·q. 
Zmiany w Statuele Gminy i Regu a
minie Rady bli!dq dyskutowane na 
najblizszej sesji w dniu 10 11.94. 

awk 

Sprostowanie
 
do artykutu
 

"Jest ladniej" z numeru 6.
 

Grupa pracujqca w ramach rob6t publicznych wykonala na terenie 
przedszkola w PieScirogach caly szereg prac porzqdkowych, poza 
malowaniem budynku. Przeklamanie wyniklo z nieprecyzyjnego 
zrozumienia informacji przekazanej przez Pana Andrzeja Lasockle
go. 

Zainteresowanych przepraszam. 
Andrzej W. Kordulewski 

o ----ost wac? 
Do redakcji "Zycia Naslelska" niowej, abywyjasnic zaislniafC! sy

Zarzqd Sp6tdzialni MieszkanioweJ tuaejfi!." 
Nasielsku skierowal pismo, kt6 Jak zaznaczylem wczesniej ar

rego trese przytaczamy w ealosci. tykul byl sprawozdaniem z posie
"W zWiqzku z ukazani.em sili! w dzenia zarzC\du, a nie artykule 0 

sierpniowym numerze "Zycia Na Sp61dzielni Mieszkaniowej i iej 
sielska" artykulu "Z prac Zarzq problemaeh. Gdybym musial kaz
Mlejskiego" Zarzqd Sp61dzielni dq z podanych w tym artykula In
Mleszkaniowej w Nasielsku prosl formacji sprawdzae u 
o sprostowanie inforrnacji 0 naszeJ zalnteresowanych instytucji I 
spoldzlelni, a dotyczqcej platnosei os6b, to nia starezyloby na to kilku 
czynsz6w. lat. Prawdziwosc podanej infor

Inform ujerny, is zal eglosci macji nie ulega ]ednak wqtpllwos
czynszowe w spoldzielni na dzien ci, poniewai: 
31.07. br. wynosify757 min zl,zas 1. Trudnosci finansowe ZGKiM 
zobowiqzania wobec Zarzqdu Go wynikaj<j g!6wnie z zadluzenia 
spodarkl Komunalnej I Mleszka Sp61dzielnl Mieszkaniowej; 
niowel w NasielskU 292 min zl. 2. 0 tym, ze Sp61dzielnia nie 

Ubolewamy, ze redaktor A.Z. plad terminowo za eiaplo dostar
podaJ'lc Informacje w czasopismie ezane ZGKiM swiadezy i przylo
samorzCjdowym 0 regularnych op czony list w slowach: ...na dzlen 
latach czynszu przez lokator6w 31.07. br....zobowictzania wobee 
nie zabiegal to, aby informaeje ZGKiM wynosily 292 min zl (w do
te byly prawdziw . Majqc na uwa kumentaeh ZGKiM w Nasielsku 
dze powyisze prosimyo zamiesz· suma ta wynosi 333 min zl). 
czenie sprostowa)1la w Tu jednak zapomniano dodae, 
najblizszym numerze "Zyeia Na ie byta to jeszeze reszta zalegtos
sielska". ei za okres grzewczy, kt6ry skon

No c6i, eieszymy Slli!, ie nasze ezyl si~ 15 kwietnia. Zapomnlano 
pismo jest czytane. Szkoda jed tez dodae, ze od kwoly nie p!aco
nak, ze Mle jest czytane dose nych w termlnie naleznosci Sp6t
uwainia. Przypamnijmy. Cytowa dzielnia musi zaplaeie odselkl, 
flY artykul ukazal sifi! w 5 numerze kt6rych kwota wynosi ostatecznie 
Zyeia Nasielska na stronie pier 400 min zlotyeh. 
wszej. Jesl to sprawozdanie z po 3. W ostatmm akapieie Iistu au· 
siedzen Zarzqdu Miejskiego, m.in. torzy ubolew jll, ie pisz'lc 0 regu
posiadzenia odbytego w dniu 2 larnycl1 oplatach ezynszu nie 
sierpnia. Na posiedzeniu tym roz zablegalem, aby inforrnacje byly 
patrywane byly mifildzy innymi prawdziwe. Ot6z powtarzam, na
problemy ZarzC\du Gospodarki pisalem, ze. mieszkancy blok6w w 
Komunalnej i Mleszkanlowej i WI E;KSZOSCI regularnie oplacajq 
Ochotniczej Strazy Poiarnej. czynsz. Uwaiam, ie jest to zgod
Przylaczam fragment arlykulu ne z prawdq, w czym utwierdza 
poswifileony tej sprawle: "Sytu rnnis opuszczenle przez autor6w 
acja w tych Instytucjach musi bye listu uwypuklonego wyrazu. Poda
dokladnie rozpoznana, aby deey na w liseie kwola zadluzenia mie
zie byly lak najbardziej trafne, szkane6w wobee Sp61dzlelni, w 
zwi'izane jest to bowlem z wysoki iaden spos6b nie podwaza po
mi kosztarni pOr'!oszonymi przez wyzszego stwierdzenia, jest ra
gmin'i!. Trudnosci finansowe cze) zwyklq :ionglerkq cyframi. 
ZGKiM wynikajq gl6wnie z lego, Uwaiam,:ie zamiast lej kwoly na
ze Sp61dzielnia Mieszkaniowa nie leialoby raczej podae, jal<i proeenl 
plaei larminowo za cieplo dostar lokator6w zalega z oplatami czyn
czone przez tli! firmfil. Jest to lym szu, ale wtedy trudno bytoby uza
bardziej dziwne, ze mieszkaney sadnic postawiony mi zarzu!. 
blok6w w Wifilkszosei ragularnie W swietle powyzszyeh wywo
oplacajq czynsz, wojewoda termi d6w nie mogli! zadoscuczynic 
nowo przekazuje dofinansowanie prosbi autor6w listu, poniewaz 
panstwa do ciepta. Zaproponowa nie wiem, co mam prostowae. 
no spotkanie Zarzqdu Miajskiego 
z Zarzqdem Sp6!dzielni Mleszka- A.Z. 
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Z ZYGIA MIASTA I GMINY
 

Co z budoVJ"nict.v.:reln. 
koIn.unalnyIn7 

Coraz trudniej doslac mieszkanie kwa w nasze) gminie sklada si~ z .~52 lokali, w 
tarunkowe w naszym miascia. Od kilku lal kt6rych zamieszkuje paned 1500 osob. 
liczba przydzialanych mlaszkan syste Zdecydowana wl~kszo~ z nich Jest 0 nl
matycznia spada W 1991 r. przydzialono skim slandarcie, znajdujij si~ one prze
17 lokali w 1993jui: tylko 13 Po dzjewi~ wainle w starych kamienicach czynszo
ciu mlesillcach tego roku z IIsty oczekujll wych na ul1cach: Rynek, Wa zawska, Kl
cych na przydzial, mieszkanie dostata tyl Iirlsklego i Mlynarska Wszyslkie zdoby
ko jedna osoba cze cywi jzacji XX wieku posiadajll tylko 

W mlnionych latach skfadano rocznle 73 10kaiB mieszkalne. Sij one w domach 
ponad 100 podan 0 przydzial mieszkania wybudowanych '0'1 ciqgu ostatnich dwu· 
kwatarunkowego. W tym roku zlozonotyl dzieslu tal Ostalnim wybudowanym blo
ko 77 wniosk6w_ SpoIeczna Komisja Mle kiem komunalnym jest budynek polozony 
szkaniowa, ktora tunkcjonule przy Zarzll przy ulicy Killnsktego 113, nie IiCZllc kilku 
dzia Mlejsklm ustala co roku liste os6b lokali, powslalych przy okazji adaptacji 
uprawnionych do otrzymania mleS7kania. budynku na polrzeby Mlejsko·Gmlnnego 
Komisja zapoznaje sili' z kaidym zlozo Osrodka Pomocy Spolecznej. Wiadomo, 
nym wnloskiem, a nastepnie dokonuje wi i:e tamll dla rozwoju budownictwa komu
zii lokalnej na miejscu, sprawdzajllc czy nalnego S1j olbrzymie dolacje na utrzyma
mformacje zawarte we wnioskach pokry' niB mieszkan kwaterunkowych, lozone 
wajll si~ z rzeczywistoScill. NaJwi~ksze przez budzet gmlny. Aktualnle, wr*iwy z 
szanse na znalezienJe sl~ na liscie majll czynsz6w pokrywajll tylko 30% realnych 
osoby mieszkajllce w lokalach 0 zlym sta· naklad6w Mimo bardzo nlskich czyn
nie technicznym, nie posiadajllce wlasne sz6w, szczeg61nte w lokalach niskostan
go IOkalu a takice osoby 0 bardzo nlsklch dartowych, zalegloScl 10kator6w iwajll 
dochodach. Aktualnie, na Uscie os6b 25% naleznoscl 
zakwaliflkowanych do otrzymanla lokall Nlebawem wejdzie '0'1 zyeie Ustawa 0 
figuruje 17 nazwisk. Nalmie Lokall I dodatkach mieszkanio

Brak mieszkan kwaterunkowych zwill wych daiijca Radom mozliwosc ustalania 
zany jest z zaniechaniem budownlctwa wysokosci czynszow na swoim terenie. 
komunalnego przezsamorzlld oraz upad Powlnny to bye czynsze pokrywajijce reo 
kiem budownictwa sp61dzielczego. Jesz· alne koszty utrzymania mieszkan Ode
cze kilka lat temu tytulll przeprowadzkl jscle od dotacji powinno zach~cic samo
do mleszkal'i spoldzlelczych odzyskiwa fZ.'ld do inwestowania w budownictwo ko
no okolo 10 mleszkan kwaterunkowych munalne. Oa to mozliwosC wl~kszego za
rocznle. Obecnie lokale zwalniaj'l si~ tyl spokojenla glodu mieszkan wyst~pujllce
ko w wyniku zgon6w i przeprowadzek do go na naszym tllrenie 
mnych miast 

Substancja mleszkan kwaterunkowych awk 

Wiroej lLJodooiqgOlLJ ala lLJ8i... 
Dobra wsp61praca YAadz naszego lzacji Rolnietwa 0 dofinansowanie in

miasla Z sqsiednimi gminami zaowo westycji wiejskich w naszej gminie. Ja
cowala podj~ciem bucowy dw6ch no ieli starania Ie zakonCUl SI'il powodze
wych wodOClqg6w. W wyniku wczes· niem to jeszc:ze w tym roku mieszkan
niej podpisanyCh porozumien z ujt;1Cla Cj tej pierwszej mlejsoowosci bedq 
Wody poloionego w Gminie Serock mogJi kOrzystac z bieiqcej wody. Chie 
b(ldzie doprowadzony kilometrowy nitk] 59 12 i 13 kilometrem wodociqgu 
odcinek wodoci"lgu do wsl Jask6lo oddanym w Iym roku do uiytku 
wo_ Podobny odcinek ~dzi6 wybu Wc:zesniej uruchaniooo naslfilpujqce 
dowany we wsi NowinYAkorzystaJetc z wodocil:\gl: Popowo Kolonia 2,5 km. 
przychylnoSci wtadz lJminy' Pomie Bronlnek-Pianowo 4 km, Mlzewo 2,7 
ch6wek. W tEln spos6b, omljajllc wy km, Piescirogi Nowe 1,7 km_ 
sokie koszty budowy hydrofornl ita Na koniec zia wiadomosc dJa miesz
cji uzdatniania wody, uzyskano do kafle6w Psucina i okolie. Po szczeg6
slt;!p do zasob6w wody pitnej. Cba lowych badaniach, woda pobmna z 
odeinki s~ tylko ~czqtkiem wodoci<j odwiertu w Psucinie nie nadaje sil,! do 
gowania Iych mlejscowosci. W przy. bezposredniego spozycia. My uru
sztwn roku bt;!dEj one catkowicie zwo chomic wodocil:\g naleiy wczesniej 
dociqgowane. wybudawae mal~ slacjf;l uzdalniania 

We wrzesniu br. burmistrz wystClpil wody. Koszl lej inwestycji wyniesie 
do Agencji Restrukturyzacji I M:>dem- okolo 2 mid zl. 

... i gazooiqgolfj ala miasla 
ZgtXJnie z planem post{lpuje gazyfi kot/owni i przys.losowanie jej do opala

kacja naszego miasta. Od 3 nla gazem. ZrT1lana syslemu ogrzewa
paZdziemika Z8CZJ;1y sif;l prace przy nia powinna przyczyni6 sifil do obniie
gazyfikacji ulICj Sportowej, K1000wej i nia koszt6w utrzymania OSrodka. Ga
lipowej DosI{lp do gazu u~~ okolo zyfikacja tych lrzech ulic jest kolejnym 
50 odbiorOOw z wlw ulic. wykonawcq etapem poprawiania nasielskiej Infra
sied jest sprawdzona na nasielskim struktury. Wczesniej dost'ilP do tego
rynku firrra Enaaz. ktOra z powodze ekologic:znego ir6dla energii uzyskali 
niem wykonywaJa wc:zeSniejsze odcin mieszkal1cy osiedli: Pi/sudsl<iego I, "i 
ki gazoci<}gu w naszym mieScie. KnJpka oraz ulic: KoSciuszl<i, Bmnia

WartoSc prac finansowanych przez WSklegO, Polnei, Pilsudskiego, cz~
Rad{l zamyka sit;! kwolEj400 min zl. Za C1owoWarszawskiej, POW, P1onskiej. 
Ie pieniq~ bf,ldzie wykonana gl6wna Plan tegorocznveh mwestycji zakon
nltka gazooCjgu oraz przyIijcza do gra- ~peI~agazyfikacjaulJcyPOW(odul. 
Ic diialek. pozostale koszty pokryjCl Wyszyriskiego do torow Kolejki W<jSko

przyszli odbiorcy gazu. Na lej inwesly torowej). Prace na tym odcinku fXlwin
cji zyska rowniez OSrodek Zdrowia, do ny rozplX.:UlC silil w poIowie lislopada 
kl6rego bezplatnie ~dzie doprowa br 
dzone przylClcze_ Powinny rowniei 
znalez6 sil,! pieniqdze na modernizacjfil awk 

Dzieje nasielskiej Dw6j~
 
Najmtodsze pokolente mieszkancOw W roku szkolnym 1948149 przyj(lto no

Nasielska przekroczylo 1 wrzesnla progi wy model szkolnictwa - Jedenastolelniq 
Szkoly Podstawowej nr 2 w NasielsklJ Na szkol" og6inoksztalCllCll: Wprowadzono 
refleksje, jaka byla nasza szkola, przy· nasl"pujllce stopnie - 4·letni propade 
chodzi czas po latach. Obecnym ucz tyczny obejmujllcy klasy I-IV: 3-letni pier
niom, absolwentom Ie) szkoly i czytelni· wszeJ systemalyki w klasach V-VII; 4-latni 
kem naszej gazety przedstawiamy dzis cykl systematyki w liceum. Wprowadzono 
dzieje szkoly a zacz~ si~ one po II woj nowe programy, zwi<;lkszono licz~ go
Ole swiatowej. dz n j~z. polskiego i malematyki. W pro

W pierwszym okresie po wyzwoleniu gramach znalazly si~ trescl nauc:zania 
hodzilo przede wszystkim 0 otwieranie j,z. rosyjski go, nowego obowillzkowego 

szk6l. Nauczyclele wraz z mlodzlezll I przedmiotu wprowadzonago do klasy plll
rodzicaml porzijdkowali budynki, komple lei 
towali lawki I sprz~t sZkolny, gromadzili W celu podniesiania wynik6w nauc.za
kslijzki i rozpoczynall nauk<;l. nia w szkolach podstawowych wprowa· 

Miasto Nasielsk posiadalo przed wojnij dzono dla uczni6w od klasy pilltel egza
ladny budynek szkolny przy ul Staszica. miny promocYlne. Egzamm obelmowal 
Burmistrz mlasta Naslelska Fellks Ro zakres materialu danej klasy zi~z polskie
stkowski pisze: ..W 1926 r. dane szkolp go, matema ykl, histor·i. UczniowiE' klasy 
do uzylku budynek murowany pi<;ltrowy 0 si6dmej skladal egzaminy ukonczeniowe 
14 salach dUi:ych, 3 mniejszych, wyso szkoly podstawowej. 
kich i jasnych, i 8 sulerenach projektowa· Roll. szkolny 1966167 slanowil wai:ny 
nych do hodowli jedwabnlk6w, oraz dom etap W pracy Szkoly Podslawowej nr 2 w 
murowany 0 6 izbach mieszkalnyc , bu· Nasielsku ze wzgl,du na wprowadzenie 
dynek gospodarczy, I plac duzy cZ<;lscio po raz pierwszy klasy osmej. W roku lym 
'0'10 zadrzewiony morw<\" w 5zkole uezyly si~ 23 oddzialy, '0'1 tym 

BUdynek szkolny przetrwal dzialania dwie klasy 65me. ad wrzesnia 1962 roku 
wOJenne. lecz nle mozna w mm byte roz Szkola Podslawowa nr 2 miescila si~ w 
pOCZllC nauk!. W szkole zorganlzowano budynku obecnego Licaum Og6lnokszlal
szpltal wojskowy i wojsko zajmowalo bu cqcego Budynek ten zajmowala do 1970 
dynek do konca maja 1945 r. Tymcz o· roku. W lutym lego roku Szokola Pod
wym lokalem szkolnym w miescie zostal twowa nr 2 otrzymala nowy bUdynek 
budynek przy ulicy Kosciuszki, gdzie przy u!. Kosciuszki. Znajdowalo si" tam 
miescHa SI~ Komenda Milicji Obywalel 13 izb lekcy/nych, sala gimnastycz:na, po 
skiej. Rodzlce, mlodziez, nauczyciele miesz:czenie na blbliolek" sWietli~, sto· 
uPrzlltali szybko pomieszczenia, by jui: w 16wk~ 
pocz'llkach Mego 1945 r. rozpoczllC na W roku 1974 nowl! formll organizacji 
uk",. Wiele czasu, serca i energii w sprawe ksztalcenla i wyehowania byl system 
organizowania szkoly na terenie Nastel zbiorczych szk6l gminnych Zbiorcza 
ska po wyzwolenlu wlozyla nauczycielka Szkola Miejsko'Gminna w Nasielsku po. 
Laokadia Koclolkowska, klOra pracowala wolana zostala 10 czerwca 1974 roku Na 
w szkole przed woinq. terenle mias!a I gmlny Nasielsk pracowa

Nauczyclele zglaszall si", I r01.poczynali 10 9 szk61 podslawowych, 3 przedszkola, 
prac~ nie Pytaillc 0 wynagrodzenie. Jako Ltceum OgOlnokszlalCllce, LlCeum Zawo
plerwsl zgloslli si~ nauczyctele, ktOrzy w dowe. W szkolach podstawowych uczylo 
czasie okupacji prowadzili nauk~ '0'1 tej si~ 2588 ucmi6w. Zlego 555 w20 oddzia
nych kompleta h. W szkole w Nasletsku laoh Zbiorc:zej Szkoly Miejsko-Gminnej w 
w lutym 1945 r. pracowali nauczyciele: Nasielsku W celu obj~cia jak nalwl,kszej 
Zolia Koci~ka. Czeslawa Milencz, Jani licmy dzieci 6-letnich zorganizowanijlor
lJa Milancz, Maria Mackiewicz. Janina m1j opiaki i naukl przystqpiono do organi
Zbikowska, Eleonora Zblkowska, Helena zowanla w szkolach las przedszkolnyc 
D1jbrowa Byta to mata grupa z grona 20 Szkola na miare moi.liwosci wprowa
nauczyciell uczllcych przed wojn<\. dzila ceremonial szkelny. Do gl6wnych 

Od wrzesnia 1945 r. naslllpil podzial na form pracy wychowawczej w lym zakresie 
dwie szkoly mlesZCZ'lC6 si~ w tym samym nalezato: wyb6r patrona Slefana Slarzyn
bUdynku przy ulicy Slasztca Rad<;l Peda skiego i praca w zwillZku Z osobll patrona, 
g091cznll Szkoly Powszechnej nr 2 slano praca nad zdobywaniem sztandaru 
wilt nauczyciele: Zotia Koci(lcka, Jantna (sztandar wr~czony zostal S7kole 30 
Mllancz, Czeslawa Milancz, Marla Mac kwietnia 1980 roku). zorganizowanie Imy 
kiewicz, Jadwig(l Pijtkiewic2, Maria Su Pami"ci Narodowej. 
wlnska, Janina Zbikowska. Janina Brze- Ostalnie dzlesl,clolecie to kolE'jne 
ska, Tadeusz Jerzelkowski. Kierowni zmiany w organizacji szkolnictwa. Powo
kiem szkoly byl Wadaw Sokolnicki, kt6ry lano Inspeklorat Oswiaty I Wychowania, 
funkcj", Ie piastowal przez wiele lat do kl6rego zadanlam bylo kierowanie dzi 
czasu odejScia na emerytur~ w 1970 ro lalnoscill szk6\ na terenie miasta i gminy 
ku. NasielSk. 

Pozlom p1ac wszyS'lkich ludzt po wolnie W roku sZkolnym 1944195 nauk~ w 
byl niski Nauczyciel zarabtal ponlzej Szkoie Podslawowej nr 2 w Nasielsku 
przeei~tnej placy pracownik6w zatrudnto rozpoc:zqlo 647 ucznl6w. Grono pedago
nych w gospodarce uspolecznionej. Na· giczne iiezy 30 nauczycieli. Funkcj~ dyre
uczyciele podejmowali dodatkowe prace, ktor6w od dwoch lat sprawuja mgr Agnie-
aby zabelPieczyc srodkl na ulrzymanie: szka Mackiewicz i mgr Maria Bugalska. 
uczyli w szkole wieczorowej, na kursach W skr6conej formle pr6bowalam poka
dla analfabalOw. Z pomoC1j nauczycielom zae drog~ jak1j przeszla szkola prawie 
przychodzili rodzice. Komitety Rodziciel· przez p61 wieku. Stan jak istnieje obecnie 
skie organizowaty zbiOrki pieni~zna dla lest wynikiem pracy wieJu pokol n na
nauczycieli. Czeslawa MHancz wspomi uczycieli pracujllcych w te) szkole od cza
naj~c prac~ W szkole po wOjnie m6wija: su jej powstania do chwili obecnej, a r6w
"Pensle ledwie starczaly na skromna wy niez dowodem wsp6ldzialania miejsco
zywienie, a przeciez trzeba byto Jeszcz wage spoleczenstwa. Osiijgni,cia wdzie
zaplacic za mieszkanie, kupic opal, b tv, jach nie Sf! nigdy zamkni~te, Sll zwykle 
kSI~ki. Czasami otrzymywalismy przy pOCZ'ltkieOl nowego biegu zdarzen Ozio;
dzialy zywnosciowe z paczek "unro ki tym osi1jgni,.ciom zaczynam dostrze' 
wskich", kupony malaria16w." gat, jak wiele jest jeszcze do zrobiania. 

Sw6j wolny czas nauczyciele przezna· 
czali na prac, spolecznll. Prowadzono w Danuta Sitek 
szkole specjalny zeszyt, w ktOrym noto
wano rodzaj pracy spolecznej, dat~, ilosc 
godzln. Byty to prace r6i:nego rodzaju, na 
przyklad: remanent '0'1 ZWillZku ze zmianll 
cen, akc]a skupu zboia, prelekcje na te
mal sytuacji ml~dzynarodowej. Nauczy· 
ciele byli organizalorami wielu Impraz dla 
mieszkal'ic6w miasta Z chwile, zakupu 
przez szkol, projeklora filmowe~o raz '0'1 
mies' cu wyswiallano filmy dla mleszkan
row. 



pomoc wi~zniom ~iezionym na wiedl/wosc i odwaga. to cechy, kt6re 
roboty do Niemiec I ich rodzlnom. zyskuj~jej szczeg61ne uznanie Kie
Pod jej kierownietwem dziewcz~ta dy czy to podwladnemu! qy kale
gromadzl'l dla nich odziez Izywnosc. zanca, ezy nawet komus nteznaJo

W 1945 roku po przejsciu do pra rnemu dZieje silil krzywda, staJe 

§ylwetki 

cy nauczyclelskiej do Nasielska or smialo w obronie pokrzywdzonego. 
ganizuJe druzyny w szko!a h pod smialo broni slusznej sprawy, co nle 

Harcerstwo byto jej asj~ (cld.) 

III. Harcerka 
Tak, pasJCl jej zycia byto harcer

stwo. Z organizaei'l tq zetknf;lla Sll(! 
jeszcze jako uczennica prywatnego 
gimnazjum w Warszawie i pozostala 
je] wlerna ai: do ostatnich chwil swe~ 
go dlugiego zycia. Przeszla w nie] 
wszystkie stopnie "wtaj mnicze
nia", mozna by powledzlec. ie prze
szla drogl(!.,od zuch6w az do szari:". 

W 1915 roku sklada przyrzecze
nie i od razu wraz ze swym zast~
pem "weiqgni/ilta" zostaje do praey 
konspiracyjnej, kt6ra.z kazdym 
dniem bflzanla sll(! nlepodlegle) 

Stanislaw Roman TYC Lat 38. Urodzo
ny pod znaklem Lwa. ionaty, zona Anna, 
Dwoj dzleel, syn Rafal tat 9 i c6r1<a Pau· 

Janusz KONERGEAGEA urodzony 
3,10.1937 r. w Nasielsku. Z miastem Iym 
zwillzany jest przez cale swoje i.ycie. Ab
solwent Liceum Og61noksztalC<lcego 
Na ielsku. TlIehnikum Ekonomicznego w 
Nowym Dworze Mazowieckim , Uniwer
sytetu Warszawskiego 

W latach 1955-1957 pr cownik Kasy
Sp6Idzjelczej. Od 1957-1970 prowadzl! 
wlasny Zaklad Wulkanizacyjny, W lataeh 
1970-1974 Sekretarz Prezydium Miaj
ski j Rady Narodowe! w Nasielsku. Od 
1974-1983 r, Kierownlk Osrodka CO
BAABiD w Lelewle. W latach 1983·1992 
Prezes Spaldzlelni Inwalid6w TELMET w 
Nasielsku. Cd 1992 r, wlasciciel PPHU 
..JAN POL" w Nasielsku W ostatnlch wy
borach do Rad Narodowyeh losta! wybra
ny z Okregu 3 na Aadnego, a naslllPnie 

Polski staje silil eoraz bar ziej, inten~ 
sywna i konkretna. Wraz z Innyml 
hareerzami bierze udzial w rozbroje
niu Niemc6w w listopadzie 1918 ro
ku. Gdziekolwiek rzuci)q los czy to 
na wles, czy do Nasielska czy tez do 
80dzentyna zaklada druzyny har
eerskie i razem z innymi dziewczl(!
tami I kolegami z drui:yn ml(!skich 
bierze udzlat w organizowaniu zycia 
w odrodzonel Polsce. 

W roku 1927 otrzymala stopien 
harcmlstrza. oct roku 1923 do 1938 
pracuje na terenie Mlawy. Za~h.owal 
si~ p1lilkny album z dZlalal~oscl har' 
cerskiej w tym mlescie ollarowany 
druhnle Jadwidze przez mlawskie 
harcerstwo, kledy to w 1938 roku 
przenoszona Jest slui:bowo do 
Rembertowa jako nauczycielka-in
struktorka do eksperymentalnej 
szkoly prowadzonej metodaml har
eerskimi Na wdzi/ilcznosc harcerzy 
z Mtawy zasluzyla tym, ie zaloiyla 
tu ieriskie druiyny harcerskie oraz 
tym, ze przez wiele lat byla komen
dantkq I hulca zenskiego na Mazo
wszu, kt6ry obejmowal taki:e powiat 
przasnyski i eieehanowski, 

Pracy nauczycielskiej i harcer
skiej nie przerywa n';lwet w okr~sie 
okupaeji hitlerowskleJ. Prowadzl taJ
ne nauczanie I zastlilPY harcerek. 
Sama nalei:y do druzyny instrukto
rek. Jako cztonek tajnej druZyny pro
wadzi propagand~ na rzecz odzy
skania niepodleglosei. organlzu)e 

lina 10 miesi~cy, 
Szkolll PodslwoWll ukonczyf w Nasiel· 

sku, a nastllpnle w 1977 roku ukonczyl 
Technikum Rolnleze w Gollldkowle, 

Po skonczaniu szkoly ~rednlej rozpo
czi\1 prae(! w Urzedzie Mlasta I Gminy w 
Nasifllsku na stanowlsku Inslruktora rol
nego. 

W 1980 roku wyjei.dZa do USA. gdzie 
dZiekl pomocy Portorikansklego Stowa· 
rzyszenia Spolecznego, kt6re !undula mu 
stypendium, rozpoczyna studla na Rut
gers University w New Brunswick N J" 
g zie konczy tzw. Szkol(! menegeron. Po 
powrocle do Polski ponownle odejmuJe 
prace w Urzedzie Miasta i Gminy Pracuje 
na samodzielnym slanowiskU d/s ochrony 
srodowiska gospodarkl \Yodnel' geolog" 
W 1990 r zosta/j'e powolany na slanowi
sko Sekr tarza rZlldu. Radny poprzed
nlej I obecnej kadenejl. W wrzesni,u br. 
zostaje Z-Cll burmlstrza Mrastlll Gmlny. 

Pasjonuje sie zabytkaml Wyrszem tel 
pasfi jest fakt, i.e mieszka w zabylkowym 
dworze z 1858 roku, kt6rego jest wlasei
cielem. 

.. .. 
na .1 SasJI Rady na deleg.ata na Selmlk
WOjew6dZkl w Clechanowle, 

Zwolennik efektywnosci, przedsilibior- •• I mozllwosc ~ykazania Sl/il ma Cl w 
czosci i post'i'PU w gospodarce rynkoweJ. dnlach pokoJu. N~ druhn(l, Jadzlfi! 
Znany od wielu lal dzialacz spoleczny. zawsze kazdy mogl IIczye. Spra-
Haremlslrz PL 

stawowyeh i szkole sredniej i kieruje 
ich pracl'l oraz szuka dla nich kadry. 
Wci1jga do pracy bylych instrukto
row i harcerzy, a twe szkoli mlodl'l 
kadrlil. Ciekawostkq moze bye to, ze 
organ!zo.w~lanas,ielskie ~ru~y.n~ po 
I woJnle sWlatoweJ, organt uJe Je I po 
II wojnie sWiatowej. 

W 1948 roku odehodzi na pewien 
czas 0 harcerstwa Ale ezy na pew
no odehodzi? Mlodziez uCZlilszeza
jl'lca w tyeh latach do nasielskiego 
gimnazjum pamif;lta il'l jako druhn'i1 
Jadzilil. ana byla zawsze do ich dys
pozycji, Do hareerstwa wraca w 
1957 roku i wlaseiwle po raz trzeei 
organizuje nasielskie harcerstwo. W 
roku 1965, roku pililcdzlesllileiolecia 
pracy W o.rllanizaeji, kO,nczy czynnq 
dZiafalnose, co wcale nle znaczy, ze 
zrywa z ni1j kontakt. Jeszcze w 1966 
roku z ramienia rady pedagogicznej 
LO w Nasielsku pel i funkej~ ople
kunadruiyn hareerskle~.Stan zdr?
wia druhny Rostkowsklej stale Sl(l 
jednak pogarsza i nie moze jui 
uczestniczyc bezpoSrednio w praey 
zast~p6w i druzyn. Praca w nich z 
chwilq odeiscia druhny Jadzi nle 
upada, zostala bowlem w nich k~dra 
przez niq wyszkolona. Choclaz zYle 
nieco na ubo,czu, to jednak pozo~ta
je w kontakcle z problemaml naslel
skiego hareerstwa. Po rady przy
chodzq dru,zynowi, z nimi przycho
dZq ich podopieczni. Ci ostatni przy
chodzq lez sami, aby w czyms po
m6e lub poczytac druhnie ksiqZk~, 
bo wZTok juz je) na to nie pozwala. 
Raduje jl'l samo ich przyjseie i to 
szczebioeqee "Czuwaj" zamiast 
dzien dobry. 

W uznaniu zaslug druhny hare
mistrz PL Jadwigi Rostkowskiej, za
slug jako nauczyeielki, ale chyba 
gl6wnie jako nauczycielkl-inst,rL!
ktorki deCYZJq Prezesa Rady Mlnl
str6w z dnia 7 Iipca 1969 roku przy
znano jej rent~ specjalnq. 

Juz za zyeia jako harcerka IJako. 
instruktorkajest wzorem dla dZleCI I 
doroslyeh. ej drogowskazem jest 
prawo Iprzyrzeczeni harcerskie. W. 
prawie harcerskim nie ma dla nie) 
punkt6w, kt6re obowiqzujq tych naj
mlodszych. a starsI mogCl Je poml
nqc. Nie przystosowuje prawa do 
sieble i swoieh potrzeb, ale siebie 
przystosowuje do wymagan prawa i 
wierna pozostala zawsze przyrze
czeniu, ktore zlozyla. TWierdzlla, ze 
najwai:nie)szym iej odznaczeniem 
jest KrzyZ harcersk. Tym, co fasey
nowalo wszystkich jej wychowan
k6w bylo to, ze prawa uczyla po~ 
przez swoj zycie, poprzez SWO] 
osobisty przyklad. 

Jako hareerka bierze udzial w 
pracy konspiraeyjnej w okresie pier
wszej wojny swiatowej. Odzyskanle 
wolnosci pobudza jq do wydajnie)
szej pracy dla srodowiska, orqaniz 
Je drui:yny hareers ie, zespory arty
styczne, zbiera upominki dla zolnie
rzy, pomaga slabszym, SWq posta
Wq chce "zmieni6 swiat na lepsze", 
Po raz dru9i podejmuje dzia/alnose 
konsplracyJnq w okresie drugiej woj
ny swlatowej. Kiedy Ojczyzna byla 
w niebezpieczenstwie nie szcz~dzi
la sil i umlej(ltnosei, aby w minimal
nym choeiai: stopniu przyczynic sil(! 
do przyblizenia chwili wolnosci. 

. Twierdzi jednak, ze harcerze, eho
eiai: przydatni w czasach wOJen
nyeh wlaSeiw'" atmosferlil do praey 
,!, ..... • J 

zawsze bylo popularne. 
IV. Corka 

Przedstawiaj~c postacdruhny hm 
PL Jadwigi Rostk0\>fskiej jako wzo
rzee do naSladowanla dla mlodzlezy 
harcerskiej Nasielska zwr6cic nale
zy uwag(l na postawf;l Druhny wo
bee swych najblizszych. Jakq byl,a 
c6rk'l? Na poczqtku wspomnlelis
my, ie matki prawie nie znala, po
niewaz zmarla, gdy dhna J, Rostko
wska miala 2 lata, tarsi mieszkan
cy miasta pamr/iltai'l/'eszcze )ej oJca, 
kt6ry w okresie m /ildzywoJennym 
by! burmistrzem w Naslelsku .. To 
takie postac niezwykla I wspantala. 
Zyl 95 lat Corka Jadzia byla )ego 
nadziejq i ostojq. Nie zawiodla )ego 
zaufania. Pisze 0 tym w prostym 
wierszu, kt6ry dedyku]e c6rce. Oto 
]ego fragmenty: 

"Jedynaczka moja kochana, mi
la 

Matka Twa obrala lml!;! dla Ciebie 
Kr610wej Jadwigi, kt6rq bardzo 

czci/a 
Za ofiarnose Polsce, z zaparciem 

siebie, 

a! gdyby ona teraz z nami ~yla, 
to na pewno bardzo by sll(! eleszy

la, 
Ze eorka jej kochana, nlegdys 

mala 
Wszystkie jej zyezenla jui: wyko

nala. 

Praea twa har erska byla niemala 
I ,~iele dzielnych ludzi wychowa

ia... 

Z lat dzieci~cych, kiedy by'la na 
pensjl, zaehowal si~ pamJliltnl~. WI
dac z nle~o pifi!knq milost dZlecka 
do rodzicow (mlala macoch~) i do
mu rodzinnego. CZy1amy w nim na 
przyklad: "Aeh, Boze, mysllil so~ie! 
ze jeieli 86g da doczekae, to za pl./ilC 
tygodni bf;ld~ w domu. Achl Boz~, 
jak to dobrze!II". W Innym zaplSle 
czytamy: "Jak ja sil(! ciesz(l. ie z 
pisania mam same 5. To tylko z~
wdzi~czam Orog1e) Matusi, ze mnle 
ladnie pisac nauczyla". Ojoiee I mat
ka sniq silil jej po nocach. I prawle 
dzien po dniU obok zapls6w 0 na
uee, 0 kolezankach, oosiqgni/ilciach 
znajdujCl si(l zapiski p dobne do te
go: "Jak mi okropni tt;lskno do Zlo
tej Mamusi, do Srebrnej Mamusi, d~ 
Tatunia Z/otego. T~k dawno ~Ie WI: 
dzialam oczu Oroglch Rodzlcow, JUZ 
tak dawno nie patrzl(! na ich Drogie 
twarze. Achl Boze, kiedy to nastq
pi". 

V. KONKLUZJA 
Przedstawiajqe postac dhny hm 

RP Jadwigi Rostkowskiej staralismy 
sil(! pokazac jq jako.dziecko, corklil, 
kolezanl<f;l. nauczyclelkf;l, Instruktor
k~ harcersl<q, przyjaciolk~, po· 
dwladnq i przelozonq. Jest to oso a 
pochodzqca z naszego miasteczka. 
z naszego hufca i naszych druzyn. 
Zebrana dokumentacja potwi rdza 
pililkne cechy je; charakteru. Jej po
stlilpowanie moze bye wzorem za
r6wno dla najmlodszych harcerzy 
zueh6w, dla mlodziezy starsz~j, jak 
i dla Instruktorow, Jest postaelq au
tentycznq, cich'l bohaterkl'l codzlen
nej mr6w?~j pracy. PrzY)'i1cle prz~~ 
hufiec imlenla dhny hm PL Jadwigi 
Rostkowskiej wnloslo z pewnosciq 
nowy, niezwykle wazny element do 
ksztaltowanla wlasciwyell postaw 
naszyeh zuch6w, harcerzy jak i in
truktor6w. 

Andrzej Zawadzki _ 



, 
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"Dzi~kujemy Wam" mowili i 
spiewali ucznlowie. Dzi~kuje
my Wam za trud wtoiony w 
nasze wychowanie i naucza
nie. 

W Koncercie wdzi~znosci 
udzial wzi~li: Przedszkolaki
P<?d kierunkiem Pani Wandy 
WyszomirskieJ i Pani Ewy Sle
sik, uczniowie Szkoly Podsta

z'~ ~emyWa 
dokonczenie ze str. 1 

I. tak, ze Szk~ Podstawo
we] Nr 1 nagrody otrzymali: 
Halina Kosinska, Zofia lawa
dzka Elibieta Olszewska, 
Sfawomir Chojnacki, Wiesla
wa Kowalska i Jan Michalik. 

Ze Szkoty Podstawowej Nr 

Na zdi~ciu: Uroczystos(; wr~czenia nagr6d 

2: Soiena Kozlowska, Jadwi
ga Sierzputowska, Danuta Si
tek, Hanna zawadzka i Ma
riusz Kraszewski. 

Z lasadniczej Szk~ lawo
dowej; Joanna Wajda. 

Z Liceum Ogolnoksztal
cqcego: Elibieta Nowotka, 
Ewa Tulej, Elibieta Fijalska 
Maria ZoInierzak i Wanda Ci~ 
chocka. 

Gratulujemy! 
Nast~pnym bardzo mitym 

akcentem spotkania byl 
"KONCERT WDZIE;CZNOS
CI" w wykonaniu uczni6w na
sielskich szk6l. 

wowej Nr 1, ktorek· program 
przy~otowala Pani atarzyna 
Zawleska, uczniowie Szkoly 
Podstawowej Nr 2 pod k1e
rownictwem Pani Lucyny 
Pawlak, uczniowie Szkoly 
Podstawowej w Piesciro
gach, ze slynnym jui kabare
tem "OTTO" pod kierunkiem 
Pani Hanny Sotowicz, oraz 
uczniowie Liceum Ogolno
ksztalcqcego, ktorym pro
gram przygotowal i kierowal 
calq CZ~~Clq artystycznq Pan 
Henryk SliwinskI. 

• 

Humor
 

iywioty - Widzlmy. 
- A onl nie widzieliL ..
 

Nauczyeiel pyla Jasia.
 
- Jakie znasz zywioly? Dziecko
 
- Ogien, woda. w6dka - odpo

wiada Jaslo. Spotykajq si{l dwaj przyjacie
- W6dka? Jasiu. co ty wyga Ie: 

du]esz? - Dlaezego jestas laki smut
- A tak Proszl;l pana - upiera ny? - pyla pierwszy. 

sil;l Jasio. Kiedy tata wraea pija - Spodziewam si~ dzieeka. 
ny do domu, mama zawsze m6 - To pow6d do radosei! - wola 
wi: "notak,ojciaczn6wwswoim pytajqey. 
zywiole". - Gdzie tam! Wciqi nie wiam, 

jak powiadomie 0 tym moj'l zo
Wypadek nl;l. 

PomocNa g6rskiej drodze zdarzyl si~ 
wypadek. Rozmawiaj'l dwaj ml;!iowie. 

Policja przesluehuje bae{l, je . - Czy pomagasz zonie? - pyta
dynego swiadka wypadku. plerwszy.

- Jak to bylo? - Takl - przy gotowanlu. 
- Ano chodita, to wam poka - A ona toble pomaga? 

rz{l. Widzita tamto drzewo? - Tak - Przy praniu. 

Legenda i fakty 0 powstaniu 
herbu Prawdzic 

dokonczenie ze str. 1	 nach Jl;!drzej Dinheim, herb zo
ny swej, Prawd{l, albo inaczej 
kola ielazne ojczystemu Lwu wdobroczy!1c{l dzielqc si{l z nim 
lapy wlozyl. Tak wlasnia poupolowanq zwierzynq. 
wstal herb zwany Prawdzieem. Znudzilo si{l Androdowi zyeie 

Potomstwo tej rodziny zalezna pustyni. Postanowil rozstac 
nie od d6br swoich, roznych nasi{l ze swoim przyjacielem i ru
zwisk uzywalo. Jut w 1313 rokuszyl w drogl;l powrotnq. Po pow
podpisywali si{l jako hrabiowie z rocie zostal schwytany przez 
Trqbek, inni z labiezyna. Gulzolnierzy swego dawnego pana 
czewa czy Szczawina. W Euroi odeslany do Rzymu. Tam w 
pie podobnych herb6w uzywali Coloseum mial potykac sil; z 
Emmeorumowie w Anglii i Maladzikimi zwierz{ltami. Kiedy An
spinowie we Wloszech. W Poldrod stan'll na srodku areny, z 
sce tym znakiem piecz{ltowalo klatki wypuszczono Iwa. Wielkie 
sil;! ponad 120 rodzin m.in. Areibylo zdziwienie Rzymian, gdy 
szewscy, Baranowscy, Brubestia zamiast rozszarpac ezlo
dzynscy, Cybulscy, D{lbscy, wieka, przywarla do niego ni
GoI{lbiewsey, Kruszyrlscy, Kuezym wierny pies. Byl to bowiem 
charsey, Kurscy, Mar'ikowsey, ten sam lew, kt6rego Androd 
Nleborowsey, Nasielsey, Parykiedys uleczyl... Nie dose, ze 
sowie, Radzanowsey, Sokolodarowano zycie mlodziencowi 
wscy, laj'lezkowscy. to jeszeze zaopatrzono w 

Na koniec nalezy zadae pylapokazn'l fortunk{l. Od tego mo
nie. Dlaezego Prawdzic Jest hermentu Androd uzyskal pozwole
bem naszego miasta? Wsr6d nie na piecz{ltowanie si~ wize
wielu nazwisk piecz~tuj'leychrunkiem Iwa. 
si{llym znakiem, zwraeaj'l uwaJeden z potomk6w naszego 
g{l dwa: Radzanowskich i Nobohatera! m'lz wojen~y I dzielny 
sie/skich. Jak wiadomo pierpOj'l1 za zon{l dzledzlCzk{l wiel
wszym prywatnym wlaseicielem kiego maj'ltku, kt6ra si~ czerwo
Naslelska zostal w XIV w. ryee·nym murem pieez{ltowala. No
rza J nusz z Radzanowa, byewy sw6j herb w ten spos6b ulo moie od jego herbu rodowaQozyl, ze do iwa mur ezerwony do
przejr:lismy Prawdzica. A moze lqezyl. 
Jest to zaslugct Jana NosielskieNiekt6rzy potomkowie tej ro
go, kt6ry byl wlascicielem Nadziny osiedlili sir: nad Renem i 
sielska w XVII wieku.Przyjl;lli nazwisko Dinheim. Je

Opracowalden z Dinheim6w, J{ldrzej, wal
AndrzelCZqcy w druzynie Boleslawa 

W. Kordulewskl
Krzywouste~o okryty slaw'l 
wielkiego wOJownika osiadl na 
stale w Polsce. Okolo roku 1123 
poslubil jedynq c6rkl;l Jana 
Prawdy, sf;ldziego ziemskiego 
G.o~tY0skiego, hrabi na Szcza
Wlnle I Trqbkach. Po zaslubi
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Pr~~l~my ~swiaty inau~~~i~li 

14 paidziernika obchodzony 
jest uroczyscie Dzien Nauczycie
la. Z tej okazji prezentujemy wy
wiad z Pani q mg r Barb rq 
Kaminskq - prezesem Oddzialu 
Zwiqzku Nauczycielstwa Polskie
go w Nasielsku, nauczycielk q 
Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Ste
lana Starzynskiego w Nasielsku. 

Prosilbym, aby na poc~tku 
powledziala Pani kilka s/6w 0 
sobie. 

W szkole pracuj~ dziewiqty rok. 
Od poczqtku jestem czlonkiem 
Zwiqzku Nauczycielstwa Polskie
go. W maju na konlerencji spra
wozdawczo-wyborczej Oddzialu 
powierzono mi funkcj~ prezesa 
miejsko-gminnej organizacji 
zwiqzkowej. 

A jaka jest kondycja tego 
ZWlllZku w naszej gmlnie? 

W 15 plac6wkach oswiatowych 
gminy do zwiqzku naleiy 107 
os6b. Stanowi to 65% wszystkich 
pracownik6w oswiaty. Do organi
zacji naleiq gl6wnie nauczyciele, 
ale mogq tei naleiee pracownicy 
administracji i obslugi. Sq szkoly, 
gdzie uzwiqzkowienie wynosi pra
wie 100%. Naleiq do nich plac6
wki w Cieksynie, D~binkach, 

Szkole Podstawowej nr 2. Sq 
szko!y, w kt6rych nie ma zwiqz
kowcow, ale ostatnio cz~se na
uczycieli z tych szk6! wyrazila 
ch~e przynaleinosci do Zwiqzku. 
Niepokojqcy jest fakt niezorga
nizowania licznej grupy emery16w. 
Rozumiemy ich rozgoryczenie po
dzi~kowaniem kolejnych ekip rZq
dzqcych, jakie otrzymali i 
otrzymujq za wieloletni trud, a 
przypomnijmy, ie oni pracowali 
tui po wojnie w warunkach 0 wiele 
trudniejszych nii dzisiejsze. Ko
nieczne jest jednak dochodzenie 
swoich praw, chociaiby drogq 
zwiqzkowq. 

A jak wldzi Panl zadanla 
ZNP? 

Zmiany, jakie zachodzq w na
szym kraju sprawily, ie nie moie
my bye bierni wobec 

IYelE 
IELSKA
 

narastajqcych problemow. W dal
s<~.'m ciqgu b~dziemy przeciwsta
wiae si~ post~pujqcej deg adacji 
szko!y i pauperyzacji jej pracowni
k6w. Podejmujemy dzialania ma
jqce na celu stworzenie warunk6w 
normalnego funkcjonowania os
wiaty stosownie do stawianych 
przed nimi zadan i spo!ecznych 
oczeki an. 

ezyli nic, co si~ dzieje w kraju 
nle pozostaje poza zaintereso
waniem ZwiCizku. 

Zdecydowanie tak. Stwierdzam 
jednak, ie nie prowadzimy dzia!al
nosci politycznej i zdecydowanie 
przeciwstawiamy si~ pr6bom wy
korzystania zwiqzku do walki poli
tycznej. 

ezy na terenie nas%ej gminy 
istniej" inne organizacje zwillz
kowe nauczycleli i pracowni· 
k6w oswiaty? 

W tej chwlli nie ma, ale pami~
taimy, ie wielu nauczycieli nie na
leiqc do iadnego zwiqzku, nie rna 
iadnej reprezenlacji wobec pra
codawcy. Wyst~puiqc w obronie 
praw pracowniczych, wyst~PUi9
my takie w ich obronie. Wydaje 
si~ jednak, ie lepiej byloby, gdyby 
przy!qczyli si~ do kt6rejs z org3ni
zacji zwiqzkowych. Ch~tnje wi
dzielibysmy ich w naszym gronie, 
jeieli jednak majq jakies obiekcje 
w stosunku do ZNP, to dobrze, 
aby zglosili akces do innego 
zwiqzku nauczycielskiego. 

Oswiata bardzo cz~sto podia
ga r6z.nego rodzaju reformom, 
kt6re na og6/ jej nle wzmacnia
jll. W nied/ugim czasie czeka 
szkoly przej~cie ich przez sa
morzCidy gminne. 

Proces przejmowania szk6J 
przez samorzqdy gminne jest nie
unikniony. Sprawa ta w dalszym 
ciqgu budzi jednak wiele kontro
wersji, niepokoju i obaw. Uwaia
my, ie nauczyciel pracujqc w 
szkole samorzqdowej, powinien 
pozostawae pracownikiem pan
stwowym i panstwo winno gwa
rantowae pieniqdze na jego 
wynagrodzenie. Pr6bki niedosko
nalosci proponowanego systemu 
mielismy w naszym wojew6
dztwie, gdzie jedna z gmin, w kt6
rej przej~to jui szkoly, nie miala w 
przepisowym terminie pieni~dzy 

na pensje. Gmina zaciqgn~la kre
dy1, ale kredy1 to dodatkowe pie
niqdze z kasy gminy. Jestem 
przekonana, ie chcqc reformo
wac oswiat~, nie mozna tego robie 
metodq pr6b i bl~d6w. 

Czego w takim ralie Zyczyc 
nauczycielom w dniu ich swi~ 
ta? 

Wiary w lepszq przyszlose ~Jc,I· 

skiej oswiaty i... chyba wy1rwalos
ci. 

W imieniu redakcji prosz~ 
przYillc najlepsze zyczenia 
wszelkiej pomyslnosci dla na
uczyciell naszej gminy, no i tej 
wiary i wytrwa/osci. 

Rozmawial: 
Andrzej Zawadzki 

Ze szczegolnq uwagq zapozn a
lismysi~ z tresciq artykul6w w nr 
5 i 6 Zycia Nasielska dotyczqcych 
dzialalnosci Banku Sp6ldzielcze
go w Nasielsku redagowanych 
przez Pan a Jaworskiego Krzy
sztola. 

CZy1ajqc artykul 0 blaskach i 
cieniach w BS ma si~ wraienie 
jakby ten Bank dzialal od niedaw
na. 

Zarzqd w podanym sk!adzie 
dzial od 1.07.1994 r. i nie ponosi 
zadnej odpowiedzialnosci za stan 
dotychczasowy. Warto zauwaiye, 
ie przez 13 lat (1.10.1973 r. do 
31.10.1986 r.) Pan Jaworski Krzy
sztof byl dyrektorem tej firmy, a 
przez nasl~pne 4 lata dzialat w 
Zarzqdzie z czego od 24.03.1990 
r, do 23.07.1993 r. jako Prezes. 

Smutne jest, ze na lirm~ z tak 
dlugoletnimi tradycjami padly cie
nie. Czyzby autor artykutu dopiero 
te,az zorientowal si~, ie dzialajqc 
jako Prezes Zarzqdu Banku Sp6!
dzielczego w Nasielsku podejmo
wal nietrafne decyzje. Powstaje 
py1anie czy pisanie przez Pana 
Jaworskiego w miejsco"·.'Ym cza
sopismie szkalujqcych ariykul6w 
jest pr6bq re abilitacji, czy pr6bq 
przeniesienia iny na innych. 

Danie swobody decyzyjnej w 
1990 r. wszystkim organom samo
rzqdowym nak!adalo na osoby za
rzqdzajqce szczeg61nq 
odpowiedzialnose za pro"/8dze
nie firmy udzialowej. Prowadzenie 
dzialalnosci bez analizy i przewi
dywan przy bardzo wysokim sto
pniu ryzyka dalo efekt poprzednim 
Zarzqdom w postaci kwot zale
glych i zwalnianych ludzi z pracy. 
Trudno uznawae za dorobel; 8an
ku upofzqdkowanie spraw czlon
kowskich oraz wyp!acanie 
odsetek od wklad6w oszcz~dnos
ciowych czym szczyci si~ Pan Ja
worski. SCI to podstawowe 
statutowe obowiqzki. 

Podawane przez autora artyku
low propozycje wyjscia z trudnej 
sytuacji byly nie przyj~te przez Za
rZqd i Zebranie Przedstawicieli po
niewai nie wskazywaly iadnych 
logicznych rozwiqzan. Opinia spo
!eczna glosi, ie Pan Jaworski wi
dzi sp61dzielczy charakter Banku 
tylko w jednym w daniu, a miano
wicie On sam w roli rezesa Za
rZqdu ze wskazanq osob q 
to arzyszqcq na stanowisku dy
rektora. 

Jednoczesnie naleiy stwier

dzie, ze takie Postfilpowanie d!ugo
letniego pracow ika Banku oraz 
czlonka daje ne atywnc skutki dla 
firmy, a jednoczesnie jest t dzia
lanie ze szkodq dla cal j spolecz
nosci gmin: Nasiel k, Winnica i 
Swier ze. 

Pomi 0 tych nietaklownych 
dzialari Pana Krzysz ola Jawor
skiego Ban Sp61dzielczy w Na
sielsku dziala normalni . Obecny 

arzqd uporzqdkowal niecierpiq
ce zwloki sprawy administracyjne. 
W trybie normalnym reali uje si~ 

wplaty i wyp!aty oszcz~dnosci 
oraz przydziela kredy1y. 

W miesiqcu wrzesniu staraniem 
Zarzqdu uruchomiono kredyly 
modernizacyjne. kt6rych do tej po
ry Bank nie realizowal. Mysli si~ w 
niedlugim czasie uruchomie kre
dyty suszowe. Bfildq one korzyst
nieJsze nii os atnie. Realizacja 
prawidlowej dzialalnosci m ie od
bywac si~ tylk przy sp6jnie zia
lajqcej Radzie adzorczej i 
Zarzqdzie. Na ei:y przyznae. ie 
obydwa te organy samorzqdowe 
wsp6! racujq bez zakl6 en. 

Jest zrozumienie i lroska 0 

Bank. Nie ma podzia!6 ja pisze 
Pan Jaworski. 

Od poczqtku nast~pnego roku 
Bank b~dzie prowadzil wy! cznie 
dzialalnosc bankowCl zgod ie z 
podJfiltq uc walq na Zebraniu 
Przedstawicleli. Obecnie prowa 
dzona wyprzedaz ze sklep6w 
AG D i eblowego wynika z konie
cznosci pozbycia si~ prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej, a nie 
ze zlej kondycji Banku Uwaia si~, 
ie towar bE;dqcy wyprzedaiy 
znajdzie szybko swoich nabyw
c6w poniewai jest w pelni spraw
ny, a jednoczesnie cechujCl go 
niskie ceny. 

Smutno moze bye autorowi r
tykul6w z powodu zaprzestania 
prowadzenia p dj~tej przez iego 
dzialalnosci gospodarczej nie z 
myslCl 0 zyskach dla Banku. 

aleiy nadmienic, ie do konca 
bieiqcego roku b~dq pod jmowa
ne inne jeszcze decyzje niesa
tysfakcjonujqc na pewno Pana 
Krzysztofa Jaworskiego lecz ko
nieczne dla normalnego dzialania 
Banku i sluienia tej spo! cznosci. 

Prezes Zarzqdu 
mgr inz. Iren usz Gorecki 

Przewodniczqcy 
Rady Nadzorczej 
Hen k Krajews i 

Repertuar kina "Niwa"
 
1. 28.-30.94. 
"SPEED" - niebezpieczna szyb

kose" - prod. US ,dozw. od lat 12, 
godz.17,00, 

2.04.-06.11.94. 
"KOLONIA KARNA" - prod, USA, 

dozw. od lat 12, godz. 11.00. 
3.11.-13.11.94. 
"W An EARP" (szeryf Earp) 

prod. USA, ozw. od lat 12, godz. 
19.00. 

4.11.-13.11.94. 
"KOCHA KIOPOTY" - prod. 

USA, doz . od lat 15, godz. 17.00. 
5. 14.-20.11.94. 

"THE FLiNSTONES" (Flinstono
wie) - prod. USA, bez ograniczenia 
wieku, godz. 17.00. 

Kino przyjmuje zama ienia na 
eanse zbiorowe - cena b'letu 

30,000 zt 
6.17.-20.11.94. 
"CO GRYZIE GILBERTA GRA

PEA" - prod. USA, dozw. od lat 15, 
godz, 1900 

7.25.-27.11.94. 
"TATA I MAlOLATA" - prod. 

USA, dozw. ad lat 12, godz. 17.00. 

ZAPRASZAMY!!! 
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Zdzisla w Pietrzak
 
06-130 NASIELSK, Siennica 51
 

tel. 12-303
 

~: 
PRZEDSI~BIORSTWO 
BUDOWLANO·MONTAioWE 

111. ! 
!I 

zaprasza 
Il tV. V lvartC$( 

SKlADU MATERIAlOW 
BUDOWLANYCH
 
Oferujemy 110 tJtrakcyjllych cellach: 

* stal dwuteowtl, i ksztaftowniki ; 
* ~r~ty stalowe, iebrowane, 

I gJadkie ~ 6 7- ; 20 ; 
* wapno, i cement; 
* pap~, i lepik ; 
* wem~ mineralnct, i styropian ; 
* tarcic~ (W 5zerokim asortymencie ); 
* otwory okienne, drzwiowe, 

i oscieinice ; 
* bloczki z betonu kom6rkowego 

( gazobetonu ); 
* cegl~: dziurawk~, krat6wk~, wapie

nno-piaskow'll i pefnil ; 
* glazur~, i terakot~ ; 
* mne materialy budowlane: 
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"GRYF" S.A. oddzial Ciechan6w _ 

informuje, ze no terenie Nasielsko 
i okolic, zawiero umowy ubezpieczeniowe 
posrednik 

Graf,yll(1 Turek 
06-130 Nosielsk, ul.Starzynskiego 7/5 

tel. 12-609 
~ POZIOMO: 4. anglelski skr61 ONZ. 5 wieszcz arodowy 

8 w mlologll gr. jeden z wlo.lr6w. 9. zdrobniale Imlli zenskle 
~ (3.09). 11 plerwlo.slek z rodziny Io.nlo.nowc· w (159) 
~ 12 ozdob z morza 15 za o.da 16. lelewizyjny wyblelacz 
r" 18 zno.ny polski kolarz. 20.' 14159.. ' 22 mazurskl poela 
- ~ Z przelomu XIXIXX w. 23 ameryko.riskle 'w porz'ldku'. 
~ 25 znak zodiaku, 27 pierw o.zlek chem 0 IIczble o.lom n 
""'J 28 rzeka w Nlemczech. 30. sto.rozytna stoll 0. SWlata, 

_ ~ 3. bokserski ·st6I'. 34. eglpskie b6stwo. 35 zabawo. . 
........-... 37 dZlki kuzyn wala. 39. do gry w bilo.rd, 40. g6rna CZlisc': 

t-...... konczyny dolnej, 42. nie Io.wa. 43. duzy krewniak kola 
~ ~ 45 kratna bo.sniowego czarodzlejo.. 46 zo.mek blyskawlczny, 
~ 48. material IworzyWo. szlucznego 49. 'pusta' waga 

....CJ PIONOWO: 1 w m11010 ii gr. maiko. 12 c6rek I syn6w ukaro.· 
na przez Her~. 2. swi~ly z prezent mi, 3 dom jednorodztn
ny. 4. mo.rko. ko.rabinu maszynowego. 5 1000 mm 6 pler

~ wio.slek chem 0 liczbre atom. 17 7. reklo.mowe mydelko. 
10. cynk, 12 bryla geom lryczna 0 Idealnym kezlalcle, 

~ 13. przedwyborczy sondo.i', 14 slychac go w g6rach, 

N 17. cZ'lslka elemenlo.rno. z rodzlf1y mezon6w. 19 garnek, sa
go.n, 21 szabla polsb 24 ryje w ogr6dku 26. murowany 

~ na achem. 29. waluta W p61noly Europejsklej. 31 niszczy 
""'J ubranr3 w szafie, 32 solenizo.nl Z 2.V., 33. such go.I'lzko.. 
~ 36. ko.w31e rury. 38. dla niegrzecznych dzieci. 41 chwasl 

polny. 44. cZ'lstka bl Ika zawleraj<)ca informacj~ 0 czlowleku 
~ 47 leden z pierwlo.slk6w odkrytych przez M Sklodowsk<j-Curre 
~ (symbol) 1 
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Pilka nozna Tellis stolo"WM 
Wyniki spotkan Iigi okn~gowej seniorow: 
Zbik - Kuczbork 3:0 
Zblk - Glinojeck 4:2 
Zbik - Curtis 0:5 
Zbik - Narzym 1:2 

Wojewodzka IIga junlor6w: 
Zbik - Kuczbork 2:4 
Zbik - Glinojeck 16:1 
Zbik - Narzym 2:0 

I,..iga Zaczk6w: 
Zbik - Mlawianka 1:2 
Zbik - Dzialdowo 1:0 
Zbik - Nadnarwianka 1:3 
Zbik - Zuromin 0:0 
Zbik - Ciechan6w Trojka 0:0 
Zbik - Raciqz 2:1 

I,..lga Trampkarzy: 
~bik - Mlawianka 2:0 
Zbik - Pultusk 3:0 
Zbik - Ciechan6w Trojka 2:0 
Zbik - Mazowia 1:1 

W Sonsku i Lipowcu odby
Iy si~ wojew6dzkie turnieje 
tenisa stolowego w kategorii 
wiekowej 1982/83 oraz 1984 
i mlodsl, kt6re byly elimina
cjami do finalu wojewodzkie
go 0 Puchar "Sztandaru Mlo
dych". 

Z naszych zawodnikow 
limit uzyskali: Klaudia 
Szadkowska - kt6ra wygra
ta obydwa turnieje, Krzy
sztof Stamirowski - pier
wszy w Sonsku i drugi w 
Llpowcu, Kuba Turczynski 
- drugl w Son sku i pierwszy 
w Lipowcu. oraz lukasz 
Nerc - czwarty w Sonsku i 
trzeci w Lipowcu. 

W meczu II ligl tenisa sto

towego nasielskie tenisTstki 
pokonaly Start Otwock 8:6. 
Punkty zdobyly: Anna Olsz
legier 2,5, Edyta Danisiewicz 
2, Iwona Zyla Stamirowska 
2, Klaudia Szadkowska 1, 
Ptaszek Aneta 0,5 oraz wy
st~pujqC b~z najlepszej za
wodniczki Edyty Danisiewicz 
przegraly w Serocku z Soko
lem 8:4. Punktyzdobyly: Iwo
na Stamirowska 2, Anna 01
szlegier 1, Klaudia Szadko
wska 0,5, Magda Olszlegier 
0,5. 

30 lat nasielskiego IIZbika"
 
W pierwszym numerze nasze

go pisma informowalismy, te w 
tym roku klub sportowy "lbik" 
obchodzi jubileusz 30-lecia. Uro
czystosci z tym zwiqzanych nie 
bylo, poniawaz niakt6rzy uwai.a· 
jq, ze rok by! nieudany. Pilkarza 
spadli do klasy nizszej, a tak w 
og61e to nie speejalnego silil nle 
dzialo. A przy tym brak srodk6w 
finansowyeh uniemozliwit zor
ganizowanie uroczystego spot
kania. 

Ale tak naprawdf(l, to przyczyna 
moim.zdaniem jest inna. NowyZa
rZqd Zblka nie bardza wczu! si(l w 
temat I po prostu zbagatelizowla 
spraw(l. 

Spadek pilkarzy - to weale nie 
tragedia. Obecnie mtodzi, miej
scowi pilkarze radzq sabie zupel
nie dobrze w rozgrywkach ligi 
okr~gowej i nalezy miec na-dzieif(l, 
ze juz nied/uga powr6cq do ligi 
milildzyokrf(lgowej. 

Ale nie tylko sam~ pllkq nozn~ 
Nasielsk tyje. Sq inne dyscypliny, 
kt6re mogq si~ pochwalic wynika
mi juz nawet na skalf;l krajow~. 

Ale nie 0 wynikach chCf;l w tym 
artykule pisac, bo one Sq na bie
zC!co podawane w prasie codzien
neL tygodniowej i w naszym 
miasi ezniku. 

Jako jeden z tych co przed trzy
dziestu laty zakladali klub, mam 
obowiqzek wr6ci6 do wspom nien i 
uhonorowa6 tyeh, kt6rzy przad la

ty zalozyli klub i dzialali dla jego 
dobra. 

Mysl zalotenia klubu zrodzita 
si~ przy kawie i kieliszku win a w 
dawnym barze Nasielszczanka, a 
potem w dzialajqeym klubie mlo
dziezowym "Puchatek". lwOrca
mi tej mysli byli Panowie: Tadeusz 
G'lsiorowski, Tadeusz Kaczynski, 
Jerzy Sitkowski, J6zef Kowale
wski i nizej podpisany. 

Na pierwszym spotkaniu wybra
no zarz'ld klubu w sklad kt6rego 
weszli: Eligiusz Ochtabir'iski - pre
zes, W!adyslaw Sierzputowski 
sekretarz, Janusz Majewski 
skarbnik, Janusz Kurpiecki - go
spodarz, oraz Henryk Zi mak. J6
zef Borkowski oraz w/w zaloi.yeiel 
klubu. 

W niadlugim czasie grono dzia
laczy si~ powiekszalo, przycho· 
dzili nowi i wi'lzali sif;l z klubem na 
dobre i na zle. 

Tu nalezy wymieni6 nast~pne 
nazwiska: Pan Kmiecir'iski, Marian 
Sierzputowski, Janusz Konerber
ger, Szczepan Cygowski, lade
usz Kasiak. Chodyna Edward, 
J6iwiak Franciszek, Gorecki Ale
ksander - to dzialacze spoleczni, 
oraz tycr, kt6rzy z urz~du pe1nili 
funkcj~ prezes6w. Panowi . An
drzej Szczeczko, J6zef ZajCl.c i 
Bogdan Babicz. 

DuzCl rol~ w klubie odegrali 
dzialajClcy w sporcie do dzis pano
wie: Andrzej Zawadzki - kt6ry pro

wadzi! w szkale klup pllkarski, a z 
chwil q zalozenia Zbika, s ybko 
zglosil sW6j akces do wsp61pracy 
i z klubem jest zwiqzany do dnia 
dzisiejszego 

Wojciech Zaciewski, kt6ry z 
chwilq zalozenia klubu by! pilka
rzem aria W~rszawa, ale szybko 
przeszedl do Zbika i przez wiele lat 
wystfilpowat na boisku, a potem 
zostal trenerem i jest nim obecnia. 

Waldemar Wroblewski - r6w
niez w ChWlli powolania klubu byl 
zawodnikiem Poloni Warszawaja
~o bokser, p6iniej przeszedl do 
Zbika i przez wiele lat wystfilpowal 
na boisku. P6i iej byl trenerem 
pllkarzy. Zalozyl r6wniez s kcjf(l 
bokserskq, kt6ra zaczfilla osiqgac 
niezle wyniki. Szkoda, te szybko 
upadta. 

We wspomnieniach nie nalezy 
zapomnie60 bylych sportoweach, 

kt6rzy przysporzyli wiele radosei 
nasielskim kibieom. lacy pilkarze 
jak: Maciej Osinski, Tadeusz Zie
mak, Piotr Kosewskl, Waldemar 
Michalcewicz. Wi slaw Mazurkie
wicz, Wieslaw Domata, Bogdan 
Sitek, Stanislaw Makowski i wielu, 
wielu innych na stale wpisali sil; w 
pami~ei kibic6w. 

Wspomnien byloby 0 wiele wi~
cei, aie brak miejsca powoduje, ie 
w dzisiejszym numerze ograniczy
lem si~ do wymienienia nazwisk 
mOlm zdaniem tych ludzi. kt6rych 
wklad by! najwiekszy w tym trzy
dziestoleciu. 

W niedlugim ezasie postaram 
si umiesci6 na lamach naszej ga
zety kronikfil klubu, w kt6rej wy
mieni!;! pozostalych, tu nie 
wymienionych, oraz aktualnie 
dzialajqcy zarz~d i dzialaczy. 

Adam Stamirowski 

W przededniu SWif;ta Zmarlych w ciszy i zadumie wy
mieni~ tych, kt6rzy od nas przedwczesnie odeszll, ale 
pozostali w naszej pami~ci: 

Waldemar Michalcewicz, Jerzy Sobiecki, 
Wiestaw Mazurkiewicz, Wiestaw Domata, 
Stanistaw Mateusiak, J6zef Borkowski i 
Bogdan Babicz. 

~~~~~·8~r1nVS'4m'rOWlI.ktA.. zaw d~M.j, Zdiocin. T. Zilwudz.ki.
 
Projekr wlOioty onu aHona t.k1.amowa M. Gr\lbo kl
 
Adr.. Ra-dakcJI;
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