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"Nie rzucim ziemi, S~Q nasz ROQ"! L'stopadowe refleksje
 
Z okazji 76 rocznicy odzy

skania nlepodleglosci, w sali 
kina "Niwa" w Nasielsku, od
byla si/il uroczysta Sesja Ra
dy Miejskiej. Opr6cz nasiel
skich radnych udzial w niej 
wzi/illi zaproszeni goscle, 
oraz licznie zebrani miesz
kancy gminy. 

Po uroczystym otwarciu 
sesji przez przewodniczqce
go Rady Tadeusza Modzele
wskiego i przyjlilciu porzqdku 
obrad, Pani mgr Eli:bieta No
wotko wyglosila reterat oko
Iicznosciowy, nawiqzujqcy 
do obchodzonej rocznicy. 
Nie zabrak'o w nim r6wniei: 
akcent6w nasielskich. 

Nastlilpnie, uczniowie Li
ceum Ogolnoksztalcqcego 
pod kierunkiem Pani mgr 
Ewy Tulej, zaprezentowali 
program artystyczny, w kto
rym wi~kszq cz~s6 zaj~ly 
wiersze i piesni 0 charakte
rze patriotycznym, zwicgane 
z odzyskaniem przez Polsk~ 
niepodleglosci. 

Siowa "Roty" spiewanej 
przez uczniow LO "Nie rzu
cim ziemi, stqd nasz Rod" 
zgromadzeni wysluchali w ci
szy i zadumie - stojqc. Po 
czym wykonawc6w nagro
dzol1o gromkimi oklaskami. 

AS 

Listopadowe posiedzenie 
Zarzqdu Miejskiego poswi/il
cone bylo w wililkszej cZ/ilsci 
analizie tegorocznego bu
di:etu. W pierwszych trzech 
kwartalach dochody gminy 
wyniosly 25.569.213 zl, co 
stanowi 74% planowanych 
dochod6w. W tym czasie 
miasto wydalo 25.371.548 zl 
i stanowi to 71 % planowa
nych wydatk6w. Z przytoczo
nych danych wynika, i:e bu
di:et realizowany jest w mia
r~ rytmicznie i wszystko 
wskazuje, ie b~dzie zreali
zowany. 

W dalszej cZl;jsci rozpa
trzono podania tr6jki miesz
kanc6w miasta chcqcych wy
kupi6 zajmowane przez sie
bie lokale kwaterunkowe. 
Zarzqd przychylil si~ do ich 
propozycji odnosnie zaplaty 
za ta lokale i zgodzil silil na 
regulowanie naleznosci rata
ml. 

Rozpatrzono pismo Po
radni Wychowawczo-Zawo
dowej w sprawie pomocy 
miasta dla tej plac6wki. Uz
nano potrzebfi istnienia tej 
instytucji, ale z powodu bra
ku pieni~dzy na ten cel w te
gorocznym budi:ecie przeka
zano pismo do Komisji Bu
dzetowej celem uwzgl~dnie
nia potrzeb Poradni w przy
szlorocznym budi:ecie. 

Ponownie omawiano 
prosb~ dyrektora szkoly w 
Cieksynie 0 podzial klasy ze
rowej. Sprawfil zatatwiono 
pozytywnie. 

W dalszej cZ/ilsci posie
dzenia przewodniczqcy Ko
misji Rewizyjnej, radny Ol
szewski, zapoznal zebra
nych z wst~pnymi wynikami 
kontroli przeprowadzonej w 
Zarzqdzie Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej. 

AZ 

Przez caly wiek XIX kilka po
kolen Polak6w podejmowalo 
walk~ 0 wolnosG Ojczyzn . Za
borey z calq bezwzgl~dnoseiq 
lamali op6r Polak6w. lamano 
jednak tylko op6r fizyezny. Nie 
udalo im si~ zlamae "oporu du
ehowego". Nie pomagaly tu ni 
prosby, ni groiby. Polacy nie 
eheieli zadnej namiaslki wolno
sci ezy swob6d. Cheieli po pro
stu niepodleglego paristwa. Mo
wiCje 0 woli narodu do samosla
nowienia, nie zapominamy, ze 
wielu naszyeh rodak6w zgodzilo 
silil na wsp6lprae~ z zaborcami. 
MlIsze im byly ich majqtki i "eie
pia" posadki niz wolnose. Tyeh 
jednak od poczqtku otaczala 
pogarda. Te podzialy byly jed
nak wielkq tragediqnaszego na
rodu. Przypomnijmy sobie, ze w 
pami~tnq noe listopadowCl pod
chorqzym Piotra Wysoekie90 
jako pierwsze przeeiwstawlly 
si~ nie wojska zaboreze a pol
skie oddzialy i 10 pod dow6
dztwem general6w, kt6rzy w 

kampanii napoleonskiej walezyli 
u boku wielkiego cesarza z wia
fOl' ze walezq 0 wolnos6 Polski. 
A wilile steh6rzyli ezy moze zdra
dzili spraw{l, 0 kt6rq jeszcze nie
dawno si~ bili. Teraz mowi si~ 
cz~sto, ze Polaey r6i.nili si~ po
glCldami na spos6b, w jaki moz
na bylo odzyskae niepodlegle 
panstwo. 

Po powstaniu styezniowym 
nastr6j rozpaczy i zWCltpienia je
szcze bardziej si~ pogl~bil. Wy
dawalo si ,ze jui. nigdy nie b~
dzie Polski. Liczba naszyeh ro
dak6w wspalpracujqcych z za
borcami wciqz fosla. Wielu Po
lakaw uleglo wynarodowieniu. 
Coraz mniejsza byta liczba tyeh, 
kt6rzy wierzyli, i.e mamy jesz
cze szans~ wywaJczenia wolno
sci kraju wwalee or~inej. Wyda
walo si~, i.e SCI osamotnieni. 
Mialo to miejsee nawet wtedy, 
gdy nasi trzej zaborey pokl6cili 

c.d. na sir. 4 

Niese pomoc potrzebujqcym
 
Rozmowa z KierowniczkCl Mlejsko-Gminnego Osrodka 
Pomocy Spolecznej mgr AlicjCl Tyc. 

Mijajq 2 lata od uruchomie
nia osrodka w nowel siedzi
bie. Jak by Pani podsumowa
/8 te 21ata1 

W pracy socjalnej to okres 
bardzo krotki. Uwaiam jednak, 
ie udalo si~ jui cos osiqgnqc. 
Dzis Centrum jest wyposai.one 
w najbardziej potrzebny sprz~t. 
Codziennie spotykajq si~ tu 
emeryci i rencisci. Jestem zado
wolona, i.e od chwili otwarcia nie 
zdazylo si~, ieby sale byly pu
ste. Dla mnie byly to bardzo pra
cowite lata, poni wai. wiele wy
silku wymagalo urzqdzenie po
mieszczen oraz dobranie dobrej 
kadry. Pierwszy rok 10 rok pra
by, w czasie kt6rej zar6wno my 
jak i emeryei uczylismy sifil ra
zem pracowae, bawi6, bye ra

zem w grupie. Dzis Centrum Po
moey ma juz pewne lradycje, 
takie jak wsp61ne wyjazdy na 
wycieczki, organizQwanie im
prez okolicznosciowyeh, za
baw. Prowadzone Sq stale zaj~
cia takie jak char, robotki n;lcz
ne, itp. Udalo mi si{l w tym roku 
zorganizowae wyjazd 20 os6b 
do osrodka rehabilitacyjnego w 
Stegnie. Najwainiejszq jednak 
sprawq jest fakt, i.e Centrum zo
tala powl~kszone 0 jednq duiq 

sal{l. Obecnie opraeowywany 
jest plan zagospodarowania po
wierzchni sprz~tem rehabillta
cyjnym, z ktorega bfildq mogli 
korzy's~ae wszyscy emeryci 
renelsel. 

c.d. na str. 6 
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Z prac organo"W' sa:lllorz~do~ch
 

Obradowala Komisja Infrastruktury 
i Porz~dku Publicznego 

Oeenie przestrzegania po
rz'ldku publiczne90 na terenie 
naszej gminy poswi~eone byle 
III posiedzenie Komisji Infrastru
ktury i Porz'ldku Publieznego, 
ktore odbylo si~ 19.10.94. 
Gosemi Komisji byli: Prokurator 
Rejonowy Leszek Zar~ba, Ase
sor S'ldu Rejonowego Anna 
lys, Komendant Komendy Re
jonowej w Pultusku Jerzy Gaj
kowski, Komendant Komisaria
tu Polieji w Nasielsku Zbigniew 
Jasik, jego zast~pca Wojeieeh 
Wolkowicz oraz Komendant Ko
misariatu Kolejowego Polieji 
Krzysztof Matusiak. Ze wzgl~du 
na wainose omawianych spraw 
w spotkaniu udzial wzi~li ezlon·' 
kowie Zarzqdu Miejsklego. 
Wszyscy uczestniey dyskusji 
uznali, ie zagrozenie przest~
pczosei q w naszym miescie 
wzrasta. Mala liczba policjant6w 
(powinno ich bye kilkunastu wi~
cej), brak szerszej pomocy spo
leczenstwa powoduje poczucie 
bezkarnosci u przest;;pc6w. Po
twierdzeniem tego S'l wydarze
nia sprzed kilku tygodni, kiedy to 
kilkudziesililcioosobowa grupa 
chuligan6w z Nowego Dworu 
Mazowieekiego dokonala ezy
now wandalizmu na naszym te
renie. Komendant Gajkowski 
zapewnil, ie jesli tylko pojawiq 
si~ moiliwosei zwi~kszenia eta
t6w w Polieji, to na pewno b;;
dzie zwi~kszona obsada nasiel
skiego komisariatu, ponadto 
ezynlOne sCI. staranla 0 przydzie
lenie samochodu typu Bus dla 
naszych policjant6w. 

Czlonkowie Komisji kt6rzy SCI 
nauezyeielami apelowali 0 le
pszCl wsp6lprae~ mi~dzy orga
nami scigania a dyreklorami 
szk6l, kt6rych uezniowie popel
nili przesl;;pstwo. Zebrani uzna
Ii, ie jednym ze :trodel wzrostu 
przesl~pezosci Sq dyskoteki 
orr;lanizowane przy ul. Mlynar
sklej. Padlo kilka propozyeji roz
wiqzania lego problemu, m.in.: 
wprowadzenie zakazu organi

zowania dyskotek, cofni~cie 
koncesji na sprzedaz alkoholu, 
oraz zapewnienie porzqdku 
przez wlascieiela r6wniei poza 
lokalem Upowainiono urmi
slrza do podj~ia w tym kierun
I<u konkretnyeh dzialan. 

Szet nasielskiej Policji Komi
sarz Jasik zwr6eil uwag~ na nie 
najlepszq wsp6lprac~ mi~dzy 
poliejq, prokuraturq i sluZbami 
wi~z.iennymi. Zdarza si~, ze zla
panego przesl~pc~ prokuralor 
natychmiast wypuszcza. Cz~
slo len sam osobnik popetnia 
kolejne wykroczenie bfildqc na 
w Inosci. P dobna sytuaeja wy
sl~puja ze skazanymi prze
bywajqeymi na przepuslkach. 
Adminislracja wi~zienna nie in
formuje polieji 0 fakcie przeby
wania skazanego na przepusl
ce eo powoduje, ie cz~slo lamiq 
oni prawo. 

Przedslawicielka Sqdu Rejo
nowego w Pullusku Pani lys 
poinformowala 0 trudnej pracy 
Sqdu w zwiqzku z ogromnym 
nal/okiem spraw kamych, na
st~pnie zlozyla deklaraej~, ze 
sprawy z terenu naszej gminy 
b~dq w pierwszej kolejnosei kie
rowana na wokand~. W trakcie 
dyskusji za jednq z nielicznych 
pozytywnych rzeczy uznano 
wsp6lprae~ mi~dzy wladzami 
samorz'ldowymi a p'oliej'l. 

Komendanl JaSlk podkreslil 
duiq pomoc materialnq jak'l 
olrzymuje od samorzCl.du. 

Na koniec dyskusji ezlonko
wie Komisji zaapelowali 0 le
pszC! wsp6lprac~ mifildzy poli· 
cj'l, prokuraturq, sCidami i slui 
bq wl~ziennq. Uznano r6wno
czesnie. ie aby skutecznie 
przeciwdzialae wzroslowi pr e
sl~pczosci musz'l naslClpi6 
zmiany w polskim prawie. Zmia
ny Ie powinny dolyczye zwi~
kszenia uprawnien polieji, wi~
kszej oehrony swiadk6w oraz 
zaoslrzenia kar wobec notory
cznych przest~pcow. 

awk 

Komisja Oswiaty, Kultury iSportu
 
Pod koniee paidziernika br. 

odbylo si~ posiedzenie Komisji 
Oswialy, KullUry i Sportu, pos
wi~cone om6wieniu syluacji w 
kulturze i sporcie na terenie gmi
ny. Kr61k'l informaejfil na temal 
dzialalnosci w klubie sportoWym 

IYCIE 
ASIELSKA
 

"lbik" zloiyli - przewodniczqey 
komlsji Andrzej Zawadzki i tre
ner sekcji tenisa st%wego 
Adam Stamirowski, natomiasl 
informacj~ 0 kullurze - inspektor 
dis kullury przy Urz~dzie Miej
skim w Nasielsku. 

Wobee r6iniey zdari pomi~ 
dzy poszczegolnymi czlonkami 
Komisji, postanowiono spotkae 
si~ ponownie. Od zielnie w 
sprawie sportu i w sprawie kul
tury. Na spolkania zaprosie oso
by zainlaresowane sportem na 
terenie gminy, oraz dyreklorow 

szk61 i nauczycieli wychowania 
fizyeznego i osoby zwi'lzane z 
kulturq. 

Do spolkania w sprawie spor
tu doszlo na poczqlku Iistopada. 
Pi;) wysluehaniu prezesa klubu 
"Zbik" Aleksandra G6reckiego, 
oraz informacji radnego Walde
mara Wroblewskiego, 0 reja-
stracji w Okr~gowym Zwi'lzku 
Pilki Sialkowej - w Warszawie. 
sekcji sialkowki, rozpocz~a siEi:! 
dyskusja. Padaly r6ine wnioski 
i zarzuly. Spotkanie przebi galo 
w burzliwej almosferze. Nie pa
daly wnioski: Jak poprawie sytu
acjfil w sporcie? Jaki przyj'le mo
del organizacyjny sportu gmin
nego? Co zrobie, aby podniesc 
na wyiszy poziom sport nasiel
ski? Tylko poszczeg61ni ezlon
kowie komisji sprzeczali si~, 
ezyje raeje Sq wainiejsze? 

lagodz'lc sytuacj~, przewod
nicz'lCY Rady Miasla i Gminy 
Tadeusz Modzelewski postawil 
wniosek, aby wypowledziec si~ 
w sprawie sehematu organiza
cyjnego jaki powinien pojawie 
si~wgminie. Powypowiedzeniu 
si~ wielu os6b, definitywnie nie 
uslalono, jak blildzie wyglqdala 
sprawa sportu w przyszfym ro
ku. 

Na spolkaniu, czlonkowie ko
misji z Cieksyna i Andzlna poin

KR6TKO 

W siedzibie Urz~du Miejs ie
go odbylo si~ spolkanie wladz 
naszej gminy z Senalorem AP z 
woj. ciechanowskiego Janem 
Antonowiczem. Rozmawiano 0 
mozliwosci wsparcia przez Se
nalora slaran, maj'lcych na celu 
uzyskanie Srodkow z fundaeji 
zaJmujCl.cych slfil wsp6lfinanso
waniem inweslycji wlejskich....
 

Podpisano dokument przeka
zujqCY budynek slojqCY przy uli
ey Kosciuszki na pOlrzeby cen
trali telefonieznej. Protok61 prze
kazania podpisali Burmistrz W. 
Oslrowski oraz Dyrektor Rejonu 
Pulluskiego TPSA J. Lewando
wski. Budynek odkupiono ed 
PSS Spo/em Pullusk za kwot~ 
ponad 300 min zf. W przyszlym 
roku TPSA powinna zaczqc 
monlai cantrall na 2000 nume
r6w dla naszei gminy.

t •• 

Wizyt~ w Nasielsku zloiyla 
Dyrektor Wojew6dzkiego Ze
spolu Opieki Spolecznej w Cie
eh nowie Henryka Godzwa. 
Pani Dyrektor ogl'ldala budynek 
dawnego Domu Dziecka w 
zWiqzku z moiliwosciq zaadop
towania w/w obieklu na polrze
by os6b niepelnosprawnych....
 

Wieeburmistrz Slanislaw Tye 
w siedzibie Ministerslwa Finan
sow spotkal si~ z Wicedyrektor 
Daparlamentu Budietu Pan

formowali zebranych. ie zaraje
slrowali klub sportowy "Wkra" 
Cieksyn z lrzema sekcjami 
sportowymi i oczekuj'l pomocy 
finansowej od gminy. 

Inicjalywa na pewno pozytyw
na. Zwaiywszy, ie Cieksyn od
dalony jest od Nasielska okolo 
12 km. lamief;zkuje lamten le
ren spora grupa mieszkanc6w i 
do Nasielska trudno jesl doje
chao na zawody sportowe. 00
brze byloby miee kl b na miej
scu. Ale co na to Zarz'ld Miej
ski? Skqd wziCl.c dodalkowe pie
niqdze? Bo Ie, kl6re zostaly 
przydzielone na sport w bieiq
cym roku z trudem wyslarczq na 
realizacjfil jui zadan zleconych i 
dokoriezenie rozgrywek zgod
nie z terrninarzami. A w rozgry
wkach mistrzowskich uczestni
CZq obecnie ezlery druzyny pil
karskie, II Iiga w tenisie slolo
wym kobiel, oraz lenisisci bior'l 
udzial w regularnyeh wojew6dz
kieh, slrefowych i og6lnopol
skich turniejach klasyfikacyj
nych, z mislrzostwami Polski 
wl'lcznie. 

Nie mniej jednak, naleialoby 
uwzgl~dnie w przyszloroeznym 
budzecie dodalkowe srodki na 
sport masowy i szkolny. 

AS 

slwa Danulq Wawrzynkiewicz. 
Rozmowa dotyczyla wysokosei 
przysztorocznej subwencji dla 
naszej gminy. Pani dyrektor po
zytywnie ustosunkowala si~ do 
naszych polrzeb i przYifilla za
proszenie na sesj~ budzelowq 
naszej Rady. 

Czlonkowie Zarz'ldu Miej
skiego spotkali sie z kilkunasto
osobow'l grupq strazak6w miej
skiej jednoslki OSP. Obok Za
rz'ldu w spolkaniu uezestniczyli 
Komendant Miejsko-Gminny 
OSP Zbigniew Zaranski, Wice
prezes Zarzqdu MG OSP Ja
nusz Konerberger, Prezes na
sielskiej OSP Kazlmierz Zale· 
wski oraz Naezelnik Tadeusz 
Bielecki. Omawiano aklualn'l 
sytuacjlil miejskiej jednostki 
OSP (wi~cej szczeg616w na sIr. 
3). ...
 

Burmistrz spolkal si~ z wyko
nawcami oraz przyszlym uzyt
kownikiem hali sportowej. W 
spotkaniu obok burmistrza 
udzial wzi~li; wsp61wlasciciel fir
my Gama A. Grabowski, Kie
rownik budowy J. Jezierski i Dy
reklor szkoly B. Roszezenko' 
Zawadzka. Omawiano zmiany 
w dokumentaeji dotycz'lce kon
strukcji pokrycia dachu i attyk. 

c.d. na str. 3 
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Z zycia Miasta i Gminy
 
c.d. ze sIr. 2 

Zmiany majq wptynqc na lepszq 
eksploatacj~ obi ktu w przy
szlosci. 

Burmistrz przyjql Kierownika 
Rejonowe~o Biura Pracy Cze
slawa Stanczaka. Rozmawiano 
o przyszlorocznym harmono
gramie rob6t publicznych na te
renie naszej gminy. Uznano, ie 
w zwiqzku z planami telefoniza
cji naszego rejonu otrzeby w 
tym zakresie ~~~q znaczne. 

W Urz~dzie Gminy w Serocku 
odbylo si~ spotkanie przedsta
wicieli gmin; Nasielsk, Serock, 
Pokrzywnica, Pomiech6wek, 
Skrzeszew i Niepor~t. Naszq 
gmin~ reprezentowali przewod
niczqcy RM Tadeusz Modzele
wski oraz Wiceburmistrz Stani
slaw Tyc. Tematem spolkania 
by/a moiliwosc powo/ania 
Zwiqzku Gmin. Zwiqzek mia/by 
zajmowac si~ finansowaniem 
wsp61nych inwestycji komunal
nych takich jak: wysypisko i uty
lizacja smieci, wodociqgi i drogi. 

Odbylo siE;l1l1 posiedzenie Ko
misjl Slatutowej_ GI6wnym pun
ktem posiedzenia byly zagad
nienia zwiqzane ze skladaniem 
interpelacji przez radnych oraz 
analiza regulaminu pracy zarzCl
duo 

Dwa wa:ine spotkania odbyl 
tego dnia, Burmistrz Wojciech 
Ostrowski. Najpierw spotkal si~ 
z dyrektorem Warszawskiego 
OkrE;lgu TPSA J. Moszkiewi
czem. Tematem spotkania byly 
inwestycje TPSA na terenie 
gminy Nasielsk. Dyr. Moszkl 
wicz zapewni/, ie w przyszlym 
roku Telekomunikacja zainwes
tuje 25 mid z/ w zainslaJowanie 
centrali na 2000 numer6w. Na
st~pnie w siedzibie Ministerstwa 
lqcznosci Burmistrz spolkal si~ 
z Wiceministrem tego resortu 
Panem Popio/kiem. Rozmawia
no 0 moiliwosci dofinansowa
nia lelefonizacji teren6w wiej~ 
skich naszej gminy, w tym Cie
ksyna. 

Podpisano drugie jui porozu
mienie mi~dzy Sp6/dzielniq Mie
szkaniowq "Marzenie" a ZarzCl
dem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. Porozumienie 
przewiduje umorzenie wszy
stkich odsetek naleinych 
ZGKiM w zamian za terminowe 
p/acenie przez Sp6tdziel iE;l na
leinosci za c1eplq wod~ i ogrz&

wanie. Ponadto Sp61dzlelnia 
powinna przekazac w ciqgu kil
kunastu dni od chwili podpisania 
umowy, kwol~ 400 min zl na 
zakup niezb~dnego opalu na zi
mE;l. Ze strony Sp61dzielni umo
w~ podpisali, Prezes Hanna 
Wr6blewska a ze strony ZGKiM 
Dyrektor Franciszek Kuciriski. 
W negocjacjach uczestniczyl 
Burmistrz WoLcie.ch Ostrowski. 

Burmlstrz w siedzibie Mini~ 
sterslwa Edukacji Narodowej 
spotk 1siE;l z Dyrektor Wydzialu 
Ekonomicznego MEN Barbarq 
Rud. Rozmawiano 0 uj~ciu w 
planie mlnisterslwa na 1995 r. 
nasielskich inwestycji oswiato
wych Ij.: Zasadniczej Szkoty Za
wodowej, Szkoly Pods!. Nr 1 
oraz Szko/y Podstawowej w DQ
binkach. Rozmowy na ten ternat 
bQdCl kontynuowane....
 

W Osrodku Zdrowia w Cie
ksynie odbylo siQ spotkanie 
poswiQcone planom remontu i 
modernizacji tej plac6wki. W 
spotkaniu uczeslniczyli: Dyre~ 

ktor Zespolu Opieki Zdrowotnej 
w Plorisku Pani Pawlowska, jej 
zast~pca Pan Nierychlo, W6jt 
Gminy Nowe Miasto Dariusz 
Starczewski, W6]t Gminy Joniec 
Bo~dan Malanowski. Naszq 
gmlnQ reprezentowali: Wicebur
mistrz Stanislaw Tyc oraz radni 
Marek Gerasik i Andrzej Malon. 
Obowiqzki ~ospodyni pelnila 
Kierownik Osrodka w Cieksynie 
dr Albina Okraszewska....
 

III posiedzenle Komisji Rol
nictwa i Obslugl z udzialem 
Przewodniczqcego Rady Miej
kiej Tadeusza Modzelewskie

go prowadzila Przewodniezqca 
Komisji Halina Obojska. Gos
ciem Komisji by! Ireneusz G6re
ckl Dyrektor Banku Sp6tdziel
czego w Nasielsku. GI6wnym 
tematem spotkania byla aktual
na sytuacja finansowa ban u, 
kl6rq zreferowal zaproszony 
gosc. Czlonkowie komisji pytali 
r6wniei 0 caly szereg spraw 
zwiqzanych z udzielaniem kre
dyt6w. Kolejnymi tematami po
siedzenia bylo: zaopiniowanie 
sprawy zwiqzanej ze zmianCl 
przeznaczenia gruntow p%ie
nych przy ulicy Kosciuszki oraz 
utworzenie w Nasielsku Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Spolecznego.••• 

W Szkole Podslawowej w Bu
dach Slennickich oddano do 
uiytku boisko 0 nawierzchni as
faltowej. Wykonawca, Rejon 
Dr6g Publlcznych w Plorisku 
wykonal tq inwestycjQ z wlas
nych srodk6w. Wartosc prac 
ocenia siQ na kilkadziesiqt min 
zl. Realizacja tego przedsiQ
wziQcia byla moiliwa dziQki do

brej wsp61pracy mi~dzy Zarzq
dem Miejskim a Dyrekcjq RDP 
w Plorisku. 

Burmistrz w siedzibie Mini
sterstwa Finans6w zloiyl wni 
sek 0 przyznanie dotacji w wy
sokosei 1 mid zl na remont ko
mina kotlowni dawnego Mera
Zem. Ekspertyzy fachowc6w 
mowiq 0 zlym stanie technicz
nym komina i konieczn sci jego 
natychmiaslowego remontu. 
Srodki majq ochodzic z rezer
wy budietowej MF. Nleoficjalnie 
dowiedzielismy si~, :i.e resort 
przyznal na ten...cel 600 min. 

Z udzialem ponad 50 w6jt6w 
i burmistrz6w z wojew6dztwa 
ciechanowskiego odbylo siQ w 
PoswiQtnem k. Ploriska spot
kanie Stowarzyszenia W6jt6w 
i Burmistrz6w. Goscmi Stowa
rzyszenia byli obaj wojewodo
wie, parlamentarzysci z woj. 
ciechanowskiego oraz przed
slawiciele Ministerstwa Finan
s6w. 

Rozmawian na temat wcho
dzqcej w zycie ustawy ,,0 naj
mie lokali I dodatkach mieszka
niowych", a takie 0 przejmowa
niu przez gminy szk61 podsta

wowych. Na spotkanlu, naSZq 
gminQ reprezentowal Wicebur
mistrz Stanisl~,:" .Tye. 

Burmistrz odwiedzi/ siedzib~ 
Europejskiego Funduszu Roz
woju Wsi Polskiej. Wizyta doty
czyla dofinansowania przez fun
dusz rozbudowy Szkoly Podsla
wowej w D~binkach...
 

Na terenie naszel gminy po
wstal drugi obok "Zbika" klub 
portowy. KS WKRA Cieksyn 

b~dzie posiadallrzy sekcje, lj.: 
pilki noinej, pilki siatkoweJ oraz 
lenisa st%wego. Prezesem 7
osobowego ZarzC\du wybrano 
Marka Gerasika, Wicepreze
em zoslal Andrzej Malon. Naj

wainiejszym zadaniem dla Za
rzqdu jest uruchomienie boiska 
pilkarskiego przy szkole podSla
wowej. 

Trwajq negocjacje z przed 
stawicielami GS "Samopomoc 
Chlopska" i Instalu na lemat 
piatnosci podatku od nierucho
mosci za 1994 rok. Ze wzgl~du 
na duie obciClienie tym podat
kiem w/w firm ZarzC\d Miejski 
wykazuje duiq elastycznosc w 
jego egzekwowaniu. 

Kiedy b~dq leczy6 z~by wCieksynie?
 
Wobec ogromnych klopot6w 

finansowych Sluzby Zdrowia, 
coraz wi~ksze naklady na jej 
rzecz mUSZq ponosic wladze 
samorzqdowe. Nie inaczej jest i 
w naszej gminie. Trzy plac6wki 
sluiby zdrowia funk Jonujqce 
na naszym terenie otrzymaly w 
br. pomoc w wysokosci ponad 
160 min zl. NajczE;lsciej srodki te 
wykorzystywane Sq na zakup 
opalu, a takie material6w i urzq
dzeri niezb~dnych do funkcjo
nowania tych plac6wek. 

Specyficzna sytuacja wystQ
puje w Cieksynie. Osrodek ten 
obsluguje mieszkanc6w az 
trzech gmin. Z naszej gminy 
zar jestrowanych jest 1500 
mieszkanc6w, z Gminy Joniec 
400 i z Gminy Nowe Miaslo 700 
mleszkanc6w. Budynek Osrod
ka Zdrowia w Cieksynie jest w 
zlym stanie echnicznym. nale
i.y pilnle naprawic cieknqcy 
dach i poprawic instalacj~ cen
lralnego ogrzewania. Czter~ 

dziesci piE;lc min zl, t6re przeka
zal burmislrz w Iym roku wystar~ 
czylo na zakup opalu na zim~ i 
farb do malowania budynku. 
Wi~cej pieniQdzy samorzqd w 
lym roku nie moie przekazac 
gdyi limit srodk6w na ten cel 
zostal jui wyczerpany. Plonski 
Zesp61 Opieki Zdrowotnej, kt6ry 
administruje obiektem r6wniei. 
nie ma pieni~zy na remonly. 

Aby zaradzic temu problemowi 
20.10.94 doszlo do spolkanla 
wIadz trzech zainteresowanych 
gmin oraz ploriskle90 ZOZ. 
Ustalono, i.e ZOZ znajdzie pie
niqdze na zakup malerial6w po
trzebnych do naprawy dachu. 
burmistrz zas, skieruje dw6ch 
ludzi z rob6t publicznych, kt6rzy 
dokonajCl naprawy. W6jtwowie 
Jorica i Nowego Miasla zade
klarowali gotowosc przekazania 
srodk6w na dalszy remont do 
konca le~o rok . W niedalekiej 
przyszfosci na budynku nalezy 
dokonac wymiany dachu i insta
laeji C.O. Kolejnym problemem 
do rozwiqzania jest uruchomie
nie gabinetu stomalologiczne
go. Gdyby udalo siE;! podtrzymac 
dobrq wsp6lprac~ trzech gmin i 
ZOZ-u 10 i ten problem bylby 
mozliwy do rozwiqzania. Na re
mont gabine u i zakup niezb~d
nego wyposaienia potrzebnych 
jest kilkaset min zl. Wsp61nym 
wysilkiem latwiej b~2ie znaleic 
te pieniCidze. Na przyszlego slo
matologa ezeka od dawna trzy
pokojowe mieszkanie 0 pelnym 
slandarcie. 

awk 

YGII 
ASIELSKA 



SYLWETKI
 
(obecny Bank Sp6ldzielczy) 
r6wniei na stanowisku ksi(lgo
wej. Od 1965 roku piastuje w tej 
instytu ji stanowisko kierownika 
fltii w Swierczaeh. W 1966 roku 
obowiqzki iony i matki 2 dzeci 
zmuszajq jq do zwolnieni si(l z 
pracy. Od tej pory do obecnej 
chwili pracuje wsp61nie z m~
iem we wlasnym gospodar
stwie rol ym. Bierze czynny 
udzial iyciu spolecznym an
gaiujqc Sl(l w KGW, komitetach 
rodzicielskich szk61. W latach 
80-tych w wyborach samorzq
dowych zostaje radnq Rady Na
rodowej Miasta i Gminy w Na

Halina Elzbieta OBOJSKA  sielsku przez okres dw6ch ka
urodzila si(l w 1944 roku w Jac dencji do 1988 roku. W tych la
k6wku, zam(lzna, jest matkq 3 tach angaiuje si(l r6wniei w po
syn6w (Mariusza, Jacka, Dawi wstanie Duszpasterstwa Rolni
da) i 4c6rek (Ewy, Bogdy, Anny, k6w Diecezji Plockiel· Przez ca
Aldony). Ma jui 2 zi{lci6w i 2 ty okres pracy w gospodarstwle 
synowe. Jest babciq 6 wnuczqt. rolnym wsp61pracuje z Osrod
Szkol~ Podstawowq ukonczyla kiem Doradztwa Rolniczego 
w Nasielsku. Nast(lpnie ucz(lsz Poswif;ltne, wprowadzajqc no
czala do Liceum Og6lnoksztal woczesne technologie w produ
cqcego r6wniei w Nasielsku, kcji roslinnej i w hodowli zwie
kt6re ukoriczyla w 1961 roku rzqt gospodarsklch. W tegoro
uzyskujqc swiadectwo matural cznych wyborach samorzqdo
ne. W tym samym roku rozpo wych popierana przez PSL zo
czyna prac(l w Mazowleckich staje radnq Rady Miejskiej. 
Zakladach Gastronomieznych czlonkiem Zarzqdu oraz prze
jako pracownik umyslowy na wodniczqca Komisji Rolnej Du
stanowisku ksi(lgowej. W rok io ezasu poswi(lca dla spole
p6i.niej po reorganizacji tego czenstwa, troszczqe sir: 0 I'ego 
zakladu zostaje zatrudnlona w sprawy W wolnych chwi ach 
Kasie Sp6fdzielczej w Nasielsku ch/iltnie czyta pras~ i literaturf;l. 

Andrzej ZAWADZKI - urodzo
ny 9.12:1940 r. w K(ldzierzawl
cach. Zona Elibieta z domu 
Rutkiewicz. Dwoje dzieei - Da
nuta lat 30, piel(lgniarka i To
masz, lat 25, teehnik-fotograf. 
Pi(lcioro wnuczqt. 

Nauk{l pobieral w SP nr 1 w 
Nasielsku. Absolwent Lieeum 
im sW. Stanislawa Kostki w 
Ploeku, Studium Nauczyciel
skiego w Ciechanowie, Wydzia
lu Historii Uniwersytetu Warsza
wsklego. 

Nauczyciel w Szkole Pod
stwowei nr 3 w Puitusku 
(1962/63), od 1963 w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku. 
Orga izator nagrodzonej w kon
kursaeh centralnyeh Izby Pa
ml~.ci Nar~dowej,.dZi.e~i{leej Zwiqzku Sportowego, pilot wy
druzyny pllkarsklej "Zblezki" cieczek zagranicznych. Nasielsk (zwyei~zey wielu tur W pracach rad narodowych niej6w wojew6dzkich i krajo bierze udzial dopiero ad rokuwyeh, reprezentowala Polsk~ w 1988. Radny Wojew6dzkiej Rarozgrywkach mi(ldzynarodo dy Narodowej w jej ostatniej, wych), zespol6w artystycznyeh. skr6con j do dw6ch lal kaden

Instruktor ZHP (byl czlonkiem cji, drugq kadencje radny miej
Komendy Hufca w Nasielsku, ski, czlonek Zarzqdu. W poKomendy Chorqgwi Ciechano przedniej kadencji Rady delegat wskiej, Rady Naczelnej), dzia na Sejmik Wojew6dzki w Cielacz ZNP (byl prezesem Zarzq chanowle, gdzie przewodniczyl 
du Oddzialu ZNP w Nasielsku, Komisji Oswiaty. czlonek zarzqdu Okrr:gu w Cle Uwaia, ie iyclem spete
chanowie), dzialacz Szkolnego czenstw lokalnych (i nie tylko) 

winny kierowac jasne przepisy, 
kt6rym majq padlegac nie tylko 
maluezcy, ale i decydenci. Nle 
godzi sir: na zalatwianie czegos 
przez ..kolesi6w", przez znajo
mosci, za pomocq pieni(ldzy czy 
w6dki. 

Listopadowe refleksje
 
w5zystkich trzech paristwachc.d. ze str. 1 
zmuszono do ustqpienia eesa

rzy. W Rosji wybuchla Wielka
 

sif;l ze sobq i rozpoczf;lli w sierp Rewolucja Paidziernikow . Fi

niu 1914 roku wojn~. nal wojny nastqpil 11 listopada
 

Byla to chwila wymarzona dla 1918 roku, kiedy to Niemey pod

Polak6w, dotychczas bowiem pisaly w Complegne zawlesze

zaborcy 5zli rami~ w ramie i nie broni. Jui kilka dni wczesniej
 
wzajemnie sobie pomagati w ni Polacy zaezf;lll rozbrajac Nie

szczeniu oporu Polak6w. I cho me6w i Austriak6w oraz organi

ciai chwila byla sposobna, 10 zowae lokalne wladze. W dniu
 
jedn k niewielkie bylo poparcie 10 lislopada przybyl do Warsza

dla legionist6w Pilsudskiego WY, zwolniony z magdeburskiej
 
wkraczajqcych do zaboru rosyj tWlerdzy J6zef Pilsudski. Dzier't
 
skiego. Gorzko brzmiq slowa 11 Iistopada, w kl6rym przejql
 
piesni legionowej: wiadze nad olskim wojskiem,
 

..M6wili, iesmy slumanieni, uznano za dzien narodzin odro

Nie wierzqc nam, ie chciee to dzonej Polski. Odbudowa pan


m6c! stwa trwala dluiszy czas. 0 nie

Lalismy krew osamotni ni ..... kt6re ziemie nasi dziadowie mu

Wielu uwaialo ich za szaler't sieti jeszcze walczyc. Ostatecz


c6w, wielu mialo im za zle, ie nie w granicach naszego pan

szti przy boku innego zaborcy. stwa ie znalazlo sifil wiele tere

Ale pamif;ltajmy, ie byt to okres, n6w, do kl6rych roscilismy pre

kiedy nalezalo przewldziec, kt6 lensje. 0 tych pieknych, ale jak

re z an tw wyjda z tej wojny ze trudnych dniach tak pisal Ju

ZWYC1f;lsko. Stani(lcie po stronie lian Tuwim:
 
zwycifilzcy stwarzalo Polakom
 
szanse na odzyskanie przynaj "Wspaniale dni! Wczorajszy
 
mniej czes i zabranych nam mrok
 
ziem. I tu nie bylismy jednomysl W zorzfil przeksztalca sie ju

ni. Jedni uwaiali. ze ZWYCifilzy trzejszq:
 
Rosja I par'tstwa z niq sprzymie To pospolita ciemna rzecz
 
rzone, inni zas postawili a zwy Zmlenia si~ nam przez czyn i
 
cif;lstwo Nimiec, Austro-W(lgier i mlecz
 
ich stronnik6w. W Rzeczpospolitq Najjasniej


Los okazal sif;l dla nas laska SZq 
wy. Wszyscy trzej zaborcy Rodzi sif;ltr dne, bledne pari
znaleili sie w opalach. We stwo." 

5PICE~IEM PO NA5IEL~U
 
Zapewne czyte!nicy zauwa przejeidzie kolejowym w Mogo

iyli, ze w poprzednim numerze wie, jest obecni przez caly 
nie bylo "Spacerku". Po miesie czas otwarty i zamyka si(l tylko 
cznej przerwie zn6w zaczynam w uzasadnionych przypadkach. 
spacerowac i podglqdac nasiel
skie zakamarki i uliczki. 

Tym razem iadnej nowosci. Dalej cof jqC sie w "spacer

tylko przeglqd tego, °czym bylo ku", moze nie calkowicie, ale
 
dotychczas napi ane. cZf;lseiowo dali mi satysfakcj~
 

Ciekawila mnie reakcja opisa drogowcy. Na pewno z przyczyn
 
nych. Jak podeszli do tematu? obiektywnych nie moina obec

Jak go zrozumieli? nle naprawi6 wszystkich naslel


skich dr6g, ale umieszczony
 
znak drogowy informuje kierow


Zaczn(l ad ostatniego spacer c6w 0 przeszkodach na drodze. 
ku p dworcu PKP w Nasielsku. 
Przyszla odpowiedi listowna od 
Zawladowcy Stacji Pana Wle P~zytywnie r6wniez p~ed
slawa Kolakowskiego. Przed stawla Sl(l sprawa koszy I smie
stawil on nie tylko obiektywne ci. Wybierane Sq cZ(lsciej. Mniej 
przyczyny op6Znienia porzqd jest smieci na ulicach. A tak w 
kowania terenu po bylym bu 0~6~e! zrobilo si(l czysciej w 
dynku dworcowym, ale postaral mleSCle. 
Slf;l 0 to, ie dzis teren jest wy
sprzqtany, zniwelowany i dopa
sowany do otoczenia nowego W m-cu listopadzie ma sie od
dworca. Poza tym posadzono bye przetarg na budynek przy 
na nim krzewy tworzqce zywo ulicy Warszawskiej 14 (po by
plot na dlugosci okoto 50 m. W lym internaci ). Moie znajdzie 
planie jest zakrzewienle i za si(l chetny i zasobny nabywca, 
drzewienie terenu. kt6ry zrobi w tym budynku re

Dzi(lkujemy Panie Zawiadow stauracje z prawdziwego zda
col rzenia, a bye moze pomysli tei 

Innych prosimy 0 branie przy o malym hoteliku na pif;ltrze. 
kladu. Do zobaczenia w nastr:pnym 

To jeszcze nie koniec z dwor numerze 
ca PKP. Opisany szlaba na Ubera 
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· Zydzi vv N asielsku
 
Tytul artykulu dla obecnych 

mieszkancow Nasielska brzmi 
nieco egzotycznie. Wielu bye 
moie sqdzilo zwracajqc nan 
uwag~, ie b~d~ pisal 0 jakiejs 
grupie wycieczkowej przybylej 
do Nasielska, by podziwiae jego 
pi~kno. Niewielu bowiem nasiel
skich mieszczan pami~ta czasy, 
kiedy to co drugi spotkany czlo
wiek w miescie byl Zydem. A 
bylo to jeszcze tak niedawno. 
Dzis caly ten swiat odszedl juz 
w przeszlose, wi~cej - odszedl w 
niepami~e. Dzisiaj nie slychae 
na ulicach Nasielska obco 
brzmiqcej, a jednak swojskiej 
mowy, nie widae charaktery
stycznego zydowskiego ubioru, 
brod i pejsow, nikt nie wita kupu
jqcych przed wejsciem do ma
lenkich sklepikow i nie zapew
nia, ze jego towar jest najtanszy 
i najlepszy, a w razie czego za
placie mozna za kilka dni. Z za
lem pisze 0 tym poeta w wier
szu: 

"Nie ma jui tych miasteczek, 
gdzie biblijne piesni 

Wiatr Iqczyl z polskq piosen
kq i slowianskim zalem. 

Gdzie starzy Zydzi w sadach 
pod cieniem czeresni 

oplakiwali swi~te mury Jeru
zalem". 

W ciqgu minionych lat olicjal
nie niewiele mowilo si~ w na
szym kraju 0 tym narodzie, a w 
rozmowach prywatnych Zydzi 
byli cz~sto Ii tylko bohaterami 
zarcikow. Bylo to tym bardziej 
dziwne, jeieli weimiemy pod 
uwag~ lakt, ie wielu polskich 
decydentow byte pochodzenia 
iydowskiego. Sytuacja ta na 
szcz~scie ulegla zmianie. Poja
wiajq si~ m.in. ciekawe opraco
wania przyblizajqce nam lata, 
kiedy Polacy i Zydzi zyli we 
wspolnym panstwie i chociai 
r6i:nili si~ religi q, obyczajami, 
wyglqdem i innymi detalami, to 
jednak wspolnie tworzyli histori~ 
naszego kraju. Opracowaniem 
przyblizajqcym wiedz~ 0 wspol
nym iyciu tych dwoch narodow 
jest praca Janusza Szczepan
skiego pI. "Dzieje sprnecznosci 
zydowskiej powiat6w Pultusk i 
Makow Mazowiecki". Wiele 
miejsca w swej ksiqi.ce poswi~
ca autor nasielskim Zydom. 

Z danych statystycznych do
wiadujemy si~, ie w roku 1790 
Nasielsk stal si~ najwi~kszym 
skupiskiem ludnosci zydowskiej 
we wschodniej cz~sci p6lnocne
go Mazowsza. Stalo to si~ po 
wielkim poiarze w Makowie. 
Wtedy wielu makowskich Zy
dow przenioslo si~ do Nasiel
ska, ktory byltakie liczqcym si~ 
osrodkiem zamieszkalym przez 
ludnose tej narodowosci. Zydzi 
mieszkali tu od wiekow, brak 
jednak dokumentow mowiqcych 
o poczqtkach ich osadnictwa.na 
naszym terenie. Wiemy, ie Zy
dzi zamieszkiwali ziemie polskie 
jui w czasach pierwszych Pia
stow. Przypuszcza si~, ze Zydzi 

przybyli do Nasielska w polo
wie XIV w. po pogromach na 
Slqsku i w krajach Europy za
chodzniej. Tu znajdowali 
schronienie. Masowo naply
wali Zydzi i w latach nast~

pnych, zwlaszcza w wieku 
XVI. Spowodowaly to wojny re
ligijne na zachodzie Europy. 

Zydzi posiadali swoj samo
rZqd. Autonomicznymi gminami 
zydowskimi zarzqdzaly kahaly, 
czyli ciala kolegialne. W ich 

nej, szkolnicy-woini do uslug 
starszyzny kahalnej i sqd6w. 

Wiek XVII stanowi wazny 
okres w zyciu nasielskiej gmlny 
zydowskiej. Podstawq ustroju 
gminnego byla synagoga, 
cmentarz i lainia (synody kos
cielne zakazaly Zydom ucz~sz
czania do laini miejskiej). W po
lowie tego wieku Zydzi wybudo
wali w cz~sci miasta nalezqcej 
do prywatnego wlasciciela b6i
nic~. Budowniczym byl prawdo-

Synagoga w Nasielsku. 

sklad wchodzili starsi wybierani 
zazwyczaj sposr6d najzamoi
niejszych miejscowych Zydow. 
Do zadan kahalu nalezalo: 
organizowanie szkolnictwa, 
sprawowanie nadzoru nad sy
nagogq, b6i:nicq, cmentarzem, 
organizowanie pogrzebow, kon
trola nad lainiami, ubojem i 
sprzedaiq mi~sa, sprawowanie 
nadzoru nad czystosciq oraz 
spokojem i bezpieczenstwem 
mieszkancow.Kahal dzielil tei 
kwoty podatkowe przypadajqce 
w gminie na poszczegolne ro
dziny. Jeszcze w XVII wieku 
nasielska gmina zydowska nie 
posiadala wlasnego kahalu. 
Podporzqdkowana byla kaha
lowi w Tykocinie. W tym tez 
czasie podj~la prob~ usamo
dzielnienia si~. Wyrazem tego 
bylo zaprzestanie placenia ka
halowi w Tykocinie podatkow. 
Pretekstem do tak drastycznej 
decyzji bylo to, ze takocinski 
kahal nie ponosil kosztow w 
zwiqzku z utrzymaniem zydo
wskich uciekinierow i wygnan
cow, ktorzy po wojnie szwedz
kiej osiedlili si~ w Nasielsku. W 
XV III stuleciu Nasielsk posia
dal juz wlasny kahal. Nasiel
skiemu samorzqd.owi zydo
wskiemu podlegali Zydzi z Se
rocka, przez pewien czas Zy
dzi z Nowego Miasta. Gtowny
mi urz~dnikami kahalu byli: ra
bin-duchowy przywodca gmi
ny, kaznodzieja gminny, pisarz 
kahalu, rektor jesziwy-kierow
nik wyiszej uczelni talmudycz

podobnie Szymche Weiss, syn 
Szlomy z lucka. W niektorych 
opracowaniach mowi si~, ze 
boinica pochodzi z XVIII wieku. 
Faktem jest jednak, ze byla to 
jedna z najpif,"kniejszych boinic 
drewnianych na ziemiach pol
skich. Z opisu z roku 1879 do
wiadujemy si~, ze skladala sie 
ona z trzech naw, z ktorych 
glowna pokryta jest wynioslym, 
o trzech kondygnacjach, da
chem, laczqcym si~ z wielu sze
rokimi i mocno wystajqcymi 
gzymsami, dwie zas boczne 
majq kaida nad sobq po trzy 
daszki oddzielne. Z przodu zdo
bi ten gmach galeria, na 
rzeibionych slupach oparta, i 
przytykajqca do baszt czworo
graniastych, z dachami spicza
stymi. Wszystkie drzwi i lutryny 
okien rowniez Sq w rzeiby przy
brane. Autor opisu, ktory zamie
szczony byl w owczesnej Ency
klopedii Powszechnej uwaza, 
ze "w catym Kr61estwie Polskim 
nie ma drugiej synagogi podob
nej". Janusz Szczepanski w cy
towanyrn wczesniej opracowa
niu zamieszcza opis Marii i Ka
zimierza Piechotkow - znawcow 
architektury zydowskiej. Czyta
my tam: "sala gl6wna otoczona 
od zachodu przedsionkiem, od 
polnocy i prawdopodobnie po
ludnia - pornieszczeniem dla ko
biel. W naroznikach dwa alkie
rze otoczone galeriami. Na pi~
trze nad przedsionkiem, dost~
pne z zewn~trznej dwukon
dygnacyjnej 9alerii ze schoda

mi, pomieszczenie przeznaczo
ne prawdopodobnie dla kobiet, 
sqdzqc po ukladzie dach6w 
przypuszczalnie pOinieJszego 
pochodzenia. Dach nad salq la
many dwukondygnacyjny, kon
dygnacja g6rna polszqytowa, 
dolna czterospadowa. cianka 
konakowa uwidoGzniona w bry
Ie w postaci ozdobnie odesko
wanego Iryzu. Dachy nad po
mieszczeniem dla kobie\ 
przedsionkiem pulpitowe, nad 
alkierzami brogowe. Pomiesz
czenie nad przedsionkiem do
sWietl~ne przez lukarn~ w da
chu __ . 

W tym samym czasie gdy bu
dowano b6inic~ w Nasielsku 
poswi~cono teren pod zydowski 
cmentarz. Mlodych czytelnik6w 
chcialbyrn poinformowae, ze 
b6inica znajdowala si~ tui obok 
rnleczarni i LO tam, gdzie dzisiaj 
znajduje si~ podw6rko i blok 
wojskowy Cmentarz iydowski 
kirkut (kierkut) umiejscowiony 
byl na tylach dzisiejszej Sp61
dzielni Inwalid6w "Telmet", 
gdzie dzisiaj rosnie sosnowy las 
(popularnie tzw. maly lasekl. Po 
II wojnie swiatowej las ten sadzi
Ii uczniowie nasielskich szk61. I 
chociaz nie ma na wierzchu 
zadnych sladow, ie w tym miej
scu znajdujq si~ groby, warto 0 
tym pami~tae i uszanowae miej
sce wiecznego spoczynku ludzi, 
kt6rzy razem z naszymi przod
kami mieszkali w Nasielsku i 
gminie. 

Budowa pi~knej. styloweJ 
swiqtyni w Nasielsku s .iadczy 
w pierwszym rz~dzie 0 Zydach 
z naszego miasteczka. SWiad
czy tei jednak 0 roli tego Srodo
wiska w spoleczenstwie iydo
wskim. Nasielsk byl waznym os
rodkiem zycia religijnego i go
spodarczego. Niewqtpliwie mia
10 wplyw na ten stan rzeczy wie
le czynnikow, ale wydaje si~, ze 
bye moie najwainiejszym byte 
to, ze w sqsiednim wainym os
rodku gospodarczym, jakim byl 
Pultusk przez wiele wiek6w Zy
dzi nie mogli zamieszkiwae, po
niewaz bylo to miasto biskupie 
korzystajqce ze specjalnego 
przywileju "De non tolerandis 
Judaeis". Prywatni wlasciciele 
miast, a miastem prywatnym byl 
Nasielsk, ch~tnie przyjmowali 
na swe tereny Zydow, poniewai 
zapewnialo to posiadaczom re
gularne dochody w got6wce, 
naturze i uslugach. 

(c.d.n·l 

Wybral: 
Andrzej Zawadzki 
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Niese pomoc potrzebu"qcym
 
c.d. ze str. 1 

Jakie kryteria musi spel
niac osoba lub rodzina aby 
uzyskac pomoc? 

Kryteria I zasady funkcjonowania 
pomocy spolecznej okresla Ustawa 
z dnia 29 listopada 1990 roku 0 po
mocy spolecznej (znowelizowana w 
sierpnlU 1992 roku - teksl jednolity 
(Dz.U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r.). 
Uslawa la konkretyzUje zakres 
swiadczen dla os6b, kl6re znalazly 
sifil w trudnej sytuacji materialnej i 
zyciowej. 

Pomoe moina uzyskae z powo

du: ub6stwa, sjeroclwa, bezdo
mnosci, potrzeby ochrony macie
rzynstwa, bezroboeia, uposledzenia 
fizycznego lub myslowego, dlugo
trwaleJ ehoroby. bezradnosei w 
sprawach opiekur'iczo-wychowaw· 
czych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego zwtaszcza w rodzinach 
wielodzielnych i niepelnych, aJko
cholizmu i narkomanii, lr dnosci w 
przystosowaniu sil;l do iycia po opu
szczeniu zakladu karnego, klfilSki 
Zy'Niolowej i ekologieznej. 

Warunkiem uzyskania pomoey 
jest ub6stwo, tj. brak jakiegokolwiek 
tr6dla dochodu lub doeh6d na oso
bfil w rodzinie nie przekracza naJnii
szej emerytury przy jednoezesnym 
spelnienlu jednej z wyiej wymienio
nych przeslanek. 

Z /aklch form pomocy moina 
skorzystac? 

Istnieje r6znorodny syslem 
swiadczen z kt6rego mogq skorzy
stae osoby zglaszajqce si'il do os
rodka. 

Ustawa przewiduje nasllilpujqCe 
swiadczenia: 

- udzielenie schronienia, posilku i 
niezbl;ldnego ubrania, 

- uslugi opiekuncze, 
- umieszczenie w domach pomo

cy spolecznej, 
- pomoc w pokryciu wydatk6w na 

leczenie, 
- urzqdzanie pogrzebu, 
- praca soejalna, poradnlctwo 

prawne. pedagogiczne, 
- zalatwianie spraw urzl;ldowych 

(alimentacjl, opieki kuratory)nej, 
itp.), 

- udzielanie zasllk6w. 
Z pomocy spolecznej moze sko

rzystac kaidy, niezalei.nie od stalu
su spolecznego i zawodowego, po
niewai. zadanlem naszym jest 
umoillwienie osoborn i rodzinom 
przezwycifilienia trudnych sytuacji 
iyciowych, kt6rych nie Sq one w sta
nle pokonae wykorzystuJqC wlasne 
srodki, mozliwosci i uprawnienia. 

Jakie formy pomocy s~ na/bar
dziej popularne? 

Osoby przychodLqCe do Osrodka 
Pomocy Spolecznej najcz~sciej 
oczekujCl pomocy finansowej lub 
opiekunczej. NaJbardziej znane for
my pomocy to: zasllkl stale, okreso
we i celowe. 

ZASILKI STALE - samoistna ren
a socjalna przystugUj·e osobie: 

- calkowicie niezdo ne] do pracy z 
powodu wieku lub Inwalidztwa, jezell 
nie ma ona iadnych ir6del utrzyma· 
nia lub doch6d na osobfil w rodzinie 
nie przekracza naJnii.sze] emerylury, 

- niepracujqcy lub rezygnujqcy Z 
pracy w celu wychowywania dzie
cka wymagajqcego statej opleki i 
piel~gnaeji, 

. osoble, kt6ra nie moi.e podiqe 
pracy z powodu inwalidztwa po
wstalego w okresie do 18 roku zycia. 
niezalei.nle od sytuacji materialne] 
os6b zobowiqzanych do allmentacji. 
jak r6wniei. nlezaleinie od i nych 
swiadcLen przypadajqcych z tytulu 
cywilnoprawnego. 

Zasilek staty przysluguje w wyso
kosci 28% przecil;ltnego wynagro
dzenia stanowiqcego podstaw,? 
oSlatnio przeprowadzonej waJory
zacji najnlzszych emerytur i rent. 

Osoby, kt6re posiadaJq doch6d 
otrzymujq zasllek staly wyr6wnaw
czy, 1«6rego wysokos6 stanowi r6i.
nlc~ mifildzy kwotq odpowiadajqcq 
najnizszej emeryturze a posiada
nym dochodem wlasnym. 

Pewnej grupie os6b przysluguje 
dodatek - 9% przeclfillnego wyna
grodzenia (inwalidom I grupy, oso
born, ktore ukonczyly 75 lat i.ycla). 
Dodalek ten moze bye przyznany 
ililZko i obloinis chorym. 

Pobieranie zasilku staleQo upo
wainia osoby do swiadczen leczn!
czych na zasada h okreslonych w 
przepisach zaopatrzeniu emery
talnym pracownik6w i ich rodzin. 

ZASllEK OKRESOWY 
Zasilek okresowy, jak sama na

zwa wskazuja, moi.e bye przyznany 
na pewien okres kiady zasoby pie
ni'ilzne przajsciowo nie wystarczajq 
na zaspokojonle nieLbl(ldnych 
potrzeb ze wzgledu na: 

- dlugotrwatq chorobfil, 
- niepelnosprawnosc, 
- brak moi.llwosci zatrudnienla, 
- brak uprawnien do olrzymania 

renty po osobie, na kl6rej ciq-zyl obo
wiqzek alimenlacyjny. 

Zasilek moi.e bye przyznany r6w
niei za wzgl~du a inne przyezyny, 
a w szczeg61nosci w razie: 

- koniecznosci ponoszenia oplat 
za czlonka rodzmy w plac6wce opie
kunczej i wychowawczej lub recha
bilitacYJnej nie podlegajqcej Mini
strowi Pracy i Politykl Socjalnej. 

- niemoznoscl podj'ilCia pracy w 
okresie oczekiwania na przyznanie 
aliment6w albo swiadczer'i emery
talno-rentowych. 

Zasilek okresowy przyznaje sifil 
biorqc pod uwag'il termin ustania 
przyczyny, kt6ra uzasadnia jego 
przyznanie, nie kr6cej jednak, jak oa 
2 miesiqce. 

Wysokose zasilku zaleiy od srod
k6w jakiml dysponuje osrodek i ilos
ei os6b, kt6re zglaszajq si~ z prosbq 
o t'il forme pomocy. 

ZASllEK JEDNORAZOWY - CE
LOWY 

Zasllek len przyznawany jest w 
celu zaspokojenia n i e z b iii d nyc h 
potrzeb bytowych, a w szczeg6lnos
ci na pokrycie koszl6w (czl(lsci lub 
calosci) leczenla, remonlu mieszka
nia..l na zakup opalu i odzieiy itp. 

:swiadczenie to przyznaje sifil w 
form!e pienifilinej lub rzeczowej .. 

ZASllEK DLA KOSIET W CIAZY 
I WYCHOWUJACYCH DZIECI. 

W zwiqzku z ustawq z dnia 7 sty
cznia 1993 roku a lanowanlu rodzi
ny, ochronie pJodu IUdzkiego i wa
runkach dopuszczalnosci przerywa
nia ciqzy (Dz.U. Nr 17 poz. 78) moz
na uzyskae z Osrodka Pomocy za
silek pienifiliny. 

Obecnis istnlejq dwa wariantywy
placania tego zasilku ze wzglfildu na 
zmianfil przepis6w. 

Kobiety, kt6re zglosily sifil ad 
31.03.1994 r. mogq uzyskae zasilek 
pien1einy od 8 m-caciq-zy do drugi 
go miesiqca zyeia dziecka, w wyso
kosci stanowi~cej r6inicfil, mifildzy 
kwotq najniiszej emerytury a do
chodem przypadajqcym na czlonka 
rodziny. 

Przyznawany jest r6wniei jedno
razowy zasilek dla dziecka w wyso
koscl 14% przecifi!lnego wynagro
dzenia. 

Swiadczenle to przysluguje oso
bom, kt6rych dochody nie przekro
czyly 100% najnliszej emerytury 
brutto. 

ezy zdarzajll si~ osoby wymu
szajllce swiadczenia i jaka jest 
skala tego zjawiska? 

Tak i z tym zjawiskiem spolyka
my sie w naszej pracy, Osrodek 
Pomocy Spolecznej zostal zobo
wiqzany do roztoczenia wszecll
slronnej opieki nad rOznymi grupa
mi ludzi. Uzyskanie swiadczenia 
musi by' poparte wywiadem srodo
wiskowym I rodzinnym. Zdarzaj~ 
si'il prLypadkl, ie osoby zalajajq 
swoJe doehody, lub mylnie informu
jq pracownika sacjalnego. Fakty Ie 
CZlilslo zostajq wykryte poniewai. w 
miarfil posiadanyeh mailiwosci, 
kontrolujemy prawidlowose da· 
nych uzyskanych od os6b ublega
jqcych silil 0 swiAlOczenie. W wielu 
przypadkach pabierane sij tei as
wiadczenia, pod odpowiedzialnos
ciq karnq, czy rodzina posiada do
datkowe dochody. Najczesciej z 
problem m wymuszania spotyka
my sil(l przy przyznawaniU zasilk6w 
dla koblet w ciqiy, poniewai osoby 
zglaszal~cesle do nas uwaiajq, ie 
jest to zasilek obllgatoryjny. 

Zasilki Ie wyplacane Sq od lislo
pada 1993 rOKu, a przepisy prawne 
zmienialy sifil jui dwa razy. PrzeL 
pierwsze miesiqce dawa/y one 
mozliwosc uzyskania zasilku przez 
dluiszy czas i w wiekszej kwocie. 
Obecnie czas i wysokose zasilku 
bardzo sl zmniejszyla. Bye moie 
fakt len wptynql na to, ze wiele 
os6b sLuka moiliwosci otrzymania 
zasilku w jak najwlfilkszej wysokos
ci. 

Mamy probiemy r6wniei z kilko
ma osobami, kt6re utracity status 
bezrobotnego i chcq korzystac z za
silku okresowego z powodu bezro
bocia. W przypadku kiedy mo:i.emy 
zaproponowa6 praCfil, a osoba zain
leresowana nie cllee jej podjqe, wy
dajemy decyzjfil odmawiajqcq przy
znania Swiadczenia. 

Uwai m,:i.e skala tego zjawlska 
nie jest du.i:a w slosunku do ilosci 
objetych pomOCq rodzin. 

Chcialabym w tym miejscu za
znaczyc, i.e kaida osoba otrzymu
Jqca swiadczenls z pomocy spole
cznej, olrzymuje decyzjlil admini
stracyjnq, w kt6rej jest Informacja, 
ie zgodnle z art. 45 Ustwy 0 pomo
cy spolecznej nalezy powiadomic 
Osrodek Pomocy SpoleczneJ 0 

kaidej zmianie wysokosci docho
d6w rodzlny w czasie pobierania 
swladczen. Zgodnie z let Informacjet 
zdarzajq si~ przypadki, i.e osoby 
zawiadam iaJq nas, ie podj~li prace 
lub uzyskali dochody. za kt6re mo
get sami sifi! ulrzymae. 

Takwiecsq osoby, kt6re rezygnu
jq dobrowolnie i osoby, kt6re chcq 
olrzymac sWiadczenie wymuszone. 

lie rodzin uzyskalo pomoc w 
tym roku? 

Na koniec wrzesnia 1 94 roku ob
·elych r6inymi formami pomocy byl0623 rodziny. 

W ramach zadan Lleconych sko
rzystato 477 rodzin, w tym: 

- z zasllk6w sla/yeh - 73 soby, 
- z zasilk6w okresowych - 387 

os6b, 
- z zasilk6w dla koblet - 148 os6b, 
- z dotacji na leki - 2 osoby. 
Og61ny koszt lych swiadczen 

3.528.493.000 zJ. 
W ramach zadan wlasnych z za

silk6w )ednorazowych pienleinych i 
w naturze skorzyslalo 282 rodziny. 
Og61ny koszt tych swl dczen 
503.234.000 zl. 

Osrodek prowadzi r6wniei uslugi 
opiekuncze. Pomocq z naszej stro
ny od poczqtku br. obj'iltych j 51 38 
os6b. 

Zatrudniamy opiekunki w tym: 
5 os6b na etatach na czas okres

lony, 
- 4 osoby na umow~ 0 prac~ w 

ramach prac interwencyjnych, 
- 10 os6b na umow~ zlecenie. 
letczny koszt pomocy uslugowej 

4.354.584.000 zl, z czego 
113.310.000 zl to retundacja z Reja
nowego Biura Pracy. 

Od poczqtku 1994 roku wydano 
100 decyzji odmownych. w tym 69 z 
powodu braku podstaw zaliczenia 
rodz!n do grupy rodzin, k16re spel
niajq kryteria Uslawy 0 pomocy spo
leczn j. 

Jak uklada silil wsp61praca z 
wladzami nasielskiego samorz,,
du? 

Pomoc spoleczna jest instytucjq, 
kt6ra wsp6lpracuje z r6wno z Sa
morzqdem jak i Wojew6dzkim Ze
spo/em Pomocy Spoleeznej. 

Problemy opieki spolecznej oma
wiane Sq na posiedzsniach Zarzq
du, Komisji oraz sesjach Rady. 

Skala problem6w spolecznych 
w naszej gminie, ze wzglfildu na 
jej potoienie i charakter jest bar
dzo r6i.norodna. DZifilkl dobrej 
wsp6tpracy udalo Sl~ jUi osiqg
nqe wiele. 

Najwil;lkszym osiq9nifilciem bylo 
wybudowanle oblsktu, w kt6rym 
znajduje sil;l Centrum Pomocy Spo
lecznej, jak i prowadzenl obecnie 
rozbudowy. 

Fakty te swiadczq, te wtadze mia
sla Sq zaangazowane w rozwiqzy
wanie problem6w opieki spolecznej, 
z czego jestem bardzo zadowolona. 

Dziekujfil za rozmowe. 

Rozmawial 
Andrzej. W. Kordul wskl 
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"If" i (1" r w7ywanr do n7i(l 
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rrow<,\ 7ily tA d7iilt<lnia 
1)(17i p );lj:'jI'; rOl1lor;y l1liqsz
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I C'W-I nc 11.lnil<,ow byl8 ci'llko
WiriA hlllT]ClnitClr )::j. bP7fliRt 
In, Ilrly; strrrlClI.y ni8 atr7Y' 
myw. Ii 7 niCj 7.8 n go wy 
n grn<i70niCi. 

• trR7:ley nie otrzymClli 
I") ni"j od miAS7kRne'w 
CtJO('i,L7 symboli _7nG. 0 po
d'" i r> . OW:111 iC1. ,I;:j I~ wi p my, 
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l.d'l" ~ wyn grori7r>rlir>. ::;trCl 
-7 :1r:y lr I<in 0 wyn grorJzPlliZi 
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lei otniC78 StrClZ8 Po' ar 
III·) dli laj<,!ee od wielu lal 
ri7is przei.yw j powa . n 
tTl Idnn: ci w sw jej spolecz
nr'j ( zialCllnosei. 

Truc1n sci powyzsze 
.rzerjstawiajCj si~ naslQPujCl 
en: 

bmk wsp<lrcia mieszkall 
CI'W mi~sta i gminy OrA Zrl
Idi1dnw rri'lCY. 

brak chPctnyeh do dzialal
nose spoleezrrej wasp, 

- brak dobrego sprz~IIJ po
. :lrniczego i rCltowniezegn 
(nbecny sprz~t je t w znaez
nym stopniu wyeksploato
wrtny i 7.Uzyty), 

- brak srodk6w finanso
wych n3 utrzymanie i konser
waci~ oraz remont sprzl;)tu, 

- brak srodk6w finanso
wyeh na remonty biezqce bu
rlyllk6w remiz itd. 

nada Narodowa przyzna
I, srorlki finansowe w swoim 
bIJdi0cie na 1994 r na dzia
I. In sc asp, jednak przy
7mlTll) sr clki nie SCI w stanie 

okry' ni zbPcdnyeh polfzeb 
.r 
7golnip z Us! Wq z dni8 

'II ~ierr[liCl 1991 r. aChronip. 
PI18r'Wpl)i8roWt?j tworzony 
Kr8jowy System Ratowni

czo-GClsniczy ohcjmie row· 
niez i nClSZ'l gminPc, Do lego 
syslemu wytypowana zosta
ly dwie jP.dllostki o.~P Na
sielsk i PSllein. WICjczenie do 
tego systemll tyeh jednostek 
br;dzie rnozliwe po spe/nie· 
niu okre' lonyctl wyrnog6w 
przez KOITlAndanta Gl6wne
go Par'lstwowej Strazy 0

tarnei. Ze wslQpnyeh usta
lerl wynikCl, z.e w/w jednostki 
asp winne posiad(l(; okr s
lon9 ilosc ezynnych ezlon
k6w asp gotowyeh do pro
wadzeniCl dzitllari rCltowni
czo-gasniezyeh po doszko
leniu. 

r1lgilll W:'1r1lflkirm to po
siadanip. orlpowindninqo 
spr79tLJ rCltowniezogasni
czego, 

Trzecirn w8runkiom to do
bra lacznosc i odpowiednie 
warunki I kr.lowe. 

Pozoslale warunki zosta
nq ustawowo okre 'lone. 

Stan SrrZ!;ltu ratowniCZQ'gCls
niczego wasp Nasielsk i rsu· 
cin jest w znacznym stopniu 
wielcn ni8zadawalajCjcy (spm;t 
zuzyly). 

WIg s!mlll na dzierl d i
siejszy jednostka asp Na
sielsk stopniowo leez z du
zym wysilkiem stara si~ zre
alizowac PowY7sze wymogi. 
Calkowila r alizaeja tyeh wa· 
runk' w b9dzie mozliw8 przy 
wydatnej pomoey Rady Na
rodowej oraz mieszkarlcow 
rniasla i gminy. Mieszkarlcy 
rniasta i gminy, podmi5ty go
spodareze winni si~ czynnie 
wlqczyc do szybkiego 
wzmocnienia lyeh jednostek 
a szczeg61nie asp Na iel k 
j<lko jednostki gminnej, kt6ra 
brala i bi rze aktywny udzial 
w dziataniaeh ratowniezo
gasniczyeh ratujqe mienie 
mieszkancow. 

Wzorem lat ubieglych 
w5zystki podmioty prowa
dzqee dzialalnose ospodar
eZq winne dobrowolnie oP/)
datkowac sif,l rleklarujCje 0 

miesiqc odpowiednie srodki 
fI,"ansowe na dzialalnosc 
ochrony przceiwpoi.arowej w 
na zej gminie. Pozyskiwane 
w ten sposob srodki wyko
rzystywane bylyby do syste
malyeznego odnawianirt 
sprz~tu llzytego. Wska ane 
jest rowniet powolani ZA
spolu komi etu z posr6d 

przedstawicieli podmiot6w 
gospodarczyeh, kt6ry by jClko 
ezynnik spoleczny nadzoro 
w<ll nCld pre:twidlowosciq re
aliz8cji otrzymanye!l srod 
k6w finansowyeh. PragnE; 
poinformowac, ie w biei'l 
cym roku OSP NClsi -'sk nip. 
otr7.ylni'l/;J ud spoleczeristwCl 
i 7 Idrlu6w prCley zadnej po· 
rno y. 

Tp.rrnin gotowosei sr 
Nasielsk do wlCjezenia w 
Krajowy Sy tern Ratowni
ezo Gasniezy u Iywa w mie
siqell grudniu br. 

Pylanie czy asp Nasielsk 
zostanie wlClezona do tego 
systemu. 

Odpowiedi ma' e bye: 
wlClezonCl po pelnleniu na
kaz nyeh warunk6w. 

Jakie korzysci z tego b~
dCj. 

WIClczona jednoslka asp 
do Kr jow go Systemu Ra
towniezo-Gasniezego bfil
dzie dofinansowana z bu

dietu panstwa (art. 33 lIsltl 
wy a Oehronie Prz eiw OlC\ 

rowej). Miasto i GrnirlH N 
SiRI k po i8dac br;d7ip r!n 
brze wyszkolon jedn(1<;lki 
OSP, kl' r w barri7 <;zyh 
kim czasie bedC\ Sii'l9;'l(- q() 
towo 'c bojowq a tym ~rlI1lYIT! 
zy ei j pod jmnw (; rlzirll' 

nia ratowniezo-gasnirz('. 
rrzedstawi i e P wYl '1 

sytu cjlil oSP mi lem glow 
nie na uwadze apolflCl{ 
spolcczeristwo miCl!'lA i Qrlli 
ny jak r6wniez eh JlI>7 , 
skat wszystkieh 0 WSJ" I 
praey nad tworzonym Systl' 
rn m dla wsp' In8go O( hr. 

Mieszkancy mi;lsl<t i nmi 
nyorazinneo 0 y,rC'lln II'! 
gospodareze. zaklrtdy rr' rv 
cheClCY udzielic porno y II 
nansowej lub rzeczowrj win 
ni sklAda6 swoje of, rt I \'I 

Urz9dzie Miasta NJ 1r>lsk ICI 

.<omendanta Gminnen 
Strazy Pozarnej (po oi Ilr 

12). 

Komendant Mipj<:ko Glllinnj' 
Ochotlliczej Stri'lzy Poi~unpj w N 

if1!ckIJ 
Zbignif'w 7 ri'll "kl 

Z ost~t!'liej Chwili 

W pierwszych dlliCl-11 
miesiqea Iistopada br. przy 
remizie asp Nasielsk zo tal 
usytuowany maszt lqeznosei 
radiowej. Na maszcie urnie 
szczone anteny radiowe 
umoiliwiajq Iqeznosc sele
ktywnq z Jednostk<l Ralow
niezo-Gasniczq ParlstwOWP.j 
Slraiy Pozarnej w Pultusku 
oraz tCjcznosc radiowq z jed
n stkami asp, Antena ra
diowa z sel ktywnym wywo
lani m zostanie zainstalowa
na r6wniei wasp Psuein 
jeszeze w biezqeyrn miesiq 
cu. 

Humorki!
 

Chlop stanCil przed sCj
demo 

- Czy ma pan co' na swojq 
obron~'] - pyla s~dzia, 

- Nie mam l Przecie orezyk 
zostal w depozycie. 

...
 
- lie dostales? - pyla wi~

zien wi~inia. 
- 251al. 
- Za co? 

- Za kur~, 

- Za kUrl;l? 
- No tak. Zabil m leseiowCi 

i kura wygrzebala jq w ogro-
dzie. ...
 

- Czy to prawda, panie 
pro! sarze, ie opanowal pan 
ws yslkie j~zyki swiata? - py
la sludentka, 

- Tak. Z wyjqtkiem j~zyka 
moj i zonyl 



n!~t dl'-ial nia_BankJ.tSp..61dzlelcz..e~asielsku 
• ri.. deia .A) 

Wi~cej 0 iektywnej 
~awdy 

["'0 P 7 nC7ytFl'lili art)/kulli pI. do upad/osci. Nie rnogliJ bye obo· 
" Jil"'lo"'::p" I,dflnp rna rz('l nir-t" w nr 7 jQtny. gdy wysli;?pujo niAsprawicd 
l I "pisa'lym prZn7 p. I,nnnll liwosc i komus dzio'jp. si~ krzywda. 
· -'I n"rp<:k'0qo - pr"70~'" 701'71 NifJslety. w naq~'m Ba'lku w 
(III 11. w ~lasielsku i p. I lc'lrykFl ost8tllim okresie takiell przykla· 
I 'W}W$k,Pgo - pr70wod"icz'1cp, d6w WYSlilpil0 wip.IA. 
17" 'l'lrJy adzorczej legoi 8'1IIkll. Nawiqzuj'lc do opinii spoleez
r JlIl"m 5i':) do obowiijZkll nej, na kl6r'l Pan rrz.ewod'licz"lCY 
""7' I"!,,,wl nia miej !;Owemu Srn· Rady i Prezes larzqdu powolujq 
'jr· ....'!<;kll win pi ohiAklywnej praw· si<;l stwiRrdzam. ie jest ona kryty
dy n 7jalliiskach i faktar.h. j,II';" czna w stosunku do poczynari Ra
'.'lyst'ilpOIl/il!y i wystepujq w oslill dy i larZijdu. r6wniei i pod 
I'lm okrrsip W. E3a'lku. Clicialbylll adreselll Prezesa larzqdu i prze
('7\1!'. 'likflw 7.N wyprr wildlif z wodniczqcego Rady. Krytycznie 
I "',I J. w j;1ld wprnw'ld7ili w/w pa· j8St oce'liany zal<lIp samochodu 
I·"'WI". IItnr7y Wsp0'llnja'l"Qo ar osobowego przez larz'ld. Jego 
1':1-"111 n<;I"1 owili. f'lIS7l1j;'jC fakly. warlose r6wna si~ rocznemu wy
r ""7('1rlll(~ rnnie wobpc rnjf\jscow n naQrodzeniu 3 pr:lcownik6w. Kry
'1" - puowi!\ka. by ouwl6cie lIWFl lykowa'lil JASt nrgiwiz<1cja pracy. 
tin orJ IQd6w i wyp r:ZPI', , j3ki" w W dni wyplat lasilk6w dla bezro
1;11( \'lnlkirn C7a<;ie <;;1111; pl"lpelllili i h01nycll inn; iniArAs8nci skazani 
pI') , ... Ini'li<t. N:l pon<;I;1Win wlas' S'l na dlugi0 OCl kiwaniA. 7byt 
Tn,.l\ (lrH~iomari Oskar7Aja mn;e diligi jest okras od zloienia wnioj 

i rH IICFlj1 elyny. kt rf> "i0 mlaly i skll 0 kredyt do jego realizacii. Kre· 
ni"~ lw'i I mi"j';c, . dylobiorcy Sq niezadowoleni, a 

W swnin, Mt I(lJl0 pI. .. 818Ski i B<J nk ponosi ujAmne skutki ekono
(' '1:"" W ZN nr 5 prznr!<:I"','ViI0ITI micl'le. 
1 :' wilh\l 'y dorrJbnk naS'lAg'l !\utorzy arlykulu stwierdzaiq, ie 
['1 '11-'1 W okl"si" o<:.tallli,·tl ellp mojA propozyej0 odnosnie 057. 

". 'I" Ani jednyrn 7d' 1i"m nl" cZi;?dnosci lundllszu plac zostaly 
' .. ,I'" ~:I·lnm. ie jest to rnoja 7;1 odrzucone, poniewai nie dawaly 
-'1 .J"~l 0 bowlnm zasluo'l logiclnych rozwiqzari. Jedno
'.' : rlliwhrzy spolE'ezllyr:!1 i wi,;. czesnie zapowiadajij W ostal'lim 
I	 . "'<:i pr::lcOW ik6w 7atrudnio· z aniu artyklliu rodji;?cie decyzji, 
n,"	 I' II1.nkll. klare na p wno dla mniA nie b~dq 

In pndf'jmowa/em nietrafnycl1 satysfakcjonujijce. 0 co tu wlasci
• ~	 y ji, prJni8W8Z jilko SPOIACZn)' wie chodli? Jaka III jest obiektyw

".' ~ nip IllialfJm prawa jAdno na prawda w lych tematacll? W 
"",,'w p d<!jmowae decyzji pierwszym prl.ypadku prawda jest 
, nrj ·'''wy,~h ; innyeh, dotycz'l  taka, ie moje propozycje zaklada
"v.-It '17i::ltalnosci gospodarCJ:"j Iy: nia zwalniac pracownik6w, ob
;.~ 1"1 Ni"rnamsip,zczegor('ha· 'ljiye diety dla radnych i zawiesic 
, ,', ')\",,;, nip zachodzila potrzeba podwyiki wynagrodzAnia do cza· 
pi n, '11'~lenia moich win na in su wyjscia z trudnej sytuacji eko 
"iI' II. nomicznej. W drugim przypadku 

I ",' \nrhtaw'lp 5'1 zarzuty, ie prawdopodobnie bl;id'l to decyzje 
r: It' ,,~,j7i" mial charakter sp61 o 7atrud'lieniu z cy prazAsa oraz 
'I I" 'y, ;"7"li ja bp,d~ Prcz~s"m podwyiki wynagrodzpnia dla la
""7 .tllI JII~ dawno bylAf11 i j<l rl "ldu i lIprzywil"jowanych pra
;' • I '<I ilia, ip caly zarzCjd Iqez eownlk6w, bo podobno przy'liesie 
n';'3 7 I i nznSeln winien sip, skladae to korzysci miejscowemu spole
• I' wnil'6w zatrudnionych na cleristwu. 

f , VI £3Dni-'lI W sk/ad Rady Nad- Je7eli okaie si~ prawdij, ip jAd
"'I 71"') '",inni wcliodzie spolf'c7lli nym z cel6w ob cnpgo larzl'jdu 
r! • 'I' C1r7.... 7n i<lcy siQ nil problA- przy zwal'lianiu 12 pracownik6w. 
,I ,.. h.lt k,)w i I zdnl'li do pel- ezlonk6w i wsp61wl aseicieli lego 

" 'i. funkr-ji kontroln j i l3anku, byto podwyiszenie sobie 
11l,j m rc7Pj. Ja swojq praCI;i zawo wynagrodzenia, swiadczye to b~
r! "V, 113 stanowisku dyrektora i dzie, ie ze sp6ldzieiClosci w tym 
,-<\" r 7I"'<.~ip Z.•:y prf'zAsa ZarZq- Banku pozostal tylko szyld, i:G tAn 

r

.. "~I "'i 7yl"m 8 lal temu i nigdy Zarzqd wyzuty jest z podslawo
n~ '" o::li\nnwi, ko 'lie planowalern wych wartosci moralnych i nie jest 
\'," ;. nl0 uhipgalem si';) i nie godny zaufania R'lda nie spel'lia 
III,ina:1ll' 0 7ildnp funkcje spolecz funkcji nadzorczej, a raczej sluial 
pr', 1J1iaiain SCiil spol cznCl w cz~ wobac Zarzqdu. 
[lln~ 7 jmowalem sil? od 1954 Zdaj~ sobie spraw~. ie jcdnyrn 

0 KII. ti li!uniR 7 praq zawodowij z gl6wnych marzen czlo'lk6w la
r 'WI.' -1n I~I. .1'17"li oh0otie inte- rzqdu i wil;ikszosci radnyet1 jest 

'YI1l. co dli~je si~ w Ban podwyisz nie wynagrodzenia i 
h ' .. f I1Y f",l<tll. ie cZllj~ si~ diet i marzq 0 tym, w przekonaniu, 
. ".j. ",-Ie,! z przel<onania. w pal ie taka decyzja bl;ldzie sluiyc 
01-,' >it;inip.nJ 10g0 E3anku i nie ma- miojseownj spolecz'losci i uchroni 

g? ol:lnjplni n si~ przyglijdae, j<'lk Oank przed upadlosciq. Ja nalo, 
rn7n'" rC'n7Bju cWBnlacy i indo mia I wyrazam nadziei'il, ie b~dq 
1~'1rl w'n i~ wlilsnych rywatnych to "nipspelnione marzenia". 
, 1,1" ... llirn r1ziCllilllienl c11C'l f) 

,,~,jzic ten Bank Spaldzialczy Kr7yszlof Jaworski 

I'> 

Nasielska strai na zakr 
W sierpniLJ br. minl;Jlo 90 lat od Micjsl{ieno. Ceniony jf'S' ... 1. 1 

cliwili powstania achotniczej chowosc, gospodarn 'St'· ... ' 
Straiy Pozarnej w Nasielsku za widzeriie problel v·w \' 
Pllez Ie lat przewine10 siQ kilk::l stkich s7esciu jecinostek (, • 
pOkoll°rl dfllh6w, obecnie jest loronll naszej gminy. 
Ich 88 z czego polowa to czlon Kolejnym pr blcrnlJtll 7 : ' 
kowie al<tywni. 1a krCl~la rocz ryrn boryka si~ nasi!'1 .1. I • 

nir::l miilla bye u5wietnlona od· jost slaba h'jCz.nosc. rr0' In.• I'" 

daniclTl do uzytku nowej remizy. jAcinak bl1dzie wkrntci" "'~ 
Niestcty, klopoty z budzelern Z8ny. TrzydziesIPlll"'" " 
dOlknely r6wniez i ICj inwestycje. maszt. na ktorym ht;'!/'" 
oddallic obiektu prz8ciqga sic. IllOntowana antonfl, 7-1 "" Ii 
Z::J3wansow nie prac wcwnnlrz Il1C>Zliwosc pOrOZUllilroWill -l ~I" 

budynku jest znaczne, u/ozone drogq radiowCj Z KOI1lPIHlrj' ~., 

SCj inslalacje wewn/iltrzne i wy nOWq Slrazy w Pliltwh I" 
konana jest dlJza CZ/ilSC tynk6w. m n q Woj w6dzk"l IN r I' , 
ZarZCjd Miejski ustami burmi nowie. Nowy SystCll1 'a '! 

strza deklaruje chl;JC dok(,)I'1czn. prClwi w 100% I'n;:Hlfl'l 
nia prac joszcze w tym rol<lJ. ~ trazy Parlstwow8j w (;irr I. 

Nic tylko sprawa remizy SPQ wie. gmina zap8wni SIn.' 
dza SAn z POWiAk nasial kim pOsl<1wienie maszlll i ," " 
straz8kom. ad dlulszego C7aSII Jnk zapewnil nas Nae7!"'11' I 

trwa konflikt rniedzy Kornendan deus ielecki nowe urZ'l11 ., 
lern Miejsko-Grninnyrn asp uilloiliwi q zalCjczani" S\" 
Zbigniewem Zarariskim a n<'l drogi'j radiowq, co 711."1 'I 
siplskimi sliaiakami. DOlyrli  skl()ci Clas powi;Jc!<Imi'" 
C7a owe pr6by mcdiacji 7 stro POl' rzc. 
ny 7Clrzadu nie przyniosly rP.7\J! ohry system 1<1'-7"'" 
Inlu. Kolejne wsp61ne sp Ikani"l niezl') Wn7Y boj Wfl. rr " , 
Z81';'qdu, Komendanta i strrtza osobowa spraw(i7 1 " 

k6w polegaly na wzajrlllnylTl 8kCJ3ch g8sniczyr;h ~I'!I 
przedstawianiu zarzulow dn J zak6w i nacze/nik (l r' 
giej slrony. KOlTlcndant Zar(1rl' kW<llifi\o.acjach to nll' fl. 

ski oskarzany jest 0 faworyzo atllty nClsielskiej jpdll')rll 
wanis innych jednostek asp z AllIty te przydadzq SiF,l w 1'1' 
terenu gminy oraz obojt;llnosC do Zintegrowanego 
na l10trzeby finansowe miejskiej Ocllfony PrzCCiwl107;'11 
jcdnostki asp. Kraju, ktory lO. 1(1l1i(.\ 1'I" 

Druga strona zarzllca z kolei minny od 1 StYC7 ia 1 r;, 
strazakom niegospodarnose, D0cY7j w Ie) pr:lwi I'" 
balilg n i picie alk holu na lere nip. zap'dla, konlrka,\Ij', I.",. 
nie remizy. Aby rozwiqzac ten jest jednostka a p z r', , 
konflikt potrzebny jest sensow Cllr;ialoby si~ aby tCl if"" I I' 

ny kompromis polegajqcy na cznica zbiegla si~ 'l )(" 1\ I 1 
wzajemnych uslt;lpslwach i cht;l decyzjq dla nasiel!>kir>1 "'1 
ci do wsp61nego dzialania dla k6w 
dobra nasielskiej straiy. rekst ten zatyllllrw.:\I, "~I 

Komendanl, ktory w wyniku "Nasielska Slraz fl;l 7<1l<r" 
konfliklU kilkakrolnie pr6bowal mam n dziejfi!, ie t0n 7. l-. ,.' I,,;, 
zlozye rezygnacj~, cieszy si~ dzie prowadzil na pr0sl'l 
calkowitym poparciem ZarzCjdu 

Drodzy przyjaciele zwierz ;"
 
To tytul pisma. jakie skiero lJCzyc si~ obs rwOW8r. 1117' I 

wala do redakcji p. Justyna mip.e, szanowae i kartlaL 7 ;, 
Miller z Nasielsklego Kola'l  rZlilta. ne to odgryw;->j ~, ... 
warzystwa Opieki nad Zwie chowaniu dziecka znCl ~;'''-1 
rz~tami, Sprawa, kt6rq w imie rol(l. Stosun k do ZWiPI71 I I 

niu czlonk6w Kola porusza au jednym z najleps7yril ""II "'J 
torka wydaje nam si~ sprawq dzjan' w kultury moml""J "; 
bardzo waznq, Myslimy, ie leC7enstwa. Slawny K(jO) r'n 

apel milosnik6w zwierzqt nie wiedzial: "Moina erC(' II .I~ 

pozostanie bez echa. Szcze kie poznac z po t~ r1r ILl 
~6lnie liczymy na dzieci. Oto wzgl~ em zwierzqt". N,S7Vm 
Jego trese: moral nym obowiqzkif~f11 "st 

Wzorem lat ubieglych row aktywne uGzeslnir., ('Iii 
niei i w tym roku obchodzimy ocllronip. przyrody, zwl"~" -" 
miesiqc dobroci dla zwierzqt. zas lej CZfilsci OZywi01lr>J' • 
Pamii;Jtajmy 0 nich w chlodna rody, kt6rq stanowiq 1\1\1"1 ." 

jesienno-zimowe dni. Dokar lao 
mi(1jmy bezdomne psy i piwni Pami~tajmy 0 nicll l.;l\"r -r . 
czne, blqkajqce sir;l w poszuki
waniu ciepJa koty. Juz ad naj
mlodszych lat powinnismy 7 



~~o': ~=-.(.::;t c:~~-:::::::".w«:W'%6(~ 

.. 1£6ZZZ06-0 '{dl ~I i dl UB).{ZSC)!W AWEI UMddBZ i 
II i ~zaVn~J~ld ~no I 

/,<Jl7qJ Mi'is"j w '\L:lsielsku llg!;)Sl,<:l ~ ·:.JIMVZS}IVM M !f:)UC)DV op 1,:1 
1'1</1 I/\I{(: pis 'mny, oiertowv, nicogr<:lniC7ony 
11.1 ~pr/L'J.17 :r;)buJow;)nej nil'ruchonwsci, polo '~${,~~~~~:~»;l:~:~~~;!::,~~~:~=::J/(lnl'j \V N;)Sil'ISkU'frzy ulicy W<:lrs:r.<Jwskiej lol,
 
l' pO\Vtl'r7chni 17 m·
 

Len<:l wywo!.1wC/;) wynosi "i%.211"dlllO,- 7\. 

KrzyzDwka Nr 7I'isemn;) ofl'rtJ powmn;) :rJ",il'r.1c: 
I.	 l'roponowJnq cent;;
 

~ 19o1nq koncepcJl,' ZJgospoJJrowania nieru

chol Hlsci.
 

()i~rtv 7. Jnpiskll'lll ll<:l kopercil' 1'1\/.1: 1'1\1\( ;
 
n<:lll'iy sKbJac w Ur:rt,'J71e Miejskim w NJsiel

sku. l<\llllisvjne olwarcie olerl n<:lstqpi w Jniu
 
2H lislopJLb 19Y-l r., 0 hoJ7. 10"', POk(lj nr Il.
 

W .HUll k iem p I7Ys lq p ien ia d II Przet rg u jest
 
wpla enie WJJiulll W wvsllkosci 10% cenv WY


\\,(lbwaej, w Kasil' Ur7~Ju, n;)jp\i:f.niL'j ...,; Jnlu

i;	 p(lP.rl'l'J7ZljqcYt 1 p17etarg. ~ 
i: 'iprzeJZl\VcZl Z<:lstr7qp sllbie prJwo swobod- ~ 
~ n' '0 \\'vboru o(erty, or;)7 UnieW;)7nieniJ pl7l'- i' 
ij tZlr~u bl'z pn la ia pl7_ C7vn. ~ 
~ . ·/c7l'h(110IVe il1(oml;)cjl' m0711<:l u7):'sbc w @ 

i: 7l,'J71l'MIl'jskl 1 w aSlel:Ku, pokoll1r 10, ~ 
\1 teleilln f2-nn-l, ·'2--l27. ! 
I	 I Poziomo: 1) _w koszu .. 5) wysoka eruka ui:ywana przez 
~.:.x.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.):.:.:.:.:.:.:.:.:":.:.:.:.:';':', ·:-:·:·;·:·:·;·:'«'«-:·:«/N:';·:·:·:":·:":-':.-:·:-:-:·:·:·:·"«~· :':-:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,;,:,w..<i'»X-:~·~:·:-:·:-:·:·:·:·:·:·:·:«-:-J staroz. aktorow grecklch. 8) ryba z rodziny dorszowa
::::.:.: :·:·:·:·:·:·;':-:««<~::«":·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·N"".-»Z":«·::!".;I ..:':,:;:;:.:.:;j;:;::-;;:~:;:~":.:.:- ..:::::.:.:-:.:::.:.:.:.:::.(~~;:;:;:-:::-:.w ..::, tych. 9)llczba, 10) odpowiada w g6rach. 13) dioda 5

elektrodowa. 15) po ·so'·. 16) symbol Helu, 19) La. 41, 
20) namlar. 23) rodzaj mati:y, 26) b6g egipski, 27) zaI:. G l,OSZEN IE	 ~ 
Ilczka, 28) z gazem () p r7 'In rh 1I 11 il'rucl p!l1psci 

Pionowo: 1) ... to zdrowie. 2) odmiana zamszu, 3) moIZlr'/qJ Miejsl--i W nsielsku llgbsZZl 
tyl nocny. 4) dokument stwlerdzajqcy okreslonCj jakosc pllbllC71l\' Illcngrnniczol1y pr7l'lZlrg lIstn 
produktu. 5) marka dawniej popularnego u nas skutera. n"	 nll'rllC]1lln1l1SCl st;Jf\t1wiqce VI<:lSn(lSC gminy 
6) gatunek ptaka. 7) cZE;lSC nogi, 11) imil;l Kruczkowskie \I.1Slelsk. P(l!ll/Ol1e w N;JSlelskLl, IlZl llsieJlu bu
go. 12) ~stradow~ imiE;l Bielickiej. 14) dydelf. 17) jeden J()	 \'lli lWJ I11IL'S7kZlnipwl'hO jeJnorllJnnnl'gn 
zr~~zaJowlle;acklch, 18)tkaninazTorunia. 21)gra 
chlnska, 22) splew slowika. 24) spada na cztery lapy. - "'KIW['Kr /	 25) wyrwany przez dentystE?a)	 J/iJI". nr 2S-l7, 0 pow .100 m , KW 1~927
 

cen;) wywobwC7n 20 ()10.()()0,- 71. 
~
 
i

RozwiCjzania (wylqcznie z kuponem wyciE?tym z dolnego b) J7iJlb I r 2S-l0.. 0 ppw l60m·, KW U2YH 
naroi:ni~a tej strony ) i?rosimy przesylac na adres naszej CL'IlJ wvwolLlwc7;) 20.m h.()()O,- 7.1. 
Redakc/I. do 10 grudnla. Do wygrania. jak zwykle 

- "I'll LI )~KII~ ;0"' NAGRODA- NIESPODZIANKA! 
,]) J7iJ lka nr 21l)(), 0 pow -l4"i Ill, KW J(n21
 

cen:l WVWll]<:l\ 'C7a 2."i.171.()O(),- /1.
 I

<.% Rozwi~zaniekrzyzowki NR 6: 

['r:ret.1rg, oJJ7.ielnil' n;) KJ7uq l1ierllcho!l1osc 
Poziomo: UN. Mickiewicz. Eol. Iza. Th. Korale. RegUla. \Vvmienio!lq w wvb7ie, oJbl,'uz.il' :it,' w Jniu 
Ace. Lang. Pi, Kajka. OK. Rak, Ir, Ren. Roma, Brec, 2H listop:lJJ ll)l)-l'r., 0 goJ7.1ll.''', w Um;J7il' I
Amon. Gra. Tur, Bila, Udo, Sen. Tygrys, Oz. Ekler, Anit\ 1il'jsk im w .:lsi 'lsku, P lk()j nr 1.1.	 ?;:: lana, Tara. 

I 
~ 

W pr:relJrgli mogq r;Jc lIJ?l;)l osobv fi7VC7.- I	 Pionowo: Niobe, Mikolaj, Willa, Uzi, Metr, CI. Fa, Zn, 
Kula. Ranking. Echo, Pion, Gar. Karabela, Kret. Kamin. nL', i '/eli wpbcq J ) KJsy Urz~ull iejskieg~l ::: 
ECU. Mol, Anatol. Badyl. Rurka, R6zga, Oset. Gen. Ra. \V;)J i,L1,Ill. W wysokosci 10% cen, wYW()b~C7ej, 

::: IlJIP~l/I"el ,JnIlJ pr71.:largu Jl) goJz. . 
~: Ll'nt,' n.,b cln r;JWJ wbsnosci. t'\l,vnq cl'nie SzczE;lscie usmiechnlilto si~ tym razem do Pani Joanny 
I:	 11siqgnit,'ll'j W prlel:lrgu \~plilC::l si(,' do K;)sy i Zadroznej z Nasiel ka. ·· 

Gratulujemy! Nagrodlil wyslemy pocztq. !j	 L r/l,'Ju MIL'j:"IL'gO, !lZl)po7mej w Jnll1 /.Jwarci<l '. 
1I III ()wy 11( It;) rJJ Illq l 

;; I .. r'/ J 1IL'jsh.i l:lstl7eg;) 'Obll' pr;)wo L1nIL'- ~ 
i\\ 1V:l/1l1l'nILl pr7.elargLi bel' pi J;)nl<:l pr7YC7YIl ~ 

i:.>:,»>:.:.,.:.:.:.:".:.:.:~~:::::",:.~:""",,:o,.w.~,._>:. :.,.»>:_>:~»:..>:_,,,,*,,,.x,,,.,,,,,.,;.;~;:,,,,,,J 
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Pilka nozna 
W kolejnyeh m ezaeh 0 mi Natomiast juniorzy wygrali z 

strzostwo ligi okrl;lgowej s~nio Dzialdowem 5: 1, zremisowali z 
row, pilkarze nasielskiego Zbika Puituskiem 2:2 i wygrali walko
osiqgnl;lli nasti;lpujqee wYl')iki: werem z Opinog6rq 3:0 i zakon
Zbik - Start Dzialdowo 1:0, Zbik czyli rundl;l jesiennq na pier
-. Nadnarwianka Pultusk 3:0, wszym miejscu. 
Zbik - Opinog6ra 3:0 (walko
wer). 

Trampkarze gorCI 
Druzyna trampkarzy "lbika" (woj. bydgoskie), w roku 1994 

przewodzi w lidze wojew6dzkiej zaj~li If miejsee w finale woje
w swojej kategorii wiekowej. w6dzkim turnieju "Pilkarska 
Warto przypomniec, ze tramp Kadra Czeka" przegrywajClc 
karze w 1993 zwycii;lzyli w woje dopiero w final z druiynq z 
w6dzkim finale turnieju "Pilkar Zuromina, kt6ra byla (zgodnie 
ska Kadra Czeka", zajl;lli II miej z regulaminem) reprezentacjq 
sce w krajowym finale turnieju p61nocnej cZl;lsci wojew6dz
"Swiata Mlodych" w labiszynie twa. 

Druiyna trampkarzy (1994-1995) od lawej stojq: Andrzej rbanski (ojciec 
zawodnika), Andrzej Grabowski (sponsor), Mariusz Zaloga, Pawe! Urbanski, 
Artur Betcik, Damian Domaia, Robert Kawa, Pawel Daszczynski, Sebastian 
Kepke, Andrzej Zawadzki (trenar). 

KI~czet: Mariusz Chrzanowski, Rafat Kucharski, Krzysztof Raczkowski, 
Daniel Grabowski, Konrad Jaworski, R fal Chodyna. W pierwszym skladzie 
graJet ponadlo: Rafat Bombalicki, Pawa! Sokolnicki. W ym sktadzie druiyna 
wysl~puja dopiero od sierpnia lego roku i jak widzimy godnie kontynuuje 
Iradycje lego zespolu. 

Bieg uliczny z okazji
 
Dnia Niepodleglosci
 

Z okazji Dnia Niepodlegloscl, wie niemal wszystkieh szk61 z 
odbyl sifil w Nasielsku III Jesien ealej gminy. Dla najlepszyeh by
ny Sieg Uliczny, kt6rego orga tv nagrody i upominki, 0 kt6re 
nizatorami byli nauezyeiele wy postarali si~ - kwestujCle - na
ehowania fizyeznego ze Szkoly uczyciele z dw6jki. 
Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Nasielscy handlowey i uslu

Udzfal w biegu wzil;lli ucznio- gowey ch~tnie dawali pewne 

Klaudia i Krzysztoj
 
nadal nqjlepsi
 

w wojew6dztwie
 
W Pionsku odbyl silil II Woje Pawel Sokolnieki 4 miejsee w 

w6dzki Turniej Klasyfikaeyjny juniorach, Albert Czyiyk 7 miej
seniorow, junior6w, kadet6w i see w junioraeh, Jaeek Malicki 5 
mlodzik6w. Dot;>rze wypadli w miejsce w seniorach. 
nim zawodniey Zbika. Klaudia i Krzysztof zakwalifi

Klaudia Szadkowska zajfil1a 1 kowali si{l do Turnieju Strefowe
miejsce w mlodzikaeh i 2 miej go, kt6ry odbf;ldzie si~ w Cieeha
see w kadetkach. nowie. 

Krzyszlof Stamirowski 1 miej
see w mlodzikaeh i 5 w kade
tach. • 

Sukces Klaudii 
Duzy sukees odniosla nasza dziczek i zakwalifikowala si~ 

tenisistka stolowa Klaudia na Og61nopolskl Turniej Kla
Szadkowska na Strefowym syfikacyjny do Opola. W Opo
Turnieju Tenisa Stolowego, I.u wystClpi r6wniez w barwach 
kt6ry odby! sifil w Ciechanowie. Zbika lukasz Mierzejewski, 
Klaudia odniosla bezapelacyj kt6ry w Cieehanowie zajql 
ne zwyeililstwo w kategorii mfo- drugie miejsee. 

kwoly pienifilzne zbierajqeym 1) Anna Czerniakowska 

nauczycielom. Natomlasl Szko SP 2,
 
la Podstawowa Nr 2 ufundowala 2) Joanna Saliszewska - SP
 
nagrody ksiqzkowe wartosci 2,
 
okolo 1 miliona zl. 3) Elibieta Roman - SP D{l


binki.. 
Wyniki: 
600 m dziewczllt rocznik 1500 m dziewczqt rocznik 

1982 i mlodsze: 1978n9: 
1) Katarzyna Pietrzak - SP 2, 1) Lidia Slrzelczak - ZSZ, 
2) Malgorzata Kwiatkowska  2) Agnieszka Chrzanowska 

SP Piescirogi, ZSZ, 
3) Justyna Skoezen - SP 1. 3) Edyta Zakrzewska - ZSZ. 

1000 m chlopc6w rocznik 2000 m chlopc6w rocznik 
1982 i mlodsi: 1978n9: 

1) Piotr Lewandowski SP 1) Mariusz Figurski - LO, 
D{lblnki, 2) Jaroslaw Godlewski· LO, 

2) Tomasz Mostowski - SP 3) Hubert Sklueki - LO. 
Piescirogi, 

3) Piotr Jakubowski - SP 1. 2000 m chlopc6w rocznik 
19nn6: 

1500 m chlopc6w rocznik 1) Marcin Macias· ZSZ. 
1980/81 : 

1) Rafal Sombalicki - SP 2, Sieg ten byl jednoczesnie 
2) Daniel Sryski wiel - SP inauguracjq dzialalnosci Uez

Pieseirogi, niowskiego Klubu Sportowego 
3) Rafa! Kucharski - SP 2. przy 8zkole Podstawowej Nr 2 

w Nasielsku. 
1000 m dziewcUlt rocznik 

1980/81 : MK 

---I 

Z..pOI .....kcyjny: 
A. Kordulewslc. A. Slamlrowsk,i. A. Zawadzki, Maflan Waslerzy~ski. Zdj~a' T. Zawadzki 
Proleld wlniely oraz ,;trona reklamowa M GrlbedllYCIE Ad.... R...l<cji:
 
K,no ,N..a'· wN sielsi<u ul Kcsciuszki 2 lei, 12-343.
 
Sklad Ilamanie komputerowe...GAAFIKA" CiechanOw ul Sikorski. 0 4a14, leI. 72-26-82.
 
DNk: ..TRIADA· CiechonOw. ul. 17 S1ycznia 56, leI. 72·46·89
 L KA Za Ires.: oglO$zenia i reklamy Aedakqa nle pono," odpowledzlalnoSci. 


