Dzien. ten. jak.i
rok. caly "tak.i
SWil;ta, swi{lta, ale najwai
niejszym dniem wsr6d nich - Wi
gilla. Wigilia to w pols~iej tradycji
dzien niezwyczajny. Zadne inne
swil;to nle ma takiego uroku i nie
wywoluje tylu emocji, oczeki
wan, nadziei... lwasnieni mal
ionkowie lub dzieei por6inione
z rodzicami wybaezajq sobie
wzajemnie zale I pretensje, bo
przekazywane z pokolenia na
pokolenie porzekadlo mowi, ie
"Dzien ten jaki - rok caly taki".
W wigilijnCl noe odwraeajq si~
ludzkie losy i zle przeznaczenie.
To dzier'i magiczny. jedyny w ro
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Na ostatnich dwoch posie
dzeniach larzqdu Miejskiego
najwi{lcej miejsca zaj~y sprawy
finansowe. Wlqie si{l to z karl
cem roku i zwlqzanym z tym
problemem realizacji tegorocz
nego budietu oraz przygotowa
niami do przyj{lcia nowego bu
dzetu na rok 1995. Trudna sytu
acja finansowa najwi{lkszych
nasielskich zaklad6w pracy
sprawia, ze zagroiona jest nie
tylko realizacJa tegorocznego

budzetu, ale planujqc nowy bu

diet, trzeba planowac mniejsze
dochody. Wst{lpny projekt bu
dietu lostal przyj{lty przez la
rzqd i przekazany do wszyslkich
merytorycznych Komisji celem
wskazania rozwiqzan, kt6re
zadowolilyby najwi{lkszCj CZ{lSC
spoleczenstwa naszej Qrniny.
Wiadomo nie od dzlsiaj, ze do
chody gminy nie pozwalajCl na
c.d. na str, 2
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rozmowa z Burmistrzem
Wjciechem Ostrowskim
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ku - dzier'i zimowego przesilenia
Slonca i wielu przeobraien w
ludzkich umyslaeh i sercach.
PrzykladaJCl do lego niewidzial
nq dlon duchy naszych przod
k6w, kl6re w Wigili{l przybywajq
do swoich bliskich i pozostajCl na
Ziemi przez cale sWifi)ta ai do
Trzech Kr61i. To dla nich zosta
wic trzeba wolne nakrycie przy
wigilijnym stole, a tille dmu
ehac na krzesto, zanim si~ na
nim usiqdzie, by nie przysi~sc
przybylego na wieczerz~ ducha.

1. Panie Bunnistrzu, zbliia
si(! do konca rok 1994, jak by
Pan ocenil ten mijajqcy rok z
punktu widzenia samorur
du?
Mysl~,

ie by! to rok nie gor

szy niz inne lata, w kt6rych
pelnilem stanowisko burmi
strza. Najbardziej cieszy mnie
faktoddania do uzytku oczysz
czalni sciek6w. Uzyskany sto
pien redukcji nieczystosci rz~
du 96% i stosunkowo niskie
srodki wydatkowane na t~ in
westycj(! s~ powodem mojej
osobistej satysfakcji. Zwra
cam r6wniez uwag!;il na pi!;ilknie
odrestaurowanq kamienic~, w
kt6rej mlesci si~ siedziba Bib
Iioteki Miejskiej', zostaly nam
jeszcze niewie kie prace wy
konczeniowe wewnqtrz obie
ktu. Ponadto w widoczny spo
sOb poprawilismy estetykE;l na
szego miasta. Gl6wnie dzi~ki
odnowieniu wielu elewacji na
szych kamienic. JednoczeSnie
apelujE;l do wtascicieli prywat
nych kamienic aby zrobili to
samo.

2. Mam przed sobOl projekt

budietu na 1995 rok, Jest on
niewiele wyZszy od tegoro
cznego. Dlaczego?

Przyznaj~, ie dose ostroi
nie przeWldujemy przyszloro
czne dochody. Ponadto tego
roczny bud.i.et byl dose wysru
bowany, zachodzl obawa, ie
w niewielkim stopniu dochody
mogq bye niewykonane. Woil
my w przyszlym roku mlee
nadwyZk~ nii nawet niewielki
deficyt.

3. Panie Burmistrzu czy
wedtug Pana rrzyszlorocz
ny budZet jes proinwesty
cyjny?
f\Ja lnwestycje przeznacza
my podobnq kwot~ jak w tym
roku, b~zie to prawie 12 mid
zl, co stanowi ok. 30% budie
tu.

4. Jakie wedlug Pana ~
najwa.zniejsze zadanla In
westycyjne w roku przy
szlym?
gezwzgl~dnie najwainiej
szym b~dzie oddanie do uiyt
ku nowej Stacji Uzdatniania
c.d. na sIr, 3
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Infrastruktury i Porzqdku Publicznego
Kolejne czwarte posiedzenie
odbyla Komisja Infraslruklury i
Porzqdku Publicznego pod
przewodnictwem radnego Sla
nislawa Borowskiego.
Tym razem tematyka spotka
nia byla bardzo szeroka, od za
opiniowania zmian w planie
przestrzennego zagospodaro
wania miasta do rozpalrywania
projektu budZetu na 1995 rok.
Zanim przystqpiono do omawia
nia budzelu zaj~lo si~ opiniowa
niem pakietu uchwal podatko
wych. Wszystkie zmiany w sta
wkach podatkowych zapro
ponowane przez ZarzCld Miejski
zoslaly przez Komisj{l zaakcep
towane i b{ldq rekomendowane
do uchwalenia przez Rad~.
Wi~kszosc stawek podatko
wych od r6znego rodzaju nieru
chomosci powinna w przyszlym
roku wzrosnqc 0 ok. 30%. Wyjq
lek dotyczy podatku m.in. od
dzialek budowlanych, kt6rego
slawka wzrosnie prawdopodob
nie w przyszlym roku 0 100%.
Podobnie jest z podatkiem od
srodk6w transportowych (dro
gowym), propozycja b~dzie szla
w kierunku zwi~kszenia stawek

030% w stosunku do br. GorqcCl
dyskusj~ wsr6d czlonk6w komi
sji wywclalo omawianie nowych
stawek czynsz6w regulowa
nych w lokalach kwaterunko
wych. Niewielkq wi~kszosciq
glos6w uznano, ie komisja
zarekomenduje podniesienie
czynsz6w w przyszlym roku 0
500%. W lej cz~sci obrad oma
wiano r6wniez wplyw ustawy 0
najmie lokali i dodatkach miesz
kaniowych na budiet gminy.
W astatnim punkcie porzqdku
obrad amawiano budiel na
1995 rok. Bez wililkszych za
strzeier'i przyj~to zalozenia za
proponowane przez Zarzqd.
Najwainiejsza zmiana dotyczy
la zwif;lkszenia dochod6w 0 1,5
mid zl. Zdaniem komisji 0 tyle
powinny bye wililksze dochody z
udzialu w podalku dochodowym
od os6b tizycznych. Szczeg610
wy podzial wydalk6w w posz
czeg61nych dzialach b~dzie
omawiany na nast~pnym posie
dzeniu komisji. Wszystkie pro
pozycje komisji muszq bye osta
lecznie zatwierdzone prze Rad~
Miejskq.
AWK
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Jedenastu pracownik6w
Miejsko-Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej swi~to
wa~o Dzieri Pracownika So
cjalnego. W skromnej uro
czystosci, w siedzibie
MGOPS uczestniczyl bur
mistrz, kt6ry podzj~kowat
pracownikom za ich trudnq
prac~. R6wniei z teJ okazjl
Dyrektorka Wojew6dzkiego
Zespo~u Opieki Spolecznej
przesla~a na r~ce kierownicz
ki osrodka specjalny list gra
tulacyjny.

mioty te przeznaczone Sq dla
os6b z terenu naszej gminy,
kt6re w spos6b trwaly stracily
moiliwosc poruszania si~.
Kolejnq pomocq dla ludzi po
krzywdzonych przez los jest
moiliwosc korzystania z
us~ug Krajowego Osrodka
Rehabilitacyjnego dla Os6b
Chorych na Stwardnienie
Rozsiane w Dqbku k.Mlawy.
W ciqgu kilku miesi~cy tun
kcjonowania osrodka osmiu
nasielszczan skorzysta~o z
jego pomocy.

Dzi~ki staraniom kierowni
czki MGOPS pani Alicji Tyc
uzyskano z Wojew6dzkiej
Poradni Rehabilitacyjnej
dwa specjalistyczne ~6i.ka
oraz materace i poduszki
przeciwodleiynowe. Przed-

150 mIn zl dotacji z Euro
pejskiego Funduszu Rozwo
ju Wsi Polskiej otrzymala
Szkrna Podstawowa w D~
binkach. Pieniqdze b~dq
przeznaczone na wykonanie
tynk6w wewn~trznych oraz
zamontowanie instalacji
wod no-kanallzacyj nej.
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c.d. na sIr. 3
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szybkie rozwiqzanie problem6w
naroslych przez ponad 40 lat.
Oczekiwanla spoleczenstwa Sq
bardzo duie, apetyty rozbudzily
inwestycje realizowane w ostat
nich czler ch lalach, nic wililC
dziwnego, ze do Zarzqdu wplyn~
to wiel pism. w kl6rych miesz
kancy wiosek i poszczeg61nych
ulic domagajq silil przyznania
pierwszenstwa ich polrzebom.
Niekl6rzy nie tylko domagajq silil
realizacji okreslonych zadan, ale
deklarujq sw6j udzial w ich reali
zacji. Wszystkie tego rodzaju pis
ma zoslaly tme skierowane do
odpowiednich Komisji.
Burmistrz polntormowal 0
zwililkszeniu subwencji z rezer
wy ministra finans6w na zabez
pieczenie zagroionego komina
cieplowni miejskiej.
Pan Edward Tomaszewski
uzyskal zgodlil na prowadzenie
uslug asenizacyjnych pod wa
runkiem uzgodnienia tej sprawy
z ZGKiM. Pozylywnie rozpa
lrzono podanie p. Stanislawa
Wil;lCkowsklego 0 umoiliwienie
dzialalnosci ubezpieczeniowej
w sali konterencyjnej Urz~du.
Dzialalnosc tirmy b~dzie prowa
dzona raz w tygodniu. Osrodko
wi Pomocy Spclecznej do rez
poznania przekazano spraw~
przekwaterowania pani Walen
tyny Kowalskiej, 0 co wystqpil
pan Grzegorz Arciszewski.
ZGKiM zajmie sifil problema
mi zwiqzanyml z niedogrza
nlem bloku przy ul. Elektrono
wej (sprawa podniesiona
przez paniq Halin~ Lisieckq).
Odmownie zalatwiono prosblil
nasielskiej OSP 0 przekazanie
z Osrodka Pomocy Spolecznej
samochodu marki "Polonez",
poniewaz kwota uzyskana ze
sprzedaiy lego samochodu
brana jest pod uwagfil przy za
kupie nowego samochodu, co
jesl nieodzowne dla wlasciwe
go dzialania tel instylucji. Z
prosbij a umorzenie podalku
od nieruchomosci wystClplla
"GS". Prosbie tej zadoscu zy
niono tylko w trzeciej cz~sci
naleinosci. Propozycja Pana
Marka Lachendrowicza uloze
nia chodnika z kostki jesl bar
dzo zach~cajqca. ale maze
bye brana pod uwag~ po
uchwaleniu budzetu i przyj~cia
zadan do realizacji. 0 20 min
zl zwracal sil} nowo powstaly
Klub Sporlowy "Wkra" w Cie
ksynie. Uzgodniono, ze Bur
mislrz zwr6ci sif;l do SKR-u i
Instalu. aby w ramach podat
k6w wykonaly prace niwelacyj
ne i bram i dla lego klubu.

Na obydwu Zarzqdach slawa
la sprawa wydania zezwolenia
na budowf;l garaiy przez 9ruPfil
mieszkaric6w z blok6w Osiedla
Pilsudskiego. Garaie majq po
wslae na dziafkach wykupio
nych od wlascicieli prywatnych.
Zarzetd przychylnie uslosunko
wal si~ do tej prosby. Dwukrot
nie stawala tei sprawa odwod
nienia erenu na osiedlu do
mk6w jednorodzinnych "Pi/sud
skiego II". Problem len sygnali
zowany byl jui w poprzedniej
kadencji. Podobnie jak i po.zo
slale sprawy, kt6re wymagajq
powainych naklad6w finanso
wych, tak i l~ przekazano do
rozpalrzenia przez odpowiedniq
Komisj
Ozywionq dyskusjfil wywo/ala
przedstawiona przez Dyrektora
ZGKiM p. Franciszka Kucinskie
go propozycja podwyiki cen
uslug wywoienia nieczystosci
stalych i plynnych. Propozycja
zostala uzasadniona i poparta
rzecZOWq kalkulacjCl. ZarzCld nie
zgodzil si!;! w calej pelni z propo
zycjq. Postanowiono. ie uslugl
wzrosnq tylko 0 30%, a pozosta
Ie pieniqdze Zaklad musi wygo
spodarowac przez lepszq orga
nizacj(l pracy. zwif;lkszenie ilos
ci os6b korzystajqcych z tych
uslug. ZarzCld zgodzil sif;l na sta
w~lil maksymalnq 90.000 zt za
m przy wywozie smieci niety
powych, takich jak np.: karose
rie samochodowe (powinny silil
one znaleie w punkcie skupu
zlomu), czy szaty.
Burmislrz pointormawl Za
rZCld 0 pozytywnym zaakcep
towaniu przez administracj~
wojew6dzkq wykonania drogi
iWlrowej Krzyczki Pieniqzki 
Glodowo ze srodk6w Fundu
szu Ochrony Grunt6w Rol
nych.
GS wystqpil z inicjalywq
uslawienia zakazu handlu
przed pawilonem handlowym
w Piescirogach. Spraw~ uiyt
kowania tego malego largowi
ska postanowiono przekazae
agantowi prowadzqcemu ry
nek w Nasielsku. Zapoznano
si~ tei z wymogami Sanepidu
odnosnie handlu artykulami
zywnosciowymi na targowi
skach. Zwr6cono laki:e uwa
9lil. ie largi na ul. Mlynarskiej
mogq si odbywae lylko we
wtorki i piqtki, n lamiasl ch~tni
do handlowania w pozosla/e
dni, w tym i w sobot(l win'li to
robie pod wialami przy ul. Kos
cielnej. Wymaga tego chociai
by bezpieczenstwo zmotory
zowanych i pieszych.
Zanolowal A.Z.

Z zYCIA MIASTA I GMINY
Krotko
Budietowe inwestycje
c,d, ze sIr, 2

c,d, ze sIr, 1

Wody. W roku nast~pn~m
cheemrc wyda6 na ten eel 0 0
103m d zl. Ponadto chcemy
kontynuowac na duzq skalf;
bUdOW&wodoci q g6w wiej
skich.
dz~, ze przybl;dzie
kolejne 10 km sied wodociq
gowej. lamierzamy r6wniei: w
ramach srodk6w przeznaczo
nych na dr09i wiejskie ulozyc
wi~cej nawlerzchni asfalto
wych niz w minionych lataeh.
Ostateczny plan inwestycji
oraz prlorytety ustali nasza
Rada na jednej z najblizszych
sesJi.

5. Panie Bunnistrzu, a co z
hal 'I sfv0rtoWCI. kt6rej o~a''1 sy wetk~ mamy prZYJemnose jui podziwlal:?
Zdaj~ sobie spraw~, ze plenif;dzy na hal~ ni jest zbyt

duzo. W tym przypadku jednak liczymy na partyeypacjf;
z Kuratorium Oswiaty I Wychowania. Wedlug umowy,
Kuratorium powinno dokladac do kaidego miliona wydan~o przez nas kwot~ 500
tys. ,CZ~1i 50%. Jak b~dzje
w przysz ym roku zobaczymy, w tym roku byto to tylko
30%. Dotyehczas na hale wydalisrn~ 2 mid zl, potrzeba jeszcze -6 mid zl.
6. Wr6emy na ehwlI~ do
staejl uZdatniania wody.
Kledy do naszyeh mieszkan poplynie dobrej jakosci woda?
Jezeli nie zaistnie/q .ladne
nieprzewidziane oko icznosd,
powinno to nastqpit do konca
czerwca przyszlego roku. 00dam, ze z tego uj~cia wody nie
tylko korzysta~q mieszkar'iC~
miasta ale i ki ku okolicznyc
wsi.
7. Wiele si~ ostatnio m6wi'00 telefonizaeji miasta i niekt6rych wsi, czy w tej sprawle SCI jakieS konkrety?
Tak. Do plan6w inwestyeyjnych ciechanowskiego TPSA
udalo si? wprowadzlc nasze
miasto. W 1995 roku TPSA za
inwestuje 6 mid Zf, gl6wnie w
uloienie sieei kablowej i re
mont budynku, kt6ry nie tak
dawno przekazalismJ tej firmie. Kluczowy bf; zie ro

1996, kiedy to rozpocznie si~
montaz nowoczesnej centrali
i%frowej na 2000 numer6w.
artosc t~Ch prac si~9nie
w6wczas wotK 32 ml zl.
Pragn~ podkres it bardzo do
brq wsp6fpra~ jakq mialem
przez ostatni~ lata z wtadzam!
ciechanowskl8J TPSA, dZI~kl
tej wsp61pracy juz wkr6tce
problem zainstalowania tele10
nu w naszej gminie bl;dzie na
lezal do przeszlosci.

8. Panle Burmistrzu, w

Potwierdzily sitil wczes
nlejsze doniesienia 0 zwi~kszeniu subwencji dla naszej
gmlny. Jeszcze w tym roku z
rezerwy Ministerstwa Finans6w otrzymamy dodatkowo
600 min zl. Srodki te b~dq
przeznaczone na remont komina kotlowni dawnego MERA-ZEM.

dotyehezaSow~ naszej

rozmowie nie pa to stowe
sazyfikaeja, e:rZbY w tej
ziedzln!~ mnie b1dZI~ ~i~
dzialo nlZ w tatae mmlo
nyeh'?

W roku przyszlym wchodzi
my w gazyfikacjf; gminy. Ma
zowieckie Okr~gowe Zaklady
Gazownic wa zobowiqzaly
si~ do wybudowania z wlas
nych srodk6w rozpr~zalni~ w
Budach Siennickich. Aby to
bylo mozliwe musimy z wlas
nych srodk6w wykonac dui.y
odcinek sieei gazowej dla
okolicznyeh wsi. Poehloni to
spore kwoty, w zwiqzku z tym
mniej pieni~dzy.b~dzi my
mogl! przeznaczyc na gazyfl
kaCJ~ mlasta. Do atkowo sy
tuaejlil komplikuje fakt, i:e
cz~sc tegorocznej sieci zo
stala wybudowana na kredyt.
W 1995 roku za wykonane
jui. prace trzeba b~dzie za
placit. Zwraeam uwag~ na
fakt, .ie do prawie wszystkich
naslel kich osiedli domk6w
jednorodzinnych siet gazo
wa jui. dotarla.

9. Jak widac pracy i lowes

~ji w roku nast~pnym ~

ie bardzo duzo. Zyczymy
zatem Panu i nowe~ Radzle
realizac~i wszystkie zamie
rzen I p an6w na 1995 rok.
DZi~kuj~ bardzo. Korzysta
jqC z okazji chcialbym za pos
rednictwem Zycia Nasielska
zloiyc mieszkaricom naszej
gminy serdeczne z~c~enia
zdrowych i wesolyc
wiqt
Bozego Narodzenia oraz
szcz~sliwego Nowego Roku.
Dzi~kuj~

za rozmow~.

Rozmawial:
Andrzej W, Kordulewski

W ramaeh spoleczno-do
broczynnej akcji na rzecz
dzieci niepelnosprawnych
organizowanej przez Zarzqd
GI6wny Towarzystwa Walki
z Kalectwem, burmistrz prze
kazaf kwot~ 5 min zl. Srodki
zebrane w czasie akeji b~dq
przeznaczone na zakup
sprzE;ltu rehabilitacyjnego dla
dzieci.
Trzy ciekawe imprezy zor
ganizowalo w listopadzie
Centrum Pomoey Spoleez
nej. Z okazji Rocznicy Odzy
skania Niepodleglosci odbyl
si~ specjalny wyst~p artystyczny mlodzieiy z Liceum
Og6lnoksztalcqcego. Wyst~p oglqdalo okolo 50 staIych bywale6w Centrum. Andrzejki, byly kolejnq okazjq
do zorganizowania ciekawego sp~dzenia czasu przez
podopiecznych MiejskoGminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej.

...

W Urz~dzie Wojew6dzkim
w Ciechanowie odbylo si~
spotkanie poswi~cone przyszlosci kolejki wqskotorowej
Nasielsk-Puttusk. Ustalono,
i:e kolejka b~dzie funkcjonowala przynajmniej do konca
marca przyszlego roku. W
spotkaniu uezestniczyli wicewojewoda Kr61, dyrektor w
Ministerstwie Transportu Mi
sterka, wicedyrektor CDOKP
Sawicki, przedstawiciele ko
lejarzy Z linii wqskotorowej

oraz przedstawiciele wladz
Nasielska, Winniey i Pultu
ska. Naszq gmintil reprezen
towal wieeburmistrz Stani
slaw R. Tyc.

...

Burmistrz i przewodniczq
cy RN uezestniczyli w spot
kaniu poswi~conym planom
rob6t publieznych i prae in
terwencyjnych na terenie
dzialania Rejonowego Biura
Praey w Pultusku. Spotkanie
odbylo si~ w siedzibie tej in
stytucji. Nasza gmina posia
da najniiszy wskainik bez
robocia ze wszystkich gmin
wchodzqeych w sklad tego
rejonu.
Odbylo sil;J kolejne posie
dzenie Komisji Gospodarki
Budietu i Finans6w. Obrady
prowadzil przewodniczqcy
Komisji Ireneusz Olbrys. W
trakcie obrad przyjl;Jto infor
macje 0 realizacji budzetu za
10 m-cy br. oraz zaopiniowa
no projekt budzetu na 1995
rok.
Na zaproszenie burmi
strza zlozyl wizyt~ w naszym
miescie znany posel Unii
Wolnosci Wojciech Arkusze
wski. Posel w siedzibie Urzl;J
du Miejskiego spotkal sil;J z
przedstawicielami wladz sa
morzqdowych oraz odwiedzil
nasielskie inwestycje komu
nalne.

'"

..

W lokalu Klubu Zolnier
skiego odbylo sil;J Walne Ze
branie Zwiqzku Ochotni
czych Straiy Pozarnych w
Nasielsku.
(Wi~eej informacji na ten
temat w nast~pnym nume
rze).
AWK
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IRENEUSl OLBRYS - urodzil
sil;l pod znakiem Koziorozea 1
~tycznia .1962 r. w Nasielsku.
lonaty. lona Barbara jest pra
cownikiem Mi ejsko-Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej.
Jest ojcem dw6ch syn6w, 8-let
nlego lukasza i 6-letniego Mi
chala. Nauk~ rozpoczql w Szko
Ie Podstawowej nr 1, kt6rq
ukonczyl w 1976 r. W tym sa
mym roku zaczql uezfilszczac
do Liceum Og61noksztalcqcego
w Nasielsku. Swiadectwo matu
ralne zdobywa w 1980 r. I po
zdaniu egzamin6w rozpoczyna
studia na Wydziale Nauk Eko
nomicznych Uniwersytetu War
sz wskiego. W czasle studi6w
dwa lata pracuje w Sp6ldzielni
Studenckiej "Unlwersitas". W
roku 1987 broni pracy magister-

STANISLAW BOROWSKI 
jest zodiakalnym Skorpionem,
urodzil sil;l2Iis~opada 1.957 roku
w Nasielsku. lonaty. lona Da
nuta jest prawnikiem. pracuje w
Banku PKOSA w Warszawie.
Ma troje dzieci. najstarsza c6rka
Malgosia ma 11 lat, syn Jacek 9
lat j najmlodszy Michal 4 lata. Po
ukonczeniu Szkoty Podstawo
wej w Nasielsku w 1972 roku
podejmuje dalszq edukaejfil w
technikum Rolniczym w Golqd
kowie. Szkol~ sredniq konczy w
1977 roku tytulem technika rol
nika I w tym samym roku zaczy
na pracowac w 11-hektarowym
gospodarstwie swojego ojca. W
praktyce zajmuje s,~ uprawaml
ogrodniczo-warzywnymi. W
1980 ro~u akt~nie ucze~tniczy
w orgamzowanlu na terenle gml
ny "Solldarnosci" Rolnik6w
Indywidualnych, jest do dzisiaj
czlonkiem tego zwiqzku. W
1990 roku przejmuje gospodar
stwo od rodzic6w zmieniajqc
specjalizacjl;l na hodowll;l bydla
i upraw~ zb6z. W tegorocznych
wyborach samorzqdowych uzy

skiej pod tytulem ..Wplyw ko
operacjl przemyslowej na roz
w6j wsp61pracy gospodarczej
mi~zy Polskq a Jugoslawiq w
latach 1976-85" I zdobywa tytul
magistra ekonomli. Po skoncze
niu naukl odbywa 6-miesieczne
przeszkolenie wojskowe w
Szkole Podchorqiych Rezerwy
w Wegorzewl . Pierwszq prac~
podejmuje w lakladzie Remon
towym EnerQetyki w Warszawie
jako kierownlk magazynu. W ro
ku 1990 przez 6-miesiecy prze
bywa w WielkiElj Brytanii pracu
jqC na farmie. W 1991 r. zostaje
Dyrektorem lespolu Ekonomi
czno-Administracyjnego Szk61
w Nasietsku, w tym samym roku
wygrywa konkurs na stanowi
sko kierownika Ekspozytury
Banku PKO BP, gdzie pracuje
do dzisiaj. W 1993 roku konczy
dwusemestralne podyplomowe
studis 0 specjalnosci "Pieniqdz
I Bankowosc". W tym roku kon
czy kurs kwalifikacyjny I zostaje
bankowym specjalistq kredyto
wym. W ostatnich wyborach sa
morzqdowych po zdobyciu
mandatu radnego zostaje wy
brany przez radnych czlonkiem
Zarzqdu i przewodniczqcym Ko
mlsji Gospodarkl, Budzetu i Fl·
nans6w. Jest czlonkiem nasiel
skiego Kola Unii Wolnosci. W
wolnych chwllach czyta literatu
rfil historycznq, ponadto intere
suje slfil filmem. U ludzl cen!
szczerosc i odwagfil.

skuje mandat radnego. Nowa
Rada powierza mu funkcjfil
czlonka larz~du Miejskiego
oraz przewodniczqcego Komisji
Infrastruktury i Porzqdku Publi
cznego. la najwazniejsze zada
nie dla siebie uwaza przeniesie
nie targowiska z uliey Mlynar
skie] oraz pomoc w zasiooleniu
dw6ch blok6w przy ul. Plonskiej.
Ostatnio zaangazowal si~ w po·
wotanie na terenle Nasielska
Klubu Abstynent6w. W wolnych
chwilach lubi grac w szachy
oraz czytac kslqzkl i czasopis
ma tematycznie zwiqzane z
uprawq warzyw i roslin.

Andrzejki
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Centrum Pomocy Spolec:znej

Od 21 Iistopada 1994 ro
ku dziala w Nasielsku Kolo
Towarzystwa PrzyJaci61
Ozieci Niepelnosprawnych
Ruchowo. Jest to po Cie
chanowie i Plorisku trzecie
kolo dziafajClce w wojew6
dztwie ciechanowskim. Sie
dziba tej organizacji miesci
si{l przy Centrum Pomocy
SpofeczneJ. KoordynatorkCl
dzialalnosci Towarzystwa z
ramienia Miejsko-Gminne
go Osrodka Pomocy Spofe
cznej jest Jolanta Sk6rczyn
ska. W obecnej chwili Na
sielskie Kolo TPONR sku
pia ponad dwadziescia ro
dzin, kt6rych dzieci sCi nie
pelnosprawne (prawie
wszystkie SCi dotkni{lte po
rai:eniem m6zgowym). Na
zebraniu za~oiycielskim
Kola wybrano trzy osobowy
ZarzCld, w sklad kt6rego
weszly: Bogda Baginska ja
ko przewodniczqca oraz
Stanislawa Krzyzewska i
Halina Tanska.
Ozialalnosc na rzecz
dzieci niepelnosprawnych
prowadzona jest jui: od ro
ku. Organizowane byly cy
kliczne spotkania np. z oka
zji Onia Oziecka, gdzie dzie
ci mogly uczestniczyc we
wsp61nej zabawie a rodzice
wymieni6 doswiadczenia z
opleki nad swoimi pocie
chami. Powstanie Kola
TPONR na pewno bardziej
zintegruje dzieci specjalnej

troski i ich rodzic6w, a takie
umoiliwi szerszC\ pomoc
dla nich. Sq jui: konkretne
efekty zorganizowanej
dzialalnosci. dla wi~kszos
ci rodzic6w i ich dzieci za
latwiono specjalne leg/ty
macje dajetce moiliwosc
bezplatnych przejazd6w
srodkami komunikacji pari
stwowej. W jednej z sal
CPS wywieszono tabli('~
informacyjnet na kt6rej b~
det zamieszczane wszy
stkie informacje dotyczC\ce
Towarzystwa. Wkr6tce b~
dzie uruchomiona sala do
zaj~6 rehabilitacyjnych i
terapeutycznych dla os6b
niepelnosprawnych. Ola
dzieci, b{ldq sprowadzane
specjalne urzqdzenia, a
takie wydzielone osobne
miejsca do zaj~6. Do prze
prowadzania cwiczen b~
dzie zatrudniona osoba
majqca specjallstyczne
przygotowanie. Ozia~aczki
towarzystwa zapraszaiet
zainteresowane osoby
r6wniei: z poza terenu gmi
ny Nasielsk do kontaktu
bezposredniego lub tele
fonicznego pod nr 12-531.
a.W.K.
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Zydzi W
Nie rna juz tego Nasielska 
miasteczka zydowskiego, mia
steczka pelnego !;Iwaru, skle
pik6w, obco brzmlqce) mowy.
Odszed/ w niepamil;!c. Kirkut
porosly sosny, synagog/il
rozebrano, ostatnie siedmiora
mienne swieczniki kultowe
sprzedano na perskich jarmar
kach. Wi~kszoscz nas niewie,
ze gdzies w dalekim Izraelu iy
je pami~c 0 tamtych czasach,
z lezkq w oku wspomina si/il
przedwojenny Nasielsk i orga
nizowane Sq spotkania bylych
mieszkanc6w miasta. Po oby
dwu stronach istnieje jednak
pami~c 0 animozjaeh natury
rellgljnej i obyczajowej mi~dzy
spolecznosciCj zydowskCj a
polskq . Nasielskiemu spo/e
czenstwu pami{lta si{l.na przy
k/ad przeszkadzanie Zydom w
sprawowaniu obrzl;!d6w religij
nych, wybijanie szyb w bUdyn
kaeh zydowsklch szk61. C6Z,
srodowisko chrzescijanskie i
zydowskie iy/o obok siebie,
lecz iy/o we wzajemnej izola
cji. Szczeg61nie dotyczy to
biedniejszych, mniej' swiatlych
krlil~6w obydwu spo eczenstw.
Zbllienie ludnosei polskiej i iy
dowskiej dotyczy/o gl6wnJe
przedstawicieli wolnych zawo
d6w i zamoinyeh przedsl{l
biorc6w. Ale zblizenie takie
mialo miejsce I 0 nim takze sj~
pami~ta. Niewi Ie os6b wie
tez, ie nasielszczanie opieko
wall si~ w ezasie wojny iydo
wskimi dziecmi. Jednym z nlch
byl chlopiec wychowywa.ny na
ul. Folwark przez Paniq Zbiko
wskq. lnalem go osobiscie,
razem sluiylismy do Mszy sw.,
przyjainilismy si{l, lecz czas
zatarl w mej pami~ci rysy jego
twarzy, zapomnialem Jakie by
10 jego polskie imilil. Pami{ltam
tylko, jak bardzo przeiywalis
my rozstanie z nim, kiedy od
szukala go iydowska rodzina.
jak bardzo wsp6/czulismy jego
opiekunce, kt6ra koch ala go
jak syna. On takie traktowal jq
jak matk{l.
Druga woJna swiatowa polo
zyla kres wsp6lnym dziejom lud
noSei chrzescijanskiej i iydo
wskiej w Nasielsku. Stalo Sl{l to
dok/adnie 3 grudnia 1939 r. Tra
dycyjnym zwyczajem woiny
magistratu dzwonkiem, tego
dnia wzywal ludnos6 miaste
czka do stawienia sl/il na rynku,
aby wysluehac obwieszczen.
Tym ra+em wozny wzywal na
rynek Zyd6w. Byla godzina
7.30. Na zebranie si{l mieli 15
minut. Przebieg tego wydarze
nia przytaczam w oparciu 0 cy
towanC'! w pierwszym odcinku
prac{l Janusza Szczepanskie
go. "Przej~ci trwogq zebrall si{l
na placu. Podczas. gdy jedni fol
ksdojeze i Niemey stan{lli obok

asie sku (cz. I)

Zyd6w, pozostali przeszukiwa
Ii tymczasem ieh mieszkania,
ezy aby ktos si{l nie ukryl. Nie
bawem Niemcy, a kaidy z nieh
mial w r/ilku nahajk{l. szpicrut/il
lub sztab{l ielaza, przystqpili
do dzialania: seinali brody. wy
einali cZ{lsci wlosow na glowie,
a nast{lpnie fotografowali swe
ofiary. Ta wyrafinowana zaba
wa na rynku trwala 2 godziny.
Nast~pnie ustawiono Zyd6w w
szeregaeh i czterem pier
wszym szeregom kazano od
maszerowac. Pod konwojem
iandarm6w I folksdojez6w
przeszli oni w kierunku stacji
kotejowej. Pozostalyeh popro
wadzono przez miasto do sy
nagogi. Byla jui godzina
11.00. Tu zapowiedziano im,
i:e bedq siedziec do godziny 6
rano. Nast/ilpnego dnia oozna
czonej godzinie Niemey za
eZ{lli p~dzic ieh do stacji nie
prostq dregq, leez okrlilinq,
przez bagniste obszary i bloto.
Na tym odcinku przez calq dlu
gose drogi ustawieni byli po
stronach Niemey. Kazano ly
dom biee i spiewac. Jedno
czesnie grad bat6w sypal si{l
przez caly czas na ieh glowy.
Nogi grz~zly w bloeie, gubili
obuwie, porzucali tobolki. by
latwiej bylo im biec. Polacy
podkradali si{l, by podac bli
skim znajomym cnleb i pieniq
dze. Wreszeie, kiedy dotarli do
stacji, ustawiono wszystkich w
dwuszeregu i przeprowadzono
dokladnq rewizj~. Szukano
wsz{ldzie. Lepiej wyglqdajq
cym kazano rozebrac sie do
naga, a kobiety nagie badano
szczeg610wo (...). Ci co mieli
cos ukrytego, musieli tarzae
si{l nago w blocie (grudzien).
Zrewidowanyeh wpakowano
do wagon6w."
Dziwna byla trasa, kt6rq 0
glodzie w ciq~u 36 godzin po
dr6i:y przebyh deportowani za
nim tratili do nowego miejsea
osiedlenia na terenie General
nej Guberni - do Mi/ildzyrzeeza
Podlaskie!;l0 i lukowa. Naj
pierw wiezlono ich na p6/noc
do Kr6lewca, a nast{lpnie
przez Szezytno, Ostrol~ke.
Warszaw~ i Siedlee do miejsca
przeznaezenia. Niewielka gru
pa. kt6ra pozostala, byla pod
dawana systematycznym szy
kanom. Ostateeznie ezekaly
ich getta, a nast(!pnie obozy
smierei. W ten oto spos6b Na
sielsk utracil okolo 3500 swo
ich obywateli.
Wr6Cmy jeszcze na chwil/il do
qiekawszyeh epizod6w z iyeia
lyd6w w Nasielsku. Od POCZqt
ku XIX wieku ma miejsce gwal
towny wzrost Iiczby mieszkan
e6w poehodzenia zydowskiego.
W roku 1790 bylo ieh tylko 477.
W pi~tnascie lat p6iniej jest ich

w miescie 0 1000 os6b wif;lcej. I
tak w nast/ilpnych latach liczby
te wyglqdajq nast/ilpujqeo: 1827
r. - 1654, 1857 r. - 2469, 1864 r.
- 2694, 1897 r. - 3030, 1921 r. 
2691, 1931 r. - 2923. 1938 po
nad 3500 os6b.
GI6wnym ieh zajlilciem byl
handel. Inaezej nil w innyeh
miastach"mniej by/o wsr6d na
sielskich Zyd6w rzemieslnik6w,
chociai w plerwszej polowie
XIX w. istnial tu jedyny w tej
cz~sei Mazowsza iydowski
eech krawc6w, kusnlerzy i
szmuklerzy. Wielu byto posred
nik6w - skupowali od rolnik6w
produkty i dostarezali je do oko
Iicznych miasteczek. Niekt6rzy
trudnili si{l furmanstwem lub
dzieri:awili dworskie sady. Bole
slaw Pru~ w swych "Kronikaeh"
pisal, ie lydzi z Nasielska i oko
lic docierali do Warszawy i lu
sprzedawali zabawki - gliniane
swistaki, za kt6re kazaJi sobie
placic po dwa kurze jajka. DUlY
wplyw na zwil;lkszenie qoeho
d6w z handlu nasielskich lyd6w
mialo powstanie Kolei Nadwis
lanskiej. Brali lei: udzial w jej
budowie.
Wsr6d ludnosci polskiej do
dzisiaj dominuje poglqd 0 bo
gaetwie lyd6w. Prawie polowa
ludnosci i:ydowskiej iyla na kra
Wlildzi n{ldzy. Wielu z nich byte
zwolnionych od skladki b6ini
czej, lub plaeilo skladki symboli
czne. le wz~l{ldu na bied~ duzCj
popuiarnosci q cieszyly sie
wsr6d nich idealy socjalisty
czne. W maju 1905 roku w Na
sielsku powstala Syjonistyczna
Socjalistyczna OrganizaCja Ro
botnik6w. Zatoiyli jq Herman
Jagoda, Pinkus Krusnier i Wulg
Grosman. Wst{lpowali takZe do
polskich partii soejalistycznych.
W '937 r. sekretarzem Komitetu
Mlejskiego KPP byl fryzjer Szla
rna Raeman.
W poprzednim odcinku pisa
lem, ie na czele gminy iydo
wskiej stal samorzC'!d - kahal. W
1821 r. w miejsce zarzqd6w ka
hal6w wprowadzono tzw. dozo
ry b6inieze. Tego typu instytu
ej/il wprowadzono lakie w Na
sielsku. Ich zadaniem bylo orga
nizowanie i prowadzenie przy
tulk6w dla ubogich, slerot i star
c6w. Udzielaly pomoey iebra
kom, utrzymywaly cmentarze
iydowskie, prowadzily akty sta
nu eywilnego i szkoly i:ydo
wskie, reprezentowaly spote·
zenstwo iydowskie wobee
wladz. Czlonkowie dozoru b6i:
niczego (bylo ieh trzeeh) wybie
rani byli poezqtkowo drogC'! glo
sowania przez calq gmin~ iydo
wskq, p6iniej jednak pozt,Jawio
no prawa wyborezego Zyd6w
najubolszych. Na tym tie do
chodzilo do ostrych konflikt6w
mi/ildzy og61em ludnosei i:ydo

wskiej a czlonkami nadzoru.
SWiadczq 0, tym cZ{lste skargi
nasielskich Zyd6w na czlonk6w
dozoru b6iniezego. I tak np, w
r. 1847 skariq si miejscowi ly
dzi na ezlonk6w dozoru Icka Li
chtensteina. Judka Goldberga i
Fastenberga. larzucajq im r6i
ne nadui:ycia finansowe.
Gmina i:ydowska w Naslel
sku podobnie jak i inne okolicz
ne gminy przeiywala znaczne
trudnosci finansowe. Nie za
wsze byly w stanie sprostae
wszystkim wydatkom. 45% z
ich doehod6w pochlanialy po
datki i czynsz placony dziedzi
com Naslelska. Na tym tie do
chodzilo do ostrych zatarg6w.
I tak w lataeh pl{lcdziesiqtych
XIX w. doszlo do tzw. buntu
starozakonnych. 016i: gmina
od wielu lat byta zadlui:ona na
powai:nq sum{l. Do tego do
szly jeszcze procenty. Szuka
jqC r6inych dr6g wyjscia z
trudnej sytuacji dqiono do
uwolnienia dozoru od oplat na
rzecz w/asciciefa miasta.
Sprawy nie u9alO si zalatwic
poiubownie. Zydzi postanowili
nie wnosie oplat, a wlascieiel
mlasta cheial nalezne sumy
wyegzekwowac silq. W czerw
cu 1852 r. doszlo do rozru
eh6w. Stlumil je wezwany od
dzial wojska z Modlina. Nast/il
pne incydenty mialy miejs.ce w
maju 1854 r.• kiedy to lydzi
postanowili zlamae monopol
wlasciciela i cheiell sprowadzic
w6dk~ do miasta. I znowu mu
sialo inlerweniowac wojsko,
poni wai: Zydzi pobfli sluib/il
dworskq przeszkadzajqcq w
transportowanil,J w6dki do mia
sta. Chwilowo Zydom nie uda
10 si/il przekreslic zaleinosci
dominialnej.
W przedstawionych dw6ch
odcinkaeh zaledwie zasygnali
zowalem niekt6re wydarzenia
z dZiej6w spolecznosei iydo
wskiej Nasielska. Osoby zain
teresowane tq problemalykq
zaeh{lcam do przeczytania
pracy Janusza Szczepanskie·
go "Dzieje spolecznosci zydo
wskiej powiat6w Pultusk i Ma
k6w Mazowiecki". OtwartCj po
zostaje jednak sprawa doklad
nego rozpoznania tego zagad
nienia. Jest to wspaniale pole
do popisu dla lieznej grupy
mlodziei:y nasielskiej studiujq
cej historilil. A moie ci, przed
wojnq iyli w naszym mieseie,
opiszq swoje przezyeia z tam
tych lat.
Wybral AZ

I ZDZIEJOW PARAFII CIEKSYN
Dziesi~6 kilometr6w na polu
dniowy zach6d ad Nasielska w
bezposredniej bliskasci leniwie
tu ptynqcej rzeki Wkry znajduje
si~ jedna z najstarszych miej
scowosci na Mazowszu - Cie
ksyn. Administracyjnie nalezal
pocz(ltkawo do ziemi zakro
czymskiej, p6Zniej do po
wiatu nowomiejskiego, na
st~pnie plorlskiego, przez
kr6tki okres do powialu pul
tuskiego. W czasach Ludo
wej Polski wies byla siedzi
b(l gminy. Obecnie zas Cie
ksyn nalezy do gminy Na
slelsk. Z Nasielskiem lqczy
go tez linia kolejowa, droga
asfallowa i... rzeczka Na
sielna, kt6ra tu wpada do
Wkry.
Poznajqc zmienne koleje
Josu tej miejscowosci za
uwazamy, ze Cieksyn pelnil
rol~ pewnego centrum dla
olaczajqcych go miejsco
WQsci. Nie zrobimy wielkie
go bI~du, jezeli powiemy, ze
byl i jest glownq miejscowo
sciq ziemi cieksynskiej. 0
takiej roli wioski swiadczy z
pewnosciq lakt powolania tu
osrodka zycia religijnego 
parafii katoliekieJ.
Pierwsza zachowana
wzmianka ir6dlowa pocho
dzi z roku 1448 i dotyczy
ona kosciola cieksynskiego,
ale pewnym jest, ze juz du
zo wczesnieJ istnial lu kos
ciol i parafia. Poczqlk6w je,'
nalezy szukac w potowie XI
wieku. Nie znamy, ani daly .
rozpocz~cia budawy kos
ciola, ani daty jego konse
kracji, ani nazwiska funda
tora. Pewnq wskaz6wk~ co
do poczqtk6w kosciota sta
nowi lakt. ie porocznq uro
czystosc ,upami~tniajqcq
akt konsel<racji obchodzi ra
zem z plockim kosciolem
katedralnym. Jeszcze w
aktach wizytacyjnych z
1775 r. czytamy 0 jakichs
znakach "odmalowanych"
na filarach, swiadczqcych 0
PoczCitkach swiqtyni. Miej
scowa tradyeja podaje, ze
przed I wojnq sWlatoWq czy
I Ina byla data' 160, ozna
czajClca bye moze czas po
wstania kosciola w Cieksy
nie. Czytamy 0 tym w Rocznlku
Diecezji PlockieJ 1977 r. Tam
tei czytamy, ze w dokumencie
z '449 r. pojawilo sifil iml~ Falan
ty jako pierwotnego fundatora
kosciola, jednak bez bljzsze~o
okreslenla, kiedy len fakt mlal
miejsce. Nie znajduje r6wniez
potwierdzenia wiese, ie islnial
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lu wczesniej romanski, murowa
ny kosci61. a obecny jesl tylko
przebudowq poprzedniego.
Z cytowanych wczesniej do
kument6w wizytacyjnych z 1775
r. dowiadujemy si~, ze do parafii
naleialo 16 wsi, tj. Cieksyn, Bor

kilometr6w, aby dostac si~ do
kosciola, chociaz w linii prostej
mieszkajq niedaleko.
Obecnq murowanq swiqtyni(l
fundowali zapewne bi kup Ja
kub (a moze Jan) Bi liriski jego
bralanek, biskup przemyski J.

I

fakt zbieznosci nazwisk dw6dl
biskup6w, biskupa Jana Bieliri
skiego (19.11.1946-18.V.1546) i
biskupa sufra ana Jakuba Sie
linskiego (8.X.1547-7.VI1583
r.) z nazwiskiem wlascicieli Cie
ksyna, Borkowa i l lewa. Ot6i
wlascicielami tych wsi ad
poczqtku XV w. byla rodzi
na Bieliriskich. Zainteresa
wanie wymienionych bisku
p6w Cieksynem nie jest za
pewne przypadkowe.
W roku 1823 cieksyriska
sWiqlynia przeszla gruntow
ny remont. W niecale 100
lat p6iniej, w czasie I wojny
swiatowej, kosci61 zosta!
powai:nie uszkodzony. Re
mont przeprowadzil ks. A.
Murawski. W czasach naj
nowszych wifilksZe prace
remontowe prowadzil ks. T.
Kaminski. Za jel;lo paslerzo
wania w parafil zakupione
zoslaly 17-g1osowe organy.
Polichromie wykonal S. 00
murat w roku 1952.
Obecnie w parafii zamie
szkuje okolo 4000 os6b.
Naleiq do niei miejscowos
ci: Andzin, Aleksandria,
Bli?dowo, BI~d6wek, Borko
wo, Cieksyn, Czajki. Dt;lbin
ki, Dobra Wola, Falbogi Bo
rowe, Leon6wka, Malczyn,
Mokrzyce, Nowiny Gado
wskie. Nowosi6lkj. Pomoc
nia, Ruszkowo, Snla cwo,
Sniadowko, Tomaszewo,
Torun Dworski, Torun
Wloscianski, Wiklorowo,
Viola Blfi)dowska, Zakobiel,
Zot~dawo.

kowo, Gadowo, BI~dowo, Fal
bogi, $n1adowo, Lelewo, Czajki.
Mokrzyce, Ruszkowo. Konary,
Gawlowo, Gawl6wko, Zakobiel
Mala i Duia i Zol~dowo. DLlZY
klopet spolecznosci parafialnej,
zwlaszcza lej mieszkajqcei na
prawym brzegu, sprawiata rze
ka. WiosnCl rozlewalaszeroko, a
miejsc w kt6rych mozna sj~
przeprawic byto i tak malo, a w
lej sytuacji ilose ich jeszcze bar
dziej sil;! zmniejszala. I dzisiaj,
chociai: obydwa brzegi Wkry Iq
czy pifilkny most, niekt6rzy para
lianie mUSZq pokonywac wiele

Borukowski. Budowniczym kos
ciola byl prawdopodobnie Jan
Baptysta z Wenecji. Kensekraeji
dokonal biskup sufragan Jakub
Bielinski (zmarl w 1583 r.). W
aklach wizytacy;n ch z 1599 r.
sporzqd.zonych przez archidia
kona plockiego J. G6rskiego
zytamy, ie w chwili konsekracji
znajdowaly si!;) juz w kosciele
dwa pomniki nagrobne: bpa J.
Burakowskiego (fundatora) i je
go brata Piotra, opata klasztoru
benedyktynow sw. Wojcieeha w
Plocku Pisz<jc 0 fundatorach
kosciola chc!;) zwrocie uwag~ na

Patron m parafii jest sw.
Roeh, patronkq zas koscio
la sw. Dorota. W dniach
swiqt pall'on6w 61utego i 16
sierpnia odbywajq si{! w
Cieksynie odpusty. Warchi
wum parafialnym znajdujCj
si~ ksifilgi chrzlow, mal·
ieristw i zmarlych ad roku
'810. Proboszczem p rafii
od roku 1993 jest ks. Adam
Staniszewski, znany i ce
ni ny duszpasterz w calej
naszej gminie, poniewai
przez kilka lat byl wikariu
szem w Nasielsku.
Jak zaznaczylem na po
eZqtku parafia i kosei61 w
Cieksynie naleiq do naj
starszych kosciol6w i parafii na
Mazowszu. Zabytkowe jest r6w
niez wyposazenie wn!;)trz. Uwa
g~ zwraca tzw. belka I~czowa z
grupCl Ukrzyiowania - pochodzi
ona z XVI w. Z xv w. pochodzi
figura Matki Boie] z Dzi ciqt
kiem. Umieszczona jest ona w
bocznym oltarzu Malki Sozej,
kt6ry pochodzi z wieku XVII. Z
tego tei wieku poctlodzi oltarz
gl6wny, oI1arz sw. Rocha oraz
konfesjonal.

AZ

Co robic ze smieciami1
Jest to problem i to prob
lem coraz wililkSZY. Jedyne
wysypisko smieci w gmlnie
zlokalizowane we wsi Kose
wo jest wysypiskiem dopusz
czonym do uiytku warunko
wo. Problem ten jest powai:
ny. a zalatwienle kosztowne
ina razie nie staG nas na jego
rozwiqzanie. Nie znaczy to
jednak, ie nasze miasto i
gmina majq tonqc w smie
ciach, a tych widzimy co
dziennie co niemiara. Bo
czyi wiozqc przyczep~ smie
ei musimy je wyrzucae w le
sie, .kiedy przez pierwsze
PIE;C dni kaidego miesiqca
mozemy je BEZPlATNIE
wywieie na wysypisko smie
ci w Kosewie.
Glowne ulice miasta za
miatane Sq zamiatarkq me
chanicznq, stojq przy nich
kosze. Niestety kosze te Sq
bardzo ez€?sto poprzewraca
ne, a smieci wysypane. Wie
my, ie niekiedy przewraeajq
je bezdomne psy poszukujq
ce resztek jedzenia. No coz,
Sq to tylko zwierz~ta. Ostat
nio coraz cz~sciej wywracajq
te kosze z tzw. "kopa" do
rodni mlodziericy. Szpanujq,
pokazujq jak bardzo Sq sil
ni... i glupi. Ale cM, jui daw
no jeden z uczonyeh dowo
dzil, ie czlowiek pochodzi od
malpy. Do udowodnienia tej
teorii brakuje podobno jed
nego ogniwa. Wi€?c, bye mo
ie uczeni znajdClJe na nasiel
skich ulicach.
Sp61dzielnie Mieszkanio
we i domy administrowane
przez ZGKiM posiadajq
smietniki. Posesje prywatne
winny je tei posiadae. CZ/ilSC
wlascicieli samodzielnie wy
wozi smieci na wysypisko
miejskie. Wydaje silil jednak,
ie taniej byloby zakupie lub
wydzieri:awic w ZGKiM poje
mnik i po jego napelnieniu
albo po zawiadomieniu, albo
w okreslonym terminie zo
stalyby wywiezione specjali
stycznym sprz/iltem. Z do
swiadczeri wynika, ie domki
jednorodzinne potrzebujq na
ich zapelnienie okafo dw6ch
tygodni. OprMnienie poje
mnika kosztowae teraz bli1
dzie oketo 10.000 tys. zl. Czy
nie wi~cej kosztuje nas ben
zyna, gdy indywidualnie wy
wozimy smieei? A ezas? Mo
ze warto wi~c skorzystae z
oferty ZGKiM.
Nie wszystkie smieci win
ny trafiae na wysypisko. 00

tyczy to zwlaszcza przed
miotow metalowych i papie
rUt W ostatnich latach te tzw.
surowce wtorne staly si~ po
wai:nym problem em w na
szej gminie, poniewai w
mieseie nikt ieh nie skupuje.
Wi~ksze ilosci zlomu skupo
wane Sq na stacji, ale z matq
ilosciq nikt na stacj~ nie blil
dzie jechal. Mysl~, ie wiele
osob oddaloby go za darmo,
gdyby na przyklad dwa razy
w miesiqcu ustawiono w
srodku miasta przyczep~,
kt6rq nast~pnie po napelnie
niu zabralby wlaseiciel pun
ktu skupu. Czekamy w tej
kwestii na Iisty i propozycje.
Spr6bujemy w tej sprawie
posredniczy6.
Nie mniej trudnym i doku
cZliwym problemem jest
sprawa makulatury. Zapisa
ne zeszyty, papierowe torby,
przeczytane gazety zajmujCl
duio miejsca. Nie ma teQo
komu kupic, wj~c wiele osob
po prostu wszystko pali lub
wyrzuca na smletnisko. Z pa
leniem tei Sq klopoty, ponie
wai coraz wi~cej gospo
darstw korzysta z gazu. Sy
tuacja jest paradoksalna 
nasze paplernie narzekajq
na brak makulatury, niekiedy
sprowadzajq jq nawet zza
graniey. Prasa codziennie
apeluje 0 zbieranie jej, bo w
ten spos6b ratujemy nasze
lasy. Jedna tona makulatury
to tyle, co uratowanie przed
scili1ciem czterech czterdzie
stoletnich sosen. Czyz wi~c
tona makulatury nie powinna
kosztowae przynajmniej po
lowli1 tego, ile kosztujq te
cztery czterdziestoletnie
sosny. Wtedy z pewnosci q
oplacaloby silil przedsj~bior
czej osobie jq skupowa6. Na
ceny wpiywu Jednak nie ma
my. Czyiby prawa byla bez
nadziejna? A moie ktos z na
szych czytelnikow widzi ja
kies rozwiqzanie?
A.Z.

J ak w N asielsku
zwalczano choler~
(przedruk z "Picrciu Rzek")
W roku 1893 wielkq kl~skq
dla Nasielska byla cholera
usmiereajqca setki os6b
tygodniowo, przewaznie lud
nose iydowskq zamieszkalq
w sr6dmiesciu, na krancach
zamleszkanyeh przez Pola
k6w prawie nie byte tej zara
zy. Miejscowa pomoc lekar
ska byla bezsilna w walee z
tq epidemiq. W ezasie tym w
Nasielsku nie bylo inteligen
eji iydowskiej, a intellgeneja
polska nie miala pelnego za
ufania u ludnosci zydowskiej
w ich sprawaeh. Lud iydo
wski w6wczas nie dzielit si/il
na iadne grupy. Wszyscy
poboini orzekli, ie B6g ze
sial paskudnq ehorobli1 jako
kar~ za grzechy mieszkan
cow Nasielska. Zebrani w
boznicy postanowili modli
twq i postem uprosi6 Boga 0
darowanie win i cofni~cie tej
okrutnej kary. Gdy to nie po
maglo - po naradzie z miej
scowym rabinem - poboini
zwolali zebranie w b6inicy,
by ujawni6 grzesznikow i
ukarac ich publicznie na zla
godzenie gniewu Stw6rey.
Na zebraniu stwierdzono, ze
Juda Bergazyn w sobot~ 
wielkie sWi~to - pojechal ka
retkq poeztowq do Pultuska
na spraw~ sqdowq. Nastqpi
la wielka wrzawa, lecz obwi
niony oswiadczyl, ze on nie
jechal a poplynql na plaskiej
butelce z wodCl. moie to pos
wiadczyc woiniea pocztowy
Jan Lewandowski. Nast~
pnie zawalano, ie Motel Bro
war palil papierosa w sobotli1.
Ten powiedzial stanowezo,
ie nie palil, a zaciqgal si~
dymem tytoniowym z p~che
rza bydl~eego, kt6ry zapelnil
tym dymem w piqtek rano.
Ostatni zarzut polegal na
tym, ie Icek Zajqc w sobot€?
czerpal wodli1 ze studni i na
poil niq konia swojego. ZajClc
oswiadezyl, ie on nie zgrze
szyl, poniewai siedziba jego
wchodzi do og6lnego miesz
kania iydowskiego w Nasiel-

sku okolona drutem stano
wiqcym duze sciany IqczClce
wszystkie domy w jeden du
iy, a w mieszkaniu nawet w
swililta wolno wykonywa6
prace konieczne i niezarob
kowe. Po naradzie z rabinem
wyjasnienia byly wszystkie
usprawiedliwione. Cholera
nie slabta. Naboini sprowa
dzili rabina z Gr6jca, kt6ry
poradzil, aby wszyscy
m~iezyini, kobiety i dzieci
stale mieli na szyjaeh mocno
czerwone chusteczki, a pa
skudna choroba nie b~dzie
zabijala ludzi zakrwawio
nyeh. jui zarzni~tyeh. Rada
ta nie skutkowala. Rabin z
Otwocka poradzil, by lud
nose zydowska urZCldzila
wielkCl zabaw~ na rynku
miejskim
z tarieami,
m~iczyini i chlopcy w jed
nym, a kobiety z dziewczlilta
mi i malymi dzie6mi w drugim
koncu. Wtedy przekl~ta cho
roba opuscf nie bojqCCl si~
ludnose. To tei nie pomoglo.
Za poradCl wielce uczonego
cadyka z Warszawy oienio
no biednych - slepego z ku
lawq, wyprawiono im huezne
wesele z muzykq i tancami,
dana nowoiencom tysiqc
rubli posagu j przewieziono
ich wokoto miasta w odkry
tym powozie z kwiatami i mu
zykCl. Napr6ino ludzie nadal
umierali setkami.
Oopiero lekarz powiatowy
dr Slominski radykalnie zwal
ezyl cholerlil. Ten, po porozu
mieniu si~ z wladzami admi
nistraeyjnymi, wojskowymi i
z wlascieielem lasu w
Chrcynnie, urzqdzil ob6z 
miasteczko z namiot6w woj
skowych w lesie na polance
przy studni ir6dlanej da!Cjcej
duzo dobrej wody. Drugie
c.d. na sir. 8
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J ak ~ N asielsku
zvvalczano choler~
(przedruk z

"Pi~ciu

c.d. ze sIr. 7

znacznie mnrejsze taklei
mlasteczko zbudowal na pO
lu 1 km od miasta przy opr6i
nionym domu 0 szesclu iz
bach, w kt6rym urz€ldzil szpi
tal wczasowy.
Zorganizowal komisj~ sa
nitarn€l z'oionq z trzech le
karzy, czterech felczer6w,
burmistrza z Nasielska I
dwunastu policjant6w z po
wiatu dr S'ominski z zapa
'em przystqpit do walki z za
razq. W plerwszym rz~dzie
z rozporzqdzenia jego
wozny magistratu z b~bnem
og'osi', ze komisja lekarska
przyby'a do Nasielska zwal
czac choler~, ie choroba ta
b~dzie zniszczona na pew
no i Judzie nie b~dq umierali
na nlq, 0 ile wszyscy bez
iadnych wyj€ltk6w b~d€l
ch~tnie i bez obawy wyko
nywac scisle wszystkie za
rzqdzenia komlsji, opomi si
'q bfild q zmuszeni do pos'u
szeristwa i nawet bfildq ka
rani. Nie wolno ukrywac si~
ani wychodzi6 z miasta bez
przepustki lekarskiej az do
odwo'ania. Po og'oszeniu
tym dr S'ominski delegowa'
lekarza i felczera do szpita
la, urzlildnika z magistratu I
woznego do obozu w lesie
do nadzoru nad transporta
mi wysiedlanych, ¥esciu
policjant6w na rogatki miej
skie, by nie wypuszczali
uciekajqcych z miasta bez
przepustek lekarskich. Sam
z jednym lekarzem, trzema
felczerami, dwoma policjan
tami grupami napfildza' lu
dzi z mlejsc obj~tych przez
cholerfil do 'ainl miejsco
weI. skqd odkazonych,
ostrzyionych, ogolonych,

Uumorki.

Rzek")

dobrzewymytych, ubranych
w czystq bieliznfil i mocno
zdezynfekowane ubrania
bezposrednio odsy'ano
zdrowych do namlotu w le
sie, chorych do szpitala, do
kqd dostarczono nowe na
czynia stotowe i kuchenne,
rzeczy zdezynfekowane i
produkty iywnosciowe z
miejsc nie zaraionych. lq
cznosc ludzi nie odkaio
nych z miejsc zaraionych
z wysiedlonymi byta suro
wo zabroniona i mocno
przestrzegana. Ludzi ko
najqcych I blisklch smlerci
pozostawiono w spokoju.
Mimo ostrzeien Zydzi
ukrywali sifil r6inymi spo
sobaml, jedni z obawy
grzechu i kary boiej za
ucieczkfil od przeznacze
nia, inni dla ocalenia pi~k
nego porostu w'os6w na
brodach i pejs6w dlugich
na g'owach za uszami od
r6iniajqcych i ozdabiajq
cych ludnose iydowskq.
Na SZczfilscie ludzle roz
sqdni ujawniali miejsca
ukrycia opornych, kt6rzy po
naleiytym odkaieniu byli
odsytani do miejsc przezna
czonych. Mieszkania po
wysiedlonych zosta'y moc
no zdezynfekowane i po
dw6jnie wybielone wa
pnem. W lesie nie byto wy
padk6w smiertelnych na
cholerfil. Po trzech miesiq
cach wysiedleni wr6cili z la
su do mieszkan swoich
zdrowi, szczfilsliwi, urado
wanl z odrastajqcymi bro
dami, pejsami i wtosami, a
dr Slominski zostat uznany
geniuszem mqdrzejszym
od rabin6w i cadyka.
Po pewnym czasie gmina
iydowska zaptaci'a koszty
ponieslone na walklil z chole
rq.
Fellks Rostowski

Warunki
- Czy raczysz sj~ zgodzic zostae mojq ionCl? - pyta mlody

urz~d.nlk k~eczqc ~rz~d sW~jq dziewczynq.

- Nle wyjdfil za clebte. M6j przyszty mClz must umiet dobrze
gotowae.. prac, s'p~qtae, robic zakupy, patrzae we mnie jak
w tfilczlill W}:'peln.lac wszY,stkie moje zyczenia.
- .Rozuml~m I YfyeofuJ\l mojCl ofertfil. Pozw61 jednak, ze
zanlm podnlos\l slfil z klfilczek, pomod11il sifil za tego bieda
ka.

Atlantyda
Mqz wraca p6zno w noey do domu.
- Skqd wracasz? - pyta go groznie iona.
- Z Atlanty dy
- Przeciei AtIantyda jest zalana...
- A ja to nie?!
Przychodzi Wicus do sClsiada.
- Poiy~z ,mi trzy wiadra wody, ale szybko!
- PrzeClez m.a~z swojCl studnifil!
- Tak, ale teSClowa wpad'a du studni i woda slfilga jej tylko
pod brodfil!
***
~'odzi ma'ionkowie zasiadajq do pierwszego domowego

obladu.

-l?zjw~y smak ma to faszerowane kurczlil. Jakie nadzienle
datas do srodka?
• Alei, kochanie, przeciez tam jui weale nie byto miej
sca.

M6wi matka do ueznla Szkoty nr 1:
~o 0 lobie m6wi wychowawcal To okropne!
POWInI~neS brac przyklad z ojca!
- Alez m?mol Przec!e* tato sledz! w kryminalel
- Ale majq go WYPUSCIC za wzorowe sprawowanie.

-Tx 'ob~zie!

***

Pacjent do dentysty:
- Dlaczego usunq' mi pan ten przedni zqb, skora boli mnle
trzonowy?
- Spokojnle, dojdziemy i do trzonowego.
Dyrektor zach~ea sifil w domu SWij now€l sekretarkq:
- Je~t p~acowlta, wszechstronni~ wykszta'eona, szybka,
od~wledzlalna, taktowna... I 'adna Jak lalka - dodaje nieopa
trzme.
- Jak la.lka? - spoglqda z wseieklosciCl iona.
- Tatuslu, a czy zamyka oczy, jak jq k'adziesz do .6ika? 
.
pyta pi~cloletnia Kasia.
***

Rewanz
Mqi siadt obok iony szyjqcej na maszynie i zaczqt dora
dzae:
- Worni.ej~ nieco w lewo, teraz w prawo, za blisko brzegu!
Zatrzymaj sllil!
: P!'Zestanl ~zys ty zg'upia'? Przeciei nie masz zielonego
pOJfilcla 0 szyclu ...
- Jak ty 0 kierowaniu wozem. Mimo to zawsze udzielasz mi
eennych rad. Chcia'em sifil zrewaniowac.
Opr, M.W,

•

•

ewroi6y oce je.. . . . . . . o y
• ad tego, jak sil? ~iesz

• Optatki posmaruj mio
dem, by rok byf zasobny, mily
i spokoJny.
• Mak do wigilijnej kutii czy
makietek niech trq panny na wy
daniu lub wdowy i rozwOdki - w
przyszlym roku majq gwaranto
wane bogate zamqip6jScie.
• Wszelkie dobra bl?d q
przez caly rok Ignqc do Ciebie,
Jezeli uda Ci sil? coS ukraSc
sqsiadom. OczywiScie potem
musisz owq "zdobycz" zwr6
dc, ale dopiero w dzien Sw.
Szezepana.
• Potraw na stole powinno
byc dwanaScie, by kai.dy mie
Slqe byt zasobny I "sY'o/".
• Chcesz doczekac nastl?
pnej Wigilii, trzymaj podczas
kolacji caly czas w dtoni IyZk~
bqdi widelec.
• Dzieci mUSZq byc kame i
postuszne, zeby rodzice nie
musieli si~gac po pas... Kt6re
w Wigili~ Oberwie, przez caly
rok bedzie kozfem ofiarnym.
• Bqdi czuly i mily dla swe
go partnera, a nast~pny rok
p~eZyjecie w harmonii I spo
kOJu.
• Niebe pefne gwiazd w wi
gilijny wiecz6r - zapowiada do
bry rok.

zach~ac w Wigilil?, bf?dzie

zaleze6 Twoja pomyslnosc w
calvm nadchoclzqC¥m roku.
• Nie zostawiaj na Wigilil?
zadnego prania na sznurkaeh,
be problemy jakie nl?kaly cafq
rodzinl? w tym roku, przeniosq
sil? na nastl?Pny.
• Nie pozyczaj tego dnia ni
czego nikomu, gdyZ przez caly
rok bl?dzie braKowato tego w
domu.
• Rano wrzuc do mywalki
lub miedniC¥ kilka monet i nalej
wody, a po ehwili sil? w nieJ
umYJ. lapewni Ci to zdrowie I
brak kfopotow finansowyeh
przez caly nastl?pny rak.
• Unikaj kt6tnl, d qs6w i hu
morow, be sil? przeniosq na
przyszly rok.
• Dzien wczesniej zadbaj,
by pierwszym gOSciem w Wig/
lil? byt kOnlecznie ml?i.ezyzna.
lapewni to powodzenie i do
statek eatej roclzinie.
• przy oprawianiu karpia
staraj sil? nie uronic ani jednej
tuski. Zeskrobane ufoz na per
gaminie lub folii, szybko wy
susz i wsyp domownikom do
portfela lub portmonetki. W6w
czas pieniqdze bf?dq sil? ieh
trzymac przez caly rok.
-

I

M.W.

--

-

iyczenia sktadane w Wigi
li~ zawsze si~ spetni , jesli
b~dziesz je sldada6 pod ga
tqzkCJ jemioty zawieszonq
pod sufitem. Jesli chtopak
pocatuje dZiewczyn~ pod ga
tqzk q jemioty, zostanCJ mat
zenstwem - b~q zyli dtugo i
SZCzl?sliwie. A dom Tw6j
omlnq wszelkie zte moce,
jesli udekorujesz go tq rosli
nq.
Jem iota juz w starozytnos
ci byta uwaiana za roslin~
sWi~tCJ i obdarzon<\ tejemny
mi mocami.
Wedtug starej legendy,
dawno, dawno temu kraj Cel
t6w nawiedzita straszliwa za
raza. Ciata chorych pokrywa
Iy czame, cuchnqce wrzody i
umierali oni w okrutnych m~
czarniach. Druidzi - kaptani
celtyccy - na proi.no szukali
ratunku dla swego ludu.
Pewnego razu Ram, najstar
szy z kaptan6w, usnqt stra
piony pod d~bem na lesnej

-

-

---

polanie. We 'ni ujrzat 01
brzymiq ostac oozianq w
biatq, powt6czys s:zat~. 01
brzym trzymaf w r~ku laskE;),
wok6t kt6rej owijat siE;) wqZ.
OWq laskq wskazat na jemio
IE;) rosnqcq na dE;)bie. - "ato
jest lek, kt6rego szukasz" 
rzekt, po czym sciqt zfotym
nozem gatqz jemioty i podal
jq kaptanowi. Wyjawit mu tez
tajemni~ sporzqdzania le
karstwa.
Ram przygotowaf nap6j z
jemioty. Chorzy po jego wy
piciu szybko wracali do zdro
wia.
Odtqd Celtowie uwaiali je
miotE;) za swi~tCJ roslin~, a
druidzj w~drowali po kraju z
jej gatqzkami w r~kach. Na
pamiqtkE;) owego cudownego
wydarzenia Ram ustanowit
swi~to Kolendy, czyli zba
wienia bozego, kt6re obcho
dzono na poczqtku Nowego
Roku.
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Zakonczyla si~ pierwsza run
da II Iigi kobiet w tenisie stolo
wym. Nasielskie dzjewcz~ta w
ostatnich meczach zdobyly 3
pkt. remisujClc w Bialymstoku z
tamlejszym WI6kniarzem 7:7 i
zwyci~zajqc u siebie KS "Polko
lor" Piaseczno 8:5.
Po pi~rwszeJ rundzie zawod
niczki "Zblka" zaj~ 3 miejsce i
zakwaJifikowatv si{l do grupy oS
miu druZyn, kt6re w drugieJ run
dzle ~dCl walczyly 0 baraze do
I ligi. ezy b(X:lzie w Nasielsku I
Iiga? Na 10 pytanie w obecnej
chwlli mozna odpowiedziec
"NIE". Obecna sytuacja finan
sowa klubu, oraz brak odpo
wledniej hali sportowej, unie
mozliwia zawodniczkom nasiel
skim wlClczenie si~ w tym roku

do walki 0 Ilig{l. Do lego jeszcze
konieczne jest wzmocnienie ze
spolu. Wi{lkszosc zespol6w
walczqcych z nasielskimi dziew
cz{llami posiada w swych skla
dach zawodniczki zagraniczne
(Nidzica, Olsztyn, lomza, Lidz
bark). Najcz~sciej sCl to Rosjan
ki, dla kt6rych wyst~p w ligach
polskich jesl opfacalny za dose
niskCl cen{l, maly pokoik i wyzy
wienie. Nieslelyl Nas na to nie
stae. Wi{lc tymczasem z I ligCl
musimy jeszcze poczekac. Ma
my nadziej{l. ze budujqca si{l
hala sportowa zostanie szybko
wykonczona. Znajdq si~ tinan
se, sponsorzy, a w6wczas na
sielskie dziewczyny zapukajq
do wr6t I Jigi.
AS

Znana w kraju firma mle
czarska "Bacha" we Winni
cy prowadzona przez Pan
stwa Rudnik6w z Konar
k/Nasielska obj~ta patronat
n~d mtodymi tenlsistami
"Zbika" Nasielsk. Klaudia
Szadkowska, Kuba Tur
czyriski i Krzysztof Stamiro
wski wyst~pujqC w koszul
kach,spodenkach,dresach
i butach najstynniejszej ja
porisklej firmy tenisowej
"Butterfly" zakupionych
prze Panstwa RUdnik6w.
. Mtodzi nasielscy tenisisci
nie zawodzCJ swoich sponso
row, odwdzi~c2ajqC im si~
wynikami, dzi~ki kt6rym star
tujq na zawodach w catym
kraju wyst~pujqC w ubiorach

z napisem "Bacha" z sympa
tycznq "kr6wkq" na plecach.
Zar6wno zawodnicy jak
tei ich opiekunowie serde
cznie dzi~kujCJ panstwu
Rudnikom za tak wspaniaty
ges1.
P.S. Moze tak za przykta
dem par'istwa Rudnik, znajdCJ
si~ inni sponsorzy. Czekajq
na nich nast~pni mtodzi teni
sisci, Pawet, Marta, Edyta
lukasz i inni.

WYRAZY:
11 • literowe.: Mezopotamia
10 • Iiterowe:

Kotowrotek

9 • literowe:

Solidnosc

8 • literowe:

Ratometr
Kazamaty

7 - literowe:
Potrawa, Inte
res, Otworek, Wolamin, Para
wan, Samopat
6 • literowe: Amelia,Malaga,
Robota, Tabela, Remiza, Ka
masz, Dekret, Karton,Planty,
Karesy
5 • literowe:
Sptaw, Wiatr,
Manam. Ptaki. Nawat, Lanie
Mirus, Towot, Mango, Daisy
Gawel, Obraz, Wokal, Warta.
Anoda, Ystad, Snieg, lania,
Calus, Lauda, Danae

~~

4· literowe: lapa, Cmok,
Oman, Cent, Cuda, Okno,
Kaba, Pisz, Kasa., Lama,
Tama, Owal, Arak, Lipa, Go
bi, Damar Susz, Osci, Uma,
Gr6d, Atak, Ruta, Agat, Sa
ga, Klub.
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3 - literowe: Iwa, Wik, Wir,
Awe, Wig, Cma, Kon. ler,
Ela. PKP, lam, Wek, Oni,
Oka. $um, L6d, Ada. PAP,
Gad, luk, Tum, Wam, Dar,
lza. Rok, Pal

I

..;:.:.:.:.:-:.:-:-}.

2- literowe: Er, Ay,AI, Mu, CI,
Tu, Ar, In, Om, la, Or, Nn
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Rozwiqzanie Krzyzqwki Nr 7: Poziomo: Smiec, Onkos, Mi~tus, Sto, Echo, Pentoda
He, La, Nb Peleng, Oksza, Re, Akonto. Butla
Pionowo: Smiech, Ircha, Cma, Atest, Osa, Kos, Stopa, Leon, Hanka, Opos, Epika, Ela
na, Trele, Go, Kos, Zqb
Nagrod~ - niespodziank~
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wylosowata Pani lzabella Kowalska z Winnik
Gr/lfulujemy! Nagrod~ wyslemy pocztq
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L1TERY 00 N-RU 1 DO 32
dadzq rozwiqzanie - przysto
wie ludowe.
Sama J1aslo wraz z zamie
szczonym na tej stronie kUpo
nem, naleZy przesta6 na ad
res Redakcji do 10.01.1995 r.

Diu .\'zcZ/tsliwego
Zwyc~zcy
- Nagroda niespodzianka
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Sprzedam dZlalk~ budowlanq 0 pow. 1 ha
no. ul.Lesnej w Nasielsku.
Stanislaw Filipowicz, ul.POW 77

":;11 MVZS}JV M

M !f:HldDv ap
AUAZ'JMd!ZP dPOIW ~!UpnJ1BZ
Drodzy Czytelnicy

LA
:::

: : : .
;:'
~:;

~

·KOSIARK

Milo nam poinformowa6 Panstwa.
ze w nadchodzycym Nowym Roku,
pomimo zauwaialnego wzroslu cen,
( jaki obserwujemy zwlaszcza teraz )
nie zamierzamy podnoslc cen naszych
uslug reklamowych
Tak wi!?c, uwzgl~dniaj'lc denomi
nacifil ztotego - cena ogloszenia calo
stronicowego wynosi6 b~dzie 400 zl.
Najmniejszy modul reklamowy.
czyli 1/16 strony bl;ldzie mo:ina zamo
wi6 Jui za 25 zl, a 1 slOwo ogloszenia
drobnego ( tylko din os6b nie prowa
dz 9 cych dzialalnosci gospodarczeJ )
bf;)dzie kosztowalo 50 gr
Zachowujemy caly system zmiek
za zlecenie wielokrotnej edycji reklam
( patrz nr 4 ZN )
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Sprzedaz-Naprawa-Gwara cja
Zrlzl~fa(() P;e,t~zat

06-131 Nasielsk 3, Siennica 51, tel.(O-238)12-303
HOLOWANIE POWYPADKOWE
MECHANIKA POJAZDOWA
BLACHARSTWO, LAKIE~NICTWO
PARKING STRIEZONY
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Ogloszenia przyjmujq: Redakcja
Zycia Nasielska (kino Niwa) Nasielsk,
ulKosciuszki 12, teI.12-343, oraz Prn.
cownia Reklamy Wizualnej ~UBE'~
Nasielsk, ulWisniowa 23, tel. 12-083

.

Andrzej Wolert, NASIELSK,uI.Molinowo 17A, teI.(O-238) 12-348

REPERTUAR K NA "NIWA

I

II

w m-cu grudzien '94/ styczen '95

21-23, j 27.12.94
"GOSCIE. GOSCIE.-ZUPElNIE NIE W PORE;· - kome
din. prod francuskiej.
godz 16.00

28-30.12.94
'CO GRYZIE GILBERTA GRAPE'A· - dla mlodzieiy
prod.USA
godz 17.00

6 - 8.01.95
'CZTERY WESELA I POGRZES"
dZleiy prod.USA

- komedia dla mlo
godz. 17.00

13 -15.01.95

BUSINESSNlANIE

Komputerowe proi~ktowonie, i'#Ykononie
znakow fjrmowych, SZYLDOW, toblic reklomowych,
REKLAM SWIEfLNYCH, oraz no srodkoch tronsportu
*Przyjmowanie ogfoszen do Tyg. Ciechanowskiego.

'HUDSUCKER PROXY· - komedia przygodowa
prod USA
godz. 17.00

NASIELSK, ul.Wisniowo 23
1elefon (0-238) 12-083

18 -24.01.95
'KROL LEW' - dla dzieci, i doroslych I
prod USA
godz.16.00 i 18.00
Kino przyjmuje zam6wienia zbiorowe I

27 - 29.01.95
'ST N ZAGROZENIA' - sensacyjny
prod USA

WS2ystl<iIH,
godz.17.00

kt61'~Y swc I·ckl. " P \ '.... k,'"ki
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Tellis stolo-wy
Zbllza sl~ konlec 1994 ro
ku. Zakonczyly si/il rozgrywki
mistrzowskie we wszystkich
dyscyplinach sportowych, w
kt6rych brali udzial nasialsey
sportowey. Pora wi/ile, by
podsumowac ten rok.
Na og61 byl to udany rok.
Mimo, ze seniorzy spadli do
klasy nizszej, pilkarze mogct
zaliezyc ten sezon do uda
nyeh. Odmlodzona druzyna
seniorow dobrze sobie radzi
w rozgrywkaeh lirJi wojew6
dzkiej i nalezy do seislej ezo
lowki. Juniorzy i trampkarze
zakoriczyli tegoroczne roz
grywkl w ligach wojew6dz
kich na plerwszych miej
seaeh, a zaezki, kt6re wie
kiem znacznie ust~pujct
swym rywalom z innyeh klu
b6w uplasowall si~ w srodku
tabeli. Pozyeje wyjseiowe
przed rundct wlosennct Sct
wi/ilc dobre. Nie nalei:y
oezekiwac szybkiego po
nownego awansu druzyny
enior6w do IlgI miedzywo
jew6dzkiej. ale za rok, lub
dwa jest to moiliwe. Mlodzi
miejseowi pi/karze nabiorct
rutyny i doswiadezenia i jui:
niedlugo b~dct grozni dla naj
lepszyeh. Natomiast przed
juniorami stol wielka szansa
awansu do ligl mi/ildzywo
jew6dzkiej, a trampkarze
mog ct zdoby6 mistrzostwo
wojew6dztwa.
Druga nasza dyseyplina
sportowa - tenis stolowy, w
biezctcym roku zanotowal
wiele sukees6w. Druzyna
i:eriska w zakonezonej pier
wszej rundzie II Iigi zaj/illa 3
miejsee i w drugleJ rundzie
b/ildzie walezy/a w gronie
drui:yn ubiegajcteyeh si~ 0 I
Ii~~. Tenisisci odniesH r6w
nlei: wiele sukces6w indywi
dualnych. Klaudla Szadko
wska jest obeenie sklasyfiko
wana na 15 mlejscu w Polsce
w kategorii mlodziczek j stol
przed szanSq awansu, po
niewai: pozosta/y. do roze
grania jeszeze dwa og6lno

polskie turnieje kwalifikacyj
ne, do kt6ryeh jui: si~ zakwa
lifikowala. Poza tym wygrala
dwa turnieje strefowe i eztery
wojew6dzkie. Krzysztof Sta
mirowski jest ezlonkiem ka
dry makroregionu w kategorii
mlodzik6w. Naleiy do sclslej
ezot6wki. Naleiy podkresli6,
ie w teJ kategorii wiekowej
pozostaje jeszcze na przy
szly rok. W tym roku wygral
dwa wOJew6dzkie turnieje
kwalifikacyjne mlodzik6w i
trzy woJew6dzkie konsulta
cje szkoleniowe. Zar6wno
Klaudia jak i Krzysztof, Sq
najfepszyml mtodzikami w
wojew6dztwie. Do ezot6wki
wojew6dztwa zaliezeni Sq
r6wniei Kuba Turezynski i
Pawel Sokolnlekl. Pawel 
najlepszy kadet wojew6dz
twa w poprzednim sezonie,
jest obeenie juniorem i w gro
nie starszych ad siebie 0 2-3
lata rywall zajmuje ezwarte
miejsce w wojew6dztwie.
W bi~iqeym roku powsta
ta przy Zbiku nowa sekeja pit
ki siatkowej, ale jest ona w
trakcie organlzaeji I przed
czekajcteymi jq rozgrywkami.
BliZaj 0 osictgni~eiaeh siatka
rzy poinformujemy w nieda
lekiej przysztosei.
Jak z pOwyZszega wynika
rok by! naprawde udany. Po
wstajct jednak obecnia oba
wy. ezy wystarczy nam pie
ni~dzy na dokonezenie roz
grywek i realizaeje plan6w i
zamierzen?
Na zakonczonych nie
dawno posiedzeniach wielu
Komisji dziatajqcych przy
Radzie Miasta i Gminy wielo
krotnie podkreslano. ze ist
niaje zagroi:enie realizaeji
planu budietowego, a wi/ilc
istnieje tez zagrozenia dla
sportu naslelsklego. Panla 1
panowie radni - sportowcy
nasielscy majct nadziej~. ie
ich dotychezasowy trud i wy
lany pot na treningach me
p6jdzle na marne.
Libera

zy peary dla Na iel ka
W dalszym ciqgu mlodzi na
sielscy tenisisci stolowl "siejq
poploch" w wojew6dztwie. Po
wielu zwyci~stwach w turn ie
jach klasyfikacyjnych i I(onsul
tacjach wojew6dzkich, odniesli
ostatnio duiy sukces w jubi
leuszowym 40 finale wojew6
dzki
0 puchar "Sztandaru
Mlodych" W sobot~ - 17 grud
nia br. w Palacu Sportu w Plon
sku stan/illo na stareie 96 za
wodnik6w i zawodniczek z ca
lege wojew6dztwa. wylonlo
nych drogq ellminacji w turn ie
jacll szkolnych, gminnych i re
jonowych. Nasielsk byl repre
zentowany przez 4 zawodni
k6w i 2 zawodniczki.
Na szesc moiliwych do zdo
bycia plerwszych miejsc, na
sielszczanie zwyci~iyli trzy
krotnie, zdobywajqc trzy pu
chary i zarazem pierwsze k61
ko ollmpijskie.
W kategorii dziewcz(jt rocznik
1982/83 przekonywujqce zwy
ci/ilslwo odniosla nasza obecnie
najlepsza zawodniczka mlode
go pokolenla Klaudia Szadko
wska. Klaudia by!a zdecydowa
net faworytkq i nie dala rywalkom
cienia szans. Jej przewaga nad
pozostalymi zawodniezkami w
tel kategorii wiekowej jest 01
brzymia.
W kategorii chlopc6w rocznik
1982/83 zwyci/ilzyl Krzysztof
Stamirowski.
W przeciwieristwie do Klau
dii nle byl on faworylem. bo
wi m wysl~powa! z zawodni
kami 0 ponad rok od nie90
starszymi. Wsr6d faworytow
wymieniano Adama Michalaka
z Ploriska, Jarka Olewnika z
Zuromina i lukasza Mierzeje
wskiego. I jeszcze raz okazalo
si~, ie na Krzysia mozn
li
czyc. Jego p6lfinalowy pojedy
nek z Michalakiem przejdzie
do historii. Pierwszego seta
wygral21 :12 i w drugim prowa
dzil 16:8. Zwyci~stwo bylo lui
luz. I w tym momencie Krzy
sztat stanql. Przeciwnik go do
szedl i wygral seta 21:18.
lzy polaly si~ z oczu Krzysia
i trzeclego seta zacz'll bardzo

tie. Michalak obj'll prowadzenie
16:11 i byl blis i zwyci~stwa. W
tym momeneie Krzysztof ode
bral nieprawdopodobn~ pi!k~,
po kt6rej przeciwnik si/; zalama!.
Krzysztof to wykorzystal i wygral
seta 21:19.
Finalowy pojedynek z luka
szem Mierzejewskim byllatwiej
szy. Krzy:; zwyci~i:yI1:0 (21 :12
i 21 :19).
Trzecie zwyci~stwo dla Na
sielska odni6s1 w kategorii chto
pc6w 1980/81 Pawel Sokolni
cki. Pawel byl wymieniany
wsr6d faworyt6w. ale obawiano
si~, ze jego odwieczny rywal
Przemek Piqtkowski z Plonska,
we wlasnej hali tei b/ildzie chelat
wygra6. Alew tym dniu dla Paw
la nie bylo mocnych. Wszystkle
pojedynki zwyci~ial przekony
wujqCO i na zakor'lczenie wyst~
p6w w tumieju 0 puchar "Sztan
daru Mlodych" zdobyl dla siebie
pierwszy upragniony puchar,
R6wniei: bardzo dobrze wy
padl w najmlodszej kategorii
wiekowej rocznik 1984 i mlodsi
Kuba Turczynski. Zajql on
drugle miejsce przegrywajqc we
finale z Andrz jem Barano
wskim z Ploriska. Zawodnik z
Plor'lska wykorzystal znajomos6
wlasnej hali i doping publicznos
ci, Kuba natomiast gral w tym
dniu malo zdecydowanie.
Z pozostalych naszych za
wodnik6w, lukasz Ner6 zajql8
miejsce w kategqrii 84 i mlodsi.
natomiast Marta Zolnierzak zo
stala sklasyfikowana na miejscu
9-12 w kategorii 1982/83. Marta
grala z zawodniczkami 0 rok ad
siebie starszymi, stqd tez trudno
bylo od niej wymagac lepszego
miejsca. Na pewno za rok, gra
jqC w swojej normalnej kategorii
wiekowej, pokusi si~ 0 lepszq
lokat~.

Nalezy podkreslic, ze Klau
dia, Krzysztof, Pawel i Kuba za
kwalifikowali si~ do finalu cen
tralnego. kt6ry odblildzie si~ w
lutym przyszlego rokU, r6wniei:
w Plonsku.
Als

z .... p61 re<l8kcyfny:
Kordu ewskl, A Stamirowski. A, Zawadzki, Marian Waslerzy~skl ZdJ9cia' T Zawaazki
PrOIel<l wln,.ly oraz slrona ,••Iarnowa M Gnbed<1
Ad",. Redekcji:
Kino ,NlWa w Na9lelsku, ul. KOSCIUSlk, 1', leI. 12-343.
SkJad Ilaman'e I<ompulerowe: "GRAFIKA" ClecI1anOw, ul Sil<om<iego 4a14, leI. 72-2&82,
D,uk "TRIAD - C,echanOw ul 17 Styczn'B 56. tel. 72-46·89,
Za lrest cgloszem" i rel<Jamy RedakCja me ponOSI odpow,adzialnosr';.

