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mina sie podziel"? Podatkowa sesja
Na ostatniej grudnioweJ Sesjl Ra
dy Mlejskiej zgloszono wmosek 0
powolanie Komisjl majqce] zajqC si~
przeprowadzeniem kansultac]i spo
lecznych na temat oddzlelenla gmi
ny od miasta. Co 0 tel inicjalywle
SqdZ q radnl? Sondt; na temat prze
prowadzflo "Zycle Naslelska ]esz
cze w czasla trwanla sesjl.
Waldemar Wroblewski. Nega
tywnle ocenlam tlit inicjatyw~. Kr6lko
m6wl qC sita jest w jednoscl. Rozbi
cle nle da pozytywnych rezultatow
Janina Bryskiewicz ProblfJm na
pewno jest. Trzeba zwaiyt wszy
stka za I przeciw, Obawiam sil?' ze
jest to inlcjatywa z pobudek politycz
nych. Trzeba porozmaWlaez ludiml
i zbadac wszystkle aspekly tego
ewentualnego rozdzielema.
Halina Obojska. W Ie] chwili j .
tem zdezorlentowana. Trudno lest
mi soble wyobrazic jak 1'1 przyszlosci
taka gmina (wle]ska) by fUnkcjonO
wala. Mu I bye pelna informac a na
ten lemat.
Janusz Konerberger. Jestem
zaskoczony tq propozycjC!. Ta spra
Wa powinna bye przeanallzowana
przez Zarz<jd I przedstawiona na fl .
st~pneJ sesji. Clekawe jest to, ie
iaden radny wiejski nre- podnosil te
go problemu 1'1 kampanil wyborczeJ.
Argumenty radne-go Muchy byry po
IItyczne, nie przedslawiono zadne
go uzasadnienia ekonomicznego.
Wlem, ie na przyklad znacznie
wzrosly by wydatkl na adminrstracj~
Mimo lego. ze na sit{l nikogo nie
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dokonczenle na str. 3

Nasielszczanie
Po~taniu Styczniovvym.

"Hej, Slrzelcy wraz. road naml Orze!

aIy

powinno sit;! trzy at, to uwaiam ze
rozlqczenle ...... tel chwili jest niepo
trze-bne,
Grzegorz Duchnowski. Sprawa
Jest bardzo powaina. Wymaga ona
wnikliwej anallzy korzyscll sIra! dl
ednejl druglej strony, Wymaga spo
eczneJ kansuialacil I przeastaw,e
nla anaJiz finansolN)/ch pa.ez adml
nlstracl~ samorzqdowq I wOJe-w' dz
k'l. am ze r ministerialnq, Argument
his!oryCZflY, k\6ry by! przedstawiony
przez wnioskodawc6w nie jest zad
nym argumentem 1'1 tych aklualnych
sl~
warUflkach Mam nadziej~
przemysli, przeanalizuje I podejmie
wlasciw~ decyzj{l. KonkluduJ&c. na
rozwodzie jeszcze nlkt dobrze nl
wyszedl,
enryk Olszewski. Rada nio
padJe1a decyzji 0 rozdzieleniu. porI
Villismy decyzl~ 0 przeprOWadZ6f1IU
konsLlltae)f z mieszkaricami. to mle
sZkaricywsi muszC! podj'1C ostatecz
n'1 decyzj~ 1'1 tej prawie.
Bernard MUcha. Maim zdanll:lm
nalezy przeprowadzic oddzielenie
gminy od mlas a poniew i leplej I
ef ktywnie/ b~dq wykorzystane
srodkl, kt6rymi obydwie gminy b dq
dysp nowaly. Trudno jest m6wfc a
podziale gdyz 1'1 1975 r. polqczono
dwie wdnostkl lerytorialne nie pyla
jqC sl(l spoleczeristwa a zgod". My
chcemy wroc!c do slarej debrSJ lra
dycjl gdy miasto I gmlna byly od·

biA przeow
· nam smlerte
"I
ny '
S101 ·
wrag.
Niecll z nasZ)'ch strzelb pioru nn m
grzmi<j strzaly.
A letem kul kleruJe Zbawca 86g"
Fragmenlem ..Plesni zbudzonych" z
1862 I. zwanel p6iniej "Marszem
slrzelcOw" przyporninarny dZi' wyda
rzenla sprzed 1311al. NOC<j z 22 na23
stycznia Kamilet Centralny Narodowy
Czerwonycll wydal manifest, w kt6rym
O9losil si,? Tymczasowym RzqcJem Na
r6dowym i oglosil wybuch fXJwstanra
W 33 miejscowosciaCh Kr6!eslwa Pol
skiego nieliczne. zle uzbrojone oddzia
ly PowstanczG zaatakowaly wojska
carskie. W powstaniu nie zabrak/o mie
szkaix:ilw zieml nasielskiej.. W okoli
each Nasielska Stefan Zeramskl
umieScil akcjlil fXJSwit;.COrego powsta
niu utworu pI. ..Rozdziobiq nas kruki.
wrony."

W otaczajqcych miasto lasadl abo
zowalo kilka 6ddziaJ6w partyzanckidl.
Dla nich miejsoowa ludnosc zbierala
zywnosc. 6dLiez i Inne potrzebne wal·
~111 przedmioly oraz pieni<\dze. W
lekarstwa i srodkJ opalrunkowe zaopa·
Irywal partyzanl6w mlejscowy apte'
karl - Stanislaw Ciemniewskl. On lez
prOPB9owa! wSrOO swych znaJomych i
klienlow ide" walki 0 wyzwofenie Pol·
ski z nlewoJl. Pomoc nasielslczan byla
bardzo potrzebna, be chociaz nie roze·
grala Sl!; lu w1~ksza bitwn. I jednak
cz~slo dod1odzllo 1'1 najbli=e j okolicy
do krwawycM polyczek z oddzJalam
carsklmi.
GI6wnq uwag'il pragnl,l POSwI\lCic
jednemu z uczestnik6w p<l\vslania sty·
czniowego. absolwentowi warsza·
wskiego Instytutu Pedagoglcznego 
dekonczenie na str. 5

Przewodniczqcy Rady Tadeusz Modzelewski otwiera SWlqtecznq sesj~.

Pracowita byla ostatnia ubie
gloroczna sesja dla nasielskich
radnycil. W czasie ponad
miogodzinnych obrad przYJf?to
az dwadziescia uchwal, z czego
wi~kszosc dotyczyla podatk6w
lokalnych oraz obowiqzujqceJ
od 12 hstopada Ustowy 0 Naj
mie Lokali i Dodalkach Mieszka
niowych. Nie podatki jednak by
ly najwaznlejszym wydarze
niem Sesji. W lrakcie ustalania

as·
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porzqdku obrad radny PSL Ber
hard Mucha zglosil propozycj~
powolania przez Rad~ komisji
majClcej zajqc sifil przeprowa
dzeniem konsultacji spolecz
nych dolyczClcych rozdzielenia
gminy od miasta. Mimo prole·
st6w Przewodniczqcego Rady
MiejskieJ wniosek przeszedl 510
sunkiem glos6w 11 do 9. Rada
dokonczenie na sir. 2

Celltl1111

Jedenastego stycznia br.
czterech mlodych m{<zezyzn
obrabowalo kaSfil sklepu konta
kcyjnego przy ul. Kiliriskiego.
lupem bandyt6w padlo 4 min sl.
zl.
Poturbowan zostala ekspe
dienlka. ponad 70-le111l8 kobre
tao Okoto godz. 13.20 do sklepu
weszlo dwocil mlodych m~i·
czyzn. Jeden z nich poprosi/ 0
przymlerzenie marynarkl. W tra
kCle przymrarki drugi wepchnql
kobiet{< do przymierzalnl, jedno
czesnie krzyczqC ie jest 10 na
pad. Poniewaz ekspedrenlka
bronlla si~ zostala przez ban
dziora pobita, a w milildzyczasie
drugi przest~pca zabral pieniq

l1uasta

dz z kasy. Napad ubezpiecza
la dw6jka wsp6lnik6w, kt6rzy
stali przez caly czas przed skle
pem. W kilka minul po zajsciu na
miejsce przybyla polieja kl6r
od razy przysIClpiia do akcji. Na
miejscu przest~pstwa jeden z
bandyt6w pozostawil szalik.
Pies tropiqcy podj't1 slad i po
kilkudziesifilciu minutacll posci·
gu przestlilpcy zostali zalrzyma
ni.
W posci~u bralo udzial ok. 20
lunkcjonanuszy policji, w tym Z
K.R. w Pultusku. Sprawcami
okazali si{< ml;lzczyini 1'1 wieku
ok. 19-21 lat. Wszysey Sq mie
s.zkar'icami okolic Nasielska.
awk
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ZPRAC ORGANOW SAMORZ4DOWYCH
Z prac Zarzqdu Podatkowa sesja
Porzqdek obrad 'II dniu 13 grud·
nia przewidywal zatwierdzenie pro
jakt6w uchwal w sprawie podalk6 '"
i opla 'II roku 1995, przygolOwania
mal nalow na nalblii:szq sesj~ Ra
dy oraz rozpalrzenie pism skiero
wanych do Rady.
Posledzenie roz.pocz~to od V'Y
sluchanla przadstawlcieh mlesz
kanc6w
oSledla
domkow
jednorodzinnych .. PlIsudskiego 2'
zwracajqcych si~ 0 odwodnienie
Ich osledla, ponlewaz wiosnq i Je
sieni<j. a lakie 'II Innych okresach
VI dnl deszczow
woda zalewa
osiedla. wypelnia szamba i fekaha
wyptywajCj na powjerzchnl~. S ano
1'1110 zagroienie epidemlCj. Sprawa
ta byla jUl kilkakrolnle poruszana
na posledzeniach Komlsji i ZarzCj
duo a akie sygnallzowana na la
mach naszej gazelkJ, Is ieie tu
r6wnlei problem dr6g, poniewaz
samo sypante zw/ru, zuzlU I odpa
dow z eegielni bez odwodnienia mi
la sl~ z celem. Mieszkancy
deklaruJq pomoc fizycznq i finanso
Wq. USlalono.zeZarz<jd b<;1dziepo
slUlowal umleszczenie
eJ
Inweslycjiw budieCle gminy i wledy
na'spotkaniu z mieszkarieaml uSla
lonyzostanie Ich udzia 'II tej inwss
lycli. Zwr6eono uwag~, ie podobne
zjawisko wysl~puje na osiedlu
Krupka. kt6re lakie zoslalo zlokali
zowane w erenle bagnistym.
W dalszej ez~sci posiedzenia
ZarZqd po zasl~gnl~CIU opinil Sla
Iych Komisji Rady zatwierdzil pro
JeklY uchwal podatkowyeh 
pod a ku od nieruchomosei. poda 
ku drogowego I podalku rolnego
Anahzle poddano wykonanie bu
dietu za 11 miesl~cy br. Dochody
zrealizowano VI 92.3%. Jeszcze
raz przeanalizowano projekt bu
dietu na 1995 rok. Zostame on
przedslawiony Radzla do zalWler
dzenia ja 0 proJekt. Os aleczny
ksztall budietu bedzie ustalony po
przyjf;1clu budietu panstwa. Ra
dZla przedstawlone zostanq \ Z
do uchwarenia zmiany W legorocz
nym budzecie. Dotyez<j one prze
nieSlenla srodk6w z rezerwy
budietowej na diety I za inkaso dla
sollysow, wprowadzenie do bu
dietu dodatkowej sUbwencji,
przeniesienia miedzy dzialami.
Przygotowany zoSlal r6wmei pro
)ekt uehwaly 'II sprawla us alenia
banku obslugujqcego finanse
Urz<;1dU. Czlonkowie zaniepokoje
n1 . fl sytuacjq w as 'II Nasielsku I
konsekwencjafTli 'II wypadku ulra
y plynnosci lego Banku. Wif;1
kszosci q glos6w poslanowlOno
zapropono ae Radzle wskazanie
Banku PKO Jako banku obslugulCj
cego Urzqd. Sprawa la leszcze
raz bf;1dzie przedstawlona na sasji
w dniu 21 grudnia.
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Dlugq dyskusj/il wywolal wnio
sek radnego Jazafe Krzyzewskle
go
zlozony
w
imlenlU
mleszkaric6w WSI Jask6!owo 0
kontynuacje budowy wodoelqgu 'II
tej wsl Wykonawca zrealizowal
jui przewidzlane na en rok zada
nle. Woda zostala doprowadzona
do poczqtku WSI. Do dokonczenla
alego wodoClqgu pozostalo jesz·
cze '500 m I wlasnie na ym od
cinku bf;1dzie naiwi~cel odbiorc6w.
Przerwanle prac w Iym lllomellCle
przyniesie zwi~ zenie kosz\6w.
W konawca g016w jesl kredyto
wac wykonane prace. Czekame
do SesH I decyz)i Rady w lei spra
wle Jest r6wnoznaczne l. przerwa
niem rae, poniew<lz wykonawca
przeprowadzi maszyny na Innq
budowr;J. Po gruntownej anaHzle
koszt6 . rozpatrzenlu sprawy od
sirony (orillalnej. I od s rony in e
resu spotecznego zadecydowano
o konlynuowaniu bUdowy wOdo
ciqgu we Vlsi Jak6lowo,
Dalsz'l CZ<;1SC posiedzenia pos
wl~eono anaHzle zmlan w s a uCle I
regulamlnie Rady oral. regulamtnie
organlzacyjnym Urz<;1du propono·
wanych przez Komisj~ StatulOwq.
Przygotowano trzywarlanlowy
projekl uchwaly w sprawle dodat
k6'N mies.z.kaniOl.,n/ch.
Zatv'/Ierdzonyzosta ermln sasJI
oraz Ie] porz<jdek.
W ostalnlm punkcie omawiorlO
pisma skierowane do ZarzCjdu.
CZf(sc z nich stanowily prosby 0
umorzenie podatk6w. USlalono. ze
SKR, kl6ry CZ~sc podatk6w odpra
co't al przy budowie bOlska 'II Cte
ksynie wp/aei ieszcze , 6 min, a
re zla zoslanie umorzona; Instalo
'Ill platnosc odroczono do 30 marca
95 r.; ZGKiM reszi~ nale±nosei
umorzono. a wlaScicielom cegielni
Kosewc zaproponuJe Sll(! wplal~
CZl;lSClOWq w przewldzianym ermi
Ille, a termln platnosci powstalej
kVwty ZOSlanle odroczony.
Burmistrz poinformowal 0 dodat
kowych srodkach z MinisterSl'Na Fi
nansow r a wyposazenre gablne u
odnowy ruchoweJ w Centrum Po
mocy Spolecznej. W mlesiCjcu sty
czniu zloiy wizy i;l w MEN'll
sprawie przejecia inweSIYCJI, jakq
Jest budowa hall sportowej przy SP
nr 1 . W daJszel cZ~sci zwr6CII uwa
9fil na wymagania. jaklle s1awiane
s<j przez FundaClfil przy ubieganiu
sle 0 srodki na Inansowanie budo
wy wodoclqg6w wiejsklch. Podsla·
wowym warunkiem przyznania
srodk6w na n cel jest udzlal wlas·
ny mleszkanc6w 1'1 wysokoSCI30%.
Is nie]e tez potrzeba opracowanra
harmonogramu gazyflkaql, budo
wy wodoci qg6w . drag wiejsklch.
Rozpatrujqc pismo pane Ta
deusza Ziamaka w sprawls oplaty
dZleriawneJ ustalono. ZEI sprawa
ia zos anle zalatwlona z chwil<i ge
neralnego uSlalenia nowych sta
wek za lokale uz tkowe i
dzierzawe grunt6w pod lak,e loka
Ie.
Zanolowal: A Z

dokol'lczenie ze slr. 1

powolala do leQo celu siedmio
osobowq komisJ~ skladaJClCq siE;
z czlerech radnych wiejskich I
rzech miejskich.
NaSIEilpnie Rada zaaprobo
wala wnlosek Bunnis rza zmie
rzajC\cy do zwolania w styczniu
specjalnej sss]i poswi~coneJ
problemom rozdzielenia wsi ad
mlasta. Na obrady majq bye za
proszeni ek perci, ktorzy majq
wYJasnlc wszys kie aspekty
ewenlualnego rozdZlelenia.
Dalsze obrady potoczyly Sle
uz zgodnie z porzqdkiem za
proponowanym przez zarzC\d.
Radnl wysluchall inlormacji 0
s anie bezrobocia na terenie
gminy przedstawionej przez kie
rowniczk~ ReJonowego Blura
Pracyw Puhusku. przyj~li spra
wozdania z dzialalnosci s alvch
Komlsji rady oraz zapoznali'sl~
z realizacj<l budze u po slronie
dochodow i wydalkow za , 1
mieslE7cy blezqcego roku. Reali
zacja obydwu wynosi 92% co
zi:>,"ewnia wykonanie budzetu
a 1J94 rok zgodnle z proje
ktem. Ouzo czasu zaj~o rad·
nym przyj~cle kllkudziesleCIU
poprawek KOn1ISjl Statutowej
dot. zmian w Stalucie Gminy
oraz Regulaminach pracy Rady
I Zarzqdu. Najwazniejsze zmia
ny dOlyezC,t podzialu jednej z Ko
mtsji na dwie oraz zmnleJszenle
skladow osobowych stalych ko
misjl rady do 12 os6b. Zmiany
przewlduJq, ze lylko dwie osoby
w komisjl mogq bye spoza R .

dy.
Nasl~pnie radnl zaje1i si~
uehwaleniem pakietu uchwa!
podatkowych. Stawki podalku
drogowego zwii;lkszono srednlo

030% w slosunku do ubiegloro
emych. Wlascieiel .. Malucha'
zaplaci od nowego roku kwot~
29 zl 20 gr a posiadacz .. Polo
neza" 103 zl90 gr. R6wniei: po
datki od r6i:nego rodzaju nieru
chomosei wzrastajq srednio ~
30%, np. stawka podatku od m
powlerzehnt lokalu przeznaczo
nego na dzialalnosc gospodar
CZq wzrasta z 3 zl do 4 zl. aj
wi~kszy wzrost dotknie wlasei
cieli dzialek budowlanyell, kto
rzy ad nowego roku zapla~
100% Wj~cel, czyl! 100 zl za m .
W nawyeh zlOlych bE;dzie to naj
nizszy nominal czyli 1 grosz.
Natomiasl wlascieiele ps6w za
placq od 1995 roku 8 zl za 1
czworonoga.
Duzq dyskusjl;l wy volalo
przyjEilCr8 nowych stawek czyn
szu regulowanego w lokalach
kwaterunkowyeh. Ostatecznie
ustalono,
wzrosnie on sre·
dnio 0 400%. Lokatorzy mfesz
kan 0 pelnym ~anda!cle zapla
eq 1,06 zl za m swojego lokalu.
Slawka ta dOlyczy 18% lokali. W
lokalach tzw. socjaJpych b~dzie
wynosila 0.34 zl m , bE7dzie niCj
obj~tych 6610kalJ rnieszkalnych.
Rada zaaprobo\ lala rowfllez
nawe s awki oplat za wodr;l i ad
prowadzanle sciekow. Od stycz
nia mieszkagcy miasta zap!acCi
0.4021 za In zuzytej wady a za
korzJq>tante z kanabZ8C)1 0,45 zl
za m~ odprowadzanych sClek6 .
a koniec pracQwityeh obrad
radni przyj~li proJekt budzeiU ha
1995 rok, kt6ry po s ronie do
chod6w i wydatk6w zamyka si~
kwotq 3,65 min zl. DZlelenie si~
oplatklem ! wspolne zyczenia
sWialeczne b fy ostatnim
akcenlem Irudnego dnla naszej
Rady.
a.w,k,
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Kr6tko:
Nowe

uj~cie

wody?

Wlcebu mistrz Stanislaw Roman Tye w Nowym Dworze Mazowi kim
spotkal sifi! z dyrektorem Wojew6dzkiego Zakladu Uslug Wodnych Oma vla
o mozlil'losc przylqczenia WSI Psucln, Cegielnla Psucka I innych. do UjeCla
wody polozonego 1'1 m/ejscOl~osc' "J6lka Klkolska. Nowodl'lors WZUW
got6~ jest zaoferowac 12.5 m wody na godzln~, naSZE) potrzeby wynoszq
22 m , Rozmowy na ten temat b~dq kontynuowane.
Porowmienie

1:

lelckomunikaCJ&

W UrzfildZie MieJskim podpisano ostaleczne porozumienie 1'1 sprawle
pnekazanJa budynku na polrz by cenlrali telefoniczneJ. Poniewai. bezpla n
przekazanle ie bylo moiliwe Telekomunikacja Polska SA przekaie gminie
6 tys. nowydl.z10tych za budynek, a za grunt zaplacl 25% jego wartoSCI. Ze
slrony zarzqdu Miejskiego prozumi me podpisal burmlslrz Wojciecll Oslro
wski ze strony TPSA dyrektor Oddz Woj. Piotr KSlqzak. Pozostale zobo
wi'lzanla TPSA co do nasielskich inwestycji pozosla!Cj bez zmian.
Wlfi!ksza subwencJa
Konc6wka ubieglego roku byla korzystna dla finans6w naszcl gmtny
Mlnlsterstwo Flnans6w przychylnie rozpalrzylo wniosek zg/oszony przez
dokonczenie na str. 3
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Z ZYCIAMIASTAI GMINY
owy
•
zyG na i, podZieli?
obiekt
w Centrum Pomocy Spolecznej

dokonczem8 za SIL 1
dzielne. U rzymanie Jednolitej slru·
ktury zawsze konfliktuje I dzieiliudzi
na tych z miasla I wsi.
Stanislaw R. Tye. Na pewno nie
warto oddzielac gmmy od miasla po
ni wai z silnlejszym IIczq sil; bar
dZlsj, poza tym w gr~ wcr.odz q nia·
bagalelne kosz\y zwiqzane z po
dzialem. Osobiscie reprezentujl;
wies podmiejsk'l. kt6ra g16wnie zyj
problemaml miasla. Z uprawy zi mI
utrzymuje silil Iylko kilku mleszkan·
cow mojej wsi.
Tadeusz Modzelewski Uwa
iam, ie inicjatywa podzialu Gminy
ma swojeir6dlo poza nasz~ gminnq
spolecznosci q . Podloi m Ie] jest
pewna opCJa polityczna I ambiCJe
personalne. Odczytanq przez pana
Much~ motywacj~ podziaJu Gminy
odebralem jako propagandfi! okresu
PRL-u opartq na wznioslych pla
nach I "slusznych" zaloieniach,
nie na realiach 1 namacalnych fa
klach. Wldocznie U irodl lego po·

myslu slwierdzono, ie samorz<ld
Gmlny Nasleisk zbyt wiele poprawil
w infrastruk urze Gmlny idC\c wol
nym. ale sz rokim fronlem pozytyw
ny h zmian. Efektsm tych zmlan b.;
dzle rozw6j gospodarczy naszej
Gmlny. Uznano, i.e za dobrze nam
idzie.
Na koniec naszej sondy poprosl
lismy 0 wypowledj; Burn11strzB Woj
ciecha Os1rolNskiego: o,Obawlam
Sl . ze u podstaw tel deCYZji nie lei: q
wzgj~dy raCjonalne a wzg !;'ldy poli·
ryczne. DZlwie Sl~ wn1oskodawcom,
ie zgloslll tq propozycj~ przed
uchwaleniem budietu na 1995 r.
Radni wlejscy nie mll~llleszcze ka
zJI z.aprezanluwac potrzab !lnansD
wy h swoioh wyborc6w. Gdyby d 
szlo do ogranlczeni .rodk6w na
wles w przysztorocznym budzecle,
to w edy d CYZ]/f bym uzna/ za uza
sadnlonq, OsoblsCl8 jestem prze
ciwny podzialowl na za] Gmmy na
wles i miasto.
Notowa/:
Andrze) W Kordulewskl

Krot 0:
ZO'la

Umorzony kredy1?
ZarzCld Misiskl podJ~1 staranla 0 umorzenie kredytU z.aciC\gnil;tego w
Banku Ochrony SrodowJska na dofinansowani6 bud wy oczyszczalni . cie·
k6w. Roczna stopa proeenlowa leg a kredytu wynosl 14%, a splata Jest
rozlol.ona na 3 lata. SCI szans8 na pozytywne zalawienle tej sprawy.
Komital zbiera pieniqdze
Ponad 711 min starych zlolych zebral dotychczas Spoleczny Komilet
Telefonlzacji Wsl Rejonu Cieksyn. Potrzeba jeszcze 800 min z!. Dotyehczas
pienlqdze wplaello ponad 200 os6b. Ak1ualnie \rwajq prace geodezYIf1e na
potrzeby dokumentacji technieznej. Pierwsz prace na budowie sieCI kabl 
wej powinny rozpoczqC si~ na wiosn~ br.
Wnioski na dodalki
Do 10.01.95 w Urz~dzj~ Miejsklm zlolono 157 wniosk6w 0 dodatki mie
szkaniowe. Trzy wnioski zlozyll wlasclciele dom6w pry.'1alnych, 9 lokatorzy
mieszkaJi komunalnych, pozoslale wnloski pochodzq od mieszkanc6w bu
dynk6w sp61dzielezych. Ustawa 0 najmie lokall i dodatkach mieszkaniowych
zaklada na gminy obowlqzek wyplacania d d tk6w. Pieniqdzs maf<l bye
refundowane z budi:etu panstwa. Dotychczasowi wnloskodawcy, Iqcznl8
olrzymajq ponad 70 min starych zlolych mleslfi1cznie.
Pani Kurator w Nasielsku
Na zaproszenie burmistrza w naszei gmlnie przebYl"ala nowo wybrana
Kurator Oswlaty I Wychowania w Cieehanowie Teresa Karczmarz. Panl
Kurator odwlfildzila naslelskie lnwestycje oswiatowe. tj.. budowl;j Zespolu
Szk61 Zawodowych przy ul. L1powej, budow~ hall sportoweJ przy SP nr 1,
oraz budow~ Szkoly PodstawoweJ w D~bink ch. Bi;ldqc pod wrazsnlem
zaawansowania Iyeh inweslycji pani Kurator oblecala daleko idC\CC\ pomoc
finansowq ze slrony Kuratorium
Wodoci~g
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dokonczenie :ze str 2
Burm/slrze I zWiekszyto subwencje 0 kwolf;l 900 min slarych zl wi~k
subwen ja bed:zle w polowie podzielona n pOf7eby mlasla I WS!.

Dnia 20.12.1994 r ku w Na·
sielsku odbyla Sll;;! uroczyslosc
oddarll do uzytku sari do zaj·
z klnezolerapll, czyli rehabl1itacji
poprzez r eh Obiekl 0 powlerz
chnl 40 m jest inlegralnq CZ
cia nasielsklego Cenlrum Po
moey Spolecznej. Obok wladz
mie]skich w uroczyst SCI udzial
wzit;lll Dyreklor Wojew6dzkiego
Zespolu Pomoey Spo{ecznsJ W
Cleclianowie Henryka Godzwa
oraz dyreklor Krajowego Osrod
ka RehabiritaCJi Os6b Chorych
na Stwardnieni Rozsiane Anto
ni Nowicki. PoswiG!cenia obieklu
dokona! proboszcz nflsze] para
Iii ks. Kazimlerz Sniegocki.
Po yslodawezyni q przedsl,?
WZI~ela byla Kierowniczka Miej
sko- mlnnego Osrodka Pomo
ey Spo{ecznej Alicja Tye Udalo
si~ jeJ, do teg po yslu przeko
nac wladze samorzqdowe, kl6·
re przeznaczyly na len eel na
jeslenl ubleglego roku kwot
120 min zl. W grudniu lego a·

dla Jask6/owa

Na pocz"ltku slycznia oddano do ui:ytku wodociqg we WSI Jaskolow . W
uroczySloscJ otwarcla uczeslniezyli burmlslrz i jego zasl~pca_ Inwestycja
realizowana w dwu eiapach kosz.lowala gmlf1f;j niecale 700 min SI zl. Nilk
wodociC\gu 0 dlugosci ponad 3 km dopr wadzi wodfil do 30 gospodarstw
Indywidualnych. Inweslycja ta weszla do planu na 1994 r. w statnlej ehwdl.
DZi!;kl zaangazowaniu radnego J6zefa Krzyi.ewskiego I wsparciu Zarzqdu

°

mega roku rozpocz~ysil;? praee
remontowe. Adoptowano budy
nek zrujnowanego garaiu przy
legaJ<}cego
do
siedziby
MGOPS. Remonl trwal 10 mie
sii;!cy, oslalnie praee wykoncze
niowe skonczyly sif;l W
paidzierniku ub. roku. Majqc
golowy obiekt Zarzqd Miejski
przeznaczyl kolejne 100 min zl
na zakup niezbfidnego sprz!;lu
rehabililaey]nego. Merytorycz
nSJ pomoey w tym zakresie
udzielila dr Semkowska - Kie
rownik Wojew6dzkiej Poradni
Rehabilltacyjnej w Ciechano
wie.
Juz od poczqtku lego roku z
zajl;?C rehabilitacyjnych bl?d q
mogly korzyslac osoby chore na
stwardnienie rozsiane, zwyrod
niente staw6w i krl?goslupa,
oraz cz~sciowo sparalizowane.
Jednoczesnie b~dzie moglo
cWlczye oSlem os6b.
Oddzielny zeslaw przyrzq
d6w a lakZe speCjaliSlycznych
zabawek przygotowany jest dla
dzieci dOlkni!;lych porazeniem
m6zgowym.
Wraz z rozpoez~ciem zajfijc
zatrudniona zostanie osoba ze
sp cjalistycznym przygotowa
mem, kt6ra przejdzie dodalko
we szkolenle w Wojewodzkiej
Poradni Rehabllitaeyjnej. Fun
kCjonujqce od ponad dw6ch lal
Centrum Pomoey Spo/eeznej
Cleszy Sl~ duzym powodzeniem
LJ mieszkanc6w Nasielska_ Wy
posazone w kuehni!i', sI0!6wk~,
pralnlE;l. suszarnit;l, lazienk~
sprawla, i.e bywalcy CPS nie tyl
ko milo ale i pozyteeznie SPE;l
dzajCj tutaJ Gzas. Oddana do
uzytku sala rehabilitacyjna zna
eznie zwi~kszy zakres pomoey
swiadczonej przez Centrum
osobom pokrzywdzonym przez
105_
awk

Miejsklego mfeszkancy Jask Iowa w ClqgLJ kllku miesl cy od zlozenla doku
mentacji uzyskall dostr;p do bierzqcej wody. Wykonawca, Inwestycji J6st
znan w t ) braniy nasielska firma MARK-BUD. klora termlnowo I solidnie
wykonala swoje zadan'e.
Wifi!kszy wymiar podalku rolnego

o 20"'0 wzra ta ""ysokosc podalku ' Inego w I p61roczu 95 roku. Na
osta nlej ubiegloroczneJ seS]1 radnl uchwalill cen~ 1 q iyta potrzebnq do
bliC2.enia podatku roln8go n p02.iomie 150 Iys. S • zlotyeh Poprzedniacena
wynosila 125 tys .<:1.
Obradowala komisja
Na swym plerwszym posiedzenlu zebiala si!? komisja dIs Przepro\Vadze·
nia Konsl1ltacji Spolecznych w Sprawle Rozdztatu M'asta i Gmlny. Czlonko·
wie komlsjl wybrall ze swego grana przewodnicz cego, kt6rym zosta! Ber
nard Mucha, wiceprzewodnlcza,cym
wybrano Stanlslawa R. Tyea. W dal
szej CZf;lSCI obrad ustalono proce
dUff; przeprowadzenia konsultacjl
spolecznyeh na temat ewenlualrw
go podzialu gminy.
(awk)
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Zarzqd GKiM w Nasielsku
ustalit nowe czynsze

SYLWETKI

Teresa SKRZYNECKA - dy
rektor Szkoly Podstawowej w
Piescirogach Nowych. Uro
dzona pod znakiem Skorpiona
27 pazdziernika 1946 r. w
Piescirogach. Dwoje dZleci.
Syn Radoslaw lat 23. GOrka
Monika lat 21. bydwoje sCI
nauczycielami.
Szkol~ Podstawowq konczy
w Piescirogach Nowych. Lice-

Grzegorz DUCHNOWSKI 
urodzil si~ pod znakiem Kozio
roic 1Q styczni~ 1954 r. w Jac
kowle. Zonaty. Zona Grazyna.
Dwoje dZleci. syn Dariusz lat 18.
corka Iwona lal 11.
Szkol~ podslawowq I zawo
dowCj konczy w Nasielsku. W
roku 1976 ukoriczyl Pedagogi
czne SlUdium Technlczne w
Ciechanowie. w tym samym ro
ku rozpoczyna pracl;l jako na
czyclel w Zasadnlczej Szkole
Zawodowej, lam lei: pracuJe do
chwili obecnej. Przez okres 18
lat pracowal na r6i:nych stano
wiskach.
W 1980 roku zostaJe na je
den rok kierownikiem war
sztat6w szkolnych. naSlf;pne
4 lata praeuje na stanowisku
kierownika szkorenia prak y
el ego.
Od 1 wrzesnla 1986 roku ZQ
staje powierzona mu lunkcja
dyrektora ZasadniczeJ Szkoly
Zawodowej w asielskU. W
1987 roku korkzy dwuseme
slralny cykl doskonalenla dla
kierownlczej kadry oSWlal 
wej.
W roku 1992 wygrywa ko •
kurs na dyreklora szkcly, ktorCj
kieruJe do dzisiaJ. Swoj(l wiedzl;l
zawodowq poglf;bla w WyzszeJ
Szkole Humanistycznej na kie
runku zarzCjdzanie dZlalalnos
eiq edukacyjnq. W 1988 roku
uczestniczy w pracach rady na
rodowej pelniClc funkcj~ wic 
PrLewodniczCjcego lej rady oral.

IYGIE
A IELSKA

m ()qolnoksztalcqce W Mod
linie i Studi m Nauczycielskie
w Gdansku Oliwie 0 kierunku
wychowanie tizyczne z bi 10
giq.
W 1966 r. rozpoczyna p a·
c~ jako nauczyclelka w Szko
Ie Podstawowej w Piesciro
ach.
W 1974 r. podejmuje tudia
zaoczne na Akademil Wycho
wania Fizycz.nego w Warsza
wie, ktore konczy w 977 r. z.
tytulem "magistra".
W 1976 r. zostaje oddelego
wana na stanowisko Komen
danta Hufca ZHP w Nasielsku,
gdzie pracuje do 1990 r. W tym
tei roku wraca do pracy w
szkole W Piescirogach.
W 1991 r. wygry-wa konkurs
na dyrektora szkoly w Piescl
rogach i tunkcjl(l tfil pelnl do
chwili obecnej.
W ostatnich wyborach sa
morzqdowych w czerwcu
1994 r. zostaje wybrana radnq
W. Okr~gu Wyborczym w Pies

arogadl.

W dnlu 12 IiSlopada 1994 r. we-
szla w zycie ustawa 0 najmie lokall
mieszkalnych I dodalkach mieszka
nlowych. w slad za ni'l uchwala nr
V/49,94 z dnia 21 grudnia 994 r
Rady Miejskiej w Nasielsku 1'1 spra
wle okreslenia s awek czynszu
gulowanego za lokale mlesz aJne
i lokale soqalne. Oba e akty, budz'l
wrele watpllwosci, zeby rozwrac
przynajmnlej nlekt6re z nrch - odnlo
S!;l srI;! do zasad usIalama czynszu
oraz oola z cz nszem zWIClZany h.
Z dnlem 1 stycznia 1995 roku Za
rz'ld Gospodarki Komunalnell Mia
szkanlowe! 'II Nasielsku, zobowi~·
zany jest VI oparciu 0 § 4 cy10wanej
uchwafy wprowadzlc .., farmie ane·
ks6w do umaw naimu - nawe sta Iki
c2ynszu.
Us1alono no~e stawki bazowe
czynszu za m powJerzchni Uzyl
koweJ lokalu 18szkalnego'
- 'ml JS(~?WOSCI NaSlelsk
10600 st.zllrn .
- 'II mleJSCO'loSCI CI ksyn,
Chrsr no, Plescirogl - 9.5 0 s.
lin,
- dla lokall soqalnYfh odpOWlE"
dnio - 4.800 s. z.l/m - I 3.400 S
zll 2za lokale bez wooy I kanaliza'
II

Po dlO uchwala p ecyzuJ
szczeg610wo upusly v slosunku do
stawl\i bazoweJ. odpowlednlo d wy
posazerlla lokalu.
Czynsz Jas oplal'l Jak.q uiszcza
najemca za uzywanl8 lokalu , raz z

pomlBszczeniaml przynaleznymi
polozonymi poza lokalem, 1'1 szcze
g61nosci z pJwnicq lub s ryche
s:awce czy szu za,' arte s<j p .
nadto oplaly wynikajqce Z ObOW1ClZ'
kow Ciqzqcych na wynajmUI'l m:
- za kons rwaC/~ i rei only.
- za u -zyman1e czyslosci pomle·
szczen. sluzCjcych do " spol ego
uzy u mieszkancow,
- za sprawowanre administracjl.
Jednakie poza lak rozu 1 ym
nszem. n jemca jas obowiqza
ny do U1szczenla op!a za:
-wod~,

- odbi6r nleczystoscl stalych
plynnych.
- energif? elektryczn'l - II lnl"
admlmstracyjny,
. enefgi~ cieplnq, antenlil zbror'
CZ'l.ltp
Za z pi fil czynszu r oD!al odpo·
wlada Cl solldarnle z najemcq staJe
nllesz aJqce z nlm osoby pelnolel
nle.
Wraz. 2: nDwyml zasadaml ustala
nla czyrszD\ k ore spowodowal
Ich Ztl znCj podwyzk(1 (goyzlal<i byl
m.m Gel wprowadzenla reformy
czynszoweJ), us awa przpwrduje w
celu zlagodzen'a spolecznych _ J1
fl.OW konreczneJ podwyzk,. ool,ga 0
ryJny system dodalk6w mleszkanlo
vvych. Spraw~ t(1 przybllzymy Pan
SlWu w nas ~pnych publrkaCJach
Jan Sokolnicki - , dca prawny
Franciszek Kucinski oyreklor

I 'asze Betlejem!

p ewodniczC!cego
morzCjdow6J.
W oslatnich wyborach sa
morzqdowycll wyborcy powie
zyli m mandal radnego IV
okr~gu nr 8.
Za na)wazniejsze zadame dla
lebie IJwaza wybudowanl8
Zespolu Szk61 Zawodo
wych, w k 6rym moglaby
zdobywac wledz~ na pozio
ie srednim echnicznym i
zawodo'lym mlodziez z e
renu mlaSla I gmlnY. Wlerzy.
ze mu sifi! to uda, pamil;ltaj<.lC
o tym ze oblecal 10 swoim
wyborcom.
U ludzi najwyiej cem ko 
petencJe. uczciwosc, poczucle
odpowledzialnosci za stowa i
czyny. Nie toleruJe aroganc
va. m6odpowledzlaJnosci. dy
lelanctwa. Wyznaje zasadf;
"nie wystarczy m6wic i myslec
o soble dobrze, lepiej Jezeli 10
zrobiq za nas inni". W wolnym
czasie. ktorego rna bardzo ma
Io lubl czylac lileraturfi! peda
gogicznCl, ponadto interesuje
Sl~ spor em. lubl pracl;! na
dzialce.

grudniu przed SWI~ ami w
kinla ,.Nlwa" w NasrelskU odbyla

Ogolnok5z alcCjceg w Naste
sku pod klerunkiem ksi~dza

sil;l uroczystosc SWI<j eczna, w
kt6rej uczestniczyl ks. biskup
Marcinkowski, dZielqc sifiJ oplat
kiem z mlodziezq licealnq.
Z lei okazji uczniowie Liceum

Krzysztofa. ysta ....lla sztukl;l
p . ,.Nasze Betlejem", ktora byla
powlorzona dla mlesz anc6w
Naslelska.
AS

Z redakcyjnej poczty
Za posredm \YIem "Zycra Nasr .1·
ska' chcialabym zlozyc najserde 
niRjsze zyczenia noworoczne zalo
z.yclelce I klerownlczce
iejsko
Gmlnnego Os odka Pomocy SooIe
czneJ panl Alrcir Tyc oraz. pani Joll
Skurcz~'nskleJ za Jej wspaniale ser-

•

oraz 'ud wlozony w organlZaCj9
KIUbu Senlora W nowo rozpocze
tym roku 1995 duzo 'drowla, po·
myslnosci w zyclu osoblstym I su·
kces6w 1'1 pracy zawodowej zyczy
s ala oywalczynr Klubu Seniora
Jadwiga Dobrowolska
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Nasielszczanie
w Powstaniu Styczniovvym.
dokonczenre ze st

1

Aieksandrowl Rostkowskll')mu. Ze
wspomnianym wczesniej a zaangazo
wanym 1'1 sprawy powstania apleka
r:z.em nasielsklm Stanlslawem Cienie
wskJ.m l<;Jczyty go wifilZY rodzinne, byt
bowiem ]ego zlf;)C1em. Nalezy tu dooae,
za AJeksaJ1der ta kie poenodzil z rodzi
ny, 1'1 kt6rej kultywOl'lan lra::Jycje pa
trrolyczne. Ojaec Jego, Mateusz byl
u estnikiem powslania listopadowe
go. WiosnCl 1863 roku do odd i 161'.'
powslane<:yc!i wsl~i1i lrzej synowie
Maleusza. Roslkow kiego - Tomasz,
ks. Fe!l~ I Ign ct- Aleksander oolotyl
wstqplenJe SWOje do Wakagl, penie
\~ai. by! 1'1 lym CZlsie nauczy
lem
glmnazJum w Warszawie i nle dlGta\
przerywac': wyl<!ad6w w szkole. lym
bardiiej 1. by! opiekunem kJasy matu
ralnej. Slalo slfil lednak inaczeJ. W
czerwcu 1863 roku po lekcjach wy
sz.edlze SW'l klas~ na W\'!drowKf;l po
mlesa.e Na ulley t'Alodowej mijall Slf;l Z
odddzJalem carskidl kozakOw_ Na tra
tile ich przemarszu slala kobiela z
dZleekiem na ~ku_ Jeoon z Koz k6w
zabil kobielfi!. Aleksander odprowadllt
swy
dll fXXlw z lego mlelsca I do
piero naplacu MJranowskim zapytaJ,
klo wldzlal m rd lla ullcy Miodowej?
Wychowankowie odpowi dzi .11, zoe
wszy~. Na pylanie jak reagowoC na
len CZYT), oswiade<:yli, ze zaraz idCl do
lasu bre wroga. Nauczyciel 2wr' ~il
uwagfi!, ie me powinni ezyni' tego
pr:zed egzamjnarni maluralnymi I
W!nnl uzyskaczgo~ rodzicow, Od
\V1edzlell, ze 001 S<j pelnolelnl J samJ
o ' O'NiadajCl za we ezyny Ponrewaz
d sze przekonY"vame, aby deCYZ/l? 0
przysl<ipienlU do powslanla adlozy i do
cza u zdania malury nre przynoSllo
fektv.dalimjeszcze10 in cz.asudu
namystu, po c.."Ym proSH, aby ci, ktorzy
c:h~ ISC Z nim zaraz bic morder . W lub
Zgll1qC 1'1 obronie OJCZYZny stan;;dl po
Pr<:\\'l'ej slronle, kla L . ni l "sl pewny
cz.y sprosla zadaniU. dl zdobvc': .
\ur~ lub mOl jakies ob[)','liq,zki rOdZlTlrlC,
Qlech slanie po troole lewE'!j Pi~IIJ
Zydbw i je<Jen Polak maj<jCY CJlOiq lret·
Iwstallf;l! postroniel 1'1 j 41 I hlOW
stant?lu po stronie prawe].
Ochotnl ~ poszlr szukac powstaJ\
czej komendy_ Przed wieczorem za
trzyn Iisit;!wlesiepod ktoczyrnlem,
gdzle proboszC2em by! kolega Ale
ksal}dra z gimnazjum. Tu nauczya I
nap~J karlkl( do kolegl, nadmleruajqc
oswolm polozenlu I proszqc 0 przyslaIe pozywi~nla diu 42 osOb, Wiele broni
I przewod nlka. klory doprowadzilby iell
do najbliiszej komendy powstancz j.
Z karlkq poszedl uczen podlodz&cy z
lakroczymia Po zap<dnifidu zmrok
dost rc:zano obfitq kolBCJ~. trzy pislo
lety z nabOjaml, ]ednq szable ikon!
oSladlanego d!a doViOdcy No dow6d
Cl;l c:hlopcy wybrali jed nogloSnl swago
naucz.yciela Funkcjf;l mial pelni6 do
cza u dotarcia do oddzialu powstar'i
cz go, Alek:xlnder zwr6dl podkoman
ja!<.ie niebezpiec:z2r'i
dnym uwagt;.
stwa narazenl sq u,broJenl w razie
spotkania ddzialOw wojsk rosYjskicll.
Poled!, aby w wypadku spotkanla rna
lege wrogiego ddzialu bie ifil broniil
posiadan<j i palkaml. 1'1 kl6re 1'1 lesie
uzbroili si~ bezzwlocznie, W raZie
potkania oddzialu duzego tylko lJzbro
leni staWlc mlell czolo, aby bezbron
nym ulatwi . ucieczke w g/<jb lasu_ Pro·
sij, aby ~ lakimzajsci\l,l<iedy jego ILJZ
rile ~zle, a mebezpl6czenstwo mi
n16, zyv'Il Jeszeze rez si'i' zaslanol'Vlll .
ch(;llm nlech poszukal<'l powstar\cz.e]
komendy, a niepewnl wytrwania niech
1'1 rozsypce wr<J.C9 do szkoly, umieJ';Jt
nre usprawiedliWlCl kilkudniow<j ni6
obecnose swaj<j 1'1 szkole i zdobywajCj
malury, botacylez b~Glpotrz bni POl
sce w zastf;lpstwie wymordowanej in·
leligeneji.
Na noc rozstawiono straie. przed
wschodem sloru. wszy~ byli golowi

ra

Przekzvtajmy w ko1ejna roczni~ Powstania StycznjoweQo

do dalszej drogi. Wtem warta dalaz a
o zblizaniu $il; dl go dZ.lalll kola:.;
kiego. DowOdca poloclt bezbroonym
'eczk~ do Jasu, a sam Z czw6rkl:j
dllopc;ow stanq/ !rontem do wrOg«.
Chooaz przedwnlk pont6s1 duze stra

ly, 10 jednak wynik bilwy by! prz
dzony. Otoczenl zostall zasleezem
szabla i. Spadl lei z konia Aleksan
der, Zni6slszy czolo odlolnlk6w pa
wst r\czych, olie r rozl<azal scigac
zbleglych, lecz to 1116 udal siQ konnym
wgl%tym lesie. Zabrawszy bror\, doku
manly swaid) rannyctJ z<;,ll)ierzy odje
choir do tWlerdzy w MJdlrnle. Wkrolce
iolnierze z lWierdzy przybyll ponownie,
aby zabrae polegly h Kozukow_ Ci
sJXlslrzegl zy, ie I den z powstanc6w
zy]e, abralr go tez do MJdlina. Jeden
z uczni6w. taki:e nasielszczanin, ukry!
II;l w p€'N/1YTll odd<lleniu n03 drzewie I
wszystko to widzial Slwierdziw zy, 7.
Icli dowodca zostal wyvVieziony do
MJdlina, beznvlocznJe udal SIf;l do Na
lelska I pow!adom~ 0 tym jego zor~.
T a nalychmrast pOJe<: ,Ia do Modlilla
ale nie C'.Jlclano '~I wypusci' nawet
lwlerdzy, rile rnowi c Jui 0 spolkanllJ Z
ko
ndantem. 8ramy TWlerdzy otw
rzyIy jei "dlsngi", ale kornend nl. ro
SYJs~igener_al, kaz, I jeJ nalychmiast
opuSC!c pok01IJrz~OWY Kledy ni po
magaly Izy
pros' y na kll;lczkach,
krzyknli'!a" aby, s rzedal jej zywego
rT1l;?za za ptetnawe tySI(lC-Y dukatow 1'1
zlode Zmit?kczyln to generalskie ser
ce Kazal lej przyj" z pieni\1ozml na
sWpmgo dnl W mi~zyc si _ wez
IVal lekSrza, wy yI j 0 sta n fannEq( I
poleclt aby bardzo dOOc lJ 1l18g<J Ge
.ri'll. yslal, za i~sllo jed en lorganl
zatolOw powsl8 ma Kaza! go wyleczyt
jak najpr~dz i i zdra"'''ego Irzyczm8, al
>r.>yctllcmie st' WlC przed
zl.arrnne
" Ie 0 Icze Noslf;Jpnego dnla IVZ1qJ
zrozpac:zai'f'1 zllny p,eI1lOldze. al~
p0I\f1edzlal, ze ren n8 Qo me moze
oddac r musi ezeka,-, az ZO$tal1 ie wy f
ezony_ ZdrOWl Ii cz e wracalo ba 
dza szybko al nieustan me nfikany I
dr~ezony zaczql przejawiac Ol1101-.,
c!loroby psychiC7.nej 11mie,
riO go
ria cddziaJ psyc: ialrycznym Po P3w,
nyrn czasi I
rze lego oddziallJ rz .
kli, 1 nl
I oze- byC:~ v"Yleczo Y Ko
Ire :d nl zatzqdzil sprawl;!. woienno
S<l~O'NG. na kt6rej zgodnie z jegtl Wfli •
skiem poslanowlonn oddaedloreg w
oprpkpooz1rllC stosuj"lcj noez 'nie
sasly nad,lOr hCYjny. W razie wyle·
nie 6g! bye przy.
czenla plZ I
,ely do
J pracy w Urz~adl par'!.
stwowych. Wkr6tcp przewieziono dlo
lege pod eskort<j do NasieLka i odda·
fl(J go policjr M pokwilow
191 ,a ta
przekazala g zonle. Mleszkali przy
apIece t6saa. Po nlewai do aptekl cz~
slo przyehodzlilludzia. kazde otwarae
drzwi przeraz;;llo Aleksandra. Nr rne
gil tez wychodzi6 n uliCl;l. poniewaz
bal Sl'il wszystkJego. a na wid k. mun·
dUll; doslawal szah;. PostanoWlono LO
zgodq polieji wfNlezc ctlorego na wies
do ro'dziny, Tu w Oloczeniu bliskidl i
iyczJiwych sobie os6b szybko wraca!
do ZdroWl8 Rodzice zakUpili rmlion·
kom ni wielkle osp arstwo rolne IV
Poniatach Tu 7 obyw I drugl Ulw6d 
2U\' rolnika.
Pmystanie by/a przegrene Do doml.J
powrocillylko brat Ignacy. Brada To
rnasz , ks. Fellks zgin~1r w potyczce
pod Wy kow13m RridZlce zany sprze·
dall dam i aptek~ w Nasielsku i prze
niesli sif;l do Wilna Wlelu nasz fl1
przodkorn wydowalo sit;:, ie juz i.a na
si!a nie wskrzesl pe.(\stwa pol. klego. I
tylko dalsze slowa piesnl przytoczonej
na POCZfllku
"Wi-:;c gotuj bron r kule bll gh;boko
o Ojcow gr6b bagnet6w pooslrz
I I."
kazaly domnremywac, ie kiedy do
rosnGl synOl\lle powstancow z 1863 r_
Idea wolk! 0 nrepodleglq Polsklil cdtyje
na nowo.

"Rozdziobiq nos kruki, wrony... 1!

eb

I

A.Z.

Kapllczka przy ulley KosCluszkl pos
wil;lcona ofiarom powstanla slycznio·
wego.
Opowla.cJanie Stetana Zerom
skiego 0 tak zlowfOglm lylul intry·
guja mnle d lat. Od lat stawlarn
soble pytanie. dlaczego znakomity
pisarz umiejscowi! akcji;l utw n.J w
kolicaeh Nasielska?
Przypo nlJ y p c7.q tkol'iY frag'
ment. "Wtasnle 0 samym sWiel An·
drzej Boryckl (bardziej zn3ry pod
przybranym nazwiskiem zymona
Wmryeha) wyje
I zz p g6rk6.....
rajg6rskict, I skierowal si~ pod a
si ;Isk, na szerokie plaszczyny. Po
rZUClwszv zarosia rzy al sl~ przez
czas pewlen sladupoinej drozyny,
gdy mu a jednak zg In~la w kaluzach
ruszyl wpro t pr d siebie, na po·
orzek zagon6w Przez dwie noee jUz
czuwal i trzed dzien wcl¥ szedl
przy wozie","
Kim byl Andrzej Borycki . Szyman
Winrych? 0 czestnik powstanra
slyczniowego, Wlasni na drabinia·
stym wozle pod olszowym ehru
stem, sran n; I sloma prv;wozil
szescdZlesl'I1 karabinkow. kilkanas
ele palasz6w I trochfi! bronl drobnlej'
sIel dla kt6rego~ z powstanczych
oddZla!6w. Robillo zfi!sto I zawsz .
Sliil Udawalo unikn'1c spolkania z lra
plqcymi partyzant6w oddzialaml ro
syjski I W ten j dr-ak Jeslenny, p 
len deszczu poranek szcz~scie
puscllo \ego "bylego prezesa naj
weselsz j pod ksif;liyc.m kOhfra er
ni tzw, srubstak6w, dawnego Jl;dr
ka. kr61a i padyszactla syren war
szawskichT Mlodzianiee dostrzegl
W oddall we mgle oddzial zolnierzy
rOSYI klCh,
- Moskale, . wyszeplal.
Pr6bowal zawrQclc I uciekac, al
on taki.e zostat d strzezony. Osmiu
ulan6w otoczy!o WDZ I woiniCfi! Szyb·
ko zorlsntowali sif;!, ie ta powstanlec,
N,e mieh ezasu na dochodzenia, go
nili bowiem jakis topniej cyoddzlale1<:
powslar'iezy. flozw1'lZanlesDrawytak
przedslawla Zeromskl'
.,' Blerz PSI go syna! - wrza n'li
zoldak
Dwu Z nlch odsadzllo Slf;l nalych
mlast 0 kilkadzieslqt krakow I szyb·
kim ruchem nas(awil lance pozio
mo" Zerwali si~ w skok z miejsca
zgodnym susem I wraz go przebill.
Jeden ohydnie rozplatal mu brzuch,
a: drugl zlamal dek~ pierS10Wq... zol
nierze zsiedll z konl. zrewidowali pu
Sle kieszen1l3 sukmany, Rozgniewanl

o to, ie Winrych wypil wszystkq go
rzajki;!, rozblll bulelkl;l na jego cz<\sz·
ce I podarll mu ostrogaml policzki."
Pop~dzanl przez dow6d~ ulani
szybko odjecliali, a powstanlec d1ugo
leszcze umieral. Zamordowanym po·
wslancem, padJym koniem I rannym
drugim koniem zainteresowalo sil;
stado wron. Taklch syluaeji W I'ym
powstaniu byly setki i nle jest moim
zamiarem grallle na uczuciach ezy·
telnikow. Dlalego tez.1le zacytujl? api·
su zachowania sl!; ptakow zawsze
Iowa zyszqcych polom bitewnym.
Nie straszliwa smlerc powslanca i za
ehowanie if;l wron stab sif;! powo·
dem pytanla, !<t6re postawilem na po.
czqlkU, a ktore drfi!CZY mnie od daw
na. To co stalo si~ dalej bylostraszne.
Do pobojowiska zbliiyl sil; czlowiek,
Wrony zostaly sploszone. Dla lepsze
go zrozumienia sytuacjl posluze si~
tekstem opowiadania:
"Nle bylo to wcale poetyczny sza
keJ, leez ezlowlek uboQi, chlop z 1'110,
ski najblizszej... Bal Sl~ srodze Mo
skall, tOlei prawie pelzal naczwora
kaeh, Palila go iqdza poueinania
rzemieni I podniecala slodka na
dzieja znalezler'da jeszczl), pomimo
lustraeJi zolnlerskiej, zalastwa, po·
slronk6w i odziezy na 1rupie."
Przybysz. owszem przete-gnal
Sl~ I zm6wll glosno paclerz. Ale.
"Wyrzek!szy ostatnle am n, IUZ Z
blysklem pozqdllWOSCI 1'1 oezach.
rzueil Slfi! przed wszystkim do kle
szem i zanadrza I pocz'll szukae
trzosa. Nic tam IUZ nie Zn lazl. Ob
darl tedy lrupa z sukmany. szmal
zgrzebnych, zzul mu buty, zabral
nawel zablocone onucki, owinql ty
mllach anami cz~sc broni I szybk
sii;! oddalil. Po uplywie godziny wr6
eI!. aby zabrae reszt~ zdobyczy."
Oszcz~dzaJqc ezytelnikom dal
szyeh szczeg610w PrzytOCZfil Iyl 0
koncowe tragmenly utworu.
"...sz dl ku domowi z odkryt'l glowq
I z modlilwq na ustach'. Dziwme
rzewna radosc zst(lpowala do jego
dUszy i ubierala mu calywldnokril9,
caly zakres umyslowego objfi!da,
calq ziemi~ barwami cudnie pif;lkny.
ml, GI.;Jbok ,prawdzlwle z calej du
zy wielbil Boga za 10. ze 1'1 bezgra
nicznym mllosierdziu swoim zasJat
mu lyle zelastwa i rzemlenia ... "
Tak, pows anle 10 byto w,elkCj Ira
gedi'l naszego narodu, Nle potralio
no do niego welqgnqC szeroklch
rzesz nasz go sp leczenstwa. Boli
to, ie gdy jedn! walezyli 0 niepodle-
glq oj zyn~, znaleili sifi! tacy, ktorzy
l1ie tylko nie pomag Ii, ale nawet
przeszkadzall, a nawel zdradzali.
Dlaczego bylismy lak podzieleni?
przyklad6w takieh postaw mial pi
sarz wiele i to powoduje zadum i
rodzi pylanie - dlaczego wlasnie tu
w okolicach Naslelska aulor umiej
scowil akcjfil ego opowiadanla? Czy
byl to tylko przypadek. cz.y tez nasi
przodkowie w czyms I~ wyroznili.
Zostawmy jednak e rozwazanla, a
kllkakrotni przeczytajmy uwainie
to niewielkie opowiadani i wyciqQ
nijmy wnioskl. aby nie ziscllo Sli;l
z!owrogie memento pisarza'
rozdziobll:j na kruki,wrony.
A,Z,
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Lu noscm si znac syg aly ala mowe
Zar6wno w czasie pokoju jak i wojny, jednym z podstawowych warunk6w skute
cznej ochrony ludnosci jest petna znajomosc sytuacji w rejonach.
Aby ostrzeganie i alarmowanie byto skuteczne, ludnosc musi znac sygnaty alar
mowe, oraz zasady post~powania w razie ogtoszenia alarmu.
Ponizej przedstawiamy rodzaj alarm6w i spos6b ich ogtaszania.
Spos6b oglaszania alarm6w
Rodzaj alarmu

przy pomocy rozglosni radiowych
TVP i radiofonii przewodowej

przy pomocy syren
Alarm 0 zagroieniach
czasu "P"

Diwi~k ciCigly IrwajClcy 3 mlnuty
nis poprzedzony ogloszeniem
innego alarmu

przy pomocy
dzwonow, gongow

PodaJe slf;! zagrozenla I spos6b poslf\lpowania dla
..
mieszkanc6w

Szybkie uderzenla
lrwajqce 3 minuty

(nazwa mla)scowoscr. terenu)

t

r--- ..

Alarm powielrzny

Diwif\lk modulowany lrwajqcy

3 minuty. •

Narm 0 skai:enlach

PII'!Ir

Diwlf;lk lrwajacy 10 sek.
powtarzany przez 3 minuty
z przerwami 15-25 sek.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedi slowna: Uwagal
Uwagal Uwagal Oglaszam alarm powietrz,ny

Szybkie uderzenia
IrwaJClce 3 mlnuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedi slowna: Uwagat
Uwagal Oglaszam alarm 0 skazeniach

Szybkle bicie w czasie
po 10 sek. z przerwami
20 sek. w ciqgu 3 minul

(podac rodzaj skazenla)

dla

.

'((I

Uprzedzenia 0 zagrozaniu
skazenlaml

(podac nazw\l miasla. terenu)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedi slowna: Uwagal
Uwagal Uwagal Osoby znajdu)qce sif\l na tarenie

· ·

·

·

(piiifac·iiiu.;:i~,.ieieri·uj"

okolo godz
moze naslc\pic skazenie

..·······

.

minul

.
.

(poda6 nazw~ skazenia)

z kierunku

~

.

(podac k1erunek)

(((

"

Odwolanie alarmu

Diwif\lk ciClIW trwaJqcy

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedi slowna: Uwagal
Uwagal Uwagal Odwolujf\l alarm
.
(podac rodzai alarmu

•... J

ub uprzedzenla)

t

L

dla

.

(podac nazw", miasta. lerenu)

Powolne blcie w czasie

3 minut

OGlOSZENIA DROBNE
J~zyk

ANGIELSKI diu. dZlecl I mlodzlezy.
telefon 12·371
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Z pewnosclq NaSI Czytelnlcy zauwazyli,
ze podnlesllsmy cen~ naszego pisma. Powo
dem tej zmlany Sq I"Osnqce koszty przygoto
wu.nlu. matenalow. I druku.
Llczymy na Panstwa wyrozumlalosc.
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ROZWII\ZANIE WI4TECZNEJ "JOLKI"
"NOWY ROK POGODNY
- ZBI6R BI;DZIE DORODNY"
,
NagrodE?-niespodzlank~

z Naslelska.

/

wylosowal P Longln Rucinski
GratuluJemy. i zD.praszamy do RedakcJI
po odbi6r n:lgrody

MYSL NIEPOKORNA
REPERTUAR KINA IINIWAII
W

m-cu. luty '95

3 - 5.02.95

.JUNIO • - komedin prod. USA
'KRUK' - horror, prod USA

godz. 16.30
godz.18.30

9 -12.02.95
'MALY BUOOA' - przygodowy, prod. USA godz. 17 00

17- 19.02.95
'FOREST GUMP' - drama. prod USA

godz. 17.00

23 - 26.02.95
'SYRENY' - komedia. prod. nnglelskleJ (dozw ad I. 18)
godz.17.00

Wys7vietlamy'lvylqcznie
NA/LEPSZE FILMY!

Pozdro\" icn i' dh

zytc]niko

Tellis stolovvy

a,-;ielska'

"Zycia

ry. a w najbliiszej perspektywie At
lanta 96.
Renala nie ukrywa, ze obecnie
ie] marzeniem Jes
udzial w tej olimpiadzie_ Nasi strzel
cy majq w lej chwili zapewnione jed
no mie]sce. Jest to zasluga naszeJ
zawodniczki, kt6ra zajmuJqc trzecie
miejsce 'IV mistrzoslwach swiata,
jednoezesnie wywalczyla to miejsce
na ollmpiadzle. C1.Y Jednak Dna zo
stanle zakwalifikowana do repre
zentaeji? Jest przeciei. Jeszcze do
skonala Malgorzata Ksiqikiewicz.
W obecnym roku leps1.s byla dwu
krotnle Renata. JeJ tei wr~czyl Pre
zes Urz/ildu Kultury Fizycznej i Tury
stykl Stanislaw Paszczyk nomlnacJ~
do kadry olimpijskiej. Wr~ezenle no
mlnacji odbylo sit,! 21 grudnia w Ho
telu Europejskim w Warszawle. Nie
jest one jeszcze rownoznaczne z
zakwalifikowanlem do reprezenlacjl
ollmpijskiej. Bye moze uda si~ Pol
kom zdobyc drugie miejsce na OHm
piadzie, jeieli tak by Sl(l jednak nie
stalo, to patriotyzm lokalny kai.e
nam widziec w reprezentacjl naSZq
zlomkfil. Zyczymy jej tego z calego
serca.
Nie wszy tkie konkUrencje strze·
leckie Sq konkurencjami ohmpijski
mi. Renata renuje r1.Y. ale tylko w
dw6ch: Kpn 40 (karabin pneumaty
czny czyll wiatr6wka) i Kbks 3x20
(trzy postawy) mo~na zdobywac
medale olimpi]skie. Zyc1.~ Renae!e
aby przynajmniej w jednej z nich w
996 r. w Atlancie zdobyla 1.loto.
Chociai. obecnie mieszka I lrenuje
we Wroclawiu, to jednak cZ(lse
splendoru slataby si(l udzialem na
szeJ gmlny, tu bowiem znajdujCj si~
je] korzenle.
Rena a podchodzi powai.nie do
wszystkiego co robi. Powai:nle lra
ktuje sport I stqd jej sukcesy. Wy
tknf,lla soble eel I uparcie dqzy do
jego zreallzowanla. W tel chwili Ire
nlngl I n uka poehlaniajq jq bez re
s1.ty Zaocznle studluje ekonoml~.
Jest juz na trzecim roku Akademii
Ekonomicznej.
Pod konlec rozmowy przyznaje,
ze zna I bardzo ceni naSZq gazetl<~.
KorzyslajqC ze spotkania przesyla
czytelnikom "Zyela Nasielsks" poz
drowienia. W Imieniu naszyeh czy
elnik6w pozwofilem sobie ?:lozyc
zyczenia naszeJ Mistrzyni. Zyczy
lem oczywiscie suk es6w... i jesz
cze raz zlote~o medalu na olimpia
dzie w Atlancle.
AZ.
najwl~kszym

Renata Mauer w naszym miescle
Z okazj! SWiq 80:1:ego Narodze
nia goscila w naszym miescie i w
domu rodzinnym w Krzyczkach brq
zowa medallstka mistrzostw Swiata
wieemistrzynl Pucharu swiata w
strzeleetwie - Renata Mauer. W
Inllenlu czytelnlk6w naszel gazetkl
prosilem mistrzYnl~ 0 garsc wiado
mOSCI "z plerwszej r~kl". Zaczf;llo
sif;l od wspomnieri z lat dzieci,?eych,
kiedy 10 Renatka byla uezennlcq
najpler.v Szkoly Podslawowej w
Krzyczkach, a od piqlej klasy nasiel
skle] jedynki. Z rozrzewnienlem
wspomina swyeh nauczyciell, swojq
wyehowawczyni/il p. Henryk~ Choj
nackq, no i oczywiscie kolezanki i
koleg6w. Paml~ta nle tylko ich Imlo
na I nazwiska, ale m6wI tez 0 zain
teresowaniach poszczegolnych
os6b. nauee, zabawach. Wtedy je
szcze nle nie wskazywalo, ze to ona
oslC\gn Ie najwl~ksze sukcesy i to s 
kcesy sportowe.
Spolkanie ze sportem wyc1.yno
wym nastqpilo dopiero w s1.kole
Sredniej. Ukonczyla L1ceum Konser
wacjl Zabytk6w Architektury w War
szawie. W tej wlasnie s1.kole jei
strzelecki talent dostrzegl nauczy·
clel przysposobienls obronnego I
niejako 1.obowiqzal do uczestnictwa
w 1.aJ~clach szkolnego klubu strze
leckiego. Profesor - pasjonat strze
lectwa z talentaml spotykal si~ cz~
sto, ale tym razem I afil nie tylko na
talent ale I dziewczyn~ z charakte
rem. Renata sumlenniewykonywala
polecenia kolejnych trener6w, ale
lednoczesnie chlon~la ealq dOS((;l
pnq wied1.~ na temat slrzelectwa.
Wydaje sifil, z.e juz Jest sarna przygo
towana do lrenowanla mlodych mi
losnik6w tego sportu Na rwe nie
mysll leszcze olrenerce. przed ni<\
jeszeze wiele lat zawodniczej karle-

TenisQwveh sukcesOw ciag dalszv

Klaudia i Krzysztof wsr6d 32
najlepszych mtodzlk6w(czek)
w Polsce!
Wraienia po zwyci~stwach
nasielszczan " finale wojew6
dzkim 0 puchar "Sztandaru
Mlodych" Jui: minfi!ly, a nasi t 
nisiscl Nowy Rok rozpocz~11 od
nast~pnych sukces6w.
W sobotlil 7 styczma odbyl si~
w Ciechanowie Mifildzywojew6
dzki Tumiek'Klasyfikacyjny ml .
dZlk6w i ia 6w.
Mlodzicy walczyli 0 awans do
Turnieju Og6lnopolskiego w kt6
rym b~dzie startowalo 32 najle
pszyeh mlodzik6w I mlodziczek
w Polsce. Nasz reprezentanl
Krzysztof Stamirowski zajCj' w
Cie hanowle 2 miejsce 1zakwa
Iifikowal sifil do turnieju og6lno
polskiego, w kt6rym wystartuje
r6wniei Klaudia Szadkowska,
wczesniej zapewniajqc soble
awans.
W kategorii zak6w reprezen
10;lal nas Jakub Turczynski.
Wyp.:Jdl on rewelacyjnle. W

wac sekcj~ strzeleckq w naszej gmi
nie. Co na to powie Pan, panie Cze
slawle Kozlowski? Co na to powie
brat Renaty - Waldek Mauer? Talen
t . w cI u nas dostatek_

AZ.
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15 stycznia rozpoGzyna si~
druga runda IIligi, w kt6rym na
sze reprezentanlki b~dq wal
ezyly 0 baraze do I ligl. Poni 
wai z przyczyn, 0 kt6rym pisa
IIsmy w poprzednlm numerze
Irudno b~dzle naszym zawodnl
czkom w1etczyc sl~ do walki 0
czoiowe miejsee, postanowio
no, ie barw naszych b~dq bro
nily najmlodsze zawodniczki
(kadetki i mlodziczki), by lepiej
si~ ograc i przygotowac do walk
w swoich kategoriach wieko
wych.
als

HUMORKI
Pacjen! pyla lekarza:
- Jakie jest najlepsze lekarstwo na kaszel?
- Rycyna.
- Dlaczego?
- Niech pan wypije I spr6buje
kaszln~cl!

.. Panie - slychac szepl w ki
nie • Pan jest tak gruby, ie po
winien pan kupic dwa bilety na
dwa krzesla!
- Kupilem - odpowiada szap
em widz - ale jedno krzeslo
mam IU, a dru.gle.na balkonie?!

- Nie czuj~ si~ dobrze panie
doktorze - m6w! pacjentka do
lekarza.
-Zaiywa panllekarstwa kt6re
zapisalem?
• OezYWlscie.
- A dieta? Czy pani ie jak 3-let
nie dzlecko?
- Tak panle doktorze, rzedw
cloraj zjadlam kawalek 9azety,
wczoraj dwa guziki, adzis kawa
lek mydlal

Ojciec z synkiem wybrali si~
do parku na spacer.
Chlopiec pobiegl nad jeziorko
a latus spoczql na laweczce.
Po chwili malec wraca i iade
ojcu na kolanac .
- Dlaczego siadasz ml na ko
lanach, skoro obok cala lawka
jest wolna?
- Bo tam wisi karteczka:
.,SWIEZO Mt:L.~WANE'·.

Gosc opuszczajqc hot I m6wi
do recepcjomsty:
- Zaslalem 16iko.
- Bardzo dobrze.
- OJ nie bal~z.o!!

- Pogotowie?! Przed chwil q
m6j syn polknql dlugopisl!!
- Zaraz przyjedziemy. Czy
pan Wle, co robie do naszego
przYJazdu?
- Oczywisciel B~dl;l pisal 016
wkiem!'

P_S.
A moze warto byto y reaktyw 

pi~knym stylu pokonal repre
zentant6w siedmiu wojew6dztw
I Warszawy i zajet' bezapelacYI
nie pierwsze miejsce. Jest to
najwi~kszy dotychczasowy su
kces naszego 10-letniego za
wodnlka.
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