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Z prac Za Zg
 
W okresie od ostatniego sprawozdania z prac Zarzqdu Miejskiego 

odbyly si~ dwa jego posiedzenia. W pierwszym punkcie spotkania 
w dniu 10 stycznla br. Burmistrz przekazal informacjli! 0 swoich 
dzialaniach. Spotkanie z Paniq Kuralor z Kuralorium Oswiaty w 
Ciechanowie i jej wizy1a w trzech placowkach oswiatowych w Na
sielsku moie zaowocowac powainq sumq na kontynuowanie in
westycji oswiatowych w gminie. Pomyslnq wiadomosciq jest z pew
nosciq decyzja 0 zwi~kszeniu subwencji za 1994 rok 0 sum~ 900 
min zl oraz rezygnacja Urz~du Wojew6dzkiego z egzekuc)i od gminy 
Nasielsk kwoty 600 min zt, poiyczonych na modernizaCj~ kotlowni 
"Mera-Zem". 

W dalszej cZli!sci obrad Zarzqd zaakc ptowal zasady przeprowa
dzenia zebrar'l wyborczyet1 dla wyboru rad soleckich i soltys6w oraz 
zadecydowal, ze wybory do organow samorzqdu mieszkanc6w wsi 
nie b~dq pofqczone z konsultacjami spolecznymi w sprawie rozdzia
lu miasta i gminy. Te, ze wzglli!du na wagli! zagadnienia, bl;'lda 
przeprowadzane przez powolanq Komisjli! oddzielnie. 

Z kolei Pan Franciszek Kucinski przedstawil Zarzqdowi informacj~ 
o konsekwencjach wprowadzenia w zycie uchwaly 0 czynszach i 
dodatkach mieszkanlowych. Do tej informacji czlonkowle zglosili 
wiele uwag, nie wszystkie bowiem naleznosci wynikajq z uchwaly. 
Rada wypowiedziala si~ tylko co do wysokosci czynszu, pozostale 
oplaty wynikajq z ustawy 0 najmie lokali i z wyliczer'l ZGKiM. Dyre
ktora Zakladu zobowiqzano do sprostowania tych spraw, sprawdze
nia kalkulacji, aby lokatorzy ponosili faktyczne koszty wynikajqce z 
uiy1kowania lokali. Dotyczy to szczeg61nie koszt6w wywozu smieci 
i wsp61nie pobieranej energii elektrycznej. Mniejszq dyskusj~ wywo
lalo ustalenie nowych stawek za dzierzawione lokale uzytkowe. 
Stawki uzyskane w drodze przetargu pozostawiono bez zmian. inne 
natomiast w zasadzie urealniono 0 kwot(l wynikajqCCj z inflacji. 
Ustalono takie nowe stawki za lakale uZy1kowe dzieriawione od 
Urz~u Miejskiego. 

W kolejnym punkcie rozpatrzono pisma skierowane do Zarzqdu. 
Zrezygnowano z prawa przej~cia za 2/3 wyceny licytowanej nieru
chomosci nalezacej do SPHU Samopomoc Chlopska w Siennicy. 
Prosb~ soltysow 0 umozliwienie wykupu telefonow postanowiono 
przekazae do decyzji Rady. Wyraiono zgod~ na przeniesienie 
handlu w soboty z ulicy Mlynarskiej w ul. Koscielnq. Problemy 
mieszkanc6w bloku przy ulicy Mlynarskiej i Sportowej b~dq rozpa
trzone na spotkaniu mieszkancow z dyrektorem ZGKiM. Po raz 
koJejny zastanawiano si~ gdzie przeniesc targowisko. Najbardziej 
odpowiednim miejscem bylby plac nad rzeczkq Nasielnq, ale dopoki 
w tym miejscu istnieje namiastka oczyszczalni, jest to niemoiliwe. 
Wr6cila tei sprawa niszczejqcych blok6w przy ul. Plonskiej. Probli! 
rozwiqzania tego problemu zglosil radny Stanislaw Borowski. 

Najwainiejszym punktem posiedzenla zarzqdu w dniu 2 lutego 
byl przetarg na wykonanie gazocictgu we wsiach: Wctgrodno i Budy 
Siennickie. W sklad Komisji Przetargowei opr6cz Zarzqdu weszli 
takie radni z zainteresowanych wsi. Jednomyslnie z czlerech olert 
za najlepszq uznano otert~ firmy "En-Gaz" z Warszawy pana 
Eu~eniusza Niemyjskiego. Firma ta sprawdzila sili! w dolychczaso
weJ gazyfikacji Nasielska. 

Na wniosek Pani Alicii Tyc - kierow Ika Centrum Pomocy Spole
cznej podniesiono koszt godziny opiekurkzej z 22.000 zl (obowiq
zujqcej w roku ubieglym) na 2,5 zl (stare 25.000). Nowa stawka 
b~dzie obowiqzywala w pierwszym polroczu br. 

Kolejnym punktem obrad bylo rozpatrzenie pism skierowanych do 
Zarzqdu. Wniosek ajenta targowiska pana Grzegorza Podgrudnego 
przesunili!to na nast~pne posiedzenie. Stwierdzono, ie zalatwienie 

skar9i mieszkanc6w wsi Krzyczki w sprawie zasadnosci budowy 
droQI iwirowej Krzyczki-Glodowo nie lezy w kompetencji Zarzqdu, 
ponlewai: jest to decyzja Rady (sprawa tq zajmowala si~ poprzednia 
I obecna Rada). Dla wyjasnlenia przypomniano, ie gmina po raz 
pierwszy uzyskala do!acjli! z FOG (Fundusz Ochrony Grunt6w). 
Funduszen dotuje tylko drogi dojazdowe do pol, a nie drogi przez 
wies i tylka na ten cel moina otrzymac pieniCjdze. Chodzi 0 to, aby 
moma bylo do p61 dojechac na przyklad kombajnem, kt6ry je t 
pojazdem bardzo szerokim. tymczasem nasze polne drogi nie Sq 
przyslosowane do tego lypu maszyn. Do Rady postanowiono skie
rowae prosb~ mieszkanc6w wsi Popowo Borowe 0 dofinansowanie 
budowy swietlicy wiejskiej, kt6ra moglaby bye takie wykorzystana 
przez szkoll;'l jako sala gimnastyczna. 

W dalszej cz~sci tego punktu Zarzqd wyrazit zgod~ na zamiane 
mieszkania mi~dzy p. B. Cachel zajmujqcq mieszkanie zakladowe 
SKR a panem Boguslawem Wronq zajmujqcym mieszkanie sluibo
we w budynku komunalnym. Przyznano kwot~ 800 zl (stare 8 min) 
Osrodkowi Zdrowia w Cieksynie na zakup lek6w stomatologicznych 
niezb~dnych do uruchomienia gabinetu stomatologicznego dla 
dzieci ze Szkoly Podstawowej w Cieksynie. 

Zarzqd zapoznal si~ z pismem mieszkanc6w wsi Winniki, ktorzy 
Cl1Cq remontowac i poszerzyc drogli! do swojej wsi. Wnioskodawcy 
ciezar remontu biorq na slebie, a od gminy oczekuj& tylko zaplaty 
za zwir na t~ drog~ i wykonanie map geodezyjnych. Koncepcja ta 
spotkala si~ z przychylnym przyj!;lciem ze strony Zarzqdu. 

Zanolowal Andrzej Zawadzki 

Na zamku nasielskim
 
wp6lnocnej cz~sci miasta, na prawym brzegu urOkliwB/' rzeczki Naslelnej 

(zwanej czfilsdej Nasiolkq), widoczny jest kolisty nasyp - sad po sredniowie
cznym grodzisku. Tu w p6iniejszych czasach, wedlug przekazu ustnego. 
mial sil;' znajdowac zamek. Faktu tego nie potwierdzajq znane nam zrodta 
pisane. przekonanie 0 islnieniu w Nasielsku zamku bylo tak silne, ie zna

lazlo swe odbicie w Iileraturze. Jed· 
nym z utwor6w, w k16rym m6wl slfil na 
ten ternat, jest opowiesc Anny Zielin
skie] pod charakterystycznym ty1ulem 
"Na zamku naslelsklm". Ksiqieczka, 
kt6rq posiadamy jest niekompletna. 
Brak W nie] metryczki, brak strony ty1u
lowej. Zzachowanej na pierwszej stro
nie dadykacji dowiadujemy sifil, ie zo
stala wydana przed 23 sierpnia 1919 
roku. Wiemy. ie zachowalo sif;l niewie
Ie egzemplarzy utworu i dlatego prag
niemy go w odcinkach przedrukowac 
na lamach naszej gazetki. Zachowa
my przy tym oryglnalnq pisownifil. co 
dla niekt6rych os6b moie stanowlc 
pewne utrudnienie, ale uwaiamy, is 

r . tak b~dzle lepieJ. Od razu na poczqtku 
I informujemy, ze opo~ esc Anny Zieliri

skle] nle jest wybitnym dzlelem Iiteracklm, nle jesttez romansem ani krymi
nalem. Uwaiamy jednak, ze warto jq przeczytac, a powlnni 10 zrobi6 zwla
szcza d. kt6rzy kochajq swoje miasteczko, k16rzy uwai.aJq sifil za lokalnych 
(w dobrym tego slowa znaczeniUj patriot6w. 

AZ. 



Z zYCIA MIASTA GMINY
 
KR6TKO Spotkanie z poslem 

Problemy z nowymi 
czynszami 

Prawle 40 mieszkanc6w trzech 
budynk6w komunalnych z ul. Sta
rzynskiego przybylo na spotkanie z 
radnym Ireneuszem Olbrysiem. W 
spotkaniu uczestnlczyli r6wniez: 
przewodniczqcy RM Tadeusz Mo
dzelewski, Dyrektor ZGKIM Franci
szek Kucinski oraz kierownik ADM 
w tym przedsi~biorstwie Antoni Za
wadzki. Mieszkar'lcy ul. Starzyn
skiego wyrazili swojq dezaprobatl; 
wobee nowych stawek ezynszu 
oraz oplat za energiE;t elektrycznq. 
wyw6z nieczystosei i wodl;. Wysto
sowano petycjfiJ do Rady ; ZarzC\du 
o ponowne rozpatrzenie wysokosci 
oplat. W czasie zebrania przedsta
wiono informacjfiJ 0 sposob!e i moi.
liwosciach otrzymania dodatk6w 
mieszkaniowych. 

Wojewoda 
w Nasielsku 

Wojewoda ciechanowski Sla
womir Morawski oraz dyrektor 
Urzfi)du WoJew6dzkiego Janusz 
Ulatowski byll goscmi gminnego 
zJazdu Polskiego Stronnictwa Lu
dowego w Naslelsku. Wladze sa
morzlldowe reprezentowali 
burmlstrz W. Ostrowski I wicebur
mistrz St. R. Tyc. 

Zebranie stra.i:ak6w 

Kllkudziesificiu druh6w przybylo 
na spotkanie organizowane przez 
zarzqd miejskieJ jednostki OSP. Ze

ranie poswifi)cone by/o sprawom 
organizaeyjnym, statutowym iperso
nalnym. Obrady prowadzi! Prezes 
Marek Sia/onuck!. Obok przedstawl
cieli gminnych wladz OSP. obradom 
przysluchiwal si~ przewodniezqcy 
RM Tadeusz Modzelewski. 

Gaz dla Warszawskiej 

W planis inwestycji Mazowiec
kich Okrfi)gowych Zaklad6w Ga
zownictwa na 1995 rok walazla 
silil ulica Warszawska. MOZG sfi
nansuje budowfi) 500-metrowego 
odcinka gazoc1qgu od ul. Pilsud
skiego do S.1. Telmet. Aktualnie 
trwajq rozmowy burmistrza z pra
zesem SM ..Marzenie" na temat 
przylqczenla do gazoci~gu kllku 
blok6w (posiadajqcych Inslalacje 
gazowe) z osiedla Warszawska. 

Spotkanie w Pultusku 

Z udzialem wieewojewody c1e
ehanowskiego Jerzego Kr61a od

byla silil w Pultusku narada pos
wililcona sytuacji plac6wkl sluiby 
zdrowia i oswiaty z naszego tere
nu. Nasielskq gminfil na spotkaniu 
reprezentowal burmlstrz W. 
Ostrowski. Uczestniczka narady 
kurator Oswiaty I Wychowania 
Teresa Karczmarz potwierdzila 
gotowosc kuratorium do wsp61
finansowania Inwestycji oswiato
wyeh na terenle naszej gminy, 

Ktopoty finansowe
 
ZGKiM
 

W siedzibie Urzt;ldu Miejskiego 
doszlo do spotkania burmistrza i 
przewodnlezqcego RM z przed
stawicielami kierownlctwa I zalogi 
Zarzqdu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Oyrektor przed
si~biorstwa przedstawil sYlUacj~ 
finansowq firmy. Burmlstrz zasyg
nallzowal koniecznosc zmian stru
kturalnych w przedsi~biorstwle I 
zaproponowal zalodze udziat w 
tym procesie. Nast(lpne spotkanie 
w szerszym skladzie poswi(lcone 
b(ldzie om6wienlu moi.l/wosel wyj
scia z zapase; finansowej firmy. 

Zbierajq podpisy 

Od kilku tygodni mieszkancy 
Pieseirog6w Nowych i Starych. 
Kosewa. Mogowa i Siennlcy Lbie
raiq podpisy za wlqczeniem tych 
miejscowosci do granic miasta. 
Nieoticjalnie dow;edzielismy silil, 
ie w MOgoWIB lui 100 rodz!n pod
plsalo petyeJ(l w lei sprawle. 

Statystyka bezrobocia 

Na koniec stycznia na lerenla 
Miasta i Gmlny Nasielsk zareje
strowano 1886 bezrobotnych. w 
tym kobiet 1004. Bez prawa do 
zasllku bylo 1048 os6b. w tym 638 
kobist. 11056 bezrobotnych w sto
sunku do grudnla ubieglego roku 
pozostala na niezmienionym po
zlomie. 

Wybory soltys6w 

Od 23 stycznia 1995 roku roz
poczfi)ly sifiJ wybory soltys6w i rad 
soleekich na terenle naszej gmi
ny. Do 10 lutego br. wybory prze
prowadzono w 13 wioskaeh. 
Soltysami zostall: Winniki - Ko
walski Krzyszlof. Mazewo Ow. 
Rutkowski Kazimierz, Mazewo 
WI. - Blonski Tadeusz, Slustowo 
- Wronski Bogdan. Jaekowo WI. 
- Krzyczkowski Ireneusz, Jac
kowo Ow. - Szymanski Kazl
mlerz, Lubomin - Paszta Teresa. 
lubominek - Obojski Zenon, 
Pianowo - Pichalski Roman, 
Bromnek - Osinski Marek. K~
dzierzawice - Zadrozna Helena, 
Pnlewska G6rka - Kosewska 
Barbara. Pniewo - Kosewskl MI
chal. 

A raczej poslanka. W dniu 10 
stycznia w sali gimnaslycznej 
Szko/y Padslawowej nr 2 odbylo 
si~ spotkanie pose! Anny Zale
wskiej z nauczycielami gminy 
Nasielsk. Tego lei: dnia Pani 
Pose! spotkala si~ z emerytowa
nymi nauczycielami. Poslanka 

goscila w Nasielsku po raz Irze
ci. Dwukrotnie przebywala tu w 
czasie kampanli wyborezej. Raz 
potkala Sllil z mieszkaneami 

miasta nazebraniu przedwybor
czym SLD. drug! raz rozmawlala 
z czlonkami Zwiqzku Nauezy
clelstwa Polskiego naszeJ g01i
ny. Obeenie spotkanie mialo 
dac adpowiedt, jak przedstawi
cielka naszego wojew6dztwa w 
sejmie reallzuje swe przedwy
borcze obietniee. Przypomnijmy 
- pani Anna Zalewska z zawodu 
jest nauczycielka, przez wiele 
lat kierowala Zwlq,zkiem Na
uezycielstwa Polskiego w woje
w6dztwie cieehanowskim. dru
ga jui: kadencj~ naleiy do sei
slego kierownietwa lego Zwiqz
ku w kraju - przez 4 lata byla 
sekretarzem ZG ZNP, aobeenie 
pe!n! w Zarzadzie GI6wnym fun
kcj~ wiceprezesa. Przyjazd oso
by lak kompetentnej w spra
wach oswiaty, do lego ezlonka 
naczelnego organu wladzy pan
stwowej deeydujqcego takie 0 
losaeh oswiaty w kraju kazal si~ 
spodziewa6 dui.ego zaintereso
wanla srodowiska nauczyciel
skiego. Tymczasem na spotkanie 
do sali gimnastycznej przyszlo 
ok% 20 os6b. Bylo mnlej os6b 
niz na poprzednim - przedwybor
czym spotkaniu. Rodzi si~ w tej 
sytuacji pytanie czy wszystko jest 
lak jasne i jest tal< dobrze, i.e nie 
ma 0 czym m6wie. czy lei nasla
pilo tal< duie zniech~ceniesrada· 
wiska, i:e tal<ie spotkanie uWaZa
my za niecelawe, bo juz. i tal< nie 
nie pomoi.e? Na 10 pytanie mu
sza sobie odpowiedziec obydwie 
strony. 

W -swym godzinnym wysta
pieniu Pani Pose! przedslawila 
problemy oswiaty w kraju i prace 
merytoryczne komisji w sej01ie. 
Podstawowym O1ankamentem 
jest brak pienilildzy. Wsr6d wielu 
polityk6w istnieje lendencja do 
oszcz~dzania na zdrowiu i os

wiacie. Liczne grono posl6w 
c.zlonk6w ZNP podejmuje dzia
lania na rzecz zwi~kszanla na
ktad6w na te dziedziny. Przez 
wiele ugrupowan Sq Iraktowani 
jednak jako ludzie hamujacy re
formy, zwlaszcza reform~ w os
wiacle. Nasza przedstawicielka 
uwai.a, ie srodowisko nauezy
eielskie, reprezentujqcy ich 
Zwiqzek Nauczycielstwa Pol
skiego, nauezyeielscy poslowie 
Sq otwarci na retormy w oswia
cie, Jednak retormy Ie musza 
bye slarannie przygotowywane. 
nle moga si~ powt6rzye bJlildy. 
Jakie pope!niono przy retormo
waniu gospodarki. Przygolowa
ne reformy winny uzyskac SZ8

rokq akceplaej~ spolecznq. 
W kr6tkiej ale rzeczowej dys

kusji nasielscy nauezyciele dali 
wyraz swemu zaniepokojeniu 
zwiqzanemu z sytuacjq w 05
wiacie. Oszcz~dnosciowe pro
gramy, pauperyzaeja pracowni
k6w oswialy. przerzucanie na 
barki n~dznle zarabiajCjcych ra
dzl"c6w ci~i:aru ulrzymania 
szk61 to tylko niekl6re przyezyny 
lego niezadowolenia. A prze
ciei: jest wiele innyeh, jak cho
ciai:by problem emerytur. zaj~6 
pozalekcyjnych, pracy z ucz
niem zdolnym i l1czniem wyma
gajqcym szczeg61nej opieki. 
Obecny sejm pracl1je JUi. ponad 
rok, poslowle nauczyeielscy na
lezC\ da rzadzqeego koalleyjne
go klubu SLD, nic wilile dziwne
go, ze oezeklwania srodowiska 
nauczycielskiego byly duio wi~
ksze. 

a.z. 
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E;3urmlstrz Wojciech Ostrowski konsulluje plan gazyfikacji gminy ze specja
Iistq z MOZG Tadeuszem W6j-;iakiem. 

~a.ITl.y 
o gazi ziemnym w Naslelsku z tego powodu, ze doplero jeslenlq 

m6wilo sie od lat, szczeg61nle glos- konczono w niekt6rych osiedlach 
no przed kaidyml wyborami. Byla to gazociqg i przylqcza. Inni majq jesz
przystowiowa .,kieJbasa wyborcza". cze zapasy koksu, w~gla I drewna I 
Powstawaly I r.rzestawaly dzla/ac chcq to wypalic, 
spoleczne komltety gazyfikacjl mia- Gazyflkacja mlasta I gmlny nie 
sta I gminy, a gazu wciqi nle bylo, ulegnie spowolnleniu. W lym roku 

-~---~~

C6Z, osrodek decyzyjny znajdowal ukladana b~dzie w dalszym cI<tgu 
si~ poza Nasielskiem I nawet deler siee na terenie mlasta i rozpoczf;lta 
mlnacja miejscowych wi adz na nie zostanie gazyflkacja gmlny. W pier
wiele sl~ zdala. Bardzo powaznie do wszym etaple gazy ikowane bf;ldq 
gazyflkacji podszedl Naczelnik Mia dwle wsie - Budy Siennickie I W'l
sla 1Gminy Nasielsk pan J6zef Za grodno. Inwestycia finansowana b~
jqc. Powo/any przez niego spoleez dzle, podobnle jak w lataeh poprzed
ny komitet, przez nlego wspierany. nich przez Samorzqd 1MOZG. 
podj<ll zdecydowane dzlalanla, ale Ui.ywanie ';lazu ziemnego przy
wydaje ml sif;l, i.e w tamtych uk/a nosI niewqlpllwe korzysci. Jest to 
dach nlewlelkie byly szanse na po paliwo ekologiczne i do atmosfery 
wodzenie przedSlfilwzi~cia. Dziala wydostajq si~ znikome lIose! spalln. 
nia te przyniosly fednak pozytywne Gotowanle na gazie zJemnym jest 
skutki, poniewai czlonkowle komi blisko 0 polowf;l tansze nii gotowa
tetu poznall caly mechanizm prowa nle na gazie propan-butan. WydaJe 
dzenia projektowane] inwestyc]l I sl/i, ie I ogrzewanie mieszkan nie 
SWq wiedz~ mogll wykorzystae w jest droisze niz przy uiyclu w~gla 
nowyeh warunkach. Z chwilq powo cry koksu uiywanyeh w piecach 
lania samorzqd6w doszlo do part centralnego ogrzewania. Piece ga
nerskich rozm6w z Pultuskiem. Je zowe Si,j praktycznie bezobslu\lowe 
szcze jednak w pazdzlernlku 1991 r. i dzif;lkl temu mamy duzo wili'ceJ cza
w nr i pisma samorzqdu "Wiado suo Nle martwimy Slf;l 0 transport 
moscl Naslelskle" wyrazalismy aba opalu1 czyszczenle pieca i usuwanle 
Wf# ezy gaz w Nasielsku poplynle do popio 6w. 
konea kadencji "nowei"' Rady. ezy Aby ulalwi6 potencJalnym odbior
lamy lam m.ln, •.-JesleSmy ~rzeko com przygotowanie sifil do odbiera
nanl, ze nasze mlasto zostanle zga nia gazu Informujemy, ze nalei.y 
zyfikowane Jeszcze w obecnej ka podJqe kolejno nastfilPujqee dziala
dencjl samorzi,jdu mlejskiego, a jesll nia: 
nam sii;!to nle uda, to nasi nastlilPCY 1) uzyskac opinif# kominiarza; 
nle bf#dq zaczynae gazyfikacji od ze 1) wykonae projekt techniczny 
ra, tak przygolujemy 1m inwestYcJ~. wewnfiltrznejlnstaJacjl gazowe!; 
ie juz w pierwszym roku Ich kadencji 3) uzyskae zezwolenie na budo
gospodynle b~dq gotowac na gazie wi;! (Urzqd Miejski); 
ziemnym." 4) wykonae instalacjl;l (w Naslel

Determlnacja czlonk6w poprzed sku Sq solidni rzemieslnicy Upraw
niej Rady i burmislrz6w Michala nienl do wykonywanla Instalacji ga
W6jciaka i Wojciecha Oslrowskiego zowyeh); 
sprawlla, ie lui: w drug1m roku ka 5) uzyskae ponownq opinilil komi
denc]1 mieszkancy zacz~1I uiywae nlarza; 
gazu zlemnego. Mln~lo nlewiele 6) zglosi6 wykonanq Instalacjf(l do 
czasu a siee gazowa na terenie mia odbioru. 
sta wynosi Jui 15,5 km (/'lcznie z Wszelkich informacji w sprawie 
prz,ylqczenlar:ni). Przylqczono do gazu udzlela MOZG - Rozdzielnia 
nle) 395 odblorc6w, lednak w tei Gazu w Naslelsku ul. Dqbrowskie
chwili tylko 124 z nich Jest jui: praw go, lei. 12-222. TamteZznaJdujqsi~ 
dzlwymi odbiorcami I wykorzystuje faehowcy, kt6rzy mogq wykonae 
o paliwo. Przyczyn lego stanu jest proJekt techniczny, przedstawiciel 

duzo. CZlilse os6b nie wykonala le rozdzielni dokonu]e odbioru Instala
szcze instalacji wewnliltrznych czy cji. 
to z powodu braku pieni/idzy, czy lei 

Co slychac u nasielskich 
strazak6vv? 

Od polowy grudnia ubieglego nose posiadania przynajmnlej 
roku nasielsey strazaey majq 20 ezynnych straiakow, kt6rzy 
nowe wtadze. Walne zgroma b~dCj brali udzial w akcjach ra
dzenie Stowarzyszenia OSP w towniczych. W zwiqzku z tym, 
Nasielsku wybralo 11-osobowy nowy prezes apeluje do mlo
zarzqd, kt6rego praeami kieruje dych mliliczyn aby zglaszali si~ 
mIDdy i dynamiezny prezes, Ma w szeregi OSP. Osoby te po 
rek Bialorueki wsp6twlasciciel speejalistycznym szkoleniu i 
firmy MARK-BUD. Ponadto, wyposazenlu w odpowiedni 
scisle kierownietwo zarzCjdu sprz~t znacznie zwi~kszq stan 
tworzq; wieeprezes Jan Salisze bezpieczenstwa p-poi. na ter
wski, naczelnik Tadeusz Biele nie naszej gmlny. Obok zwi~
cki, z-ea naczelnika Grzegorz kszenia stanu osobowego, no
Bielecki, oraz sekrelarz M. Ka wy zarzqd postawil przed sobq 
czynski i skarbnlk F. Topeze lrzy inne waine zadania, tj.: do
wski. Obecny na spotkanlu ko konezenie remonlu remizy, 
mendant wojew6dzki OSP w wznowienie dzialalnosci orkie
Ciechanowie poinformowal ze slry oraz podniesienie spraw
branych, ie nasza jednostka nosci bojowej, poprzez organi
OSP zostala wytypowana do zowanie systemalyeznych 
uezestnictwa w Krajowym Sy szkolen. Nowemu zarzqdowi 
stemie Ratowniczo-Gasniczym. nalezy zyczy6 realizacji wszy
Jest 10 duzy sukces nasielsz stkich plan6w izamierzen, a tak
czan, poniewai: do lego sysle ie motywaeji w spolecznym 
mu weszlo zaledwie 20 jedno dzialaniu na rzecz mieszkan
stek OSP z lerenu calego kraJu c6w naszeJ gminy_ 
Sytuacja la wymusza koniecz- (awk) 

Nie oddzielac 
leel umacniac obecny stan 

Ze zdziwieniem przeczytalem w 1 posazenla I zatrudnienla odpowied
flr ZN z br. ie radnl zamleszkall na nlej liczby kwalifikowanych pracow
terenie wsi podj~li dzialanie 0 od nlk6w. Wymagac to bf(ldzie odpo
dzielenle gminy ad mlasta Nasielsk, wlednich naklad6w finansowych. 
Jako byly dlugolelni radny i prze Doswladczenie z mlnionych lat wy. 
w?~niczqcy. gro~adzkiej, gminnej i kazalo, ze 0 wiele lalwiej Jest rozwlq
mleJsko-gmlnnej rady narodowej i zywae problemy spoleczne wyma
mi8Szkaniec wsl pra\lnf;l przedsta gaJqce naklad6w finansowych w 
wit sW6J punkt wldzema w tym tema wililkszych jednos~ach. GI6wne do
cie, woparclu 0 posiadane doswiad ehody budzelowe z teren6w wiej
czenie oraz wypowledzi Innyeh mie skich to przede wszystkim podatkl z 
szkanc6w zamleszkalych na wsi. l/ospodarstw rolnych. Wnlkliwa ana

Jednoznacznie stwlerdzam, ze liza dochod6w z teren6w wiejskich i 
pomysl oddzielenia gminy od miasla wydatk6w budzetowych na zaspo
nle jest przemyslany I nle znajduJe kojenie podslawowych potrzeb spo
uzasadnienia. Natomlast jest bar leeznych w przypadku podzielenia 
dzo wiele argurnent6w za IJtrzyma gminy, na pewno wykazalaby deti
njem obecnego slanu. Na niek16re z cyt I zmuszala do szukania docho
nleh chclalbym zwr6ci6 uwagfil, d6w poprzez podwyiszenle podat

Po pierwsze - wzgl~dy spo/ea k6w. 
ne, Nikomu nfe jesl potrzebne dzie Te kilka argument6w oraz inne, 
lenie spoleczenstwa na tych z mfa kt6rych nie poruszylem przemawia
sta Ilych ze wsi. Wililkszos6 miesz l'q za tym, ze naleiy zanfechae dzia· 
kanc6w mlasta wywodzi sif;l ze wsl. an na rzacz oddzielenia gminy od 
Podstawowe potrzeby jednych i drU- miasta i skoncentrowae uwagf;l na 

iCh sqjednakowe. Miasto polozon umacnianiu I doskonaleniu obecne
est w zasadzie w centralnym pun go stanu oraz podejmowac dzla/a
cie w odnieslenlu do gminy. W tym nie w zakresle zaspakajania potrzeb t

miescle znajdujq silil szkoly, ZOZ mleszkarlc6w mlasta iwsi. Trzeba tv 
oraz plac6wkl kulturalne i inne, Z podkresllc, ie przecif#tny mieszka
kt6rych korzystajq zar6wno miesz niee wsl traktuje miasto Nasielsk ja
kancy miasta jak i ze wsi. ko swoje miasto I CluJe si~ w tym 

Po drtlgie - wzgl~dy gospodar ukladzie dobrze. Tym bardziej, ze 
cze. Miasto Nasielskjest miejscem. na 24 radnych 15 10 reprezentancl 
w kt6rym odbywa sf'il wymlana towa wsi. 
rowa. W tym mlescfe mieszkaJicy 
wsi sprzedajq swoje produkty I za Krzyszlof Jaworski 
opatrujq sl'il w srodki produkcjl oraz 
artykuly pierwszej potrzeby. Korzy
staJq z uslug rzemieslnik6w I innych 
slum zwiqzanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego I domowego. 

Po trzecie - rachunek el<onomi
czny. Utworzenie nowej Jednostki 
admlnistracyjnej wymaga zabezpie
czenia odpowlednlego lokalu, wy



ad redakciL 

Sza1UJwni Czytelnioyl 
DZi~kl uprzejmosci komendanta Komisariatu P9lic)i w Na

sielsku Zbigniewa Jasika. od dzisiejszego numeru Zycla Nasiel
ska uruchamiamy slalq kolumn£il, kt6rq nazwalismy Kronikq 
policyjnq. W lej kolumnie znajdziecie Inlormacje 0 przesl~

pstwach popclnionych na naszym terenie na przeslrzeni 4 
ty~odni poprzedzajqcych wydanie naszego miesif;lcznika. Ko
leJnosc przedstawlanych zdarzeri b~dzie zgodna z dalq ich 
zaistnienia lub z datq zgloszenia na poliej~. 

Kronika Policyjna
 
Okres zimowy ob1ltuJe we ka. skqd zabrali bii:uteri~ war

wlamania do domk6w letnisko tosci 3 min z!otyeh. Cztery dni 
wych. Niepilnowane stajq si~ la p6tniej nieznany sprawca po 
twym lupem dla zlodziei. W mi przeeifilciu skobla dostal si~ do 
nionym miesiqcu z domku w le mieszkania w Mogowie i skradl 
lewie skradziono: sprz~t IUrysty radiomagnetofon wartosci 1 min 
czny, meble, SPrzlilt gospdar zJ. ...stwa domowego. Wartosc strat 
wlasciciele ocenili na 40 min Przywalony drzewem zginql 
slarych zl. W tym samym lele 49-letni m~i:czyna mieszkaniec 
wie skradziono 50 m sialki ogra Malczyna. Trzech mfili:czyn 
dzajqcej dzlalkE;! letniskowq. wiozlo wozem przyczepionym 
Straty wynoszq 1 min staryeh do eiqgnika drewno skradzione 
zlotych. W Nunie zlodzleje w okolicach Wrony. Wszyscy 
skradli 3 bulle gazowe oraz ku byli pod wplywem alkoholu. Na 
chenkfil, straty wynoszq r6wniez wysokoscl wsi Mokrzyce Pl;lklo 
1 min starych zlotych. Na 20 min zabezpieczenie wozu. M~zczy
zlotych oszacowano straty po zna, kt6ry siedzial na wozie 
kradziezy w domku w Zaborzu. spadl do rowu przysypany zwa
z kt6rego skradziono m.in. lami drewna. Kompani zorienlo
SPrzfilt turystyczny i dwoje drew wall sifil co si~ stalo po kllku go
nianych drzwi. Okradziono r6w dzinach, wr6cili na miejsce zda
niez domki w Cieksynie i Dobrej rzenia. uPrzqtnlilli drewno i od
Woli, gdzie znajdowal si~ sPrzfilt eiqgnEilIi zwloki kolegi do pobll
w~dkarski i lurystyczny wartosci skiego lasu. Zawiadomiona po
25 min st. zloty9~' lieja, po przybyciu na miejsce, 

zidentyfikowala zwloki i ustalila 
Z/odzieje nie gardzq r6wniez sprawc6w przestfiJpczego ezy

inwentarzem zywym; z obory w nu. Dwa] bracia zoslali areszlo
Ruszkowie skradziono 2 krowy wani. Prokuralura zarzqdzlla 
o wartosei ok. 20 min zl, z gol~b doz6r poiicyjny ~ * 
nika w Nowej Wsi nieznani 
sprawcy wyniesl114 plakow. Do W bazie Gminnej Sp61dzielni 
tej samej kategorii nalezy kra w Siennicy dokonano napadu 
dziez w Popowie Borowym, na dozor~ pilnujqeego mienia 
gdzie z piwnicy jednego z go Sp6!dzlelnl. Sprawey dotkliwie 
spodarzy znikm;lo 2 lony zie pobfli m~zczynfil i powybijali szy
mniakow. Wartosc slral 7 min by w str6i:6wce. Pohcja ustalila 
zlotych. sprawc6w przesl~pstwa. Kilka 

dni pozniej w tej samej Siennicy 
W mieslqeu slyczniu mialo dokonano napadu na dw6ch 

miejsce kilka wlaman do piwnie slr6z6w pilnujqcych magazy
na nasielskieh osiedlach. Jed n6w nalezqcych do Sp6ldzielni 
nego dnia z bloku przy ul. Pil Pracy Uslugowo-Handlowej. 
sudskiego i Stasziea skradziono Napaslnicy po Skrfilpowaniu do
rower skladak i dwie bulle gazo zore6wzamkn~li ieh w pomiesz
we. Kilka dni p6Zniej okradziono czeniu wagi i po otworzeniu ma
dwie piwnice na osiedlu Warsz gazyn6w zabrali znacznq ilos6 
wska. Sprawca zabral rower obuwia, kt6re wywieili samo
g6rski i lrzy bulle gazowe. lqcz ehodem. Prokuralura Vol Pul1u
na wartos6 stra! w!ascicieli sil;lQ sku prowadzi w tej sprawie do
n~a 5 min zl. chodzenie. ... 

Do jednego z dom6w w Pnie W miejscowosci Mazewo 
wie dokonano wlamania. szesciu mlodych chuligan6w 
Sprawey po wylamaniu dolnej wraeajqeych samochodem z 
cz~sei drzwi doslali sif;) do Srod· dyskoleki w Nowym Miescie do

konalo wlamama do domku jed
norodzinnego. Przeslfilpey 
skradli przedmioly 0 wartosciBYGIE 
okolo 5 min 21. W wyniku szyb
kiego powiadomienia pollcji 
sprawcy zoslali zalrzymani. JakNASIELSKI 

...silil okazalo zlapana szaJka skla
dajqca si~ z mieszkanc6w Pul Z ulley Kilinskiego skradziono 
luska ma na swoim koncie kilka samoch6d Volkswagen Bus 
naseie innych.p.r::esll;lPstw. wraz z dokumenlami. Wlasciciel 

aUla, mieszkaniec Barloszyc 
Na ulicy Ogrodowej dokona przyjeehal do Nasielska na po

no napadu na starszq kobietl;l. grzeb. Wartosc samoehodu 
mieszkank~ lej ulicy. W wyniku szacowana jest na kwoll;! 375 
pobicia, osoba ta doznala m.in. min zl. Czynnosci w lej sprawie 
zlamania nosa. Polieja ustailia prowadzl pollcja. 
sprawe~, kt6rym okaza! sil;' nie A •• 

lelni chuligan. Doehodzenie w W barze "U Jacka" przy ul. 
tej sprawie jest w loku. Mlynarskiej zmarl kilkudzie... sir;cioletnl mieszkaniec Nasiel

Ze skladu opalu w Sienniey ska. Policj~ powiadomiono do
nalezqcego do firmy z Nowego piero po kilku godzinaeh od 
Dworu Mazowieckiego, miesz chwili smierci mfiJi:ezyzny. 
kaniee podwarszawskiej Kobyt WczesnieJ, spadajqce zwloki 
ki wyludzil 4 lony koksu i ponad pr6bowano sadza6 na krzesle. 
2 tony wfilg1a. Ml;lzczyzna poda Posll?powanie w sprawie przy
wal sifil za wlaseiciela tirmy Ex czyny smiercl m~zezyny trwa. 
port-Import-Handel. Poszkodo Przeszukujqcy lokal funkcjona
wani szacujq swoje slraty na riusze policji znalezli na zaple
kwot~ ponad 9 min slaryeh zlo czu alkohol. kt6ry nie posiadal 
tych. znak6wakcyzy. 

Policyjna statystyka
 
W ubieglym roku we wszystklch ejancl maJ<l z ustaleniem sprawc6w

kategoriach wzrosla lIos6 popelnla kradzieiy I wiaman. We wszystklch 
nych przest~pstw na terenie naszej kate!;10rlaeh wykrywalnos6 tyeh ezy
gminy. Jedynym pocleszeniem jest nOw Jest ponize) 50%. Przykladowo, 
to. ie 0 kilka proeent wzrosla ich na 142 wlamanla do oblekt6w uspo
wykrywalnoS6. W 1994 roku stwier lecznionych ustalono sprawe6w w 
dzono 497 przest~pstw co jes wzre 67 przypadkaeh, co stanowi 45,9% 
stem w stosunku do 93 r. 0 142 wykrywalnosc srednia wo]. dla tej 
przypadkl. Wskainlk wykrywalnosci kategoril wynosi 39.8%. W 1994 
W 1993 r, wynosit 58.1 % podczas stwierdzono 88 kradziezy mlenia 
9dy w roku ubieglym jui 66.2%. prywatnego, ustalono spraweOw w 
srednia wojew6dzka za ten okres 35 przypadkaeh.
wynosila 69.3%. Przyglqdajqe si(J cate] statys yee, 

Najwi~ksza dynamika przyrostu nalei:y stwierdzl6 znaezny wzrost 
czyn6w przest~pczyeh wystf\lpuje w llosel popetnlanyeh przest~pstw. 
kategorii "Kradzlez rozb6jnieza i Wyrazony W preeentaeh, przyrost w 
rozboje", W 1993 r, stwlerdzono za stosunku do 1993 r. wyni6s1 40%. 
ledwie 4 przestf\lpstwa lego typu. Sytuaej(J ratUje nleeo wzrosl 
podczas gdy w zeszlym roku zano wskainika wykrywaln05ci notowa
towano leh ai. 60. W tej kategorii ny przez naszq Komend~ Polie]i. 
nasielsey pollejancl wykazujq sl{l Aby ten W2rost byl jeS2cze wi~kszy, 
naJwlf;lkszq skuteeznoseiq, wykryli naleialoby zwi~ks2y6 11056 poliejan
ai 55 sprawe6w tyah ezyn6w, co t6w, poprawi6 wyposaienIe wsrodkl 
sprawia ie wskainik wykrywalnosei techniezne. a lakie uzyska6 wilil
wynesi prawie 92%. przy srednlej ksze wsparcie ze strony spoleezen
wojew6dzkiej 84% Najwililksze stwa naszego miasta. 
problemy nasi I nle tyiko nasi poll- (awk) 

Do tragedii n'e doszto
 
Szybka akeja nasielskieh straia dziny. Biorqey udzial w akejl, czlon

k6w zapobiegla powstaniu kowle zawodoweJ strazy z Pultuska, 
groinego poiaru w centrum mlasta. wynlesli z sqsiednlego mieszkanla 
1 lutego oko!o godziny 18.30 w ka m~i:ezyzn~. !<t6ry ulegl zatruclu Ilen
miel1icy przy uliey Kilinsklego wy kiem wlilg1a. M~iezyzna w powai:
buehl pozar. Mieszkancy budynkU nym stanle zostal przewleziony do 
zauwaiyll, ie z lokalu zajmowanego szpitaia. W zgliszczaeh spalonego 
przez znanq penelralOrk{l naslel lokalu, obok szmat i papier6w zna
skich smietnlk6w wydobywajq si(J leziono zwloki psa I kota oraz bank(J
kl(Jby gryzqeego dymu. Powiado samogonu. Uzytkownlezka mlesz
miono poliellil i strai. W ei<lgu kllku kania nie poniosla zadnyeh obra
minut od przyjlilcia powiadomienia zen. Wedlug straiak6w prawdopo
na mieJscu pojawl! sifil w6z bejowy dobnq przyczynq pewstania ognia 
miejskiej jednostki asp, Po od!q bylo zapruszenie. Duze nagroma
czenlu prqdu, przystqpiono do akeji dzenle materlal6w latwopalnyeh do
gasniezej. 00s6 szybko ugaszono prowadzllo de rozprzestrzenienia 
pozar, kt6ry na szcz4;lscie nie rez silil p1omieni. Teraz, wiele pracy cze
przestrzenil silil na dach i sqsJednie ka sluzby komunalne. nalezy ujJo
mieszkania. W p10nqcym mieszka rzqdkowac miejsee zdarzenia i pll
niu strazaey natkn~1i si~ na ..g6rlil" nie przystctpi6 do rementu lokalu. 
szmat i papier6w. Dogaszanie skla
dowiska trwalo JeS2cze ponad 2 go- (awk) 



SYLWETKI
 
Janina 8RYSKIEWICZ 
Urodzila si!il w Psucinle (z d. R6

i.alska). MlilZatka, mqi. Ryszard. Dzle
cl: c6rka Ludmila (17Iat) uczennlca III 
kJasy LO w Nasielsku, syn Marcin (23 
lata)studen IVrokuSGGWwWarsza
wie. Od 1973 roku mieszka w Nasiel
sku przy ul. Nowa Wies. 

Wyksztalcenle srednie. Ukonczy
la Technikum Melloracjl Wodnych w 
Siedlcach. Po ukonczenlu szkoty 
pracowala w Inspektoracie Mellera
eJI Wodnyeh w Pultusku, a nast!il
pnie w Przedsi~biorstwie Rob6t Ko
lejowych w Warszawle. Z chwllq 
urodzenia dzieci przery.\la pracl;l w 
firmach panstwowych I wsp6lnie z 
ml;lzem prowadzl Qospodarstwo rel
no-ogrodnicze. DZlala w komitetach 
rodzicielskich SZkoly Podstawowej 
Nr 1 i Liceum Og6lnoksztalcqcego. 
Po stanie wo!ennym zaangaZowala 
sil;! w prac'il Duszpasterstwa Rolni
k6w. Od czterech lat pelnl funkcj~ 
so1tysa na osledlu Nowa WleS. Dru
gq juz kadsncj'il jest radnll w Okr'ilgu 
wyborczym Nowa Wies, Broninek, 
Pnlewska G6rka. Osiedla te Sq 
osiedlami peryferyjnymi, przed
mleSciaml. Przez 45 iat wlasclwie 
nlc tu nle zrobiono. Dzi~kl m.in. jeJ 

Broninek poprowadzono wodoclqgi. 
Zabrega w obecnej kadenc)i 0 wodo
c1 qg dla Pniewsklej G6rkl oraz tele
tony i ~az dla pozoslalych osledli. 
Uloi:enle slee! teletonicznej I gaze
we] pozwoliloby na wykonanie drogl 
przez Nowq Wies, kt6ra w tej chwill 
znajduje sl~ w fatalnym stan ie, a jest 
to ulica prowadzqca do stacji. 

Henryk OLSZEWSKI. Urodzll sllil 
20.08.1919 rokuw Psudn(egm. Nasielsk 
i tutaj mieszka do dzislaj. Zona Krvstvna 
Dzieci: Bmela (1958 r.) pracuje Vi ~SO 
jake ksiwowa; Tomasz (1965 r.) pracl.Jje
Jako kaJetnik; Piotr (1965 r.) roInik gaspe>
daruj~ na prawie 20 ha. Posiada trzedl 
wnuezkOw: lukasza (9 lat). Marcina (9
latll PavAa (8 rniesJeol). 

Zzawodu jest rofniklem i z tego ies 
bardzo dumny. Uwai:a, ie praca wrol
nicl\vie les! D'ilzka i nie zawsze opla
calna NajbardZlej boli go jednak to, ze 
CZ'ilsto nie jest doceniana przez srodo
wisko rniejskie Ikolej ne ~. przeslan·
ki Ie ukierunkowaly cale jego zyde. la
angaZONaI si'il w pr~ spolecznll na 
rzecz wsi. W ten spos6b chdal i chc 
walczyc 0 godncsc poIskiego rolnika 

ne wedlug nlego dla wsi sq tak przy
ziemne sprawy, jak: dobra droga, wo
da, telelon, szkola, sklep, ochrona 
przeciwp:liarONa przez 36 !at pelnil 
lunk~ prezesa OSP w Psocinie. la 
lego prezesury spoleczn0S6 wiejska
pool,.dONala w cl<vu jednego roku Ill'
miz~ straiack<j, WfPJsaZono slrai w 
srodki oojowe I skupiono w jedoostce 
gru~ ofiarnych straiak6vv. W uznaniu 
Zaslug zostal Ivybrany prezesem la
rzMU Mejske-Grninnego OSP w Na
sielsku. 

Od p:>nad 30 lat ~ewodniczy Ra
dzie Nadzorczej Gminnej Sp6Idzielni 
"SCh" w Nasielsku. Ze Sp6ldzielni~ llj 
prze±yIVallata dlwaly, kiedylO naleza
la do czol6wki)8.90 rodzaju plac6\'A'1k 
w Polsce, ze tipOIdzielni<j jest i leraz, 
kiedy ta prze±yIVa trudne d1wile. Uwa
Za, ie jei upadek bvlby dosem dla 
rolnictwa I dlalego robi wszystko, aby 
nie lylko przetrwae, ale na rowe wpro
wadziej<j na drog~ rOZIVoju. 

Pan aszewski aJ<ty.vnie UCl€stniczy 
w pracach saroorz.l1.du. W swojej wsi 
przewodniczy Radzie SoleckisJ. Spa
leczenstwo poludniowej czfil$ci gminy 
6smy Jui: raz sklada sw6j los w jegJ 
~cewYbieraj'l.c go radnym. W obecnej
kadencji Rady pelni funkcjl;1 prze
wodniCZ£lcego Komisji Rewizyjnej. Dla 
swych wyborc6w zabiega a wodoci'lg 

zabiegom w osledlach Nowa Wies I Zainteresowanfa: bibllofilstwo. Jest to sprawawielka, ale nie mniej waZ.- igaz 

KOIllU naleZy si~ dodatek rrlieszkaniowy 
Zgodnie z Ustawq 0 najmle okall i dodatkach mJeszkanlowych, lokatorom 

mieszkari komunalnych i sp61dzie:czych, nlezaleinie od (ormy wlasnoSO nalei.q 
sllil dodat!<i mieszkaniowe. Ustawa obejmuje rownle~ wlaScielell domk6w JOOno
rodzlnnych 0 lie ich powierzchnia nie przekracza 70 m . Poby zainleresowani mogli 
otrzyma6 dodatek bierze sl!il pod uwag!il dwa kryteria: 

1. Kryterium dochodowoscl: 
- osoba samotna nle moie miee l{lkszego dochodu nli. 150% na]niiszej 

emerytury. Ij. 3.209.400 z: 
2. Kryterium powierzchnl zajmowanego lokalu (przyjmuje si~ t lerancj{! 

pIus 30% od zaloi.onej normy. Toleral1cja ta nie dotyczy wlasciciefl domk6w 
Jednorodzinnych): 

Hose os6b 

1 osoba 
2osoby 
30soby 
40soby 
50s6b 
6 os6b i wi~cej 

pow. pow. z tolerancjq 

35 m2 45 5 2 
40 m2 52'0 m2 
45 m2 58'2 m2 
55 m 2 ' m,2 

65 m 
2 

70 m 
2 

71,5 m,2 
84,5 m 2
91,0 m 

Jeiell osoba samotna spetnla powyZsze dwa kryteria otrzyma dodatek 
jeieli Iqczne wydatkl mieszkanlowe przekroCZq 14% ie) dochod6w; 

- rodziny 2,3,4 osobowe jeiell ich wydalki mleszkaniowe przekroczq 12% 
dochod6w; 

- rodziny 5-osobowe i Ilczniejsze, Jezell ich wydatkl mieszkaniowe prze
kroczq 10% Ich mlesl~cznych dochod6w. 

UWAGA! Dodatek stanowi r6i.nici;l poml~dzy procentem dochod6w a 
faktycznie ponoszonymi wydatkaml mieszkaniowymi. Osoby zamieszku-
Jqce w lokalach nie wyposaionych w instalacJ'il c.o. i c.w. mogq otrzymac 
ryczalt na ogrzanle lokalu ! cieple] w8dy w wysokosci: 

(o~rzewanie) 7 kWh energii na 1 m lekalu, Ii. 10.500 zl, 
(clep!a woda) 30 kWh enslgll na 1 osob~, tj. 45000 zl. 
WlasclClele budynk6w jednorodzinnych (0 pow. nie wii;lkszej nii. 70 m 2) 

powinni dolqczyc do wnlosku 0 dodatek mleszkaniowy nastfilpUjqCe doku
manly: 

- wypis z ksil;l9i w!eczystej dta nlerl!chomosci: 
- zaswiadczenie l Urz.f;ldu Rejonowego Wydzialu Budownictwa a powie

rzchni budynku oraz jego wyposai.eniu; 
- rachunkl za kupno w~gla, zuzycfe energli elektrycznej oraz w,/w6z 

nieczystosci, wod!il i kanalizacjl\!. 
UWAGAI Wszystkich informacjl na temat dodatk6w mieszkaniowych 

moi:na uzyskac 'II Urzedzie Miejsklm pok. nr 12. 

Anna Zielinska 

Na zamku nasielskim 
Cz~s61 

Wychowanka Wessl6w 

Wqskq drogq przez pifilkny las dfilbowy zdqzaia skromna 
kalamszka w silnego mierzyna zaprzfiliona. Konik parskal 
rainie, wyciqgajqc nogi z 9rzf;skiego tHota, jeidztec zas, siwy 
starzec dostalnio ubrany, odpowiadal mlJ i:yczliwie: "zdr6wl 
zdr6w" i z widoeznq rozkoszq oddychajqc wilgolnym, lesnem 
powielrzem. rozglqdal sifil wokolo. 

Pan Jan Zaremba, dlugolelnl lowarzysz Stanislawa Wessla, 
slarosty r6ianskiego, dawno jui nie byt w lej okoliey. Dlugie lata 
sPfildzit zdala od swotch, dztelqc losy starosty, walczqc obok 
mega i SIUz.qc mu zarazem. 

Byl w slawnej wieder'lskiej potrzeble, gdzle pan jego, obok 
kr6ta Jana mfilinie si~ polykal; poni6sl wtedy wiele lrud6w, ale 
dzielil i tryumf zasluiony. Za wstawieniem si~ kr61a Wessel 

otrzymal r~kl;l pifilknej Heleny, c6rki hrabiego Sharhemberga, 
komendanta Wiednia j wraz z niq osiadl w Warszawie przy 
kr61ewskim dworze. 

Zaremba zostal przy nim jako przyboczny dworzanin. W6w
czas na kr6tko odwiedzil rodzinne laremby poloione w zieml 
Zakroczymskiej a parafii WroczewskJej. Tam zostawil przed 
wyprawq ion~, jednoezesnie wifilC z Wesslem wr6cil z niq do 
stoliey na dw6r starosty. 

Lata mija~ w zmiennej kolei szezfilscia i niedoll. A dzis? .. Dzis 
jest on jak len dqb samotny wsr6d zielonej polany, do kt6rej 
wlasnie dojeidia. 

Juz dawno slracil zonfil, jedyny syn zginql w bitwie pod Pod
hajcami. walczqc obok kr61ewicza Konstantego Sobieskiego, 
nareszcie parfil miesi~cy temu zamknq! oczy ukochanemu swe
mu panu Stanislawowi Wesslowi. 

Zostala mu jedyna wnuczka Anulka, kt6rej prawie nie zna, ale 
dla lej dzieweczki sieroly seree slare90 .iolnlerza wielkq wzbiera 
czulosciq. Toi to ostatni eel jego zyela, Jedyna gwiazda swiecq
ca wsr6d ciemnej I samotnej drogi] 

Zadumal sifil starzec, puscil wolno lejce, gdy nagle konik 
strzygnql uchem i rainie] ruszyl naprz6d. 

Las sifil skonczyl. Rozlegle Iqki rozes!aly sil;l zielonym kobier
cem, przerzynala ie sliczna rzeczka Nasiefska. Za Iqkami znowu 
lasy, ai do konca wjdnokr~gu. Na prawo wznOSZq sifil mury 
zamku Nasielskiego. 



Uwaga! TALENT
 

Jacek Tyski 

Ma dopiero 17 lat, a jest jui. 
laureatem Ogolnopolskiego 
Konkursu Baletowego w 
Gdansku, zdobywcq II nagro
dy w prestii.owym Mi~dzy
narodowym Konkursie Bateto
wym organizowanym juz. po 
raz dwunasty w Lozannie w 
Szwajcarii. Konkurs ten lrans
mitowaly telewlzyjne stacje 
satelitarne. Nagrodq za zaj~
cie tak wysokieJ lokaty bylo 10 
tys. frank6w szwajcarskich. 
Wai.niejsza jest jednak druga 
cz~sc nagrody, czyli stypen
dium szkoly baletowej Johna 
Neumayera w Hamburgu. 
Tym talenlem jest mieszka
nlec Cegielni Psuckiej Jacek 
Tyski. Sukces skomplikowal 
nleco zycie Jacka. poni waz 
nie ukonczy/ jeszcze macie
rzystego liceum, a wie, i.e ma
tura jest konieczna, aby mys

lee 0 prawdzlwej karierze. Na
uka w slynneJ hamburskiej 
szkole baletowej jest jego wiel
kq szansq. WiedzCl 0 tym jego 
polscy pedagodzy i dzi~kj ich 
zrozumieniu mlody tancerz 
uczy sif;J obecnie w dwoch 
szkolach: w Hamburgu i War
szawie. Wierzf;J, ze rnu si~ to 
uda, poniewai. chlopiec Jest 
nie tylko talentem baletO\NYm, 
ale bardzo powaznym, mlo
dym czlowiekiem, Wie, co 
chce osiqgnqc i wie jak nalei.y 
dojsc do celu. Jesl przekona
ny, ze 10 co dotychczas osiqg
nql jest tylko wstf;jpem do wiel
kiej kartery i chcqc jq "zrobic" , 
musi duzo pracowac, tzn. twi
czy6, ewiczye i jeszcze raz 
twiczye. Dzi~ki wysokiej loka
de w konkursie w Lozannie 
~zie mag! sif;) rozwijac pod 
okiem najlepszych w swiecie 

nauczycieli pozna inne tech
niki i metody nauezania tanca, 
bl;Jdzie blii.ej wielkiego swiata 
baletu. 

Sukees Jacka jest tei su
kcesem jego rodzicow..., ale 
nie tylko. To dzi~ki niemu mala 
podnasielska wies Cegielnia 
Psucka stala sj~ znana w kr~
gu ludzi zwiqzanych z baletem 
I vvymieniana jest w prasie 
krajowej i zagranicznej. To tak
ze sukces ealej naszej gminy. 

Poczqtki weale nie byly la
twe. Do naukj w szkole baleto
wej nam6wila go stryjeczna 
sioslra (absolwentka warsza
vvskiej szko/y baletowej) i je] 
ojdec. To ani piervvsi dostrze
gli jego talent i przekonali ro
dzic6w, ie warta spr6bo'NClc. 
Jak m6wi Jacek w jednym z 
wywiadow, po przyj~ciu do 
Panstwowej Szkoly Baletowej 
im. Turczynowicza w Warsza
wie rozpoczf;Jla si~ dla nieao 
ci~ika praea, a dla rodzicO\v 
.okres wielu wyrzeczen i jedno
czesnie niepewnosci czy da 
sobie rad~. Dzisiaj megq sobie 
Panstwo Tysey, brat pana Ty
skiego j jego corka gratulowac. 
Sukces Jacka, jak napisa/em 
wczesniej, jest takie ieh su
kcssem. Stare przyslowie 
rzymskie mowi, i.e co polr6jne 
to doskonale (polskie: do 
trzech razy sztuka) i moze 
sprawdzi si~ to w odniesieniu 
do rodziny Tyskich, po wspo
mnianej parze do warsza
wskiej szko/y baletowej ~zie 
zdawal mlodszy brat Jacka. 

Czy latwo zostac tance
rzem? Dyrektor Warszawskiej 
Szkoly Baletowej Boiena Jur
kiewicz w wywiadzie dla prasy 

m6wi, i.e z 40-osobowej klasy 
karier~ robi dwoje. Do szkoly 
baletowej Sq przyjmowane 
dzieci po trzeciej klasie szkoly 
pOdstawoweJ. Muszq bye 
zdrowe, miec nienagannie 
proporcjonalne cialo, odpo
wiedni uklad kostny oraz ela
styczne mi~snie i s9if;jgna. To 
sq predyspozy~je fizjologicz
ne. Poza tym dZlecko powlnno 
bye zdyscyplinowane, Powin
no umiet Sl~ skoncenlrowac i 
bye bardzo wytrwale, zwIasz
cza w pierwszych latach na
uki. Uczen podczas lekcji musi 
np. stac 15 minut w jednej po
zyeji i lylko kontrolowa6 usta
wienie swojego cia/a. Nauka w 
szkole trwa dZiewi~6 lat. Dalej 
pa~j dyrektor m6wi, i.e trze~a 
bye przygotowanym na to, ze 
jeieli chce si~ osiqgnqc su
kess w tym zawodzle naleiy 
prowadzic klasztomy tryb Zy
cia I nieustannie nad sobq pra
cowa6. W tym zawodzie nie 
ma urlop6w. Takie wlasnie 
warunki spfAnial nasz krajan 
Jacek Tyski. W ostatnlch 
dniach dowiedzialem sif;J: ie 
zainteresowano si~ nim taki:e 
w innych europejskich stoli
each, m.in. w Sztokholmie. Li· 
czymy, ie 0 jego sukeesach 
niejednokrotme jeszcze usty
szymy. 

Na zakor'lczenie chcialbym 
przypomniec, ze warszwskq 
szkof~ baletowq ukor'iczyla 
przed laty Danuta Gostkie
wicz, uczenniea szkoly pod
stawowej nr 2 im, Stefana Sta
rzyr'iskiego. Przez wiele lat wy
st~powqla w eksportowym ze
spole "Slqsk". 

AZ 

Tadawna, bo od p%wy szesnastegowieku, rodzinyWessl6w przyjairi ojca dla nieboszczyka kr61a, sklanial si~ do partyi 
siedziba ma pozor obronoej for1ecy. Gmach to czworoboczny z Sobleskich. Kiedy jednak z bliska przypatrzyl si~ cale) sieci Inlryg 
dwoma skrzydlami i dwiema wieiami, z okratowanemi oknami, i knowan kr610wej wdowy, Maryl Kazimiery, a zdrowym rozsqd· 
oloczony murem z basztq 0 ielaznej, ci~i.ko zamykajqcei sifi! kiem rozpoznal wady obu slarszych kr6lewiczow, przerzucil sil;< 
bramie. nieodwolalnie do partyl SaskieJ. Jako posel lubelski czynnie 

Mur len slrzelnicami opalrzony i blankaml najeiony. IWO pracowaJ dla sasa i scieral si~ z prymasem Radziejowskim. 
rzy! wewn~lrzny podw6rzec. przed murem byly jeszcze kt6remu zarzucal, ie chce wprowadzic zmiany na szkodl;< kraju. 
waly i fosy. ktore w polrzebie mogly napelnic $11;< wod q z Ale zanadlo gorqCo biorCjc wszystko do serca, prl;<dko si~ znle
rzeczki i staw6w przez nlq zasilanych. Na walach staly ch~cil zamieszkami i niezgodq, usunql si~ wiEilc ad i.ycia publi
moidzierze z paszczami na zewnqtrz obroconemi. Dwa cznego. Po pokoju Altransztackim, stale osiadl na wsi, zajmujqc 
mosty zwodzone, przez straie pilnowane, dawaly przyst~p si~ gorliwie gospodarstwem. 
do zamku. Jako stronnika Sasow, niemile go wledy spotykaly nie

Obecny dziedzic Nasielska. Adam J6zefat Wessel, slarosta spodzianki ze slrony wl6czqcych silil p kraju kup szwedz
ostrowski, byl w samel sHe wieku; sredniego wzroslU, dobrej klch. Nie odwaiyli si~ wprawdzie pokusic 0 zameczek ob
IUszy, z krolko przystrzyzonq, jasnq czuprynq, z duzemi Wq ronny, ale mu zrabowali kilka folwark6w i spalili miasleczko 
sami, kt6re nosi! po polsku, mial poz6r czlowieka oslrego do szcz~(u. 

"sierdzislego", ale ktam zadawaly lemu szczere i lagodne Min~1y kr6tkie dni panowania Stanislawa Leszczynskiego j 
niebieskie oczy. Zwyczajem 6wczesnej. zamoiniej zej szla znowu stronnicy tegoi. doznali prawa odwetu. Porwanie i wywie
chly skor'iczywszy szkoly podr6i.owal za granicq. Po smierci zienie arcyblskupa Iwowskiego, Konstantego Zielinskiego, prze
Jana III, na pierwszy odglos gotujqcej si~ elekcji, wr6ci! do ilillo oburzeniem cale Mazowsze. Wessel mimo ostatecznego 
kraju, z wyobrazeniami, kt6re jui. wlenCZ3S dobrze myslqca tryumfu swej partyi, juz j'ednak nie opuscil swej siedziby, prze
mlodziei. przywozila z obczyzny 0 potrzebie naprawy Rze onany, ie i tu krajowi s uzyc moi.na. 
czypospolitej, rozszerzenia wladzy kr6lewskiej, uporzqdko August III wr6cil do Warszawy i nasta/ pokoj. a raczej odr~
wania ustaw prawodawczych. (wienie po blisko siedemdziesililcioletnich zapasach. 

Z poczqlku, idqc w duchu tradycji rodzinnych i pami~tajqc na (c.d.n.) 
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OGlOSZENIA DROBNE
 
ZAMIENI~ MIESZKANIE 55 m2 na mnlejsze
 

(warunek: Iazlenka). Barbara Cachel, Naslelsk, ul.Plonska 6
 

SPRZEDAM DZIALKI BUDOWLANE w Naslelsku
 
przy ul.Kolejowej. WiadomoSc' Nasielsk, ul.Kolejowa 7
 

lub Bogdan Bobowskl - Mogowo
 

e,:::c~::rf::":~"::K;,m"h~..MU...w.H.m~ov.WH.Mo}yh»C«-Y~HM""~• 

r GEODETA UPRA WNIONY
 
z Ii I, mgr i,,';" JERZr LEWANDOWSKI 
~ ~j\.....r 
~ O:ifx~~=-",,_- -.
ijl; '1 .'ilViadC7JI ush'gi IV zakresie; 

~ * p d:tialy i rozgraniczanic nicruchomosci 
>$ * sporzq,dzarul,; map do claw prawny 'h I 
~t (wyrysy Z c\ idencji gmnl6w. mapy do z icxl.<:cnia) 
~ * wykonywCU1ic map do cclaw projektowych 
~ * wy1yczanic i geodezyjoa inwentary~aeja 

powykona\, cza obiektaw budo, I' yeh 
( budynki, budo\ Ie, sicci 1I7..brojcnia tcrenn.. itp. ) 

~ 
~ 

06 -10 SIELSK 00 -446W RSZA A ~ 
I -7 ~uJ . Mlynars'a 56 . Fabryczna - m.) ? 

~ uJ. KOSciuszki 7 tel. 29 - 77 - 61 iI leL 12 . 219 

k ul 

~ 

.~~'lJlIllllll:_Z-"'="''''''-"","",""""""""""__~=_:<4<~....,.._""""",=",_J 

OGlOSZENIE 
Zonqd t.Jjajski wNasiehku ogloszo' 

III PUBLICINY NIEOGRANICIONY PRZETARG USTNY 

no niarucho~l stonowiqcq wlasnos( gniny Nosiakk, poloionq wNasiakku no 
asiedlu bucloWTictwtJ nlaukoniowago jednoroclzinnego "KRUPKI' oznoaonq 
joko dzulfko nr 2547, 0powierzrnni 360 m2, pasiodoigcq KW Hr 1j927. 

(eno wywolowao wynosi 2.001 zlotych IIl0wnie: dwo tysiqco, jeden zlotychl. 
Przeturg od~ie Sl~ w driu 20 lutego 1995 r. 0 gom. 10.30 w Un~zje 
Miejsklm wHosielsku, pok6j or 13. 

Wodium w~okosci 10% (any wywolawa~ IKl iy wolocil do Kosy Urz~du 
Miejskiego wHosiekku nojp6iniej wdniu pnetorgu do godz. 9.00. 

lorzqd Mieiskl zastnago sobia prawo Urlawainianio przetorgu bez podonia 
przyayn. 

OGlOSZENIE 
Rodo Solocko wsi Ciabyn gm. Nasialsk sprzada : 

WAG~ NAJAlDOWA DO 10 TON w dobrym stania. B5iS1ych 
informacji udzialo S~ wsi tieksyn oraz Unqd 'aste Hasiekk (tol. 12-6641. 

~//g/~~v<.w~"(:::.~..w/7~~*<~~~mw/.~···:~~ 

I
NAPRAW SPRZ~TAGO ~
 
( lodowki, pralki, odkurzacz9, roboty kuchenne) f 

00 - 1:10 Nasiclsk, ul. P. O. W. Ill' <'3 t 
~I l;(LpraS7.amy w ponied:r.iatki. wlorki. 

cnuLrlki i piqtki W [Jody. . .9.00·1:3.00 
.
~/.~,,::. '0'$_. 'w,,;.~ ~~.,.~.. W#~ 

r:~"-':=I
 
~ ~;;W./0. ul.Broninek 7 ~ 
, 

SANiBUD tel.(O-238) 12-415 
«

I~ roducentI UR, ORAl KSZTAlTEKI KAHAlllACYJNYCH CI I SlClElEK zaprasza do: 

II asielsku, ul.Kilinskiego 18 
i ~-'SZ\icl-\ W\ifobow 

II:," ~Y;;U~;;;;~:S;~~~~E
 
rynny PCV, ksztattkl metalowe, zawory.
 
grzeJnlki C.O., baterie, zlewozmywakl.
 

F umywalkl, edesy, dolnoplukL wanny.
 

AtraltC~ll1l: C£NY t
 



-- . 
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Wystartowali siatkarze
 
Od jesier:'li ubieglego roku szym miescie mecze bfildq roz

przy MLKS Zbik funkcjonuje se grywane w Nowym Dworze Ma
kcja pilki sialkowej. Jest to po zowieckim lub Legionowie. 
pilce noznej i tenisie st%wym Wa.inym sprawdzianem przed 
trzecia sekcja naszego klubu. rozpoczynajqcymi si~ rozgry
Pomy's!odawcq i zaloiycielern wkaml. byl turniej 0 puchar se
sekCJi jest Waldemar Wroble natora RP Ireneusza Michasia 
wski, kt6ry wraz z grupq nasiel rozegrany 5 lutego w Pultusku. 
skich nauezycieli wychowania W pierwszym meczu 0 wejscie 
fizycznego podjql silil trudnego do finalu nasi sialkarze zmierzyli 
zadania zorganizowania siat sifil z faworytami turnieju, druiy
karskiego zespo/u. Pomys~ ten nq Pultuska. Po zaciilltej grze 
poparl poprzedm Zarzqd Miej przegrali w selaeh 1 do 2, pozo
Ski, kt6ry przeznaczyl na len eel stawlajCjc po sobie dobre wraie
kwotl;l 30 min zl. Gross srodk6w nle. W meczu 0 trzecie miejsce 
pochlonql zakup nlezbl;ldnego wygrali w ladnym stylu z rutyno
sprZfillU i stroj6w sportowych. wanCj druiynq Clechanowa w 
Reszta pienilildzy przeznaczona selach do 11 Ido 14. Wano pod
jest na skromne wynagrodzenie kreslic. ze srednla wieku na
trenera, diety dla zawodnik6w szych siatkarzy byla 0 oketo 10 
oraz wynaj~cie saIi. Aktualnie, lat nizsza od pozoslalyeh ze
kadrf; zespo/u tworzy 11 zawod spo/6w. Organlzatorzy turnieju 
nikow. Grajqcym trenerem jest wyr6i:nili nagrodaml rzeclOWY
nauczyciel wf ze Szkoly Pods!. mi Mariusza Kraszewskiego i 
nr 2 Mariusz Kraszewski. Polo Mariusza Sitka, kt6rzy wedlug 
stali to: Arkadiusz Gorecki. Mar nich byll najlepszymi zawodni
cin Chrustowski, Marcin Luko kami Zbika. Opiekun zespolu W. 
wski, Mariusz Silek, Pawel Wr6blewski byl zadowolony z 
Wr6blewski, Krzysztof Swojak, wystlilpu swoich podopiecz
Piolr Kowalski, Marek Sobieeki, nych. Po spotkaniach stwlerdtil, 
Piotr Jei61kowski i Dariusz R6 ie Sq szanse awansu do wy
zanski. Srednla wieku zespolu iszej klasy jui po pierwszym se
wynos! 241ala, a wzrosl185 em. zonie. My, ze sweJ slrony zachlil
Treningi odbywajq si~ trzy razY camy wszystkich mlodych, 
w tygodniu w nasielskiej dw6jce. sprawnych i wysoklch chlopc6w 
Pierwszy mecz w w?rszawskiej do uprawiania siatk6wki. PCimilil
klasie A siatkarze Zblka roze tajcie, siatkarska sekeja Zbika 
grajq 20 IUlego. Ze wzgl~du na czeka na Was. 
brak odpowiedniej sali w na- Andrze) W. Kordulewskl 

Sialkarze Zbika na turnieju w Pultusku 
Stoj"l od Jewej: Krzysztof Swojak, Marek Sobiecki, Marcin Luko

wski, Marcin Chrustowski, Arkadiusz G6recki. 
KJl;lCZ"l: Pawel Wr6blewskl, Piotr Jei61kowski, Dariusz R6i:anski, 

Piotr Kowalski. Mariusz Silek, Mariusz Kraszewski. 

Z ostatniei chwili 

W ostatnim meczu towarzyskim. przed rozpocz~ciem 
rozgrywek. nasi siatkarze po pi~ciosetowej grze pokonali 
na wyjeidzie drui:yn~ z Makowa Mazowieckiego. 

Terns stolo-wy ~ 

Klaudia Szadkowska
 
zwyciJ:zcq 

Jubileuszowego 
twnieju Sztandaru 

Mlodych 

Ponad 14 tysililcy zawodni reprezentacji Polski wlqcznie. 
k6w i zawodniezek z woje Bowiem od zwycililslwa w turnie
w6dzlw: cieehanowskiego, ju Sztandaru Mlodyeh zaczynali 
plockiego, ostro/filckiego. sied swojq karierl;< byli i obecni repre
leckiego i warszawskiego wzi{l zentanci Polski. 
10 udzlal w elimlnacjach do fina Bardzo dobrze wypadl r6w
lu centralnego 40 turnieju niei Krzysztof Slamirowsk!, kt6
Sztandaru Mlodych w tenisie ry wystlilPuJ~C 2e starszymi 0 po
st%wym. W wielkim finale w nad rok od siebie zawodnikami 
Palacu Sportu w Plorisku w zajq! w kategorii chlope6w 
dniaeh 11-121utego br. wyslqpi 1982/834 miejsce (najlepsze w 
10 96 najlepszych. Nie zabraklo wojew6dztwle wsr6d chlo
w tym finale nasielszczan. pc6w). 
Czw6rka naszych reprezentan Pawel Sokolnicki i Kuba Tur
tow bronlla barw wojew6dzlwa. ezynski lOstali sklasyfikowani 

Najwililkszy sukces odniosla na miejscach 9-12. 
Klaudla Szadkowska, kl6ra Naleiy r6wniei podkreslic, ie 
zwycil,'lzyla w kategorii dziew w kategorii d.ziewezqt rocznik 
czqt rocznik 1982/83. Jest to 1980/81. zwyci~i:yla Anna Olsz
najwir;lkszy sukces Klaudii w jej legier z Zuromi.na - zawodniczka 
dotychezasowej karierze spor nasielskiego ,Zbika". 
lowej. Dla Klaudii otwarta jest 
droga do pililcia silil w g6r~, do ALS 

z..p6l ntdIIkcyiny:
 
A Kordulewskl, A Slamlrow • A lawad.d<J, M. Wasterzy skl. Zd~c1a: T. bwadzi<J.
 
Projokt wlnlelY oraz strono reklamowa M Gnbed<1.
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