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Duszpasterska wizyta Stara szkola, we ierunki
 
Do pil;lknych tradycji Kos

ciola nalezy odwiedzanle 
wsp61not parafialnych przez 
pasterzy diecezji. Spotkania 
te majCj charakter wizytacji i 
odbywajEj si~ co piliJC lal. W 
roku biezqcym biskup plockl 
odwiedzi parafie dekanatu 
nasielskiego. Oficjalna wlzy
tacja w paratii Nasielsk na
stqpi dopiero w pazdzierniku, 
juz jednak w miesiqcu lutym 
szkoly, przedszkola oraz kla
sy "zero" miasta i 9miny mia
Iy zaszczyt goscic w swych 
murach dostojnego goscia 
ksiliJdza biskupa Romana 
Marcinkowskiego. Przed
miotem wizytacji bylo na
uczanie religii, ktore od kllku 
lat odbywa sif;) na powr6t w 
szkolach i nadszedl czas na 
pierwsze podsumowania i 
wyciqgnl~cie nioskow do 
dalszej pracy. 

W czasie wizyl ksiqdz bl
skup rozmawial z dziecmi, 
rozmawia! z nauczycielaml 
kadrq szkol oraz przedszkoH, 
Spotkani cechowala wz 
jemna sympatia i zrozumie
nie. Pedagogiczny talent 
wizytujqcego sprawil, ie 
dzieci szybko pozbyly sii;l tre
my j czuly si~ bardzo swo
bodnie prezenlujqC swojq 
wiedzf;)! umjel·~tnosci. W nie
ktorych szko ach spiewano 
wspolnie nle tylko piesni reli
gijne. ale takZe piosenki har
cerskie. W swym pasterskim 
slowie ksiqdz biskup m6wil 0 
potrzebie dobrego a nawet 
bardzo dobrego uczenia si~ i 
to nie tylko religii, ale wszy
stkich przedmiot6w i nie po
przestawaniu na ocenach 
miemych - kto bowlem chee, 
np. oddac si~ 'N r~ce chirur
gowi, ktory skonczyl sludla 
na ocenf;) miernq, klo p6jdzie 
do miernego dentysty ezy lei 

miernego technika samo
chodowego. 

Atmosfera lych spotkari 
byla bardzo serdeczna. Oby
dwie strony c E;ltnie by je 
przedluiyly. ale ezas naglil, 
bo W nasl~pnych szkolach 
na 005tojnego Goscia cze
kaly dzieci, rodzice i nauczy
ciele. 

Ks. Biskup Roman Marcinkowski
spi wal razem z ch -r m szkolnym 

Lutowa wizyla Oostojnika 
Kosciola stala Sif;) niewqtpli
wie dUiym wydarzeniem w 
iyclu oswiatowej spolecz
nosci miasta i gminy. Byla 
duiym przeiyciem dla na
szych maluczkich, zakty
wizowala rodzic6w i nauczy
cieli. Miala charakter nie tyl
ko religijny, ale j czysto ludz
ki. Korzysci z niej p1ynqcych 
nie sposob nie doceniC. Co 
najwainiejsze Jeszcze raz 
dobitnie wykazala, ie Kos
ciol i szkola wzajemnie si~ 
uzupelniajq i wspolnie majCl 
do spelrllenia wainezadanie 
w ksztaltowaniu jednostki lu
dzkiej. 

A.Z. 

Nie czekajCjc a oddanie do 
uzytku noweg budynku w Ze
spole Szk61 Zawodowych przy 
ul. Lipowej, powslaje klasa tech
nlkum dZJennego. Od nowego 
roku szkolnego dziewcz~ta i 
chlopcy bfildq mogli zdobyc dy
plom technika 0 specjalnosci 
krawiectvJO lekkie. Nauka bl;
dzie trwala 4 lata. Obok zawodu, 
bl;ldzie moina uzyskac swia
dectwo maturalne. Uruchomie
nie te] klasy teehnikum byto 
mozllwe dzl~ki wsp61praey 
szkoly z firmq Dantex. Jui. od 
kilku lal dziewcz~ta z zawoda 
wki zg!liJbiajq tutaj tajniki zawodu 
krawcowej. Teraz. r6wniez mlo
dziei. z Teehnikurn bliJdzle ko
rzysta!a z pomoey Dantexu. W 
plerwszej klasie uezniowle b~dCj 
mieli szesc godzJn tygodniowo 
praktycznej naukl zawodu, w 
druglej i trzeeiej po osiem a w 
czwartej 16 godzin. Kolejnq no
Wq specjalnosciq uruchamianq 
od 1 wrzesnia br. roku jest za
wod operatora maszyn i urzq
dzeri przetw6rslwa rworzyw 

szl eznych. Podczas rzylelniej 
naukl, uezniowle b~dq praktyko
wac w prywatnei nasielskiej fir
mle Elektroplast. Umowa podpi
sana mll;dzy dyrektorem szkoly 
Grzegorzem Duchnowskim a 
wlascicie/em przedsi/ilbiorstwa 
Tadeuszem Czachorowskim 
przewiduje uzyskanie pracy dla 
wszystkich absolwenl6w tej 
specjalnosci. Obok w/w kierun
k6w szkola przy ul. Lipowej 
kszla!cl: slusarzy mechanik6w, 
stolarzy, Iryzjer6w, kelner6w, la
kiernik6w. tapicer6w i mechani· 
k6w pojazd6w samochodo
wych. Kierunki nauczania 5q do
bierane pod katem mozliwosci 
uzyskanla pracy przez absol
went6w. Juz. niedlugo rozpocz· 
nie si~ nab6r mlodziei:y do klas 
o r6i:nych specjalnosciach. Dy
rekcja ZSZ zaprasza do siedzi
by szkoly, wszystkich zaintere
sowanych uzyskaniem lnforma
cji na lemal przyj(;)c. Informacjl; 
moina r6wniez uzyskac pod nu
merem telefonu 12-585. 

awk 

Kres w~skotorowki?
 
Od ponad czlerdzles u Jat na 

trasie Nasielsk-Pultusk jei.diq 
pociqgi kolei wqskot rowej. 
Przez Ie wszyslkie lata popular
na "ciuchcia", przewiozla kilka· 
nascie milion6w pasaier6w i kil
ka mllion .w ton towar6w. Tui. po 
wojnie, kiedy prawie nie istnia! 
transport samochodowy "W'l
skotor6wki·· mialy odg rywac 
istotnq rol~. 

Na pOCZqtku lat PI~cdZlesiq
tych opracowano ambitne plany 
budowy sieci wqskich tor6w na 
terenie kraju. W ramach tych 
plan6w w roku 1950 przystapio
no do bUdowy linii Nasielsk-Put
tusk. Budowa trwala dwa lala. W 
roku 1953 uroczyscie oddano 
kolejk~ do uzytku. 

Przez plerwsze lata islnienia 
by!a jedynym regularnym srod

kiem komunikacji IElczqcym Na
sielsk ze stolicq owczesnego 
powiatu. Pod koniec lat siedem
dziesiqtych kolejka zaczyna tra
cic kllent6w. Przyczynq tego 
zjawiska byt rozw6j transportu 
samochodowego oraz budowa 
dr6g asfaltowych. Panstwowa 
Komunikaeja Samochodowa 
byJa zbyt silnq k nkurencj'l dla 
ruchu pasazerskiego, szczeg6i· 
nie tam gdzie droga bila biegla 
r6wnolegle d szlaku kolejowe
go. Jeszcze w 1975 roku nasiel
ska "wqskotor6wka" przewloz
la 442 tys. pasazer6w. Dziesi~6 
lat p6i.niej jui tylko niecale 30 
lys. Zawieszenie przewoz' w 
pasaierskich nastqpi!o 2 maja 
1986 roku. 

dokonczenie na sIr. 5 
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Z prac Zarzqdu
 
Kolejne dwa posiedzenia 

zarzqdu odbyly si~ w dnlu 15 
i 23 lutego bi. roku. G16w
nym punktem pierwszego 
spotkania byla dyskusja z 
przeds tawicielami zarzqd u 
GKiM na temal aklualnej sy
tuacjl finansowej i ewenlual
nej restrukturyzacji firmy. Po
lrzeba takiej rozmowy wynik
la z kryzysowej sytuacji, W 

jakiej znalazl si~ zaklad. Dy
reklor i przedSlawiciele zalo
gi przedslawili swe propozy
cje. uzgodnione ze zwiqzka
ml zawodowymi, a majqcyml 
na celu wyjscie z kryzysow8J 
sytuacji. Najog61niej sprowa
dzajq si~ one do redukcji za
logi. zwi~kszenia cen uslug 
oraz przyj~cia CZ~SCI zadlu
zenia przez Radt;) MiejskEj. 
Czlonkowie Zarzqdu usto
sunkowali si~ do przedsta
wionych problemow zwraca
jqC uwag~, i.e nie wszystkie 
propozycje ZGKiM Sq do 
priyj~cia, poniewaz nie gwa
antujCl poprawy sytuacji. Po

stanowiono, ie pan dyrektor 
przedstawi lemal od slrony 
ekonomicznej oraz WIZj~ po
prawy istniejCjcego stanu Ra
dzie. 

W dalszej cz~sci zebra
nia czlonkowie Zarzqdu 
pracowali nad przygo owa
niem projektu budielu. 
Szczeg61nq uwag!;1 zwr6co
no na szukanie rnozliwosci 
uzyskania dodatkowych do
chod6w, aby nastt;!pnie byto 
czym dzielic. Przedysku
owano taki.e przedstawio

nq przez Burmistrza propo
zycj~ podl.ialu nadwyzki bu
dzetowej. ProJekt ten po 
pewnej modyfikacji posta
nowiono przedslawi6 Ra
dzie. 

Po raz kolejny wr6cila 
sprawa targowicy miejsklej. 
Burmistrl. zaproponowa! 
przedluzenie do konca roku 
umowy dzierzawnej panu 
Grzegorzowi Podgrudnemu. 
W zwiCl-Zku z lym. i.e handlu
jqcy nie zaakceptowali prze
niesienia handlu w ulic~ Kos
cielnq zaproponowano usta
wienie odpowiednich zna
k6w. aby handel odbywal sil;l 

ZYCIE 
NASIELSKA
 

w soboty lylko po jednej slro
nie ulicy Mlynarskiej. 

Kolejne posiedzenia Za
rzqdu poswif,lcono rozpraco
waniu budzelu pod wzglt;!
dern rzeclowym. Szczeg61
nCj uwagl;l zwr6cono na drogi 
i wodociqgl. Wylypowano 
najwazniejsze zadanla i 
okreslone lala, w kl6rych bf,)'
dq realizowane. Propo cje 
ZarzEjdu zostanq przedsla
wione na specjalnym. robo
ezyrn posiedzemu Rady. W 
celu zW1ekszenia moi.liwosci 
uzyskania dodatkowych pie, 
niedzy z Fundacji postano
wiono zaproponowac udzial 

30% wodociqgowanym 
wsiom W koszlach inweslycji. 

Rozpatrujqc pisma sklero
wane do zarzqdu zadecydo
wano m.in,: zakupic puchar 
n turniej szostek pilkar
skich; spraw!;1 pomocy finan
sowej osobom studiujqcym 
w szkole administracji w 
OstrolE;!ce pozostawic do de· 
cyzji burmistrza; nie uwz
glednic presby pani Alicji 
GrymaszewskleJ 0 wykup 10
kalu ze wzgledu na to. ze Jest 
to lokal uzytkowy, a ustawo
dawca przewidzial, ie ez 
przetargu moina nabywac 
lylko lokale mieszkalne; 
umorzyc GS-owi podatek ad 
nieruchomosci; udziellc po
moc I finansowej mies,,-kan
com Winnik celem wykona
ilia dokumentacji na drog~; 
podnlesc pobory pracowni
kom bibliotek; nie uwzglt;ld
nit prosby SKR 0 umorzenie 
I raty podalk drogowego, 
poniewaz Rada nie przewi
dziala takich ulg; przesunqC 
SKR-owi termin zaplaty po
datku od nieruchomosci do 
31 sierpnia. Realizacja prob
lemow uj~lych w prosbach 
mieszkanc6w ul. Koscluszki 
o gazyfikacjf;, WSI Andzin i 
Konar 0 drog~ jest uwzgllild
niana w planach lego rodzaju 
inweslycji i b~dq dyskulowa
ne przez radnych na esj'. 
Sprawy zameldowania os6b 
w lokalach komunalnych po' 
zoslawiono do decyzji burmi
strza. Pozytywnie ustosun
kowano sie do prosby Miro
slawa Wilkowskiego odnos
llIe wykupu 
ruchomosci 
drogi. 

Z~SCI jego nie
na poszerzenie 

Zanotowal 
Andrzej Zawadzki 

Kr6tko 

Jest nadwyzka! 

Po podhczeniu dochod6w i wydatk6w za 1994 rok nadwyzka w 
budzecie naszej Gminy wyniosla 1548 min sl. zl. Nadwyika jest 
vvynlkiem zwi()kszenia subwenCJi z Mlnlslerstwa Flnansow. Przypo· 
rnnijrny, VI konc6wce ubieglego roku mlnisterstwo przeka ala w 
dw6ch transzach kwot~ 1500 min zl. Pierwsza Iransza opiewala na 
kwol() 600 min zl. a druga na 900 min zl. ZarzCjd Mlejski proponuje 
przeznaczy6 nadwyzk~ na wodociCj!;ji, gazyfikacjlil oraz stacj~ uzdai
niania 1'1 dy. Drobniejsze kwoly maJCj bye przeznaczone na wymia
n(1 oklen w sali gimnaslyczneJ Szkoly Podstawowel nr 2, malowanie 
kosciola w Nasielsku i remont oHarza kosclola w CiekS'ynie. Ostate
czni decyzj~ W lej sprawie podejrTlle sesJ3 AM. 

Pomoc dla uzaleznionych 

Od niedawna w sledzlble Mlelsko·Gmlnnego Osrodka POillOCY 
Spolecznej funkcJonuje "Punkt Pomocy dla Os6b z Rodzln Uzalei.· 
nionych". Zainteresowane osoby mogq przyjse i uzyskae fachowij 
porad~ Jak r6wniez rozwiqzae SWOle problemy. Dyzury peJnlq psy· 
cholog I pedagog 1'1 kazdy pOnledz1alek i cz artek 1'1 godzinach 
16.00-18.00. 

Spotkania burmistrza 

W ostatnim tygodniu lutego burmi5lrz W. Ostrowski odbyl dIva 
wazne sp tkania. sledzlble Ministerstwa Edukacjl Narodowej 
spotkal 51,? z dyrektorem departamentu inwestycJi tego ministerstwa. 
Aozmawiano 0 mozhwosci wsparcia finansowego przez MEN roz· 
budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Burrnistrz 
rozmowy te ocenil jako owocne. Druga wizyta miala miejsce w 
siedzibie dyrekcji warszawskiego okrr;:gu TPSA. W rozmowach obok 
Burmlstrza udzial wZI~li: Andrzei Moszkiewlcz . gospodarz spotka· 
nla. dyrek10r ciechanowski890 TPSA Piotr KSlqzak oraz byly wice· 
wojewoda ciechanowski Michal Wojciak. OmawlahO caloksztalt 
problernatyki zwiCjzanej z tele onizaciq naszego miasta I grniny. 

Naprawiaj't drogi 

Kazda zmiana przynosi powazne zniszczenia nawierzchnl dr6g 
n terenie naszeJ gminy. W lutym trwalo Intensywne nawozenie 
uzlem i zwirem tych odcink6w, kt6re staly si~ prawie nieprzeiezdne. 

W minionym miesiacu poprawiono drogi m.in. w Nunie. Krzyczkach. 
Konarach, Andzinre, P'anowle, Luborninie, PiesCifogach Starych i 
Novvych. Broninku i Nowef Wsi. Prace trwaly r6wniei na dwu nasiel· 
skich osiedlach domk6w jednorodzlnnych. Ij. Krupka i Pilsudskiego 
II. LCjcznie nawieziono ponad tySlqC ton zuzlu. 

Pitki dla szk6t 

Do polOlvy marca wSZYStkl8 szkoly z terenu naszej gminy olrzy
majq po dwil? pilki. Jednq do gry w pilki;1 noinq. drugq do siatk6wki. 
Fundatorem jest Zarzqd Miejskl. Pomysi zrodzi! sifil w glowle radne· 
go Andrzeja Zawadzkiego w maJu ubieglego roku. Prezenty miaiy 
bye wrfilczone z okazjl Dnia DZlecka. Klopoty z budzetem nie poz· 
wohly lego pomyslu zrealizowac w roku ubieglym. Ale jak m6wi 
znane powledzenre "Iepie] p6Zn nii: weale". 

Wybory SottySDW 

Od 10.02. 995 roku do 2.03.1995 dokonano wyborow sollYs'w' 
Rad Soleckieh w nasl,o;puj2jcych mrejscowosciach: KrzyczkJ 7abicz· 
kl Andrzej DLUTOWSKI; Krzyczkl Pleniqzki - Madej KRZYCZKO· 
WSKI; Krzyczkl SZlirnne - Slawomir KRZYCZKOWSKI: D<'!browa . 
Wieslaw SWIERCZ; Chrcynno - Stanislaw BRALSKI; Popowo P6,l
noc - Andrzej CHARZYNSKI; Popo"'{o Borowe . Stanis}aw ZASON· 
SKI; Jaskolowo' J6zef VVIERZCHON; Lorei - Zbigniew MILEWSKI; 
Chechn6wka· Czeslaw ZOLNIERZAK; Nuna· Wojciecha KR6LAK; 
MlodZJanowo - 7ygmuni DURIASZ; PaLJlinowo . Mlroslaw ROMA· 
i' OWICZ; Aleksandrowo - Zdzislaw R6ZALSKI. 

W mlejscowosciach Zabiczyn i Krogule nie wybrano soltys6w z 
powodLJ braku andydat6w. 



Bal w lubie Seniora
 
PodobniB jak w styczniu miniony miesi'lc "zaowocowaf' wlamaniami 

do domk6w letnlskowych. l<jcznle dokonano dziesi/?ciu wlamari, w tym 
z ciu w Lelewle. Poszkodowanymi s<j g!6wnie mieszkaricy Warszawy, 

kt6r1.y na nas1.ym terenll'! posiadaFl l:Iomki letniskowe. Zlodzieje nia 
gardzq iadnym lupem, kradnq WSZ\'stKO co j~ da wYl1leSc. Zablerajq 
nawel posciel I firanki. la.czne slraty wlascicieli domk6w oplewaJCl na 
kwotlil 4.250 nowych zl. Poli 'ja w lakich przypadkach jest bezradna, 
najcz(7scleJ zostaJe powiadomiona 0 przest(7pstwie w kilka lub kilkanas
cle dn! od Z IstniaJego wlamarl1a.•• ~ 

Na terenie miasta I okolic istnq plagq Sq wlamama do samochod6w. 
NalC.ll?sciej sprawcy wybijajCj szybe i zablerajij przedmiolY bedCjce w 
pOJazdach. W Mogawle z samochodu Opel Ascona skradziono odtwa
rzacz stereo marki Fisher 0 wartosci 550 zl. W Nasielsku z Audi 1000 
zabrano odtwarzacz Daewoo war. 800 zl, z Lady Samary 1.glnf;110 radiO 
za 3201.1. W zaparkowanym na ul. Kosciuszki Polonezie Car wybito 
szyb~ 1 skradzlono radio Pllllips za 450 zl. Z Forda Transita Slojqcego 
na ul. Koscielnej zabrano radioodtwarzacz 0 wartosci 1000 zl R6wniez 
w MogowiE! ze stojqcego na podworku Renaulla skradziorlO radioodtwa
rzacz markl Sony za 800 zl. Po wlamaniu do garazu na ul. Paine], 
zlodzi J8 ze lojqc j tam Skody Favorit zabrali sprzr;ll elektroniczny 0 
warto .ci 500 zl. Nalbogatszy lup przestf;lpcy zgarn~11 po wlamani,1 Sl~ do 
cili!iarowego samochodu markl Volvo slojCjcego w Plescirogach na ul. 
Agatowej. Zabrali: 600 marek niemieckich, 54 zl i 12-calowy 1elewizor 
turystyczny. Policji udale SI~ sporq Ilose zrabowanych przedmiol6w 
odzY5kac.o ile nie zoSt8JCj szybko sprzedane. Sprawcy tych przest~pstw 
Sq n og6! znani policji. 

W minlonym miesiqcu skradziono na terenie naszej gminy pl~c samo
chod6w. Mieszkaricowi Warszawy skradziono z ul. Rynek Fiala 126 p. 
Wlasclciel wycenia s1ra1y l1a 7000 zl. W Plesclrogach z ul. Srebrnel 
skradziono "syrenk(7". Pojazd odnalezlono w Pomiech6wku. R6wniei. z 
ul. Rynek skradziono rocznego ,.malucha" 0 Wart. 10 tys. zl. W klika dnl 
p6iniej Z tego samego miejsea zniknql Fiat 126p nalei.ijcy do mleszkan
ea Ot;lbego. Pohcjanci udaremnill pr6b~ kradzlezy "malucha" z ul. War
szawskiej. Ow6ch sprawcow zostalo zalrzymanych na gorCjcym 
uczynku. Ze swoim Tarpanem poi:egnal si,? mieszkanlec Loreina, samo
ch6d 0 wart. 3000 zl zn iknql z ul. f'~I~udskiego. 

W lutym w dalszym eiCjgu sporq grupi;l przeslli'pstw stanowily wlama
nl do domow, plwnlC I budynk6w gospodarezych.l'lcznie 1.anotowano 
15 lego rod aJu przypadkow Np w Mogowie zlodzleje z lednej willi 
zabrali sprz~t eleklr niczny i ubrania 0 wartosci 4000 zl. W lym przypad 
ku pohcja prawie w calosci lupy odzyskala. Obok sprz~tu alekironlCzn e
go zlodzieje chI? nie zabieraj"l pieniqdze, alko 01, a sl('llnlo upodobaJi 
sobia silnlki elektryczne. kt6rych ~kI~dziono eZlery. 

Spektakularnym wydarzeniem bylo wlamanle do biur ehlodni przy 1,11. 
SloneC1.nej. Sprawey trzykrotnie wchodzCjc do srodka wyniesli sprzl;l 
biurowy, art. spozyweze Ichemiczne 0 ICjcznej wartosci 5580 zl. Podc1.as 
ostatnlago wejscia zostali osaczeni przez policj'il. W trakcie pr6by ueie
c:zkl skaczqc z S-metrowego dachu doznall obraieri ciala. Sprawcaml Sa 
dwaj mlodzl mieszkancy naszego. ~i~sta. 

iednej z naslelskic szk61 podstawowych grupa nieletnich wymu
szala pleniadze od II1nych ucznl' w. Uzywall gaz\,l I blli SWOje ofiary. 
Wszyscy 1.ostall z.ldentyflkowanl ~r:e:z poliCJ~. 

W Jednym z dom6w w Ceglelm Psuckiej doszlo do wybuchu buIll 
gazowej. Mleszkanlec domu doznal powai:nyeh poparzeri I i II stopnla. 
Lokal prawJe calkowlcle 1.ostal zniszczony. Przyczynq wybuchu byto 
nieoslroi.ne obchodzenie si~ z g~z;~. 

W mieJscowosel . aullnowo dokonano napadu na listonosza. Czterech 
zamaskowanych m~iczyzn obezwladnllo dor,?czyclela, nast~prlle wsa
dzill go do bagaznika samochodu Mitsubishi. P I zd zostal w z8sniej 
skradziony w Warszawie Sprawcy wywieili ofiar~ do lasu w Chrcynnie, 
pozostawiaJqc go w bagai.niku pojazdu. Llstonoszowi zabrano kwot~ 5 
tys zl. kl6r<j mlal na wypJalY rent I emerytur. Sprawc6w napadu dotych
czas nie ustalono. 

a lerenle mia la ujawniono trzy falszywe banknoty. Owa 100 tys. ujaw
niono w banku PKO BP, a Jeden 0 wartosci I min zl w Banku Sp6ldzielczym. 
Plenlqdze byly wprowadzone do oble9~ na largowisku miejskim. 

Mieszkaniec Plesclrog6w Nowych dopuscil sifil ezynnej napasci na 
funkCJoTlarlusza POIICJI b~dqcego W trakeie wykonywania czynnosci slui
bowych. M~zczyzna byl pod wp,Y:"'~;' alkoholu. 

W ostatninl dniu lut8go policjanci z KP w Naslelsku przy ud1.iale 
runkc)onarluszy Wydzialu PreweneJI Ruehu Drogowego KW w Clecha
Clowie przeprowadzill akcl'? na drogach naszej Gmilly zmierzajqcq do 
poprawienia stanu bazpleczar'lstwa. Lqcznle skon rolowano 98 pojaz
d·w. Wypisano 19 mandat6w na sum~ 430 zl, sporzCl.dzono 14 wnio

kow na Kolegium dIs Wykroczeri. Zatrzymall r6wl1lei 5 dowod6w 
re,estr cYJnych. W akCJi bralo I)dZJal 20 lunkq narluszy 17 radrowoz6w. 

Juz od rzch lat W Klubia Seniora 
mieszcz'lcym si,? w siedzibie Cen· 
trum Pomocy Spolecznej odbywa 
si~ tradycyjny 
bal wienczqcy Saniora. Atra

kcjami balu byly koniec kamawa
lu. Nie inaczej wyboru kr610· 

wej I kr61a ball),bylo I w tym ro
kt6rymi 1.ostall kU. W zabawia 

uczestn Iczylo Ewa Czachoro' 
ponad szesc wska i Wieslaw 
dziesif;lciU sta Zmyslowski. 
Iych bywale6w Wybrcuicy b~dq 
klubu, Kaidy z panowall ai do 
nich wptaci! przyszlego ro
kwotf;l sto tysili1 ku. W Gzasle 
cy starych z!o
lych. Pieniqdze 
przeznaczono gl6wnle na 1.akup 
plodukl6w iywnosciowych. z k16· 
rych przygo1owano smaczne potra· 
wy. przy akompanlamencie zespolu 
muzycznego bawiono si'il do trzeciej 
nad ranem. W przerwach przygry
wala kapela skladajqca si~ ze 

Wspomnienie 

yl mOl nauczycielem 

W pierwszych dniach b,ezqcego 
rok\,l Nasielsk pozegnal na zawszs 
bylego kierawnika idyreklora Szkoly 
Podstawowej nr 1 pana Michala Mi
chaleewicza. Stalo sl~ 10 Wpi cdzi . 
siqtq rocznicfil jego przybycia do 
miasta, Z tych pifilcdziesl~ciu lat jego 
zamleszkanla w naszym grodzie 
przynajmniej czterdziesci to okres 
wytfilzonej. solidnej pracy na rzecz 
]ego mieszkane6w. W ostatnich la
laen swego zycla korzystal z zaslu
lonej emerytury. 

Przypomnijmy sobie niekt6re wy· 
darzenla z Jego zycia. Urod1.ll sifil w 
1910 roku 'II matej mi jscowoscl 
Prusy na Kresaeh Wschodnieh. 
Szkol,? podstawowq, a nast~pnie 
Seminarium Nauczyeielskre ukori
ezy~ w Samborze w roku 1929 r w 
tym tei loku rozpoczql prac,? !la
uczyclslskq. KolsJno uczyl w Biela
nach, GI imeach, Slrzegocin la, 
Zdzieboiu i Ulaskach. Wszys1ki te 
szkoJy znajdowaty sifil w powiecie 
pulluskim. Wojna zastaia go na pla
c6wce w Ulaskach gm. Somianka. I 
tu pracowal do roku 1942. ad lego 
roku do jesieni 1944 ukrywal Sl~. Z 
chwil q wyzwolenia w5chodnlej 
czr;Jsci powiatu p Ituskiego na nowo 
podjql prac~ w szkolach organlzujqC 
ieh praC\l. Z polecenia Wydzialu 0$
wiaty w Puttusku w lutym 1945 r 
obejmuje kierowlllctwo szkoly w Na
slelskU I plac6wkq lq ki rUje ai do 
emerytury, 

skrzypka i akordeonlSty. Obydwaj 
muzycy w dni powszednie uczestni
CZq w pr6bach ch6ru dzialajqcego 'II 

ram a h Klubu 

imprezy rozpro
wadzono IOSr. 

loterii fantowej, kaidy po 5 tys. z. 
Uczestnlcy zabawy mieli okazj'il wy. 
losowac Wiele pozytecznych fanta'll. 
Rozchodzqc Si'il do domow, wszy~ 
scy obiecali sobie spotkac Sl,? za rok 
w tym samym miejscu. 

(awkJ 

w tym czasle klerownlclwo nle 
polegalo tylko na admlnistrowaniu 
placowkq. Budynek sz.ko!y w Nasiel· 
sku pelnl! ;eszeze wtedy funkcj~ 
szpitala wojskowego, totei. trzeba 
bylo szukac lokalu zast pezago. 
Brak bylo wszyslkiegc - lawek, ze· 
szytow, p mo y naukowych, a
uczycieli, Szukal sprzymierzericow i 
sympatyk6.w oswiaty. Nie liezyl go· 
dzin pracy. Angaiowal si~ w prac~ 
na rzacz mlasia. pomagal przy orga· 
nizaeji liceum I przedsz.kola, bibllote
ki rniejskiej, dLialal 'II radach naro
dowych. Udzielal si~ w ZwiCjzku Na
uczyciel twa Polskiego. Mial przy 
tym czas na samoksztalcenie i dzie· 
I~nia sifil swymi d05wiadczeniami w 
Zyeiu Szkoly i Glosis Nauczy iel
skim. Wielokrotnle pelni! funkcjf;l 
radnego Miejskiej Rady Narodowej. 

Pan Michal Michalcewlcz cleszyl 
Sl,? sZi\cunklem i uznanlem przelo
zonych. bo dobrze sluzyl polskiej 
szkole, dobrze slUzyl swojemu mia
stu. Wydaje si~, ie nip. mniej wazne 
jesl uznanie, Jakie zyskal U swofch 
kolegow nauczycieli Iswoich wy ho
wank6w. Wymagal wiele od innych, 
al w pierwszym rz~dzie wymagal 
wiele od 5i bi Obowlqzk w s6, 
systematyelnosc, konkrelnosc i 
skromnos' to cechy tego wspanla
lege pedagoga. Te jego zalety wi
dziellsmy szczeg61nle wtedy, gdy 
\,Iczy! nas matemalyki. Moze niekie
dy wydawa! si~ niekt6rym nieco os
eilly. Wrazenie t jednak pryskato, 
kiedy na lekcjach spiewu br I do rqk 
skrzypkll gral, a gral pi~knie. Jaki:e 
wtedy bylliryczny jaki bli ki naszym 
dziecif,Jcym sercom Ocena ta nie 
uleg!a zmianie wraz z. uplywem lat, 
a jej wyrazem bylo liczne grono by
Iych ucznlow, nallczYCleli. przYJaci61 
i zna'o ,ycil, kl6rzy towarzyszyll mu 
w jego ostalniej drodze. 

Andrzej Zawadzki 

IYGIE 
NASIELSKA
 



SYLWETKI
 
ITHeJsca orzymUSOW9J pracy. prze
bywa lam az do wyz.wolenia Na 
wiosn~ 1945 roku podejmuje pra
c~ w nasielskieJ lokomotywownl 
przy naprawle parowez6w W tYTI 
samym roku zOSlaJe powoJany do 
wOJska, Ponad dwu1etnlq 5luzb~ 

odbywa Wiednej Z baz marynarki 
wojennej. Po wYISCIU z wOjska 
wraca do pracy w PKP. W 1953 
roku skollczyl kurs maszynlSty p 
rowoz6w. a w 1967 kur:; na lo~o
motywy spallnowq. W , 9/8 roku 
zdobywa djlplom mlSlrza 'IV zawo
dZl8 maszynlsty spaltnowych po
Jazd6w lrakeYJny n Przez prawle 
30 \a pracy laka maszynlsta zalru
dniony by! w czterech lokomoty
wownlacn. Ii, Naslelsk:. Wars:zawa 
Wschodnla. Warsz.aw Odolany IRyszard SECH 
Warszawa raga W hstopadzieUrodzil Sl~ 4 IUlego 1924 roku w 
1981 roku przec adz- na emp.rytu·Warszawl9 w rOdZlnlEl I(olejarsklej. 
r~ W czaSle 351at pracy dwukrolJest zonaty od 45 la1 Zona Waro
ne udekorowany odznaez.enlaml nika Jest renC1stKiI_ Docnowal SJ~ 
resortowyml m In zIoI'l odznakq troJ9a dZleCI: corek Jadwigi I !l
przoduJ<\ ego koJejarza, Od 1980 biety ora2 syna Sylwestra Jesl 
roku lest czlonk,em NSZZ ..5011szcz. 'Iiwym dZladk,em p'eclu 

arnost", W 199D roku zostaJewnuczek I Irz.l3ch wnuczkOw. Od 
wybrany Radnym w p,erwszychroku 1930 mleszka W Mogowie, 
wOlnYC111 damokratycznyeh wyboS,edmlok.lasowq slkoll;l POW5Ze
rach amorL(jdowych. Prawlachn'l skor'iczyl w 1938 roku w 
prZez. calq kadenejl;1 palnll lunkcl~PleSClroga . W czasle okupaql W 
cztonka Zarzqdu MleJsklsgo. W1940 roku zoslaJ9 WYWI9ZIOr.y w 
oslatnrch wyborach ponownle zookohce dZIS181Sz.ego P,sza, gdzla 
staje wybrany radnym w sWaimpracul lako robotr.lk przymusowy 
okrt;lgu wyborezym. Jego dewlzqw gospodarslwle nleml8cklego 
jesl nlesc pomoc pOlrzebulilcymobszarnlka. W roku 1942 uot?ka z 
NIB odmawlat jei nlkomu WIOmlf:'jsca pracy. Do czerwca 1943 
kszosc wolnego czasu zaJmujoroku ukrywa Sl~ w okoltcach Na 
mu dZialalnosc spoleczna Do n19·srelska W lym samym roku zosta· 
dawna sporo cz.aSt; poswll;lcal na 19 ziapany I esadzony w obelle W 
wqdkowanle, obsenre zajmule SJ~Dzialdowle a nasll;1pnre WKr618W
hodowtil krol,kow. ell Z lamti\d loslale odeslar.y do 

Andrzej W1ERZCHON 
Urodzil SII;! pod znaklem Kozio

rozea 7 stycznla 1958 roku w Czaj
o:aeh Zonaly. Zona Allera zalmul8 
Slf;l wychowywantem dwoeh sy
n6w' 9 lelnlego Artura 17-lelnili1go 
Adama 

Do Szkoly PodstawoweJ w P,es
c,rogach uezf;lszezal w la ach 
1965-73. Po t;konczeniU podsta
w6wkl podl~l nauklil W Technlkum 
RadlOWym w Pultusku W roku 
1978 zdobywa dyplom technlka 
leklronlka I uzyskuJe sWladeetwo 

maturalne. W tym samym roku 
zdaJe egzamlny na Akademle Wy
chowania Flzycznego w Pozna
nlu. nle zostaje Jednak przYIli'ty z 
powodu ogranlezoneJ i1czby n,oz wlaSclcleiem w,elobra020WEt
mreJSC. Na jesienr 1978 roku zo go, prywatnego sklepu. W 1994 
stale powolany do odbycla zasad roku po raz prerwszy starlUle w
nlezel sluiby wOJSkOWBI wyborach samorz'ldowych zela
Dwuletnl'l sluzbf;l pelnl w Woj bywajc\c mandat radnego. Na dru
skaen l'lcznosc1 W Mr<\gowlEl Po glel sesJl Rady MleJsklej zostaJe 
opuszczentl! armn podeJmuJ8 pra wybrany leJ w1ceprzewodnlczil
Cf;l w Zakladach Mera-lam Do cym W czasie trwanla SWl)jeJ ka
1986 praeuJe 1 ko brygadzista w dancjl zamierza doprowadzlc do 
kontroillako~ci, W tym samym ro wybudowanla wodoclC\gu w Pies
ku zmienla zaklad pracy przeno crrogach Starych przyczynic 51(l
52 c SIt;! do orywatnego zakladu do leleronlzaeJI swolego okregu 
mechanlcznego w N wym Dwo wyborczego oraz poprawic JakosC 
rze Mazowlecklm, gdzle praC\JJ8 dr6g lokalnyc1. Jego hobby to fila
do dZlslaJ. Od 1991 roku Jest row telistyka. Od ponad 9 tat zblera 

znac.zki. ma Ich bogalq kolekcJ(l 
W wolnych cnw,Iach lubi pomuzy· 
kowac. grywa)'1c na akordeonie I 

gltarze. U ludzl cenl prawdom6w
nose I UCZClWOSC Ism K1aruje siQ 
tyml zasadaml I I 

"Bqdi: pozdrowiony gosciu nasz" 

Wiz ta ksiedza biskupa 
Romana Marcinkowskiego
 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej
 

w Nasielsku
 
dnia 21 lutego 1995 roku
 

akiml slowaml piesni wltala I nawiqza! si~ ml{)dzy Goscrsm a 
zapraszala w ~oseinne swo)e mlodziezq wprogramls pI.: "Slo 
progi. kSI~dza blsKUpa Romana pytan do..... W Imisnlu uczni6w 
MarClnkowskiego, mlodziez I pytanla kSIl~dzu biskupowi za
pracownlCy lasadnlczeJ Szkoly dawa/a uczennica klasy IrzecleJ 
ZawodoweJ w Naslelsku. - Bogumila PJwowarska j uczen 

Doslofny gose, jego Eksce klasy drugleJ - Daniel Doma/a. 
leneja kSlqdz biskup Roman Byla to pit;kna I pouczaJqca dys
MarCinkowski. przybyl do na· kusja na tamaty blisk.ls i intere
szej sZkoly z gospodarzem na sujqce mlodziez, lak cz~sto za
slelskiego d kanatu - kSI,?dzem gub10nq W dZISle/sze), trudnej 
pralatem Kazlrnierzem Snle rzeczywlstoscl, m odzlez, kt6ra 
gocklm Na przybyeie szanow WCIClZ poszukuje SWOjego celu I 
nego gosc1a oczeklwano w na ieJsca w zyciu. 
PllilCIU I skuplenru. W powltanlU Spotkanie zakonczono jed
uczennica klasy IrzeCie/. Edyla nOSClq podanyeh soble rCjk I cd
lblkowska, w lmleniu uczni6w spiewaniem piesn pl.: "Abba 
sklerowala do ksi~dza blskupa Ope", 
slowa radose! i nadzlel , kt6re "Radosne i szcz~sliwe Wa
wyrai.aJq wlarli! W 80ga I Gzlo sze lwarze na dlugo pOlostanq 
wleka. Zwrac3JqC si~ do dusz w mOjej paml~ci'" - te :;/owa wy
pasterza diecezji m6wila te slo powiedzial ksiqdz biskup na za
wa: konczenie spotkanla z m/cdz! 

" iech Twoja tu wizyta, Dragl Zq. Wyrazlt r6wniaz nadZiej'\il, ze 
Ojeze, bli!dzie dobrq uprawq jeszeze nleraz bcdzie mog gos
gleby naszych dusz, a Twole elc w flaSZS) szkola. Zaszczyell 
slowo skierowane do nas, b~· nas r6wniez swojq obecnosclq 
dZle rzucenlem zlama. kt6re pterwszy dyrektor szkoly, pan 
padly na zlemi~ urodzaJnq, Tadeusz Jerzelkowski, ktory na
wzrosly i przyniosly plan slokrol uczal I wychowywal kllka poka
ny", lari mlodzlei.y I pozostawil wlale 

Pan Grzegorz Duchnowskl. wspan1alych lat zycia wmurach 
dyrektor szkoty wlta/qC kSI~dza naszeb'szkoly. Wydarzenla lego 
blskupa, przedstawll zarys hl dnia ~dq niezapomnianym 
stOrti szkoly. sytuaCjlil obecnq I przezyc,em dla mlodzieiy, obe
WIZJ~ przyszlosci ZWlqZanq Zbu cnyeh I bylych pracownik6w 
dowq okazalego, nowego bu szkoly. bowlem tego dnia spelnil 
dynkU, w 1<t6rym powstanle ze SJ~ nakaz mlsyjny dany uczniom 
sp61 szk61 zawodowych. i Apostolom prz z Pana Jezusa 

Slowa kst~za biskupa skie "Idwe i~c I nauezaJcie". (Mt. 
rowane do mlodzlezy rozlado 28.19) 
waly oliejalnq atmosler~. Zywy I 
S roeany konlakt oraz dialog Opracowala: B. Modzelewska 



i 

•et 
Z sdsnl~tym sercem przeglq

dam poiblkle za starosci kartki, na 
kt6rych napisano: "W roku 1904 
mlesz aney Nasielska J okolicz
nyeh WSI" dokt6r Stefanski, ks. 
Grochowski. s~dzla Grzebskl, Ka
zimierz Lasocki, Adolf Kossakie
wiez, Feliks Ros kowskl. Jan 
Grabowski, Zygmunt Ostrowski, 

eliks Strzyiewski. Franclszek 
ChOJnacki, Ludwik Pqtkiewlez, 
Jan Laskowski. Lucjan Komosin
ski, Szczepan Urbanski i Blor'iski 
zorganizowall w Nasielsku sp6lk~ 
rolniczo-handlowq z udzlalaml po 
10 rubll". 

A wi~c naslelski mu GS-owl 
slukn~jo lUi 90 la1. C6i obylo si 
bez swietowania. syluacja bo
Wlem temu nie sprzYla. Nle braku
]e wroibJlow, I<:t6rzy przewfdujq, 
ie staruszka nie dociqgnie selki. 
Byloby to bardw smutne, tragicz 
ne. trudne do wyobraienla, spol
dZlelnla b wiem rwale zrosla sil;) 
z mlaSlem r byla wainym czynni
kiem wplywajqcym najego rozw6j. 
Jej hlstorla to historia wielu nasiel
skich rodZH1. 

Wrocmy jednak do jej pocz'll
1<:6w. Miejscowy kronikarz pisa/: 

"Wkr6tce zalegalizowana sp6
dzielnla, powl~kszona znacznle 11
czb q zlonl<6w, uruchomila 
handel ielazem I r6i:nymi wyroba
mr z metall w Nasielsku w d mu 
przy ul Rynek 26. Handel prowa
dzil czlonek zarzCldu Fellks Slrzy
zewski z malq pomocq. 
Sp61dzielnia rozwijala sil;) szybko 
ku og61nemu zadowoleniu, totai 
liczba jej czlonkow stale pOWI,
kszaJa si~ I JeJ zasoby rosty bez 
przerwy Wkr6tce zaszla potrzeba 
duzego POWllilksz nta pomiesz
czen sklepowych... Wtedy upo
wazn lony Zarzqd kuptl dosyc dUiy 
don murowany, pi(1trowy z ob
szernym podw6rzem w Nasielskll 
przy ui. W,:Hszawskiej 2, w kt6rym 
urzCjdzl1 duiy sklep z dwoma weJ
sciaml Z ull y. W sklepls tym pro

iedaleko Kes w~s
 
wadzono handel ielazem z galan
teri q melalowCj, artykulaml spo
iywczyml I matenalami 
odzlezoWYTlI z wlaseiw(j galante
riq I sp61dzielnl3 rosla Ilczbq ellon
kGw, matenalow I plenledzy". 

Cllcialoby si~ powledzlec: ser
ce rosnle pa rzqe na Ie czasy. A 
czasy byly roine I nleraz nad 
Sp61dzielni q zbleraly Sl~ chmury, 
bo w dlugim lej iyciu mlaly miej
sce dwie wojny swiat we. Ale i 
one jej nle zmogly I po kaidej 
dzwigala sili! i rozszerzala zakres 
swego dZJalanla. W zapiskach 
pami~tnikarza ezytamy: "Posz 
rzona tak sp61dzielnia zyskala 
sympalli;l spoleezenslwa Zacn~
cony rym przewcdnlCz<\cy Jli!dra
szko, upowaznlony przez wladze 
odnosna, zorganizowal filiE;l - od
dZlaly Sp61dzleln w PUl1usku, 
G'lsocinie i SWlerczach, kt6re 
dziE;lkl dobrej organlzacji, odpo
wlednlej obsadzie doswiadczo
nyml sHaml kierowniezyml 
rozwln~ly si~ szybko i calkowicie 
wywlCjzaly si ze swych zadan, a 
sp6ldzlelnia rozrastala sl~ WClqZ 
IIczbq cZlonkow przy mJllono
wych obrolach handlowych i kro
clowych zyskach. 

W pl{ltnascle lat po ostatniej 
wojnla "chociaiJui nie sWlatowej" 
nle obserwujemy rozwoju naszej 
Gminnej Sp61dzielni Wladze jej 
walczq lwardo 0 przetrwanle. Ja
kie Sq przyczyny r gresu? ezy SCl 
to tylko przyczyny biektywne. 
wszak do drugiej wDjny swiat wej 
jubilatka bardzo dobrze prospera
wala w trudnych kapltallstyeznych 
warunkach. Ja potraktowac 
stwlerdzenie jednego z naslel
skich biznesmenow, kt6ry powie
dzial: ,,OJ, gdybym ja mlal ten 
zorganizowany system przeda
iy, ten transport. Ie p wlerzchnie 
magazynowe. k16re ma GS, to w 
Nasielsku iaden prywaciarz nI 
mia/by szans", 

A.Z. 

dokorlczenle ze SIr, 1 

W lalach siedemdziesiqtych I 
osiemdzieslqtych rocznie prze
wozono ok. 100 tys. ton lowaru, 
gl6wnie pallw I nawoz6w sztucz
nych. Kryzysowym dla ruchu to
warowego by! rok 1990 kiedy 

otorowk"?
 
nie pracownikow, kt6rzy jeszcze 
pozoslali na wqskiCh torach. W 
grudniu ubieglego roku w Urzli!
dzie Wojew6dzkim w Ciecha· 
nowie odbylo sif,7 spolkanie pos
wili!cone przyszlosGI kolejki. 
Uczeslniczyli w nim przedslawi
ciele Mlnisterstwa Transportu, 
PKP, wladz wojewodzkich 

przewieziono 51 tys.ton. W roku 
ubieg!ym przewieziono tylko 33 
lys. ton !adunku. Spadek prze
woz6w spowodowal znaczne 
zwi~kszenle dotacji do ulrzyma
nia linil ze strony PKP. W roku 
1994 koszt LJtrzymania infrastru
ktury i 24 pracownik6w wynl6s1 
ok. 2,5 mid starych zlotych. 
Wplyv.ry zas wynosily 20% tej 
kwoty, ezyli 500 min zl. Syluacja 
la zmusila Zarzqd Kolei Dojaz
dowych CDOKP w Warszawie 
do poszukiwania partnera, kt6ry 
przejqlby deficylowCj Ii nil;! lub 
dofinansowal jej utrzymanie. 
PKP na ewentualnej transakcjl 
nie chce zarabiac, gotowa jest 
oddac caly majqlek bezplalnle. 
Warunkiem jest ulrzymanie tun
kcjonowania linil oraz zatrudnie

zainteresowanycll samorZq
dow. Jedynym konkretnym po
stanowieniem byto zawieszenie 
realizacJi decyzji 0 wstrzy
rnaniu lransportu do kone 
marca bz. roku. Dodalkowy 
czas mia! posluzyc znale
zieniu ostatecznych rozwi q
zan. Jak poinformowal nas 
zast~pca naezelnika Zarzq
du Kolel Dojazdowych 
CDOKP Adam Gerstman 
do korica lutego bz_ roku ani 
w jewada ani samorzqdy 
nie zdecydowaly si~ przeJqc 
lub dofinansowa6 kolejki. W 
przypadku gdy do 31 marca 
nic nie zmieni si~ w lej spra
wie PKP rozwaza mozliwosc 
dalszego lJlrzymania Iinii 
Nasielsk-Pultusk. 

c.d, Na zamku nasielskim - A. Zielinska 

W pi~kny wiosenny poranek pan starosta ostrowski, sledzqc 
na wygodnym krzesle na ganku, slucha! raportu dow6dcy swojej 
nadwornej milieji. 

Pan Nikodem laszcz wysluiony zolnierz, noszqcy lytu! kapi
tana, mial pod swojq komendq osiemdziesili!ciu ros!yeil parob
k6w, z wlosci Staroscinskich. Uczyll sit;! oni w zimie muszlry, 
slrzelania i wladania bronia, koleja odprawiali warty i straze, 
Ubrani w barwl;1 panskq; w zwyczaJnym zas czasie, jak wlasnle 
teraz, kiedy: "wygnala Marsa Ceres gospodarna" ledni odko
mendenderowani byli do spuszczanl8 wody z ozimin I poprawie
nia row6w, inni pobijali dachy, grodzili platy wkoJo ogrod6w. 

Pan kapilan samotrzec chcial wlasnle objechac lasy. czy si~ 
gdzle jaka szkoda nie dzieje. 

- Patrz waszmosc - odezwal si«;l starosla - co tam za w6zek z 
lasu si~ wysuwa, nle kwestarski, a snac do nas jedzie. boc la 
draga tylko do zamku prowadzi! Kaz waszmosc wyjechac w 
boczny dziedziniec, a jezeli do mnie Interes, to lutaj poprosic. 

Kapitan oddal uk!on wojskowy i mimo swoieh szesciu krzyzy
k6w. rainie pospieszyl naprzeciw wJeidzaJClcego wlasnle w 
pierwSZq bramf,7 szlachcica. 

Przyjezdny zatrzymal konika, przywiqzal lejce do p6ldrab

k6wl zsiadlszy, pokr~cal slwegoWqsa. patrzacnazblizajqcego 
si~ laszcza. 

- Czyz mnie oczy nie mylq? toi to Jasiek Zaremba! - wykrzyk
nql z daleka kapitan . 

. Nikodeml wltaj braciel a skadZ.es si~ lu wZlql- pyta! przyby!y. 
Ja tu jlrZ ad kilku lat parobk6w musztrujf;J, a was skqdze Bog 

prowadzi? 
Z Wiednia, prosto ad tych szoldrow przekletyeh. 

Dwaj weterani sciskali sie serdecznie. 
- A loz to wieki nie widzielismy sif;l z sobq - mowil Zaremba. 
- Ostatnl raz pod Parkanami, pamlli!tasz? Bylo tam porzqdnie 

ciasno, ja zostalem ranny na plaeu i nie jui 0 reszcie towarzy
szow nie slyszalem. 

Tyle wsp61nych wspomnien odzylo w jedneJ ehwili, lyle pytar'! 
cisnli!lo sie na usta, ze obaj starzy byliby zapomnieli 0 calym 
5wieeie. laszcz jednak przyzwycza)ony do w jskowego rygoru, 
przypomnial soble zlecenie starosly I poprowadzil kamrala 
przed oblicze panskie, usuwajClc sie nast~pnie n" bok z usza
nowaniem. 

Starosla od razu poznal oJcowskiego slugli!, przywltal go 
bardzo serdecznie i pocalowal w g!owe. gdy lani:e scisnq! 
pana za kolana. Nast~pnie poprosil za soba do kancelarll, tam 
prawle gwaHem posadzi! go na zydlu, przemawiajqc w ten 
spos6b: 

- Kochany Panie Janie, proszli! was m6wic 0 sp_ ojeu naszym. 
3 



KRZvi6WKA Nr 1/95
 

Rozwiqzanie krzyi6wki - aforyzm T. Fangrata: prosimy 
przesylac do 31 marca 95 r. 

Do wylosowania - nagroda niespodzianka 

Poziomo: 

6 - Powroz, gruby sznur, 8 - Tka jq na S rychu, 11 - Balowa 
'zb , 13 - Miasto w Japonii, 14 - Biusthalter. 16 - Dom dla 
sluiby dworskfej, 18 - Umowa handlowa, 20 - Przewiewny 
tos tareiey, 21 - Nagroda w loterii, 22 - Narzqd wzroku, 23 

Solenizantka Z 27.X., 25 - Na pili!eiolinil, 26 - Zimq na rzeee, 
2 - Szroni skronie, 31 - Polski pistolet, 33 - Europejska rzeka, 
34 - Poprawka na fotografli, 8 - Pies jak kruk, 39 - Linka 
ieglarska, 40 - Dalekopis w teletonie, 41 - Funkeja trygo

ometryczna, 43 - " ...do radoscl", 4 - Wada wzroku, 45 
loty polski. 

Plonowo: 

1 • Na zagl6wee, 2 - Odr~czne pismo, 3 - "".olimpijski" 
Parandowskiego, 4 - Film z Jimem Carreyem w roli gl6wnej, 
5 - Oszustwo, 6 - Do pieczf;1towania Iistow. 7 - Zdrobniale 
Anastazja, 8 - Kartka z g6r. 9 - Czeski motor, 10 • Syn cara, 
11 - "swi~ta" po wlosku, 12 - Rzymska waluta, 15 - Dzwi~k, 

17 - Zolnierz AL, 19 - Wqsaly mialcze " 21 - CZlilsC cykl ,24 
- Antonlm "wysoko", 27 - Poeta angielski XVIII w., 29 - Imi~ 

m~skie (13V.), 30 - Atomowy, lub uklad ogniw elektrycznyeh. 
32 - Miaslo na skraju Borew Tueholskieh, 35 - Strus afrykan
ski, 36 - ...w bok IlJb w dal, 37 - Konskl tyl, 40 - Reklamowe 
mydelk ,42 - R dzaj ci~zkieJ gleby 

Repertuar 

kina "Niwa" 0 15.03-10.04. 

16-19.03.95.
 
"Blink" dramal kryminalny, prod. USA. cena bilet6w: 3,5 zL
 
2-26.03.95.
 

"BrzdClC w opalach" komedra przygodowa, prod. USA, cena 
bilet6w: 3.5 zl, godz. 17.00. 

23-26.03.95. 
"KHent" sensacyjny, prod. USA. cena bilet6w: 3.5 zl, godz. 19.00. 
30-02.04.95. 
"SpeCjalista" ensacyjny. prod. USA, cena bilet6w: 3.5 zl, go . 

7.00. 
07-10.04.95. 
"Akademla policyjna - misja do Moskwy", komedia, prod. USA. 

cena bilet' w· 3,521 godz 17.00. 

Mialem wprawdzie relaej . z Wlednia a JeQo smlerci, alem ciekaw 
szczeg616w. Bali mnle to, ze blogoslawlenstwa lego ni otrzy
malem. Tak sr~ to wszystko nagle stalo. 

- Zare ba. rozezulony t kim przyj ciem, westchnql serdecz
nie, a kiedy zaczql opowiadac 0 ostatnieh chwilacll starosty 
r6i:anskiego, Izy spada~ mu na slw Wqsy-0/', umar! m6] pan koehany, nie tak jak powinlen byl umieraC. 
umar wsr6d obeyeh J na obeej zlemi. Przyszedl ten nieszczfils
liwy napad podagry, zawolano medyka, ten kazal pic jakies 
paskudztwo, tak tez sllil wszystko pod serce podbilo. Siedz/il przy 
nim w nocy. a on tylko ci<\gle z nleboszczklem kr61em rozmawia: 
"Slawi~ Sl~ powlada, stawiCil do apelu, moiecie na mnie liezye 
Wasza Kr6lew-ka Mosc!" 

A mnl8 az wlosy na giowis powsta!Y! jui wledztalem, ze 10 
pewnie konlec. Polem nlby oprzytomnfal, zacz'll wspominac 0 
synach: 

- J6zefal opiekuj si~ ary I'll  powt6rzyl parlil razy i z nql 
Rano wola mnie do siebie. 
- Janie, idz po ksiliJdza Ferdynanda kapucyna. 

oszed/em. W cell zastalem ksi!;dza Wiltena lezuitl;!, kapela 
na kr61ewicza Jak6ba. 

Przyszli wil;!e obydwaj, pytajClC 0 testament; zacz~t'l pisac, ale 
nie dokonczony. Dopiero owi ksililia po rozmowie z panem 
starostq, testament dokor'iczylll uczyniII kr61ewleza Jak6ba opie
kunem staroscianki. Potem m6j pan biedn spowiadal siQ. przy 

jq! Sw. Sakramenty. a kiedy panna staroscianka przyjechala, to 
juz byl nieprzytomny I nikogo nie poznawal. Skonczyt zycie 
przed wieczorem. I tak Z leg palacu Starhemberg6w, gdzie 
'ldbywal Sl~ ki13dys jego w sele, wyprowadzilisl1 y go na wi 
Gzny spoczynek. Mnle tez taka zdJ~la za krajem tf;sknota. tak mi 
jUz. Ie nlemcy obrzydly, i. zebraw zy moje manatki, bylbym tel 
chwill ueiekal, ale musialem zatrzymac sil;! na odebranie leI 
sumkl. kt6rq mlalem zlozon<l u lasnie wlelmoznego slar sty, a 
na kt6rq obllg by/ ml wydany. Formalnosei byty dlugie, bo wszy
stko opl8czliltowano. 

NareszcJe tydzien temu przywl6kl m si do Zaremb szlaehee
kich. Mam lam kilka wi' k gruntu, na kt6ryeh zostawilem brata 
Iryjecznego. Chcial mi zaraz zdac zarzqd I raehunki, ale 0 tern 

patern. 
Ja zas najpierw udaJlil do }asnie wielmoznego pana z padzit;l

kq, za opiekf; nad wnuGzkq rz pokornq prosbq, zebyWlelmoiny 
pan tF,! mojq chudoblil na prowizJlil WZI<'lC raczyl, to przeznaczam 
na wiano dla Anulki, a gdziei bezpieeznie sze te pleniCldze, jak 
w skarbi jei fask wych dobrodziej6w. 

OSlatnie slowa slarca, oproczstarosty, mialy druglego slucha
cza w os hie ml de] kobtety. Byla to staroscina oslrowska z 
dornu Konkordia Fazin6wna. Szczupla, srednlego wzrostu. me 
byla wlasciwie pil;lknq, ale mlala oezy peine wyrazu, przez kt6re 
anielska patrzy/a dusza. Byla tei' kochanq i uwielbianq od wszy-
Ikieh, co iq otaczall. (c.d.n.) 



GEODETA UPRA WNIONY
 
I/I~r i1/~ . .IUUT 1./:'11 .l.v/)OHSKI 

.\'lI'iat!,,:y IIslu,1!,i HI ;.akresie: ~! 

·i	 puJ/lal> I rll/gralli\./<lIlic l1icr\lchumu~..;i 

•. "p,lr/itd/;ll1ic map <.Ill cell)\\' pra\\'l1ycl1 
j	 \)1. '. / '\\'LkIlLJI gllllllu\\. m;ql) III /;hh::-<!/CIlI.I ) 

. \\\klll1:\\;lI1il' map () ll'lu\\' pr"jeklo\\ycll :;" 

."	 II \'i C/:llll<..' i gl'oL!C/Vjn;\ 111\\ 'l1larv/i1cj:t 
P(\\\y f-llll<l\\ .;;, ubiek"tl'l\\ bud,)\\ \;~n) ch 
( hlllh 111.." budu\\ k, ,in'l lI/bIUiCl1i" k"1l'1l1l. il]' i 

O!1 - 3() :\, SII L:> K 00 - 116 \\ ,'\R~/A \\ ,\ 

1I1 \1l~l1""k.l 56 III. LIb': '/11,1 :2 11l 157 
111 'hUll /1..1 -: I cI 29 - 77 - 61 

1·1 I ~ 219 

SPRZEDAi, KONSERWACjE I NAPRAWY I 
• kuthlli g.IIO\\'\ ch • (pieto\\ ) kotlch.... ~ .. z()wy("h e.O. 
. (ll'rm) !lodgrZt·\A,l(.·zy do wody . gilzowyth i ('(('klr.
 

FIR,"''' POL I\ICH I ZAGRANICZNY~
 

" 1/ 1\ (, \ din '11\ /'·.Inl SI<lllisf;,'V\- Wi~'ck()wski 

'" I,,' 1,1 ,h I k III ~I,I. \11 ,lit',"" 4[) 11.10 I I 0 ,'3E\1 I' ,." 

•Rcldamuj si~ wZyeiu ~ielslla
 
bo pismo la, wychodzqee Jui: ad roku. stwarzn mozll

wost dalluclCl do bcudzo IUZ lJeznego grana )ego Czytel
nlkow . potenGjalnych kllentow. ezy tez ch~tnych da 
padl~ciD. wspolpracy z PD.ns(wa Flrmq, p., przeclez nte 
n.:ltezy lekcewuzy6 rynku 10kD.lnego (chac nlewlelkl}. 

Ponlzel drukuJemy cenntk reklam w naszel gazecie: 

1	 CenCl brutlo ealej stro y reklamoweJ - 400 zl 

2 Minlmalna powlerzchnla do zarn6wienia - 1/16 strany 

3	 Uigi din. zamawlalacych wlelokrotnq edyci~: 
,	 przy 2. edycJaeh -15°'0 znlzkl 
·	 przy 3 edycjo.ch - "'0°0 mlzkl; 
· rzy 4 I wl~ceJ edycjaeh - 25°'0 nizkl: 

4	 Uigi 'dla stalego KlJentn', Iqczone z wymlentanymi 
w punkcle 3 
· Inna reklamn el samej firmy - 5% znlzki: 
· pow1orzenle edytowanej lui: reklamy - 10% znizki: 

5	 Przy ilmowleniu calet strony - mozltwosc negoGjilcir 
ceny 

Oglaszenla p,zYlmui':~ 1) Redilkcla Zycia Naslelska, 
N.:lslelsk ul KOSCluszkl 12, tel 12-343. 2) Pracownia 
Reklamy WlzualneJ ~~ut~E'~ ,Nosielsk. ul.WiSnio
\NC!. 23, leI. 12-083 

apraszamy:
 

N1WIL\.\VA SPI{Z~TI 1\.GD ;; 
( lodowki, pralki, odkurzacze, roboty kuchenne) { 

O(j - I ;UJ .Vusidsk. Ill, [).o. It". Ill' <") 

£fljl/,{/SUII1l.lj It /)()uie(hifllki. It cork-i, 
(;/,Wll 1'( ki i I)iq tki U' .f}ody.. Y. ()() - l;r ()() 

::..: ....;.:-.. :...:-:.:..::-:::-:.:.:.;..-..:.....:..-:-.:.-:::::-;.:.:-:::::::::.:.:.:.:.' ':.. ,
• • 

)8\li 7nldc till 
nO\'lLJ II me IIIWI ,[USZ ~kl I 

ezy lez provJOc!Lisz ( ziololnosc uslugo ','e 

lUm~mml.tiilll~ Gt~U ~~CKt 
\4Iyk,,"~; 

~/ pro·,ekt lnaku firmowego (logo); 
../ SlY dy, tablice, napisy w witrynach oraz 

na samochodach itp.; 
"f kasetony podswietlane; 

~~~ttA. 
}i o.Twoiq reklam, w prasie lokalne; 

(Zyde Nasielska, Tygodnik Ciechanowski) 
~~f~t\V4 

/	 wizytowki i inne druki akcydensowe. 
'~- ,'. .r~»At."A''''~'~ti)i''A ('~l>/'~H)' . 
.P,ra(owni~ Iposiad9,'lj(~~(i"~ no wszystk.i~ .wykorzysfywane 
, .:;, . p'fogramy, komputerowe:! ' 

~ _~......--:~ _"'~'-- ~'~!iI'-' -=- • 

~~U~E'~ Nosielsk, ul.Wisoiowo 23 telefoo 12-083 
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Pilka nozna 
o zimowej przerwie wyszll na boisko pi/karze. Przygoto

wania do sezonu zacz!?fy sil;l ad poczqtku stycznia treningami 
na saiL Niestety, nie wszyscy zawodnicy pierwszego zespolu 
przepracowali ten okres tak, jak zyczylby sobie trener zespo
lu. Natomiast bardzo dobrze przepracowali zimf;l jUnlorzy. 
trampkarze i zacy, kt6rzy zblizaJClcym If;:! sezonie powinni 
sprawiac nam mile niespodzianki jak na jesieni ubieglego 
roku. Pod koniec Iutego pi/karze wyszli na boisko i rozegrali 
]uz dwa spotkania kontrolne. W Warszawie z zespolem IIgi 
okrfijQowej "Delta" przegrali 5:1, a w drugim spotkaniu w 
Nasielsku przegrali z Nadnarwiankq Pultusk 3:0. Nalezy pod
kreslic, ze trzon zespolu stanowili juniorzy. 

o Puchar Burmistrza 

ad poczqtku kwietnia rozpocznq Slfil rozgrywki ligi "szo
tek" pilkarskich. Nagrodq dla zwyci~zcy bfildzl8 puch r ufun

dowany przez Burmistrza Mlasta f Gminy Wst~pnie do ligi 
zg/osilo sifil dziesifilc druzyn. Usta nie jest jeszcze zamkm~ta. 

Do rozgrywek mozna zglaszac zespoly skladajqce si~ z 
osmiu do dziesi~ciu pilkarzy. Wpisowe wynosi 50 tys. t. z! 
od jednego zawodnika. PieniCjdze b~dCl przeznaczone na 
ubezpieczenie uczeslnikow, zakup potrzebnego sprzl;'lu or81 

skromne wynagrodzenie s$dziow. W zawodach nie bfildq 
mogll uczeslmczyc pllkarze zrzeszeni w klubac sportowych 
oraz lacy, kt6rzy nie ukoriczyli 16 lat. Kazdy z zawodnik6w 
powinlen uzyskac zaswiadczenie od lekarza 0 pelnej zdol
nosci do uczestnictwa w tego typu rozgrywkach. Wszystkich 
zainteresowanych organizatorzy zapraszajq do punktu Toto 
Latka przy ul. Mlynarskiej. Mozna tam uzyskac wszystkie 
informaeje 0 nasielskiej lidze "szostek" pilkarskich. 

Humorki 
NOCq do idqcego ulicq - Tak. pomoglem jednej 

nwzGzyzny podbiega drugi. pani zdqzyc na poeiqg l 

- Przepraszam, czy nie wi - Zaniosle' jej walizk~? 

dziat pan w poblizu jakiegos - Nie, poszczulem jq 
policJanla? psemJ 

- Nie. 
- To prosz~ natychmiast 

oddac portfel i zegarekl! 
- Antos, zauwazylam ze 

dzis p%iylas na tac~ pi~c

dziesiqt tysi~cy - zauwaia 
- Kaziu, ezy zrobiles dzis zona. 

dobry uczynek? - yta ksiqdz - Tak. to prawdal 
na lekcji rellgii. - To ja jestem bardzo cie-

Pilka siatkovv-a 
Rozpo z~11 walkl1 0 mistrzowskie punkty siatkarze nasiel

kiego .,Zbika" nauguracja rozgrywek w "A' klasie warsza
wskiej wypadta znakomicie. Nasi siatkarze zdecydowanie 
pokonall zespol "Elektryczno' ci" W-wa w stosunku 3:0. Or 
tulujemy! 

Tellis stolo""V\7Y 
Po serli znakomitych wystt;:p6w nasi najmlodsi i najlepsi 
nlSISci przygotowujCj sifil do Mistrzostw Polski Mlodzik6w, t

sti'lrtujqC w roznych turnie'ac wojew6dzkich. slretowych I 
og6lnopolskich. 

W Lldzbarku Wei kim odbyl si~ turniej kadelOw i iunior6w, 
kt6rym nasi najmlodsi startujCjc ze starszymi 0 wiele lat 

z8wodnikami wypadli dose dobrze. Klaudia Szadkowska w 
kategoril kadetek zaj~la 5 mleJsce, a w juniorkaeh byla 3, 
natomiast KrzysztOT Stamlrowski w kadetach by! 5, a 'I junio
rach zajq! 6 miejsce. Pozostali nasi zawodnicy stariujEjcy W 

LicJzbarku zaj~11 nast~pujqce miejsca: Pawe! Sokolnicki 5 w 
juniorach, Albert Czyzyk 8 W juniorach, Pawel Smolinski 
lostal sklasyfikowany na miejscach 9-12. R6wniez na mlej
seaeh 9-12 zostali sklasyflkowa i w kategorii kadetow/ek 
Marta Zolnierzak I Kuba Turczynski. 

,. * 
Na ogolnopolskim lurnieju rozegranym w Warszawie w 

kategorii mlodzik6w Klaudia Szadkowska zaj~!a 7 miejsce i 
po trzech lurniejach zapewnila sobie udzial w Mistrzostwach 
Polski. 

(AWKI 

kawa gdzie tak zgrzeszy - Dzi~kujfil serdecznie za 
les!!? kredyt! B d(7 na zawsze W3

szym d/uznikiem... 

- Nlech zgadnlil sqsledzie, 
by! pan w Zakopanem?1 - py
la znaJoma wskazujqC na no
g~ w gipsie. 

- Nie zdqzylem, wtasnie 
sif;:galem po walizki na paw· 
lacz... 

Klienl do urz~dni ka banko
wego: 

Z".pOl r_~cYJny;
 

A Kordulewf'!<J A Starnlrow~,. A iawr,dl~r. M Wa",orzy1't"", ld C;;~ T Zawadzki
yel 
PToi~kj w,rliety ortiZ <:;1rcn~ 0f"k; , w M- Grub 0<1 
Adrea R<;dakc~. 

Kmo NlWa u N.a$!fllr..Ku ul K'asclLlSzkl 1<. ta~ 12-343 
""I.d 11'1""rn'. kern!,"I'" -e GRAFIKA C'er.hanc._ ul 5...0"..1 904",4, I 1 72·21)·82 
C, k ,1 1~l)A' [;leollO"6I'I ul 17 Styrol i 56 I-I 72- --89 

AS ELSKA 


