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Absolutorium dla Zarzqdu :Misje Swi~te
Bogaty porzqdek obrad mia
la VIII zwyczajna sesja Rady
Miejskiej. Bylo w nim 15 pun
ktow, w tym podjEilcie uchwaly
w sprawie absolutorium dla
Zarzqdu za 1994 r. Po wyslu
chaniu sprawozdania z wyko
nania budietu za rok ubiegly
i zapoznaniu siEil ze stanowi
skiem Regionalnej Izby Ob
rachunkowej w tej sprawie,
radni przystqpili do tajnego
glosowania. Wzi~lo w nim
udzial 24 radnych. Za udzie
leniem absolutorlum bylo 16,
przeciw 7, jeden glos byl nie
wainy.
Drugq wai:nq uchwalq byte
powolanie Komisji Rewizyjnej.
Prawie jednomyslnie do tej ko
misji lostali wybrani nastf;lpu
jqcy radni: Ma!on Andrzej, Ol
szewski Henryk, Duchnowski
Grzegorz, Obojski Dariusz,
Brysklewicz Janina.
Sporq dyskusjEil wywo/a/a
kwestia uzupelnienia stalych
komisji Rady, 0 radnych, kto
rzy w wyniku glosowania nie
znalezli siEil w zadnej Z komi
sji. Ostatecznie tet sprawEil
przeloiono na nastlilpnq se
sjEil. Kolejnym tematem, ktory
wywo/a! iywq dyskusj~ rad
nych (szczeg6lnle w punkcie
dotyczqcym przydzialu srod
k6w dla osiedla Pilsudskiego
II) bylo przyj~cie rzeczowego
podzialu budietu na ten rok.
Glosowano dwa projekty: je
den przedstawiony przez Za
rZCjd a drugi przez komisje. W
wyniku g1osowania Rada
przyjE;!/a do realizacji projekt
Zarzqdu, za kl6rym opowie
dzia!o slEil 14 radnych z 21
g!osujqcych. MalCj niespo
dziankCj byl wniosek radnego
Tadeusza Modzelewskiego,
kt6ry zlozy/ rezygnacje z fun
kcji czlonka Zarzqdu Miej
skiego. Po rozpatrzeniu
przez Komisi~ Rewizyjnq,
wniosek bedzie glosowany
na naslepnej sesji.

Innymi uchwalami przyjety
mi przez Rade byly: powola
nie solectwa we wsi Nowiny,
zbycie nieruchomosci doly
chczasowym uzytkownikom,
w tym dwoch mieszkan i jed
nej malej dzia/ki. Specjalnym
gosciem naszych radnych
byl dyrektor ciechanowskiej
TPSA Piotr Ksiezak, kt6ry za
poznal zebranych z planem
telefonizacji Gminy oraz od
powiadal na pytanla. Wedlug
dyrektora w br. jego firma
przeznaczy 80 tys. zl na re
mont budynku przeznaczo
nego na cenlrale.
R6wniei w tym roku powin
ny zakonczyc sie prace doku
mentacyjne na wykonanie
sieci kablowej w miescie i do
prowadzenie swiatlowodu,
oraz rozpoczecie lelefoniza
cji Cieksyna. Pytany 0 wsie,
kt6re dotychczas nie posia
daly telefonu zapew i!, ie w
najbliiszym czasie ta sprawa
bedzie delinitywnie zalatwio
na. Montaz nowej cyfrowej
centrali powinien rozpaczqc
sie w roku przyszlym. BE;!dq z
niej korzysta6 mieszkancy
miasta i wsi na zasadzie Izw.
koncentrator6w wyniesio
nych.
8esje, jak zwykle konczyly
zapytania i walne wnioski oraz
rozpatrzenie pism skierowa
nych do Rady. Dlugo dyskuto
wano nad pismem dyrekcji In
stalu w sprawle umorzenia po
datku ad nieruchomosci za 94
i 95 rok. Razem, proSba doty
czyla kwoty 1 mid st. zl. Obee
na na ses/'i dyrektorka firmy
przedstawi a trudnq sytuacje
przedsi~biorstwa. Ostateczn ie
postanowiono umoiy6 dlugi
za rok ubiegly i przesunqc na
leinosc za 1 kw. tego roku. W
zamian radni oczekujq wyko
nania przez zak/ad pewnych
prac na rzecz gminy I szk6l.
(awk)

Misje Swi~te 1995 r. przeszly
jui do hiSlorii, a byly to napraw
d~ historyczne misje i to z kilku
powod6w. Po raz pierwszy od
bywaly si~ w dw6ch swiqtyniach
paralii - kosciele paratialnym w
Nasielsku i filialnym kosci61ku w
Nunie. Ponadto przypadty one
na niezwykle ciekawy, a jed no-

Po raz pierwszy KrzyZ Misyjny sta·
n<l! nie tylko w Naslelsku, ale i przy
swi<ltyni w Nunie,

czesnie bardzo trudny okres w
zyciu nasze90 narodu - okres
lransformacjl politycznej i go·
spodarczej, okres dezorienlacji,
niepokoju i zagubienia, okres
poszukiwania dr6g wyjscia z le
go WSzyslkie~o, co niszczy nie
tylko nasze Clala ale i dusze. W
sytuacji okreslanej przez wielu

OR

(5000)

'95 zafc9ticzone
jako "beznadzieja" Ouszpaste
rze nie pozostawili wiernych sa·
mych sobie i zaprosili wszy
stkich parafian do modlitwy. ko
rzystania z Sakramenl6w Swifi!
tych, do licznego udzialu w na
boienstwach misyjnych, Myslq
przewodni q Misji slaty si~ slowa
naszego papieia Jana Pawla II
- OTW6RZCIE ORZWI CHRY
STUSOWI.
Trudne zadanie przewodze
nia lej powzne] modlitwie zleco
no Ojcom Salezjanom z Czer
winska - ks. Ireneuszowi Chmie
lewskiemu i ks. Jerzemu Gasi
kowi. Misjonarze nie zawiedli
oczekiwan proboszcza naszej
p,arafii ks. pralata Kazlmierza
Sniegockiego i jego wsp6lpra
~ownik6w. Ich nauki, modli~,
Ich postawa sprawlly, ze z dnla
na dzien gwaltownie wzraslala
liczba os6b aktywnie uGzestni·
cZqcych w Misjach $wlfi!lych.
Misje byly starannie przygoto·
wane i przeprowadzone. Nie
wCllpliwym ich osiClQni~ciem by'
10 gremlalne przyst(1powanie do
Sakramenlu Pokuty. W ciCjgu
tygodnia rozdano ponad 20000
Komunii sw. W ca!ej parafii
"cwe" bylo atmos(er~ Misji. Lu
dzie byli sobie iyczliwsi. Na
prawd~ niewiele os6b nie sko
rzystalo z zaproszenia Duszpa
sterzy. Oni stali si~ ich najwi(1
kszq IroskCl i w ich intencji cz~
slo zanoszono modlitwy.
Katdy dzien Mis]; sw. mial
swojq mysl przewodniq. I lak
dokonczenie na str. 7

Informacja!
Kamisja do spraw przeprowadzenia konsultacji spote
cznych w sprawie rozdzia/u miasta i gminy informuje, ie
w dniach od 22 maja do 15lipca 1995 r. na terenie miasta
i gminy prowadzone bedC\ konsultacje Spo/eczne w tema
cie podzia/u Gminy Nasielsk.
Terminarz zebran konsultacyjnych podamy w nast~
pnym numerze "Zycia Nasielska".

•
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Z prao Zarzqdll
W kwietniu Zarzad obradowal
dwukrotnie, dwukrotnie tei:
uczestniczyl w Komisji Konkur
sowej rozpatrujC\cej oferty na
slanowisko dyrektora ZarzEjdu
GKiM.
W dniu 3.IV. zapoznano siE;! z
proteslem Sp6ldzielni Mieszka
niowej dotyezqcym oplat za wo
d~, scieki i wyw6z nieczystosci.
Postanowiono prolest skiero
wac do Rady. poniewai decyzja
w sprawie oplat jest decyzjCl Ra
dy. Jednoezesnie Zarzqd opo
wiedzial si~ za utrzymaniem
tych stawek, w innym bowiem
wypadku trzeba byloby zwiE;l
kSzyc dotaciEi! dla ZGKiM.
Pismo Kola Pomoey Dzie
ciom Niepelnosprawnym Ru
chowo w Nasielsku z prosbCl 0
pornoc finansowq skierowano
do Kornisji Zdrowia, Opieki Spo
Jecznej i Ochrony Srodowiska.
Umorzono podatek od nieru
ehomosci firmie "Techno-Zwir".
Zapoznano sil; z zaleceniami
pokontrolnymi i wystqpieniem
Panstwowej Inspekcji Ocllrony
Srodowiska - Inspektoralu
Wojew6dzkiego Ochrony Sro
dowiska. Zalecenia dolyczq
m.in. uruchomienia oczyszczal·
nl "Biokon" przy ul. Plonskiej.
usytuowania wylewiska nieczy
slosci w gminie, wykonania in
slalacji na oczyszczalni sciek6w
przy ul. Warszawskiej do chemi
cznego usuwania fosforu i azolu
amonowego, a takze dalszego
odwadniania osad6w, urzqdze
nia laboralorium czuwajClcego
nad procesem oczyszczania

KKOTKO

sciek6w w oczyszczalni przy ul.
Warszawskiej, zabezpieezenia
przed pylami i zanieczyszcze
niem powielrza w kotlowniach:
miejskiej, przy ul. Kilinskiego,
Pionskiej. Po wnikliwym rozpa
trzeniu wsZYSlkich zalecen,
slwierdzono, ie ieh wykonanie
b~dzie wymagalo srodk6w z bu
dzetu grniny. Pismo z zalecenia
mi skierowano do odpowiedniej
Komisji.
GI6wnym punktem posiedze
nia w dniu 25.1V. bylo przygolo
wanie propozycji podzialu rze
czowego srodk6w w budiecie
na rok 1995. Zarzqd podj'll lei
uchwalE;l 0 powolaniu pana Je·
rzego Roszczenk~ na slanowi
sko dyrektora Zarzqdu GKiM.
Ponadlo: rozloiono na raty na
leznosc za wykup mieszkania
kOl11unalnego przy ul. Sporto
wei. wyrazono zgod~ na wy
dzierzawienie terenu przy ul.
Warszawskiej pod garai, zapo
znano si~ z pismem Sejmiku
SamorzCjdowego w Ciechano
wie w sprawie zabudowy dzialki
przy ul. KOSciuszkl, przychylnie
uslosunkowano sj~ do sprawy
budowy podjazdu od ul. Slaszl
ca dla osoby z porazeniem kon
czyn. Do decyzji Rady przeka
zane pismo "Inslalu" z prosbq
umorzenie podatku od nieru
chomosci za rok 1994 i 1995
oral spraw~ sporzqdzenia pla
nu miejscowego zagospodaro
wania przestrzennego dzialki
przy ul. Ogrodowej.
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Zanotowal A.Z.

bradowala Komisj a Gospodarki,
Budzetu i Finans6w
Drugie posiedzenie KGBiF w
nowym skladzie odbylo si~
20.04.95. Obrady prowadzil An
drzej Kr61ak od niedawna pia
stuiCjcy funkcj~ przewodniczCj
cego. Porzadek obrad obejmo
wal 5 punkt6w w tym:
- analiza wniosk6w pozosta
lych komisji Rady dotyczqcych
rzeczowego podzialu budietu
na len rok
. opracowanie projektu rze
czowego podzialu budzetu na
1995 rok
. zapoznanie sj~ z preelimina
rzem wyda\k6w na adminislra
ci~ w br.
- zaopiniowanie sprawozda
nia z wykonania budzetu za rok
ubiegly pod kqtem udzlelenia

ZYGIE
NASIELSKA

absolutorium Zarzqdowi Miej
skiemu.
Piqty punkl porzqdku obrad
przewidywal przyjE;!cie sprawoz
dania z wydalk6w budzetowych
w I kwartale br., ale nie zostal
rozpat rzony z powodu braku po
trzebnych danych. Szczeg6lnCj
uwag~ komisja poswi~cita usta
laniu kwot i kolejnosci realizacji
wykonania dr6g i wodociqgow
wiejskich. Komisja zaproponUje
Radzie aby srodki uzyskane ze
sprzedazy \elefon6w wiejskich
oraz dodatkowych 300 lys. zl
zdj~tych z adm;nistracji prze
znaczyc w calosci na drogi wiej
skie. Ustalono, ie w calym bu
dzecie na ten rok na remonty
biezqce drog nalezy przez.na
czyc 50 lys. zl a na ukladanie
nawierzchni asfaltowych 260
tys. zl. Komisja budietowa za
poznala si~ r6wniei: z wnioska
mi innych komisji w zakresie
rozdzialu srodk6w na cele poza·
inwestycyjne.
(awk)

NOWE TOWARZYSTWO
Od kwietnia na teranie naszej Gminy dziala Towarzys\v;'o Os6b Niepelno
sp raw nycll. Zebranie zalozycielskie odbylo Sll;! w Sledzible LJrl{ldu Mie]skie·
go 20.04.95 z udzialem zaproszonych gosci, w tym burmistrza, przewodni·
eZ'l.eego AM i kierownlezkl MGOPS. Speejalnym gosciem, byla prezes
organizaeji wojew6dzkiej Towarzystwa mgr Hanna BaranolVska. Osoby
uczestniczqee w spotkaniu wybraly 5 osobowy Zarzqd Kola. Prezesem
zostaJa Maria Krajza, sekre arzem . Ayszard Uminsl<i. skarbnikiem . Jerzy
Holender. Celem Towarzystwa jest pomoc ludziom poszkodowanym przez
los w przezwyci{lzaniu problem6w dnia codziennego. Dzialalnosc TON
blildzie wspieral Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej.
8E;;DA SPISYWAC
Od t 8 do 30 maJa na terenie nasielskiej Gminy b(;1dzie przeprowadzony
spls ludnosci i mieszkan. GI6wny Urzqd Stalyslyczny wytypowal z naszego
terenu 365 gospodarstw domowych, do kt6ryeh dotrq rachmistrzowie. Osoby
przeprowadzajqce spis Sq praeownikami Urzf;1du Mlejskiego. Ankieterzy.
bl;!d q wyposazeni w specjalne legllymacje za zdJ~ciem wystawione przez
GUS. Wszystkie dane zebrane przBz rachmistrz6w bf;1dCj ulajnione i wyko
rzystane tylko do cel6w statystycznych. Do wytypowania mieszkanc6w,
Siennicy, Mogowa, Kosewa, Wqgrodna, Dobrej Woli. Nowin, Borkowa, Le
lewa oraz 24 naslelskich Ulic, zostanq wyslane pisma od prezesa Gt6wnego
Urzf;1du Statystyeznego ze szczegolowymi informacjaml na temat spisu.
NOWE SOl:..ECTWO
Kolejne, 61-wsze solectwo przybyla w naszej Gminie. Mleszkancy mleJ·
scowosci Nowlny postanowili oddzielic sif;1 od Borkowa. Spotecznosc wioskl,
sottysem wybrata Eugelllusza Hegemajera . rolnika gospodarujqcego na 25
hektarach_ Powstale solecl\'Vo liezy 50 os6b zamleszkuj'l.cych w 10 gospo
darstwach. Kwiecien, konezyl cykJ wybor6w soleckich w naszej Gmlnle. Jako
ostatnl zostali wybrani: Wleslaw Gerasik w Cieksynle, Hallna Kaminska w
Chieblotkach, Jan Geraslk w Andzinie, Zdzislaw Rutkowski w Kqtnyeh,
Joanna Kozyra w Kosewie i Hanna Malkiewicz w Dobra] WolL
SPRZEDANY 8UDYNEK
Dopiero za trzeclm razern udalo silil Zarzqdowi Miejskiemu sprzedac
nieruchomosc polozonq przy ul. Warszawskiej 10 (dawny budynek Inlerna
lU). KomiSJa przetargowa rozpalrywala dwie ofarty. Ostalecznie budynek
sprledano za 45 tys. zl (450 min starych zl). NabywcCj nieruehomosci jest
mieszkaniec woj, suwalskiego.
WE;DKARZE SII; ORGANIZUJA
Drugls po nasielskim Kolo Wfildkarskie powstalo na terenie naszej Gmlny.
Milosnicy wf;1dkars 'la z Cleksyna I okollc, zawiqzali 20·10 osobow~ organi
zacj{l. Na zebraniu zalozycielskim wybrano 4 osobowy Zarzqd Kola I 7
osobowq Straz Rybaek q. Funkcjlil przewodniez'l.eego powierzono Stanlsla
wowi Blonskiemu 'Z mieJscowosci Borkowo. Celem Kola, blildzie przeciwdzia
lanie zanleczys'ZczenJu rzeki Wkry. zarybianie lego akwenu oraz budowa
zbiornil<a wodnego na rzeee Naslelnej. Zbiornik rna bye wykorzystany na
polrzeby Kola oraz do cel6w przeciwpozarowyeh.
WIZYTA W URZE;;DZIE RADY MINISTR6w
Trzech nowyeh przewodniez<lcych stalych komisji Aady: Marek Gerasil<,
Bernard Mucha, Andrzej Kr61ak i radny Wincenty Pawlowski spo kala si~ w
siedzibie URM z doradc~ szefa tego miniSlerstwa dis tworzenla J podzialu
jednostel< terytorialnyeh Janem Molendq. Rozmawy dotyczyly spraw proce
duralno-prawnyeh zwiqzanych z ewentualnym podzialem naszej Gminy.
Radnych szczeg61nie interesowaly kwestie zwiqzane z przeprowadzeniem
konsultacjl spoleeznyeh na ten temal. Deeyzjf;} 0 wizycie w URM podjl;!Ia
Komisja dIs przeprowadzenia konsullacji spolecznych VI sprawle rozdzialu
miasta i gminy. na swym druglm posiedzeniU.
SZKOtY DLA GMIN
W zwiqz.ku z przej~eiem od 01.01.96 szk6l podstawawych przez sarno
rzC\dy, Sejmik Samorl<ldowy wo]. ciechanowskiego zorganizowal w tej spra
wie specjalne spotkanie w siedzibie Urz'i'du Wojew6dzkiego. Wsr6d przed·
stawiciell samorz'ld6w z calego wojew6dztwa byli. przewodnicz'lcy Rady
Miejskiej Tadeusz Modzelewski i dyrektorka Zespolu Ekonomiczno·Adrninl
straey]nego Szk61 Aniela Rogalska. Sprawa przejf;1cia podstaw6wek jest
przesqdzona. Do korka nie S'l sprecyzowane zasady i wielkosc subwencji
przekazywanej gminom przez Mlnisterstwo Edukacji Narodowej. Nasielski
samorzqd przejmie 11 sZkol, w k16ryeh uczy sif;} ponad 2800 UCZ/1 i6w w 12
oddzlalaeh.

Nowy dyrektor ZGKiM-u
DnJgi onkurs na stanowisko dy
rektora Zarz'ldu Gospadarki Kamu
nalne] I Mieszkaniowej przyni6s1
rozstrzygnililcie. Komisja Konkurso
wa obradujqca w 9·eio osabawym
skladzle zaaprobowala kandydalu
rf;1 Jerzego Roszczenki, l<t6rego po
parlo szesciu cztonk6w kornlsji.
Opr6ez zwycif;}zcy, do rywalizaeji
stan~lo trzeeh innych kandydat6w:
Antoni Zawadzki, Rornana Wasile
wska, Aleksander G6recki. Jerzy
Roszezenko rna 38 lat i jest miesz
kancem Nasielska. Z zawodu jest
zooteehnlkiem, ukonczyl WYZSZq

Szkollil Rolniezq w Siedleach_ Po
ukonczen iu studl6w praeowal w Wo
Jew6dzkirn OSlodku PostlilPu Rolni
czego w Poswi~tnem. Nastfilpnie
przez kilka lat z pawodzenism peJnJI
funkcj~ dyrektora Panstwowego
Gospodarslwa Rolnego w cza'j
kach. Ostatnlo prowadzil dziala
nose gospodarczq na wlasny raehu
nek. Nowego dyrektora ezeka trud·
ne zadanie restrukluryzacji przed
sj~biorstwa i uzdrowienia jego finan
sow.
(awk)

SYLWETKI

BOGDAN WINCENlY PA
WlOWSKJ urodzil sir; pod
znakiem Panny 9 wrzesnia
1949 r. w Budach Siennickich.
Wspolnie z ionq Krystynq pro
wadzi vvysokotowarowe go
spodarstwo ogrodniczo-wa
rzywnicze. Ojciec czworga
dzieci: Malgorzaty (1973 r.)
studentki III roku Wyiszej
Szkcly Biznesu i Admimstracji,
Tomasza (1974 r.) studenta I
roku SGGW, Katarzyny (1982
f.) uczennicy VI kl. Szkoly Pod
stawowej w Budach Siennic-

kich, Robena (1983 r.) ucznia
V kl. Szkoly Podstawowej w
Budach Siennickich.
Z pracq na roli zwiCizany jest
od najmlodszych lat. W roku
1970 przejmuje gospodar
stwo. Poczqtkowo pracuje na
15 hektarach. Obecnie rna ich
45. Tak powazne zwi~kszenie
arealu stalo sj~ moi.liwe dzi~ki
temu, ze postawil na specjall
zacjE1. Nastawil siEil na uprawEil
warzyw i roslin jagodovvych
oraz przetw6rstwo warzyw.
Ouzo mwestuje i to nie tylko w
samq produkcjlil, ale i obejscie.
Wsz~dzie widac r~k~ gospo
darza.
Praca zawodowa pozosta
wia malo czasu na relaks i
zainteresowania. Pasjonuje
go strzelectwo.
Wiele czasu poSwifilCa dobra
mu wypelnianlu funkcji radne
go. Aktywnie dziala w trzech ko
misjach Rady - Rolnej, Budietu
i Finans6w oraz Infrastruktury i
Porzqdku Publicznego. UWaZa,
zewies byla ijesttraktowana po
macoszemu. Naszej wsi po
trzebne SCI dobre dragi, woda,
gaz i telefony. Jest gorqcym
zwolennikiem podzialu gmlny
Nasielsk na gmin~ miejskq i
gmin~ wiejskq.

000
MIECZYSlAW CIENKO
WSKI urodzil si~ pod znakiem
Wodnika 30 stycznia 1936 r. w
miejscowosci Zblicha. Zona
Hanna. Ojciec Marka (1963 r.)
- prowadzi wlasnq pracowni~
techniki dentystycznej i Evvy
(1965 r.J - pcloina.
W 1948 r. ukonczyl szkollil
podstawowq w Karniewie. Ma
tur~ otrzymal w roku 1953 w
Malborku, gdzie ucz~szczal
do Liceu m ~6Inoksztalcqce
go. Do grudnla 1956 r. praco
wal w gastronomii przecho
dzqc wszystkie stanowiska do
kierownika zakladu wtqcznie.
W latach 1956-1958 pel nil
sh,li:bQ wojskowq w Mrqgowle
- dow6dca radiostacji sredniej
mocy. Od wrzesnia 1959 r.
rozpoczyna prac~ w sek10rze
prywatnym. Do 1967 r. jest
wlascicielem taks6wki. ad te
go zas roku do chwili obecnej
prowadzi gospodarstwo
ogrodnicze. Przez jednq ka
dencj~ dziala w Radzie Sp6l
dzielni Ogrodniczej.
Pasjonuje si~ myslistwem.
Uwai:a, ie myslistwo nie pole
ga tylko na bezmyslnym zabi
janiu zwierzqt. Prawdziwy
mysliwy dba 0 przyrod~ i sza
nuje jeJ prawa. Aktywnie ucze
stniczy w pracach miejscowe
go Kola lowieckiego. Od 1965

r. pracuje w jego Zarzqdzie, a
ad kilku lat przewodniczy pra-

CWICZENIA STRAZAKOW
Specjalne cwiczania alarmowe
dla Jednostek Ochotnlczych Straiy
Poiarnych z naszej Gminy odbyly
si(l 27 k\vietnla a terenle Szkoly

Komendant Zaranski mimo pew
nych niedociqgni~c calosc cwiczen
ocenil na czw6rkl(l. Niedoskonalosci
bl;ldCl eliminowane w dalszyeh tego

Na zdjl;jclu: ewakuaeja w Szkole Podstawowej nr 1 w

asielsku

tot. IreneU$L Domanski
Podstawowej nr 1. Okolo godz.
14.00 w szatni wybuchl pozar. kt6ry
szybko rozprzestrzenil si~ na Sq
siednie pomieszczenia z tendencj'l
przenoszenia si(l na pi~tro. Na miej
see przybylo pl~c Jednostek OSP z
Nasielska, Psuctna, Jask6lowa,
Jaekowa. Akcjll dowodzil naczelnik
naslelsklej asp - Tadeusz. Bielecki.
Po kllkunastu minutach na mlejsce
akcji przybyla Jednostka Ratowni
czo-Gasnlcza Panstwowej Straiy
Poiar ej z Pultuska. Komendfi! nad
straiakarni blorqcyrnl udzial w twi
ezeniach obj'li kpt. paz. Witold Mu
slnski. Przeprowadzono pr6bnCi
ewakuacj~ ludzi przy pomocy spe
cjainego wora ewakuacyjnego. Jak
poinformowai nas komendant Mlej
sko-Gmlnny asp Zbigniew Zaran
ski celem cwiczeri bylo:
- sprawdzenie umiejl;jtnosci po
st~powania os6b funkcyjnych odpo
wiedzialnych za organtzacj~ akcli
ewakuaeyjno-gasniczych w razie
powstania poiaru w sZkole,
- sprawdzenie umiej(ltnosei po
st~powaniajednostek asp na obie
keie szkolnym do czasu przybycia
Jednostek PSP.
- sprawdzenle gotowosci bejowej
sil i srodk6w asp przewidzianych
do udzialu w akejach ratowniczo
gasniczych na obiektach z zagroze
niem iudzi.

typu akcjach pozorowanych. Cwl
ezenia wykazaly koniecznos6dopo
saienia Jednostek asp w dodatko
wy sprzl(lt taki jak: aparaty tlenowe I
drabiny sll;lgaj'lCe przynaJmnlej II
pif}tra. W zwlqzku z Dniem Straiaka
przypadaj<\cym w ma]u. redakcja
ZyGia Naslelska iyczy wszystkim
ocholnikom z te enu GMINY NA
SIELSK sukces6w w wa ce z
groinym zywlolem jakim jest ogien
oraz zadov/olenla z dZlalalnosci
spolecznej na rzecz ochrony prze
clwpozarowej naszej grnlnnej spole
cznoScl.
(awk)
Podobne ewicze ia przeprowa
dzono w kinis "Nlwa". 11 maja okolo
godz. 13.30 koriczyl si~ film wy
swietlany dla uczni6w Liceum Og61
noksztaleqcego. W wyniku powsta
nia zagroienia natychmiast przyst q
piano do ewakuacjl. 80 os6b w ciqg
trzydziestu sekund opuscilo budy·
nek kina.
Miejscowa stral dwoma samo
chodaml przybyla w eiqgu kilku mi
nut od otrzymania zgloszenia. AkCj'a
ewakuacjl zdaniem przedstawtcie a
Komendy Rejonowej w Pullusku
przeblegala bardzo sprawnie I szyb·
ko.
ALS·

AKCJA STRAZAK6w
Of tego larzqdu. Przez jednq
kadencili! by! czlonkiem Woje
woozkiej Rady Lowieckiej. Od
znaczony Brqzovvym i Srebr
nym Medalem laslugi lowiec
kiej.
Interesuje Go ochrona sro
dowiska. Uczulony na wszel
kie przejavvy krzywdy spolecz
nej. Radny obecnej kadencji.
Aktywnie pracuje w Komisji
OSwiaty, Sportu i Kult}Jry oraz
w Komisji OChrony Srodowi
ska, Zdrowia I Opleki Spolecz
nej.

Zn6w, szybklej akcji naslelskich
strazak6w zawdzi4i!czamy. ie nie
dosz!o do groinego poiaru z po
walnymi skutkami. Pierwszego ma
ja okolo godz.. 22.30 w jednym z
parterowyeh domk6w przy ul. Rynek
wybuchl poiar. W kilka minut po po
wladomleniu, na miejsce. przybyla
jednostka asp z Nasielska. Palilo
si4i! mieszkanie samotnie rnieszkajq
cago mqiczyzny. Mlmo braku apa
ratow t1enowyeh do zadymionego
pomieszczenia weszlo dw6ch stra
iak6w. Grzegorz iTadeusz Bieleccy
wyniesll na zewnCjtrz nleprzytomne
go wlasciciela 10J<alu. Poszkodowa
ny z obJawami zatrucia zostal odwie
Zlony do szpitala. Pozar ugaszono
dose szybko. W wyniku dzialania
piomienl I aJ<eji gasniczej mleszka
nle uleglo zniszczenlu. BiorClcy

udzla! w akeli straiacy, dbali aby
plomienie nie przedostaly siQ na Sq
siednie pomieszczenie w tym dwa
sklepy spoiywcza. WSIQpnie ustalo
no, ie prawdopodobnq przyezynq
powstania ognia bylo zapruszenie z
papierosa.
(awk)
Z ostatnlej ehwili. Jak sl~ dowle
dzietismy 48-letnl Marian S. po 6
dniowym pobycie w szpitalu zmarl w
wynlku odniesionyc obraien.
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Wysokie odznaczenie mieszkankj Nasielska

a zdjli!ciu: Pani Romualda Pontko
wska-Kuroiewska z odznaczeniem i
dyplomen1.

13 kwlelnia w Tealrze Zydowskim
w Warszawie odby!a si!;l uroezy
stose wrfijezenla przez ambasadora
Izraela pana Gershona Zohara od
z aczen "Sprawiedllwy Wsr6d Na
rod6w Swiata" blisko trzydzieslo
osobowej gruple Polak6w. Wsr6d
wyr6inionyeh tym eenionym w ca
ty 5wiecle edalem znalazla si{l
r6wniez mieszkanka Nasielska, pa
nl Romualda Pontkowska-Kurple
wska mieszkajqea na osiedlu Krup
ka.
W dyplomle honolowym czytamy:
.. Ninlejszym zaswiadcza sllil, za Ra
da dis Sprawiedllwyeh Wsr6d Naro
d6w Swlata przy Instytucle Paml{lci
Narodowej ,Yad Vashem' po zapo
znaniu si{l ze zloi.onq dokumanlaejq
poslanoy(jla na posledzeniu w dnlu
3.X1.1993 r. odznaezyC Romuald{l
Pontkowskq-Kurplewskq Medalem
Sprawledllwyeh Wsr6d Narod6w
Swiala w dow6d uznania, ie z nara
±eniem wlasnego zyeia ra owala Zy
dow przesladowanyeh w lataeh oku
paeji hltlerowsklej. Imi{l Jej uwien
crone ~dzie na HonoroweJ Tabllcy
w Parku Sprawiadliwyeh Wsr6d Na·
rod6w Swiala na Wzg6r:w Pami'ilci
w Jerozollmle".
W ok esie wo]ny pan' Pontko
ws a mieszkala we wsi Lelewo. Tu
{rafll trzynaslOlelni Rubin Pinkus. W
warszawskim geteie pozostawil
swoich najbliiszych. Poczqtkowo
dostarczallm zywnosc, ale gdy dal
szy pobyt w Warszawie stal si/il nie
moiliwy, znalazJ sehronienie u pan
stwa Lab~d6w w PomieeMwku. Pa
ni Melania Lab{lda (z d. Kurpiewska)
ukryla nas ~pnie enlopee u swego
brata Romana Kurpiewsklego w Le
lewle, od kt6rego przej/illa go slostra,
pani RomuaJda Kurplewska-Pon
tkowska, Powodem przekazywanra
dziecka z rqk do r'lk byla obewa. ie
klOS m6g1 doniesc Nlemcom 0 prze
chowywaniu iydowskiego chtopca,
a 0 grozllo smierei q przeehowywa
nemu J8k i /'ego opiekunom. Sqsle
dzi na og6 nle znall pochodzenia
ehlopca, tym bardzleJ ie przez swo-

ieh opiekun6w traktowany byl Jak
czlonek radziny. Nie wszyscy do
mys!aJi si~, ie pomagajqcy par'1stwu
Kurplewsklm w gospodarstwle Pio
tru~, lak go w lej rodzlnie nazYWano,
to Zyd. ()juzszy pobyt zydowskl890
dziecka w Lelewie stal si{l zbyt nle
bezpieczny. Par'li Romualda Kurple
wska z cI/ilikJm sercem rozstawala
5i!;! z chlopcem, kt6ry bardzo przeiy
wal traged ~ swojej radziny I swoje
go narodu. a kt6remu zas ~powala
matk~. Wledziala jednak, ie (est to
jedyny spos6b na uralowanle mu
iyGia, a szansa ta byla tym wi~ksza.
ie swoJe polskie dokumenty przeka
zal mu jego r6wieSnik Zygmunt Pa
ter, kt6rego wojenne losy rzuclly tak
ie z Warszawy do Lelewa. Przy jego
pomocy iydowskle dziecko znalaz
10 nowych opiekun6w w okohcach
Nasielska,
Przypominam r6wniei histori'i!
samego odznaezenla. W inlormacji
Ambasady Izraela czytamy "W 10
ku 1953 pariament lzraelskl - Knes
set - uehwaJII Ustaw~ 0 Pami!;!ci Za
glady i Bohaterstwa, na moey kt6rej
u worzono w Jerozollmie Ins ytut
Pami'ilCi Narodowe/ Yad Vashem .
Jednym z podstawowyeh zadari In
stytutu iest uwieeznlenle paml'i!ci
.Sprawiedllwr.ch Wsr6d Nalod6w
$wia a' - ludz • kt6 y narazajqc sie·
bie i swoje rodziny ratowaJl iyela
Zydom podezas II wolny swlalowej.
W ramaeh Yad Vashem dzlala od
963 roku spec]alny wydzial, k.t6re
go zadanlem jest upami{ll'lienle
ezyn6w Sprawredlfwyeh, Powolana
zostala r6wniei komlsja pod prze
wodnietwem S{ldzlego Sqdu Na/wy
Zszego Izraela - skladajqca s l;l Z
dzlalaczy spolecznych, do kt6rej za
dan naleiy badanle rtlaterial6w do
tyezqcych ratowanla Zyd6w I podej
mowanie decyzji, na podstawle k 6
rej nadaje slfij lY!u! SpraYliedliwy
Wsr6d Narod6w Swlata. Uprawnla
ona do medalu, dyplomu honorow8
go i umleszczenia nazwlsk os6b od·
znaczonyeh na Honorowej Scfanle
Sprawredliwych w I'lstytuele Yad
Vashem. Ponadto w roku 1985
Knesset uehwalil poprawkt;! do usta
W'l z roku 1953. umozliwiajqcq 'la
danie Sprawiedliwym Honoro.... go
Obywatels wa ParislWa Izrael.
Ustalono kryteria przyznawanla
go zaszczytnego lytulu - uhonoro
wan'lm maze zostac czlowiek, kt6ry
udzielal pomocy z pobudek humal1l
larnyeh, z narazenlem zyela. Do
dzis dOSlqpilo tego zaszezytu okolo
trzynaScie tysl'ilCY os6b. IV tym przs:
szlo eZlery tySiqC6 by"''Ia eli pol
skich."
Andrzej Zawadzki

Historia pewnej budowy
Nledokonczone obi k y mleczami bu·
dowanel IV Naslelsku przy ul. Plonskie]
ait! wtasdclela, W polowie kwl Inia tx.
roku nabywcq nleruchomosci zostala
warszawska !irma SAJMEX sp. z 0.0.
Syndyk masy upadlo~cloweJ Jaroslaw
Bober ole chcjal ujawOK; kwo . lIaosakcF,
am pianOw oowego wlaSclclelll co do
zagospodarowaola poszcze0610ych
obieklOw W kilka dnl po podpisanlu 8ktu
nOlarialnego sp6lka lslrudolla 10 osOb.
gt6wni9 do prac pol7.'l.dkowycn. His oria
tet i wastycjl si~a konca lal 60-tych kie·
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dy 10 skonczono pracs dokumentacYlne
pod wybudow<Inis ooromnych zaJdad6w
drobiarskich Poldrobu W tym calu ,ywla
SZelono wlasdcleli 33 hektar6w Ol1.lnt6w
Na POCZ'ltku lat 70·lych ruszyly roboly
dowlan . Poniewaz Inwestycja byl 1,ansowana ze Sroo ow cen alnych prer·
wsze prace post(jpowaly dose szybko
Dobte tepo trwalo do prz&lomu fa 70· ych
I eO·tyeil. kledy 10 Owczesny rz'ld drasly
<;znle zmni9jszyl S1rumieo\ planie<Jzy na I'l.
Inwestycj(j. Ozywlenlll na budowie nast'!·
plio po roku 1986, gdy planiScl przllPlOle
klowell obIekty ns. potrzeby nowoczesnej
mleczarni. Znklad mia! przerabiae 1 min
htr6w mleka no dobq_ Zamias! pno\stwa
nowym lnw storem zoslal Cenlfalny la
r'Zlid SpOldzielnl Mleczarsk!ch a nasle·
pnle OSM w asletsJ<u Kredyty na budo·
wli zapewnial cleehanowsk. Oddzial Ban·
ku Gospodarki Zywnosciowej W CiQQu
kllkunaslU tal budowy, IV nies;ono kom

p

p:aks hal produkcyjno-macazynowych
I'l.cznej powierzchnl ponad 20 tys, m .
dwa blok.l m'9szkalne Z 72 komplelaml
mleszkan oraz rozpoczeto budowq oozy
szczalni sciek.Ow W pierwszym !<.wartale
1990 roku prace budowlane ostateeznle
wstrzymano Realla finansolVe zw an\,
Z PI';. planem Balcerowic1.a zmuslly BGZ
d wslrzymanla kredylowanla tej inwesty·
ell Nadmieme obciqienl9 zWLqzane z ob·
slug'l. dlugu zmuslty os tnlego inwes oril
czyli OS Naslelsk do og!oszenia upad·
loSei, W s,erpniU 1991 oku caty mallliek
sturel I budowaneJ mleezami przejql syn·
dyk masy upadlosc;iowej. W6wezas war·
oSt zainweslowanych ~rodk6w w obte
kty. s~gnf)la kwoly 70 mid zl l.arzqdca
masy uradlOSCiowej po kr61kiej przerwie
mnowi skup i przer6b mleka. latrudnle·
nla osi,!gn~o prawle tOO os6b a mleczar-

nla skupywala praW\e 00 Iys_ n!r6w mla·
ka dziennie. a )esleni 1993 roku stary I
nowy zaklad zamlerzala kupie SpOldzlel
nia Mleezarska z Wqgrow Do Unellzae)1
transakcli jedna!< 'lie doszlo. Zarzlld sp6/
dZlelni wegrowsltlaj nie podpisal aldu no
tanalnego, traC/lC 5 mid zl z lylulu wplaco
n~o wadlum, W sierpniu nastqpnego roo
ku starE\. mteczaml~ kupula Alaksandal
Zar'lba z.a 3,5 mid zl. Do dzlsiaj zaklad nia
przerobll ani litre mleka, calosc skupu z
larenu ~mj(lY trafia do mfeczamf w lubie·
nicy Az do
kwietnia n;ewykupionyml
obi klaml nowe! mleczami zarzlldzal syn
dyk, IllOficjaln dowledzlelismy slli', ie
oowi wfiiScldele w pIlMWSzel kolejnoSd
zalflwesluj'l IV remon bl0k6w mieszkal·
nych. Co ~dzie dalej? Zobaczymy.

'4

(awk)

To nas czeka...
Wldmo kr'lzy po Polsca - wldmo powla
IU, ezy chcemy, ClY 'lie chcamy, muslmy
sil;l ficzyc z tym 2e wkrOtce powiat prze·
stanl9 bye WJdmem. a stanle sie elemen·
lem naszeJ rzeczywistoscl. Jednl czekaja
na Iii' chwllq z nadziej'l, Innl mal'l. nadzie
Ie, te momenl en jeszcze Sle odwlElC1.e.
sr6d tych plerwszych s'l oczywlsoe
miasm i mlasteczka, ktOre majll szansa
stac sll;l pow,alami, wsr6d Iych drugich s'l.
mlasteczka i gminy wiajskie, kt6re IIcZ'-\
51", z tym, ze zoslanq za~zone do po.
wialow890 kolchozu. Do p,e '''sz h!>'l'
dzle to nobiJltaeja, dodatkowe pieni'ldze
(na co Hezll najbard'liej), mozllwose roz
woju, nowa mieJsca pracyw admlnlsrracjr.
dla Iych drugich dobra szkola pokory.
zwol'llenie mpa rOZWOjU I czekanie na
naslepn'l re ocme.
Z jielnych opracowan dotycz'l.cych ey
klrcznie poWlarzaj'l.cych sl\, relom1 adml
nlstracjl nlezbicie wynika, ta p?wolanl
do zyda gminy samorzl\d el bylo led
nym sukcesem w lej dzleOzlnie. sarno·
n dnost bowiem okazafa si(l elektyw
nym sposobem l.arz'l.dzania sprawaml
pubhcznyml. Spolecznose lokalna u y
slGlla moiJlwose decydowania 0 swolch
5ptawach a ~e sku(ecznej admlnlSlraCjl
5amorz'l.dowllJ uwidocznlla 5'e sla~
Ildmlnislracjl rzqdowaJ, Oodatkowym
problemem staly sill lukl kompelencYjne
na styku Iych dw6ch adminlSlracjl oraz
rozbudowana l1.w admln'straCja speCjal
na T9. mie<Jz lnnymi. przesl:lf1ki wplyn 
Iy na rosnilce przeswiadezenlo 0 POtrz9'
bla kontynuacjl refarmy samorz'ldowej, e
j ) kolejnym elapam ma bye powolanl
powlatu samorl~dowego Wprawdzll!
m6wilo sil>, Zll warunkiem konieC-lnym
przyszlllj reformy jest uzyskanie szeroko
fOwmlanej akceptacjl spolooznej, jednak
dOlychczasowa prak.1yka r6in~o rodzaJu
konsultacF wykazuJe, ie SlI 10 Iylko dzia'
lao,s pozome i z lch wyOlkaml nlk slq nle
IlelY BiOr'lcpod uwage powyZsze slWler
dLanie nle chce prowokowac kolejf18J
dyskusjl. Mole rozwazanla stanowll\
wslep do przed awienla p"wnych fakt6w
z hlstoril asialska a obrazuJ'l.CYch rofe
powiatu w iydu naszego mlasleczka
Z l.aplsl<6w cI/onka larzlldu Miasta z
lat dwudzieslych dowladujllmy si(j, ie
ml6sto postaoowllo wybudowac do cen·
rum bocznice kolejow'I W len sp0s6b
mogl)'by lU dooera6lakze j>OClqgl osobo
we. Odela/my lednak glos kronikarzoWl
L'W roku 928 burmislr! mlejscowy wy'
ledna!< zgode Mlnistra KomunikacJI n3
wykonanie bocznlcy koleiowej od slaql
asielsk do mlasta asielsk na waruo
k9Ch Zarzlld Mlejski lub inna osoba praw·
ns ma zewrzee umow'l z Minlstrern oa
wykonanle i e!<.sploatacj", bocznicy, przy
czym przeds~blorca ma kuplc ziemie pod
boczn~. za cene ustalon" przsz speCial·
nq komisj",. przyoolowac koszlam wfas'
nym nawierzchnle pod szyny kolejowe.
dostarczyc pOlrzebne podkJady pod szy'
ny oraz wybodoW3C niezbqdn9 mosty I
budyn staCYJne Mio -lerslWo da szyny I
labor kolejowy z obslu9il Przedsl(jbiorC8
ma ptacie Min,s!orslWu za szyny z uloie
nlem I konserwacje dziQriawe rocznll W
stosunku 3% wartoScl uZywanych szyn,
za !okomotyw" po 2 z1 za klJomalr przeJe·
many wraz z obslug'l i opal9m, la wago
ny po I zl za kllometr Oochody z eksplo·

alac]1 bocznicy bedll poblerane na neez
prz eOsil;lblorcy
Z Inz ynleraml ustalono: boc:cnica sz .
rokotorowa ma laczyc si" z kolejll glO ~.
StecJa w miescie ma bye wedlug planu
Minlsterstwa z prawem poI'l.czsn1a lor6w
ze sp6ldzielnlq Rolnik. Syndyllotem Rol·
niczym i labJYk4 guzik6w. nest kurs6w I
sklady pociqg6w bedq zastosowene do
istotnycl) potrzeb mielscowych. Koszl wy·
konanla bocznley obliczono na oko1o
125.000 z/ Miaslo nle miaJo w Iym czasJe
lunduslU ne wykonanie lego p .. eds!e·
WZlfilCl3. Poslanowiono zorganizowac
sp6ll<q z udz alam mlasta Na zebranie
organlzacyjne przybylo 26 os6b z Nasltll
ska I okolie orlU 52 osoby z Pultuska,
sprowadzone przez slaroSI" po\ 'alo e·
go Po zraferowanlu prz"z bucmlstrza Ro·
stkowsl<,ego warunk6w w sprowle budo·
wy r eksploatacjl bocznicy kolGjowe; do
aslelska, przewodnicz'l.cy lebrania .
s!arosla poy -alowy zQfos~ wn osek. W
imisniu sejmiku poW1atowego proponuJe
dZls zorganizowac TOIVarzystwo Akcyjoe
2 udzlalaml po 1000 zl plaine po 10 zl
miesifilcznle w Cl'l.\lu 1 roku. W Imieniu
I~OZ sejmlku Ja dskfarujl;l zakupit 52"4
wszysllllch akqi przedsi~b.orslwaboczm
cy z warunkfem przeprowadzenia jej za·
raz do Puttuska Zebranle wlfilkszosci~
glos6w przyl~o ten wniosek
Wybrani delegac/, burmlslrz z Nasiel
a I dyrektor banku z Pu!lUsk.e wy)ednall
;:godO MTnistra na wykonanle boc:znlcy do
PuUuska 2 warunklem, ze wszysll<ie po.
eillgl podmiejskle w pelnym sklad1.la mia
ty kursowac do Pultuska zamlasl 00 Na·
sietska
Towan: slWo akcyjne zostalo zalegaN
zowane, lImowa zawarta. lrasa kOleJowa
zaprojeklowana I koszt budol"Y boczoicy
ustalony na ckolo p6Itora mlliona 1.lotych,
leel sejmik powlalowy nie wyp/acal zade
larowanych zalJczek na UdzlaJ I sprawa
budowy kolel stala na martwym punkc!e
do dfl,lg,ej wojny 5wialowej.
Szkoda, ie Pu!lusk przeslkodzll, Na
s;elsk wy1{onalby kr6tkq boczni~ 1'1 ciil\lU
jednego roku I ludnost mlasla I okolrcy
mlalaby komunlkac/'1 kolejo ''I ze s aep w
srOdmlescru"
Tyle suche kr nrkarskle zapiskj. Wyni·
ka z nlch, is podr6z kolejow'l mozna by
loby z.aczynac w mleScie. yczuwa SI~
tei wyrainy ial do starostwa poWlatowe
go 1'1 Puttusku za slorpedowanie Inicjaty·
wy IVladz mi~isklch Nasielska. Bye moie
nie byly to dzialania celowe, alo ,czyz
'lie podobn'l SytU3Cj(l miellSmY nledawno
z oazem Tym razem miellsmy WJ~i
szczqscla i spraw3 1.l1alazla pomyslne
rozwl~zanie, W decyduj'lcej bowi m chwi
II ul~1y rozluznreniu wl",zy l'lcz'l.ce Na·
sielsk z PullUS iem
Gwoll sp awiedll~ maba dodac.te
przedwojanne zamiarzenia zostaty cz(;s·
<;'01'10 zreallzowllne po woin/e. kledy to
wybudowano lin,,,, kolejki WllskOlorowej
do Pultuska Przez wiele lat sluzy'a mie·
szJ<ar'tcom obydwu mlas a dzlslallest juz
zaby1kiam.
am zaS pozostal problem
poI'lczenla miasla Ze slacj~ I chociai w lei
chwlll dobrz9 dzlala SKR-<:lwska finia all
tobusowa 10 z peY/no~i'l. lepia! byloby
s~ vyblerae IV szarokl swial bez przesia
dek.
A.Z.

Wielkanoc 1945?
W zWI'lzku Ilelnyml pytanlami 0 to, co stalo si'i w Niedzieie Wi~lkanocn~ 1945 to,
Informujemy, ia postaramy sle dae odpowiedi ne I pylanle w jedoym z nastepnych
numert'>w po dokladnym zbad9niu lej sprawy.

Dokonano wlamania do sklepu Spozywczego (pawilon) przy ul.
Warszawskiej nalezCjcego do Gminnej Sp61dzielni. Sprawcy po
wybiciu szyby w drzwiach wejsciowych doslali si~ do srodka. Ze
sklepu wyniesli: alkohol, papierosy i inne artykuly spozywcze 0
Iqcznej wartosci 1 tysiqca zl.
Dwa dni, trwaly poszukiwania samochodu, kt6rego kierowca spo
wodowal wypadek w Siennicy (pisalismy 0 tym zdarzeniu w po
przednim numerze). Bialy ma uch naleiqcy do mieszkanca Nowego
Dworu Maz. 20stal odnalezionyw lesie Chrcyflskim. Tei samej nocy
w kt6rej mial miejsce tragiczny wypadek mieszkaniec Nasielska
zglosil kradziei samochodu. Jak si~ okazalo. byllo len sam pojazd,
kl6rym kierowal sprawca smiertelnego polrqcenia rowerzysly.
Falszywy banknot 0 nominale 1 min zl usilowal rozmienic w
ekspozylurze banku PKO BP mieszkaniec naszego miasla. Jedna
z kasjerek bez trudu wykryla falsyfikat.
Trzy samochody skradziono w minionym miesiqcu na terenie
naszej Gminy. Z ul. Slaszica zniknql zaparkowany Ford Sierra.
Poszkodowany nasielszczanin swoje slraty ocenil na 7,5 tys. zl.
Malucha zas, stracil mieszkaniec Lubomlna, kt6ry sw6j pojazd
zostawil przed Kosciolem. W Krogulach skradziono Fiala 126 p
nalezCjcego do rnieszkanki woj. chelmskiego. Po kilkudziesi~ciu
godzjnach samoch6d znaleziono w lesie k% Nuny.
Podczas robienia zakupow na targowisku przy ul. Mlynarskrej
mieszkance Cieksyna skradziono portfel, w klorym znajdowalo si\!
900 nowych zl.
Z niedomkni~tego garaiu w Krzyczkach skradziono ubijark\! wi
bracyjnq. Maszyna nalezala do Przedsi~biorslwa Robot Drogowo
Mostowych z siedzibq w Plonsku. Firma, wartost skradzionego
sprz~tu wycenila na 10 tys. zl.

W miejscowosci Morgi, w slawie, znaleziono utopione zwloki
Denatem okazal sl\! mieszkanjec Piescirogow, kl6rego
zaginl\!cie zgloszono 10 dni wczesniej. Policja nie slwierdzila udzia
lu os6b trzecich w spowodowaniu smierci m~zczyzny.
m~zczyny.

Brutalnego napadu dokonano na samotnie mleszkajqcego mie
szkanca Mazewa Dworskiego. Kilku zamaskowanych bandytow
wtargn~o w nocy do domu poszkodowanego. Dzlalajqc brutalnie,
zabrali pieniqdze i przedmioty 0 /qcznej wartosci 1 tys. zl. Policja
prowadzi w tej sprawie jntensywne dochodzenie.

c.d. Na zamku nasielskim - A. Zielir'lska
Caly dw6r, za przyk/adem samej pani, chl;tnie nosH suknie i
fartU$zki domowej roboly; dziewczynki w szkole mia/y rodzaj
mundurka, skladajqcego si{l z bialej sp6dniczki w granatowe
paski, granalowego kabacika, sznurowanego czerwonq tasiem
kq i r6wniei: granatowego fartuszka.
Dui:o by jeszcze ciekawych szczeg616w moi.na opowiedziec
o gospodarslwie starosciny oslrowskiej, ale widz~ znudzone
mink! moich czytelniczek, Idimy wi\!c dalej.
Dochodzi godzina jedenasta, koniec nauki w szkole. Pan
lukasz Czaplic przecieraokulary, wydobywa labakierk~ rogoWq
i zaiywa sowily niuch wybomej przez siebie samego iabrykowa
nej tabaki. Dziewczynki skladajq ksiqzki i sekslerny, jedna Anvl
ka Zarembianka z wielkq starannosciq pisze podlug wzoru zna
nq senlencj~:
Najswi{llsza Panna, formuj mojq rt;lk~,
Bym opisala Syna Twego rn{lk~.
Wtem niespodziewanie weszla panna lowczanka.
- Anusiul zoslaw pisanie i chodz ze mnq, przemowila, - 10 na
rozkaz pani slarosciny, przepraszam pana dyrektora - dada/a.
zwracajqc si~ w stron~ Czaplica.
Pan lukasz zwr6cit sifi) r6wniei. z powagq w stron{l ochmi

Radni z miasta nie sCI oboj~tni
wobec problem6w wiejskich
JednCj z drag ICjczqcych
Nasielsk z Pul1uskiem jest
droga okr~zna biegnqca od
Poniat przez Krzyczki Szum
ne.. Pienla.zki, Oqbrow~ I kilka
wsi na terenie gminy Winnf
ca. Droga ta w szczegolnosci
sluzy spoleczenstwu wiej
skiemu. Na tej trasie od kilku
nastu lat kursujq autobusy.
Na terenie gminy Winnica W
wl~kszosci polozony jest dy
wanik asfaltowy. Natomiast
na terenie gminy Nasielsk,
odcinek od Poniat do Dqbro
wy, okolo 2 km jest 0 nawie
rzchni
brukowej,
wymagajqcej naprawy i polo
zenia nawierzchni asfalto
wej. W przeciwnym wypadku
maze nastqpic likwidacja lub
ograniczenie kursowania au
tobus6w na tej trasie.
naprawfil tej drogi miesz
kancy zainteresowanych wsi
postulowali od wielu lat, jed
nak bezskutecznie. Oslalnio
sprawa ta odzyla. Sprawq tq
zajlilli sj~ soltysi: z Krzyczek
Szumnych - Krzyczkowski
Slawomlr, z Da.browy
Swierc2 Wieslaw, Pietrzak
Jan czlonek rady solecklej,
oraz inni mieszkancy. Ponie
wai droga ta podlega pod
UrzCld Wojew6dzki, delega
cja wiejska udala sili! do wo
jewody ciechanowskiego w
powyzszej sprawie. Jak wy
nika z przedlo2:onej relacji v
ee wojewoda Kr61 obiecal,.i.e
dywanik asfaltowy zostanie
polo.i.ony, pod warunkiem
jednak przeznaczenia na len
eel okreslonej sumy przez

o

Radli! Narodowq Miasta
Gminy Nasielsk.
W dniu 9 marca br. odby
wala si~ sesja Rady Narodo
wej w Nasielsku, na ktorq
udala si~ wspomniana dele
gacja. by przedstawi6 wyniki
rozmowy z V-ce wojewodq
ciechanowskim oraz postu
lowac 0 dotacje na remont
drogi. Rada Narodowa MiG
w Nasielsku pozytywnie
ustosunkowala sili! do postu
lat6w mieszkancow Krzy
czek i Dqbrowy, uchwalajqc
okreslonq sum!; na poloze
nie dywanika asfaltowego na
odcinku od Poniat do Dqbro
wy. Z szacunkiem i uzna
niem wyrazali sili! delegaci 0
radnych z miasta, kt6rzy ze
zrozumieniem udzielili pel
nego poparcia dla zalatwie
nia problemu, kt6ry w
zasadzie dotyczy spolecz
nosci wiejskiej. Z zaienowa
niem natomiast wypowiadali
si~ 0 radnym z Krzyczek, kt6
ry nle tylko nie popari postu
lat6w swoich wyborc6w, ale
byl zdecydowanie przeciw
ny. 28/at temu b~dqC przew.
GRN organizowatem budo
w~ bruku na tym odclnku.
Dolqczam wyrazy uznania
dla Rady Narodowej w Na
sielsku za poparcie realizacji
postulatu spoteczenstwa
zainteresowanych wsi i poz
wol~ sobie wyrazic nadziejli!,
ie w br. odcinek bruku od
Paniat do Oqbrowy zostanie
pokryty asfaltem.
Krzysztof

JaworSki

strzyni, ale zdradziecka labaczka wlasnie dzialac zacz~la, co
pobudzilo dziewczynki do szalonego smiechu. Wprawdzie l/u
miCjc go, polowa schowala glowy pod stol, reszla usia fartusz
kami zakryla, ale rozweselone oczki wydaly psotnice. Panna
lowczanka wprowadzila tymczasem Anusi\!, a pan lukasz zbity
z tropu mruknql tylko:
- Skaranie boskie z tymi kozami, smieje si~ to, samo nie wie
z czegol i:adnego rygoru utrzymac nie moi:na, a zwracajqc si~
do uczennic przemowil groinie:
- Cicho tam, bo waepannom zadam pensuml
Dziewczynki umilkly, bo owa kara zasadzala sil; na przepisa
niu sto lub wi\!cej razy jaklejs sentencji, w rodzaju:
"Klo nie pracuje za mlodu,
Na slarosc urniera z glodu".
i to w czasie, kiedy inne bawily si~ w lesie lub w slepq babk~
na podw6rzu.
Wybita jedenasta na gdanskim zegarze, najstarsza wi{lc z
dziewczynek, Zuzia Zajqczkowska. wSlala ze swego miejsca,
sklonila si~ dyreklorowi, wymawiajqc z powagq:
. Nlech b{ldzie pochwalony Jezus Chrystus.
Reszla posz/a za jej przykladem i niedlugo korytarz i schody
zat{llnily krokami dziewczynek, zbiegajqcych do syplalni, gdzie
przed zejsciem na pokoje Irzeba byto umyc r{lce, wlosy przycze
sac i poprawic ubranie.
Tymczasem AnU1ka, zanim odwai.yla sit;l zapytac, po co byla
7

Troch~

historii

W nr 5 Zycia Nasielska w artykule pI. ,.Blaski I denie" przedstawllem
dzialalnosc Banku w okresie oslalnich 4-ch lat, IJ. 1990-1993 rok. Pakaza!em
dorobek Z lego akresu oraz zjawiska negatywne, Jakie wystC\pily zw!aszcza
na prze!omle 1993/94 roku. W Iym odeinku chcialbym przybliiyczarys historii
aszego Banku ad chwill ]ego powstania. Przypomniec ych, kt6rzy go
zakladali, kierowaJi jego dzialainasci q oraz w nlm wiele Is przepracawali.
Przekazac niektore dane dotyczqce dziala.lnoSci spoleczno-gospodarczej
Banku.
Poczqtki dzialania naszego Banku rozpacz/illy sl~ w 904 roku, kiedy 10
zostala zorganizowana w Wasielsku Kasa Pozyczkowo-OszczlildnoSciow8.
ZaloZyclelami Kasy byli:
Grzebskf Feliks, Lenlecki Witaliusz, Zakrzewski, Borkowski, Kaczynski.
Brzezlriskl i wlelu innych abywatell z Nasielska I akolic. Byt to okres bardzo
Irudny. Mimo l11alego zakresu dzialania organizacja ta spelniala dwie zasad
nicze funkcje:
Po pierwsze - byla to plaszczyzna do dzialaJnosci polilycznej 0 zachowa
nie polskosci i wyzwolenie narodawe.
Po drugie - byla to zarga izowana forma wzajemnej samapomacy gospo
darczej. Podstawowy kapltal Kasy skladal sl!;) z udzlal6w I wklad6w oszczl;!d
nosciowych. Kapital ten s!uzy! do udzielania kredyt6w. W tym okresie Kasa
nie o\rzymywala iadnych dotacJi do dzlalalnosci kredytowej. Oprocentowa
nie poiyczek wynasHo 8% w stosunku rocznym, a oprocentowanle wklad6w
4%.

Przew. Rady
Jask6fowski Anast. - 14 lat
Jaworski l<rzysztof ·8 lat
Saracyn Henryk - 61at
Kraszewski Roman - 12 lal

Prezes Zarzqdu
Kacprzycki Wlad. ' 19 lat
Gorecki Kazimlerz - 6 lat
KanerberQer Janusz· 6 lat
Ogniewskl Wladyslaw ' 6 lat
Jaworski Krzysztof • 3 lata
Przybysz Wlodzimierz . 1 rok

Przez Wiele lat w dzialalnosd organow samorz.qdowych zaangai.owanl
byll: Smosarska Krystyna, Kaczynski Piolr, Pawlowski Kazimierz, Czeremu
zynskl Waclaw, Andryszczyk Tadeusz i wlelu innych.
W pierwszych lalach po woJnie zaloga skladala sil;! z kilku os6b. W mlarl;!
uplywu czasu i zwi/ilkszania zakresu I rozmiar6w prowadzonej dzialalnosci,
zwil;lkszala silil liczba zatrudnionych pracownik6w. Najwyiszy stan zatrud,
nienia w Banku osiq9nllilto w 1993 roku ·45 os6b. Na uwag!;) zasluguje lakl,
ze wlfilkszose pracownikOw, kt6rzy odeszll na emeryturlil. caly okres produ·
kcyjny przepracowali w tym Banku. Do takich moina zaliczyt: Bilinska
Janina, Jankowska Janina, Dzierianowska Daniela. Kapusta Stanislawa,
Karpinski Jozef, Gorecka Jadwiga, Krosn leka Henryka, Gqsiorowska Barba
ra oraz wlelu innych, kt6rzy zaczynali pract? w innych zakladach, ale wi!;)
kszosc okresu zatrudnienia przepracowali w tym Banku 1 zakonczyli pracf;
zawodowq, odchodzqc na emeryturt? lub rent!;)lnwalidzkq.
W 1966 roku zakupiony przed wojnq bUdynek zasta! adoptowany. Rozbu
dowano parter I nadbudowano piE",tro. Przy adaptacJi bUdynku, ktory by!
wykonywany sposobem gospodarczym duty wklad pracy w!oiyla 6wczesny
klerownlk Banku, Mroziewlcz Eugenia oraz dzlalacze spo!eczni. W lalach
1989-1991 dokonano dalszej rozbudowy Banku. W pomieszczeniach tyeh
uruchomiono dzialalnosc handlowq z zastosowaniem sprzedaiy ratalnej.
W miarlil uplywu czasu I rozszerzania sit? dzialalnosci Banku nastt?powal

wezwana, jui. stanr;Ma przed dziadkiem. Jedno spojrzenie na
szlachetnq postac i siwe wlosy Jana Zaremby, j slowa panny
lowczanki ,,010 tw6j dziadek" - poruszyly wrai.liwe serce dziew
czynki, ucalowala jego r~ee i rozplakala si~ rzewnie.
Anusia miala lat szesc, kiedy po smierci matki staroscina
wzi~a dziewczynk~na wycllowanle. Takzrazu t~sknila za zmar
Iq, ie I~kano si~ 0 jej zdrowie. Staroselna pies-cila i pocieszata
sierolk~, przywiCjzala sili! tei. do niej wi~ceJ, nii. do innych dziew
cZCjtek.
Anulka byla gwaltownq, leez koehajqcq z natury; lubili jq tei:
wszyscy. Pan Jan uj~ty jej serdecznym powitaniem, nie m6g1 si~
ni q naeieszyc.
- Mila i sliczna, - mowil sobie w duchu, portret mojej
nieboszczki. Tei. same oczy szafirowe, slodko z pod ciemnyeh
rz~s palrzqee; teni.e usmiech, takiez dlugie warkoczel Serdecz
ne dzieckol a jak to si~ zaraz przygarn~o do starego dziadka!
Te rozmyslania przerwal dzwonek na "Aniol Panski", zm6wili
wi~c razem modlitwli! i za przewodnictwem lowczanki, zeszli do
jadalni.

zywy

Niezmienny porzqdek w nasielskim zamku na poludnie na
znaczal ezas obiadowy. W srodku g!6wnego gmachu byla ob
szerna jadalnia. na srodku staly dwa stoly, nakryte bieliznq
domowej roboty. Wielkie gdanskie szaty d~bowe zdobily dwie
boezne sciany, naprzeciw wejscia byl kominek marumurem

,
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Wyzwolenie narodowe i uzyskanie niepodleglosci w 1918 roku stwarzylo
nowe warunki do dzialalnoscl Banku. Byt to okres niezmiemie trudny. Brak
stabilizacji gospodarczej, intlacja, a p6inie; wielki kryzys rolnlczy - wszystkle
te zjawiska niekorzyslnie wplynl;!ly na sytuacj~ finansow<j i dzialalnosc
Banku. W okresle mlfildzywoJennym Bank dzialal pod nazw'l "Kasa Stefczy
k~". W.pi~rwszyc~ lalach kierawnikiem Kasy ~yl L~nteckl Wlta!iusz. Byl on
rownlez k,erownlklem W okresle zaboru. W poznleJszym okresle funkcj~ tfi1
przejql Makos J6zet. Funkcjfi1 ksl!;)gawej pelnila Ochtabiriska Leontyna,
Dzialaczaml spolecznymi w tym okresie byli: Pqtkiewicz Michal, Goszczyn
ski Andrzej, Laskowski Kazimlerz, Wloczewskl Andrzej, Roman J6zef I wieiu
innych. Przed wajni.l kierownietwa Kasy zakupilo posesit? z budynkiem od
sioslry Lenteckiego, bylega kierownlka I dzia!acza Kasy. W budynku tym
miescl sit? obecnie siedzlba Banku Sp6ldzielczego.
W akresie okupacji dzlalalnost Banku byla zawieszona. Przed wkrocze
niem Niemc6w w 1939 roku dokumenty kasowe zosta!v zakopane z doku
mentaml magistratu, Niemcy odkopali Ie dokumenty I sciqgali udzlelone
przez Kasf;l kredyty. Splata kredytu magla bye dokonana w markach nle
mieckich IUb polskim bllonem.
Wznowienle dzialalnosci Banku nast<lpilo w 1945 roku. Praclil rozpOCZl;!to
od przywiezienia zasHku pieni~znego z Centrall w Warszawie. Klerowniklem
Banku, a zarazem I pracowlllklem byl Mokos J6zef. Ksit?gowose prowadzila
Ochlablnska Leontyna. W pierwszym okres!e w pracaeh samorzqdu Banku
aktywny udzlal brali: Pqtkiewicz Michal. Jask610wski Anaslazy, Goszczynski
AndrzeJ. Rzeczkowskl Lucjan, Sokolnickl Waclaw I wielu innych.
W latach 1954--1994 funkcje przew. rady, prezesa zaIZqdu oraz ierownl·
ka i gl6wnego ksi~gowego pe/nIH:
Kierownlk " Dyrektor
Mrozlewicz Eugenia· 16 lat
KarlowlCZ J6zef - 3 lata
Jaworski Krzysztof - 13 lal
Krosnicka Henryka - 3 lata
Pajqk Andrzej - 5 lal
Przybysz Wlodzlmierz . 1 rok

GI. Ksi~gowy
Bilinska JanIna· 32 lata
G6recka Jadwiga • <1 lata
Kozarzewska Teresa - 4 lata

wzrast liczby czlonk6w. W 1954 raku bylo ponad 600 os6b. W lalach
szestdziesiqtych liczba ta wzrosla do 3200 os6b, a w 1977 roku wynoslla
4700 os6b. Trzeba stwierdzie. ze tak duzy wzroslllczby czlonk6w nie wynikal
z przekonania izainteresowania sp61dzielczoScii.l, recz byl wynikiem nacisku
odg6rnego j w pewnym stopniu przymusu. Przeprowadzona w 1978 roku
aktualizacja stanu czlonk6w spowodowala zmnleJszenie do 2800 os6b,
Kolejna aktuallzacja przeprowadzona w 1990 r. polqczona z uzupe1nieniem
udzlal6w, z zachowaniem peine! dobrowolnosci spawodowala, ie przyna
leznasc do Banku zadeklarowa 0 430 as6b. Na koniec 1993 roku Iiczba
czlonk6w Banku wynoslla 443 osoby.
W okresle powoJennym Bank podlegal wialu przemianom. W plerwszych
lalach przYil;!to nazwfil Gminna Kasa Sp6tdzielcza, pMniej Sp61dzietnia
Oszcz!;)dnosciowo-Pozyczkowa. A nasl~pnle przyjfilto nazwlil Bank Sp6I
dzielczy. Zmieni~ si~ warunkl. uprawn!enia i zadania. Niezaleznle od prze
mian I !rudnosci Jakie wystl;!powa~, niezaleZnie od nazwy i liczby czlonk6w.
Bank swoje zasadnicze funkcje wobec srodowiska spe1nlal. Zabezp eczono
uslugi kasowo-rozliczeniowe dla srodowiska. Jest laktem, ze ten Bank byl i
jest potrzebny miejscowemu srodowisku.
W nast~pnym odcinku - "zmiany kadrowe pod patronatem wladz
politycznych".
Opracowal: Krzysztaf Jaworski

wyloiony, a nad nim zegar z kurantem i kukulkq . Po scianach
portrety przodk6w surowo patrzyly na po!omkow, na ozdobnych
p61kach d~bowych pelno wszli!dzie stalo srebrnych i porcelano
wych naczyn. czar, mis zlocistych.
Na odglos dzwonka zgromadzil si€;! dw6r caly. przy pierwszym
stole zasiadl starosta z zonq, ksiqdz kapelan. pani Zaleska,
mostowniczyna Ciechanowska, wdowa daleka krewna starosty,
kt6ra mleszkala na rezydencji, nareszcie kapitan laszcz i Jan
Zaremba. Przy drugim dwanascie dziewczynek, pan lukasz,
panny sluzebne i reszta dworu.
Obiad obfity, chot niewykwintny, przeszedl w milczeniu.
Ksiqdz Remigiusz, k!6ry wlasnie z warszawskiego klasztoru
listy otrzymal, rozmawial ze slarost q de publicis. Po przezeg
naniu I modlitwie, wszyscy Si€;! rozeszli, kai:dy do swego
zaj~cia.

Pan J6zefat zas wezwal Zaremb€;! do swojej kancelarii.
- Uradzilismy z moiq pani q - przem6wil, - ieby zaproponowac
wacpanu, czybyscie nie chcieli zoslac na stale z nami. Nalei.y
si~ wasci panis bene merenlium, niechze to za s.p. ojea mega
dopelnr~. Z wnuczkq sj~ nie rozdzielisz, zaj~cie sobie rychlo
znajdziesz. mnie je<Jna wi~cej iyczliwa dusza przybl;!dzie. Izdeb
ka pusta jest w baszcie przymostowej obok kapitana laszcza,
procencik sw6j b~dziesz pobierall kwita.
Zaremba za calq odpowiedi sklonil si~ gl~boko przed starostCj
i zastal w Nasielsku.
(c.d.n.)

Z redakclJjnej pocztlJ
Do

Wielbic? Ciebie Matko

R~dakcjj

"Zycia Nasielska
w Nasielsku

J
)

Przesylam jeden z wielu moich wierszy poswi~conych
Matee Bozej Krolo\oYej Polski eelem ewentualnego wykorzy
stania na lamaeh "Zyeia Nasielska".
Miesiqc maj jest miesiqcem Matki Najswi~tszej, tej. kt6ra
po Bogu najwyzszq posiada moe w niebie. Jej zaufalem i
zawierzylem. J q CZCZ17, wielbi(7 i miluji?
Prosz~ przyjqc ode mnie serdeczne zyczenia, kt6re skla
dam cal emu Zespolowi Redakcyjnemu z okazji istnienia
"Pierwszego Rol<u" tego poczytnego miesi~eznika.
Jerzy R6zalski

Wielbi$ Ciebie Matko Boza,
80 nade mnq ezuwasz stale.
I prowadzisz mnie do Boga,
Co kr61uje w wiecznej chwale.
Wielbi$ Ciebie Matko SWi$ta,
W kazdej porze dnia j nacy.
Kiedy dusza moja stabnie,
Ty w ni q wlewasz ducha mocy.

Nasielsk 1995.05.07

Naslelsk dn. 26,04.1995 r.

Redakcja
Gazety Nasielskiej
W odpowiedzi na apel Panstwa Kowalskich - rodzicow
chorej Edyty, Samorzqd Szkoly Podstawowej Nr 11m.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku podjql inicjatyw~ zbi6rki
funduszy.
Nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoty zgroma
dzili kwol~ 435,39 gr wp/acajqc w dniu 26.04.1995 r. na konto
Powszechnej Kasy Oszcz~dnosci Bank Panslwowy XV Od
dzial w Warszawie AI. Jerozolimskie 7 skr. POCZ!. 1009 War
szawa nr 1658-326722-1 74-1 .
Dyrekcja Szkoly sl<lada gorqce slowa podziC7kowania
wszystkim uczniom oraz rodzieom za ofiarnosc oraz gest
pomocnego serca. Wszyscy ofiarodawcy zYCZq Edycie szyb
kiego powrotu do zdrowia.
Dyrektor SZkoly
mgr Bozena Zawadzka-Rosz.czenko

REPERTUAR
KINA "NIWA"
m-c maj - Gzerwiec '95
11-14.05.
"Wywiad z wampirem" 
horror, prod. USA, 9 adz.
17.00.

1'8-21.05.
"Dzika rzeka" - przygodo
wo-sensacyjny, prod. USA,
godz. 17.00.

26-28.05.

"U rodzeni mordercy" 
sensacyjny, prod. USA,
godz. 17.00.
01-04.06.
"Sfrefa zrzutu" - krym.
sensacyjny, prod. USA,
godz. 17.00.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

Wielbi$ Ciebie Matko Baska,
Za Jezusa cos zrodzita.
Aby wiara moja prosta,
Drogq mi do nieba byta.
Wielbi$ Ciebie Matko Chrysta,
P6ki moje seree bije.
Zawsze b$d$ czcit i kochat,
Najswi$tszq Pann~ Maryj~.
Jerzy R6zalski

I

MisjeSwifte 95 zakgnczone
ookooczenie ze sir, 1
dzien pierwszy byl dniem odno
wienia przyrzeczen chrzciel
nych, dzien drugi dniem odnowy
wiary. dzien trzeci doiem pamiG
ci 0 rzeczach ostateczoych,
dzien czwarty dniem przeb!aga
nia za grzechy parafii, dzien piq·
ty dniem rodziny katolickiej,
dzieri sz6sty doiem Eucharyslii.
dzien si6dmy dniem holdu Mal·
ee Solej. W ostatnim dniu misjo·
narze udzielili Iicznie zebranym
wiernym odpustu zupeloego.
Wainym punklem ostatniego
dnia Misji $w. bylo poswi~cenie
Krzyzy Misyjnych, procesje z
Krzyzem wok6~ kosciola i ich po
stawienie. W procesji Krzyze
niesione byly oa zmianl;1 przez
ojc6w, matkj, kawaler6w i pan
ny.
Dqb, z kt6rego wykonano
krzyz ustawiony przy kosciele
parafialnym ofiarowala pani Te·
resa Strzeszewska z. Krogul, a
wykonaii go mieszkancy tej wsi
pod kieruokiem pana Osinskie
go. Krzyz uslawlony przy swiq

!yni w Nunre, to dzie/o pana S!a
nislawa Kosewskiego i miesz
kanc6w lej wsi.
Po uroczystosciach w oby'
dwu miejscowosciach misjona
rze przekazali KSii;1dzu Pralato
wi stuly misYJne na znak, ze ich
poslannictwo zostalo zakonczo
ne. Ksiqdz Pralal i przedstawi
ciele wiernych gorqco dzifiko
wali Misjonarzom za ich Irud i
zyczyli 1m sukces6w w dalszej
pracy misyjnej. Nasz Duszpa
sterz modlitw~ dzi~kczyonq pod
Krzyi.em (ozpoczql slowami:
Panie, Ty widzisz, krzyia sil;)
nie wstydzfi,
Panie, Ty widzisz, Krzyia si~
nie lfikam,
Krzyz TW6j calvjli!. pod krzy

iem

ukl~kam,

80 na tym krzyzu 80ga swego

widz~.

Andrzej Zawadzki

Rrzgiowlitt nr 3/95

HUMORKI
Jedna z czlonkin zespolu baletowego w czasie wyjazdu za
jest lak rozenluzjazmowana, i.e nawet po peronie
posuwa si~ tanecznym krokiem.
Jakas starsza pani m6wi do niej:
- Wie pani, to jest za tymi drzwiami z k6teczkiem ...

granic~

Po katastrofie statku, na tratwie ptynie dwoch rozbilk6w.
- Jak myslisz, znajd q nas?
- Oczywiscie, nie wqtpi~! Mnie poszukuje policja siedmiu
kraj6w!! ...
S~dzia:

- Za pobicie tesciowej

skazuj~

pana na

kar~!

Zap/ad pan

pi~csel zlotych grzywny j jeszcze dodalkowo dwadziescia

zlolych.
- A za co te 20 zlotych??
- To jest podatek od rozrywki.
* •

~

Maly Szkot prosi ojca:
- Tatusiu, daj mi na karuzeli;.
- Co takiego? A nie wystarczy ci i.e Ziemia si~ kr~ci?1
Przyszedl Kowalski do raboty caly pogryziony. Koledzy
pytajq co si~ stalo.
- Pies mnie pogryzl.
- To podaj wlasciciela na kolegium.
- Nie mog~ bo to m6j pies.
- Uspij psa jak taki grainy.
- Nie mog~ bo to moja wina, a nie jego.
- Jak to twoja?
- Wr6cilcm do domu trzetwy i pies mnie nie pozna/!I!

Humorki z lawy szkolnej
...Zeby sprawdzi6 ezy jest napi~cie w kontakcie powinnis
my wloi.yc cos do dziurki. Jesli jest prqd, wtedy nami tele
pnie ...
••*
- Wszystko jedno ezy ugotujemy jajko na miekko, ezy na
twardo - kurezakowi i tak to na zdrowie nie wyjdzie!. ..
• *•

Prawo Arehimedesa: "Jesli eialo zanurzone w cieczy nie
wyplynie na powierzehni~ w eiqgu p6/ godziny, moi.e bye
uwai.ane za zaginione" ...

·

~ ~

Na bramie majego cmenlarza znajduje sie skrzynka na
listy...
- ...jesli czlowieka porazi prqd elektryczny, nalezy go wy
ciClgnqc z kontaktu i zakapac do ziemi.

• ••
Malpa to Gz/owiek kt6remu sie nie powiodlo.
Zarodek chroni jajo przed upadkiem.

...

Dowodem kulislosci Ziemi
jest 10, i.e kiedy statek doply
nie do horyzonlu, to tonie.

Poziomo:
1 - Taniec rodem z Malopolski, 6 - Sakralny rysunek buddyjski
ukladany z piasku i drogich kamieni, 11 - Kraina szcz~sliwosci,
13 - Uszeregowany wykaz danych, 15 - "weisc" w komputerze,
16 - Wyspiarskie panstwo na morzu p6lnocnym. granlezy z An
91ill, 18 - Pisak, 19 - "Wsp6Inota" po lacinie, 21 - Wies w woj.
lomiynskim, w 1939 r. toczyly si~ tam ci~zkie walki obronne, 23
- Skupisko drzew, 26 - Symbol I09arytmu calkowego, 27 - Marka
autobusu polskiego, 29 - Zdrobnlale Anastazja, 33 . Kr~ci sil;) W
oku, 35 - Ksi~stwo rodowe kr610wej Bony, 36 - Popularny samolot
prod. radzieckiej, 37 - Chodzi wspak, 39 - Bez rodzenstwa. 43 
Bubel, 44 - Marka japoriskiego samoctlodu, 45 - Duzy kaklus, 46
- Kosmiczny bohater serialu telewizyjnego, 48 - Kulszowa, 49 
Dzwig, 51 . Polol, zapal, 53 - Nieehfilc (staropol.), 55 . Buduie
ieremia, 57 - Kawior, 58 - Jeden z gwiazdozbiorow, 59 - Tw6rea
posClgu, 60 . Na glowie kobiety.
Plonowo:
1 - Palronka kolejarzy, 2 - Karetka pogolowia, 3 - Cegla na n ur
zewnfiltrzny, 4 • Marka motocykla, 5 - Czas zabawy po Adwencie, 6
- Symbol manganu, 7 - Anno Domini, 8· Tytu\ Iygodnika J. Urbana,
9 - Zwierz~ z rodziny jeleniowatyeh, 10- Do ssania, gdy boli gardlo,
12 - Jedno z b6stw hinduskich, 14 - Jednostka powierzchni, 17 
Wloska waluta, 20 - Wczesnowiosenny kwiat chroniony, 22 - Jeden
z gwiazdozbiorow, 24 - Mala ksi~i:niezka z serialu lelew. dla dzieci,
28 - Male formy artystyczne wykonane przez Nikifora, 30 - Mala
beczulka, 31 - Mozol, 32 - Ang'lednostka powierzchni, 34 - Mara,
duch, 38 - Miasto w b. JUgoSI8W11, 40 - Gdzie drzewo rqbiq -lam, ..
leell, 41 - Kto nie jest przeciw - jesl. .. , 42 . Palona uzywka, 43 
Uparciuch z rogami, 47 - Morze na Ksi~zycu, 50 Symbol Nlobu, 51
- Warszawskllndeks Gie-ldowy, 52 - Numer, 54 - ... szybkiej obslugi,
56 - Krowi pan.

Rozwillzaniem krzyi6wki sWiqtecznej bylo przyslowie ludowe:
"W Wielkq Niedziel~ pagoda w polu b~dzie uroda".
Nagrod~ - niespodziank~ wylosowala p_ Katarzyna Swojak z
Nasielska. Gratulujemy!
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Litery od 1 do 15 z kratek ponumerowanyeh w prawym dolnym
rogu dadzq rozwiqzanie, kt6rym jest przyslowie ludowe. Prosimy
rozwiqzania nadsyla6 do 05.06. br.

OGLOSZENIA DROBNE
stanle,

PRZEDAM DOM JEDNORODZI INY - W surowym
( woda, gaz, energla ), przy ul. JasmlnoweJ
tel. ( 0-2 ) 776 - 36 - 96.

zamknl~ty

••
,SPRZEDAM DZIAlKE; BUDOWLANf\. ogrodzonq,
3 lys. m', mozllwosc podzlalu + mleJs I wodoclqg.
aSlelsk k/StacJI PKP.
Panaslewlcz Helena, Naslelsk 2, UI.ZamoJSklego 92
Tel. Leglonowo 774 - 49 - 83
KUPIE; FIATA 126p· 1988-90 r.
Nas18lsk, lel.( 0-238 ) 12-539

slowem WSZYSTKO (0 iest potrzebne
w Twoim domu
oferuJe

*NASZ DOM*
Nasielsk, ul. Mlynarska 5
telefon 12-216
~6tawlamy

Faktury VAT I

Pragniemy przypoInlliee, ze OGLO:ZENIA DROBNE mo~
bye zlecane wyl~cznie przez osoby prywatne. Rekl:uIl.a oraz
ogioszenia podmiot6w gospod:uczych jest reJ.lizowana przez
sprzedJ.z powierzchni reklamoV'V'e j w n:l.szym piSm' e,
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I NAPRAWA SPRZ~AGO I
I~ (lodowki,180pralki,,vasiel...k.
odkurzacze, roboty kuchenne) I
ul. P. O. lV. nr 8
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!robo y ziemne, wykODY
I
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NIE SZUKAJCIE
PIENI~DZY
NA REKLAM~ ...

~

f

06-130 NAS/ELSK ul.Krupki
J

tel. (0-238) 12-433

~

~»:.·...·.·-:....h':.x.;.:«../ .....:«««.:.:-:.:.;,,/..-:,.';"..Y.«Q'.¢0"',.""'/.;t.:-:.:~:.:..:-=-:««.o:-·, :-····:·:·:.:;.:·:·w. . ./........"..·.·.~.:.·.:--.--:-:-:-y.:.: ...1'........t:,;,;":,:,,»»w..>,,..;,~~~~··.'·-~

WYDAWAJCIE J
~.

Firmy zainteresowane reklamq w Zyciu Nasielska
prosimy 0 kontaktowanie Sl~ Z Pracownii:! Rekla
my Wizualnej Gt(Uae:~ 06-130 Naslelsk,
ul. Wisniowa 23, tel. (0-238) 12 083. lub z Rednk
cjq pisma.

Zapraszamy!

j

f"<lpmsulmy w poniedxiatki. LoLorki.
cy.uaT'tki i /Jiqtki u .lj()(ly._ n.oo - 1;~.{)()

f·~~"··"···V""hJ'''''J'.''X'~':/'''''''''''''';:''V'''';i''''//ft -.y/..:~

ZANIM KONKURENCJA
WAS w{R~CZY
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Pilka

Tellis stolo1NY
"

" - - - - - ; ,...... ~.

avo vadis Zbiku!
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Dalsze sukcesy tenisist6w

naprawdf;l kariery tej nie rozpocz~li.
CM, pilka noi:na jest grq dla praw..
dziwych m~i:czyzn. Muszq 0 bye
ml;!i:czyi:ni pod kai:dym wzglf;ldem ..
izycznyrn i psychicznym. Dla sla..
beuszy nie rna miejsca idlalegowie
Iu z nich czuje. i.e na swoich ..smie
ciach" jeszcze cos znacz'l, ale w
konfrontacji nawet z druiynami wiej·
skimi bez trenlngu sobie nie pora..
dzq. odchodz q.
Pilklil noinq kochaj<l i reallzujq sif;l
w r6inego rodzaju rozgrywkach po..
dw6rkowych. Ale ezy bohalerstwem
jest zwyci~s1Wo ze slabszymi.

Z zadowoleniem przeglqdamy ta
bele roz9rywek pilkarskich Iigi woje
wodzkieJ junior6w, trampkarzy. ia
k6w. Zajmujq one pierwsze miejsca.
Niepokojem natomiast napawa nas
druiyna senior6w. !<t6ra. w rundzie
wiosennej poniosla jui dwie poraiki
na wlasnym terenie. ZaJmuje co
prawda wysokie miejsce w tabell,
ale lrzeba pamit;llac. ie l'lajlepszB
druiyny z wojew6dztwa grajq 1'1 Ii
dze mifidzywojew6dzkiej.
Wydaje sio;1 ze jedn<l z przyczyn
slabej gry druiyny senior6w jest za·
konczeflle kariery przez wiehJ mlo
dych i zdolnych pllkarzy. kt6rzy tak

. d"

az

Nie tak dawno Klaudia Szad
kowska i Krzysztof Stamiro
wski zdobyli tytuly "mistrz6w
wojew6dztwa" w kategorii mlo
dzikow (0 ezym pisalismy w po
przednim numerze) ale im to nie
wyslarezalo, wi~c postanowili
sprobowac swych sit ze slarszy
mi 0 2-3 lala od siebie przeciw
nikami. Startujqc na Mistrzo
stwach wojewodztwa w katego
rii kadetow, kt6re odbyly si~ w
Plonsku, nasi mlodzi miSlrzowie
wypadli znakomicie. Krzysztof
Stamirowski zajql 1 miejsce i
zostal mistrzem i w lej kategorii,
pokonujqc w finale najlepszego
dotycllczas kadeta w wojew6
dztwie Pawla Aranowskiego z
Zuromina. Natomiast Klaudia

Szadkowska zdobyla tytu! wi
cemistrzowski przegrywajqc 0
pierwsze miejsce z Ankq Olszle
gi8r z Zuromina po pi!ilknej trzy
setowej walee w stosunku 2:1
(wszyslkie sely na prz8wagi).
Zar6wno Klaudia jak i Krzy
sztof zakwalilikowali sj~ do Mi
slrzostw Makroregionu w tej ka
tegorii wiekowej.

...

Rowniez w Plonsku odbyly
mislrzostwa wojew6dztwa w
kalegorii /·uniorow. Nasz zesprn
w skiadz e: Albert Czyiyk, Pa
we! Smolinski i Rafal Stracho
wski zajC\1 3 miejsce w turnieju
druiynowym, natomias indywf
dualnie Albert Czyzyk i Klaudia
Szadkowska zaj~li 5 miejsca.
si~

Mistrzostwa Polski Mlodzik6w wGorzowie
zudzialem naszych zawodnikow
Na zdi~ciu: DrUiyna senior6w nasielskiego .. Zbika"

Wyniki trampkarzy:

Wyniki zaczk6w:

Karniewo - Zbi 1:2
Mlawianka - Zbik 2:2

Karniewo - lbik 0:4
Mlawianka • Zbik 1:
Zbik - Dzialdowo 5:1

Turniej "sz6stek" pilkarskich
B: Jet Andrze) 2, Dlutowskl Arek
1. Sumik Artur 1
Warszawianka • Orzel N. Wies

1 KOLEJKA

Lesna - Orzel N. Wies 8:3
Conntians . Bawaria 3:0
Barcelona· Sanibud 8: 1
KS Winnica - AS Sporlowa 2:2
Warszawianka - lzy Soltysa 9:1

2:0

B: SzadkowskJ Slawomir 2
Corintlans - Lesna 0:1
B: samob6jcza (J, KUlaszewski)
Bawaria - Fe Sanibud 2:1
B: Osiecki Piotr 1, Kosewskl Da
riusz 1, Wliga Pawel 1
AS Spo owa -lzy So~sa 8:3
B: Prusinowski Cezary 4. Zale
wski Krzysztof 3, Slrzeszewski Da
riusz 1. RosloMSk! Wieslaw 1,
Wr6blewki Waldemar 1.
Kowalski Piotr 1

2 KOLEJKA

Barcelona - Corintians 8:0
AS Sportowa - FC Sanibud 4:0
KS Winnica - Orzel 9:2
Warszawianka - Bawada 5:2
mecz awansem
Lesna - Sportowa 1:0
Lesnia - lzy Soltysa 3:0 (walko
werem)
3 SERIA

KS Winniea - Barcelona 2:2
TABELA
1. Lesna
2. Warszawianka
3. Barcelona
4. AS Sportowa
5. KS Winniea
6. Bawaria
7. Corintians
8. FC Sanibud
9. Orzel N. Wies
10. lzy Soltysa

TABELA STRZELC6w

12 pkl
9 pkt
7 pkt

13-3
16-3

7 pkf

14-5
13-6
4-9

5 pkl
3 pkt
3 pkt
opkt
opkt

opk

18·3

3-9
2-14
5-19

6 - Prusinowski Cezary (Spar
Iowa)
5· Jalmuina M. A. Konior, S.
Szadkowski
4 • Sztaruch J, J. Umir\ski, J_
Wisniewski
3 - W. Filipowicz, G6rski A, A.
S mik, R. Wroblewski. K. Za
lewski

4-20

ZYCIE
ASIELSKA

Duiy sukces odniesli nasi le
nisisci na odbytych w maJu w
Ciectlanowie Mistrzostwactl
Makroregionu Warszawsko
Mazurskiego w kategorii mlodzi
k6w. Zesp6/ ehlope6w w skta
dzie Krzysztof Stamirowski i
I:.ukasz Mierzejewski zdobyl
mistrzostwo w turnieju druzyno
wym. R6wniei tytul mistrzowski
zdobyla Klaudia Szadkowska
w grze deblowej grajqc razem z
Paulinq Mierzejewskq z Olszty
na. Poza dwoma zlolymi meda

lami, reprezenlanci Zbika zdo
byli trzy tytuly wieemistrzo
wskie. Klaudia Szadkowska
w turnieju indywidualnym, dru
iyna dziewczql w sk!adzie
Klaudia Szadkowska j Mag
da Olszlegier, oraz debet
chlopc6w Krzysztof Stamiro
wski - i t.ukasz Mierzejewski.
Wszyscy ci zawodnicy(czki)
wystqplq na Mistrzostwach
Polski kt6re odbf;d q sil; w
dniach od 18-21 maja w Go
rzowie Wielkopolskim.

Renata nadal w formie
Igrzyska w Atlancie eoraz bli
iej. Sportowcywalczq 0 miejsea
w ekipach narodowych. W dale
kiej Japonii wyst~powali polsey
strzelcy. Naszym reprezentan
lkom i reprezentantom posta
wiono zadanie zdobycie miejsc
premiowanyc prawem uczest
nictwa w ollmpijskich zmaga
niach. Zadanie to wykonal tylko
Marek Nowak, kt6ry zajmujqc
drugie miejsce w strzelaniu z pi
stoletu pneumatyeznego wy
walczyl kolejne miejsce olimpij
skie dla Polski. RENATA MAU
ER r6wniei spisala sif; bardzo
dobrze zajmujqc drugie miej
see. Tym razem miejsca na

igrzyskach nie wywalezyla, po
niewaz... zdobyla je juz znaez
nie wczesniej. Liczymy. i:e Re
nata nie obniiy lotow 1 w AlIan
cie bl;)dziemy mieli swoji1. przed
stawicielk~ i ie tam wreszeie
przerwie II;) passl;) drugich
miejsc.
Wyniki karabinu pneumatyez
nego kobiet:
1. Barbara Kneis (Niemcy)
501,1 pkt(rek. swiata),
2. Renata Mauer (polska)
497,3 pkt,
3. Jasmina Franeki (Chorwa
cja) 487 pkt.
AZ.

Z..pOl redakoyJny:
A_ KOIoulewskl, A Stamlfowski. A Zawadzk', M. W'SI"<lY~"'" Zdi<:,,,,a: T_ZawadlkJ
Projokl winrety QC'Z slra"" reld.mawa M. Grube t.
Adrw. R_kcji:
Kina "N>wa"w Naslel9<u, ulKoscluszkl12. el 12-343
S<Jad r laman, e kampulerawe_ "GRAFIKK C'echan6w, ul. Sika<skiego 4al4. 'el 72·25-82
Druk: Zakl.d Wydawniclo-PoI<grahczny "ARJADA" C!ecI1an6w. ul. AoOOl","la 5.1 1 72·20-32

