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Parafialna maj6wka

Zmartwychwstania
1945

Po raz pierwszy od wielu,
wielu lat odbyla si~ w Nasiel
sku prawdziwa maj6wka. Za
prosili na niq duszpasterze
parafii Nasielsk. W organiza
cji pomogli nauczyciele, stra

do ciemnej nacy. Nasi ksi~za
nie tylko zach~cali parafian
do zabawy, ale sami brall w
niej udzial mierzqc sift) w me
czu siatk6wki z nauczyciela
mi. Widzowie z zapartym

zacy i policjanci. Finansowo
organizatorow wsparly wla
dze samorzqdowe gminy.
Impreza cieszyla si~ wielkim
powodzeniem mieszkanc6w
miasta i gminy. Odbyly si~
liczne zawody sportowo-re
kreacyjne, kiermasz ciast, 10
teria, konkursy. Tance trwaly

tchem oglqdali tei walk~
str8Zakow z policjantami. .. w
meczu pilki noinej.
Organizatorzy i uczestni
cy jeszcze w czasie maj6wki
umawiali si~ na nast~pnq im
prez~ - Czerwc6wk~.

AZ

W kr61kiej zapowiedzi pI.
,,Wielkanoe 1945" w poprzed
nim numerze informowalismy.
ie postaramy si~ dat
odpowiedi. na pytanle ezytelni
k6w 0 10, eo stalo si~ w Naslal
sku w Niedzielfil Wielkanocnq
1945 r. Dzis spelniamy SWq
obietniefil.
Tragedia, jaka rozegrala sifil w
dniu 1 kwietnia 1945 r. na ul.
P.O.W. (wtedy la uliea tei sill
tak nazywala) znana jest tylko
najstarszej cZE;!sci spoleezen
slwa naszej gmirW- To, ie przez
p61wieku nie moina byloglosno
o tym wydarzeniu m6wit, spra
wilo, ie naroslo wok6i nlego
wiele niedom6wien i p6lprawQ.
Staralem si~ dolrzec do jak naj
wif;lkszej liezby os6b majClcych
jakikolwiek zwiClzek z tq sprawq
(wiE;!zy rodzinne, miejsee zamie
szkania). aby informaeja, jakq
Panslwu przekazuj~ byla jak
najbliisza prawdzie.
Wielkanoc 1945 przypadla na
dzien 1 kwietnia_ Trwala jeszcze
wojna, Nasielsk Jednak byl wol
ny lui od 2 miesililcy. Unia Irontu
przebiegala 0 ponad 300 km od
naszego miasta. W Nasielsku i
okolicznych wsiaeh staejonowa
ly niewielkie oddzia!y Armii
Czerwonej stanowiqee zaple
eze Irontu. Tego dnia na pier
WSZq w wyzwolonej Polsce Re
zurekcj~ podqialy do nasiel
skiego koseiola liczne rzesze
wiernych. ad strony Pomiech6
wka okolo godziny 5.30 w grani
ce miasta (mniej wi~cej w to
miejsee, gdzie tory kolejki prze
cinajq ul. P.o.w.) wjechaly dwie
furmanki. Pierwszq jechali mie
szkancy wsi Krogule, drugq po
ehodzqey z Nuny mieszkaney
wsi Psucin. Wsr6d nich byly tak
ie dzieci. Nikl nie przeczuwal
nie zlego, chociai wszyscy usly
szeli i zobaczyli podqzaji'lcy za
nimi ezoig. Wtedy byl to widok
normalny. Czoigiem bez wieiy
ezki przystosowanym do sciga
nia rozbilyeh pojazd6w jachali
czerwonoarmisci stacjonLJjqcy
w Budactl Siennickich. Wozy je

ehaiy poboczem, a POWOZqcy
zjechali jeszeze bardziej na pra
woo JadClcy pierwszym wozem
zauwaiyli, ze Pfildzqcy czoig
uderzyl niespodziewanie w ja
dqcy za niml w6z, rozbijajqc go,
Wyd-awato si/il, ie ezotgista do
da! gazu i wyrainie p/ildzi na
nieh. PowozCjcy zjeehai na sro
dek i eheia! uciec na drugG stro
nEil w dzisiejszq ulicfil Piaskowi'l_
Czolg byl jednak szybszy i w6z
zostal rozblty. Na szosie i pobo
ezaeh leieli zabici i ranni. Tan
kisci pojeehali dalej. Zatrzymali
sie na ehwilEil w miescie przy GS
ie, a nastf;lpnie przy poezeie.
Stqd udali si~ na slaejfil, gdzie
seiqgane byly rozbite w czasie
dzialar'i wOJennych wozy bojo
we. Tu zostali zatrzymani,
Wszyslko wskazywalo na 10, i.e
byli pod wplywem alkoholu. Z
licznycll wypowiadzi wynika, ie
spoieczenstwo nasze nie trakto
walo lego wydarzenia jako aklU
antypolskiego ezy jako aktu po Ii
tyeznego. Traktowano je Jako
wybryk pijanyeh iolnierzy i gdy
by nie p6iniejsze niedom6wie
nla, dzisiaj ta smUlna sprawa nie
wzbudzalaby Iylu emoe)i. Obec
nie, po pililtdziesililciu lataeh,
pamii;c 0 tamtym dnlu jest wei<:ji:
zywa. Stosunek zbolalyeh ro
dzin do tego tragieznego wyda
rzenia zawrzet moina w zna
nym powiedzeniu: przebaczyt
przebaezamy, ale pamif;ltat 
pami~lamy. Nie zauwazylem w
leh wypowiedziaeh ani niena
wisci, ani antyrosyjskosci.
Gwoli nie tylko kronikarskiej
rzetelnosci, ale pamifilci poto
mnyeh przekazuji; nazwiska
oliar lego dramatu. Na miejseu
z9inlil1a szeseiolelnia Krysia
WiEilckowska i jej osmioletni brat
Wiesio. Po tygodniu na wskutek
odniesionyeh ran zmarla ich
malka trzydzieslodwuletnia Ja
nina Wi~ekowska. Tragedia by
la tym wi~ksza, .is osierocila
eZlerolelniego Stasi a i dzie
silileiomiesii;CZnq Danusi~. Na
dokor'iczenie

na str. 5
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Zprat Zarzqdll
W maJu Zarzqd obradowal
rzykrotnie (w dniach 11, 16.25).
Na pierwszym posiadzeniu om6
wiono warunki pracy i placy Dy
rektora ZGKiM oraz analizowano
sprawy zwiqzane z biazqcq dzia
lalnosciq Urzfi\du. W sprawla ga
zyfikacjl Burmistrz poinlormowal,
ta budowa stacji redukcyjne] dla
wsi Wqgrodno j Budy Siennlckle
uzaleinlona Jest od przygotowa
"ia odpowiedniej Ilosci instalacji
gazowych w bUdynkach. Brak
jast srodk6w na gazyfikac]~ ul.
Warszawskiej, ale gdyby odpo
wiednia grupa mleszkanc6w blo
k6w przy ul. Warszawskiej
wyrazila chfi\c podlqczenla si~ do
sieei gazowej, wtedy zyskalibys
my pewien atut w rozmowach z
Gazowni q Warszawsk q. Wyraz.o
no zgod~ na sfinansowanle prze
lazdu reprezentacji na final
wojew6dzki turnleju .. Pilkarska
kadra czaka" oraz postanowlono
partycypowac w kosztach "ma
j6wki" parafialnej. Odrzucono
prosb~ cukrownl Glinojeck 0
umorzenie podatku od nieru
chomosci. Ustalono, ie prosba
Poradnl Psychologiczno-Peda
goglcznej bfi\dzie uwzgl\ldniona
po zapoznaniu sil; Pana Burmi
strza z zakresem prac ramonto
wych. Protest mleszkanc6w ul.
Koscluszki dotyczq,cy 'lie uj<;lcla
w planle gazyfikacji na rok 1995
nle moze bye uwzgll;ldniony za
wzglfi\du na brak srodk6w. Z bra
ku srodk6w nie uwzgl~dnlOno
takie pros by mieszkanc6w ul. 11
Listopada w sprawle budowy linli
energetycznej i Dyrekcji Szkoly w
Nunie 0 wsparcie finansowe na
odnowianle elewacji i dokoncze
'lie ogrodzenia szkoly. Przezna
czono kwotEil 200 zlolych dla
Komitetu Organizacyjnego Ko
larskiego Wyscigu Dookola Ma
zowsza na zakup nagr6d dla
zwycil;lZCY na 10lnej premii w Na
slelsku. Przatarg na wykonanie
posadzek w bUdynku OSP posla
nowiono przaprowadzie w jed
nym lermJnie z przetarglem na
budoWl;l wodociq,g6w. Wiele uwa
gl POswil;cono sprawom porzqd
kowyrn. a m-in. sprawle latania
dziur w drogach, smlecl, bezpar1
skich ps6w. Zaproponowano od
wiedzenia
przez
Zarzqd
bUdu]q,cej siE; Stacji Uzdatniania
Wody i rozpatrzono warunki, ja
kie bl;d q sprzyja/y szybkiemu
wznowieniu prac przy budowie
hali sportowej. Wnikllwie przedy
skulowano spraw~ pobor6w bur
mistrza i ]ego zasl~pcy oraz
problem zWIq,zany z pOlrzeb q ra
montu samochodusluibowego
IUb jego ewenlualnq sprzedaiq.
Drugie posiedzenle Zarzqdu w
gl6wnej mierze poswif;1cone bylo
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om6wieniu spraw zwiqzanych z
ochroni:j przeciwpozarowq w gmi
nle i dzialalnosci jednostek Ochot
niczych SHaiy Poiarnych.
Zagadnienie to przyblizyl Zarzq
dowi Komendant Miejsko-Gminny
OSP pan Zbigniew Zaranski. Za
groienie na terenie gminy jest 01
brzymie, a srodki, Jakie gmina
moze przeznaczye Sq, bardzlej nii
skromne. chociai naleiy tu do
dae, ze naslelska Rada przezna
cza najwll;cej srodk w w
wojew6dztwia na ulrzymanle slra
iy. GI6wne zadanie to wl(jczenie
jednostki miejskiej i jednostki w
Psucinie w krajowy system ochro
ny przeciwpozarowej oraz szybkie
ukonczenle budowy remizy OSP
w Nasielsku. Dow6dca jednoslki
Ratownlczo-Gasniczej z Pultuska
pan Witold Mus/riski wysoko oce
nil stosunek rady do spraw I prob
lematykl straiy i ochrony
przeciwpozarowej w gminie oraz
fachowos6 i zaangazowanie stra
zak6w i pana Zbigniewa Zaran
skiego. Wiale uwagi poswiqcono
wiejskim jednostkom OSP, kt6re
pelni q wainq, rol~ na terenie gmi
ny. Wszystkie one wymagaj(j po
wainego wsparcia finansowego.
W dyskusji wiele m6wiono 0 po
trzebie lepszego gospodarowania
sprZf;1lem I Jego uzupelnieniem.
poniewai: jesl w duiym stopnlu
zuiyty.
W sprawac!1 r6inych przedy
skulowano sprawl( pomocy li
nansowej, dla rodzln, kt6re
znalazly sif;1 w trudnej sytuacji
finansoweJ. Przekazano w za
rZ(jd Osrodka Pomocy Spolecz
nej budynak przez ten Osrodek
zajmowany. Ponownie rozpa
trzono sprawfil pobor6w burmi
strza j jego zastl(pcy oraz
spraw{l samochodu sluibowe
go. Postanowiono zapropono
wac Radzie podniesienie
pobor6w Burmistrza i zastl(pcy
oraz zakup nowego samochodu
sluibowago dla potrzeb Urz~

duo
Posiedzenie Zarzqdu W dnlu 25
maja rozpocz~lo sil; od informacF
Burmlslrza dotyczq,ce] pozytyw
nego zalatwiania sprawy telefoni
zacji wsi Cieksyn i okolley oraz
informacJi 0 podpisaniu umowy z
Kuratorium Oswiaty. Umowa (a
dotyczy budowy sZkoly w D~bin
kach i rozbudowy SP nr 1 w Na
sielsku.
Najwainiejszym punktem tego
spotkanla bylo rozpatrzenie pro
jektu rastrukturyzacji ZGKiM
prz ygotowanego przez nowego
dyrektora p. Jerzego Roszczen
k~. Projekt ten zoslania przaana
Iizowany przez. poszczeg61ne
Komlsje Rady, a nastl;pnie Rada
ustosunkuje si~ do propozycji
Dyrektora zakladu. poniewai:
cz~sc z nich dotyczy podwyiek
cen uslug. Podj{lle dZlalania w
koricowym etapie majq, przyniese
zmniejszeniedotacji na rzecz Za
kladu.
Notowal AZ
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Obradowala Rada
Sesja Rady Mielskiej odbyta w
dnlu 19 maJa br. rozpocz\lla si~ od
milej uroczystosci wrf;1czenia od
znaezen i wyr6inien przyznanych
przez w{adze Ochotniczych Stra
iy Poiarnych. Burmlstrz WoJclach
Ostrowski udekorowany z051al
Srabrnym Medalem za Zaslugl dla
Poiarnictwa. Dyplomy uznania za
krzewienie ochrony przeciwpoia
rowej otrzymal Przewodniczq,cy
Rady TadeuS2 Modzelewski oraz
dwaJ pracownicy Urz~du - w-ce
burmistrz Stanislaw Roman Tyc i
pan Andrzej Lasocki. Ponadto wy
r6zniono dyplomem nasielskle za
klady pracy. Dyplom przyznano
r6wniei naszej redakcji. Wrl;cze
n1a dyplom6w i odznaczen doko
nal Komendanl Miejsko--Gminny
OSP pan Zbigniew Zarariski.
Najwi~ceJ emocjl i dyskusjl wy
wolalo sprawozdanie z prac Komi
sji do spraw podzialu gminy.
Ustalono spos6b przeprowadze
nia konsultacji, ich terminy ora,z
osoby obsluguJqce poszczag61ne
zebrania konsultacyjne. Poniewaz
sprawa podzialu budzi emocje
wsr6d spoleczenstwa, odstEilpujfil
od "suchego" sprawozdania z se
sji i informuJ~, ie wsr6d radnych
zauwazylam co najmniej rzy sta
nowiska w lej kwestii. Ot6i jedni
SC\ zdecydowanyml zwolennikami
podziaiu gmlny twierdzqc. ze na
podziale zyska wies, drudzy Sq
zdecydowanle przeciw wszelkim
podzialom dowodZi:jC, ie korzysci
nie osiqgnie ani ]edna. ani druga
strona, a straty poniesiemy wszy
scy. Pozostali zas uwazajq. ie
wszelkle podzlaly Sq szkodliwe,
ala skora taka jest wola spo/e
czenstwa, 10 nalaiy sl~ podz.leli6
zapytawszy jednak wczesniej

mieszkanc6w wlosek lazqcych
zwlaszcza na obrzeiu miasta, czy
chcq, bye w gminie wiejskiej, czy
tez sUnie zwiq,zani Sq z miastem i
chcq, pozostac w gminie miejskiej.
P6ki co odb~dq sl\! konsullacje i
wano wziq,e w nich udzial. bo ina
czej zdecydula. za 'las in'll. a
p6znlejsze pretensje nalezy kiero
wac wtedy do siebie samych.
Po kr6tkim apelu wr6Cmy do
sprawozdania z sesji. Wainym jej
punktem byto odwolanle (na wlas
nq prosbEil) pana Tadeusza Mo
dzelewsklego z Zarz<jdu. W
tajnym glosowaniu stosunkiem
glos6w 13 do 8 prosb~ radnego
przYI~to. Nowym cz/onklem Za
rzqdu zostal stosunklem glos6w
13 do 9 pan Bernard Mucha. Rada
przyjf;1la do wiadomosci sprawoz
danie skarbnika gminy Marli Swi
derskiaj z wykonania budzetu za I
kwarta! 1995 roku oraz sprawoz
danie z dzialalnosci MieJsko
Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej za rok ublegly i pier
wsze miesiqce biezqcego roku.
Sprawozdanie zloiyta kieruj<jca
Osrodkiem pani Alicja Tyc.
W koncowej eZl;lsci przyj/?to kll
ka dalszych uchwal: w sprawie na
dania nazwy ullcy w Nasielsku na
osiedlu Pilsudskiego I - im. Jadwl
gl Rostkowskiej (kim byla Jadwiga
Roslkowska pisalismy w d~6ch
u.bieglorocznych numerach Zycia
Nasielska); w sprawle nadania
nazw ulic na terenie wsi Cieksyn;
w sprawie zamiany grunt6w
(pZMot); w sprawie nabycla nieru
chomosci (pod hydro!orni~ w Psu
cinie); w sprawie zatwierdzenla
statutu Miejsko-Gm innego Osrod
ka Pomocy Spolecznej.
Notowal AZ

Obradowala Komisja Infrastruktury
i Porz'tdku Publicznego
Dnia 31 maJa br. odbylo sl/? po
siedzenie Komisjl Infrastruktury I
Porzq,dku Publicznego. Obrady
prowadzil przewodniczqcy komlsjl
Marak Gerasik. W planie uczestni
cy spotkanla miell rozpatrzenie 5
cio punktowego porzC\dku obrad.
Na poczqtku posiedzenia wy
stqpil Jerzy Roszczenko - dyrektor
Zarzqdu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, kt6ry przedstawil
propozycje rozwi<,\zan zmierzajq
cych do uzdrowlenla linans6w fir
my. Plan zawiera 15 punkt6w 1'1
tyrn m.in.: przydzlelenie przez Za
rZqd Mielskl do wykonania r6zne
go
rodzaju
Inwestycji
komunalnych (np. wodociq,gl wiej
skie) oraz przeJ~cie do zarzqdza
nia obu targowisk. Naslf;1pnie,
komisja zai/?la siq wypracowa
niam propozycjl podzialu nadwy
iki budietowej za 1994 rok.
P%wa skladu opowiedziala sil?
za pokryclem z nadwyiki dlug u
ZGKiM-u wobec Firmy W!;lgielek,

druga polowa przyehyilia sil? do
propozycji podzialu przygotowa
nego przez Zarz(jd Miejski.
W olejnym punkcie porzqdku
obrad dyskutowano 0 wynagro
dzeniu burmistrza I zastqpcy. Ko
misja zaproponuje Radzie
zWI~kszenie placy dla tyeh dwu
stanowisk 0 300 zj (brutto). Ry
czaft dla przewodniczqcego RM
oraz diety dla radnych postan 
wiono utrzymac na dolychczaso
wym poziomie. SumE;. do kt6rej
Zarzqd Miajski moze samodziel
nie zaciqgac zobowiq,zania zosta
Wlono bez zmian. Jest to kwota 50
Iys. zl.
Na wnlosek przewodniczqcego
Marka Gerasika w sklad cz/onk6w
Komls)i , I P P pOl'lolano Barbarl(
Michalczuk - inz. geodetl(. Pani
Barbara jesl pracownikiem nasiel
skiej filii Urzqdu ReJonowego w
Pultusku,
(awk)

To nas czeka... (cz. II)
Slowami "Widmo kr~y po
Polsce - widmo powiatu. Czy
chcemyczy nie ehcemy, musi
my sir; liezyc z tym, ie wkr6tce
powiat przestanie bye wid
mem, a stanie sir; elementem
naszej rzeczywistoSei" rozpo
czqtem czr;se pierwszq rozwa
ian na ten temat. Cheialem
tylko poprzez cytowanie pew
nych zapisk6w z dziejow mia
sta i gminy pokazac, jakie to
"korzysei" przynosi/y nam po
wiaty.
Wydaje mi silil, ie dzisiejsze
zawirowania na linii rniasto
gmina w duzej mierze majq
sw6j poczqtek w powiatowym
gospodarzeniu terenem.
Przez dziesiqtki lal i nasze
miasteczko, i okoliczne wsie
iyty okruchami spadajqcymi z
powiatowego stolu, a dzis, !<.ie
dy mamy pewnq,
niewiel
ka swobodr;, skaczemy sobie
do oczu, oskariajqc si~ wza
jemnie 0 zaeh/annoSc, a nawel
wzajemne okradanie si~ (be> i
takie slowa w tej dyskusji pa
dajq). Prawda jest bardzo pro
sta i 0 presta jak rut kolcza
sty - zar6wno miasto jak i wsie
naszej gminy Sq niedoinwes
towane, Sq po prostu zanie
dbane i bliiej nam do przys/o
wiowej Afryki nii do Europy. I
tu powstaje pytanie ezy wraz z
powstaniem powiat6w przyblil
dzie pieni~dzy. Nie lrzeba bye
ekonomistq, aby wiedzjec, ie
nie tylko ieh nie przybr;dzie,
ale repowiatyzaeja pociqgnie
olbrzymie koszty, klore ktos
musi pokrye, a jezeli ktoS, to
wiadomo, ie my wszyscy. Ci,
kt6rzy zapewniajq, ie koszty
zwiqzane z powrotem powiatu
przynios q wkrotce niewsp&
mierne korzysei, nie m6wiq tyl
ko lego, komu przynioSCI ko
rzysci.
Musimy si~ jednak liezye z
tym, ie powiat powstanie. Je
go powstanie jest problemem
politycznym, a wiemy, ie kai
da sila polityczna rna dosyc
duiq grup~ ,zasluzonych"
dzia/aczy, kt6rym trzeba dac
jakqs satysfakejr;, a sprawdzo
nq formq w takim wypadku jest
eiepla posadka, a tyeh w woje
w6dztwie jest za malo. Jest to
sprawa polityezna, a to z tego
wzgllildu, ie /atwiej br;dzie si~
iylo rzqdzqcym, jesli samemu
br;dzie podejmowalo si~ decy
zje, dysponowalo pieniedzmi,
a odpowiedzialnosci(l obarczy
sie ludzi na dole. To ie samo
rz(ldy br;dq dysponowaly wie
kszymi funduszami jest tylko
obiecankq i powiat nawet sa-

moe

morzqdowy br;dzie ich mia! za
malo. Co wtedy? Odpowiedi
jest prosta. Tak jak teraz w
gminie dzielq nas pieniqdze,
tak dzielic nas b~Cj i w powie
cie. A 0 to tu chodzi, niech sie
gryZq ei na dole.
Od tyeh ag61nyeh rozwaiari
wr6cmy do spraw naszej gmi
ny, do fakt6w tym razem z nie
dalekiej przeszlosci. W swoieh
zbiorach mam wycinek z gaze
ty. Przypuszczam ie jest to
wyclnek z Ekspressu Wieczor
nego z roku 1963.
Autorem artyku/u jest Zbig
niew Laskowski. Czytamy w
nim m.in. "Pismo otrzymane z
powiatu dotyczy zmian w bu
dieeie. Konezy si~ zdaniem:
Zmiany powyisze naleiy
wprowadzic do budietu 1963
r. uehwalq Prezydium Miej
skiej Rady arodowej. Pism
takieh, podpisanyeh przez wy
dzial finansowy Powiatowej
Rady Narodowej, miejska ra
da w Nasielsku otrzymala tyle,
ie powstala z nich osobna le
ezka. Wszystkie kon Zq sie
podobnq klauzui q. Jeszcze
pOI biedy, jesli idzle 0 dodatko
we kredyty. Dodatkowe pie
iqdze zawsze tylko cieszG(,
nikt ieh nie odmawia - spar 0
kompetencje (ehoe dotyezy
wainej zasady) ma wOwczas
charakter teoretyezny. Ale,
jesli zmiany odbierajq to na
czym miastu zaleiy - adpo
wiednie zarzqdzenia odg6rne
zaczynajq bye dotkliwie od
czuwane. Czy na polecenie
wydzialu finansowego PRN 
miejska rada narodowa musi
pedjqC uchwalr;?"
W dalszej eZlilsci artykulu
autor przytacza wypowiedi
owezesnego Przewodniczq
cego Miejskiej Rady Narodo
wej (odpowiednik dzisiejszego
burmistrza) pana Henryka Sil
ka na temal uz.godnien na linii
powiat - teren. Cytuje: ,,- Nie
zawsze zresztq uzyskanie de
eyzji jest w ag61e moiliwe. Dla
zilustrowania sytuaeji takich
miast jak nasze opowiem jesz
cze 0 wodoeiq9ach. Chcemy
je rozbudowae. Zdobylismy
pieniqdze . CZ~SC dala PRN,
CZlilSC zaklady pracy, eZlilsc
wojsko, ktore nam bardzo po
maga. Zrobilismy dokumenta
cjlil. Pojechalismy z niCj do za
twierdzenia do wydzialu archi
I ktury PRN. - My nie mozemy
tego zatwierdzic, be> to budow
nietwo speejalne - powiedzia
no nam. Pojeehalismy do
WRN. - To powinien zalatwic
powiat - ustyszelismy... Chwy

tajqC silil osta niej deski ratun
ku pojeehalem jeszeze do
wojewodzkiego zrzeszenia
gospodarki komunalnej. Moie
tam mogq postawic stempe
lek?! - moie w przyszlosci ~
dziemy to robit - ustyszalem 
ale teraz to nie my."
Autor koriczy artykul stwier
dzeniem: "Nasielsk jest jed
nym z 700 miast, kt6re nie a
jq uprawnieri Powiatowej Rady
Narodowej. Sprawa ieh samo
dzielnosci, gospodarnosci,
stworzenia im wiE;lkszyeh moz
liwosei dzialania ezeka na roz
wiqzanie. Decentralizacja wla
dzy terenowej obj~a je jesz
cze w bardzo malym stopniu".
A Przewodniczqcy Sitek, ktory
uwierzyl, .ie moze bye gospo
darzem na swym terenie i tu

naprawd~ wiele pamiqtek po
sobie zostawil, wkr6tce prze
stal bye Przewodniezqcym.
ladbal 0 to powiat.
Uprzedzajqc zarzut 0 ten
dencyjny dobor material6w
przyznaj~, ie SCI tendencyjne,
nie jestem bowiem w obecnej
ehwili zwolennikiem powiatu,
chyba ie... Nasielsk mia/by
szansr; nim zostania. To dla
nas by/oby z pewnosciq korzy
stne, ale czy korzystne by/oby
dla innych miasteczek i wio
sek, ktore nie zoslatyby powia
tami? VVydaje mi silil, ie powiat
br;dzie tematem dyiurnym I
wracal ~dzie zawsze wtedy,
kiedy w1adza beclzie chcia/a
odwr6cic uwag~ spoleczeri
stwa ad innych spraw.

AZ.

Dzi~kujemy
W dniu 30.V.95 czlonkowie klubu H.O.K., Polskiego Czer
wonego Krzyi:a, przeprowadzili na nasielskim targu, kwest~
ulicznq do puszki. Ofiarodawcami byli przewaznie kupcy
handlujCjcy na miejskim rynku. oraz wlasciciele sklep6w w
Nasielsk .
W wyniku zbiorki w puszce znalazla si~ kwota 944,000
zlotych (dziewifil6dziesj~t ezlery nowe zlole i czterdziesci
groszy).
Suma ta okazala si~ jednq z najwyzszych w rejonie Pultu
skim PCK. WSZYSTKIM (bez wyjCjtkow) ofiarodawcom, kto
rzy mimo trudnych czas6w zechcieli podzielit si~ z biedniej
szymi organizatorzy kwesly z klubu H.D.K. SERDECZNIE
DZII;KUJA.

D~uznicy
Na kwot~ prawie 45 tys. zl
(450 min sl.) zalegajq miesz
kaney naszego miasta z tytu
lu nieplaeenia czynszow, ap
lat za centralne ogrzewanie,
wyw6z nieczystosci oraz wa
de. Najwi~kszq grup~ dluini
k6w bo 97-osabowC\ stano
wiq lokalorzy mieszkan ko
munalnych. lC\czne ieh zale
glosci wynOSZq ponad 34
lys. zl. Rekordzistami Sq tUlaj
niekt6rzy mieszkancy bloku
przy ul. Elektronowej, z dlu
gami sir;gajC\cymi 9.5 tys. zl.
Z posr6d nieh wyr6zniajq si~
dwie lokatorki: jedna zalega
na kwotlil 2136 zl. druga na
1698 zl. Podobna sytuaeja,
chociaz na nieco mniejszCj
skal~ jest w przypadku na
jeme6w lokali uiytkowych.
Zaleglosei osmiu dzieriaw
cow siegajq kwoty 5125 zL
Najwieksze zobowiqzania
majq dwie najemczynie loka
lu przy ul. Rynek 21 (obeenie
sklep mililsny). Poprzednia
nie zaplacila z tytulu czynszu

ZGKiM-u
kwoty 1738 z1, a obeene;, za
leg/osci si~gajq kwoty 1045
zl. Trzeciq gruplil dluinik6w
stanowi q glownie wlaseieiele
posesji prywatnych. Za wy
w6z nieezystosei i wod~ za
lega lqeznie 41 os6b. Ich zo
bowiqzania wobee ZGKiM-u
wynoszq 4560 zL Prym wio
dq tutaj dwie mieszkanki ulie:
Kosciuszki i Pilsudskiego.
Jedna nie zaplaeila za uslugi
629 zl, a druga winna jest za
wodlil617 zl. Dyrektor Zarzq
du Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Jerzy Rosz
ezenko poinformowal Zycie
Nasielska ie przedsj~bior
stwo wyslalo juz kilkadziesiq
wniosk6w do komornika 0
sciqgnir;cie naleinosci. Na
st~pne wnioski Sq w trakcie
przygotowania.
(awk)

:.IYGIE
NASIELSKA

Bernard Dariusz Mucha
Urodzi! si~ pod znakiem Byka
20 maja 1964 roku w Nawym Owo
rz~ Mazawleekim. Zonaly od 1987
r. Zona Marzenna jest leehnikiem
budowlanym. Aktualnie zajmuje
sie domem i wyehowaniem dwoj
ga dzled: 7-letniego Mateusza i
4-leln'ej Oaril. W latach 1971-79
uczeszezal do Szkoly Podstawo
we] w Golawieach. Po skonczeniu
podstaw6wki padjOlI dalszOl nauke
w Lieeum Og6!noksztaleCjeym w
Nowym Dwarze Mazowieekim. W
1983 uzyskal swiadeclwo matu
ralne I w Iym samym roku po zda
niu egzamin6w, rozpoczql studia
na wydziale rolnym Szko!y Glow
nej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawle. W slyczn iu 1989 r_ob
roni! pracfil magisterskq z wyni
kiem bardzo dabrym i uzyska! tytu!
mgr ini. rolnlclWa. Temalyka pra
cy magislerskiej zwi"lzana byla z

ekonomikq i organizaejq, indywi
dualnyeh gospodarslw rolnyeh. W
1984 r. zosla! wlascieielem wtas
nego 17-heklarowego gospodar
stwa. Trzy lata p6Zniej przejOl!
gospodarstwo od swoich rodzi
cow. Obeenle jest posiadaezem
33 hektar6w uzytk6w rolnych na
ktoryeh prawadzi szeroki waeh larz
produkejl rosllnnej i zwierzeeej.
W ezerwcu roku ubieglego star
tuje po raz pierwszy w wyboraeh
samorz'ldowych I wygrywa w swo
im okrlilgu wyborczym. W lulym br.
zostaje wybrany przewodniczq
cym KomisJi Rolnictwa i Obslugl. a
w maju ezlonkiem Zarz'ldu Mie)
skiego. Od POCZq ku pelni funkcje
przewodniez'lcego speejalnej ko
misjl zajmujqcej silil temalyk q
zwiOlzan'l z ewentualnym podzia
lem naszej Gminy. W tym roku
r6wniei: zosla! wybrany soltysem
wsi Torun Dworski i Wloscianski.
Od kilkunaslu mlesililey Jest ezlon
klem gminnej organizaeji Polskie
go Stronnictwa LUdowego.
W wolnych chwilach IUbi ezylae
ksiqiki przygodowe I histaryczne.
nie gardzi tez klasykq. DUiq ra
dose sprawia mu gra w pilklil noi:
nq. W fatach szkolnych grywal w
reprezentaeji szkoly. Cenl ludzi
zdecydowanych, odpowledzial
nyeh I konsekwentnyeh. lubl wy
tyezae sabie eele. kl6re
konsekwenlnie realizuje. W obe
enej kadencji Rady bi;ldzle doliyl
aby jak najwi~ksze srodkl finanso
we Irafialy do srodowiska wiejskie
go.

000
Marek Gerasik
Jest zodlakalnym Bliiniakiem,
urodzll sie 1 czerwca 1965 roku w
Plor'isku. Zonaty. Zona Monika
jest eleklronikiem. Obecnle zaj
muje sie wychowanlem 2.5-lelniej
Olgi I 6-mieSlecznego Mateusza.
W lalach 1972-80 Uczlilszczal do
Szkaly Podslawow'ej w Cieksynie.
Po skonczeniu podslaw6wki pod
jOlI nauke w Zespole Szk61 Rolnl
ezyeh w Sochaczewle. Oyplam
leehnika ogrodnlka i swiadeetwo
maturalne uzyska! w 1986 r,
Po skonczenlu nauki odby! ro
ezny slai. w Stacji Ochrany Roslin
w Biesiekierzu k. Koszallna. Na
stepnie w lalach 1987-89 odbyl
zasadniczq sluibe wojskowOl. Po
ukonczenlu 6 miesiecznej Szkoty
PodoficerskJeJ w Gii.yeku zoslat
dow6dcOl drui.yny rozpoznanla.
Dalszq sluibe pelni! w Kolobrzegu
"doehodzqe" do slopnia slarsze
go kaprala. Po wyjsciu do eywila
zatrudnil Sll;! w Urzlildzie Mie)skim
w Nasielskujako Inspektorw refe
racie rolnictwa. W 1994 roku star
tuje w wyborach samorzqdowych
zdobywaj'lC mandat radnego z
bardzo wyrazn"l przewagq nad
dwoma pozostalyml rywalaml. W
mareu tego roku zostaje wybrany
przez ezlonk6w Komlsji Infrastru
klury i Porzqdku Publieznego jej
przewodniez"lcym. Wezesniej Ra
da wybrala go na cztonka Komisjl
Gospodarkl Budietu i Finans6w.
Od lala ubieglego roku pelnl fun-
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Krotko
Eltros b~dzie kopa6
Operator naslelskiej sled Tele·
wizji Kablowej Firma "Eltros" z
Mlawy zorganizowala w Urzli!dzle
Miejsklm spolkanie z uiylkowni
kami TVK. W spotkaniu ueleslni
czylo ok. 60 os6b. Wlaselciel
Firmy Andrzej Sawlewiez przed
slawil zebranym zagadnlenia
ZWlqzane z koszlami utrzymania
sieci, uruchomienia nowyeh pro
gram6wa takie temaly zwlOlzane
z Ilkwidacjq aktualnie istniejOleej
sleci napowietrzne) I budowe linii
w kanalaeh ziemnYCh. Koszt Ie)
operacji ma wynies6 ponad
20.000 zl. Praee ziemne powinny
ZaelqC sie w I1peu, sierpniu bieiq
eego roku, AbonenCI dowiedzieli
sle r6wniei:, i.e prawdopodobnie w
najbliiszyeh miesiOlcach z sieel
zniknol popularne programy MTV i
Eurospart. W zamian na Icn miej
see wejd q dwa Inne programy 'a
tym samynn eharakterze. Nie wy
kluczono. ie od jesieni w kabl6w
ee znajd q si!; dwie zagraniezne,
polsko jlilzyezne stacje Ij. TVA m,
Rll 7. Aktualnie Z sieci TVK ko
rzysta 400 abonent6w. W tej iiez
bie ponad 95% slanow1"llokatorzy
SM "Marzenie". Statystyeznle co
drugl mieszkanlec Slarzynskiego,
Warszawskiej, Pilsudskiego ma
dost'?p do kabl6wki.

Pieniqdze dla
podstawowek
20.000 nowych zlotych przeka

ie w Iym roku Kuratorium Oswialy
i Wyehowania w Clechanowle na
rzeCl Szkoly Podstawowej w 0'il
binkaeh I Szkoly Podslawowej nr
, w Nasielsku, Porozumienie w tel
sprawie podpisal Burmistrz Woj
ciech Ostrowski i Kuralor Teresa
Karezmarz. Porozumienie przewi
duje. oddanie do uiytku od nowe
go roku szkolnego wszyslkieh
pomleszezen szkoly w Debin
kaeh. oraz zreallzowanie stanu
surowego zamknl'iltego bloku dy
daktyczno-zywieniowego przy
rozbudowanej Szkole Podstawo
we) Nr 1 w Naslelsku.

Gaz dla Kilinskiego?
kejlil prezesa Klubu Sportowego
"Wkra" Cleksyn. kt6rego by!
wsp6lorganizalorem. Jest jednym
z inicjalor6w Spolecznego Komi
letu T elefonizaeji Cieksyna. Naj
wainiejszyml celami jakle sobie
stawla w tej kadeneji Sol: daprowa
dzenie do zwodociqgowania wsi
swojego okrlilgu wyborczego i jego
telefonizacji. Jako przewodniezq
ey Komisji Infraslruklury i Porz'ld
ku
Publicznego
pragnie
doprowadzie do opraeowania
szczeg610wego planu inwestycji
komunalnyeh na terenie gminy na
cal~ obeenq kadenejlil Rady. Oui:q
czese wolnego czasu zajnnuje mu
dzialalnosc spoleezna. Chelnle
pracuje r6wniei. przy uprawie wa
rzyw w swojej przydomowej folii.
Przy swoieh wszeehstronnyeh
zalnteresowaniach najbliisze Sq
mu tematy zwiqzane z ekologiq I
natur~. U ludzi ceni konsekweneje
I up6r.

Pod koniec maja w Urz'ildzie
Miejskim odbylo si~ spotkanie gru
py mleszkar'ieow ul. Kilinskiego z
radnym Januszem Konerberge
rem I wieeburmislrzem Slanisla
wem Tycem. Ustalono, ie do
Zarz<'\du MleJskJego wplynle pros
ba zainteresowanyeh poparta
przez radnego i zastepC!; burmi
slrza, aby jaszeze w Iym roku wla
dze mlejskie zlecliy opraeowanie
dokumentaeji na gazyfikacj~ lei
ulicy. Sama realizacja Inwestycji
mogla by nastqpi6 w 1996 roku.

Mita wizyta
NieoczeklwanCj wizyt'? burmi
strzowi Wojeieehowl Ostrowskie
mu zlazyla Barbara Razmer
mieszkanka Gdanska Oliwy. Pani
Barbara z d. Chojnacka jest e6rkOl
Franciszka Chojnaekiego by/ego
wlasciciela kamieniey, w kt6rej

obee ie miesci si!,! siedziba Mie)
sko-Gmlnn.e) Biblioteki Publieznej.
Celem wlzyly bylo zloienle po
dzl~kowania na r~ee Burmislrza
za pi~kne odrestaurowanie bu
dynku, kt6ry zbudowal jej ojclee w
latach 1916-17. Gosc wyrazil za
dowolenle, i:e oblekt sluzy og610
wi mieszkanc6w nasze] Gminy.

TPSA inwestuje
Nieoficjalnie dowiedzielismy
Biuro InweslycjiTPSA uj!,!lo
w swaim planle Inwestycji na ten
rok lelefonlzae]'il Cieksyna. Prze
widywana kwota dOlacjj ma wy
nies6 200 tys. zl. Spoleczny
Komllet Telefonizaeji spodziewa
si~, ie po wykonanlu pelnej doku
mentacji techniezneJ otrzyma ad
Ageneji Restrukluryzacji i Modern
izaejl Rolniclwa dofinansowanie w
wysokosel 25% naklad6w ponie
slonyeh na budowe sieci kablowej.
A lualnie Komitet posiada na
swym koncie ponad 100 lys. zl.
si~. ie

SZGzodre Kuratorium
Duie srodkl wyasygnuje w br.
cieehanowskie Kuraloril!m na wy
konanie nowego budynku Zespolu
Szk61 Zawodowyeh przy ul. Llpo
wej, Przewldywana kwola powinna
wyslarczyc na wybudowanie f"lcz
nika. wstawienie stolarki drzwiowe)
i okiennej, wykonanie instalae)1 ele
k ryeznej i lynk6w wewnlillrznych.
Wszystko na to wskazuje, ie od 1
wrzesnia 1996 roku nasielska mlo
dziei bli'dzie mogla podJqe nauke w
pifilkne) i lunkcjonalnej szkole.

Kosze dla Gh~tnych
Od pawn ego ezasu ZarzOld Go
spadarki Komunalnej i Mieszka
niowej proponuJe nowq formlil
wywozu nleezystosei slalyeh.
Kaidy wlasciciel prywatne] pose
sji lub sklepu moie od przedsilil
biorstwa wydzierzawlc kosze na
smlecl. Po podpisaniu umowy ko
sze blild"l doslarczane na miejsce.
a oplala z tytu!u dzieriawy b'idzie
pobierana przy okazji wykonania
uslugi za wyw6z smJeci. Blli.szyeh
Informaeji moina uzyskac w sia
dzibie flrmy lub pod lei. 12-364.

Trwajq konsultacje
Od 22 maja trwajq konsultacje
spoleczne na temal rozdzialu na
szaj Gminy na miejskq i wlejsk Ol .
Do dma 1 ezerwea przeprowadzo
no zebranla soleckie w 15 mlej
scowosciaeh Ij.: Andzlnle,
D~binkach. Aleksandrowie. Bor
kowie. MI~koszynie. Krogulaeh,
Nunie, lorCfnie, Cieksynie. lele
wie, Mlodzianowie, Psucinie, No
winaeh, Budaeh Siennlekieh.
Studziankaeh. lqeznie w Iyeh
miejseowosciaeh uprawnionych
do gtosowanla bylo ponad 220
os6b. W konsultaejach wzl~lo
udzial 205 os6b. z ezego za po
dzia/em opowiedzialo sili' 199
os6b. Nikl z bior"leyeh udzial w
zebranlaeh nie opowiedzial sie za
utrzymaniem jedne] jednostki tery
lorialnej.
(awk)

Swi~to Zlllartwych-wstania
1945
dokonaenie ze 51r. 1

miejscu zginql dwudziestodwu
letni Kazimierz Osinski, a je9.0
atka Adolfa Osinska straclla
nogi. Smierc na miejscu ponios
la Juliana Osinska, a jej czlerna
stoletnia c6rka Teresa zmarla w
drodze do szpitala. Smierc na
miejscu poniesli r6wniez bez
dzietni malionkowie Jadwiga !
Szczepan Slawinsey_ Wszyscy
wymienieni byli mieszkaneami
wsi Krogule. Tu chcialbym przy
pomniec. ie dziwnym trafem w
pi'ilcdziesiqtq rocznic'il wielka
nocnej masakry mieszkancy lej
wsi byli wykonaweami Krzyza
MisyJnego, jakJ stan'll na zakon
czenie Misji Swi'iltych przy kos-

ciele parafialnym w Nasielsku, a
osob 'l klerujqcq caloscifj tych
prac byl pan Dionizy Osinski 
syn i bral ofiar tragedii. Drugim
wozem jechala rodzina Bielec
kich - matka i dw6ch syn6w. Zgi
n~ dwie osoby - malka i syn.
Wydaje ml si'il, ze nie ma co
dalej rozdrapywac tej rany. aj
lepie] byloby zakonczyc calq
spraw~ wyslawieniem w miej
scu tragedii figurkl - kapliczki,
kapliczki pojednania, gdzie mo·
glibysmy pomodlic si~ za lych,
kt6rzy tu zgin~li, a lakZe za ...
sprawcow tragedil.
AZ

c.d. Na zamku nasielskim - A. Zielinska
II
eztery lata od tej pory min~ w clchej I poiytecznej pracy. a
zewnfjtrz zamek nasielskl w niczym si'il me zmlenil. Z owu
wiosna, lak samo zieleniejq si~ lqki i blyszczy woda Nasielki,
won skoszonego siana miesza si~ z zapaehem lip kwitnqcych,
a na widnokrlil9u ciemniejfj lasy sosnowe i d~bowe.
A jednak i w kraju i wewnqtrz zamku wielkie odmiany.
Kraj si'il uspokoll. rany zabliinily, wraeal dobrobyt I nieslety,
ujawnila silil mana lekkomyslnosc nasza. wyrazajqea silil w
przyslowiu:
"Za kr61a Sasa
Jedz. pij i popuszezaj pasa!"
August II umocniwszy silil na tronie, pomyslal 0 wyna9rodze
niu stronnik6w sWOlch. Slarosta Wessel otrzymal wakulClce po
ojcu starostwo r6ianskie, co dalo pow6d co eZf;!stych zjazd6w
okolieznej szlachty i krewnych, winszujCjeych zasluzonego za
szczytu.
Dwanascie dziewcz'llek starosciny skonczylo nauklil, inne
mlodsze zaj~ ieh miejsea w szkole, zawsze pod dyrekcjq pana
lukasza.
Z dawniejszych, wi'ilksza eZlilsc wr6cila do rodzic6w i zostal
w okoliey, dwie wstfj,pily do Panien Norbertanek w Czerwinsku,

Sciezka niezgody
Od dJuiszego czasu trwa
konflikt mi~dzy mieszkaricami
Mazewa Kolonii a paniq Wie
slawq Strzelczak. Sp6r doty
czy scieiki biegnqcej mi~zy
jej polem a pofem Tadeusza
Kaminskiego. Sciezka 0 kilka
kilometrow skraca drogE;l mie
szkar'lcom tel' miejscowoSci do
szosy Nasie sk-Plonsk i przy
stanku PKP i PKS. Posluchaj
my co na ten temat mowi q
uczestnicy konfliktu i przedsta
wiciele wladz samorzqdo
wych.
(8oQdan Kordecki). Z chwilq
kiedyladeusz Kaminski udo
stE;lpnil nam scieik~ bi8Qnqcq
na jego gruncie postanoWllismy
z grupq mieszkanc6w jq vvyre
montowac. NawieiJismy iuzlu i
podnieSlismy jq do takiego po
ziomu ieby w czasie deszczu
moina byJo niq przejsc w miarE;l
swobodnie. Nasza sqsiadka
stara si~ tq naszq pra~ jak naj
skuteczniej zniszczyc. Ostatnio,
w czasie Wlosennych prac polo
wych przywalHa Scieik~ ziemiq.
Musielismy wsp6lnie z SClsiada
mi iS6 i lopatami ziemj~ odwaIic.
Dodam, ze w czasie gdy napra
wialismy tq Scieik~ nasza sq
siadka naslala a nas policjfil
pod pretekstem niszczenia jej
zasiew6w. Funkcjonariusz, kto
ry przybyl na miejsce stwierdzil,
ie iadnej szkody pani Strzel
czak nie wyrzqdzono. Na miej
scu zdarzenia by! rowniez wice
burmistrz Stanislaw Tyc.
(Stanislaw Mroziewicz).
Mieszkam na tej wsi jui ponad
30 lat. Wydaje mi si~, ie dr6z
ka zawsze blegla w polu pana
Kaminskiego. Trudno jest mi
natomiast stwierdzic to defini
tywnie. Mys'~,
dobrym roz
wiCjzaniem byloby sprowadze

ze

nie geodety zeby stwierdzil
gdzie jest gra~i~a . i~zy po
fem T. Kamlnsklego I W.
Strzelczak.
(Tadeusz Kaminski. Jak a
tym gospoclarstwie pracowal
jeszcze moj ojciec to konmi
oral na dwie skiby dalej niZ
robi~ to ja, orzqC ciCjgnikiem.
Te dwie skiby z.ostawilem sq
siadom na scieik~, aby dzieci
mialy blizej do szk<;>ly. Na ako
widac, ie sciezka blegnie nie
na miedzy. ale na mOlm polu.
Ostatecznie tq spraw~ moie
rozstrzygnqC tylko pomiar
geodezyjny.
(Wieslawa Strzelczak). Je
ieli chodzi 0 tq scieik~ to nie
jest to zadna scieika ale mie
dza ICjczqca oje gospodar
stwo z gospodarstwem Ta
deusza Kaminskiego. Wi~ej
nie mam w tej sprawie nic do
powiedzenia.
(Halina Obojska - radna,
czlonkini larzqdu Miejskiego).
Sqdz~, ie powinno dojsc do
rozm6w mi~dzy paniq Strzel
czak a przedstawicielami la
rzqdu Miejskiego. Ch~tnie w
takich rozmowach bEild~ ucze
stniczyla. T rzeba za wszelkq
cen~ doprowadzi6 do zgody
mi~dzy uczestnikami tego
sporu. Jezell to nie b~dzie
moiliwe, zostanie jedna
ewentualnoS6, geodeta musi
ustalic przebieg granicy mi~
dzy dzialkami T. Kaminskiego
i W. Strzelczak. Wyraiam nad
ziej~, ie mieszkancy, kt6rzy
przez wiele lat korzystali z tej
droiki w dalszym Clqgu bEildCl
mC?9li swobodnle taml~dy cho
dzic.
Wypowiedzl zebral:
Andrzel W. Kordulewskl

rzy zas zupelne sierolY, 6zia lfjcka, Zusia Zajqezkowska i
Anusia Zarembianka zoslalo przy dworze jako panny respekto
we.
Staroscina p'ildzqca dOlqd zycie prawie klaszlorne z szesna
stym rokiem swoich wychowanek, jakby sama odmlodniala i
slarala si~, zeby im przy praey i na rozrywkach nie zbywalo.
Wr6cill lez ze szk61 pul1uskieh ksi~zy Benedyktyn6w mlodzi
chlopcy, kt6rzy Si'il tam uczyli na koszl starosty. Bylo ich czle
rech: Stefan laszcz, synowiec kapitana, Jan Grzymala, Pawel
Zawadzki i Franek ZaJqczkowski, brat ZuzL
Starosta mlal zamiar wyslac ich do wojska, a tymczasem
zatrzymal w zamku nasielskim. zeby pomagali w odbieraniu
raehunk6w S-to Janskich ad dzier±awc6w i podstaroscich d6br
slaroseianskich.
Do klueza Nasielskie$l0' Makowskiego i OSlrowskiego przybyl
jeszeze klucz ROZanski, kaneelaria wililc miala nie malq robol~.
Skutkiem lego nagromadzilo sili! na zamku duzo mlodziezy, lego
prawdzlwego zywiolu wesolosei.
Teraz co medziela w Nasielsku byl zJazd. Z pomi'ildzy milicji
latwo zlozyla silil domorosla kapela: skrzypce, basetla, klamet 
i slaroscina weale przeciwnq temu nle byla, zeby jej panny wraz
z przybylyml z okoliey kolezankami braly udzial w tak zwanych
assamblach.
Wprawdzie tarke nlgdy dluzej nie trwaly jak do dzwonka na
"Aniol Panskr", co w lej porze wypadalo okolo dziewiqtej godzi
9
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..Zmiang kadruwe pOd patro
1Ulleln wtaaz potzlyozny()ll

tata 1970-1989

W poprzednim odcinku
przedstawilem zarys historii
powstania banku Sp6ldziel
czego w Nasielsku. Przypo
mnialem 0 IUdziach, kt6rzy $10
zakladali, kierowali jego dZla
IainosciCj oraz w nim pracowa
Ii. W tym odcinku pragn~
przedstawi6 zmiany, jakie wy
st~powaly
a tanowiskach
kierowniczych oraz zwr6ci6
uwagE;l na zjawiska. jakie tym
zmianom towarzyszyly. Poka
zac zaangai.owanie kierow
nictwa pofttycznego przy ob
sadzaniu stanowisk kierowni
czych i oporze ze strony samo
rzCjdu banku przed narzuca
niem kandydat6w przez w1a
dze polityczne.
W naszym banku funkcj~
przewodniczqcego rady nad
zorczej i prezesa zarzqdu w
okresie minionych 40 lat wyko
nywane byly spolecznie.
Wszelkle zmiany na tych sta
nowiskach nastfilpowaly na
skutek uptywu kadencji, rezyg
nacji czy tez przejscia do pracy
zawodowej w banku. Nie byly
one wyniklem narzueenia ze
strony wladz politycznych lub
walkl zainteresowanych os6b.
Zmiany na stanowisku glow
nego ksiE;gowego banku r6w
niei: wystE;powaly na skutek
odejscia na emerytur~. Nato
miast zmiany na stanowisku
kierownlka-dyrektora banku
nastE;powaly przy dUiym

u

zaangai.owaniu czynnik6w
politycznych. lJNjdacznialo to,
ie samorzqd sp6ldzielczy jest
traktowany jako element deko
racyjny. Natomiast prawo de
cydowania 0 tym, kto ma bye
dyrektorem nalezalo do wladz
politycznych ; dyrektora jedno
stki nadrz~nej.
Pierwszy przypadek zain
teresowanla sili! obsad q stano
wiska kierownika banku przez
wladze polityczne mial miej
see w 1970 r. Wtedy to, Mro
ziewicz E. odeszla na emery
tur~. Byl to r6wniez pierwszy
przypadek starcia pomi~zy
w1adzami politycznymi i samo
rzqdem banku. Kandydatura
KP partii zostala przez radE;!
nadzorczq odrzucona i wybra
no na kierownika banku Kros
nickq H. kierownika filii w Win
nicy. Po kilku dniach Krosni
cka zdajqc sobie spraw~, ie
moze mlee trudnosci w kiero
waniu bankiern, z powodu bra
ku akeeptacji jej wyboru przez
w1adze polityczne, zloi.yla re
zygnacj~. W wyniku prowa
dzonych rozm6w wladze poli
tvczne-samorzCjd banku uzgo
dniono powolac na kierowmka
banku Karlowicza J. zam. na
terenie dzialania banku, kt6ry
kierowal bankiem do 1973 ro
ku. Odszedl na w1asnCj prosbfi!.
Trzeba podkreslic, i.e byl 50
lidnym czlowiekiem.
Powolanie nowego kierow

ny, ale lei zaczynaly si~ juz 0 czwartej po nieszporze. Zabawa
me przeszkadzala rannemu wstaniu w poniedzialek, a mile
urozmaicala dzien swiCiteczny.
Miasteczka Naslelsk zupelnie si{3 jui odbudowalo j swieci
nowymi dachaml.
Staroseina wlasnie pilnuje wykoriczenia szpitala, kt6ry wlas
nym kosztem wybudowa/a. Dawno juz, w czasie choroby m~z.a,
zroblla takie votum, kt6re teraz spelnia.
Bielizn~ szpitalnq \·vlasnymi szy/a r~kami, spiiarni~ i apteezkl;
zaopatrzyla we wszystko, brakuje tylko siostry milosierdzia,
kt6ra by szpital wzi(l1a w opiek~, ale staroscina ulozyla soble, ze
jq sprowadz.i z Warszawy.
Idzie wlasnie IClkCl ku zamkowi, w towarzystwie Anulki i Zosi,
boe to jui panny dorosie, skor'iczyly po lat szesnascie. Towarzy
SZq zwykle swojej pani w milosiernych wycieezkach, UCZq si~
przyrzCjdzac lekarstwa, opatrywac rany; w domu haftujq, szyjq,
smaZq konfitury, pornagajCl w rMnyeh gospodarskich czynnos
ciach, slowem, rozpocz~1y praklycznq slron~ iycia.
Staroscina mocno zamyslona. szla zwolna. Sionce zapadlo
za eztery lasy, Z Iqk podnoszq si~ opary i p1ynq cudne wonie;
dziewcz~tom chcialoby si~ podskoczyc, zaspiewa6... nie smie
jet... Pani jakby to przeczula.
- Zaspiewajcie jakCl piosenkr;, dzieweczki . mowi do nich.1 dwa
mlode, czyste glosy wnet zaczynajCl nuci6:
"Wezm~ kontusz na sll;
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nika nie sprawialo k1opot6w.
Rada nadzorcza uznala, i.e ja
powinienem objqc to stanowi
sko (mialem za sobq 19 lat
pracy spolecznej w organach
samorzCjdowych banku - za
wodowo pracowalem w GS ja
ko organizator obslugi rolnic
twa). Wladze polityczne nie
wnosily zastrzeieri poniewai:
by/em dlugoletnim dzialaczem
partyjnym. W ten sposob
przez kolejne 13 lat nie islnial
problem obsady tego stanowi
ska.
W 1986 roku zachorowalem
na zawal serca i po kilku mie
siCjcach leczenia, komisja Ie
karska uznala LJ mnie trwale
inwalidztwo. Bylem przekona
ny, ze utracilem zdolnosc do
klerowanla biezqcq dzialal
nosci q gospodarczCj banku i
na wlasnq prosbfi! rozwiqza
lem umowfil 0 pracE;. Pozosta
lem natomiast jako spolecznik
w organach samorzCjdowych
banku. Wtedy dowiedzialem
sifil, jak wai:ne i intratne zajmo
walem stanowisko. 0 objE;Cie
tego stanowiska zacz~o ubie
gae si~ wiele osab. Rzecz jas
na, i.e szanse mieli tylko ci,
kt6rzy byli popierani przez wla
dze polityczne.
Wtedy nastqpil drugi przypa
dek, kiedy to samorzqd banku
nie podporzqdkowal si~ usta
leniom w1adz politycznych. Do
akcji 0 fotel dyrektora banku
opr6cz lokalnych wtadz polity
cznych w1Cjczy!Y si~ rowniei.
wojewoozkie Wfadze politycz
ne. Ciekawe w tym wszystkim
bylo to, ie nie toczyl si~ spar 0
mandat mi~dzy partiami lecz
ml~dzy kierownictwem lokal
nych komitel6w PZPR i ZSL z

jednej strony, a partyjnym za
rZqdem banku i POP PZPR Z
drugiej strony. Strony doszly
do porozumienia, i:e fotel dy
rektora banku naleiy si~ dla
ZSL. Spar jednak toczyt si~ 0
osoby. Wladze polityczne wi
dzialy na tym stanowisku 6w
czesnego etatowego sekre
tarza GK ZSL KowalskCj M.
Zarzqd banku widzial na tym
stanowisku spolecznego v
ee prezesa GK ZSL, zatru
dnionego w banku na ~tano·
wisku kierownika O/Swier
cze. Po kilku miesiqcach ne
gocjacji wladze polityczne
zrezygnowaly ze swojej kan
dydatury. Zrezygnowal row
nlez z obj~cia stanowiska dy
rektora Przybysz WI. Obo
wiqzki dyrektora banku pelni
la Krosnicka H. ktara za kilka
miesi~cy miala odejsc na
emerylun;. W celu zapewnie
nia stabilnego kierownictwa
w banku zarzqd upowai.nil
mnie do przeprowadzenia
rozm6w z kierownictwem KW
PZPR na temat obsadzenia
stanowiska dyrektora banku.
W wyniku przeprowadzo
nych rozm6w ustalona zosta
la kandydatura PajCjka A.
pracownlka KW PZPR. Rada
I ZarzCjd banku zatwierdzil tq
kandydatur~ i Pajqk A. p~nil
obowiCjzki dyrektora banku
do czerwca 1993 r.
Jak odbywalo si~ kierowa
nie bankiem bez nadzoru poli
tyczneqo, jakie byly zmiany na
stanowisku dyrektora i co bylo
ich przyczynq - 0 tym w nastE;
pnym odclnku.
Krzysztof Jaworski

Wezm~ kontusz na sil;,
SzablG' przypasz~".
Skor1czyly I~ smutnq, spiewajq

teraz rozglosnq i nq wesolq:
..W polu ogr6deczek w polu malowany"
a potem 0 Jasienku i Kasierice, na pol wOjennCl. a niedawno
zloz.onq:
..Pod Kamiencem, pod Podolskim
Sioi Turczyn ze swym wajskiem".
Rozspiewaly si~ dziewcz~ta, a glos daleko idzie po rosie. Ale
olai: i mury zamku, a stamqd biegnie zadyszany pokojowiec. 
Jasnie pan I, ja5nie panil pan starosta prosl do siebie, jakis pilny
interes, goniee z Warszawyl
III

W sypialni na berierce pod oknem siedzi pan J6zet. trzymajqc
otwarty list w r~ku. Staroscina oparta 0 maly stol'czek do roboty,
slucha go z widocznym zak/opotaniem
- Tak pani moja, Konciu najmilsza widzisz sama, 2:e inaczej
bye nie moze. Musisz jechac po pann~ starosciank~ do Warsza
wy, skora sama dom nasz wybrata. ale co siG' tam stac moglo?
W takich miala bye u kr61ewiczostwa laworachl co prawda
...Laska panska ...Iepiej gdy szlachcic tel laski nie potrzebuje...
Przeczytaj no ten list jeszcze raz, maja panna!
Staroscina wzi~a pismo z rqk m~za.
(c.d.n,)

KRONIKA POLICYJNA
Podczas jednego z dni targowych maja mieszkanka Wieliszewa
poslugvjqc si~ talszywymi dokumentaml inspektora PIH-u wypisy
wala handlujqcym mandaty. Oszustka w ten spos6b wyludzila pie
niqdze od kilkunastu wlascicieli sklep6w i obwoinych handlarzy.
Dotychczas na policjl;!zglosily si~ 4 poszkodowane osoby. Pozosta
Ii, proszeni s~ 0 kontakt z nasielskim Komisariatem Policji.

Dwa podobne przypadki kradziezy mialy miejsce na naszym
terenie. Najpierw w Piescirogach Nowych wlamywacze skradli zlotel
biiuteri~ i pieniCjdze 0 IClcmej wartoscl 1000 zL Kilka dni p6iniej z
mieszkania przy ul. Warszawskiej zniknql magnetowid Samsung. W
obu przypadkach zlodzieje posluzyli si~ kluczami zostawionymi
przez nieostroinych wlascicieli w schowkach. W innym wlamaniu
do mieszkania na ul. Mlynarskiej skradziono posciel i... 12 sztuk
kleszczy stomatologicznych. Najwi~ksze straty poni6s! wlasciciel
dyskoteki w Siennicy. Sprawcy dwukrotnie wlamywali sis do pomie
szczen, zabieraj<.jc sprzfiit dyskotekowy 0 wartosci 1200 zl.

W minionym miesiqcu dokonano trzech groinych rozboj6w. W
Nasielsku nieletni obywatel naszego miasta pobi! mieszkanca Plon
ska, klOry przyjechal ze swojq druzynq na mecz. Sprawca zostal
zatrzymany przez policjfii. Bfiidzie odpowiadal przed sqdem. W
miejscowosci Konary mieszkaniec tej wsi zosta! napadni~ty przez
swojego sClsiada. Poszkodowany slracil sweler, buty, pierscionek j
pieniqdze 0 lqcznej wartosci 150 zl. Przest~pca do dzisiaj ukrywa
sil(l przed organami scigania. Najgroiniejszy rozb6j mial miejsce w
jednym z mieszkan przy ul Rynek. Trzech bandyt6w wtargn~lo do
lokalu zajmowanego przez starszego m~iczyznl;!. Bijqc swojq ofiarl(l
zai:Cldali wydania pieni{ldzy. Poszkodowany stracii w golowce kwo
t{l1677 zl. Policjajesl na tropie sprawcow tego bandyckiego czynu.

W niecodzienny spos6b jeden z mieszkanc6w Piescirog6w No
wych dozna! strat finansowych na kwotl;!4 tys. zl. Poszkodowany w
swoim obejsciu hodowal eztery pawie kr6lewskie, 81. do dnia w
kt6rym psy jednego z mieszkar\cow sClsiednich Morg6w zagryzly i
ziarly wszystkie ptaki.

Cztery wypadki drogowe wydarzyly sil(l w maju na terenie naszej
Gminy. Najgroiniejszy mia! miejscew Piescirogach Nowych. Obywatel
Tureji prowadzqc sw6j pojazd zjechal na lewy pas jezdni i zderzy! si{l
cza/owo z Ratem 126 p. Pasai:erowie maJucha doznali powai.nych
obrai:en cia!a Samoch6d ulegl zniszczeniu. W lej samej mlejscowosci
kilka dni p6iniej Ford potrqci! wbiegajqce na jezdni~ dziecko. Podobny
przypadek mial miejsce na ul. Warszawskiej w Nasielsku. W obu
wypadkach, szcz{lsliwie obylo si~ bez otiar smiertelnych. Policja ape"
luje do wszyslkich rodzicow aby bardziej uwai:ali na swoje pociechy.

W miejscowosci Cieksyn mieszkaniec Warszawy zglosil kradziei
Fiala. Uslalono, ie w!aseiciel spowodowal wczesniej kolizj{l drogo
Wq, nastlilpnie porzucil samoch6d i powiadomil policj{l 0 kradzieiy
aula. Mislyfikacja zosta!a odkryta. Warszawianina czekaj<t teraz
powaine konsekwencje prawne. W tym sarnym Cieksynie r6wniei:
mieszkancowi stolicy nieznany sprawca ukradl malud1a. Wlasciciel
samochodu swojCl stratI;! wycenil na 6 tys. zl.

Niemani amalorzy s!odyczy dokonali wlamania do sklepiku Szkoly
Podstawowej w Zabiczynie. Sprawcy doslali sil;! do wnfiitrza przez
otwarte okno. Skradli lakocie 0 wartosci 100 zl i pieniqdze w kwocie 300
zl. Zlodzieje nie gardzq r6wniei slupkami ogrodzeniowymi. Dwaj miesz
kancy Krzyczek skradli z ogrodzenia miejscowej szkoly slupki 0 wartosci
150 zl. Policja zatrzyrnala sprawc6w. lupy w ca!osci odzyskano.

DwaJ mlodzi mieszkancy naszej Gminy Z!;linlil1i w minionym miesiqcu
smierci<t samobOjczq. Najpierw w Mazewle WloscianskJm w swolm
mieszkaniu powies~ si~ 381etni m{liczyzna. Kilka tygodni p6iniej w len
sam spos6b odebral sabie iycie 20 letni mieszkaniec Morg6w.
apr. (awk)

Sluszny podzial
Rozmowa'z Bernardem MUChij przewodnicz<icym
misji Ftolnej; c2:fonkiem Zarz~d~ MiejSkiego.
Od kilku miesi!;!cy palni Pan fun
kcj!;! przewodniczqcego Komisji Rol
nej. Na ostatniej sesji Rada powata
la Pana na czlon a Zarzqdu Miej
skiego. Jak t~ f mkcj!;! ma Pan za
miar spoiytkowae na dobra naszej
gmfnneJ spolecznosci?
Blild!;! si!;! staral wszystkie swoje
umiej~tnosci I moiliwosci spoiyt
kowac dla dobra mieszkanc6w wsi
z racji tego. ie jestem przewodni·
cZqcym Komisji Rolnej. Komisja a
w ponad 90% zajmuie si'i! proble
matykq zwiqzanq z rolnictwem. Ja
ko czlonek Zarzqdu b!;!d!;! dbal aby
jak najwl~cej srodk6w finansowych
traflalo na potrzeby srodowiska
wiejskiego. Doloi!;! r6wniei slaran
aby pozyskiwac srodki z zewnqtrz
na f1nansowanie r6i.nego rodzaju
fnwestycji gminnych. Mam zamiar
wywierac presj!;! na bur istrza aby
r6wniei. poszedl w ty kierunku,
Jak m6wliem na ostatnle) sesji W
Pismie Sw./·est powiedziane: "Pan
rozdawal s ugom swolm talenty .
ten kt6ry dostal 5 i przyni6s1 10 byl
dobrym slugq, a ten, kt6ry dostal 2
I je zakopal a p6zniej oddal te same
2 to by! zty sluga". W kazdym bqdi
razle nle tylko nalezy wydawac
srodkl powstaj~ce w wyniku ci~i
kiej pracy naszych mieszkark6w,
ale r6wniei. nalezy pozyskiwa6 pie
niqdze z zewrlqtrz. Wiele sqsied
nlch gmln takle pieniqdze pozysku
je i to w dui:ej ilosci, co znacznle
ulatwia im lnwestowanie w rozw6j
infrastruktury,
Byl Pan Inicjalorem rozpocz'i!cia
procedury rozdzielanla naszej Gmlny
na wiejsk<\ i miejskq. ezyz perspekty
wy czasu ta decyzja byla s!uszna?
Jest lu pewna niescislosc. Ja nie
bylem lnicjatorem rozdzialu Gminy.
Znalazlem si'i! w tej grupie, kl6ra
stwierdzila, i.e w odniesieniu do Sq
siednich gmln, np. Pomiechowka i
Serocka, gdzie bardzo duio inwes
lUjs si'i! w wies, nasza gmina w tym
wzglfildzle pozostaje znacznie w ty
Ie. Grupa radnych postanowila od
wfedzi6 gminy, kt6re kiedys byiy ra
zem a teraz siE;! oddzielily. ezyli byly
to gminy w podobnej sytuacji lak
obecnie nasza. Po spotkaniu z wia
dzami i mieszkancami tych gmin
okazalo si~. i.e duio latwiej iyje si!;!
po rozdziale. Mysl!;!, ze potych wizy
tach moina poslawi6 tezl,l, ie 1/1 na
szym przypadku to si{! r6wniei. pow
t6rzy. Podsumowujqc, uwaiam, ze
decyzJa 0 ewentualnym podziale
jest decyzjq slusznCj.
Obecnie trwajq konsultacje spo/e,
czne na temat podzialu. Jaki wedlug
Pana b~zle wyrlik tych konsultacji?
Trudno jest mi powiedzie6 laid bfil
dzle oslateczny wynlk konsultacji.
Ouio bl,ldzie zaleialo od lege jak si~
przedslawi argumen y na zebra
niaeh wiejskich. Wiedza mleszkan
c6w na temal z czego skiada si~
bLJdi.et jest minimalna_ Na tych ze
braniach b'i!dCl magli dowiedziec s!~
nieco wi!;!cej l1a lemat tworzenia blJ
di.etu i jego dochod6w oraz rozdys
ponowania srodk6w w dzialach, Mi
mo tego, ze interesowaiem Silil tymi
sprawami pelnCl wiedz'i! na ten te
mal uzyskalem w momellcle gdy zo
stalem radnym.
Jei.eli mieszkaricy Gminy opo
wiedzq silil za podz ialem, jakl b~dzie
dalszy bieg wydarzen w tej sprawie?
Komlsja do spraw rozdzialu zbie

Ko~

rze wyniki kOl1sultacji z terenu calej
Gminy, przedstawi je na posiedze,
nlu rady Mie/·Skiej. W gtosowaniU
Rada podejm e decyzj!;!, ezy Gmina
b!;!dzie podzie!ona. czy tei. nie. Na
lezy zaznaczyc, .ie decY~i~ Rady w
tym momenCle llIe jest WlqZqca, Na"
st'i!pnie wyniki konsultacJi I decyz)a
Rady zostanie przeslana do LJrz!;!du
Wojew6dzkiego i Sejmlku Samorzq
dowego, Po zapoznaniu sil,l przez te
dwa organy, sprawa trafia do Urz'i!
du Rady Ministr6w. przy Premierze
dzlala specjalna Komisja, w sklad,
kt6rej wchodzl kilkunastu specjali
st6w r6i.nych dziedzin, w tym: pla
nisei, urbanisci I flnanslsci. Komisja
ta przedklada Premierowi swojq opi
ni~ i na podstawie tel opinli sze!
rz'ldu podejmuje ostatecznq deey
zj'i!,
Wyobraimy sobie, ie premier
podpisuje deC'y'Zj!;! 0 rozdzlale, Co
bo;ldzie si'i! dzialo z obecnq Rad'l?
Zostan'l VI' W)'l1lku wybor6w utwo
none dwie odr~bne Rady. Rada
Gmlnna licz'lca dwudzleslu dw6ch
radnych i rada Miejska IiCZqca dwu
dzieslU radnych. Obydwa te organy
wybior'l swoje wladze samorzqdowe.
Przedstawiciele wladz obydwu Rad
razem z regionalnq Izbq Obrachun
kowq dokonajq podzialu wsp6lnego
majqlku. Dotyczy to tnech nlerucho
mosci: siedziby Urz'i!du Miejskiego,
Miel'skO-Gminnej 8iblioteki Publicz·
nej Mlejsko·Gminnego Osrodka Po
mocy Spolec-znej. Osobiscie bl;!dl;!
oplowal za tym aby dwie ostatnie in
stytucje osla/y sil,l jako wsp6ine dla
mleszkanc6w miasta I wsi. Oznacza
10, i.e bl;!dq wsp6lfinansowane przez
obydwie Rady. Do 25 wrzesnia br.
roku powinna bye podplsana przez
szefa rzqdu oslateczna decyzja w
sprawls podzialu, Jsieli ~dzie na
tak. to od 1 stycznia 1996 roku zacznq
tunkejonowa6 dwie odrf;lbne jedno
stki terytorialno-administracyjne na
obszarze dzisiejszego Miasta i Gmlny
Naslelsk.
Mlja wlaSnie rok od chwili powo
lania obecnej Rady. Jak by Pan
ocenil 12 miesi'i!cy jej funkcjono
wania?
Pierwsze kroki Sq najtrudniejsze
we wszystkim, lak.i:e w tunkcjonowa
niu naszej rady. Byl 10 nlewqtpllwie
rok bardzo trudny. Na poczqlku pra
wie sil;! nie znallSmy. Oopiero po pew
nym czasie mOlrla byto tworzyc szer
sze gremia I wypracowac decyzje.
Rada jest pokrojona kilkoma gl!;!boki
nli rysami wynikajqcymi z podzial6w
politycznych a cz~sto i personalnych.
Moim zdaniem (lIe powinno to mie6
mlejsca w og6le, a tym bardziej w
Radzie. Wybory byly w okrlilgach
jednomandatowych w zwi¥ku z tym
glosowano na ludzi a nie na partie 1
programy. Kazdy radrly powinlen re
prezenlowac swoich wyborc6w i sie
bie, a nie pat zec poprzez pryzmat
pogi qd6w politycznych.
Ozifilkujf;l za rozmow!;!.
Rozmawial:
Andrzej Waldemar Kordulewski
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1 - Lekarz bez uprawnie " 7 - Zacho
dnioeuropejski harcerz, 1 - Nauka 0
ochronie srodowiska naturalnego, 12 
Pierwiastek chern. (La. 88l, 13 - Maly
golr. 14 - Pierwiastek chern. z rodziny
wapniowc6w {I.a. 38), 15 - Chlorowiec 0
La. 85 ( symbol), 16 - Solenizanlka z
23.V., 18 - Jedna z bohaterek poematu
A. Mickiewicza "Salladyna", 19 - Pierce
aklor irlandzki, odtw6rca roli .,detektywa
Remingtona Steele", 21 - Narkotyk, 22 
Miara pojemnosci, 25 - Sciqgawka, 27 
Glowa rodziny, 30 - Chern. - material na
swiece,31 - Marka papierosow, 32 - Gdy
je masz, rozwiazesz zadanie, 33 - Opie
kunka na basenie, 36 - Rosnie w parku
(ozdobny), 37 Imi~ Delona, aktora franc.,
38 . SWj~ta ksi~ga Islamu, 42 • Mi~dzy
narodowa ci~zar6wka, 43 - Do nakrycla
/6ika, 44 - Telewizja z kosmosu to tv -... ,
45 - Pora doby, 46 - Populamy kabaret
warszawski, 47 - Nabijasz go sobie na
czole, 48 • Pokarm oseska, 50 - Ptak
domowy, 51 - Roslina do produkcji narko
tyku, 52 - Ksztaltne - ozdob q kobiecej
twarzy, S3 - Rozdzia! w Koran/e, 54 - Gr.
litera. symbol Srednicy.

IDZIE SIOlEM BOZE elAlO
Wiosennym cieple powia/o.
Juz kwitnq kwialy i ziola.
Idzie siolem Soze Cia/o,
przed nim wszyscy chylq czola.
przy ol'tarzu, wsr6d zieleni
Co rozlewa won wspanialq,
W blasku slonca j promieni
Kaplan wznosi Hosti~ bialCl..

Na czesc Soga
wszechmocnego,
Jego b6stwa i imienia.
Wiatr kotysze drzew Iistkami.
Dzwon rozmawia z drugim
dzwonem.
Dzieci sypi q kwiatuszkami
Hostii, kt6ra idzie siolem.

W Q6rze blyszczy Hostia biala.
Z plersi ludu plynq pienla

Jerzy R6i:alski

Mama
Gdy mielismy wzrost biedronki
nigdy nocy nie przespa/a.
Mamowala cale dzionki
i nad nami wciqi: czuwa/a.
Mama dw6jki prze:iywal
Mama b1~y poprawiala.
Ona z nami zartowala,
kiedy smutek nOCq by/.
Jej kochane dobre r~ce
przez !at pracowa/y lyle,
zr6bmy wreszcie cos samemu,
Autorka jest uczennicq klasy
III c Szkoly Podstawowej nr 2
1m. Stelana Starzyriskiego w
Nasielsku. Wiersz zostal napi
sany Z okazji Dnia Matki, a dru
kujemy go z okazji Dnia Dziecka

As~:1

aby odpocz~y chwil~.
Na chorob~ lek6w mnostwo,
lylko mama dobre zna.
Nie sluchajmy rady innych
lylko ona racj~ mao
R~ce takie spracowane
serce w dzieciach rozkochane.
Pi~kna i kochana Dama
to jest wlasnie nasza Mama.

Eliza Olszewska

zYCZqC wszystkim dzieciom la
klch malek, a wszyslkim mat
kom tak doceniajqcych ich troski
dziecl. WracajClc do wiersza 
pi~kna tresc i dobra, jak na wiek
autorki forma kaza w niej wl
dziee przyszlq poetk~. A wi~c,
Elizo, czytaj duzo wierszy, s/u
chaj uwainie pall polonlstek i
ewicz, ewicz, ewicz. Sukces mu
rowany.
AZ.
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12

7

7

2

11

2

RozwiCl.zaniem krzyzowki nr 3/95 by/o przyslowie ludowe - "We
solo w maju ze skowronkiem w gaju".
Na9rod~ wylosowala p. Jadwiga Kopczynska z Nasielska. Serde
cznie gratulujemy!!!

REPERTUAR KINA
"NIWA" w m-cu czerwcu i lipcu
1.2-15.06.95
"Kr6lestwo ZieloneJ Polany",
prod. polskiej
rysunkowa bajka dla dzieci. godz.

16.00
15-18.06.95
.,Barwy nocy". prod. USA
film sensacyjnygodz. 18.00

22-25.06.95
"Klan urwis6w". prod. USA
film 0 dzleciach i dla dzieci - ko
media, godz. 16.00

22-25.06.95
"Street Figh1er - Uliczny wojow
nlk", prod. USA
film przygodowy - z udzlalem mi
strz6w kick-boxingu, godz. 18.00

29.06.-02.07.95
"Quiz SI10W", prod. USA
drama! spoleczno-obyczajowy,
godz. 18.00

06-09.07.95
"Kr6lowa Margot", prod. Iranc.
RFN-Wlochy
film historyczny, na motywach po
wiesci A. Durnasa, godz. 18.00

11-16.07.95
,,101 Dalma ynczyk6w", prod.
USA
film animowany, klasyka studia
Walta Disney'a dla dziecll nie tylko,
godz, 16.00, 18.00.
Serdecznie zapraszamylll

.I wyktStJ%111Y
tJywsnowe I pOI;
.I tapetY· Icleje=
.I ksf;etOny; nO
.I sri;· ahel11la '

Wyrazy wspolczucia
Burmistrzowi Wojciechowi Ostrowskiemu
Z powodu smierci Tescia

skfodojq

Procownicy Urz~du
Miejskiego wNasielsku
oroz.lespM Redokcyjny
Zydo Nasielska
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06-130

sfowem WSZYSTKO CO iesl potrzebne
w Twoim domu
oferuJe

ul.Krupk119
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Z.G.K.i M. w Nasielsku, ul.Plor1ska 43
tel. 12-364
posiada w ~przedaiy
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.i. ~~~~u~m~~~~~~~~!~~~
Warunki do ulgodnienio w Firmie.

OGi.OSZENIE DROBNE
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,SPRZEDA DZIAlKE; BUDOWLA A ogrodzonCj.
3 ys. m' mozllwosc podzfalu + mleJskl wodoclCj9.
Nasletsk k/StacJI PKP.
Panaslewfcz Helena, Naslelsk 2 ul.ZamoJSklego 92
Tel. Leglonowo 774 - 49 - 83
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Pilka nozna
"ZBICZKI" mistrzem
Tegoroczne rozgrywki w ramach
og61nopolskiego tumleju "Pllkarska
Kadra Czeka" doblegty konca na

bialostockiego, suwalskiego. ostro
I~ckfego I lomzynskJego. Drl,lzyna
wystqpila w skladzie: Daniel Zmije-

MISTRZOSTWA POLSKI
MlODZIK6w
W Sul~cinie (woj. gorzowskie)
w dniach , 9-21.05 odbyly sie
indywidualne i druzynowe Mi
strzostwa Polski mlodzik6w, w
kl6rych slartow.ali reprezen1anci
naslelskiego "Zbika".
Najwyi.sze 5 miejsce zaj~a
Klaudia Szadkowska w deblu,
grajqc z Paulinq Mierzejewskq z

Olsztyna. Indywidualnie Klau
dia zaj~a 11 miejsce.
Druzyna dziewczqt W skla
dzie Klaudia Szadkowska 
Magda Olszlegier zaj~la 9
miejsce, a druzyna chlopc6w w
skladzie Krzysztof Stamiro
wski - tukasz Mierzejewski 13
miejsce.

OLIMPIADA 0 PUCHAR
PREZVDENTA
W dniaeh od 29.05.-3.06. od
byla sllil w Zorach i Knurowie
(woi. katowickie) Og61nopolska
Olimpiada Dzieci~ca 0 Puchar
Prezydenla Rzeczpospolilej
Polski Laeha Wal~sy, w k16rej

Kapitan druzyny Mariusz Zaloga odbiera puchar 1nagrody.
szczebllJ wojaw6d~kim. Mistrzem
wojew6dztwa ciechanowskiego na
rok 1995 zostala reprezentacja f1a
szej gminy wysti;lpuj'lCa jako "Zbf
ezkl" Naslelsk. W turnieju finalo
wym, kt6ry odbyl sifil w Howie poko
nail 4:0 reprezentacjfil miejscowosci
Konopki-Morawy I 4:1 druzynlil Ho
wo-Narzym. W dniach 13114 czerw
ca nasi ch!opcy zmiarzqlii~ w turnie
ju makroregionalnym w Zurominie z
mlstrzami woJew6dztw: plockiego,

wski (SP BUdy Slennlckie), Pawel
Urbanski, Daniel Grabowski (SP
Piescirogl), Sebastian Kepke, Ratal
Kucharski, Damian Domala, Artur
Bqclk, Ratal Bombalicki, Mariusz
Chrzanowski, Rata! Chodyna (SP 2
Nasielsk), Dariusz Kosewskl. Adam
Gumowski, Arkadiusz Kus, Marlusz
Zaloga, Konrad Jaworski, Robert
Kawa. Pawel Daszczynski, Pawel
Pierikos (SP 1 Nasielsk).

CORINTIANS - ORZEL 4:5
WARSZAWIANKA . BARCELONA 3:1
LESNA - SANIBUD 2:0
AS SPORTOWA - BAWARIA 6:2
WARSZAWIANK - WINNICA
1:0
5SERIA
BAWARIA - ORZEL 3:1
WARSZAWIANKA - SANIBUD
4:3
LZY - BARCELONA 1:3
WINNICA - LZY 6:2
6 SERIA
Tabala
1. Lesna
2. Warszawianka
3. As Sportowa
4. KS Winnica
5. Bawaria
6. Barcelona
7. Lzy Soltysa
8. Corintians
9. Orzel N'wies
10. FC Sanlbud

M
8

B
7
8
8
8
8
7

8
B

OGOLNOPOLSKI TURN EJ
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W Chetmnie (woj. bydgoskie)
odbyl sil;l og61nopolski lurniej le
nisa slolowego Z okazji Dnia
Oziecka w kl6rym slartowala

Klaudia Szadkowska zajmujqC
w kalegorii mlodziczek 4 mleJ
see, oraz Kuba Turczynski w
kalegorii zak6w byl6smy.

Al.

Turniej w Sonsku

Turniej sz6stek
4. SERIA

startowalo ponad 100 najla
pszych mlodzik6w i mlodziczek
z calej Polski. Barw wojew6dz
twa broni! Krzysztof Siamiro
wski, kt6ry zostal sklasyfikowa
ny na miejscu 9-12.

SPORTOWA - ORZEL 5:3
BAWARIA - BARCELONA 3:2
LZY - SANIBUD 3:2
LESNA - WARSZAWIANKA 3:1
CORINTIANS - WINNICA 2:3
7 SERIA
LZY - ORZEL 3:3
WINNICA - LESNA 2:2
BAWARIA - WINNICA 4:2
CORJNTIANS - SANIBUD 3:3
8 SEAIA
FC SANIBUD . ORZEL 2:2 (0:1)
CORINTIANS - WARSZAWIAN·
KA 2:2 (2:0)
BARCELONA - LESNA 0:2 (0:2)

Pkt Bramki
22 22·6

27 maJa odbyl si~ w Sonsku
oslatni w tym sezonie lurniej wo
jew6dzki w kategoril mlodzik6w
I iak6w. Nasi mistrzowie Klau
dia i Krzysztof zoslali zwolnieni
z lego turnieju, dajqc szanse in
nym zawodnikom wojew6dz

twa Startowali natomiast ieh na
st~pey ze "Zbika". Jakub Tur
eZyr1ski zajql 3 miejsee w mlo
dZlkach, a Edyta Grycz zostala
sklasifikowaha na miejscu 5-8 w
kategorii iak6w.

TABELA STRZELCQW

19 27-12
16 31-12
12 26-17
12 18-24
10 25-18
7 17-36
5 14·22 -B

13 bramek JAROSLAW WISNIE
WSKI (ORZEL N. WIES)
12 bramek - A. KONIOR
~WARSZ.)
o bramek - P. WILGA (BAWA
RIA)
9 bramek - D. STRZESZEWSKI
5 19-36 -1 (SPORTOWA)
2 12-28

YCIE
ASIELSKA

Z.apOll'lldakcylny:
A. KOfdulewskl, A Slamirowskl, A. Zawadzki. M. Wasierzynskl. Zd~oa: T ZawadzkI.
Projokl winlel)' oraz stron' roklamowa M. arobed<l.
Adfaa R.dotkcJI:
Kino ..Niwa" w NaSlelsku, ul Ko!ciuSl.k' '2. lei 12-343.
Sl<Iad i!emameko~lerowe: "GAAFIKA" Ciecnan6w, ul. SJ<omkiego 4al4, leI. 72·26-82
Druk: Zaklad Wydawn'oczo·Pofigraficzny .. AAJADA" CiecoanOW. ul RoboInlc.za~, 1.1. 72·20-32

