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Razem czy sobno?
 
Pytanie to ad roku zadajij so utrzymania IUdnosei Sq typowo 

bie mieszkaney miasta i gminy. rolnlcze i odwrotnie Sq mlejsco
W naszej gazetce przedstawia wosci, k16rych zabudowa i za
lismy jui. poglqdy na ten temat trudnienie mieszkanc6w nie ko
niekt6ryeh radnych. Obecnie jarzq si~ ze wsiq. 
drukujemy wystqpienie w tej W oslat ich dziesiltciu lataeh 
sprawle Przewodn1ezqcego Ra ludnosc miasta powi~kszyla silt 
dy Miejskiej Tadeusza Modzele o okolo 20% i Sq to zasadniczo 
wskiego, z jakim wystqpil do mieszkancy obeene) gminy. 
radnyeh na majowej sesji Rady. Mieszkancy nasielsklch spol

dzielni mieszkaniowych w 70% 
przybyli bezposrednio ze wsi. 

Decyzjq Szanownych Pan Bardzo wielu mieszkanc6w 
stwa Radnych na grudniowej obeenie zamieszkatych na wsi' 
sesji ubieg~e90 roku zostala po uwaia Nasielsk za swoje mia
wa/ana Komlsja do przeprowa st~. Prawie kai.da wiejska rOOzi
dzenia konsultaeji spoleelnyeh na zwiqzana jest z miaslem ma
w sprawie podzialu gminy. SCI jqC tu swoich krewnych. Zwiqza
rad~i, kt6rzy m6wiq, ze proces ni Sq r6wniei. poprzez miejsea 
w kierunku podzialu powinien pracy i w perspektywie zamiesz
bye przeprowadzony porzqdnie kania. Jednym z zadan Rady 
i sprawiedliwie. Ja twierdz~ ze powinno bye zblizenie i Iqczenie 
nie ujmujqc nie powyzs~ym spoleczenstwa wok61 wsp61
aspeklom, powinien bye prze nych cel6w takich jak sport, 
prowadzony zgodnie z obowiq ochrona zdrowia i SrOOowiska. 
zuj~ey,!, pr~wem i przepisami. oswiata, kultura, ochrona mie
Oplerajqe Sl~ na odpowlednieh szkarie6w I ieh mienia. Uwa
ustawach powinnismy uslali6 :lam, ie mojq intencjq w po
kryteria i zasady post~powania, przedniej kadencji Rady i obe
jakimi powinni kierowac si~ mie cnej jest integracja spo/eezen
szkancy gminy wypowiadajqc stwa gminy. a kroki w tym kie
si~ na temat podzialu. Jako rad runku Sq poczynione. Tenden
ni musimy bye przygotowani, cje te nalei:y udoskonalac i roz
aby maksymalnie odpowiedziec szerza6. Czy mamy holdowac 
spoleczenstwu, Jakie bltdq kon tym dzia/amom wladzy, kt6ra 
sekwencje ewenlualnego po sw6j autorytel opierala na dzie
dzialu. Musimy maksymalnie leniu? 
dok~adnie przewidziee skutki Jei:eli chodzi 0 aspekt ekono
projektowanego rozstrzygnilt miczny, to trzeba wyrai.nie i do· 
cia, bo bye moze b~dq one de bitnie zapylac, czy ewenlualnie 
cydowaly 0 tempie przyszlego powsta/e nowe gminy b~dq po 
rozwoju lub stagnacji obecnej slronie dochod6w mialy wiekszy 
gminy. Uwai.am. i.e przy roz ni:l.obecnie budiel. Czy wydalki 
strzyganiu kwestii dzielie ezy nie ZWlqZane z utrzymaniem no
dzi.elic! ~alezy rozpatrze6 przy wych struktur i nowej dadatko
naJmme) Jeszcze tfZY aspekty  wej administracji b~dq wi(!ksze 
aspekt spoleczny, ekonomiczny ezy mniejsze. To samo dolyczy 
i psychologiczny. Jako spole odrlilbnych rad gminnyeh. Po
czenstwo obecnej gminy odpo wslaje pytanie, ezy mieszkaney 
wiedzmy sobie ezy mamy si~ nowyeh gmin bltdq zalatwiali 
dzjeli6 na tych ze wsll na tyeh z sw.oJ.e sprawy skuleczniej i bar
miasta. dZle] k0rt:Jpleksowo, czy mniej
~o(zenie rodzinne prawie szym gmmom pozwolq warunki 

kazdego Z nas si~gajq wsi, za ekonomicme i kadrowe na po
lezr tyl~o. jak ~Iugo ktos prze~~ szerzenie swyeh kompetencji 
wa w srodowisku zwanym Wle) dla bardziej wszechstronnej ob-
skim. ezy miejskim. W obecnych 
granlcaeh miasta znajdujq si~ 
ufiee, gdzie struktura i ir6dla dokorlczenie na str. 5 

PosyEaJn '"Was
 

Nadszedl wreszcie czas wy Plocka na Jasnq G6r~. w dniach 
poczynku. Zml;lczony eodzien 00 6 do 15 sierpnia. Moze nie 
nq gonitwq za i.yciem czlowiek zabraknie na niej Ciebie. 
potrzebuje odpoczynku, eiszy i Ta niezwykla forma sp~dze
z~lrzymani~. silt '!" drodze, by nia wakacyjnego czasu nie jest 
nle przegaplc zycla. w~drownym obozem. To swoi

Koniecznos6 odpoczynku us ste rekolekcje "w drodze". Oka
wiadamia nam B6g Jui. w mo zi,a d~ spojrzenia na wlasne zy
mencie samego dziela stworze' Cle, )ego eel. To zrozumieme 
nia. Palrzqc potem na zycie na swego powolania i miejsca w tej 
szego Pana, Jezusa Chryslusa rzeczywistosci, w kt6rej przysz
zauwazamy, ie jest czas dziala 10 nam zyc. To moiliwosc spot
nia I czas wytchnienia. Ale 10 kania i poznania wielu wspania· 
wytchnienie nie moie bye tylko Iyeh ludzi, kt6rych Iqezy jeden 
"slodkim lenistwem", czy bez cel:d'edna ~roga, jeden B6g. 
s~~so":,,nym nier6bstwem. Cy Kaz ego dnla spolkasz 80ga. 
wllizacJa zachodnia 00 dawna W Eucharystii, spiewie, slowach 
lansuje model aktywnego wypo refleksji. gdzie mlodzi i starsi 
czynku, a wszystko po to, by zyc dzielq si~ sobq jak kromkq chle
dluiej. ba. Zobaczysz wyeiqgni~tq w 

W pragnieniu dlugiego zycia pomocnym gescie ludzkq dian, 
nie ma nie zlego. A skoro w czlo ezasem !zy, \0 zn6w smieeh. 
wieku zaehodzi antyczny duo Pojmiesz jak razem moina sitil 
alizm duszy i ciala trzeba modlic przesuwajqc paciorki r6
przedluiye zycie zar6wno mate zanca i m6wiqc do siebie - "sio
rii, jak i dueha. stro - brade". 

Dlatego dzis, drogi Czytelni· Wszystko to stanie sitil Twoim 
ku, pragn~ przedstawic Ci udzialem, jesH zdecydujesz si~ 
wspanialq form~ wypoezynku; p~yjrzec lemu blize] i przernys
aktywnq tw6rezq i zarowno lee Chrystusowe slowa "Posy
,!"z~0.9~cajClcCl .Twego ducha, lam Was". Wi~c p6jdi i Ty, by w 
jak , CWICZqcq clalo. To piesza ten spos6b wyznac swojq wiar~, 
pielgrzymka na JasnCl G6r~. by swoje troski i klopoty zloiye
 
Od wiek6w ludy i narody piel u st6p Jasnog6rskiej Pani.
 
grzymowaly do r6i.nych miejse. Bliiszych informacji szukaj u
 
Dla chrzeseijan Scl to miejsca swych duszpasterzy. Zapisy JUZ
 
cudowne, pelne kullu i ducho 00 dzis w kancelarii parafialnej i
 
wych lajemnic. Juz po raz XIV zakrystii.
 
wyruszy na pielgrzymi szlak na

sza diecezjalna plelgrzymka z Ks. Krzysztof Stf;lpniak
 



Z prac Zarzqdu 
Zarzqd w czerwcu spolykal sifil Drugie spotkanie Zarzqdu odbylo 

dwukrotnie. Na pierwszym posis si~ po posiedzeniach wszySlklch 
dzeniu rozpatrzono sprawf;l zakupu Komisji merytorycznych. kt6re mi~
dzialki dla ZSZ. Uznano jego zasad dzy innyml ustosunkowaly sil;! do 
nose i postanowiono przygolowae propozycJi ZGKiM w sprawie podwy
na ses)t; odpowiedniq uchwal~ w tej iek za swiadczone ustugL W posie
kwestil. G!6wnym temalem tego po dzeniu uczestniczyt przewodnicza
siedzenia byl wniosek przedslawlo cy Komisji Budielu i Finans6w. la
ny przez dyrekcj~ ZGKiM w sprawie rzqd przy jego udziale wypracowal 
podniesienia czynsz6w mleszkanio w lej sprawis swoje slanowisko, kt6
wych, oplal za wod~, scieki, wywoz re na sesjl przedstawi Radzie. Dlugq 
nieczystosci Slalych i plynnych. I burzliwq dyskusj~ przeprowadzono 
Uslalono, ie Komlsje Aady om6wiq wypracowujqc projekt podzialu nad· 
proponowane stawkll na podstawie wyiki za rok 1994. przeglosowano 
lch wniosk6w Zarzqd wypracuje sta wersj~, kt6ra przewlduje powai:ne 
nowlsko. Dyrektor ZGKiM wyslqpil wsparcie ZGKiM, aby pozwolic iernu 
lei z propozycjq przej~cia targowi· zakladowi na splacenie diug6w i 
ska. rozpoczlilcie dzialan ma)qcych na 

W dalszej cz!;lsci rozpalrzono pis celu samofinansowanie Sl~ lej Insly· 
ma skierowane do Zarzqdu w wyni· lucjl. 
ku czego ml~dzy innymi: wyznaczo W dalszej dyskusji postanowiono 
no osoby, kt6re b~dq reprezenlowa nie wystEilpowac 0 zwl~kszenie diel 
Iy samorzqd w konku rsie nadyrekto dla radnych i utrzymac dotychcza
ra LO; zaakceplowano wniosek sowy spos6b ich naJiczania, nato
Agencjl Rolnej Skarbu Panstwa Ipo miast zaproponowac spos6b wy
slanowiono wyrazie zgodt;l na pod znaczania diet dla czlonk6w spole
pisanle odpowiednich um6w; rozpa czne) komisji mieszkaniowej, kt6ra 
lrzono pismo.nauczycielek klas ze nia jesl stalq komisjq Aady. Zarzqd 
rowych z ul. Zwlrki i Wi9ury i posta zaakceptowal podtrzymante umowy 
nowiono przeprowadzic w lej spra ogeneralnym wykonawstwie na rez
wle rozrnowy z dyrektorkq przedsz budow~ Szkoly Podstawowej nr 1. 
kola; ze wzgllidu na brak srodk6w AozpalrujqC pisma skierowane 
nle zalatwiono pozytywnie wniosku do Zarzqdu ze wzgl~du na brak 
Rady Soleckiej z Zabiczyna w spra srodk6w nie uwzglt;dniono prosby 
wle pod'qczema do wodociqgu a ta ZOZ w Plonsku 0 pomoc przy re
kq moiliwosc bl;c1zie moina rozpa· moneie Osrodka Zdrowla w Cieksy
trzec przy konstruowaniu nowego nie; zas ze wzgl~du na zmianl;l w 
budielu; brak srodk6w nie pozwala styczniu przepis6w problem wnie
r6wniei na wykonanie w lym roku siony przez panslwa Kaslak6w i 
dokumentacji na gazyfikacj~ ul. Ki· Kurpiewskich nie leiy w kompelen
linskiego; postanowiono przyznac cjach Rady IZarzqdu; wnloskuje si'il, 
1000 zl na nagrody na rejonowe za aby propozycja Syndyka O$M w 
wody straiacl<ie. oraz wesprzec n sprawle przej'ilcla niekt6rych zlewni 
nansowo jednoslkl;l ralownlclwa mleka byla rozwiqzana wsp6lnie z 
lechnicznego OSP; nie przychylono Radami Solecl<imi, bo sarnorzqd nie 
sl~ do prosby Komendanla 9minne ma takich moiliwosci; zlecono Bur
go OSP 0 zwolnienie go z tel funkcjl; mistrzowi rozpatrzeniu mozliwosc 
przychylono sl~ do pr6sb os6b, klO przesunll;lcia wodociqgu i gazociq
ra wykupily mieszkania 0 rozloienie gu na posesjl panr Agnieszki Sokol
naieinosci na raty; zadecydowano nickiej, aby nie przeszkadzalo 10 w 
o sprzedaiy samochodu stuibowe ewentualnej zabudowie dziatki.
 
go na przetargu, a Burmislrzowl po

stanowiono przyznac ryczalt za uiy

wania samochodu prywalnego dla
 
celow sluibowych. Notowai A:Z.
 

Niekt6re stawki oplat komunalnych obowiqzujqce 
od 1 lipca 1995 r. 

1) Gena wody z sieci kamu a)3adbiorcy zgrupawani - 9,25 
nalnej zl/m (2,13 zl za 1 poj.) 

a) mies7J<ancy wsi Piesciragi b) adbiorcy indy'widualni 
- 0,74 zllm 2,79 zl za 1 pojemnlk 

b) mie~zkancy Jask61awa  c) odblorcy indywidualni - 2 
0,63 zllm pojemniki - 2,3 zl za 1 poj. 

c) mieszkancy Na~jelska d) nie?Jystosci nietypowe 
(gasp. dam.) - 0,57 zl/m 29,9 zl/m 

2) Odebranie sciek6w ad 4) Wyw6z niyzystosci p1yn
gasp. dam. nych - 5,53 zllm 

mpszkancy Nasielska - 0,74 5) Dojazd poza granice mia
zl/m sta - 0,7 zlli km 

3) Wyw6z nieczystosci sta 6} Utylizacja niecz~slosci na 
Iych wysypisku - 2,37 zl/m 

7) Wyw6z nieczystosc; z 
koszy ulicznych - 0,79 z! za 
sz!. 

8)20mialanie r~czne - 0,18 
grim 

Obradowala Rada 
Czerwcowa sesja Rady pos drugiej opcji widzieli potrzeb~ 

wi~cona by/a gl6wnie spra wsparcia tego zakladu, ale w 
wom finansowym. Ustalono niiszej kwocie, a chcieli przy
nowe ceny sprzedai:y wody, dzieli6 pewne sumy na inne 
odprowadzanych sciek6w, przedsi~wzj~cia, w tym na 
wywozu smieci i utylizacji nie wsparcie szk61, ktore ad r. 
czystoSci. Rada zaakceptowa 1996 przechodzq w zarzqd 
!a w tej kwestii propozycje lagminy. Wi~kszos6 radnych 
rzqdu Gospodarki Komunalnej opowiedziala sifJ za drugq 
i Mieszkaniowej. Aprobowano opcjCj. 
takZe propozycjfi) tej instytucji W dalszej cz~ci radni po
uslalajqc stawk~ bazowq stanowili podnies6 pobory Bur
czynszu regulowanego za 10 mistrzom (nie byly podnoszo
kale mieszkalne w zasobach ne ad d1uzszego czasu), uznali 
komunalnych. Wyniesie on za s1osowne nie podnosic sa
obecnie 0,83 ~ (8300 starych bie diet oraz us1alili diety dla 
zlotych) za m . Opracomno czlonk6w spolecznej komisji 
r6wniei nowy cennik optat tar mieszkaniowej. 
gowych na targowiskach przy W zwiqzku z rezygnacjq 
ul. Mlynarskiej i Lipowej_ Po cz~sci radnych z prac w nie
dwyiszeniu ulegnie r6wniei kt6rych komisjach merytarycz· 
stawka p1acona przez osoby nych Rady dokonano ich ad
dzieriawiqce 1e targowiska. wotania i powolano nowych 
Podstawq ustalenia s1awki na czlonkow Komisji, w tym taki.e 
ul. Mlynarskiej b~zie prze powolano osoby spoza Rady. 
1arg, k10ry jui: zostal og/oszo Rada podj !ilIa panadto 
ny, a wysokoSc czynszu przy ud'lwaly w sprawie przystqpie
ulicy Lipowej ~dzie negocjo nia do opracownia miejscowe
wana przez Komisj~ przetar go planu zagospodarowania 
gowq z. jei obecnymi dzierzaw przestrzennego, sprzedaiy 
cami. dzialek we wsi Piescirogi No

Najwi~kszq dyskusj~ wSr6d we, nabycia dzialek przy ulicy 
radnych wywotal podzial nad Ploriskiej. 
wyzki bUdzetowej. General Jak zawsze radni zglosili w 
nie, scieraly si~ dwa stanowi imieniu swych wyborc6w licz
ska. Propozycja larzqdu prze ne interpelacje, wnioski i zapy
widywala przeznaczenie g/ow tania. 
nej cz~sci na pamoc dla 
ZGKiM, natomiast zwolennicy NOlowal AZ. 

ObradowaJa Komisja Gospodarki Budzetu 
i Finans6w 

W czerwcu odbylo si~ ko moie zaciqga6 zobowlq.za
lejne posiedzenie Komisji nia. 
Gospodarki Budzetu i Fi W czasie obrad czlonko
nans6w. Pi~ciopunktowy wie komisji wypracowall 
porzqdek obrad przewidy wlasne propozycje podziatu 
wal m.in.: nadwyi.ki za rok ubiegly. Nie 

- wysluchanie referatu dy zajl;lto stanowiska w sprawie 
reldara ZGKiM-u dotyczqcy podniesienia ptacy dla bur
stanu obecnego firmy i planu mistrza i zast~pcy. Diety po
dzia/ania na przyszlosc, stanowiono utrzymac na 

- podzial nadwyzki budie dotychczasowym poziomie. 
towej za 1994 (ok i zebranie W dalszej cz~sci obrad prze
opinii pozostalych komisji wodniCZqcy komisji Andrzej 
Rady w tej sprawie, Krolak uznal, ie sklad komi

- wypracowani e propozycji sji nie zostanie powi~kszony 
zwi~kszenia wy nag rodzenia o osoby z zewnqtrz. Kwot~ 

dla burmistrza i zast~pcy do kt6rej Zarzqd moie zaci q
oraz diet dla przewodlliczq ga6 samodzielnie zobowi q
cago RM i radnych. zania postanowiono 

- powolanie czlonk6w ko pozostawi6 na dotychczaso
misji spoza Rady, wym poziomie, 1j. 50 tys. zl. 

- ustalenie wysokosci su
my do 1d6rej Zarzqd Miejski (awk) 



Z zYCIA lMIASTA I GlMINY
 
Wizyta w Dqbku 

Prawie 50 os6b z Nasielska odwied2i1o jednoczesnie Krajowy Osrodek 
Chorych na Stwardnianie Rozsiane w Dijbku klMlawy. Wycieczkl;l zor~anizo
wal Miejsko-Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej. Wsr6d uczestnikow byli: 
pracownicy MGOPS, bywalcy Klubu Seniora. oraz grupa osOb dotJ<.ni(;ltych tq 
chorobq. Bogaty program zorganizowal nasielszczanom dyrektor OSrodka 
Antoni Nowicki. Goseie mogli zapoznac sil;l z nowoczesnymi malodamllecze
nia i wyPr6bowa6 niekt6ra urzqdzenia. Pobyt zakonczyl si~ wsp6lnym ogn!
skiem I wyst~pami artystycznymi. Dotychczas w Dqbku na turnusach rahabili
tacyjnyeh przebywalo 9 os6bz terenu naszej Grniny, niek1.6re z nieh dwukrotnie. 

Targowisko dla ZGKiM-u 

Od 1 lipca br. nowym dzieriawcq targowiska przy ul. Mlynarskiej jest Zarzqd 
Gospodarki Komunalnaj i Mieszkaniowej. Do przetargu oferrowego stanr;lo 
c:zworo chl;ltnych: dotychczasowy dzierzawca Grzegorz Podgrudny, Jerzy 
Szczepkowsk•• firma "Wegielek" i wspomniany ZGKiM, Najwil;lkszq kwote 
zaproponowaJ Jerzy Szczepkowski - 5100 zl, firma "Wegielek"' - 5000 zl, 
Grzegorz Podgrudny - 4200 zl i ZGKiM 3900 zl. Komisja przetargowa niejed
noglosnie wybrata ofe~ Zarzqdu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej. 
Jeden z uczestnik6w przelargu zapowiedzial zgtoszenie w lej sprawla odwoia
nia_ Dzieri przed rozstrzygnll;lciem konkursu Rada Miejska uchwalila nowe 
WYZsza stawki oplat targowych dla handlujqcych na targowisku. 

MEN daje pieniqdze 

Wielomiesi~czna starania burmistrza W. Oslrowskiego 0 zr1alezienie do
datkowych srodk6w dla rozbudowywanej Szkoly Podstawowej nr 1 zakon
czyly si\l sukcesem. Minister Edukacji Narodowej przekazal na ten eel ze 
swoJej rezerwy kwot'il 200 tys. zl. Aby to bylo moiliwe konieczna byla 
pozylywna opinia eiechanowskiego Kuratorium i departamentu ekonomicz· 
nego MEN·u. Pieni'ldze b~dq przeznacwne na wykonanie slanu surowego 
bloku dydaktyczno-iywieniowego oraz wykonanie obr6bek blacharskieh na 
hali i l'lczniku. Przypomnijmy, i.e wczesniej Kuratorium Oswiaty i Wyehowa
nia w Ciechanowie przekazalo na ten cel1 00 tys. zl. Jak na razie, nikle jest 
wsparcie finansowe ze strony Spolecznego Komitelu Rozbudowy Szkoiy, 
kt6ry dotychczas na potrzeby budowy przekazal kwoll;l 5 tys. zl. 

Nowe drogi 

W ciqgu minlonych kilkunastu tygodni na terenis gminy oddano do ui.ytku 
kilka odcink6w drag asfaltowych. W Mii;koszynie uloiono 450 m asfaltu, w 
Cieksynie 500 m i w Krzyczkach Zabiczkach 1000 m. Wartost prae przekro· 
czyla kwoW 120 tys. zl. Wykonawcq robot byl Rejon Or6g Publieznyeh z 
Plorlska. R6wniei wczerweu uloiono nOWq nawierzehnll;l iwirow<'ll1a drodze 
lqcztlcej Glodowo z Krzyczkami Pieniijikami. Dwukilometrowy odcinek w 
40% ftnansowany byl ze srodk6w Funduszu Ochrony Grunt6w Omyeh a w 
60% z budietu Gminy. 

Wicewojewoda w Nasielsku 

Na zaproszenie burmistrza przebywal w naszym miescie wicewojewoda 
ciechanowski Jerzy Kr61 i wicedyrektor Wydzlalu Rozwoju Gospodarczego UW 
Z. Sielecki oraz w6ltowie Nowego Miasta i Swierc:z. Rozmowy dotyczyly 
wsp6lnych inwestycji komunalnych oraz wsp61n~o ieh finansowania przez 
zainleresowane samorzqdy i Urz<\d Wojew6dzki. Wlcewojawoda Kr61 zobowiq
zal sili' do przekazania w styczniu przyszlego roku dotaeji celowej na dokon
czenie asfaltowanla uJ. Przemyslowej. W przyszloscl moiJiwe byloby uloienie 
twardej nawierzchni do samych Swiercz. Burmistrz zapowiedzial. ie jeszcze w 
tym roku ~Ie wyl<onany kilometrowy odcinek asfaJtu na tej ulicy. 

Zmiany w ZGKiM 

Dyrektor Zarzqdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powolal na 
stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Oczyszczania 
Miasta Wojciecha Suwinskje~o. Nowy kierownik zastqpil na tej funkeji zwol
nionego Antoniego Zawadzklego. 

Konczq si~ konsultacje 

Od 1 czerwca do 4 lipca przeprowadzono konsultaeje spoleczne w sprawie 
podzialu naszej Gminy w 44 miejscowosciaeh. Tym samym zako( czono spol
kania na terenie wiejskim. przeciw podzialowi opowiedzieli sifil biorqcy LJdzial 
w konsultacjach mieszkancy: Zabiczyna, Jask61owa, Mogowa. KCltnych, Glo
dowa, Lubominka, Lubomina, Winnik6w, Kosawa. Siennicy, Slustowa. Bronin
ka, Piescirog6w Nowych i Starych, Pniawskiej G6rki i Nowej Wsi. Gdybydoszlo 
do podzialu mieszkancy tych miejscowosci opowiedzieli sie za przynaleinoSciq 
do gminy miejskiej. Uczeslnicy spolkan w pozostalyeh wsiach opowiedzieli sir;l 
za podzialem i przynaiei:noseiq do gminy wiejskiej. Srednia frekweneja podczas 
konsullacji oscylowala ,w granicaeh 10% uprawnionych do glosowania, W 
czerwcowym numel2e Zycia w notatce 0 konsultacjaeh wkradl siliJ blqd drukar· 
ski. Zamiast na ,,2200 os6b uprawnionych do glosowania w konsultacjach 
wzir;lo udzia/20S", bylo napisane 220 os6b. Za blCld przepraszamy. 

(awk) 

List otwarty
 
do radnych RN MiG w Nasielsku
 

Nie spodziewalem si~, ie wy
ra.iajqc sw6j poglqd na lamach 
"Zycia Nasielska" na temat 00
dzielenia gminy od miasta nara
i~ si~ niekt6rym radnym Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w 
Nasielsku I zostanfil bezpod
stawnie oskari:any. Jednym z 
tych radnych jest p. Mucha Ber
nard radny z Torunia, kt6ry pub
licznie na zebraniu oskaria m
nie, ie chc~ doprowadzic do 
upadlosci BS w Nasielsku. 

Mam swiadomos6, ie kaidy 
czlowiek ma prawo miee sw6j 
punk! wldzenia na okreslone te
maly, ie radny Mucha ma pra
wo dzialac w kierunku OOdzlele
nia gminy od miasta i jak twier
dZq niektorzy zostac w6/'tem od
dzielonej gminy. Ozia anie te 
powinno si~ odbywac z zacho
waniem okreslonych norm po
stfilPowania i kultury. Radny Mu
cha obral inne metody dzialanla 
do osiqgni~cia okreslonego ce
lu. Jednq z tych metod jest przy 
pomocy bezpodstawnych za
rzut6w i oskarien doprowadzic 
do utraly wiarygodnosci os6b, 
klorzy wyraiajq inny poglqd na 
lemat oddzielenia gminy nii rad
ny Mucha. Jak mnie poinformo
wali uczestnicy zebrania w 
Krzyczkach radny Mucha wydal 
r6wniei: krylycznq oeenfil pracy 
burmistrza i jego z-cy oraz wielu 
radnym zar6wno z miasta jak i z 
gminy. Rzecz jasna, ie chodzi 
tu 0 radnych. kt6rzy majq inny 
poglqd jak radny Mucha. 

Ze swej strony chcialbym po
twierdzic sw6j poglqd, ie nie na
lezy oddzielac gminy i zaapelo
wac do Was Panie i Panowie 
radni z miasta i gminy by nie 
podejmowac pochopnie decyzji 

w tym lemacie. Nie nalezy sifi1 
sugerowac uchwalami zebran 
wiejsklch. Na wlfilkszosci z nich 
byla niska frekwencja. Nie 
wszyscy wiedzieli 0 zebraniu. Ci 
co przyszli uwierzyli jednostron
nym wyjasnieniom, ie wies pla
CI podatki na rzecz miasta, ie po 
oddzieleniu gminy od miasta los 
mieszkanc6w wsi ulegnie zde
cydowanej poprawie. Nie 
chcialbym powtarzac argumen
tow ezy przytaczac nowe na 
uzasadnienie swojego poglqdu. 
Jest laktem, i.e je?t ich wiele i 
niepodwaialne. Zaden nato
miast argument zwolennik6w 
oddzielenia gminy nie jest dla 
mnie przekonywujClcy. 

Odnosnie zarzutu. ie dqifi1 do 
upadlosci BS w Nasielsku, przy
pominam, ie 9 lat temu na sku
tek trwalego inwalidztwa zre· 
zygnowalem z kierowania dzia
lalnosciq gospodarClq tego 
banku. W latach 1990-93 pelni
lem w zarzqdzie runkcje spole
cznie. Od dlu2:szego czasu nie 
mam iadnego wplywu na podej
mowane decyzje w bankU. Jako 
czlonek i wsp6/wlasciciel tego 
banku, zwracalem i zwracam 
uwagfiJ na wystfilPUjqCe niepra
widlowosci w trosce 0 dobro 
banku i jego czlonk6w. Oswiad
czam, i:e zarzuly radnego Mu
chy Sq bezzasadne. Uwaiam. 
ie uczynil to z myslq 0 skom
promitowanie mnie i podwai.e
nia mojej wiarygodnosci w sro
dowisku poniewai wyrazilem 
odmienny poglqd na temat od
dzielenia gminy. Podobnq me
todfil stosuje r6wniei do innych 
os6b. 

Krzyszlol Jaworski 

"Nowe Towarzystwo"
 
W 5 numerze Zycia w rubryce 

"Kr6tko" napisalismy 0 powsta
niu na lerenle naszej gminy To
warzystwa Os6b Nlepelno
sprawnych. W bieiacym nume
rze dalsze dose istotne szcze
g6/y tego Towarzystwa. 

Ol6i Towarzystwo Os6b Nie
pelnosprawnych w Nasielsku 
powslalo z inicjatywy Pana Sta
nislawa Szmigrodzkiego z Na
sielska. Pan Stanislaw mimo ie 
jest Inwalldq I grupy. nie potrati 
bezczynnie siedziec w domu. 
To on wlasnie wydeptujqc sciez
ki w Warszawie, potem w Cie
chanowie, pobudzil do i:ycla wo
jew6dzkq organizacj~ Towarzy
stwa Os6b Niepelnosprawnych. 
Spowodowal przyjazd gosci z 
wojew6dzlwa i zorganizowal 
spolkanie os6b niepe1nospraw
nych w Nasielsku na kt6rym po
wolano Towarzystwo i wybrano 
ZarzCjd Kola. Pan Stanislaw zo
stal wybrany przewodniczqcym 

Komisji Rewizyjnej. Jest row
niei czlonkiem Wojewodzkiej 
Komisji Rewizyjnej w Ciechano
wie. Jakby tego wszyslkiego by
10 malo, Pan Stanislaw zaczql 
organizowac podobne Towa
rzystwo w Pultusku. Przeprowa
dzil jui stosowne rozmowy z 
wladzami miasta i wkr6tce przy
stClpi do powolania Towarzy· 
stwa_ 

Przy okazji mate sproslowa
nie: Prezesem organizacji woje
w6dzkiej w Ciechanowie jest 
Pani Hanna Garnowska a nie 
Baranowska, jak poprzednio 
mylnie podalismy. Przeprasza
my! 

lyelE 
NASIELSKA 



SYLWETKI
 

Wojciech Andrzej Kr61ak uro
dzil sif;l pod znakiem P.anny 
14.09.1958 r. w Pultusku. Zona
ly. Zona Aniela piel~gniarka, 
pracuje w szpitalu wWarszawie. 
Jest ojcem dw6ch c6rek: 11 -Ie
nia Anna i 10-letnia Marlena. 
Wyksztalcenie srednie mecha
niczne. Po ukonczeniu Szko/y 
Podstawowej w Nunie w 1973 
roku podejmuje dalszq naukfil w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w Nasielsku w zawodzie slu
sarz-mechanik. Po ukonczeniu 
Szko/y Zawodowej w 1976 roku 
podejmuje pracf;l w Mera-Zem 
Naslelsk. W roku 1978 w poro
zumieniu mif;ldzyzakladaml roz
poczyna prac~ w Jednostce 
Wojskowej Modlin Twierdza W 

roku 1979 rozpoczyna nauk~ w 
Technikum Mechanicznym dla 
pracujqGych w Nowym Dworze 
Mazowieckim w zawodzie ob
r6bka skrawaniem. W 1986 roku 
zdajqc egzaminy uzyskuje dy
plom Mistrza w zawodzie slu
sarz uslugowy z myslq 0 otwar
ciu w!asnego zakladu. W roku 
1988 ulega wypadkowi, kt6ry 
ma wplyw na zmian~ plan6w. 
Odchodzi z Jednostki Wojsko
wej. a przejmuje gospodarstwo 
po rodzicach, gdzie pracuje do 
dzis. W roku 1990 zostaje solly
sem wsi i w 1995 ponownie zo
staje so/tysem wsi. 

W roku 1994 po raz pierwszy 
startuje w wyborach samorzq' 
dowych zdobywajqc mandaI 
radnego. Pracuje w nastf;lpujq
cych komisjach: Przewodniczq
cy Komisji Gospodarki i Budze
lu, w Komisji RolnictwaJ. Komisji 
Oswialowej i Ochrony :::.rodowi
ska. 

W czasie trwania swojej ka
dencji zabiegac bfildzie 0 drogi 
asfallowe, wodociqgi. gazyfika
cjE;! i teletonizacj~ dla mieszkan
c6wwsi. 

Chela/by, aby ludziom na wsi 
zylo si~ lepiej. Duzo czasu pos
wifilca na sprawy spoleczne. U 
IUdzl ceni szczerosc i odwag~, w 
wolnych chwilach czyta pras/il, 
ksiqzki i oglqda telewlzjl;'. 

000
 
Andrzej Malon urodzony pod 

znakiem Barana 2.04.1961 r. w 
Miszewie gmina Nowe Miaslo. 
Kawaler. Szkol~ Podslawowq 
skonczy! w 1976 r., Szko/~ Za
wodowq w 1978 r., a w 1981 r. 
Technikum Rolnicze w Golqd
kowie zdobywajqc tytultechnika 
rolnika uprawa roslin I hodowla 
zwierzql. 

Od sierpnia 1981 r, rozpoczy
na prac~ zawodowq. Pracuje 
kolejno w PGR Czajkl, w okreSle 
od 1981-82 w Okrl;'90wej Spol
dzielni Mleczarskiej w Nasielsku 
w latach 1982-1 994 na slanowi
sku kierownika zmianowego, w 
Urz~dzie Miejskim w Nasielsku 
od wrzesnia 94 do marca 95, a 
obecnie - od 19 czerwca br. w 
Zarzqdzie Gospodarki Komu
nalnej I Mieszkaniowej. 

Dzialacz samorzCldowy. Rad
ny Miasta I Gminy wybrany w 
okr~gu wyborczym z miejsco
wosci Andzin, Dobra Wola, No
wa Wrona i Lelewo. Czlonek Ko
misji Budzetowo-Finansowej, 
Infrastruklury i Porzqdku Publi
cznego, Oswialy, Kultury i Spor-

HelE 
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lU, Komisji Prze1argowej i Komi
sji Rewizyjnej. Pasjonuje si~ 
sportem (szczeg6lnie pilkCl noz
nq). By! zawodnikiem druzyny 
LLS Andzin. 

Ukorlczyl kurs instruk10ra pilki 
noznej i kurs s/ildziowski. Od 
1991 roku jest sf;ldziq w Okr~go
wym Kolegium S~dziowskim w 
Ciechanowie. Obecnie pelni 
funkcj«;l Voce prezesa klubu 
sportowego "Wkra" Cieksyn i 
jesl trenerem druzyny pilkar
skiej. Byl czlonkiem Rady Woje
w6dzkiej LZS w Ciechanowie i 
Rady Miejsko-Gminnej w Na
sielsku. 

U ludzi ceni sprawiedliwosc i 
uczciwosc. 

Kronika Policyjna
 
POczqlek sezonu lelniego zaowocowat wzroslem wlamarl do 

domk6w letniskowych. SWlezo przywieziony sprz~1 turystyczny i 
gospodarstwa domowego zachlilca zlodziei do wlaman. Wlasciciele 
lrzech domk6w w Borkowie i Lelewie stracill mienie 0 Iqcznej war
tosci 4300 zl. 

Dw6ch nieJelnich nasielszczan pobilo na ulicy Rynek mieszkanca 
Kosewa. Chuligani zabrali poszkodowanemu pieniqdze i rci:ne 
przedmioty 0 wartosci 200 zl. Sprawcy zoslali zatrzymani przez 
policj~. Wkr6tce zajmie silil niml Sqd dla nielelnich. Podobny przy
padek mial miejsce w Chechn6wce, gdzie dw6ch mlodych m~i
czyzn napadlo i pobilo mieszkanca Warsza-wy. Napaslnicy zabrall 
zegarek I inne przedmioty 0 wartosci 120 zl. I w tym przypadku 
policja ujf;lla sprawc6w lego czynu. W miejscowosd Kqtne znanx 
policji mleszkaniec Konar uderzyl w twarz m~iczyznli! z Mazewa I 
zabral mu molorower marki Simson. Sprawca ukrywa sil;' przed 
organami scigania. 

Duze slraty w -wyniku dw6ch wlaman do pawilon6w w Piesciro
gach i Nasielsku poniosla Gminna Sp6ldzielnia. W obu przypadkach 
zlodzieje wyniesli alkohol i artykuly spozywcze 0 lqczneJ wartosci 
10.700 zt. Wlamano sif;l r6wniez do budynk6w Rolniczej Sp61dzielnl 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej przy ul. Slonecznej. Sprawcy zabrali pil~ 
elektrycznq i inne przedmloly 0 wartosci 1500 z1. Po przeci~ciu 
dw6ch kl6dek i wylamaniu drzwi zlodzieje dostali sl~ do jednej z sal 
w Szkole Podslawowej nr 2, skqd zabrali telewizor i odtwarzacz 
video. Straty wynoszq 900 zl. W czerwcu policja ustalila sprawcli! 
szeregu kradziezy popelnianych na miejskim targowisku. Okazal si~ 
nim nielelni G.D. mleszkaniec Kosewa. Akta w lej sprawie przeslano 
do Sqdu dla nielelnich. 

Dla zlodziei coraz alrakcyjniejszym towarem slaje si~ inwentarz 
i.ywy. W miejscowosci Nowa Wrona nieznani sprawcy zabrali z 
obory dwie krowy 0 wanosci 1800 zl. W Morgach skradziono jal6wkfil 
wycenionq przez wlasciciela na 1000 zl. Mniej szczf;lscia mial mie
szkaniec Pultuska. kt6ry w K~dzierzawicach skradl klacz wraz ze 
zrebakiem. Koniokrad zoslal U)lilly przez poljcj~ w bezposrednim 
poscigu. 

Do tragicznego wypadku drogowego doszlo w miejscowosci Slu
stowo. W wyniku czo!owego zderzenia Fiata 125p z Polonezem 
zginfillo kilkumiesil;'czne dziecko, a powainyct1 obrazen dala dozna
Iy dwie inne osoby - pasazerowie Poloneza. Spra~c~. kt6ry z~i~gl 
z miejsca -wypadku po dw6ch dniach sam zgtosll SIl;' na po!lCJfil. 
Okaza! sifil nim mlody mieszkaniec Slustowa. Prokuralor -wydal 
nakaz tymczasowego aresztow*a0i.a sprawcy wypadku. 

W miejscowosci Mi~koszyn, mfilzczyzna pochodzqcy z woj. 01
sztyriskiego zgwakil nieletniq mieszkankf;l lej miejscowQsci. ?I?raw
ca dzialajqc brutalnie zaciqgnql ofiarl;'l do lasu i lam zmusil Jq do 
poddania sifil czynow] nierzqdnemu. Po kilku dniach gwalciciel zo
stal schwytany przez policjl;l. 

(opr. awk) 

W ubieglym roku w artykule 
"O/tarze Pana Aleksandra" na
pisalem: 

Kiedy w roku 1995 w dniu 80
iego Ciala b~dziemy sili! modlic 
przy oltarzu na ul. Kosciuszki, 
pamif;ltajmy, ze jest 10 oHarz 
przygotowany po raz pifilcdzie
siqty przez Pana Aleksandra. 
Na zdjfilCiu: pan Aleksander Wi
lamski przy ollarzu, kl6rego 
przygotowaniem kierowl po raz 
50-ty. Zloty jubileusz. Z lej okazji 
zyczymy Panu lyle zdrowia i Sl
ly, aby m6g1 Pan swe dzielo 
kontynuowac chocby do selki. 

AZ.. 



wa pOOzial b~ie leiala jui b) jakie b{ldq kryteria pOOzialu 
nie w naszych r~kach, bez naszej gminy, poniewai: IntereRazefil czy osobno? 
wzgl~du na nasze intencje i za sy niekt6rych wsi zwiqzane Sq 

dokonczenie ze str. 1 

slugi mieszkanc6w. Uwaiam, 
ie wifilkszy moie wifilcej. Naj
wai:niejszq pozycjq w obecnym 
budiecie jest subwencja. Nale
zy odpowiedzie6 na pytanie. ezy 
suma subwencji w ewentualnie 
podzielonej gminie bf;dzie wifl
ksza, r6wna obecnei. czy tei 
mniejsza. Przypuszczam, ie 
moie bye ona znacznie niisza. 
Posiadam wykaz podzielonyeh 
subwencji dla gmin wojew6dz
Iwa ciechanowskiego z 1992 r 
ku. Wynika z niego, ze gmina 
Nasielsk miala najwyiszq sub
wencj~, a na wysokosc lej sub
wencji musiaiyby si~ skladac 
dwie. 1rzy, a nawet czlery gminy, 
ehociai suma mieszkane6w 
tyeh gmin znacznie przekracza
la ilosc mieszkanc6w naszej 
!;lminy. SWiadczyloby to 0 tym, 
ze jedna wi~ksza gmina dostaje 
wililcej nii kilka malych gmin. Na 
sesji 24 marca, kiedy wypowia
dali silil zaproszeni specjalisci 
na temat konsekwencji podzialu 
gminy, dobilnie byto przedsta
wione, ie na uzyskanie Wilil
kszej subwencji majq szans~ 
gminy wi~ksze. wykonujqce 
wiele zadan w zaspakajaniu po
1rzeb swoich mieszkanc6w. Za
trudniajqc pracownik6w w no
wym aparacie administracyj
nym obnii:yloby sifl wprawdzie 
bezrobocie, ale zalrudnieni pra
cowniey powinni bye fachowca
mi w swojej braniy. a lakieh nie 
jest lawo znaleiC. Wydatki zwiq
zane z utrzymaniem odrlilbnyeh 
struktur samorzqdowych i admi
nistracyjnych wzrosnq. I to Sq 
slale straty finansowe powta
rzajqce silil co roku. Straly Ie 
szacuje silil na ok. 6 miliard6w 
starych zl. 00 tego dochodzq 
koszty jednorazowe zwiqzane z 
posiedzeniami Komisji. przepro
wadzenie konsultacji. wyb6r do 

rad gmin, wykonanie dodalko· 
wyeh map planszowych. Koszt 
ten ocenia silil na ok. 7 mid zl. 
Poza ekonomiq wylaniajq si 
pewne obciqi:enia psychologi
czne i OOczucie wielu mieszkan
cow, ie radni zamiast zajmowac 
sifil najlepszym i racjonalnym 
wykorzyslaniem lego skramne
go wedlug potrzeb budzetu, zaj
mujq si~ pewnymi rozgrywkami. 
a rozgrywki te dla wielu miesz
kanc6w naszej gminy przypomi
najq kontlikt milildzy sqsiednimi 
miejscowosciami Toruniem i 
Oflbinkami w sprawie budowy 
szkoly. Co niekl6rzy mieszkan
cy.lych miejscowosci.w ~pokojne\ rozmowle przyznaJq. ze przy 
po qczeniu wsp61nych celow i w 
zgodzie mozna bylo WYbudo
wac jednq duzq zasobnq szkolfil 
odpowiedniq dla wsp61nyeh po
trzeb tego regionu. Niezgoda. 
zawisc. dzielenie si~ czy pry
watne interesy doprowadzily do 
tego, ze w jednej miejscowosci 
nie wybudowano w og61e szko
Iy. z budowy pozoslal przykry 
krajobraz. a w drugiej miejsco
wosei powstala szkrna zbyt ma
la i skromna jak na polrzeby lej 
sprnecznosc!. W mieszkancaeh 
obu tyeh miejseowoseiaeh po
wstal niedosyt. gorycz, zaw6d i 
rozczarowanle. Czy z tego przy
krego doswiadczenia wyciqg
nlemy wnioski, ezy b~q one na
ukq i przeslrogq dla nas - rad
nych i mieszkanc6w ~miny. 

Od powrnania komlsji uplynfl
10 trochfl ezasu, czas na retle
ksje i przemyslenia. Jeieli sza
nowni Panstwo Radni Sq prze
konani Iuwaiajq, za sluszne, i:e 
proces podzialu gminy nalei:y 
kontynuowae, to trzeba 
wyrainie sobie powiedziee, ie 
kiedy materialy zwiqzane z po
dzialem znajdq sifil w Urzfildzie 
Wojew6dzkim i URM-ie. to spra

mierzenia, a 0 naszej przyszlos
ci b~dzie decydowal ktos inny. 
Wif;C ja daj~ pod rozwag~ pan
stwa czy proces ten naJeiy kon
tynuowac, czy go przerwac. Nie 
moina m6wle, ie interesy mie
szkanc6w wsi Sq r6ine od inle
res6w mieszkanc6w mlasta. 
Uwai:am. ie Sq takie same, a 
najwai:niejsze to poprawa bytu 
materialnego, ulatwienie zycia 
mieszkatlcom, umoiliwienie jak 
najszerszego korzystania z do
brodziejstw obecnej nauki i te
chniki. Powinnismy ustali6 00
powiedzi na pytania, jakie mogq 
zda6 mieszkaney na spotka
niach konsullaeyjnych. Mnie 
najez~sc!eJ pytano 0 to: 

a) jaka bfildzie nazwa i gdzie 
b~zle urzqd nowej gminy; 

scisle z mlaslem; 
e) ezy budiel obu gmin b~ 

dZle laki sam. wi~kszy. ezy 
mnieJszy i 0 ile; 

d) jak bfildzie wyglqdala sub
weneja - czy gminy na lym po
dziale skorzystajq; 

e) ile b~dzie kosztowalo 
utrzymanie struktur samorzqdo
wych i adminislracji i i1e w lej 
kwestii potrzeba bfildzie pienifil
dzy; 

f) czy obsluga interesanl6w 
b~dzie skuteczniejsza, bardziej 
wszechstronna i kompleksowa. 
czy lei. cz~seiej bfildziemy 
jeidzlc do urzf;d6w - rejonowe
go ezy powiatowego; 

g) jakie bfildq podatki - niisze 
ezy wyzsze w poszczegolnych 
gminach. 

20-lecie wojew6dztwa
 
ciechanowskiego
 

W czerwcu bieiqceg roku 
wojew6dztwo ciechanowskie 
obchodzilo jubileusz XX-lecia 
wojew6dztwa. Z tel okazji Sej
mik Samorzqdowy Wojew6dz
twa Ciechanowskiego zorgani
zowal 26 ezerwca uroczyste ob
rady, na kt6re przybylo ielu 
znakomilych !;losc!. Wsrod nich 
m.in. biskup plocki Zygmunt Ka
minski, oraz ciechanowscy mi
nislrowie i pariamentarzysci 
Stanislaw Zelichowski. Zbig
niew Siemiqtkowski, Anna Zale
wska, Leon Grela, Jan Antono
wicz, Jan Mqczewski i Ireneusz 
Michas, oraz byli wojewodowie 
wojewodzlwa cieehanowskie
go. 

Wsr6d zaproszonyeh gosci 
byli r6wniei: obecni burmislrzo
wie i w6jtowie gmin. Nie zabrak
10 r6wniei przedstawicieli na
szej gminy. 

Na zakonezenie wr~ezono kil· 

kadziesiql OOznaczen I wyroi
niet~. Nieslely, wsr6d lych wy
rMnionych i odznaczonych za
braklo naszych przedstawicieli. 
Nie dialego, ie nas tam nie wi
dziano, tylko dlatego, i:e nie byto 
komu sporzqdzic wniosk6w. 

Czyiby w Nasielsku nie bylo 
godnych ludzi, kl6rzy przez te 
20 lal cos w tym miescie i w 
wojew6dzlwie zrobili? 

Poniewai. w biezqcym roku 
na dzien 11 Lislopada, szykuj 
si~ pOOobne uroczyste spotka
nie w Ciechanowie. kl6re b~dzie 
konlynuacjq tych jublleuszo
wych obehod6w, mamy nadzie
)~, 'ie jest jeszcze dose czasu by 
zaslanowie si~ nad kandydala
mi i odpowlednie wnioski zloiye. 

Sylismy ledynq gminq w woje
w6dztwie, kt6ra nie miala swego 
przedstawiciela wsrod wyr6Z
nionych, wi{lC nie powt6rzmy 10 
jeszcze raz. 

c.d. Na zamku nasielskim - A. Zieliflska 

- Stoi wyraznie - rzekla po chwili - "Przyjechalam prosto z 
OIawy, stan~am u panien Sakramentek, pra~n~ zamieszkac u 
was w Nasielsku, nie odm6wicie mi tej laski, Jako brat starszy i 
opiekun ad samego Soga mi naznaczony. 

- Panie m~i:u' - dOOala - pojad~, skora lak uwai:acie. ale 
mUSZfl miee choc dwa dni czasu, zeby sifil przygolowac, lyle 
rob61 pozaczynanychl Jakie to dlugo bf;d~ musiala bye poza 
domem? 

- No, mysl~, ze w czlerech dobach powr6cisz. apisz~ zaraz 
do podstarosciego w Serocku, i:eby wszlildzie konie roztawne 
czekaly. Mosl wprawdzie na Narwi spalony, ale wOOa mala,lo i 
przew6z latwy. 

Pocalowal ionfil w czolo i wyszedl pozostawiajqc biednq 
Konkordi~ mocno wzruszonq. 

Ta dzielna pod kaidym wzgl~dem kobieta, driala na mysl 
kilkudniowej w domu nieobecnosci i dopiero modlitwa wr6cila jej 
r6wnowagfil. Toz ona 00 lat dwunastu jak wyszla za mqi. pier
wszy raz wyjezdiala sama i 10 do stolicy. 

Kledy sifil wiese 0 tym nadzwyezajnym wypadku rozeszla we 
dworze, zawrzalo jak w garnku, caty babiniec, jak Z przekqsem 
mawial starosla, glowlil stracil. 

Pani moslowniczyna Zaleska, nie mogqC si~ zadnych szcze
g6l6w dowiedziec, mimo swej wielkiej powagi, poszla do pokoiku 
panny lowczanki Tazin6wny. 

- A wilile pani staroscina jedzie do Warszawy, jak? z kim? 
. Zapewne kogos sobie wezmie - odpowiedziala zagadkowo 

lowczanka. 
- Ale kogo? - pytala natarczywnie mostowniczyna - naleialoby 

wziqc osob~ powai:nq, ze stanowiskiem... 
- Ja myslfl - przerwala panna Prakseda, i:e tu 0 stanowisko 

nie chodzi, trzeba kogos, coby znal Warszawlil, wiedzial, gdzie 
si~ lam obr6cie. Ja na przyktad. bylam na pensji u panien 
Bernardynek w Warszawie, to przeciei lepiej mogfil znac swiat 
stoleczny nii ktos, co byl tylko u Norbertanek w Czerwinsku... 

- Prasz{l mi nie przymawiac - zawolata jui zla pani mostowni
czyna - mnie rodzi Mlodzianowska z Mlodzianowa i osoba moja 
kaidemu tylko lustru dodac moie. 

. Ale pani staroscina jest Tazin6wna z domu i od nikogo lustru 
poiyczae nie polrzebuje - zjadliwie odezwala si~ towczanka. 

Przeciwniczk~ jej az zatkn~lo oburzenie i nie wiadomo ktoby 
odni6s1 zwyci{lstwo w tej jfilzykowej utarczce, ale wpadla Anusia 
Zarembianka prOSZqe obie panie do staroSciny. 

Konkordia, kt6rej imi~ tak odpowiadalo usposobieniu, przyjr;*a Je 
ze swoim slodkim usmiechem. jui: spokojna i powai:na jak zwykIe. 

- Szanowna kuzynko - przem6wila do mostowniezej - wyjei
diam na kilka dni, prosz~ cifil, daj boczenie na cale gospOOar

11 



Niech spoczywajq w
 
pokoju
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W p6lnocno-zachodniej CZlilsci 

Nasielska lUi. przy drodze w kie· 
runku Ploriska miesci Sl~ popular. 
ny "ruszczak" • cmenlarz 
iolnierzy z ostalnich dw6ch wojen 
sWiatowych. Tu. zaleznie od elapu 
woJny, chowano poleglych i zmar
lych iolnierzy niemieckJch bqdi. 
radzieckich. Z cz~scl cmenlarza 
zolnierzy niemieckich z I wajny 
swlatawej. da 1939 r. zadbanego, 
dzislaj t)azostalo Iylko niewielkie 
wznleslenle porosnl~le bUjnq lra
Wq. wsr6d k16rej z plyt nagrobnyeh 
u!oiona 1'1 ostalnich latach olbrzy· 
mi krzyi. Starsi mieszkaricy mia
sta pami~tajq jeszcze. i.e przez 
kilka lat po oSlatnlej wOJnle swialo
wej la cz~sc cmenlarza wyglqdala 
weale przyzwoicie. p6iniej jednak 
uleg!a dewastaeji i obacnie nie 
przypomina miejsca wiecznego 
spoczynku. Wok61 tego cmenla
rza 1'1 czasie oSlatniej wojny cho
wano paleglych iolnierzy. 
najpiarw niemieekich p6iniej ra
dziecklch. Polska Matka Ziemla 
jednakowa lroskliwle przygaInIil!a 
dziecl obcych - wrogieh sobie na
rod6w. kt6re 1'1 imilil oblqka nczych, 
impenalnych eel6w s 1'1 y c h w!ad

c6w posylaly s w 0 Ie h syn6w 1'1 

smiertelny b6J. 
L1nia fronlu przebiegala 1'1 pob

iliu Naslelska. ntC WIIilC dZlwnego, 
ie dose obszerny (eren szybko za
pelnil si~ niewielkimi kopczykami. 
u~.po zakoriczeniu wojny pole

glych iolnierzy radzieckich ekshu
mowano i przeniesiono na 
zbiorcze cmentarze w Kleszewie i 
Bol~cinie. CZ'ilSC zas, gdzie cho
wane gl6wnie iolnierzy niemiec
klch. pozostawlO'la zoslala na 
pastw~ losu. Kopczyki z roku na 
rok stawaly ilil coraz mnlejsze, 
zarosla coraz wj~ksze I przyciqga
Iy tu osoby pragn'lce ukryc sl~ 
przed spojrzenlaml Innyeh. Tu 
chodzilo Sl~ na wagary. grl;! W ar
ty. drinka a n\lwet I na randki. Z 
g6rnej CZlilsci cme'ltarza zacz~ly 
znikac nagrobl<i. przewr6cono 
krzyz, a nawel w pewnym okresle 
urzqdzono boiska p~karskle. Kie
dy milasnik6w pilkl nozne) pOlnfor· 
mowano 0 przeznaczeniu lego 
miejsca. szybko znik!y bramki, a 
wkr6tce pojawil si~ wspomnlany 
wczesniej krzyz utozony z nagrab
k6w. W os atnlch latach razpocz~
to grodzenie Ie a cmen arza. No 

coi.. poprawily sl~ stosunki pol
sko-niemieckle, a i my stajemy Sl'il 
ehyba bardzie) cywilizowanyml 
ludiml. Cywilizowane narody. jesll 
nie dbajq. 10 przynajmnie) szanujq 
eme'ltarze wojenne nawel wro
gich paristw, nalomlast ludy dzl
kie. barbarzynskle postlilpujq 
wprosl odwrotnle. Wszystko 
wskazuje na ta. ie cmemarz zot
nlerzy nlemieckich z pierwszej 
wOJny pozostanle I z peWnOSclq 
znajdq sie srodkl na Jega utrzyma
'lie. Pamililtajmy tei.. ie wojna ro
ku 1914 nie byla wojnq 
polsko-memieckq, a 1'1 armli nle
mieekiel SlLJzylo wielu Polak6w z 
Wielkopolski. Sjqska. Pomorza I 
Pojezierza Mazurskiego, a dla 
wlelu naszych rodak6wwybuch lej 
wOlny oznaeza! powr6t nadzie! na 
odzyskanie niepodlegloSci. 

Inaczej wyglqda sprawa Z CZlilS
Cill ementarz:a. gdzie pochowano 
iolnlerzy memieckich poleglych w 
czasle II wo)ny sW1alowej. Z inlcja
lywy Nlemieckiego ZwlqzkU Naro
dowego Oplekj nad grobaml OHar 
Wojny, polskiego MlnisterslWa 
Gospodarki Przestrzennej I Bu· 
downlclwa. Fundacjl ..Pamiec" i 
odpowiadnlch sluzb wojew6dz· 
kich rozpocz~la sl~ akcja ekshu
macjl szcz qlk6w poleglych 
Niemc6w z cmentarzy wo)ennyeh 
rozsianych po calym naszym 1'10

Jew6dztwie. Trzy z czlernaSlu 
cmentarzy wajduj" si'il na terenie 
nasze] 9miny. Opr6cz wspomnia
nego juz popularnego .. fuszcza
ka" poleglych Nlemc6w chowa.n 
takie 1'1 Siennley i Krzyczkach Za
biczkach. Z danych zawartych 1'1 
niemleekich dokumenlach wynl
ka. ze na cmenlarzu w NaSietsku 
spocz~lo 687 zolnierzy. w Slennl· 
cy - 138. a w Krzyezkach Zabicz
kach - 158. Teren. na kt6rym 
zlokalizowano emanlarze naleiy 
obeente w przypadku mlasla do 
Skarbu Paristwa. 1'1 Siennlcy d 
pana Czeslawa Sarneckiego. a 1'1 

Krzyczkach do pan6w Kazimierza 
IBogdana ZaJewskleh. W Slenniey 
wydobyto szczil.lki wszySlkich po
leglych. w Krzyczkach zas tylko 
dwudzleslU (w zwiqzku z nie 
osi(jgnleciem porozumienia w 

sprawie odszkodowania). tnnego 
rodzaju k!opoty wyst<jpily w Na
si elsku. Ekshu mawano tylko 
szczqtki okolo 200 poleglych. po
iewai na CZ~Sci cmentarza znaj

dujq sllil drog! i zabudowania 
osiedla domk6w jednorodzlnnych 
oraz blok sp6ldzielczy. Z ramlsnla 
samorzqdu akcJ~ ekshumacyjnq 
na erenie gmlny nadzorowal pra
covmik Urz!;ldU Pan Andrzej Laso

kJ. 
Wydobyle kosci zapako.... ana 

do czarnych loliowych torab. kt6re 
nasllilpnle umleszczono w malych 
lrumienkach z twarzywa szlucz
nego. Na wl6rzchu blaliq farbq wy
pisano miejsce wydobycia zwlok I 
numer kwa ery. Ma to jednak zna
czenie tylko przy organizacjl no
wego ementarza, poniewai. 
Iworzywo. z ktorego zroblone Sq 
Irumienkl po roku ulegnie fozkla
dol'll. Pewne zdziwienie ekipy pra
cujqcej w NaSlelsku wywolal lakt. 
i.e w ziemi brak byto metaJowych 
identyfikator6w, 1'1 klare byh wypo
sai.eni i.olnl rze niemieccy na wy
padek smierci. Nieco wi~ksza nii. 
:roykle byla lez glf;lbokosc poch6
wk6w. Paml'illaJmy jednak. i.e 
oslalnich pogrzeb6w dokonywa
no w Nasielsku 1'1 sytuacjl bardza 
trudnej dla Niemc6w i nie bylo jUi 
moi.liwosci slosowania si!;) do 
wszystkich zasad stosowanych VI 

takich wypadkach. 
Prace ekshumacyJne na larenie 

gmlny Nasielsk wykonywaly dwle 
firmy -w Krzyczkach przedsl'ilbior
stwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, z Howa. w Sienni
ey I Nasialsku wyspecjalizowana 
firma ..Gulex" z Zamoscia. 

Wydobyte z czternastu cmenta
rzy wojennyeh wojew6dztwa cie
chanowsklego. w tym laki.e z 
Naslelska, 5i nnlcy i Krzyczek 
szczqtki przewiezione zoslaly do 
mieJscowosci Mlawka k.Mlawy, 
gdzie pOVistaje duiy ementarz 
wojenny dla niemiec ich iolnlerzy 
poieglych w czasie druglej wojny 
swlatowej. Nleeh spoczywajq w 
pokoju w polsklej ziemi, kl6r(j ezy 
to z wlasneJ woll. czy ytko z roz
kazu podeplall. 

AI 

slwo. Zupe1nie b~i? spokojnq, jezeli wszySlko weimiesz w 
swoje doswiadczone rl;ee. Clebie zas, kochana Praksiu. proszl; 
zajmij sil; urzqdzeniem mieszkania dla slaroscianki r6ianskiej. 
Kai wyczysci6 pokoje na wiei:y w prawym skrzydJe, masz tu 
moje klucze, olW6rz wyprawne kufry, wyjmij dywany i kotary 
jedwabne pqsowe. Komnaly pi~knie poobci<lgac, !6Zko ialazne. 
Jedno zgoscinnych, perskim kilimkiem obit u dolu i namio zrobic 
nad nim. Wet. lei: biur1<o hebanowe i par\l sloliezk6w z bawialni, 
r6wniei irntq adamaszkowq kanapk~. ieby wszyslko pi~knie i 
zgrabnie byte ustawione. Jui: ja wiem. ie nikt tak zroblc nie 
potrafi jak ty moja droga. Ja zas wezmlil z sobq do Warszawy 
Iylko Anusilil Zarembiank~ i Dorolklil pokoj6wk\l. 

Obie zwasnlone panie wysz'ry zadowolone i czu'ry sil;! kaida z 
osobna szczeg6Jnlej odznaczonq. To Ie ulagodzila zupelnie. 
Wr6ci'ry prr;ldko do dawnych dobryeh s1osunk6w I schodzily si~ 
jak przedtem na gawlildk~ i mariasza. 

Nastf;!pnego dnia, ledwie slonee wyjrzalo zza wiei zamku, 
zaszla szeseiokonna, na cllugich pasach i wy'soklch kolach 
kolasa. Starosclna wysluchawszy wpierw Mszy Swi~tej, pozeg
nawszy czule meia i domownik6w, wyjeehala do Warszawy. 

Rzecz dziwna. Z ubytkiem lej powa.i:nej I lagodnej iSloly 
zamek zoslal jak cialo bez duszy. Starosla Z.rzlildz.il. przyganial 
wszystkiemu i jui na trzeci dzien wyslal do Warszawy konfusze
go z listem przynaglajqcym 0 pawr6t. Przykazal mu, ieby po
przedzal paniq w powrotnej drodze. 
12 (c.d.n.) 

Z nud6w, czwartego dnia zaJrzal do mieszkania, przygolowa
nego dla panny siostry i wlasnori;!cznie ustawil na sekrelarzyku 
porcelanowy zagar i dwa koszlowne wazoniki. 

Panna Prakseda godnie sil; wywiqzala z polecen staroseiny. 
Jedwabne opony zdobily sciany sypialni, posadzkl; zakrywal 
pif;lkny dywan lurecki. Obok byla ubieralnia, lam na stolkaeh. 
okrytych snieinq bieliznq, stata wielka srebna miednica, lakiei 
kubkl i dzban do wody; w rini~lych zas kryszlalowych naszach: 
woda r6iana do mycia !warzy, woda rozmarynowa do zwiliania 
wtos6w, co miato cudownie wplywac na ich porosl i pililknosc, 
na reszcie woda tatarakowa do p1ukania usl i zfilb6w. Te niewinne 
pi~knidla, Pf;dzi'ry sifil na domowym alembiku i by'ry dowodem 
starannosci i pewnago wykwinlu gospodyni. r6wniei jak wielka 
liezba rf;lcznik6w, rozwieszonyeh obok duiego weneckiego lu· 
slra na gotowalni, od sprowadzonych z Gdaflska. tak zwanych 
olenderskich, cienkich i snieineh'bialosci. do grubszych domo
wej roboly sulo kolorowq welnq attowanych. 

Piqlego dnia przed poludniem wr6cil koniuszy z oznajmie
niem. ie tylko 0 kilka godzin wyprzedza jasnie wielmoinq slaro· 
scinf;l, klOrq zostawil na popasie w Serocku. Pani przeslala 
kartkfil, kt6rq oddal do rqk panskich. 

Dw6r kobiecy umyslil ezeka6 na ~anku na przyjazd pani. ale 
starosta oznajmil. is panna staroselanka r6iariska b\ldzje bar
dzo zmr;lCzona i ie zapewne zaraz przejdzie do swoieh komna\, 
odprawil wi~c wszystkich. 
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Na zd)~ciu: Nallepsl ucznlowle LO ze SWq wychowawczynlq mgr Eliblelq 
Nowotko I dyreklorem szkoly mgr WaJdemarem Zdzieblowskjm. 

- Zaladuj bron! 
-Gotowi! 
- Pal! 
R6wny huk wystrzal6w roz

leg! si~ echem po chrcynskiej 
strzelnicy. To kotejna tura za
wodni ow biorqcych udzial w 
zawodach strzeleckich, z kara
binka sponowego, oddala strza
Iy do tarczy. 

Za chwil~ padajq nast~pne 
komendy przygotowujqce kolej
nCj seri~. W ostrej, bardzo wy
r6wnanej rywalizacji. najle
pszym - po dogrywce - strzel
cem, okazal si~ p. Jei:61kowski 
Waclaw. prezes GS "SCh" w 

asielsku. II miejsce zajql p. 
Gerasik Marek, Z Urz~u Miej
skiego w Nasielsku. III miejsce 
dyr. Zarz. Gospodarki Komunal

Kolo Os6b Niepelnosprawnych w 
Nasielsku zorganizowalo w dn. 
24.V1.95 r. w Lelewie rodzlnny wy
poczynek rehabilitacYfny. 

Na Imprezl; zaproszono: Burml
strza Miasta I Gmlny Nasielsk, Se
kretarza Mlasta IGminy, Kierownika 
Mlejsko-Gminnago Osrbdka Pomo
cy SpoleczneJ, Prezesa Towarzy
stwa Walki z Kaloolwem z Clecha
nowa. Prezesa Kola Os6b Nlepel
nosprawnych I czlonk6w Kola z 
Plonska, dzieci z Towarzystwa 
Dziecl Nlepelnosprawnych z Naslel
ska. 

Mime niepewnej pogody w impre
zie uczestnlczylo 80 os6b. 

Z goscl zaproszonych przybyl I: 
Pani Prezes Hanna Garnowska z 
TWzK z Ciechanowa, czlonkowie 
KON z Plonska z Prezesem Bogda
nem PietrzakJem. K!erownik 
MGOPS - Pani AlicjaTyc, Sekretarz 
Towarzystwa Dzieci Niepelno

a ra '95 

Po raz czterdziesty dziewiqty ucz
nlowle klas czwartych w nasielskim 
Liceum Og61noksztalcqcym zdawali 
w tym roku matur~. Wychowawcami 
klas maturalnych byli profesorowie: 
Elibieta Nowotko. Ewa Tulej i Wal
demar WroblewskI. Sposr6d 71 te
gorocznych abiturient6w, swiadec
two dojrzalosci otrzymalo 56 os6b. 
Wsr6d tel grupy najlepszyml okazali 
si~ trzej wychowankowie klasy pro
wadzonej przez paniq Elzbiet~ No

prawnych - Pani Jolen!a Wisnie
wska. 

Impreza mogla bye zorganlzowa
na d.zj~kl ofiarnosc! I pomocy nast~
pU]qcych os6b: 

K!erownika Osrodka w Lelewie 
Pana Grzegorza Weso!owskle~o, p. 
Aliny Bandurskiej z Nowego Mlasta, 
p. Jana Sadlowskiego z Marynina, 
p. Mirona Aleksandra Zarl;by z Na
sielska, p. Tadeusza Ziemaka z Na
sielska, Hurtownl "Guliver" z Nasiel· 
ska, Dyr. Witolda Pszcz61kowskle
go, Pana Cienkowsk!ego z Nasiel
ska, Teresie NawrOCkiej z Nasiel
ska, Sp61dziedzielni nwalid6w 
"Walter" z Warszawy, Chlodni z 
Ciechanowa S~ldzielni Inwalld6w 
"Telmet" z I aSlelska. 

Wszystkim serdecznie dzi/i1kUJe
my. 

Zarzqd Kola Os6b 
Niepelnosprawnych w Nasielsku 

wotko - Andrzej Zotnierzak, Rober1 
ZawadzkI. Pawel G6recki. Otrzymall 
ani swiadectwa dojrzalosci Z wyr6i.
nleniem. Chlopcy na tak!e swiadec
two zasluzyll pod kai:dym wzglfil
demo WszysCoj trzei pragnq podjqe 
studia wyzsze. Co ciekawsze - chlo
pcy Sq bracml c10tecznyml I chodzjli 
do jedneJ klasy od pierwszej klasy 
szkoly podstawoweJ. 

AZ, 

nej i Miejskiej - p. Roszczenko 
Jerzy. Wszyscy oni otrzymali 
nagrody ksiqzkowe. 

Zawody strzeleckie zostaly 
rozegrane jako J I-ga cz~sc 
szkolenia obronnego kadry kie
rowniczel' z terenu miasta i gmi
ny Nasie sk. Organizatorem byl 
Burmistrz Miasta I Gminy p. 
Wojciech Ostrowski, przy wsp6
ludziale spec. dis obronnych 

Wysokie loty Dyrektora
 

Dyrektor LO mgr Waldemar 
Zdzieblowski uwaza, ie Ziemla naj
lep!ej wyglqda, gdy sl~ patrzy na niq 
z g6ry, poniewaz nie wldae "smle
cj·'. Z pewno~cl<i ma racj~, bo 
sprawdzil to eksperymentalnie. Cd 
prawie dwudzlestu lat wzbija sifil w 
nlebo I szybuje w przestworzach, 
latanle bowiem Jest )ego pasj". Na 
pytanie. od kiedy zapragnqJ bye pl
lotem odpowlada, ie cd czasu, kle
dy przestal chciae bye strazakiem. 

Rodowity warszawiak z Pragl. 
dziec!nstwo sp~dzil tu:!: obok lotnl
ska na Goclawku. W 1976 r., po 
przeszkoleniu, rozpoczql samo
dzlelne loty na szybowcach. Rok 
wczesniej latal jui z instruktorem w 
czasie obozu lotniczego PO w Byd
goszczy. W roku 1993 na zawodach 
szybowcowych w Czf\lstochowie za
j<jl wysokie drugie miejsce. Jesljed
nil z nielicznych w Polsce os6b po
siadajqcych Zlotq Odznakfil Szy
bowcowq z Trzema Diamentami. 
Latal na szybowcach Junior, Mucha 
100, Mucha Standart, Bocian, Foka, 
Jantar, Puchacz. Posiada uprawnle
nia lnstruktora szybowcowego I 11
cencjfil na samoloty sportowe. 0 tym 

zamiloWaniu Dyrektora Zdzleble· 
IVsk-iego malo kto wiedzial w Nasie!
sku. 

Do Nasielska przybyl pan Walde
mar 8 lat temu. NaJpierw w Szkole 
Podstawowel a nast~pnle Liceum 
0g61noksztafCijcym uczyl flzykl. Na
uczycielskie wyksztalcenie zdobyl w 
Wyzsze) Szkole Pedagogicznej w 
CZfilstochowie. studia podyplomowe
tei na wydzlale fizyki konczy! na 
Unlwersytecie Warszawskim. Pra
cuJil.C w szkole szybko zdobyl uzna
nie uczni6w, rodzlc6w. koleg6w na· 
uczycieli I Ich przeloionych. Cenio
no Jego rzeczowose, konkretnosc, 
spok6W'i angai:owanie si~ w \0 co 
robil. yrazem tego uznania bylo 
powlerzenie mu cztery lata temu 
funkcjl dyrektora LO. 

Uczniowie, rodzics I nauczyciele 
bardzo ialujq, ze mllose do latania 
zwycll(lzyla I ich dyrektor i nauczyciel 
tel wlasnie pasji poswi~ci sil; bez 
reszty. Chociai ... w wywiadzie 
udzieJonym mlodym redaklorom 
szkolnej gazetki powiedzial, ze mo
ie kiedys wr6ci do pracy nauczyclel
skie), bo bardzo lubi ten zaw6d. Ma
rzy tei, aby polskie Linie Lotnicze 
LOT, kt6re majq sw6] aerokJub prze
j~ly lotnisko w Chrcynnle (do czego 
podobno sil(l przymierzajq). a wtedy 
I mlodzi nasielszczanie mieliby 
szansfil wzbie sl~ ponad chmury I 
naprawdl; bujac w oblokach. Instru
ktora przeciez Jui. mamy. 

AZ. 

ASIELSKI 
IYCIE
 

Urz~du Miejskiego A. Krzyczko
wskiego. Goscinnym wsp6lgo
spodarzem szkolenia by! mjr 
Rucinski- d-caJ'w. 1033 w Na
sielsku. 

W pierwszej cz~sci szkolenla 
- teoretycznej, referat nl. doktry
ny obronnej RP i wynikajqcych z 
nle] obowiqzk6w dla obywateli, 
wyglosil kpl. Kochanski, a d-ca 
jednostki, mjr Rucinski poruszyl 
problemy swiadczeri osobistych 
I rzeczowych obywateli, oraz za
sady przeprowadzania akcii ku
rlerskiej w czasie mobilizacji. 

Szkolenie kadry kierownlczej 
przeprowadzane jest na terenle 
gminy nasielskiej corocznie. 
wyplywa z Ustawy oObronnosci 
KraJu. Jak podkresli! w swoim 
kr6ci6tkim wysttlpieniu p. K~sik 
Stanislaw - kierownik WKO. w 
Ciechanowie. obserwujClcy 
szkolenie - tylko nielicznl burml
strzowie i w6jtowie z terenu wo
Jew6dztwa ciechanowskiego, 
podchodzq do spraw obronnos
ci tal< powa.i.nie I odpowiedzial
nie jak p. Ostrowski - burmistrz 
Miasta I Gminy Nasielsk. Szko
lenie zakonczyl wsp61ny posilek 
iolnierskiej groch6wki. 
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KRzvi6wKA NR 5/95 

RozwiCjzaniem krzyi6wki 
jest mysl Bernarda Shawa, 
kt6rq po wpisaniu do diagramu 
prosimy przeslac na adres re
dakcji do dnia 5.VIIL br. 

Rozwiqzaniem krzyi:6wki nr 
4/95 byto przyslowie ludowe 
"Czerwiec temu sj~ zieleni, kto 
do pracy si~ nie leni". 
Nagrod~ - niespodziank~ 

wylosowala p. Danuta O5la
szewska z Nasielska. Serde
cznie gratulujemy! 

Uwaga. Pani Iwona Bryskie
wicz proszona jest 0 zglosze
nie Sl~ do Redakcji po odbi6r 
nagrody. 

rzecz b. rzadka, 3 - do ochlody 
dla dam w czasie s!<waru, 4 
miasto w woj. bydgoskim, nad 
kanalem Bydgoskim, 5 - ga
datliwa papuga, 6 - na niebie 
zakrywa slance, 7 - mebel, 8
material do krycia dachu, 12 
nap6j bog6w, 14 - ieglarski 
skrli!t, 17 - gral go Sylwester 
Stallone, 18 - skora drzewa, 20 
- brat Kaina. 21 • "przyjaci6l
ka" kr61a Kazimierza Wielkie
go, 22 - 0 swicie na trawie, 24 
- (skr.) kilogram, 26 niewierny 
Apostol, 30  zwienczq zooie, 
32 - hinduistyczny swi~ty, za
10Zyciei wyznania, 34 - czarna, 
znajdzie sil$' w stadzie, 35 
wyciskasz go z owoc6w, 37 
czerwony - szaleje gdy jestes 
nieostrozny z zapalKaml, 38 
~sata ryba, 39 - pomaga w 
czasie choroby. 

11. q; d .tB11 2 
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poziomo: 

1 - urzqdzenie do szybkiego 
slrzelania, 2 - osobliwosc, 

1 - psy szczekajq, a ona 
idzie dalej, 9 - konstruktor bu
dynku, 10 - uchwyt, 11 - du
chowny muzulmanski, 13 
ptak lawny z rodziny siewek, 
15 - nierozlqczny z p. Maternq, 
16 - mocny napaj spirytusowy 
sporzqdzany z ryiu, lub soku 
palrnowego, 19 . prezydent 
Egiptu, zamordowany w 1970 
r., 22 - ...ku!szowa, 23 - oceani
czny statek, 25 - gwaltowna 
morska burza, 27 - organiza
cja pomocy wili!zniom. istniejq
ca w Polsce w czasie II wOlny 
5wialowej, 28 - wymowny ruch 
rli!kq, 29 - Edward premier 
polskiego Tymczasowego 
Rzqdu Jednosci Narodowej 
(1945-1947),31 - mCjdrosci, w 
jamie ustnej, 33 - duren, bal
wan, 34 - okrzyk oolu lub zdzi
wienia, 36 - karelka reanima
cyjna, 38 - dokonal zamachu 
na prez. Kennedyego, w Dal
las w 1963 r., 40 - sluZy do 
miolania, np. strzal, 41 • azja
tycki bazar, 42 - Edward po 
angielsku (skr6t), 43 - cyklista, 
44 - srednlowieczny piec hut
niczy. 

Plonowo: 

Koncer zespolu
 
FAJER-WERK
 

Pod koniec czerwca w sali przewidywany jest we wrzes
kina Niwa odbyl sil;! koncen niu na obchodach Dni Na
zespolu FAJER-WERK dzia sielska, 0 kt6rych jui: dzis in
tajC\cego przy Referacie Kultu lormujemy i miaszkanc6w 
ry w Nasielsku. Na ponad go miasta i gminy serdecznie 
dzinnym wystl$'pie wral. z ze zapraszamy. 
spolem bawila siC;) ponad stu W nast~pnym numerze 
osobowa grupa mitosnik6w wi~cej 0 zespole, oraz prze
muzyki rockowej. widywany program obcho

Nast~pny wys\(~p zespolu dow "Dni Nasielska" 

Rozwijajq si~ plastyczne 
talenty 

21 czerwca bieiqcego ro wskiej. I tak w kategorii klas 
ku odbylo sil$' w Ciechanowie IV-VII pierwsze miejsce zdo
podsumowanie mil$'dzysz byl lukasz Tomaszewski, a 
kolnego konkursu plastycz III miejsce w tej samej kate
nego 0 zasi~gu wojew6dz gorii zdobyla Emilia Krosni
kim, pt. "Przyroda naszym cka. R6wniei IlIlokat~, ale w 
domem" lorganizowanego kategorii klas VII-VIII uzyska
przez Mlodzieiowy Klub la Agnieszka Piotrowska. 
Ekologiczny i Fundacjl$' Eko Ponadto wyr6inienia za 
logicznq .. Czysta Wkra". udzial w konkursie otrzymali: 
Wsr6d laureat6w znalezli silil Anna Obojska z kl. VIII i Kin
taki.e uczniowie Szkoly Pod 9a Zasadzinska z kl. VII. 
stawowej nr 2, podopieczni 
pani Barbary Lewando- AZ. 

KOCHAM CIEBIE \.IEZU
 

Kocham Ciebie Jezu,
 
za Twych lask strumienie,
 
kt6re mojej duszy
 
niosq ukojenie.
 

Kocham Ciebie 80ze
 
za krzyz co dzwigates
 
na golgockq g6r~,
 

ina nim skonales.
 

Kocham Jezu Chryste
 
Twoje Swj~te Cia/o,
 
ktore dnia trzeciego
 
z grobu zmartwychwstalo.
 

Kocham Ciebie Panie
 
prawdziwq milosciq,
 
bos Ty mega zycia
 
najwi~kszq radosciq.
 

Jerzy ROzalski 
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KOMUNIKAT
 
Zarzqdu MleJsklego IN !\losietsku 

S osownie do art. 18 USL 2 pkl.1 Uslawy L dn. 7.07.84 r. 
rDz.U. Nr 88 poz. 415) oraz Uchwaly Rady MieJskleJ w Nasiel
sku z dn.28.04.85 Nr VIII,{)9195 - zawfadamlam 0 przystC\plenlli 
do sporz<jdzenla MieJscowego Planu Zagospodarowanla prze· 
lrzennego terenu budownlctwa Jednorodzlnnego obeJmuJ<Jce

go dZlaH<fi) nr 1362/11 przy ul.OgrodoweJ w NaSlelskli. 
ZarntereSQWClrll mogCj zglaszac wnloskl do opmcowane

go planu do UrzE;ldu Mlejskiego w Naslelsku, w termlnie do dn. 
10.08.95.
 

. Burmlstrz Miasla i Gminy asielsk
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BIURO RACHUNKOWE I
 
- pelen zakres ksi~oWOSci, rozliczenia VAT 1: 

r'f/,lrvna 0::hrxmk/l ! 
06-130 NASIELSK, ul. Lesna 26 J 

;""""'''':<.~h''''''''~'''~-· '«I9QOI;K"~-:-:'-. ~ QQ":oox.oo:~,)CIOvOOO(;~o)iJv(,~~. 
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O.S.P w Nosielsku prowodzi _" ~, 
WY~AJE~.SALI no impre,ZY .,i~:~ti-J, 
okollcznoSClowe, weselo, Ifp. '1<-:'). 

Kontakt: 
Marek Bialorucki - Prezes O.s.P. 
Edward Ostaszewski - Gospodarz 

Reklama 

Nowe mozliwosci 
ZyGia NasielskCl ma przyjemnos6 oglosic. ze od n-ru 

sierpniowego mogq Panslwo zam6wic ukazanle sie na 
lamach nQszej gazety ARTYKUtu PROMOCYJNO 
REKLAMOWEGO 0 wfasnej Firmie. Redaktorzy ·ZN" 
sluZq pomocq. Koszt wydrukowanlCl. lekstu - 150.-z/ za 
1 stron~ maszynoplsu + 1 zdlecie. 

Zainleresowanych prosimy 0 kontakl z Redakcjq_ 



Dmdzy wmakroregionie
 
Niestety, nasi m/odzi pi/ka

rze nie znalezli siE;l w najle
pszej 6semee w Polsce roz
grywek "Pilkarska Kadra 
Cz~ka". W polowle czerwca 
w Zurominie odbyl silil turniej 
makroregionalny, w kt6rym 
wystqpity najlepsze druiyny 
z wojew6dztw: cieehano
wskiego, ostrot\lekiego, ploe
kiego, lomiynskieQo, bialo
stoekiego i suwalsklego. Wo
jew6dztwo eieehanowskie re
prezentowal nasz zesp6t 
Zbiezki Nasielsk. Zwyel~ska 
druiyna tego turnieju awan
sowa/a do najlepszej 6semki 
druiyn w Polsce i na dwuty
godniowym obozie sporto
wym nad morz.em rozegra 
mecze 0 pierwszenstwo w 
kraju. Naszych ch/opc6w tam 
zabraknie. Wiedzielismy, ie 
awansowac nie b~dzie latwo, 
poniewai w naszej grupie wy
st\lpuje druiyna z Olecka 
(woj. 3uwalskie).., kt6ra w 
ubieglorocznych rozgry
wkach zajE;ta pierwsze miej
sce w Polsce. Ona tei byla 
taworytem tej grupy. TE; tei 
druiyn~ wylosowalismy na 
rozpOCZlilcie turnieju. POjedy
nek byl bardzo zaci~ty I wy
r6wnany. Wygr~lismy go txl
ko 1:0. W druglm spotkanlu 
pokonalismy reprezentant6w 
woi. ploekiego, w kt6rej domi
nowali chlopcy z Drobina. 
Wysoki wyn\k 4:0 wcale nie 
oznacza, ie przeciwnik byl 
slaby. Ten wynik to rezultat 
dobrej gry naszej druiyny, 
zw/aszcza w drugiej CZf;sci 
spotkania. Jeszcze wyisze 
zwycj~stwo, bo 6:0 odnleslis
my w meczu z reprezentacja 
wojew6dztwa ost rolf;ckiego 
opartq 0 druiynf; z Goworo
wa. I w tym spotkaniu nasi 
ehlopey rozstrzelall sil;) w dru
giej eZE;sci spotkania. 

W czwartym meczu stan~lis
my naprzeciwko chlopc6w z wo
Jew6dztwa bialostockiego. 
Dziwnym zrzqdzeniem losu w 
ostatnlm meczu turnieju spotka
IX s.if;! dwa najlepsze zespoly tur
nleJu. Nam do awansu wystar· 
cz.al remis, bialostocczanom po
trzebne bylo zwycif;!stwo. Inni 
jui sil;) nie liezyli. Przeeiwnicy to 
chlopcy ze znanyeh miejsco
wosci nie tylko na pilkarskiej 
mapie druiyn mlodzieiowyeh 
wojew6dz.twa bialostoekiego, 
ale i w skali og6lnopolskiej. Pre

zes nasielskiego L:bika pan Ale
ksander Gorecki, kt6ry dotarl na 
dwa ostatnie mecze turnieju, li
ezyl, ie jego chlopcy awansujq 
do finalu og61nopolskiego i tarn 
zagrajq w pililknych kostlumach 
utundowanych na If; okazj~ 
przez pana Tadeusza Czarnotl;) 
wlaseiciela stacji benzynowej 
zlokaliz.owanej przy wyjeidzie z 
Nasielska do Pultuska i Warsza
wy. Meez byl bardzo wyrowna
ny. Chlopey obydwu druiyn pre
zentowali wysokie umiej~lnosci 
pilkarskie. Pierwszq i jedynq 
bramk~ w tyrn meezu zdobyl 
nasz zawodnik. Niestety pi~knq 
g/6wkf; strzelil do w/asnej brarn
ki. W drugiej cz~sci spotkania 
nasi ehlopcy rzucili si~ do ataku, 
aby przynajmniej osiagnqc re
mis, kt6ry premiowal naszq dru
iynt;!. Teraz przeciwnicy bronili 
wyniku. Okazji do wyr6wnania 
byto kilka, a dwie to tzw. stupro
cenl6wki. Niestety, pilka ude
rzona przez Michala Gollilbie
wskiego z. odlegtoscl okolo 
szeseiu metr6w do puste] w tej 
cz~sci bramki, poszybowala tui 
ponad poprzeczkq, a lekkp ude
rzon.a prze~ Daniela Zmije
wskleQo p,lka toczqca silil 
wyraznle w rog bramki podsko
ezyla na jakiejs nier6wnoscl i 
wyszla waul lui: obok slupka. 
Przegrywa]qc 1:0 zaj(llismy dru
gie miejsce w turnieju. Trzeba 
przyzna6, ie lokata zaj~ta przez 
naszq druiynt;l, chaeiai pozo
stawia pewien niedosyt, Jest jed
nak duiym sukcesem jedena
stki z naszej 9miny. Wypada tez 
zaznaczyc, ze ze wzglf;du na 
wiek az siedmiu zawodnik6w 2 
te!i0rocznej druiyny moie 
WZlqC udzial w tym turnlejlJ w 
roku przyszlym. W zespole lbi 
czk6w opr6cz chlopc6w z na
szej gminy wyslqpilo tei dw6eh 
m~odych zawodnik6w z Narzy
mla - Krzysz.tof Sokolowski i Mi
chal Gol~biewski. Zawodnicy ci 
spisywali sit;! bardzo dobrze. 
Wlqczenie ich do druiyny byto 
zgodne z. regulaminem, ponle
wai druiyny wygrywajqce w po
szczeg61nych etapach turnieiu 
mogq dobierac nawet pi/ilclu 
najlepszyeh zawodnik6w Z od
padajqcych zespol6w. I dlalego
tei w druiynle naszych przeciw
nik6w opartej na zawodnikach 
Michalowa wystqplli lei chlopcy 
z Gr6dka i znane) Sok61kl. 

A.Z. 

Jeszcze nie tak dawno miesz.
kancy Mazowsza pasjonowali 
si~ kaidego roku wyscigiem ko
larskim znanym pod naZWq Wy
scig Dookola Mazowsza. W tym 
roku podjl;)to pr6b~ reaktywowa· 

nia imprezy i pierwszy jej elap 
wi6d! przez teren naszeJ gminy. 
Na wysokosci budynku Urzl;)du 
ztokalizowano nawet lotnq pre
mi~. Nagrodl;) ufundowa! nasz. 
samorzqd. 

Renata Mauer wreszcie "pierwsza"
 
Przyznam, ie na ten dzien 

ezekalem. Wierzylem, ie wre
sz.cie przyjdzie. I przyszedl. Sta
10 si~ to w Mediolanie, gdzie w 
p%wle czerwca roz~rywane 
byly zawody strzeleekle w ra
mach Pucharu Swiata. W kon
kurencji, kt6ra nazywa sif; kara
bin standart 3 x 20 strzal6w na
sza rodaczka pokonala zdecy
dowanie swe przeciwniczki wy
przedzajqc utytulowana Bu/gar
k~ Vesallil Leczewq az 05,6 pkt. 
Bulgarka to aktualna rekordzi
stka swiata w tej konkureneji. 
Dwa dni wczesniej Renata w in
nej konkurencji zaj~a takie do· 
skonale drugie mJejsee. 

We wrzesniu czeka zawodni
czk(l najwainiejszy sprawdzian 
w lym roku - mlstrzostwa Euro
py. Roz.egrane zostanq w 
Szwajearii. Ola nasze/' reprezen
tantkl b~dzie 10 ko ejny etap 
przygotowan do Igrzysk OlimpiJ
skich, jakie w przysz.lym roku 
rozegrane zostanq w Atlancie. 
Czy zawodnicz.k(l stat na utrzy
manie tak wysokiej formy, jakq 
prezentuje ]eszeze przez rok? 
Wydaje si~, ie tak. Renala jest 
pertekcjonistkq w swym taehu. 
o strzelaniu j jego uwarunkowa
niach wie wszystko. 

Utalentowana zawodniczka 
radem z Krzyczek bardzo prze
i:ywa sw6j sukees. To pierwsze 
i jedne z najpowai:niejszych w 
swlecie zawody, gdzle za jej 
przyczynq grana nasz hymn na
rodowy. W wywladzie, jakiego 

udzielila redaktorowi Przegl(Jdu 
Sporlowego czytamy: ,,-Jestem 
szcz/ilsliwa, bowiem po raz pier
wsz.y w karierze grano nasz 
hymn narodowy dla mnie. Nigdy 
wczesniej nie slalam na najwy
i:szym stopniu podium. Bye 
pierwszq - to bardzo przyjemne 
uczucie. We Wlorek czulam si~ 
doskonale. Chciato m; siE;l strze
lac I moie stqd wzi~lo si~ to 
zwycil;)stwo... Udalo mi si~ wy
grac i to jest najwai:niejsze. To 
efekt takie lego 1.:2: w ostatnim 
okresie otrzymalam nOWq bran, 
nOWq amunlcj~. Mediolan b~· 
dzie mi sif; kojarzyt jako miejsee 
najwll;)kszego sukcesu, choeiaz 
miejscowa strzelnica nie nalei.y 
do najlatwiejszych. Jeszcze do 
mnle nie uociera to, ie wygra
lam zawody Pueharu Swiala. 

Pani Renata jest zbyl skrom
na, gdy m6wi, i:e udalo si~ jej 
wygrac albo ie zwyci~stwo za
wdzi(lcza nowej broni. Ten su
kees, a taki:e kolejne, kl6re 
wkrolce nadejdq to nie przypa
dek, to wynik wieloletniej imud
nej pracy, to dni peine wyrze· 
czen. U podstaw by/ oczywiscie 
talent, ale ilei utalenlowanych 
ludzi nle w iyciu nie oslqgnt;!lo. 
Teraz Krzyczki, Nasielsk, ba, 
cala nasza gmina czeka na Ma
zurka Dqbrowskiego w Atlancie_ 
Ten Mazurek grany bl;)dzie nie 
tylko dla Panl, ale dla nas wszy
stkie~, zwlaszcza dla czytelni
k6w Zycia Nasielska. 

AZ 

Zeap61 red"koyjny; 
A. KOIdulew"d, A. Stamirowsl<!. A- Zawadzki, M WliS"'~lyl\sk1 Zd~da 1. Zawadzkiyel Projokl winiety o<az slrona rel<lamowa M. Grubed<i.
 
AdrN R-sakcJl:
 
Kino "Niwa" w N~eltl<u. ul. KotcilJszki 12,101. 12·343
 
Sldad Ilaman,. kOffllUlelowe: .,GRAFIKA" ClechanOw. ul Sk~ego 4314, leI. 72·21l-l12.
NA IEL KA 
DNk: -WldadWyd"""nlc:zc-Poligrabc:zny "ARJAOA" CiechanOw, ul Robolnlcza 5. t&l 72·20·32 


