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Rada przeciw podziaJowi! TYM CO NAS iYwI4...
 
Mimo srodka sezonu urlopo

wego duzq frekwencj~ miala 
nadzwyczajna sesja Rady Miej
sklej poswi~cona przyj~ciu 
uchwaly 0 przeprowadzeniu po
dzialu Gmlny na wlejskq i miej
skq. W sesji przeprowadzonej 
na wniosek 7 radnych wiejskich 
uczeslniczylo 22 radnych. 
Przed przyslCipieniem do gloso
wania nad uchwalq zapoznano 
silil z pisemnq informacjq daly
CZqCq przeprowadzonych na le
renie calej grniny konsullacji 
spo!ecznych w sprawie podzia
lu. Dyskusja w lej cz~sci obrad 
byla bardzo ciekawa, pelna po
lemik i emocji. Podstawowe py
lanie radnym zadal Janusz Ko
nerberger. Czy warto dla 480 
os6b, kl6re opowiedzialy si~ w 
czasie konsultacji za rozdzialem 
doprowadzi6 do podzialu Gmi
ny? Radny Konerberger zapro
ponowal glosowanie nad niepo
dejmowaniem uchwaly w spra

.zEot;yju6iCeus.z
 
Pililcdzlesiilla rocznica objlilcia 

przez pana EUGENIUSZA WILAM
SKIEGO stanowiska organistyw pa
ralii Nasielsk mlnlil1a jui 24 stycznia 
tego roku. Przeszla prawie nie za
uwazona, chociai: jest wai:m~ IOCZ
nicq i to nie tylko dla dostojnego 
jubilata, ale I dla ealej parafii, kt6reJ 
tak wiernie I ollamie sluiy. Z pew
nosciil ten Jubileusz·legl u podstaw 
wyr6znienia naszego organisty wy
sokim odznaczeniem papieskim 
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. 
Otrzymal Je w obecnosci licznle 
zgromadzonego duchowienstwa z 
ks. Prymasem polski na czele, licz
nie zgromadzonych wiernych (ok, 
25 tys.) z calego Mazowsza na uro
czystoscl koronacji cudownego ob
razu Matki Bozej OSleckJej w Osieku 
k. Rypina, 

Dostojny Jubilat urodzil sllil 
28,XII.1 913 r, w Wierzbiey Patiskiej 
- w parafli Skolatowo, Sredni<j Szko
llil Muzycznq Organist6w w Plocku 
u~~oticzyl w 1932 r. Byta to Jedna z 
najlepszych szk61 organistowskieh 
w Polsce. Uczyli si~ w nlej organisci 
z cale) Polski a takZe z innych kra

wle podzialu. W glosowanlu 
jawnym Iii! propozycjl; poparlo 
13 radnych: Grzegorz DUCH· 
NOWSKJ, Waldemar WR6B
LEWSKI, Andrzej ZAWADZKI, 
Janusz KONERBERGER Mie
cz:yslaw CIENKOWSKI, Ry
szard SECH, Stanislaw BO
ROWSKI, Janina 8RYSKIE
WICZ, Stanis,law TYC, Andrzej 
WIERZCHON, Tadeusz MO
DZELEWSKI, Teresa SKRZY· 
NECKA i Halina OBOJSKA. 

przeciw lej propozycji bylo 9 
radnych wiejskich: 

Andrzej MALON, Bernard 
MUCHA Andrzej KR6LAK, 
Hieronim lEMPICKI, Dariusz 
OBOJSKI, Wincenty .PAWlO
WSKI, Jozef KRZYZEWSKI, 
Henryk OLSZEWSKI i Marek 
GERASIK. 

W sesji nie uczeslniczyli Ire
neUsz Olbrys I Halina Kamin
ska. 

(a.w.k.) 

j6w. lwlaszcza z CzechoslowaCji I 
Niemiec. Nauka trwala 5 la\, a 
p6Z.niej mlodzi organisci odby-,vali 
trzyletnlil prak1yk~. Pan Wilamski 
odbyl jq w oarafii w Ciechanowie, W 
roku 1936 obi'll samodzielnij plac6
wk~ w parafii KlukOVlQ. Stqd 24 sty
cznla 1945 r. przeszedl do Nasiel
ska. Stalo silil to za namowq i prosbij 
znakomitego kaplana, prolesora 
Semlnarium Duchownego w Plocku 
ks, kan, Konrada G'lsiorowskiego, 
kt6ry w tym czasie administrowal 
paratiq Nasielsk. Uwaial on. ie lej 
wielkoscl paralia, do tego pelniqca 
1unkcje osrodka dekanalnego po
wlnna miee organistlil 0 wysokich 
kwallfikacjach. W tym czasie stano
wlsko 10 nie bylo obsadzone, ponie
waz poprzednl organista. nieodza
lowanei pami{lci pan Jan Bieniek zo
tal przez hitlerowc6w zamordowa

ny za dziaialnosc palriotycznij, a za
sllilPowal go 6wczesny pomoenik 
pan Czeslaw Tomaslnskl. Nast'lpila 
wymiana - pan Tomasltiski prze

dokoliczenie na sfr. 4 

Redakcja "Zyeia Nasielska" dedykuje wiersz Boguslawa Rosin
skiego "Modlilwa iniwiarzy" iyczqc, aby starczylo im si! i zdrowia 
na zebranie plonow, klore za leh posrednictwem dala nam Maika 
Ziemia. 

lniwa. Snopy zboia z legorocznych zbior6vi. 

Ros~ abfitCj zsytaj, 0 Boze, 
wiatrom kai chtodzi6 zm~czonych, 
niech, gdy zbieramy dorodne zboie, 
w pracy nie mdlejq nam dtanie. 

W okresie iniwnej, a pilnej doby 
niech zapat sUy nasze wciqz mlodzi, 
oddalaj ad nas wszelkie choroby, 
atacz apiekq zagrody. 

Oaj plony wszelkie zebrac szcz~sriwie, 
niech chleba nie laknie miasto ni wioska, 
Boie Wszechmocny, w pracy tej iniwnej 
z gornych niebiosow blogostaw. 

Sierpien 1920
 
Dwudziesty rok dwudzlestego 

wieku to bardzo waina data w histo
rii Polski, wifilcej, to przeiomowa 
chwila w jej dzle;ach. Rok ten uwa
zany jest rowniez za bardzo wainy 
w-dziejach calej Europy. Najkr6cej 
mOWlqC w roku tym Polska w starclu 
zbrOJnym z jednym z naszych zabor
cow pokazala. ze nle odda z wielklm 
trudem odzyskanej niepodleglosci 
oraz powstrzymala ogien rewolucji, 
kl6rym z Rosjl chciano podpali6 calq 
Europlil, co wydawalo si~ tym la
twiejsze, ze rewolucja wybuchla 1ak
ie w Niemczech. DzisiaJ powszech
nie uwaza si{l. ie ezyn Polak6w z 
1920 r, uratowal nie tylko nasz kraj. 

ale r6wnlei. moraine i materialneob
licze Europy, 0 ironio, sprawa ta 
bardzo slabo znana jest naszemu 
spolfX;zer1slWu, a zwlaszcza tel jego 
cz~sci, ktora nauk~ historii pobierala 
po II wojnie swiatow0j. 

Najwai:niejszym momentem woj
ny polsko-rosyjsklej 1920 r. byia bi· 
twa 0 Warszaw{l zwana tei: bitwq 
warszawsk<j lub popularnre nazywa
na Cudem nad Wislij. Rozegrala si~ 
ona w dmach 12-15 sierpnia 1920 r. 

W tych wainych chwilach miala 
sw6j udzial i nasza gmlna. Swladczy 
0 tym chociaiby pamiqtkowy ka

. 
dokoliczenre na str. 4 



Z prac Zarzqdu
 
Trzykrotnie od ostatniej na

szej informacji zbiera/. si~ Z? 
rzqd. Pierwsze spotkanle w dmu 
10 lipca w wi~kszej cZ17sci pos
wi17cone bylo sprawie splaty za
dluzenia przez ZGKiM firmie 
"W17gielek". Uczestniczyli w 
nim przedstawiciele obydwu 
firm. Wypracowano aneks do 
umowy mi17dzy tymi firmaml, ze 
wzgli;du jednak na wag~ zagad
nienia postanowiono dla I go 
zatwierdzenla zwolac nadzwy
czajnq sesj17 Rady. 

Drugq sprawq, jakq rozpatry
wano tego dnia by! problem klas 
,,0" funkcjonujqcych na stare] 
plebanii. Biorqc pod uwaglil fakt, 
ie przeniesienie tych klas do 
przedszkola nle pogorszy wa
runk6w, w jakich przebywajq 
dZlecl. Ole wplynie ujemme na 
poziom ich przygotowania do 
szkoly, a przyniesie duze osz
cZ17dnosci finansowe, podJfi!to 
decyzj~ 0 rozwiqzaniu klas ,,0" 
na starej plebanii i przeniesieniu 
ich do przedszkola. 

Obrady w dniu 26 lipca i 4 
sierpnia poswif;cono na rozpa
trywanie pism skierowanych do 
Zarz<tdu. I tak m.in. w zwiqzku z 
ponownym pismem firmy W17
giele odnosnie splaty zad/uie
nia przez ZGKiM postanowiono 
dok/adniej zapoznae si\l z sytu
acjq i raz w miesiqeu zapraszac 
Dyrektora ZGKiM w eelu przed
stawienia sprawDzdania rze· 
czowego i linansowego. 

Pozytywnie rozpatrzono 
prosby pana Ignaeego Jaszcza
ka 0 uruchomienie targowiska 
nad rzeczkq i Janusza Jelenia 0 

zlikwidowanie drogi idqcej przez 
jego iwirowni17. 

Postanowiono odroczyc w 
50% p1atnosc podatku od nieru
chomosci GS-owi i firmie Saj
mex, a ZGKiM umorzyc podatek 
za okres, ktorego termin plat
nosci juz min'll. Poparto prosb~ 
pana Jana Zawadzkiego 0 umo
rzenle przez Izb17 Skarbowq od
setek z tytulu naleinosci z karty 
podatkowej za rok 1993. 

Ze wzgli;ldu na brak lokal1 nle 
przychylono sit;) w pelni do 
prosb pana Krzysztofa Swigo
niaka I panl Lucyny Sawlcklej. 
Sprawq zajmie silil komisja mia
szkaniowa. 

Zaakceptow no odpowiedz 
Su rmistrza na zapylanie Urzlildu 
Reionowego w Puttusku w spra
wie z budowy dzialki przy I. 
Koscluszki. 

Zdecydowano SI17 oglosic 
przel rg na wykonanie chodni
ka na ulicy Koscielnej. 

prawfi! zaplaty za remon sa
mochodu strazackiego zespolo
wi Szk61 Rolniczych w Golqdko
wie przekazano do rozpatrzenla 
Zarzqdowi Gmlnnemu OSP. 

Koszty geodety majqcego wy
znaczy6 na prosb\l mieszkancow 
sciezklil z Mazewki do drogi po
stanowiono pokryc w 50%. 

Burmistrz poinlormowal Za
rzqd 0 dalszych pieniqdzacll, ja
kie sply ana rozbudow17 SP nr 1 
I budow17 hail sportowej. Ponadto 
poinformowal, ie budiet gminy 
realiz wany jest rytmicznie, a na
wet jest nadzieja na wypracowa
nie pewnej nadwyiki. 

NololVal AZ. 

Obradowata Rada
 
W dniu 14 lipca odbyla si~ na 

wniosek Zarzqdu nadzwyczajna 
sesja Rady. Powodem zwolanl 
sesji byl problem splaty zad/u
ienia przez ZGKiM firmie "W17
gielek". Rada zaakceptowala 
trese aneksu nr 2 wypracowa
nego przez Zarzqd, ZGKiM i fir
mlil "W17gielek" do porozumle· 
nla z dnia 2 marea 1995 r. za
wartego pomir;dzy ZGKiM a fir
mCj "W17gielek". W zwiqzku z 
lym dokonano rowniei zmian w 
budzecie, ktore pozwolq na ter
minowe wywiqzywanie si17 ze 
zobowiqzan wynikajCjcych z 
podjlillyeh decyzji. 

W dalszeJ cz~sei obrad doko-

IYCIE 
NASIELSU 

nan zmiany stawki placowej na 
targowisku na ul. M/ynarskie) 
przy sprzedai:y produkt6w rol
nych nie przetworzonych z a
mochodu ze zl 5 na 2 zl 

RozpalrUlqC pisma skiero
w ne do Rady zebrani nie zgo
dzili siO z zarzutaml pa a An· 
drzeja Tysklego w zwiqzku z 
przeprowadzonym przetar
giem na prowadzenie largowi
cy miejskle). 

Dyrektorka SP nr 1 w Nasiel
sku zglosita Radzie problemy 
wynikaJqce z podili'cia przez 
larzqd decyzji 0 rozwiqzaniu 
oddzia/u przedszkolne.g na 
starej plebanii przy ul. Zwirki i 
Wigury. kl6ry funkcjonowal 
tam pod patronatem SP nr 1. 
Po rozpalrzeniu sprawy Rada 
utrzymala w rnocy decyzjlil la
rzqdu. 

Notow I AZ 

KR6TKO
 
Znowu truj<t .. . . 
Po zaprzestaniu produkcji przez mleczarnl17 I odd~nle do uzytku 

w ubieglym roku nowej oczyszczalni sciek6w znacznle pOl?ra:-V11 ~Ie 
wyglqd rzeezki Nasielnej. Gdzie niegdzie zaezql przeblJa~ SI17 pla
sek, pomalu rozkwitalo zycie biologiczne. Niestety od kllkunastu 
lygodni Nasi~lna znow ~amieni~. si.;; w kanal ~ciek0:wY. "'{/adze 
mlejskie powladomlly 0 lel sytua.CJI Clecha~owskl O?dzial P~nstwo
wej Inspekcji Ochrony Srod0:-Viska. Wkr~tee pow.lnny bye znane 
przyczyny lak znacznego zameczyszczema nasz6J rzeczkl. 

Podsumowanie konsultacji 
Komisja zajmujqca sit;) przeprowadzeniem konsultaci,i na 1emal 

podzialu naszej Gminy dokonala podsumow~nla cale] akCjl. ~a 
terenie calej gminy uprawnionych do glosowamC! byto 13.53,5 o~ob. 
W konsultaejach braiD udzia/721 os6b. Za rozdZJalem 0powl~dzl~lo 
si~ 480 os6b, przeciwnyeh byto 203 osoby. Na terenle wlejskl~ 
Irekwencja na spolkaniaeh przekroczyla nieco 8% uprawnlony~h I 
wynios/a 663 osoby. W 9 okr~gaehmieJskieh w kon~ultacjach wZIf;llo 
udzlal 58 os6b, co dale frekwencJ17 meco pow:(zej 1%. Wszystkle 
osoby z miasta opowiedzialy silil przeeiw podzl~lowl. V:' o~r17g?ch 
wiejskieh lakich os6b byto 145, a 35 os6b w te sprawle nle milo 
zdania. 

50 tys. na hale .. 
Oslalniego dnia lipca w siedzibie inislerstwa EdukacJI Nar?do

wej zlozyl wlzyt~ wiceburmlstrz Stanislaw Tye. Po rozm~wle z 
dyrektor departament~ t~go minislerstyva Barbarq Rud wleebur~ 
mistrz uzyskat zapewnleme 0 przekazamu 50 tys. zl na potrzeby t)~1i 
sportowej. Wczesniej MEN przekaza/ 200 tys. zl na wybud.owanre 
bloku dydaktyczno-iywienio ego przy Szkole PodstawoweJ r 1. 

Agencja kontroluje . . ... . 
Na poczqlku sierpnia WIZytf) w Urz~dzle Mlejsklm :;;/ozyli przed

slawiciel Agencji Modernizacji i Restrukluryzaqi Rolnrctwa. ~elem 
wizyty byla kontrola zloionego wezesniej ",:,niosku. p.rzez burmlstrza 
na dofinansowanie wodoe1qgu w Kqtnye~ I Cr~leblol.kach ..Po pozy
tywnym zbadaniu wniosku,. moina spod,zl~wae 5117, ze AMIRR przy
zna dotaej~ na t\llnwestyCJ~ w wysokosci okolo 60 tys. zl. 

Pomoc dla chorej . 
Prezes Stowarzyszenip Rodzin Katoliekic~ w Naslelsku H. G,?d

lewska poinformowala "Zyeie", ie na operaCJ17 przeszczepu szplku 
kostnego dla Edyty Kowalskiej zeb~ano kwotl; 3940 nowych zl (w 
lym uczniowie Szkoly PodstawoweJ Nr 2 wplacill 553 zl). Zebra~e 
pieniqdze wplacone Sq na konto Stowarzyszenla, w Bank.u Spol
dzielczyrn w Nasielsku, zostanq prz~lane na. konto s.zpltala,. w 
kt6rym chora b~dzie operowana z ehwilCj P?dam.a przez J~j ro~zl~1il 
takiego szpilala I numeru jego konta. Mozna Sllil spodzlewac. ze 
n stOlPI to w tym miesiCjcu. Wszystkim, kl6rzy ~ iye~liw~sciq wlqczyll 
si~ do zbi6rkl na ten szlaehetny cel serdecznle dZI\!kuJemy. 

Prezydium bez stanowiska . 
Obradujqce 28 Upea prezydium Sejmiku Samo.rzqdoweQo WO]: 

ciechanowskiego zapoznalo si~ z dokumentaml przedlozonyml 
przez komisjf) dis podzia/u naszej G i y_ W posiedzeniu ~e strony 
naszego samorzqdu uczeslniczyli: Tadeusz Modzelewski, ~anusz 
Konerberger, Andrzej Krolak. W zwiqzku z niekompletnyrTll doku
mentami prezydium nie zaj17/o w lej sprawie zadnego stanowiska. 
Wedlug dyrektora T. Puler ickiego z biura S~jm.iku, ~astlilpne. p.o
siedzenie prezydium odblildzie si~ n~ przel<?mle s,efpma I ~rzesnla. 
Do tego czasu niezb17dne formainosci pOWlnny bye dopelnlone. 
Wi~cej telefon6w! . . .. 
Od nastl;pnego miesiqc~ przyb~dzle. w naszym mlescl~ i 50 

nowych abonent6w centrall telelon1cznej. Aktualnl~ l.rwa koncoW)i 
m ntai: urzqdzen w lokalu TPSA przy ul. WarszawskreJ. W plerwszeJ 
kolejnosci podlqczeni.bt;Jdq mieszkaney ulie ?O kt6ryeh doprow~~ 
dzona jest nowa slec kablowa. We wrz~snl~ powlnna naslqplc 
rejestraeja Spoleeznego Komitetu Telefonlzacjl. Jak pOlnformowa! 
"Zycie" kierownik nasielskiej plac6wk.i TPSA Robert Mosakowskl 
koszt podlqczenia 1 abonenta wyniesle 700 zL Z tel kIY01y 275 zl 
bfildzie zwrocone uiytkownikom w rozmo~ach telefonlcznych po 
statej eenie jednego impulsu. Po ?odlqczenl~ wsZYSt.klCh. ehfi!tnyc.h 
do nowej eentralki liczba abonenlow.n? t7reniB naszeJ gmlny wzros· 
nie do prawie tysiqca. Istotnq nowos~I<'l jr::sllo, ze apar?ty na kart~ 
magnetycznq rozstawione na terenle mlasla b!;dq mla!y wlasne 
numery pod kt6re b17dzie moina dz:-vonie ~ inny~h miejsc. Przy 
okazji, wszystkich zainteresowanyeh l~formuJ?my, ze w, sprzedazy 
pojawily si~ karty magnetyczne na 25 Impulsow. WezesnleJ doslr;l
pne byly tylko kar1y n 50 i 100 impuls6w. 

(awk} 



SYLWETKI
 

Dariusz Obojski 
Urqdz.ony w 1959 r. w Jacko

wie. lonaty. Troje dzieei: c6r1<a 
Iwona lat 10 uczy sil;) w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku, 
c6r1<a Malgorzata lat 6, syn Pawel 
lat 3. Absolwent Szkoly Podsta· 
wowej nr 2 i Lieeum Og6lno
ksztalcqcegow Nasielsku. Nauk~ 
kontynuowal w Policealnym Stu
dium Zawodowym w Ursusie 
kierunek mechanizacja rolnictwa. 
Obecnie prowadzi gospodarstwo 
rolne 0 powierzchni 40 ha. Radny 
obecnej kadencjl. Praeuje w Ko
misjaeh Rolnictwa, lnirastruktury i 
Porz<ldkU Publieznego oraz w 
Komisji Rewizyjnej. 

000
 
Hieronim t.empicki 
Uradzil si~ 26.09.1948 r. W 

Krzyezkach. Znak lodiaku 
Wa~a .. Pochodzi z rodzlny ~olni
czel. Zonaty ad 1975 r. Zona 
Eli:bieta prowadzi razem z m~
i:em gospodarstwo. Troje dzie
ei. Syn Cezary ma lat 19, syn 
Marcin lat 17, eorka Wioletta lat 
15. Szkol~ Podstawowq ukon
ezy! w Krzyezkaeh. ad najmtod
szyeh lat zwiqzany jest z rolnie
twem. W 1980 r. ukonezyl kurs 
wykwaliflkowanego rolnika. W 
1981 r_ przejql gospodarslwo 
ralne. 

W czerweu ubieglego roku po 
raz pierwszy startuje w wybo
raeh samorzqdowyeh. ldobywa 
mandat w swoim okr~gu. ki Zabiezki 0 dhJgosei 1km. Za

W ezasie trwania kadeneji za biegac b~dzle 0 dalszq ez~se tej 
mierza dzia/at na rzecz popra drogi, a taki:e 0 wybudowanie 
wienia jakosci dr6g wiejskich w wodoei<l~u. 

swoim okr~gu. Mala ez~sc jego U ludzl eeni szczerosc i praw
planu zostala jui: zrealizowana dom6wnosc. Wolne ehwile sp~
w zwiqzku z poloi.eniem dywa dza przed telewizorem. Lubi 
nika aslallowego we wsi Krzyez- CZy1ac pras~. 

Soltys w trzecim pokolen·u
 
Wywiad z Joannq Kozyrq 

sottysem wsi Kosewo 

Zanim przejdziemy do py ze sprawowaniem tej funkcji nie 
tar'l, prosz~ 0 przed.stawienie byly mi obce, poniewai: wczes
si(l czytelnikom "Zycia Na niej przez lrzy kadeneje solty
sielska". sem byl m6j ojciec, a jeszcze 

Mam 26 lat . jestem pannq. wezesniej m6j dziadek. Mysl~, 
Ukonczylam w 1989 roku Teeh .i.e gl6wnie to zadecydowalo, ie 
nikum Chemiezne w Nowym mieszkaney Kosewa powierzyli 
Dworze Mazowieekim. Przez mi sprawowanie tej funkcji
kilka lat praeowatam jako sprze ezy rna pani problemy w 
dawczyni w sklepie spoi.yw piastowaniu tego stanowi
czym. Obecnie pomagam rodzi ska? 
com w prowadzeniu 3-haktaro Na pewno problemy od czasu 
wego gospodarstwa. Funkcj~ do czasu pojawiajq si~. Czasem 
soltysa pelnil;! od 5-ciu lat, ezyli trzeba umiee rozwiqzywac k/o
lui: drugq kadencj~. potliwe sy1uaeje. W por6wnaniu 

Jak to si~ stalo. ze tak mlo z tym co si~ slyszy 0 innyeh 
da osoba i w dodatku kobieta wsiach 10 moglil powiedziec, i:e 
zyska/a zaufanie mieszkan mieszkaricy mojej wsi SCI. zdy
c6w tak duzej wsi jakCl jest scyplinowani. Przykladem mo
Kosewo? i:e bye droga wzdlui tor6w kole

Sarna nie wiem jak to silil sta Jowyeh, kl6rq postanowilismy 
10. Na pewno sprawy zwiqzane pokryc nawierzchniq asfaltowq. 

Na razie udalo si~ to na odcinku 
200 metrowym. W finansowaniu 
lego kawalka uczestniezylo pra
wie 100% mieszkane6w Kose
wa. Mam nadzie/'f,l, .i.e w nieda
lekiej przyszlose uda si~ skon
ezyc reszt€;l drogi. 

Jakie Sq najwazniejsze 
sprawy do za/atwienia dla 
rnieszkanc6w pani miejsco
wosci? 

Obecnie sprawq numer jeden 
jest doprowadzenie wody do kilku 
gospodarstw, kt6re z r6i.nyeh 
przyczyn nie byly uj€;lte w pier
wszym etapie wodociqgowania. 
Mieszkaricy tyeh gospodarslw 
majq bardzo zlej jakosci wod~ z 
wlasnyeh studni. Mam nadziej~, 
za w najblii:szyeh latach b~dzie 
moi:liwosc doprowadzenia nitkl 
gazociqgu i podlqczenie wszy biscie r6wniei: uwai.am wentu
stkich gospodarstw do lego alny podz.ial za bezsensowny.
i.rOdla energii. Marzy mi si€;l row Mysl~, i:e p1eniqdze, kt6re mo
niei: miejski autobus, kt6ry by do glyby isc na wybudowame no
WOll1 ludzi do pracy do mlasta i wyeh inweslyeji wiejskich, takich 
dworca PKP. Jak wodociqgi ezy drogi w wy

Jak si~ pani uk/ada wsp61 padku podzialu p6jdq na utrzy
praca z radnym z tego terenu manie nowel' adminlstraejl. Nie
czyli wiceburmislrzem Stan i wqtpliwie by yby to pleniqdze li
slawem Tycem? czone w miliardach zl. Podzial 

Wsp6lpraca uklada mi si~ naszej Gminy nie jesl dobrym
bardzo dobrze. Jest to ezlowiek, rozwiqzaniem.
kt6ry dui:o juz zrobH dla wsi i Na koniec, czego zyczyc 
mam nadziej~, .i.e zrobi jeszeze pani i mieszkanco Kosewa 
wi~cej. Stara si~ pomagac nie na na)blizsze lata? 
tylko w duiyeh przedsil1wzi~ Mysl~, ze przede wszystkim 
dach ale i w drobnyeh sprawach realizacji lyeh zamierzeri. 0 kto
dolyczqcych mieszkaneow mo rych m6wilam wezesnlej. Gdyby
iel rniejseowosci udalo si!;1 wykonac to wszystko 

A co pani mysli 0 podzial w obeenej kadeneji mojego sol
naszej Gminy na wiejskq i tysowania to naprawdEil bylabym 
miejsk'l? zadowolona. 

Jak pan zapewne wie miesz Dzi~kujEil za rozmow€;l.
kaney Kosewa opowiedzieli si~ RozmawIal: 
przeclwko podzlalowi. Ja oso- Andrze] W_ KOTdulewskl 

Spacer~ieVVl pO gmiVlie
 
Mieszkancy domk6w jednoro Nasielsku wynlka, Ii Zarzqd Spa!

dzinnych przy ul. Turkusowej w dzielni Mieszkanlowej nie wyrazil 
Plescirogach 28 lipca przeiyli zgody na wycl!i'ele tych drzew w 
swoje mafe SWifi!to. Uruchomiono celu stworzenla pasa bezpleczen. 
tu nawoczesnq stacj!i' energetycz· stwa pod Iini<!. 
n<l typu firiskiego STSpw 250 za Jestesmy ciekawi, ezy gdy zda
silaj'lcq w energit;! elektryeznq rzy sif,l tragedia i nastqpl poraie
osledls domk6w przy tej ullcy. nie prqdem dzieeka z pablisklego 

Po pi~Clu lataeh od powstania placu zabaw lub doroslego mlesz' 
pierwszych dom6w a w dwa mle kanca to b'ildCj win ne drzew elY 
siqce po ogloszenlu przetargu ludzie? ...przez Zarzqd Miasta I Gminy pier
wsze ktlowaty energii elektryczneJ 6wniei: Z dziatki
paplyn!i'ly przez liczniki w 0

mach. energetycznej! 
Roboty Instalacyjne wykonywali 

energetycy z Punktu Energetyez Przez Osledle WarszaWska 
nega w NaSlelsku pod kierownlc mlf,ldzy blakami 51/538 i 51/53C 
twem p. Andrzeja Konerbergera. przeblega linla zasfialClca wyso

Mieszkaricy z uI. Turkusowej za kiego napif,lcla do trala przy "Tel
naszym posrednictwem dzif,lkujq m ci ". Jeden ze slup6w nosnych 
p. Bu rmistrzowl I Radnej z Piesei bardzD macna odchyIil sl", od plo
rog6w p. Teres!e SkrzyneckieJ za nLJ. Zwraeamy uwagfil, ie przechyl 
b!yskawiczne zajt;cIe si'il spraw<!. ten powlt;!ksza sit;! z tygodnla na 

tydzlen, a mifildzy blokami baWl S!fil ... mnostw dzieci. 
Co na to Zarzqd Mie)ski lodpo

wiednie sluiby? Ostrzegamy! 

Na asJedllJ Starzynskiego w 
przeblegajqcq tam napowietrznCl IYGIElinl!i' enelgetycZnq 15 kV wrastaJq 
gal~zie rosnqcych drzew. Z Infor
macji padanych przez pracowni· :NASIELSKAk6w Punktu Energetycznego w 



zEocyJubileusz 
dokoriczenie ze sIr. 1 skiego jak I ca1ego zespolu 

splewaczego. 
W zwiqzku z zamkni~ciem szko· 

szedl do Klukowa. a pan Wllamski ly orgaristowskle) duzq rol~ w 
do Nasielska. ksztalcenlu nowej kadry odgrywali 

Pan Eugeniusz Wilamskl godnle wysoko kwallrlkowani organisci. 
kontynuowal dzlalainosc swego Do taklch naleiy Jubilat, totel po
znakomitego poprzednlka na tare wierzano mu nauczanie mlodej ka
nie nasielskiej paratil. Wiele czasU I dry. Prywalnie IJdzielal tei lekcji 
serca poswi~ kandydatom
cal ch6row! na przyszlych
kosclelnemu organist6w. 
"Lira". Do dZI Waznymza·
siaj spiewajq w danlem. Jakie 
nlm pallie; Ja mu powlerzo·
nina Jerzelko no od pier·
wska, Krysty wszych lat po
na Brysklewicz bytu w Nasis]
i Bronislawa sku, bylo pro,
Kllmkiewlcz, wadzenie kan· 
ktore zastal w celarii paralial
chwlli obejmo nej.l z tej pracy
wania plaeo wywlqzywa!
wkl. CMf wy si~ zawsze ce· 
st~powal nie Pan Eugeniusz Wilamskl z pa iesklm od- luj'lco. 
tylko na uro znaczeniem. Z okazp ju
czystosciach brleuszu i 
koscfelnych. otrzyma/1la
ale w pierwszych powojennych wysokiego odznaczenia pap Ie kie
latach lakie na uroczysto' go nasza redakcja zyczy Panu Or
ciach panstwowych. Uczestni gani::icie zdr wia Iwszalklaj pomysl
czyl w konkursach ch6r6w W nos I oraz wyraza nadziej~, z jesz·
rywalizacji z najlepszyml zespo eze dlugo bf,ldziemy W naszym koso 
lami z calej ogromnej diecezji ciale s Llchae ]ego pi~knego spiewu
ptockiej nasielszczanie zaJmo I organew J muzyki.
wali ezolowe lokaty Sukcew te 
to wynlk pracy zar6wno dyry 
genta pana Eugenlusz Wllam- A.Z. 

Zokazji 35-leciaTowarzystwa Walkl smacznCj prawdzlwij wOJskowq gro
z Kalectwem wdn. 8.07.95 r. odbyl si~ ch6wk'l. Przy diwl~kacil muzyki mi
w Kielkach piknik rodzinny zorgatllzo le I wasolo s~dzilismy czas, piekqc 
wany przez Kolo Os6b Nlepelno kielbaskl przy ognlsku, a polem byla 
sprawnych z Plonska, na !<t6ry zapro dyskoteka. kt6ra trwala ai. do biale
szeni byl; czlonkowie Kola z Nasielska. go rana Z udzlalem pracownik6w 

Kolo Os6b Niepe-lnosprawnych w COBRABiD z Warszawy. 
asielsku zorganizowalo w lelewie PiknJk ten mDgllsmy zorganizo· 

w dn. 29-30.07.95 r. dwudnlowy pik· wac dzi~ki Dyrekcji COBRABiD z 
nik rodzlnno-wypoczynkowy, w kto· Warszawy I zyczllwej wspolpracy 
rym vro~lo udzial 70 os6b. zapro' klerownika placowki w Lelewie p G. 
szeni goseie z PIOf'iska I Clechano· Wesolowskiego, za udost~pn1enje 
wa. oraz przedslawicielka naszego 'lam placu, oraz dzit;: kl naszym 
sponsora p. M. Zaremby z rodzin~. sponsorom z Nowego Mlasta. Cle

DZII;ki pomocy Jednostki Wolske· chanowa I Naslel ka. 
wej Z Chrcynna, moglismy pocz~· Bardz dzji;kujemy za serdecznq 
stowac uczestnik6w biwaku bardzo z naml wsp6!prac'it. Myslimy. ze w 

dalszym c1qgu blitdziemy mogh li
ClyC na pomac. Moie -znajdLle iii! 
Jeszcze klos, komu ie jest oboJ~tny 
los dlieci I os6b nieoelnosprawIYCIE nyCh, by pomoc nam w organizowa
nlu podobnych i Inrlych imprez. By 
nie ezull sll;1 ani samotni. Niech wieNASIELSKA dz'l, ze ktos 0 nl h pamii;la. 
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dokorlczenie le sir. 1 

mien we wsl Borkowo, zbiorowa mo
gila na cmentarzu parafialnym w 
Cleksynie - gdzie spoczywa 85 bo
hater6w poleglych za Ojczyn!;!, zbio
rowa mogila na cmentarzu paralial
nym w NaSlelsku - gdzle pogrzeba
no 60 zolnlerzl'. Tu znajdujCj si!;! r6w
niei dwa groby Indywldualne - jeden 
be.zlmlenny, gdzie pochowano nie
znane~o iolnierza, drugi z Imienlem 
Inazwiskiem. Pochowano w nim 32
ietniego ochotnika 233 ·go pulkU pie
choty, sf;ldziego sledczego Tadeu
sza Wajchla. 0 wadze dZlalan bojo· 
wych na naszym terenle swiadczy 
wymownie lakt umieszelenia nazwy 
wsi Borkowo na tablicy Grabu Nie
znanego Zolnierza w Warszawie. 
Wsr6d hlsloryk6w toczy sl~ sp6r 0 

0, kt6re z dZialari broniijcego si~ ezlery dyw1zje radzleckie. Atakiem 
rozpacz.liwie, ale m!;!znre, ollarnle, z od poludnla dowodzll gen. AI ksan
pelnym Poswllilcenlem Narodu mia der Osinski, od p6/nacy wspomagal 
10 decydujqcy wplyw na odWfocenie ten atak gen, Krajow ki. Trzy pulki 
sl~ los6w tel wojny. Wielu uwaza, ie 17 dywizji zaatakowaly Nasielsk od 
10 y tej w jny a zw!aszcza bitwy 0 strony Nuny. WspomagaJ je 68 pulk 
WarszaWlil rozstrzygn'itly si!;! na na piechoty, GI6wne uderzenie nastq
szych terenach nad rzekq Wkrq. plio wzdlui linll kolejowej Modlin 
Stalo 51 to za sprawq pospiesznie Nasielsk. Ich dzialania wspomagaly 
zorganizowanBj plqlej armll dowo dwa pociqgi pancerne. Po dzlewifil' 
dz nel przez generala Wladyslawa CIU gOdzlnaeh cli;Zkich walk lolnie
sikorsklego. rze 68 pulku plechoty zdobyli staej!;! 

Zanlm zorganilowala si~ piqla ar kolej·owq. Pol godziny p6lniej od
mia I dop6ki nie nastqpita j j kon dzia y polskie wkroczyly do Nasi 1
cenlraeja na Ilnl1 Nar"'i I Wkry, na ska. 0 godz. 17·tei do miasta "'esziy 
palnoc od tellinil. a tu znajduje Sl~ oddzlaly ataku)qee Ie od p6lnocy. Za 
gmina Nasielsk, ataki przewaZaiEl zdobYCle Naslelska gen. Aleksan
cych sll rosyjskich powstrzymywala der Osinski odznaczony zostal Krzy
17-ta dywlzja oehotnicza wspoma z m Viri uh Militari. 
gana przez 8-mq brygad~ kawaleril. Ks. Grzydowski w swej pracy pos
Niestety 12 sierpnia Nasielsk ma wit;lconej tej wojnie pisze, ze chociai 
lazl silit w rf,lkaeh bolszewik6w. Pi'lta rzqdy sowietow w Nasielsku trwaly 
armla rozpoczlitta ofensywfil 13 tylko kllka dni, byly )ednak bardzo 
sierpma wieczorem, 14-go loczyly przykre. Doswiadczyli tego m;esz
Sllit zaci~te walkl a storsowanie ezanie. skleplkarze. urzlitdnicy, du
Wkry. Jak pisze w swej pracy ks. cl'1owni, kt6rzy w tym ezaSl8 byll - tD 
Michal Grzybowski momentem jest proboszcz i dzlekan ks, Piotr 
zwro nym byl dzien 16 sie pnla, kie Dmo howskl oral dwaj wlkariusze: 
dy to general Sikorski rlUeil z Modil ks. Dominik Wilczynski I Wladyslaw 
na do boju 17.tq dywizj~ z zadanlem TurowskI. Zar6wno w asielsku jak 
zdobycia Naslelska. i okolleznych wsiach dokonano wie

SiIWa 0 Nasielsk rozpoez~la sl~ lu grabiei:y w sklepach i prywatnych 
ego dnia 0 god;:, 7 rano. Miasto mieszkanlaeh. Grabieze i rekwlzy

mialo bye zdobyte duzymi sllami cj dotkn~1y nie tylko bogatych ale I 
przy pomocy koncentrycznego ala blednych czyli tych, kt6ryCh armia 
ku od poludrli i od p6lnocy. ponie rewolUCYJna mlala wyzwoll\~ od wy
waz na nlewielkleJ przestrzen'l wokel zysku i ucisku. 
Nasielska skoncentrowane byly az A2., 

I FC.qcik pOedeJ'l ! 

Budzenie duszy
 
Kaidego ranka,
 
znaCZf? golgockim krzyzem:
 
czolo,
 
usta
 
i piersl.
 
Modlltwq budz£1 Sennq dUSz£1,
 
SzepCz£1 belkoczqcyml wargaml,
 
"Ojcze nasz... "
 
Slawlfii Pana 80ga mojego
 
I proszf/ 0 szczodre laski.
 
elcho pobrzmiewa plesn poranna,
 
"Kledy ranne wstajq... "
 
Chwa/f? wierszem:
 
Pana Jezusa,
 
Jego majes/at
 
i p/~kno zleml.
 

Jerzy R6ialski 
1.V111.95 r. 



eza.s piet~r:Zttuuzk Kronika po icyjna 
Lipiec ze wzglf;du na sezon urlopowy byl mniej bogaty w przestl;

pSlwa niz pozoslale miesiqce tego roku. Jak zwykle nie proznowali 
tylko zlodzieje dokonujqc kilkun.a;~u kradziezy i wlaman. 

Do domu stojqcego przy lwirki j Wi~ury dwoje nieletnich znanych 
policjl przest~pc6w dokonalo wlamanla. Sprawcy zabrali komputer, 
aparat fotograficzny i inne przedmioty 0 warlosci 1500 zl. Zrabowa
ne przedmioty w calosci odzyskano. 

Z budynku LO nieznanl sprawcy skradli odtwarzacz video. 
Ze sklepu spozywczego przy ul. Pilsudskiego wiamywacze skrad~ 

Ii pieniqdze i papierosy 0 wartosci 2200 zl. 
Z samolnie sloiqce~o bUdynku w Krzyczkach Pieniqzkach nie~ 

znanl sprawcy wyniesli magnelofon, posciel i ubrania 0 wartosci 
500 zl. 

Podobnego wlamania dokonano do domu w Cieksynie. Tym 
razem sprawc6w udalo Sl~ zatrzymac. Wszystkie wlamania do 
dom6w dokonane byly podobnq technikq. WykorzystujqC nieobe

Tradycyjnie, bo Jui po raz Irzee[ 
mieszkancy naszej ~miny goscilf 
plelgrzymow dz.lecezJI eleki j w~
drUjqcych do s16p Jasnog6rskiej Pa
ni. Diecezja ta organiZUje $wo'q piel
grzymklil takie po raz trzeei. odob
nle jak w latach Ubieglych pqtn]cy 
najpierw uczestnlczyli w naszym 
kosciele we Mszy Sw.. a nastl;!pnle 
posilali Sl~ tym, co ofiarni parafianle 
przynlesll ze szczerego serca, aby 
podzielic Sl~ z ulrudzonyml dro~q 
bracml. Warlo zaznaezyc. is wsrod 
tych. kt6rzy przyniesll jedzenie wi
dac by!o me tylko osoby, kt6r stac 
na ofiarnosc, ale wldac byfo I tych, 

la, stqd tez mieszkancy wlosek po
lozonych dalej od kosciola, a leiCl
eye na trasir? przemarszu pC! nik6w 
wllajf\ ich w swoich mlejscowos
ciach. przy drodze wystawiajq stolikl 
z pokarmami i napojami I cz~stujq 
nimi przechodzqce grupy. 

Tegoroczne nasielskle pielg rzym
kowe spotkanie stanow! wine wy
darzenie w zyclu ksi~iy z Elku 
Tomasza Lalaka i Jaroslawa Sutuly. 
Duchownl ci zostall wysw/!ilceni w 
wm roku. Dzisiejsza Msza Sw" klO
rei przewodniezyli w nasielsklm kos
ciel ,byl i h MSlf\ Sw. Prymi yjnq 
dla pielgrzym6w 1obecnych w k<A.k· 

cnosc gospodarzy sprawcy dostawali si~ do srodka po wybiciu 
szyby w okme Iub drzwlach. • •• 

W Inionym miesiCjcu skradziono kilka pojazd6w. Mieszkancowi 
Piescirog6w Slarych skradziono Rata 126 P wa asci 4000 zl. Z ulicy 
Plonskiej skradziono FSO 1500 nasielskiemu pollcJantowi. Pojazd 
wyceniono na 8 tys. zl. Obu pojazd6w jak na razie nie odzyskano. 
lupem zlodziei padly r6wnlez dwa Jednoslady. Skladaka skradziono 
w Piescirogach a rower g6rskl ~~ ~1. Pilsudskiego. 

Trzy wlamania do pozostawionych bez opieki pojazd6w zakon
c:z.yly si\) stratami dla wlascicieli 0 lqcznej wartosci ponad 1600 zl. 
Dwa z tych wlamari mialy miejsce na ulicy Cmentarnej a trzecie w 
Piescirogach. 

co na codzier'i sami nrajq malo. jed
nak potrafiq si(? z bJiinimi podzlelic 
swymi dobrami i przynoszC\ 0, co 
majq najlepszego. Pielgrzyml, nieja
ko odwzajemniaj'lC sili!. takie i w tym 
roku zorganizowali wsr6d slebie ,.ta
c~ .. a zebrane ofiary przekazaJi na 
upililkszeme naszej sWlqtyni. Takl 

clele parafian z Nasielska. Po nabo
zeristwie udzieilli zebranym l<aplari
kieg bl goslawieri twa naklada

Jf\C swoje r~ce na ich glowy. 
Wsr6d os6b goszczqcych pie 1

grzymow z dlecezjl eleklej znacznq 
gruplil stanowih ci naslelsey parafia
nle, kt6rzy za trzy dni saml wyruszq 

Tragicznre skor'tczyl iyGie J.D. mieszkaniec miejscowosci Kqtne. 
M\)zGzyzna b~dqcy Inwalldq po:,!e.sil si~ na swoim l6Zku. 

W wyniku uderzenia pioruna w miejscowosci Lelewo splon~a 
murowana stodola. Wst~pnie straty wlascicieli oszacowano na 25 
tys. zl. 

spos6b post~powania dla wlelu na· 
szych parafian jest formq uczestnic· 
twa w wielkiej sierpnlowej piel
grzymce ealej Polski do tronu swei 
Kr610weJ, a kolejne pielgrzymki z 
dziecezjl Elk modlCjc si~ w nast~
pnych latach w nasielskim kosciele 
b~aq mogly m6wic, ie jakas cz~s6 
malowidel jest "ich", bo leh po
przednicy zloZyl1 tu swoje ofiary, 

Nasza gmrna jest bardzo rozl()g- AZ. 

na pielgrzymk~ do Cz~stoehowy w 
ramach diecezjalnej pielgrzymki 
ploekiej, bqdi tez po]dq z pielgrzym
kq warszawskCj. Byll obecni taki ci. 
ktorzy jui wr6clh z pielgrzymkl. Wf;
drowall ani do Tej, co w Ostrej SWleci 
Bramle W Wilnie razem z suwalska 
pieszq pielgrzymkq. . 

(opr. awk) 

Makabryczne wydarzenia rozegra!y si~ przed jednym z budynk6w 
przy ul. POW. Mieszkaniec tejie uliey wtargnCj! do srodka i napasto
wal znajdujCjcCj si~ tam 18·letniq dziewczyn~. Nast~pnie wyciqgnql 
ofiar~ na zewnatrz dusza,c jq i uderzajCjc glowq 0 belonowe podloze 
grozi!, ze Jq zabije. W sukurs dziewczynie przybyli sqsiedzi, kt6ryrn 
udalo si~ odciqgnqC: napastnika. Sprawca zosta! aresztowany przez 
policj.;; i oddany do dyspozycjl prokuratora. Ofiara z licznymi obra
ieniami i w szoku zostala odwieziona do szpitala. 

c.d. Na zamku nasielskim - Z. Zielinska 

Wkr6tce tei z trzaskiem zajechala posz6stna kolasa na bru
kowany dziedziniec. Wysiadla z. niej najpierw Anulka i nie m!oda 
sluzqea staroseianki, Marysia, potem staroscina z Mariq Wes
sel6wnC!, ktora ze fzami usciskata dawno nie widziane90 brata. 

W chwl1i przyjazdu do Nasielska, storoscianka rozanska byl 
w calym rozkwicie mlodosci i urody. Zlotowlosa, wysoka, rysy 
miala pi\)kne. oezy szare, peine zycia, calq postac silnq i 
zr~cznq. Wychowana na dworze krolewskim. bardzo byla lubia
na przez kr61a Jana. Matka Ie], ochmistrzyni kr610wej Teresy 
Kunegundy, wczesnie umaria, mala Marysia zostala wledy 
umieszczona na pensji w klasztorze panien Sakramenlek. nie
dawno lundowanym przez Mari~ Kazimierl;. Tam przebywaia 
do lat pi~lnastu. Ojciec umiescil jq na dworze kr61ewicza Jaku
ba w Olawie. Jako dama przyboczna kr61ewiczowej Jadwigi 
Eleonory, oddana byla calq duszq Sobieskim. Teraz zywo 
dolkni~ta ich njewdzi~cznoscia" opusclla Olawf;l, chronia,e sif;l 
pod opiekCj brata. 

Spodziewa!a sil;) tu znaleic spok6j i wypOCZqC po przykrych 
przejsciach lat oslatnich. 

Plonq swiaHa w oknach komnat, przeznaczonych dla staro
scianki, jej wierna Marysia z dodanEj sobie dziewczynq urzqdza 

siedz.ibf;l mlodej panl, my zas rzucmy tymczasem okiem na 
przeciwleglq wiezEil w lewym skrzydle zamku. 

Tam nad komnatq starosciny byly pokoiki panien respekto
wych. 

Kazda mia!a swojCl kom6dk~ skromnie. leez przyzwoicie opalrzo
nCj. L6zko zelazne. biato zaslane, z kotarq cycowCj w wielkie 
rMowe, niebieskie i pCjsowe kwiaty, z zielonymi, dziwnie poplqta
nymlliscmi, kuler zielony na rzeczy, w'Zorzystym kilimkiem okryty, 
kt6ry czasami sluzyl za siecJzenie, kllka drewnianyct1 wyrzynanycl1 
krzeselek, stolik z haftowanq serwetkq, na nim male w drewnianej 
ramce lusterko, poduszeczki do szpilek i igiel, przybory do czesania 
- oto I wszyslko. Na scianach rozwieszone byly swi~te obrazki, 
wianki Poswifilcane i palma z Kwielniej Niedzielf. 

Z dawna byly to widac panienskie pokoje, bo nad drzwiami 
pierwsze] komnaty widnial napis wielklmi iiterami: 

"W tej izbie, nie przystoi cii:bie." 
Tf; izbf,l wlasnie zajmowala Zuzla. srodkowCj Anulka, ostatniq 

JOZla, stamtqd byty schody do sionki i na dO!. 
Komnatka Anulki Iym sil? odznaczala, ie miala drzwi ri6!osz

klone, wychodzqce na ganek, otaczajqcy calq wiezf;l. Sliczny 
slamlqd by! widok na okolic\), na miasteez.ko, a bezposrednio na 
wirydarz zasadzony kwialami i ziolami, a znajdujqcy si~ pod 
oknami starosclny mi~dzy dworna skrzyd!ami zamku. 

W ten pamil?tny wiecz6r przyjazdu starosciankl r6Zanskiej w 
otwartych drzwiach ganku siedziala Anulka i Zuzia. 
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sp6ldzielni stanowi roczej elemenl de90 Jat dzialania Banku Sp61dzieJczego w Nasielsku (c.d. odcinek 7) 
koracyjny i slatystyczrlj. Idea i hasla 

Dzialalnosc bez nadzoru politycznego 
w latach 1990-1994 

Rok 1989 przynlOst bardZQ islolne 
przemiany PJI'tyczn8 i sJXlleczne oraz w 
zarzqdzaniu gostxJdarK& w naszym kra
ju. Rza;z jasna, ie Ie przemany miat)' 
wpIyw na dzialaJnoSc sp61dzielczoSd. 
Ctlociai w miejsce 3-ch partii J.Xlljtycz~ 
nydl p:mslalo kilkadziesiqt, 10 zadna 
niB ingercwala bezp::JSrednio w Sp-aI'vy 
mganem samorzqclowych sp6ldziell1l. 
Uslawa Z lutego 1990 roku. rozwiqza/a 
centralne I wojew'6dzkle zwiCjZki, Sp)l. 
dzielnie staty Sl~ wolnymi i nieZaleznymi 
organ1zocjami spoleczno-gosfXldarezy
mL Na przykladzie naszego tanku sp51
dzielczego dldalbym pokaz.ae zjawiska 
pozytywne i negatywne jokie pa.vslcly w 
mwydl YVaNnka;h spoleczno-politycz
rljd"t Jak przejawiala si~ walka 0 lepsze 
slancwisko ooz nadzoru politycznego i 
i 1gerencji z zBWn<jtrz. 

Nie ulegaw<jtpliwosd, ze niswtrqca· 
nie si~ fXlrtii politycznych w wewnl;ilrz
n sprawy organ6w sp6ldzielm nale;l:y 
przy/¢ jako zjaWisko J.Xlzytywne. Sp61
dzie nia jako rganizacja sJ.Xlleczno~ 
gospodarcza nie powinna byc podpo
rz<jdkowana zadnym partiom czy poll
lykom poniewai Jej o:lem jest prowa
dzenie dzialalnosa gaspodarczej die 
dobra czlonkOw i sroc'owiska. 

Likv.idacje oontralnych i wojew6dz
kich zwiqzk6v; generalnie tr<.eba 
okreslic jakozjawiska negatywne. COz 
z tego, ie BS slaly sil;) niezaleine i 
S3lwdziel e. ale rown=esnie zosta
tv fXlzbaWlone dorOOllwa i inslruktazu 
fachowego, konlroli i nadzoruze slrony 
wyspecjaJizowanycM slum. W kons 
~Nencji tyell zmian or8Z wprowadzenia 
okreslonego syslem u doprowadzilo 10 
do upad!oSci wielu bankaw. 

Jesl faktem, ie i bank spOldzielczy 
w Nasielsku r6wniez wpadl w pulapkll 
przy lJdzielaniu kredytu. Na skutek 
upadlosci 2 padmiotow gospodar
czych i nie splacenia pobranych kredy
16w w banku wytworzyla si~ trudna 
sytuacja ekooomiczna. Trzeoo tu wy
Jasnic, ze bank tym 2 p.g. udziel1l w 
okresie czerwiec 1990 - arzec 1992 
ogOlem 8200 min zL W tym okresie 
zostelo splaoone 5.500 min zI kapitalu 
i fX)nad 2 mid z! odselek. Pozoslala 
suma 2.700 min wrQI z biezqcymi cd· 

setkami j t zabezpieczona na mai&l
kacll dluznik6w, ktorych war1os0 pne
kracza zobowi'llania wobec banku_ 
Trz ba r6wniei wyjasnic, ie na skutek 
powstatel syluacji ekonomiczneJ w 
banku zostafa przep CM'8dzona kan
trola przez Nadz6r Bankowy oraz do
modlenie prokuralury wykaza.lo. ze 
kadra kierownicza nia znala obowii¥u
jqcych przepisOwi kierowafa na posie
dzenia zarz'Cjdu wnioski kredytowe 
przygotowane niezgoonie z obowiq
zuj<jC)'ml przeplsami. Wszczeg6lnosCf 
ootyczylo to konwBfsjl zadluzenia 

Zeby om6wic zmiany kadrowe, 
przyezyny oraz melody post pow- nia. 
nie spos6b pomin<?,c !aktll, is jut w 
t 991 roku nastqpila masowa likwida
cja zakladOw p-acy i zwalniani pra
cownik6w. Bezrotode stalo silii nieod
Iqcznym elemenlem r.owega systemu 
sjXlleczno-politycznego. W banku dla 
\'VSzyslkich zillrudnionych zabezpie
czono pra~. Pierwsze zmlany kadro
w oraz w zarzqdzlfl naSlqpily w 
czel\'IC1) 1993 r. Na skulek przedluza
j'-1cej silii moroby Pajqka A zarzqd od
woluje go ze stanowiska dyrektora I 

powierza to stanowisko Prz'lbyszowi 
WI. Rada Nadzorcza odwoluJe zzarzq
du P jC\ka, Gor 'kiego K. i SJJCh kie
go SI. FlJnkq~ prezesa zarzqdu moo 
J.Xlwierza Przybyszowi W., z-ea preze
sa zostaje Kozarzewska T., gfowny 
kSllilgOWY banku. W sklad zarzqdu 
wchodzq r6wniei, S\1kowska K. sl. 
ksi~gowy OWlnnica oraz Ognlewski 
WI. i Jaworski K. spoleczni dzialacze. 

Rok 1993 zamyka si~ nieznacznq 
nadwyZkq biiansowCj Jconak jui pier
wszy kwartal t994 r. zamyka si'il po-
waZnq slrat<j. Nadzor bankowy zafeca 
opraoowanie p-ogramu naprawc:zego 
z uwzgl~dnieniem OszczlldnoSci na 
fundusz plac. Wyst'ilpuje obawa. is 
naslClpi redukcja zatrudnienla. 

Wiosna w 1994 roku to okras !<.am
panii sprawozdawczo.wyborczeJ W 

banku. W zebraniach Grup CzIonko
wskJch na 450 czlonk6w bierze udzia! 
108 czlonk6w, kt6rzy wybierajq 71 
przedstawicieli. Wtym 50% \0 pracuw
nic.y banku. Will dekadzie czerwca 
1994 r. odbYl."'a sif;? Zebranie Przedsta

wicleli. Na 8 czlankow zarzqdu pa niq
cych lunkcje w Z8rzOldzie w 1993 roku 
tylko gl. kslf;gowy banku I sl. ksi~wy 
OfWinnlca atrzymujq ebsolulorium. 
Nie olrzymujq natomiasl absolutorium 
4 spoleeznych i 2 zawodowych czl. 
zarzqdu. ZP akoopluje zwolnienie z 
pracy 1/3 pracownik6w. ZP w'Ibiera 
15-osotow'l Rad!;J Nadzorcz::j w tym 5 
0s6b z poprzedniej kadBflcji. 

W dnilJ 1 lipca 1994 roku odbywa si'i! 
pieJWSZe J.Xlsiedzenie novvej Rady Nad
zorczej. Rada wybier<j na prze.v. rooy 
Krajewski~a H. ze Sv.1ercz. na z-w 
Jaskulskiego M. zWlnnicy. Reda OOwo
!uJedotychczasowy~ iwybiera no
wy w nastwui"A'm skladzie: prezes 
zarz'lJu GOrecki I. praccwnik UGVI Win
nley, z-ea p-ezesa Kraszewski R. eme
rylow8rlj MuczydBI, czlonkowie, KOZ8
rzewska T. gONny ksiWOWY, ~kowska 
K, sl. ksit;gowy OIWinnica, Kanigowska 
B. st. ksiw:>wy O'Swiereze. 

Nowy zarzqd odwoluje Przybysza 
1M. Z stano"Wiska dyrektora. zwalnia za 
zgodq ZWlqzkCNV zavvodowfcl'l 12 pra
OOrvnikew i zatrOOnia na stanoWlsku dy
rektora GOrecki~o Ireneusza prezesa 
zalZ<ldu. Podjl;ite decyzje i dokonane 
zmiany cdbyly Si'il w zasadzie w rmje
sl ' prawa (chociai: naruszenie statu
t~J mialo rniejso:) z zachaNaniem zasad 
demokratycznych i naleZy trakto."IaC to 
jako rzecz norn'Gl _Jednak jei. Ii si~ 
jest obseTWatorern w>,stfilPuj~ch zJa
wisk. fXlS1av i poczynari okr slonydl 
osob, melod dzialania, Il\Jdno SI'il oprzoc 
smutnym relleksjorn a w szczeg6lnoSd: 

ZP udzlela absolulonum 2 czjonkom 
ZBrz<jdu, kl6rzy z racji pelnionych fun
kcjj zawodowydl Sq odfXlwiedvalni za 
przygolowanie i skierowanie na posie
ozenie zarzqdu wniosk6w kredylo
wych. kt6re byly przygolCM'ane nie
zgodnie'Z atowiqzujqC)'mi przepisami, 
a nie udziela si~ absolulorium spolecz
nym czlonkom zarzqdu. kt6rzy w tym 
temaae nie poooszq Winy. Czlonkowie 
Rady Nadzorczej to w zasadzie ucza
WI ludzie, jednak rtIeznajqC)' siliJ na 
problemalyce bankowej_ lamiasl spel
nlac funkcje nadzorcze sq wykorzysty· 
wani iako narz~dzie w rozgrywka 
ml~dzy kadrq kierowni~ i praoowni
kami. W fXldejmowanych dzialaniach 
,zadk dlcdzi a imeres spoleczny, a 
przede wszyslkim 0 inleres okresla
nyd1 jednostek. Szereki eg61 czlonk6w 

Jakie tCNVarzyszyly przy powslawaniu ru
dlu sp6ldzielczego zoslaty zagutione. 
Odnosnie dokonanych zmian personal~ 
nydl odi:Jy1y si~ one bez Zadne{lo naci
sku z zeWl1<ltrz. Rada Nadzorcza fun
kcje przeYv'Odniczqcego rady i jego z-ey 
powierzyla bylym dzialaczom j czl. 
PZPR. Do 5--osolxM-\3go zarz~u wy
brano 3 osoby, IV tym prezesa ijego z~ 
r6NnieZ bylych czL i ~ialaczy PZPR. 

W dniu 17.06.1995 r. odbylo si~ ko
lejne ZP. kl6re m.in. dokonalo 003ny 
dzialania Banku w 1994 r. Mime, ze 
b1lans zamk!1<j1 si~ slral::j okolo 6 mId 
starydl zl, to wsZYSCf czlonkowie za
rzqdu atrzymali absolutorium_ Na uwa
glil zasluguje lak!, ze mimowniosk6w, 
by przeprCNVadzic tajne gfosowanie 0 
udzielenie absolulorium poszczeg6l
nym czlonkorn zarz<jdu, Przewodni
czqC)' obrad (przewodnicz.qcy rady) 
nie dopuscil do lajnego glosowania. 
Jak si~ pOzniej wypowiadali niekt6rzy 
przedstawiciele, przewodniCZqC)' rady 
spelnil sluzebnq roll( wobec zarzqdu. 
Byc moze w tajnym glosowaniu nie 
wszyscy czlonkowie otrzymaliby abso
lutorium. Godny ubolewania jest lakt 
zlekoewaZenia przez zarzqd i roclnydl 
wniosku 0 dokonanie zmian oprocen
tCNVania wklad6w oszcz~dnosdowyd1 
na kaZde iqdanie. Cbecnie oprocen
towanie w as wynosi: na ksiclZeczkach 
oszcz'ildnosciowych 6%, na r-kadl o/r 
7%. Nalom last w plac6wce PKO VI Na
sielsku oprocentONanie wynosi 11 % na 
ksiqieczkzch i 13% na r-kach o/r. Ta 
r6inica w oprocentowaniu moze spo
wod(J,'/aC, ze wkladcy przen10Sq si~ do 
PKO, a BS zostanie pozba.viony sn:x:!
kow na dzialalnosc kredytowq. Jak 
twiertizq niekt6rzy, ta oboi~tnoSc v~~ 
kszoSd obecnycl1 na ZP w tym lemacie 
wynika z taktu. ze jedni nie maj::j asz
cz~noSa a d, kt6rzy maiq aszcz~nos
d przenieSli swoje wWooy do PKO. 

Jakl ~dzie dalszy rozw6j spOldziel
czoSci w naszym kraju w og6ls, w tym
i sp61dzielczosd bankowej trudno jest 
dzisiaj dac odpowiedi. Bior<jc pod 
uwag~ stosunek do sp61dzJelczosd 
wladz parlstwowych zar6wno w mlnio
nym okresie jak j w okresie ostatnidl 
4--ch lat oraz stosu nek zawiedzionego 
sJXlleczenstwa do lej 'army na jej roz· 
...vj w najbli-zszym okresie nie ma co 
liczyc. 

Jaworski Krzyszlol 

Staroscina zwolnila je z wieczomej sJuzby. przygotowaty tylko 
d a pani podwlosnic~ i patynki sukienne, zapalHy lamplil oliwna, 

Frzed obrazem Matki Boskiej CZl;lstochowskiej nad klliJczniklem 
posz!y do siebie. 
Jozla, wielki spioch, t~ga t1usta dziewczyna, spi Jak zabita, ale 

dwom przyjacl61kom wcale si~ na sen nie zbiera. 
Nie widzialy si!? blisko Iydzien, Anulka byla w podroi.y, W 

Warszawie, lyle rzeczy widziala, ie w glowie jej silil mqci. Zuzia 
zas ciekawa, lyle pytan zadaje, i.e nie wiedziec, na ktore odpo
wiadac. 

- Sluchaj Zuzka, Jak mi jeszcze raz przerwiesz, to ani sl6wka 
wiliJcej nie powiem! - zawolala zniecierpliwiona dziewczyna. 

- No jui: m6w tylko, ani nie pisnfi!, moja jedyna, moja zlolal 
sluchaj, uszczypnij mnie jeieli si~ zapomnl;l. 

- Dobrze, zaczynam od poczqlku: 
- Jak tylko wyjechalismy za bram~, pani zacz~a spiewac 

godzinki: "Zacznljcie wargi moje chwalic Pannlil Swi~tq". Ja 
odpowiadalarn, a kolasa wpadala w wyboje i przechylala silil na 
wszystkie strony, potem kolo uderzylo °jakis korzen. Dorotka, 
kt6ra siedziala naprzeciw mnie, zleciala z siedzenia i uderzyla 
rnnie glowq W czolo, az mi swieczki w oczach stan~y. Musiala 
sil;l chyba zdrzemnqc przy naszym spiewaniu. Nareszcie wyje
chalismy z lasu i godzmki silil skonczyly. 

Juz i wies Golqtkowo, stanl;llismy. konie przeprz~gli, ruszamy 
dalej. Niedaleko Serocka palrz~ przez okno koJasy, a lu z boku 
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tuman kurzu,jeidzcy jacys. Szwedzi, bron Boie! Pani rozesmia~ 
la si? ze mnie, bo Szwedzi jui. sif;l przeciei. wyniesli, gdzie pleprz 
rosnie. By! to nie kto in ny, tylko kapitan laszcz z naSZq szlachttj. 

Podjechal bliiej, klania si~ i mowi: 
- Jasnie wielmoi:ny starosta pozdrowienie przesyla jasnie 

pani. Jedziemy na objazd las6w nadnarwianskich i na bindu
g1;l pod Sokolow, bo jeszcze jedna partia tratew popJynie do 
Gdanska. Jesli jasnie panl pozwoli, b!?dziemy lowarzyszyli za 
Narew. 

Pani pozwolila i pan Nikodem jechal przy drzwiczkach. 
- A pan Stefan Laszcz z drugiej strony dokazywaJ na bulanku, 

krfi!cqc wqsiki i zerkajqc za pann'l Ann'll - zawolala, nie mogqc 
wytrzymac Zuzia. 

- Zu&a! szczypifi!! - m6wi rozgniwana Anulka - wiesz, i:e mnie 
nie obchodzi wcale pan Stefan. 

Zuzia nie czekajqc, zerwala silil z podlogi i przewr6cila krze
selko z wielkim halasem. 

Obie dziewczyny wpadly do pokoju nasluchujCjc niespokojnie. 
- Widzlsz - szepnfi!la Anulka - zawsze masz mCjdre koncepty, 

brakuje tylko, zeby lowGzanka ustyszala i zjawila si~ jak mara ze 
stoczkiem w r~ku. Mialybysmy kazanie za te gawfi!dy nocne. Ja 
si~ rozbieram, sama soble wlnna jestes, ie silil nic wililcej ode 
mnie me dowiesz. 

I Anusia zacz~a rozplatac warkocze, zeby je na noe upia,c 
wygodnlej. 

(c.d.n.) 



KOMUNIKATY
 
ZarZCldu MleJSklego aSlelsku 

I. StOSOWt!18 do art. 18 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dn. 7.07.94 r. 
fOz.U. Nr 89 paz. 415) oraz Uchwaly R dy MlejskleJ IN Naslel
ku z dn.27.06.95 Nr Xta7/95 zawmdamiam 0 przystqplenJu do 

sporzqdzenla Mlejscowego Planu Zagospodarowama Prze
strzennego terenu budownJctwa jednorodzmnego obeJmuJClce
go dZlal1<lil nr 1212 przy ul.PolneJ 18 W Naslelsku. 

Zalnleresowanl mogq zgtaszac wnloski do opracowanego 
planu do Urz~du Mle/sklego IN Naslelsku do dnl3 8.09.95. 

- Burmistrz Mlasta I Gminy Naslelsk 

II. Zarzad MleJskl W Naslelsku uprzsjmle IntormuJ8 lokator6"... 
rlom6w komunalnych, i.e Istnl8Je mozllwo.M: wykupu z3Jmowa
nych ml8szkan na dogodnych warunkach. InformaCje w powyz
SZ8J sprawls moma uzyskac w Urz/ildzre MleJsklm, pokOI nr 6. 
~.""'''~~''oOooY.'''~~''''''''''~''-~oJo~)O''''''~~l',.;o...)~, 

~ 
. 

BIURO RACHUNKOWE i
t 

i -pefen zakres ksj~owOSci, rozliczenia VAT . 

t 6/akna cff~ 
II 06-130 NASIELSK, ul. Lesno 26u_»~~,J 
t"._ XJo;:M.~~-'.Y}I.,; »~""'~~~,'ICwI>;.::"X"OX'O'-;':'O'-"' Xio"'>;O(<; ..

Sami na spacerze ? 
- Nic podobnego ! 
Mqi pobiegl tylko 
za11Jowic reklamr 
w Zyciu Nasielska. 

Reklam~ W Zyclu Nasielska moina 
zamowlc W Redakcjl naszego pisma. 
lub kontaktujqc Sl~ Z Pracowniq Re-
k/amy Wlzualnej G(tfBf~ ,przy 
ul.Wisniowej 23 w-~asielsku - te/efon 
(0-238) 120 83. 

Zapraszamy ! 

:1iJ HYDRAULICZNO-SANITARNE 
: ryn y pev, l<sztoltkl meta/owe, zawory, 
~ grzeJniki c.o" boterie, zlewozmywokL 
J umywolki, sedesy, dolnopluki, wanny, IAtral:;~i~cgrc~ V! 

WO;ciech Makowski 
06-1 00 Pultu~k. uLKolejowo 5 

pol~ca : 

• w~iel wysokokaloryczny: 
-ko~tko 195·210zl/t 
- orzech 170- 195 71lt 
- groszek 155-170 71lt 
· mioly 115- 145 71lt 
• kob 280-300 z1/t 
• cement werkl I 20-1 40 zi/t 
• cement luzetn ]05-125 zi/t 
• wapne hydra!, 160-170 z!/t 

Celly Z3wltJr3jq podauk vA TI 

Zam6wlenia: telefon 
pultusk 24-07 lub 44-83 

codziennie r -21'-'J 

Zllpewnlamy traMport I 



"WKRA" Cieksyn przed sezonem 
Klub sportowy "Wkra" Cieksyn I Andzlna. Trzon zespotu s anowlq 

z051al zarsJestrowany w lislopadzle byli zawodnicy LZS Andzin, kt6rzy w 
j 994 roku. Inicjatorailli powstania sezonls 88189 wystfilpowali w cle
klubu byJi Andrzej Malon i Marek chanowskieJ Lldze Okr!;gowe). Pod· 
Gerasik dwa) radni Z lego terenu. stawowa szesnastka Klubu K 
Oballez weszll w sklad 7,osobowe· WKRA przedslawia sl.;1 nast~pujq' 
go Zarzqdu Marek Gerasik jako pre co: Andrzej Malon, Janusz. Malon. 
zes i AndrzeJ Malon /'ako wicepte Artur MaciCltek. Waldemar BiaJoru
zes. Ten ostalni pain r6wniez fun dz.ki. Miroslaw Smutkiewicz, Marek 
kcj~ trenera druiyny pilkarskiej. Po Gonat. Sylwester BialorUdzkl, Ro
zoslall czlonkowie Zarzqdu 10: Iza bert Olczak, Mariusz Czyzewski, 
Qsla Cichocka-Ropielewska, Adam Mariusz Z1emnieckl. Pawe! Konisle
Zegocki, Sylwester 8lalorUckl, Le wlcz, Ireneusz RutkowskI, Adam Ko
szek Zbikowski I Janusz Mikulski. sior, Emil Gonat, Pawel Ordak. Se· 

Podstawowym problemem dla bastian Mazurkiewicz. 
dzialaczy Klubu bylo zdobYCle srod Dotychczas druiyna rozegr la 
k6w na budow~ boiska pilkarsklego dwa spanngl z z.espolaml z. terenu 
oraz zakup sprz/ilIU sportowego. 00 gmJny, obydwa wygrywaj<jc. Przed 
tacjl;l na ten cel przekazala Rada rozpocz~ciem s z.onu w ciechano
Miejska w wysokosc! 10 tys. zl. Jak wskiej klasie A planowane SG jesz
twierdzi Andrzej Malon ta kwota jest cze trzy mecze, m.Jn. ze Zbikiem 
niewystarcza/'lCa na utrzymanle Nasielsk. Do czasu oddania wlasne
Klubu. Dlatego tei doda kowym go boiska (obecna plyta przygoto· 
irodlem finansowania SCI dyskoteki wana jest pod zasiew trawy) mecze 
i zabawy organiz.owane w udostfil b~dq rozgrywane na stadioniew Na
pnionej bezpiatnie przez. straiak6w sielsku. Dziatacze Wkry majCl na
rem1zle OSP. Zarzqd chliJtnle zawiq dziei~, ie rund~ rewaniow'l roze
zalby wsp6lpracl;l ze sponsoraml, 9raJq na wtasnym bOlsku w Clek y
ktorz.y dopomogiiby w linansowanlu nie. Plerwsz~ mecz w rozgrywkach 
Klubu. Wkra jesl Klubem posiadaJq lui 3 wrzesnla. 
cym trzy sekcje: pilkl noznej, siatko Zyczymy z.alem 5ukces6w spor
wej ltenisa stolowego. towych I finansowych dz.ialaczom i 

Najwll';kszq popularnosci'l cieszy sportowcom ,.Wkry" Cieksyn. 
si~ jednak pilka nozna.- Dwa razy w 
tygodniu Irenuje trzydziestu zawod
nik6w. gl6wnie z Cieksyna. 8orkowa Andrzej Waldemar Kordulewski 

Tabela Turnieju "Szostek" po rundzie wiosennej '95 

Miejsce druzyny Mecze PLJnkty Bramki Najlepsi 
1. Lesna 9 23 24-8 slrze[cy: 
2. AS Sportowa 9 22 39-14 13 - A. Ko
3. Warszawianka 9 19 28-14 nior, J. 
4. KS Winnica 9 15 31-21 Wisniewski 
5. Barcelona 9 13 30-18 12 - P. Wil
6. Bawaria 9 13 20-26 ga 
7. Corintians 9 8 17-29 
8. lzy Sortysa 9 7 18-37 
9. Orzel Nowa Wies 9 5 19-41 

10. FC Sanibud 9 2 16-33 

Terminarz fundy rewaniowej 
I kole]ka (19-20.OS) Barcelon . Corinlian
 
KS Wlnnlea - Lesna W rszawianka, Lesna
 
AS Sportowa. Orzel N,W. Orzel IN W . lzy Soltysa

Conntians . Fe SanlblJd VI kolelka (23-24.09)
 
Bawaria ' Lzy SoJrysa AS Sport wa· Carinl/ans
 
Warszawlanka ' Barcelona KS Wlnnlca - t..zy Soltysa
 
II kolejka {26-27.OS} F Sanibud - Barcelona
 
KS Winnica' Orzel N.w. Warszawianka . 8awaria
 
AS Sportowa - Barcelona Orzel N.W. - Lasna
 
Lesna - Sawada VII kolejka (30.09-01.10)
 
Corintlans . Warszawlanka AS Sportowa - lzy Soltysa

Lzy Soltysa - FC Sanibud KS WinOlca . Warszawianka
 
III koleJka (02·03.09) Orzel N,W. - FC Sanibud
 
Corintlans - Orzel N.W. Corintians - Lesna
 
AS Spor1owa - KS Wlnniea Sawada - Barcelona
 
Lesna ' Barcelona VIII kolejka (07·oa.10)
 
Bawarla . FC Sanibud AS Sportowa ' Warszawianka
 
Lzy Sollysa - WaJ5zawianka Lesna - Fe Sanibud
 
IV kolejka (09-10.09) KS Winnica . Barcelona
 
AS Sportowa - Lesna Corintlans - Lzy S Hysa
 
Corintians - Sawaria Orzel N.W_ -Bawatla
 
Fe Sanlbud - KS Winnica IX kolejka (14-15.10)
 
Barcelona - Lzy Soltysa As Sportowa - Bawaria
 
Orzel N.W. - Warszawlanka Warszawlanka . Fe Sanibud
 
V kolejka (16-17.09) Lesna -lzy SDttysa
 
AS Spartowa . Fe Sanlbud KS Wlnnlea - Corinlians
 
KS Winnica· awaria Orzel N'w. - Barcelona
 

Letnia krzyZ6wka mitologiczna nr 6/95
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POZIOMO: 
2, mit. kr61 zamienial'\cy dotykiem przedmioty w zloto, 4 - rzym. opiekunka 

ognlska domowego, 8 - gr. b6g morz. 10 -~. bogini, jej atrybutem jest sowa, 
13 - gr. bog wialru zachodnJego, 14 'g1. 6g wa)ny, 17 - c6rka Nereusza, 
matka Achillesa, 18- nimfa, ulubienica Artemidy zamieniona przez Zeusa w 
drzewa laurowe, 19 - staroi. nazwa Trol, 20 ' rzym. nimfa wodna, wg 
Werglliusza siostra Tumusa. 21· gr. boglni mysliwstwa, sios1ra Appolina, 25 
- rzym. b6g mledzy I granicy. 26 - gr. boglnl msclcielka zbrodnl. 28 - rzym. 
olbrzym, rozb6jnik zamieszkujClCY grot!; na zboczu Palatynu, zablty prz z 
Herkulesa, 29 - rzymski b6g m6rz, 30 - gr. matka Kastora I Polluksa, 31 'gr 
boiek la~odnegowiatru. 34, gl. muza poezii mllosnej, 36 - b6stwo rzymskie 
utoisamlane z gl. Kronosem, 37 - gr. bogln zwyci~stwa. 

PIONOWO: 
1 'podziemne wlliJzienle Tytan6w w Hadesie, 2 - gr. czarodziejka, zona 

Jazona, zgladzlla swe dzieci I uciekla do Aten, 3 - W. c6~a Kronosa I Rei. 
siostra i ma!zonka Zeusa, 5 - syn Aresa i Afrodyty, )ego at~butern jest/uk i 
strzaly, 6 - gr. b6stwa ladu w przyrodzie, p6r roku, 7 - :r z osllwe demony, 
sprawCZYnle wszelkiego zla, harpie, 9 - W. nimfy zr6 lane. 11 - muz.a z.e 
zwojem, opiekunka historii, 12 - sylen fryg jski, mistrz gry na aulosie, odarty 
ze sk6ry przez Apolilna, 13 - muza - patronka Iltki (radosna), z aulosem w 
r~ku, 15 - tarcza z. glowCl Meduzy - alrybut eusa, 16 - rzym. b6stwo 
oplekuncze zlama, 22 - gr. bo~inl z k!osaml w r~ku, c6rka Kronosa i Rei, 
rnatka Psrsefony, 23 - gr. boglnl opiekunka iycia rodzlnnego, gmlnnego, 
panstwowego, 24 - czarodziejka, c6rka Hellosa. zamienila cz~s6 towarzyszy 
Odysa w wleprze, 25 - gr. bogin! .,Slepego'· losu, przedslawiana z rogiem 
oblitosci i sterem w dloni, 27 - syn Illlalzonek GaL ojciec ~an6w i cyklop6w, 
30 - rzym. opiekunowis posiadiosci wiejsklch, dr6g I podr inych,31 - gr. syn 
Kronosa I Rei, wszechwladny i "gromowladny", rzym. Jowlsz, 32 • rzym. 
b6stwo las6w gorskich, opiekun pasterzr' utoisamiany z gr. Panem, 33 
rzym, b6g wojny. 35 - gr. corka Uranosa Gai - matka Zeusa. .. , 

Rozwiqzaniem krzyz6wki nr 5/95 z lipcowego numeru "Zycla asielska" 
jest mysl 8. Shawa - "najwi~csj nieporzqdku roblq cl co robi,! porzqdek". 
Nagrod/il - niespodziank~ wylosowala p. Gabriela Szezyplnska z Naslelska, 
serdecznie gralulujerny i zaprasza~~ ~o Redakc]i po odbi6r nagrody, 

Rozwiqzaniem krzyz6wki sierpnlowej jest sentencja lacinska kt6rq t1alezy 
odczytac z kralek oznaczonych cyframl w prawym dolnym rogu od 1 do 16. 
Na,rozwiqzania oczekujemy do dn. 7.IX.95 r. 

Zyczymy przyjemnej z.abawy z. milologlCl. 
Opracowal: M.w. i SL 

REPERTUAR FILMOWY
 
kina "NIWA"
 

sierpien . wrzesien '95
 
17-20.08.95 07-10,09.95 
"Epidemia". sensacy/ny. prod. "W sl\Jsznej sprawis", sensacyJ-

USA. ~OdZ. 17.00. ny. prod. USA, godz. 17.00. 
23- 0.08.95 14-17.09.95 
..Glupi i glupszy", komedia, prod. "Znak smoka", fanlaslyczno-

USA. godz. 17.00, 19.00. przygodowy. prod. USA goelz. 17.00 
01- 3.09.95 
"Prowokator", dramal sensacyj- Wszystklch milosnik6w kina ser

no!.SYChOlogiczny, prod. polskie], decznie 
go z.17.00. ZAPfiASlAMY!!! 

CI
 
Z..p61 redBl<cyjny:
 
A Kordulow"'l. A SlamirowskJ, A Z.wadzkl, M Was,erzytlS!<1 Zdi~cm: 1. zawadzkl_
 
P'oiel<t wini.v OIUZ Slrona rekJamowa M Grubed<1 
Adroo AadakcJi; 
Kine "N~a- VI NaSl~I,*" ul Ko~luszkl \2, lel \2-343 
51<1 d I!aman,. kompul.row~ "GRAFIKA" C,.ohanOw. ul 50<."''''''090 ...''4, lei 72'26-82A I L D'uk Zaklad l'Iyd"wnlClo-Pol,gral,czny "ARJADA" Cieohanow, ul AobdnlCzo 5 101. 72·20-32 


