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Sejmik bez stanowiska!

SKR w ak(ii i

. Po raz dru~i prezxdium Sej"!likU SamorzEjd~wego woj.
cle~hanowskle.gozaJ~owal,? Sl~ spr~w.'l podzlalu naszej
Gmrny. a po.sledzenlu w dnl~ 4 wrzasnla zapoznano si~ z
doku~entaml dostarczonyml przez Aad~ i Komlsj~ dIs
Pod~lalu., ~6re tym. razem byly k0'!1pletne. Nieoficjalnie

d,?wJedzl~lJ~mysl~ze pod~zas dluglch'oprad nie zaj~to w
tel ~prawJe zadnego stanowiska. Teraz dokumenty IrafiEj do
wOJewa~y: i po wydaniu opinii zostanEj przeslane do Urz~du
Rady MIOlSt~6~. Ostat~cznll .decyzj~ co db lasOW' naszej
G.mlny podeJml~ premier.. T~z przed pasiedzeniem prezy
diU",,;. przewodnlc~lIcy selmlku pas.al. Ja.n .MClczewsk. spot
kalsl~ z przewodnJcz'lcym Rady Mle/sk,el Tadeuszem Mo
dzelewski rh.
(awk)

1 wrzesnia 1939 r.
w pami~ci nasielszGzan
Dobrze to ezy ile, ie 56 rocz
nica wybuehu II wojny swiatowej
min~la bez wi~kszego echa.
Czas zadera w pamil1ci ludzkiej
wydarzenia. kt6re w dziejach
naszego narodu, wydawac by
Sl('! moglo, winny zostawic trwa
Iy slad. To prawda. ie nie moi
na bez przerwy rozdrapywac
ran. ale jeieli chcemy. abysmy
my i n!lsi potomkowfe nie prze
zy~all ponownie okropnosci
wOlny, musimy pami~tae 0 prze
sZlo~ci lej bliiszej I tej dalszej i
wyCll:tgnqC z niej wnioski na
przyszlosc, abysmy mqdrzy byli
przed szkodq a nie po szkodzie.
W celu przybliienia czytelni
kom wydarzen z 1 wrzesnia I
pierwszych dni wojny odwiedzi
lem kllkoro mleszkar'le6w na
szego miasta i gminy przebywa
jqcych w tym czasie na naszym
terenie. Chodzilo mi bowiem 0
10, j~k te tragiczne wydarzenia
przezywaJi mieszkancy miaste
czka i okolic.
. W tym czasie Qranica polsko
ntemlecka przeblegala niecale
100 km od Nasielska, co przy
6wczesnej tech nice wojennej
pozwalalo wrogowi dotrzec tu w
clClQu kilku godzin. Nic wi~c
dz!wnel;l0, ie jui pierwszego
dnta wOJny ludzle oklejall papie

rem okna, bo 10 mialo ie zabez
pieczyc przed stluczeniem. Wy
dawalo Sl~ to tym bardzlej po
trzebne, ie juz w pierwszym
dniu wojny spadly trzy plerwsze
bomby w ok.ollcy WSI Mogowo.
Jak wynika z relacji pana Ry
szarda Secha nie byly one
prawdopodobnie przeznaczone
dla naszej okolicy. Wydaje si~,
ze goniony przez polskie mys
liwce niemieckl bombowlec
zrzucil je, aby lal\viej m6g1 ucie

kat.
Wiese 0 wybuchu wojny prze
chodzila z ust do liSt. Radio bylo
rzadkosci q, wi~c ci, kt6rzy je
miell, wystawiali w otwartym ok
ie, aby przechodnie mogJi usly
szee najnowsze komunikaty.
Uhce i dragi wokol miasta zapel
nily si~ tymi, ktorzy byli w drodze
do swoich jednostek wojsko
"'Ych i tyml, ktorzy Ich iegnali.
Jui. w pierwszych dniach zapel
nily sifi) tei Uciekinierami. Pelna
ludzi byla naslelska stacja kol 
jowa. Narastala atmosfera slra
chu i przerazenia. Powililkszali
je pojawiajqey sj~ lu i owdzie
ludzie, kt6rzy opowiadali przera
iajCjce wiesci 0 bestialstwie Nie
mcow - 0 rozstrzeliwaniu m~i:dokor'iczenie na sIr. 4

Znlwa dobiegly konca,

Zniwa '95 zakorlczone. Ma
gazyny zapelnily si~ zlocislym
ziarnem. Niemalq rol~ w po
myslnym ich zakonczeniu ode
grala nasielska SKR. Zatoga
pod kierownictwem prezesa
Wojciecha Sierzputowskiego
starannie przygotowala si~ do
Ich przeprowadzenia. Zaklady
UsWg Mechanizacyjnych w
Nasielsku, Cieksynie i Krzycz
kach oraz zaktad naprawczy
Jui w polowie lipca gotowe byly
do wykonanla zJecen rolnik6w
z teren6w calej gminy. Dyspo
nowaly trzynastoma kombaj
nami I czlerema prasami do
slomy oraz przygotowaly dzie
si~c zestaw6w do transporto
wania zb6Z. SKR zebral zboie
z 1700 ha oraz sprasowa! slo
m~ na areale 200 ha. Najle
pszy kombajnista pracowal
przez 190 godzin.
Akcja iniwna Jest gl6wnym
irodlern dochodu dla SKR. Cie
szy wi~c zwifi)kszona ilosc za
m6wier'l. Wszystkie zam6wienia
zostaly wykonane terminowo.
Nie bylo skarg na jakosc i termi
nowosc uslug. Nlelieme awarie
byly szybko i skulecznie usuwa
ne. Dyzury ekip remontowych i
kierownictwa zakladu lrwaly
przez caly okres iniw od godz.

7.00 do 20.00. a w wyjqlkowych
sytuacjach i dluiej. Sp61dzielnia
stosowala ceny konkurencyjne,
tzn. 90 zl za godzin~ pracy kom·
bajnu i 45 zl za godzinfil pracy
prasy. Ceny slosowane przez
ten zaklad stanowiq pewnq ba
rierr; wok61 kt6rej ustala si£? ceny
uslug prowadzonych przez oso,
by prywatne.
Prezes
Sierzpulowski
skromnie mowi, ie pornyslnle
przeprowadzona akcja 10 w
duzej mierze zasluga pi~knej
pogody I such ego zboia. Je
slem przekonany, ze te czyn
niki llIewqlpliwie mialy wplyw
na sukces, ale wydaje sif;l, ie
byl to wplyw minimalny, a 0
wszystkim zadecydowalo do
bre przygolowanie sprzfi)tu, fa
chowose zalogi i wlasciwa or·
ganizacja pracy.
Opr6cz zbioru zb6i nasza
SKR proponuje rolnikorn uslugi
w postaci orki, kullywacji. opry
sk6w. koszenia traw. nawoie
nla gleb oraz solidne wykony
wanle naprawy sprzr;tu rolni
czego.

AZ

Z prac Zarzqdu
Tylko raz w ciqgu ostatniego
miesiqea obradowal Zarzqd.
Gl6wnym zagadnieniem rozpa
trywanym na Iym posiedzeniu
byla analiza wykonania budzetu
za pierwsze polroeze obeenego
roku.
Drugim problemem, kt6remu
poswil;'eono wiele ezasu byla
sprawa targowiska miejskiego.
przygotowano projekt zmiaI1 1'1
jego regulaminie. Wiqze sir;: to z
petyej.ami handl~.i~eych, .mjesz~
kaneow posesjl 1 wtaselclell
sklepow oraz ZGKiM prowadzq
eemu 10 largowisko. Interesy
tyeh Irzeeh podmiol6w Sq ze so
b q sprzeczne.
Poza lym: pozytywnie uslo
sunkowano si~ do prosby UPT
w Cieehanowie 0 zarezerwowa
nia dzialki pod budowc;! nowej
poezly: rozlozono na raly
ZGKIM-owi naleznosc z tytutu
uzylkowania targowiska za mie

siqc sierpicr'i; zdecydowano, ze
sprawl;! zwolnlonej nauczycielki
zer6wki rozpalrzy sic;! po wyslu
chaniu oplnii KomisH Oswiaty i
zainteresowanych plac6wek;
petyei~ mieszkar'ie6w osiedla
Plonska przekazano Komisji In
frastruktury; nie ustosunkowano
silil do pisma ZGKiM odnosnie
sprawy zaplaty za korzyslanie z
wysypiska smieci przez pana
Borkowskiego, poniewaz roz
wiqzanle tego problemu lezy 1'1
kompetencji tego zakladu; Kolo
Os6b Niepelnosprawnych przy
znalo 200 zl na wYJazd integra
cyjny do Lidzbarka Welskiego;
ustalono podwyiki pJac dla pra
cownikow bibliotek; przyj~to
projekl uehwa!y wprowadzajCj
cej do budietu dodatkowe srod
ki, b~dqce tzw. dotaejaml celo
wymi.
Notowal AZ

Obradowata Rada
13 sesja Rady zostala zwola
na na wniosek grupy radnych i
odbyla si~ w dniu 17 sierpnia.
Celem jej byto podjl;lcie uchwaly
w sprawie wystClpienia do Rady
Ministr6w 0 dokonanie podzialu
Gminy i Miasta Nasielsk. Za
uchwaJ q glosowalo 9 radnyeh,
przeciwko uchwale 15 radnych.
W tym samym stosunku (15:9)
przeglosowano wniosek 0 roz
wiqzanie komisji konsultacy;nej
powoJaneJ dla przeprowadzenia
konsultacji 1'1 sprawie podzialu
gminy.
W dalszej czc;!sci obrad Rada
przyj~la uchwaJy: w sprawie
zbycia nieruehomosci przy ulicy
Kilinskiego 29a i 29b oraz War
szawska 48 i Warszawska 50;
oddania SKR-owi w uzytkowa
nie wieczyste dZlalek: 1'1 sprawic
uslalenia ceny 1q zyta do obli
czenia podatku gruntowego.
Cen~ tl;' ustalono na 18 zl za
kwinlal.
W kolejnym punkcie rozpa
lrzono plsma skierowane do Ra

dy. I tak poslanowiono: wniosek
1'1 sprawie uporzqdkowania
handlu na ul. Mlynarskiej 1'1 dni
powszednie moze bye zalatwio
ny poprzez podj~cie nowej
uehwaly zmieniajqeej regulamin
targowiska. Projekt nowej
uchwaly 1'1 lej sprawle przygoto
wuje Zarzqd; sprawa budowy
wodociqgu we wsi Kol nia Bor
kowo b~dzie zbadana przez Ko
misj!;l Rewizyjnq, a wnioski bfildq
przedstawione Radzie; 1'1 Ra
dzie NadzorczeJ ZOZ 1'1 Putlu
sku nasz<j gmin~ nadal repre
zentowal bf;ldzie radny Stani
slaw Tye; nle zajmowac stano
wiska 1'1 sprawie lokalu zast~
pezego dla lokatorki z budynku
przy ul. Rynek 19, poniewal
sprawa ta nie lezy 1'1 kompeten
cji Rady; bez podjlilcia decyzji
pozostawic sprawf; podj~tq 1'1
pismie pelnomocnika firmy
.. W~gielek" w sprawie odsetek
za nietermlnowq splat~ zadlu
zenia.
Notowal AZ

BuclZet na
Dobrze przebiega realizajca
budzetu po stronie dochod6w i
wydatk6w 1'1 pierwszym p6lro
ezu blezClcego roku. Do konca
czerwca 1'1 kasie gminy znalazlo
sif; 54% planowanego dochodu.
Wydalki Sq natomiast 0 2% wif;
ksze niz planowano. Ostatecz

lyelE
NASIELSKI

"piqtk~"

ni w tym czasie dochady bu
dietu wynosily 2.148.401 zl a
wydatki 2.101_376 zl. Oznacza
to, i.e byla nadwyika 1'1 wyso
kosci ponad 48 tys. zl. Najlepiej
splywaJy doehody z podatku rol·
nego, podatku od srod ow
transportowych i podalku do
chodowego ad os6b flzycznych.
Prawie w 100% zrealizowano
Jui planowane wplywy z tytuJu
wplaty skarbowej. W budzecie
zaplanowano kwotl;! 100 tys. zl,
a wplyn~lo juz 99.835 zt. Nalezy
sil;! spodziewae, ie wplyyvy na

koniec roku powinny bye 200
300 tys. wl~ksze niz zaplanowa
no 1'1 budzecie.
Jezeli chodzi 0 wydatki to na
lezy spodziewac ilil niedoboru
w Irzech dzialach: wydatki na
Ulrzymanie administracji, utrzy
manie przedszkoli i dolaeja dla
ZGKiM. W tym oslatnim przy
padku zaplanowano dolacjl;! na
caly 1995 rok 1'1 wysokosci 130
tys. zL W eiqgu pierwszych
szesciu miesi~ey przekazano
110 tys. zl. Oszczl;!dnosci po
winny wystqpie 1'1 wydatkach na
opiek~ spolecznq i klasy ,,0".
Jezeli chodzl 0 IZw. sfer~ male
rialna to 1'1 pierwszym p6!roczu

budzet finansowal nasllilPujqce
Inwestycje:
- hala sportowa - 90.133 zl
. gazociqg . 86.081 zl
- stacja uzdatniania wady
177.339 zl
- wodociqg i wi ejskie - 88.105 zt
- drogi wiejskie - 177.268 zl
lqczne wydatki na inwestycje
wynoszq okoto 30% wszystkich
rozehod6w. Analizujqc realiza
cj~ budietu 1'1 pierwszych szes
ciu miesiqcaeh br. nalezy oeze
kiwac nadwyiki, kl6ra pozwoli
zrealizowac wszystkie zamie
rzenia Rady na ten rok.
(aw."-.)

Informacja 0 wydatkach na drogi
gminne za p61rocze 1995 r.
1. Praca r6wniarki (na terenie ealej gminy)
2. Ustawianie znakow drogowych
3. Remont drogi Mogowo (transport zuzlu)
4. Transport iwiru na Lubomin
5 Transport zwiru na Jackowo WI.
6. Zakup zwiru na Jaekowo WI.
7. Transport zwiru na dragi 1'1: Zaborzu, Nowej
Wsi, Cegielnic;! Psuckq, Studzianki,
Klildzierzawice. Lelewo
8. Transport zwiru na Studzianki, Kl;!dzierza
wice, Jask6!owo. Lubomin. Pianowo
i Mogowo
9. Za dokumentacj~ technicznq i nadz6r na
drogach
10. Naprawa przepus u na drodze 1'1 Kosewl8
11. Zakup I transporlzuzlu na drogi gminne, jak:
Jackowo. Pianowo, Df;binki, Ci kSyll,
Piescirogi, Siennlca, Paulinowo i inne
12. Rury stalowe na drogt;? 1'1 MIl;!koszynie
13. Modernlzacja drogi Krzyczki-G!od6wek
14. Za drog~ 1'1 Creksynie
15. Zakup posp6!ki

9.368,14 zl
696,45 zt
97,53 zl
671,00 z!
9.119,00 zl
1.890,00 z!
- 4.920,00 zl
- 7.544,00 zl
3,814,64 Zf
374.50 zl
- 11.160.00
300,00
- 62.042.73
- 59.255,53
- 5.542,60

zl
zl

zl
zl
zl

Razern drogi za I polrocze

- 177.268.62 zl

Faktura za wykonanie nawierzchni
bilumicznej 1'1 Krzyczki. Nuna na kwot~

- 124.635.00 zt

KROTKO
Dyreklor na oczyszczalni
Pod kOnlec sierpnia zlozyt wi
Zytf; w Nasieisku dyrektor Wy
dzialu Ochrony Srodowiska
Urz~du Wojew6dzkiego Tade
usz Pikus. IN lowarzyslwie bur
mistrza i przedstawiciela firmy
"Sajmex" (nabywca nierucho
mosci budowanej mleczarni
przy ul. Plonskiej) dyreklor od
wiedzil niedokonczonq oezysz
czalnic;! sciek6w przy ul. Kolejo
wej. Wydzial Ochrony Srodowi
ska UW zbada Jaki jest stoplen
realizacji lej budowy oraz okresli
mozliwosci dokonczenia oczy
szczalnl na potrzeby miasta Po
ewentualnym uruchomieniU in
weslycji oczyszczalni przyjmo
f
walaby okolo 2000m sciekow,
eo 1'1 pelnl zaspokoiloby potrze
by rniasta oraz inwestycji reall
zowanych na ul. Plorisklej i
Przemystowej. Aby odprowa
dzie scieki kcmunalne z terenu

Nasielska nalezaloby wybudo
wac przepornpownili! t10czqCq
scieki do oczyszezalni.
PKP daje wod~
Po Piescirogach Nowych
r6wniez mieszkar'icy Piesciro
g6w Starych uzyskali mozliwosc
dostc;!pu do kolejowej Stacji Uz
datnlania Wody. W ostatnich
dniach sierpnia burmistrz uzy
ska! zgodlil od odpowiednich
sluib PKP na zwi~ksz.enie ilosci
odbieranej wody dla mieszkari
c6w Piescirog6w. Aktualnie
trwaJa koricowe prace nad do·
kumentacjCj teehniczq wodociq
guo Jeszcze w tym miesiqcu b~
dzie ogloszony przetarg na wy
konanie inwestycji. Pierwsze
prace powinny rozpoczqC si~
r6wniez we wrzesnlu. Dlugose
wodociqgu blildzie wynosila
okolo 2 km. Siee powinna doG.d. na str. 3

Z zYCIA lVlIASTA I GlVIIlVY'
KR6TKO
dokonczenie ze sir. 2"

trzec do kjlkudziesi~ciu odbior
c6w. Kazdy zai nteresowany
mozliwosci q doprowadzenia
wody biezqcej b~dzie musla!
wplaci6 kwot~ 800 zl.
Chadnik dla Koscielnej
Ruszyl ad dawna aczekiwany
remont chodnika na ul. Kosciel
nej. Przelarg na ulozenie nowej
nawierzchni z kostki typu polbruk
wygrala nasielska firma .,Lachen
2
drowicz" oferujqcwykonanie 1 m
nowej nawierzchni za kwol~ 25 zi.
Prawy chodnik ul. Koscielnej w
calosci b~dzie pokryty nowq ko
slkq, natomiasl lewy od ul. MIy
narskiej do ul. Kozlej.
Pal~cy sierpier'l
Od stycznia do koflca sierpnia
odnotowano na terenie naszej
Gminy 44 pozary z czego 16
mialo miejsce w miescie. Sier
pieri byl szczeg61nie trudny dla
nasielskich strazak6w. Susza
sprawi/a, ie nasi ochotnicy mieli
peine r~ce roboty. Do konca
maja straty wynikle z powstania
pozar6w wynosily okolo 6 tys.
zl. W minionym miesiqcu straty
byly kilkakrotnie wi~ksze. Naj
cz~stszymi przyczynami po
wslawania plomieni byly: pod
palenia, nieostroine obehodze
nie si~ ludzi z ogniem otwartym
oraz niesprawnosc urzqdzeri i
inslatacji elektrycznych.
Jest Kamitetl
Wczesniej nii sif;J spodziewa
lismy powstal Spoleczny Komi
let Telefonizacji ul. Plonskiej i
osiedla Krupka. Na spotkanie
zalozycielskie do UrzliJdu Miej
skiego przybyla 35 os6b. Goso
mi byli burmlstrz Wojciech
Ostrowski i dyreklor pultusklego
oddzialu TPSA J. Lewandowski.
Zebrani wybrall 3-osobowy Za
rzqd SKT w skladzie: Ryszard
Nowak, Edward Popielarski i
Zolia Zakrzewska. Prawdopo
dobnie z tego lerenu przyb~dzle
okolo 50 nowych abonent6w.

Na specjalnie utworzone konto
zbierane Sq pieniqdze. Pier
wsza grupa mieszkanc6w Krup
ki i Plonskiej b~dzle mogla tele
lonowac juz na przelomie
wrzesnia I paidziernlka. Pozo
stale 100 numer6w b~dzie pod
lqczone w dalszej przyszlosci
na tych ulicach gdzie islnieje no
wa slec kablowa.
WC}skotor6wka do Iikwidacji
Wizyt«;l burmistrzowi zlozyll
przedstawiciele zalogi kolei Wq
skotorowej z Nasielska. Gos
ciom lowarzyszyl radny Ry·
szard Sech. Celem wizyty byla
prosba 0 jnlerwencj~ w sprawle
uratowania dalszego funkcjono
wania linii Nasielsk-Pultusk. Po
kilkumiesit?cznym okresie nie
pewnosci co do przyszlosci Wq
skotor6wki, Dyrektor Generalny
PKP Aleksander Janiszewski
podpisal decyzjf;J 0 likwidacji
"ciuchci" z dniem 1 listopada
biezqcego roku. Przypomnijmy,
ze linia Nasielsk-Pultusk zostaJa
urucllomiona w 1953 rokU.
Przez ponad 40 lat przewozlla
kilkanascie milion6w pasazer6w
i kilka milion6w ton towar6w.
Dluznicy budietu
Na lacznq kwot~ 319 tys. no
wych zlotych zalegajq budzeto
wi gminy obecne i byIe przedsl~·
biorstwa gospodarki uspolecz
nionej z tytulu nie zaplaconych
podatk6w od nieruchomosci
Sposr6d 10 dluinik6w rekordzi
slq Jest Sp61dzielnia Pracy w
Siem icy (w Ilkwidacji) z zale
gloseiami sil;lgajqcymi 130 tys.
zl, na drugJnl miejseu jest byla
ROSP z Pul1uska, kl6ra winna
jest budzetowi 65 tys. Wsr6d
aktualnie dzialajqcych firm naj
wi(lcej zalega .. instal" (39 tys.
zl) i Gminna Sp6ldzielnia (11
tys. zl). Naj/epszymi plalnikami
podatku od nieruchomosci Sq
przedsif;Jbiorstwa panstwowe
Jak: kolej, telekomunikacja, ban
ki, kt6re w terminie wywiqzuj&
si~ ze swoieh zObowiqzan.

Spotkanie kombatant6w
W dnlu 26.08.1995 r. w sali
Kina "Niwa" w Nasielsku 0
godz. 9.00 odbylo si~ zebranie
cz/onk6w i podopiecznych Kola
Zwiqzku Kombatant6w Rze
czposp'0litej Polski i ByJych
Wil?znl6w Polilycznych w Na
sielsku. Na zebraniu bylo obe
cnych 127 os6b. przed rozpo
cz~ciem zebrania uczczono pa
mifilc zmarlych czlonk6w miej
scowego kola jednominutowq
ciszq. Czlonk6w zebrania zapo
znano z uchwalq Kongresu 11
Zjazdu KRzP i BWP w Warsza
wie z dnia 10.1 1.1 994 r. Na ze
braniu w dyskusji wililkszosC
czlonk6w zabierala glos w spra
wie werylikacji oraz uprawnien.

Wrl;lczono Medale "Za udzlal w
wojnie obronnej 1939 r" nliej
wymienionym osobom:
1. Cieslakowi Jerzemu
2. Wyszynskiemu Janowi
3. Slasklemu Leonowi
4. Rysztowi Wadawowf
5. Wojciechowskiemu Igna
cemu
6. Ziemickiemu J6zefowi
7. Malanowskiemu Zbignie
wowi
8. Jask610wskiemu Czesla
wowi
Medale wr~czali czlonek Za
rzqdu Wojew6dzkiego w Ciecha
nowie Jerzy Kolakowski i Prezez
Kola ZKRZP i BWP W Nasielsku
Wroblewski Stanislaw.

"Kiefbaskowe" spotkanie krwiodawc6w

Czolowl naslelscy krwiodawcy przy ognlsku.

P6inym popoludniem 4 sierp·
nia na malerikiej ICiczee za
osiedlem .,Warszawska" zaplo
n~o ognisko. S!ychac gwar roz
m6w, Irzaski palqcego si~ drew
na. skwierczeni przypiekanej
na ogniu kielbaskl, tak smakowi
ta won rozchodzi sil? dookoJa.
To krwiodawcy z klubu HDK
przy Urz~dzje Miejskim w Na
sielsku spotkali si~ na letnim ze
braniu. PIf;Jkna pagoda skusila

aby wyjsc poza mury Urz~du.
Chot nle wszyscy mogli przy
bye, bo Irwaly i:niwa. bo pozno
wraca slfil z praey 2 dojazdu, ci
co na spotkanie przybyli bawili
si~ doskonale aZ do zmierzchu.
Om6wiono sprawy klubowe, a
taki:e uzgodniono dalszq po
moc dla Edyty Kowa skiej z Na
sielska, dla kt6rej oddano juz ok.
71 krwi.
M'w.

Sprzqtanie swiata... i naszej gminy
Jui: po raz drugi w ramach
og61noswiatowej akcji "Sprzq
lanie Swiala" odb~dzie si~ w na
szym kraju wielkie porzqdkowa
nie. W tym roku b~dzieillu 10
robie w dniach, 15, 16 i 17
wrzesnia. Rok
i 995
zostat
ogloszony Euro
pejskim Rokiem
Ochrony Przyro
dy. GI6wnym pa
lronem calego
swiatowego

ze nawet w najbardziej czystym
domu odbywajq si~ niekiedy ~e
neralne sprzqtania. 0 tym, Jak
bardzo potrzeba generalnych
porz qdk6w na terenie naszej
gminy nikogo nie potrzeba prze
konywa6. Stosy
smieci w lasach,
tony smieci w
przydroinych
rowach, zapy
ziale centrum
miasteezka wy
mownie swiad
przedsl~wzi~cia
CZq, ie nie je.st
Jest Or9anizaeja
najlepieJ w na
Narodow Zied
szym otoczeniu.
Na zdi~clu. DZle~i ze Szkoly Podsta· Wszysey m6wi
noczonych_ W
wowej w Budach Siennlckich wysprz'lta
Polsce patrona Iy
lasy w pobliiLJ swa] szkoly Ty~h, k16· my 0 ekologli,
kampanii rzy ~hC<l ]e ponownle zasmlecit prze· glosimy pifilkne
rni
"Sprzqtanie sllzegaj'l przed lego rodzaju dzlalaniem. hasla, wytyka
SWiata . Polska
my "grzechy"
95" Sq min/slrowobec srodowi
wie: Gospodarki Przestrzennej i ska innym. a nie widzimy tego.
Srodowiska, Edukacji Narodo
co dzieje sit; najblii.ej nas.
wej i Ochrony Srodowlska, Za
Paml~tajmy, IV dnla~h 15, 16 I 17
sob6w NaturaJnych 1Lesnictwa.
wrzesnia wszys~y bierzemy mlolty,
Akcja la jest dobrowolna przez
szpadle. lopaly, grable. s~ierkl, p'i'dzle I
nikogo nie narzucona, apolity
roblmy generalne porzqdki. Urz'ld Miej
ski za.bezpieczy followe work; I t,anspOr1
ezna i ponadswialopoglqdoW3.
smleci na wysyplsko,
AZ
Wydaje sifil, ze podobnie jak w
roku ubieglym dorosli i dzieci z
naszej gminy wezmq udzial we
wsp61nym dzialaniu, kl6re w
efekcie poprawi warunki zdro
wotne naszego otoczenia. To
prawda, ze 0 czystosc powinnis
my dba6 na co dzien, ale wiemy,

'ZYGIE
NASIELSU

1 wrzesnia 1939 r
w pami~ci nasielszczan
J6zef KRlYZEWSKI - urodzH
7.02.1948 roku w Popowie
Borowym w rodzinie chlopskiej_
Jestzqdiakalnym wodnikiem. Zo
naty. Zona Jadwiga pomaga w
gospodarstwie Dochowal si~
trojga dzieci, najstarszy syn Woj
ciech ma 23 lata. corka Malgorza
ta ma 21 lat i najm!odszy Krzy
sztof ma 16 lat. Majqc 17 lat po
cil;!ikim wypadku ojea z koniecz
nosci przejmuje 11-hektarowe
gospodarstwo praeujqe na nim do
dzisiaj. Prowadzi szeroki zakres
dzialalnosci rolniezej od hodowli
zwierzqt do ogrodnictwa.
W 1988 roku zostaje po raz
pierwszy radnym owczesnej
Rady Narodowej. W wyborach
si~

Maria SWIDERSKA - urodzo
na pod znakiem Skorpiona 30
pa.zdziernika 1938 roku w Slu
stowie. Wdowa od 1970 roku.
Jest matkq dw6ch synow: 36
le!niego Wieslawa i 3S-letniego
Mlros/awa. Dochowaja sili! row
niei jednorocznego wnuka Mar
ci.n? Z wyksztalcenia jest tech
ntklem ekonomlstq 0 specjal-

samorzqdowyetl w 1990 i 1994
roku uzyskuje mandat radnego
Rady Miejskiej w Nasielsku. W
lataeh 1990-94 doprowadzil do
zwodociCjgowania wsi: Popowo
Borowe, Lorcin. Gheehnowka,
Jask6lowo. \IV obecnej kadencji
zamierza doprowadzic do wy
budowania swietliey w Popowie
Borowym, wodociCjgu w Popo
wie POlnoe oraz uloienia nawie
rzchni asfaltowej na drodze ad
Jaskolowa przez Popowo do
Gheehnowki. Obecnie z braku
czasu jest ezlonkiem jedynie
KomisJi Rolnej. Wczesniej
aktywnie dzialal w NSZZ "Soli
darnosc" RI oraz Duszpaster
stwie Rolnik6w.
nosci administracja terenowa.
Pierwszq prac~ podj~a w 1956
roku w Gminnej Radzie Narodo
wej w Nasielsku. Przez prawie
40 tat pracy przeszla wszystkie
szczebie w administracji terena
wej. W pierwszych po viojnie
demakratycznycll wyboraeh sa
morzadowych w 1990 roku zo
stala powolana przez Radl;!
Mlejskq na stanowtsko Skarbni
ka Gminy. Stanowisko to pejni
do dzisiaj.
Za SWq dlugoletnlq i wzorowCj
prac~ zostala odznaczona zlo
tym i srebrnym Krzyiem Zaslu
gi, a takze otrzymala honorowq
odznakfil "Zasluzony Pracownik
Rady Narodowej", oraz "Zaslu
zony Pracownik Panstwowy··.
Po pracy najchf;!tniej wypoczy
wa pracujqc na dzialce przy ple
If;lgnaeji kWlat6w i uprawie WB
rzyw. W wolnych chwiiaeh czyta
ksiqzki i czasopisma 0 tematyce
wsp6lczesneJ. U ludzi naJbar
dziej ceni uczciwosc i szcze
rosc, Jest uczulona na ludzk'l
krzywd~.

Malo pieni~dzy

wi~cej sprz~tu

Skromne srodki zapisane w
budiecie na ochronE;! przeciw
pozarowCj zmuszajq miejsko
gminne wladze asp do pozy
skiwania sprz~tu p-pol od in
nych instytueji. Komendant M-G
Zbignie~ laranski wykorzystu
lqe swoJe prywatne kontakty
sprowadzil w bleiaeym roku
dwa samochody typu IRS, rno
gCjee po adaptacji sluiye do ga
szenia po.iar6w. aba pojazdy
tralily do wiejskich jednostek
asp. Ghociai samochody maj'q
po 15-20 lat sCj na chodzie i ma q
stosunkowo niewielki przebieg.
Gena placona za pojazdy jest
bardzo alrakcyjna i wynosi od
600 do 1000 zl. W sierpniu, ko
mendant Zaranski przebywal w
jednej z jednostek wojskowyeh

w Gdyni, gdzie oglCjdal kolejny
samoch6d, kl6ry moie tralie do
miejsklej jednostki asp. Woz
jest przystosowany do przewo
zu p~liyv oraz ich p.rzepompowy
wanla I przelewanla. Prawdopo
dobnie lrali do Nasielska pod
koniec wrzeSnia.
Zakupy czynione przez ko
mendanta Zaranskiego dora.znie
zabezpieczajq polrzeby naszer
Gminy w sprz~t p-poi. Zdecydo
wan;; poprawq w zakresie walki z
po.iarami bylby zakup chot jed
nego nowoezesnego wozu bojo
wego. Jak na razie wiadz samo
rzadowych nie stac na sfinanso
wanie zakupu takiego pojazdu.
Aktualna cena specjalistycznego
wow bez wyposaienia, wynosi
od 200 do 250 tys. zl. Do tego
naleiy doliczyc przynajrnniej kil
kadziesiat tys. na wyposaienie.
Sytuacjf;l poprawilby remont kapi
talny sP.rz!;ltu. jui istniejqcego;
Nlestely I tutaJ ceny Sq wysokie I
siWajq 75% eeny zakupu nowe-

IYCI
HASIELSKI

dokonczenie

ze str.

1

czyzn i obcinaniu plersi kobiotom,
Jeden z razmowc6w uwaia, ie
rabione to bylo celowo przez tzw.
piqtq kotumnl;!. aby zWIl;!kszyc za
m;;!t i rozgardiasz oraz zastraszye
spoleczenstwo polskie.
Ponad strach i rozpacz wybi
jalo sil? jednak przekonanie, ie
szybko uporamy si~ z wrogiem.
Wlerzono w sil~ armii. CI, kt6rzy
mieli przydzielone miejsca mo
bilizacji rohili wszystko. aby tam
Slf;l dostac, ci zas kt6rzy takieh
przydzialow nie mieli, pr6bowall
zaciclQnqc si~ na ochotnika. Pan
Roman Majewski przebywajCjcy
w tym ezasie w Ostrowii Maz.
zglasza sifil do komendanta
szkoly podchorqiych w Komo
rowie, ale ten nie przyjCj/ go ltu
maczqc. ie maJq zbyt malo bro
ni. Wraca stamtCjd do Nasielska.
rast~pnie udaje sifil jak I wielu
Innych naslelszczan do War
szawy I tam podporzCjdkowuja
sif;l polecenlom wydawanym
przez prezydenta Slefana Sta
rzynskiego. Gi, kt6rzy pozostali
na miejscu tei nle sCi biernl. Mi
nistrant I harcerz pan Karol Gro
chowicz pod nieobecnose zmo
bilizowanego komendanta hut
ca im. Stefana lblkowskiego
(zginq! zamordowany w KalY
niu) organizuje chlopcow do ko
panla ro.wow prz~ciwlotnlczych,
aby mom a by 0 Sl~ w nlch ukryc
w czasie naiolow lolniczych. Po
splesznie budowano schrony na
stacji kolejowej. ludnosc wyno
sl!a jedzenie przechodzqcym
przez miasteczko i wloski zol
nierzom.
Nasielsk nle byl wainym pun
ktem strategicznym, ale bli
skosc gran icy z Niemcami, po
!oienie w pobtiiu twierdzy Mod
lin, poloienie na kierunku natar
cia od p6lnocy na Warszawf?,
wf;lzlowa stacja kolejowa, spra
wily, ie rozgrywaly slfiltu waine
polyczki. Trzeciego wrzesnia w
syslematyczny spos6b bombar
dawano stacj~ kolejowq. W
mieseie pierwszq ofiarCj bom
bardowan byl pan Aleksander
Czyzewski. W sobot'? 9 wrzes
nia Nlemey wkroczyli do Nasiel
ska. Ulice zapelnily sil;! czolgami
i iolnierzami niemieckimi. Ra
bowane byly sklepy, g/6wnie iy
dowskie. Tego tei. dnia Niemey
rozbijajCj na stacji szynowy po-

go pojazdu. Przeprowadzenie
remontu kapitalnego wlasnymi
silami na dzisiaj jest niemoiliwe.
Obok WOZDW bojowych, wy
stlilPuJe jeszcze wiele lnnych
brak6w w podstawowym wypo
saieniu jednostek straiackieh z
lerenu gminy. Dokuczlivvy jest
brak odpowiedniej ilosci w~iy i
aparatow tlenowych. Jesll cho
dzi 0 te ostatnie to zloiono Jui
zamowienie na dwa komplety
lego sprz~tu u producenta. Pas-

jazd pancerny obslugiwany
przez trzyosobowq zalog~1
Rannego dow6dc~ tego pojaz
du plutonowego Szewczaka z
Warszawy przewozi do Modllna
pan Ryszard Sech.
W niedziel\l 10 i w poniedzialek
11 wrzesnia przybywa coraz wi~
cej wojska niemieekiego. Z terenu
naszej gminy (Morgi, Torun)
ostrzeliwany jest Modlin. Na sta
cj~ doslarczane Sq nowe trans
porty amunicji. StCjd tei sanitarne
pociCjgl zabierajCl dowoionych lu
sanitarkarni rannych iolnierzy.
Wsrod tych rannych byli rowniez
iolnierze polsey. ktorzy dostali si~
do niemieckieJ niewoli. W tych
dniaeh zolnierze niemieccy raczej
nie zaezepiali eywilow.
Najtragiczniejsza wiesc dotar!a
do mleszkanc6w Nasieiska w
dniu 17 wrzesnia. kiedy to wojska
radzieckie wkroczyly w granice
Rzeezypospolilej. Traktowane to
bylo przez opinil;! pUblicznq jako
cios zadany Poisce w plecy.
Po upadku Warszawy do Na
sielska wraeaja ci, kt6rzy
wczesniej poszli tam, aby bronie
stoliey. Pan Roman Majewski
m6wi, ie w dniach obrony War
szawy spotka/ tam okolo 30 na
sielszczan. Grupa, z kt6rq wra
cal. zoslala przenocowana w
Legionowie przez Lucjana Ko
walskiego i jego zon~, kt6rzy
przed dwoma laty przeprowa
dzili si~ tu z Nasielska. Nast~
pnego dnia przeplynl;!li w D~
bem 10dziCj przez Narew i... na
tknlllii sili1 na Niemc6w. Ci wypy
tali Ich Skqd i dokqd idq, pocz~
stowali ZUpCl ryiowq i na od
chodnym zyczyli szcz~sliwego
powrotu do domu.
Wojna obronna skonczyla si~
w paidzierniku. Nastala ponura
noc okupacji. Nasielsk znalazj
sie w Rzeszy Niemleckiej. Losy
nasielszczan bardzo silj! "popICj
taty". Aby hisloria mieszkanc6w
haszej gminy nie ulegla zapo
mnieniu potrzebna jest panstwa
porno,:; w poslaci pisemnych re
lacji. Za relacje ustne do abe
cneg 0 materialu serdecznie
d?-i~kujf;l pani Janinie Maje
wskiej, panom Marianowi lale
wskiemu, Ryszardowi Bagin
skiemu, Romanowi Majewskie
mu, Ryszardowi Sechowi. Kaz
da z ich relacji moglaby bye ma
teriatem na oddzielny artykul,
AZ

rednikiem w tej transakcji jest
Panstwowa Slraz Poi.arna.
Ilosc i jakos6 sprz\ltu przeciwpo
iarowego b~dqca na wyposa
ieniu jednostek asp zaleiy w
znaemej mierze od szczodrosci
nasze) Rady Miejskiej. To Rada
w swoim budiecie przydziela
m-in. na ten eel Srodki. W tym
roku Jest ich niewiele, miejmy
nadziej~, ie w przyszlosci b~·
dzie ich znacznie wi~cej.
(awk)

Pasje Profesora

PierwszC\ i najwainiejszq pa.
sjq profesora doktora habilito
wanego ANDRZEJA TYCA z
Uniwersy1etu Mlko/aJa Koperm
ka w Toruniu jest matematyka
ze sZGzegolnym uwzgl'iJdnie
niem algebry.
Pochodzi on z Nasielska. tu 1'1
roku 1956 ukot'iczyl szkol~ pod
stawowq, tu IN roku 1960 otrzy
mal swiadeetwo maturalne. Ko
Isine lata swego zycia spl;dzil 1'1
Toruniu, z kt6rym zwiqzal si~ od
chwili podj~eia studi6w na UMK.
Ukoriczyl js 1'1 roku 1966. Przez
wiele lat praeowal w Instytucie
Matematyki PAN w Warszawie
zdobywajqc kolejne stopnie na
ukowe - doktora w r. 1970, habi
litujqe si~ w r. 1977_W roku 1992
otrzymuje tytul profesora nad
zwyczajnego UMK. Wyklada nie
tylko w Polsce, ale i poza je]
granicami - we Wloszech i Fran
ejl..
Zona Zofia jest takze naukow
cem - protesorem nadzwyczaj
nym UMK. Jei specjalnosciqjest
filologia polska. Syn Aleksan
der, idqc w slady ojea, studiuje

na tej samej uczelni na wydziale
matematyki i informatyki.
Orugq pasjq Profesora, pasjq,
kt6ra sprawila. is jego nazwisko
znalaz.lo Sll;l na pierwszych stro
nach gazet Jest polityka. Intere
sowal si'iJ niq od dawna. Ouzo
na ten ternat czytal, sluchal Wol
ne] Europy, czytal Tygodnik Po
wszechny i bacznie observ.1owal
to. co dzieje siliJ w Polsce i 1'1
Swiecie. Z dnia na dzieri nara
stalo 1'1 nim przekonanie, ie sy·
stem polityczny, 1'1 ktorym przy·
sz~o mu iyc jes1 systemem
z~ym. nieludzkim . systemem,
kt6ry nlSzczy gospodark'iJ i pan'
stwo. To sklonito go do dziala
nia. Przez. wiele lat udz.iela si~ 1'1
Jednym z na)starszych 1'1 Polsce
turunsklm Klubie Inteligencjl Ka·
lolickiej. Byl jego viceprezesem
I prezesem. W latach 1981-84
byl czlonkiem Prymasowskiej
Rady Spolecznej. w latach
1988-90 czlonkiem Komitet
Obywalelsklego przy Lechu
Walt;lsie. W okresie stanu 1'10
Jennego pelnil funkCJliJ doradcy
tajnych struktur "Solidarnosci".
Od pocz"!tku is nlenia Unil
Demokratyeznej jest czlonkiem
Rady Krajowej tel partii. a po jej
polqczeniu si~ z KLD i powsta
niu Unil WolnoSCI pozostaje
czlonkiem Rady KrajoweJ tej
partii.
Ukoronowaniem kanery poll·
tyeznej Profesora bylo powie'
rzenie mu przez premiera Ma
zowleeklego funkeJi wOJewody
loruriskiego. Sprawowal jCj w la
tach 1990-92. W roku 1991 spo
leezenstwo wojewadzlwa torun
skiego wybralo swojego woje
wod~ na senatora RP.
Z innych zalnleresowan pro
fesora Andrzeja Tyea na ezalo
wysuwa si~ filazofia i teologia.
Wiedz~ w tyeh dziedzinach zdo
bywa gl6wnie paprzez samo
ksz1akenie.

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska
Wiedziata Zuzia, ie z niq rady nie rna gdy sil;l raz uprze.
pocalowala WI{lC tylko chmurzqcq silil przyjaci61kliJ I odeszla do
siebie.
Ale tak jui. bylo sadzone, ie 1'1 spokojnym nasielskim zamk
wi~cej osob cZLJwalo tej nocy.
W komnacie staroseiny nie spiq jeszeze oboje panslwo. Cho
dzili wieczorem powiedziec dobranoc pannie sioslrze i na roz
mowie z nlq drugich kur6w doczekall.
Staroseina w bialym podwlosniku siedziala przed gotowalniq
i ukladala wlosy pod bialy dymkowy ezepek z przezroczyst
szlarkq. Starosta chodzit wielkim krokami po pokojU, bardzo
poruszony.
- Oziwne, zaiste dziwne losy tej dziewczyny!.., Tak si~ jej
Sobiescy odplacili za wierne uslugl. .. Jak smiala ta niemkini
posqdza6 jq 0 intrygi! Powiedziala, ie podst~pem ehce si~
wcisnCjC do ieh rodziny ... C6i ona jest gorszego? Taka sama
szlachcianka polska jak Sobiesey. A jezeli ktora tronu godna. to
juz chyba ona... pj~kna. dzielna, rozwaina. Ale tez dobrze
odpowledziala Marysia na t~ oslatniq zniewag~. kiedy zaZqdali
podpisu, ie ich knowan nie wyda.
- Miloseiwa pani, jestem Iylko polskq szlachciankq, a nie

Mylilby si!; ten, k 0 sqdzilby,

ie ludzie nauki, zwlaszcza ei,
kl6rzy zajmujq sl{l naukami sci
slymi interesujq si!; tylko ksiqi
kaml. W lalach dzieci~cych i
m/odzienczyeh dzisiejszy profe
sor nalezaJ do harcerstwa, gra/
1'1 pilk~ noinq. Szezeg61nie po
lubil siatkowk~. Bra/ nawel

Zpomoc~
Koniec sierpnia - pok6j nr 2a, na
parterze Urzr;du Miejsk1ego 'II Na
sielsku. Co chwll~ wchodz q I wy
chodzq Interesanci. Mlesel sl~ tu
filia Rejonowego Urz~du Pracyw
Pultusku . punkt przYi';!c intere
santo'll, W dnlach skladanla os
wiadczen os6b zarejestrowanych,
przez ten maly pokoik przewija sifil
ok. 300-350 os6b. Panie tu pracu
jqce p. Krzyczkowska - Inspektor
dis reJestraCji i zasilkow dla poszu
kujCjcych pracy, p. Kaminska . re
ferent dis zasilk6w rodzinnych.
sprawnie Udzielaj<l informacji, I
staraJCl Sl~ spokojnle wYJasnlac
zawilosci prawa do zasilku przy
chodzCjcym tu IUdziom, cZlilsto za
lamanym,
zagubionym.
zdenerwowanym. 0 utracie pra
cy. P. Jagiello· inspektor, spraw
nle wplSUje dokumentacjl;J 'II
program komputerowy kt6ry od
ci'lza i usprawnia prac~.
- Ouzo opanowanla i spokoju
trzaoa okazywac ludzlom tu przy
chodz'lcym - m6wI p. K. Dalacka
kiarownik nasielsklej filii.
. Obecnie zarejestrowanYch
jest'll naszej filii 1825 os6b, 'II 1ym
1018 kobiet. Bez prawa do zasilku
zarejeslrowanych jest 1096 os6b.
W lym 1"01 t<obiet. W mlesiilcach:
zerwlec . Ilpiec zarejestrowalo
si~ ok. 200 absolwent6w szk61.
kt6rzy nie pod!,?I! alsze] naukl I
nie alaili zatrudnlenia.
- Jak wyglil.da bezrobocie na
terenie gminy, 1'1 podnaslet
skich wsiach?
- W'es jest specyficzny ryn
kiem pracy, duzo mlodych ludzi
pracuJe 'II rodzinnych gospodar

udzial 1'1 regularnych rozgry
wkach klubowych. Ozisiaj w wol
nych chwilach poznaje kraj i lu
dzi, poznaje inne kraje - zw/asz
cza Wtochy. Szczeg61nie lubi
g6ry. Turystyka jest takze jego
pasjq.
AZ.,

ezrobotnym
slWach rolnych, rezygnuJ<lc z reje
stracji 'II naszym Urz~dzle. przy are
ale powyzej 2 ha ziemi zasilek nie
przysluguje, wi~c osoby z takich go
spodarslWrezygnuJilz naszej pomo
cy. Nadzran 31.08.br.z terenu gminy
zareJestrowane s" 973 osoby po
szukujCjce pracy. 1'1 tym 534 kobiety.
Baz prawa do zasilku pozostaja 492
mt;)zczyzn I 212 kabiet.
- Jakiej wysokosci zasilek
jest obecnie wyplacany?
- K'Nota zasilku wynosl obecnie
209,40 nowych zlotych netto.
- Wasza praca nie ogranicza
si~ do rejestracji os6b poszuku
iil.cych ptacy i wyplacania zasil

k6w?
- Rzeczywiscie - nasz Rejonowy
Urzil.d Pracy nawiqzal wsp61pracfil
z wleloma zakladaml pracy z ere
nu Warszawy. Nowega Dworu
Mazowieckiego, Modllna, kt6re
zglaszajq swe wOlne ataly, zapo
trzebowanie na pracownik6w do
nasze) filii. Jes asmy W slalym
kontakcre telefonicznym i osobi
stym. sprawy la koordynui~ sama.
CZfilsto wyjeidzaj<lc 'II teren. Ry
nek pracy naszej gmlny iest zby!
rnaly, aby da6 zatrudnlenle wszy,
stkim kt6rzy szukajq pracy. Ale
opr6cz skierowan do pracy poza
tsrsn gmlny zorganizowahsmy
wsp61nie z Urzfildem Mlasta i Gmi
ny w NasleJsku, z Inlcjatywy Za
rzqdu Miasta, roboty publlczne w
kt6rych od 1 kwietnia zatrudnio
nych lostalo 34 osoby.

c.d. na str. 6

niemieckq ksi~i:niczkq. ani nlewdzi~czna, ani podl,,! byc nie
potrafit;l.
.
- Prawda, mOJa panno? Warto ja bylo usciskac. Jak sabie to
wszystko przypomn{l, ai 011 si~ rob! przyjemnie na duszy. Je
slem leraz 0 n!Cj spokojny, ona godnosci swojeJ na szwank nie
narazi.
- Biedna ona jednak, bardzo biedna . powtarzala cicho staro
scina - lyle si!;! nacierpiata, tyle nawalezyla! Czyi los najswiet
niejSzy zaplaei jej lzy wylane z uczucia sieroctwa i opuszcze
. ?
nla
....

Ta zas,

kt6rej byla mowa, swiat/em ksiliJzycowym oblana,
komnacie i modlila si~ gorqco. W tej chwili byla
jak rozbilek w bezpieeznej przystani, aby tylko zapomniec prze
szlosci... zapomniec_._
0

kJ~czala 1'1 swojej

Nazajulrz z.nowu iycie 1'1 Nasielsku dawnym poplyn~o trybem
i staroseina i Anusia wr6cily do zwyczajnyeh zatrudnien, Maria
1'1 nlch pr!;dko czynny udzial przyj~a.
W powszednie dni po rannej Mszy haftowala lub szyla dzien
ealy ze staroseinq i jej pannami. Po podwieczorku chodzlla ze
wszystkiml do lasu zbierac jagody na soki i nalewki lub r6ine
ziola do apteezki domowej.
Za nastaniem upa/6w przybyla codzienna kqpiel, na zmian!;!
pieszych wycieczek. Jechalo si~ zwykle do lasu drabiniastym
wozem. tam z niewielkich w6d Nasielki zrobiona byla sztuczna
15

Kronika "czerwonego kura"
W miejscowosci Dobra Wola
55-lelnl chary psychlcznle m!;z,
czyzna utopil slfi1 w stawku polozo
nym na Jego POS~~JI;
Dwa nowe Polonezy Car skra·
dziono w mmionym mleSI'leu n<l
ereOle naslelskl81 gmlny. Pler
wszego. zlodzleje zabrali mlesz
kancowi Warszawy w Borkowie.
WI selClel stral~ oeenl! na 19 tys.
zl. Kllka dnl p6iniej z ul. KosclelneJ
znikn'll drugi Polonez 0 wartosci
6 tys. zl. POJazdow lak na razie
me odzyskano.
W Budach Slennlcklch mlesz

kaniec tel ml6Jseowosci uSI!owal
dokonac gwaltu na swojej Sils1ad'
ce 40-letrlleJ kobl8cJe. Ama or
mocnyc wraien zostal zatr1.yma
ny przez poilcil;l , odslawlony do
dyspozycjl prokur.a. ~ra.
Do traglcznego wypadku doszlo
w mleJscowoSCI Chreynno 16 s)erp

ilia br. Podczas lotu motolotnl~ z
wysokosci 200 m spadl na zlemllil
In1jc na miejscu 54-letnl mleszka
mec Pruszkowa. M~zczyzna byl
dosw1adczonym 10lnlarzem • czlon
klem Aeroklubu Warszawskleoo.
Wedlug wSIfi1pnych uslalen priy·
czynC\ lragedll byte urwane sn11glo
sllnlka mOlololnl. Smlglo udarzylo w
konstrukCjf;l mo olotnl niszcza,c JeJ
posZycle. Maszyna nle pO$ladala
spadochronu.
Zuchwalego napadu dokonano
na ul. PI sudsklego. Znany policJI
przestfilpea dzlalaj'l.c brutalnie za
bral mleszkaricowi Nasielska port·
fel z dokumen a~i.1 p,enlliidzml.
Dwa smlerlelne wypadki drogo
'e wydarzyly si W slerpnlu na
drogach naszej Gminy, W Maze
wie okolo godz. 21 .00 24-lelnl mo
ocyklisla mleszkanlee Chleb 0 e
uderzyt w nleoswietlony WOl kon
ny. Mfi:Zczyzna zginCjl na mlejseu
przebl y drewnianq beH<,cl z k n
strukCJI WOZU. Motocykl pozbawlo-

Na zamku Nasielskim

ny kJerowcy uderzyl w nadJ8zdza
JCjcego z przeciwka Volkswagen
Golla. Kierowca Golfa stracil pa
nOI' anls nad pOlazdem I uderzyl W
przydrozne drzewo. Kierowea i
pasazerka samoellodu doznali
zlamanla k rkzyn I obrazen elala.
Obyd Ole zoslail odWleZlenl do
szpltala. DrUlii wypadek srnll,Hlel
ny mlal rnlejsee w Cegelnl Psuc
klal. Samoch6d FSO , 500 potr&cll
ld~cego drogCj 90-lelni go 1lesz
karica tei mleJSCOWOSCI. Mr,lzczy
zna zglna,1 na ml~j~c.u.
Zn6w mlMa Sp61dzielnia w Naku ponlosla straty
ynlku wta
man
do
dwoch
sklepow
spoiywczych. W Cleksynre po WYIJ;l
Giu okna I I' Ofi:CIU kf ty sprawcy
\NYnlesll ze skJepu alkohol i Inne ar
lykuly spozywcze 0 wartosci 9tys. zl
Sprawcow Jak na razle nle uslalOno.
Mnlel szczr,lSoa mlell wlamywacze
do sklepu spozywczego w PiesClro
gach Z plCj ki zlodzlel. czYloro zosta·
to zatrzymanych przez pelle~, PI~
UkrywOl si~ przed organ ami SCigania.
W rym przypadku sprawcy zabrall
towar 0 wanOSCI 01<010 0 rys. zJ.
Znacznq cZi;lSC lup6w poliCJ<l odzy
~kala COlla pi'llka byla wczesniej
oskarzona 0 podobne przest~Dstwa,
Vlamano Sl~ r61'Jn1ez do pllalr'11 plwa
przy ul. Rynok. sk<'jd przestt;>pcy
skradll prwo Iinne anykuly a wartos
260zl.
SiE!J

W sie pnlU pellCJa ustaiJla bqdz
zatrzym la sprawcow' wlaman.
kl6ra mlaly rnleJsce na terenls Na
slelska W ostalnich kilku nJI8si'l
cae
alwl.;lkszym sukcesem
pollC)1 byto ustalenle osob blorq·
cych udzlal I napad;Zle na P,otra
G mJeszkanea ul. Rynek, Przypo
mnllmy. ie sprawcy dZlalalClc bar·
dzo
brul Inie
zabrall
poszkodowanemu znacz 'l sum\!
pleml\ldzy. Bandytaml okazali si?
znanl pollcJI 11181elnl mies kancy
Naslelska. Wszyscy s1j VI 'Ieku
o 13 do 61al.
{awk)

sadzawka, weda Zatrzy
mywan a w gOlze pl;)dzila
z szumem. Na brzegu
byl szalas z gaiezi do
rozbierania Sll;). Dziew
czeta przepadaly za ta
kqplelq. bo starosclanka
zachi;!cala je do r6inych
figl6w. tanczyly. splewa
ly. oprysk[ valy siG wod<l
nawzajem.
Kiedy zas przyszla
nledZlElla I zwykty zJazd
okollczny. piekna panna
zachecala mlodziez do
z.abawy, LJczyla nowych
gier i tancow.
C6i wi~c dziwnego,
ie szyscy jq poltJbili,
caz dopiero Anusla, dla
kt6rej starosclanka byla
szczeg61n1e dobrq. Wy
rai-niala 1<1 z pomiedzy lei
lowarzyszek. I cz~sto,
kJedy malowala w swoJej

Sierpmowe upaly spowodo
waly gwaltowny wzrost zagro
zenia poiarowego na terenie
naszel gmrny. W mtesiqcu tym
az 20 razy jednoslkl OSP z na
szej gminy i JGR PSP z Pullu
ska. braly udzial w akcjach gas
niczych w NasielsKu i na teranle
gminy. W przewazaJqcej wi~
kszosci przyczynaml zaislnienia
poiaru byly: niefrasobliwosc.
lekkomyslnosc. brak wyobraZni
ludzl granrczqca \ prost z glupo
lq. A oto fakty:
- 8.08. plonie trawa na nasy
pie kolejowym w Magawie.
prawdopodobnie specJalnle
podpalona,
. 10.08 Nuna - plonie trawa,
- 12.08. plonie wysypisko
smieci w Psucinle,
2.08.
iktorowo. plo 18
SClernisko.
- 17. i 24.08. pall Slli! 1rawa na
nasyple koleJowym w Studzlan
kach.
- 18.08. splon~lo pole iyta
Drzy ulley Lesnel
Nasielsku,

- 20.08. Paulinowo - spalil si~
budynek inwentarskl, prawdo
podobnle rozmyslnie podpala
ny.
To tylko niekt6re z przypad
k6w pozar6w zaistnialych w
sierpniu, IGcznie
razy yjei
diano do palqcych si~ sciernisk
i traw na Iqkach. 4 razy do poia
r6 na nasypach kolejowych IV
Mogowie, Piescirogach. Stu
dziankach. W 17 przypadkach
istnieJe podsJrzenie 0 rozmyslne
podpalenie, a tylko 3 przypadki
to poiary powstale bez rozmysl·
nego udzlalu czlowleka. Slraty
finansowe poniesione przez
mieszkanc6w i strai poiarnq Sq
znaczne lliczone Sq w tysiqcach
nowych zlotych.
Olalego zwracamy si~ z APE
LEM wygasmy .. czerwonego
kura" Nie lracmy prZ8z SWq
bezmyslnosc tak ci~iko wypra
cowanego dobytkulII

l'

>lJW.

Z pomoc~ bezrobotnym
dokor'1czenie ze str 5
DoskonalCj wspOlprae? marny
z naslE'ls Imi szkolami SP - ! I
SP - 2. kt6re z trudnlaF:I przy
pracach porzCjdkowo-gospodar
ezycl1 osob z prac interwencyj
nyell organlzowan ch tei
wspOlnie z UrZlildem Miasla Z
zaklad6w produkcYlny
nalezy
wyrnll9nic Cegle1nrfi: ,.Kosewo",
Ktora wpros\ wzorowo z nami
wspclpracuJe. ZGKom. z Naslel
slla. PHU .. Krystal" czy Sp. Inw.
..Telmet" zalrudnlajClCa osoby nle
pelnosprawne.
- Cz~ste s sytuacje, kledy
oboje doroslych pozostaje bez
pracy I bez prawa do zasilku.lch

sytuacja jest bardzo trudna,
zwlaszcza jesll Sil dzieci?
- W6wczas. po rozpalrzeniu zlo
zonych dokumenlOw i oswlad
czen. przyznajemy zasilek
rodzinnyw kwocie 21 nowych zlo
yeh na osobi;!, Obecnie zasllkl ro
dzinne wyplacamy dla 60 os6b z
leren!! mlaSla I gminy Nasielsk.
- Na zakorlczenie naszej ro;z·
mowy chcialbym zyczyc jak naj·
mniejszej ilosci petentow
szukaj1jcych pracy.
- Dzi~kUjemy.
Punk! przYIElc tnteresant6w filii
Rejonowego Urzf"dU Pracy w Na
Slelsku czynny jest codzlennre w
godz. 8-16, I kazd'l p'erwszq so
bol~ ml0SlCjca w godz. 8-13.
(msl'l)

ko nacie. to zablerala Jq ze sob . JakZe Anulka czula sle
szczes1iwq. podajqc farby i poslugujqc panl; patrzyla jej tylko w
oczy. chcqc odgadnClC kazde jej wejrzenl .
S aroscianka wspominala kledys. ze w Olawie. przyjaci61ka
jej. Zoria Leszczynska. przynoslla jej CZfi)sto kwiaty; Anulka
odtqd wstawala raniutko, biegta do wirydarza. Z rezedy, r6z,
centatol". pachnqcego groszku lub gwoidzik6w robila wlqzank~
i niosla JCl do poko)u Maryl. Tak coraz scisle;sze w~zly ICjczyly
dziewcczkfi) z pi knq i powainq pannq.

v.
Lala dobiega kresu 1 znlwa SIfi! konczq. Gala przestrzen na
lylach lamku, mledzy murem a wa/ami, zapelniaj<l brag I 1 sterty
iyta I pszenicy. Owies. jako ziarno posledmej5 e pozoslal na
polu. gazle utworzy n1by baszry obronne.
Jutro wazny dZleri w zamku Nasielskim: Okn;zne.
Jui laki z dawien dawna obyczaJ. ze w dniu tym slarosta
ugaszcza nie tylko podoanych ze swoich folwark6 v, ale r6wniez
sqslad6w, kohcznq szlacht~. bez r6znicy; zagrodowych i hono
ratiores.
Ozis na placu musztry za walami Sq rozbite trzy ogromne
namloly. pod nimi uSlawione 5101y na jakie sto os6b lub wu;ceJ.
W pierwszym namlocle dla iencow. na slole przykrytym pasia
stym drelichem, b~dZle utoz.ony chleb, sery, pszenne placki.
(c.d.n.)

Anam jest szkoda lata...

wypoczynek gl6wnie we
wlasnym zakresie. ora ch~t
nych zorganizowano dwie
wycieczki zagraniczne za
posrednictwem biura Espe
ranto Tour. Dwudziesto
osobowa grupa zorganizo
wana przez TereSi? Skrzy
neckq przez 7 dnl wypoczy
waJa nad Morzem Srodzie
mnym oraz zwiedzila Fran
cj~, Wlochy i Hiszpanit;l.
Ksi~za tradycyjnie juz za
proponowali pielgrzymk~ do
Rzymu. Wzir;JJo w niej udzial

48 osob. W lelewizji slysze
lismy pozdrowienia, jakie OJ
ciec Sw. skierowa! do piel
grzym6w z Nasielska w cza
sie audiencji w Castel Gan
dolfo. Grupa odpowiedziala
piesni(l "Jestes radosci(l
mojego zycia". Pielgrzymi
bardzo sili' ze sobq zzyli i po
powrocie spotkali si~ w dniu
26 sierpnia przy ognisku po
czym 0 godz. 21.00 wzi~li
udzial w Apelu Jasnogor
skim,
AZ,

Rok szkolny 95/96 rozpocz~ty
Dzieci z kolonii Osrodka Pomocy Spolecznej
jeziorzB w Lidzbarku Welsklm.

i wakacji. A wakacje to wy
jazdy - wyeieczki, kolonie,
wczasy, to cZtilstszy kontakt z
przyrodq. W ostalnieh latach
ilosc os6b biorCjcych udzial w
zorganizowanych farmach
wypoczynku systematycznie
mala/a. W tym roku dal si~
zauwazyc pewien wzrost Iicz
by kolonli i liczby dzieci na tych
koloniach. Wakacyjnemu wy.
poczynkowi wyjqlkowo w tym
roku sprzyjala pogoda. Oto re
lacja z niektorych kolonii i wy
jazd6w nasielszczan w tego
roczne wakacje.
76 osob wypoczywato w
drugiej poJowie lipca w Sztu
towie na koloniach zorganl
zowanych przez hufiec ZHP.
Ozieci zwiedzily ob6z kon
centracyjny Stutholt, poply
nfilly statkiem do Fromborka,
odbyly wycieczk~ kolejk q
wqskotorowCj do Stegny,
wsp6lzawodniczyly w obo
zowej olimpiadzie sportowej,
braly udzial w obozowym fe
stiwalu piosenki i balu naro
dow. Koszty pobytu dzieci
pokryll rodzice. Oofinanso
wanie z Kuratorium wynioslo
tylko 500 zl.
Z pienitildzy Osrodka Po
mocy Spolecznej w Nasielsku
pokryto koszty pobytu 35 dzie
c;:i na kolonii w Bqdzynie kolo
Zuromina zorganizowanej za
posrednictwem Wojewodz
kiego ZOZ. Kolonisci miesz
kali w namiotach, ale mogli ko
rzystac ze wszystkich urzq
dzen Panstwowego Oomu
Pomocy Spolecznej, na tere
nie kt6rego namioty te rozbito.
Chociai: byla to najtansza z
kolonii, to jednak zapewniono
dzieciom dobre warunki poby
tu. Uczestnicy zwiedzili 01
sztyn, pola Grunwaldu, skan
sen w Olsztynku, kClpali si~ we
Wkrze, odbyli wycieczk~ nad
jezioro w Lidzbarku Welskim,
poznawali okolice Zuromina,
strzelali z wiatrowki. Oyrektor-

w Bqdzyme VI czasie kqpieli w

ka Domu Opieki Spolecznej
w Bqdzynie na forum woje
w6dzkim podkreslala facho
wosc i zaangaiowanie opie
kunek Kaiarzyny Wili'cko
wskiej i Agnieszki Palasze·
wskiej.
,45 sportowcow z UKS
"Zak" przy SP w Piesciro
gach prawadzonego przez
Radoslawa Skrzyneckiego
wypoczywalo i trenowalo w
Dobrej kolo LimanoweJ.
Oprocz koszykowki i siatko
wki korzystali z rowerow,
wspinali sili' na okoliczne
SZGzyty. zwiedzali Krakow,
Zakopane i okolice, kClpali
si~ w rzece.
VV gory do Zakopanego
pojechalo tei 55 uczniow SP
nr 1 i 2 w Nasielsku. Organi
zatorem tej kolonii by!a SP 4
z Pultuska. Gl6wnq atrakcjej
wypoczywajqcych byto zdo
bywanie szczyl6w j kqpiele w
basenie. Starsi uczeslnicy
kolonii zdobyli prawie wszy
stkie naJwyz:sze szczyty pol
skich Tatr.
W gory do Poronina wy
prawilo sifi! 14 os6b z Oazy z
ks. Krzysztofem Jarosze
wskim, Mlodziez ta ICjczy wy
poczynek z modlitwq. Z Po
ronina robili wypady do Doll
ny Koscieliskiej, Ooliny Pi~
ciu SIaw6w, na Kasprowy
Wierch, Czerwone Wierchy i
do innych atrakcyjnych
miejsc w Tatrach.
Inni oazowicze (Iez 14
os6b) wzif?li udzial w rekole
kcjach w Kroczewie, Jaworz
nie i Magnuszewie.
62 dzieci z dekanatu na
sielski ego na koszt Caritasu
wyjechalo na kolonie do So
czewki kola Plocka. leh po
byl mia! ctlarakter wypo
czynkowy, czemu sprzyjala
pif?kna pogoda, jezioro i Wis
la. Poznali lez okolice Plo
cka i sam Plock.
Dorosli organizowali sobie

W jedenaslU szkolach pod
stawowych I dw6ch ponadpod
stawowych rozpoczql si~ w pi q
lek 1 wrzesnia kolejny rok szko 
ny. Tradycy)nie juz uczniowie
lego dnia nle zabrali ze sobq
tornis1r6w. Odswi\llnie ubrani
szli na spotkanie z dyrekcjq, Ra
dq Pedagogicznq i wychowaw
cami. Przed uroczystosciami w
szkolach dzieci i mlodziei ucze
stnlezyll we Mszy Sw.
W naszej gminie naukl;) b~
dzie pobieralo 3471 uezniow
(2894 w szkolach podstawo
wych i 577 w szkolach sred
nieh). W klasie pierwszej szk61
podstawowych b~dzie si~ uezy
10 371, w klasach pierwszych
szkol srednich 2D4 uczni6w. Za
j~cia w szkolach b~dzie prowa
dzilo 172 nauczycieli. W kaidej

prawie szkole i dwoch przedsz
kolach prowadzone Sq klasy ze
rowe. W sumie jest ich siedem
nascie. Jui. w lej chwili Sq one
finansowane przez gmin~.
Obecny rok szkolny jesl ro
kiem wyjqlkowym, poniewai z
dniem 1 slycznia organem pro
wadzqcym szkoly podstawowe
b~dzie samorzqd, co oznacza,
ze plac6wki Ie b~dq finansowa
ne przez gmin~. Juz dzisiaj wia
domo, i.e pieniqdze. jakie olrzy
ma gmina na ten eel nie pokryjq
w ealosei koszl6w ulrzymania
szkol, a 10 Z kolei oznacza. i.e
trzeba b~dzie dolozye z pieni~
dzy gminnyeh, ezyli mniej ich
z.oslanie na inne potrzeby, kt6
ryeh w naszej gminie nie braku
je.
AZ.

Samowolka!
Duzo zamieszania nasielskim
wlasctcielom sklepow spowodo
wal Zarzqd Gospodarkl Komu
nalnej i Mieszkaniowej w Nasie/
sku wystawiajqe im rachunki za
wywoz smieci i Ich unieszkodli
wianie z koszaw miejskich usta
wionych na ulicach, do kl6rych
ma)Cl do t~p wszyscy miesz·
kancy gminy i innych miejsco
wosei przyjezdzajqcych do na
szego miasta. Nie byloby moze
w tym nic dziwnego, gdyby
ZGKiM nie zaslosowal "samo
wolki".
016i. rachunkl otrzymall nie
wszyscy wlasciciele sklepow,
tylko ci, ktorzy w rozmowach z
pracownikami ZGKiM okazali
lroeh~ taktu. Natomiasl tyrn,
kl6rzy w og61e na len temal nie
ehcieli rozmawiac rachunk6w
nie wystawiono. Ale nie to jest
najwainiejsze. Zaslanawiajqce
jesl, Jakie przepisy prawne regu·
IUjq Iq sprawf;J I czy Zarzqd Go·
spoda.rkl Komunalnej i Miesz~a
nloweJ rna prawo sam1worzye1e
przepisy.
Jak dowied<.ielismy si~ w
Urz~dzie Miejskim, ani Zarzqd
Miejski, ani Rada lakiej uchwaly
nie podj~li. Trudno bowiem pod
JqC uchwal~, klora bylaby sprze
czna Z og61nie slosowanymi w
kraju przepisami I powodowala
konflikly spoleczne. Problem

smieci jest problemern, ale nie
mozna kosztami obciqzac lych.
kt6rzy i 1ak placq duze poda1ki
do Urz~du Skarbowego i kasy
mi~jskiej.

$1 ieei w k05zach miejskich
nie Sq spowodowane przez
wlaseiciell sklepow, bowiem
maJq do nicl, dosl~p wszyscy i
wszyscy z nich korzystajq. Pla
ciG natomiast mozna wytqcznie
za u51ugi zam6wione i po
uprzednim s1Wierdzeniu ieh wy
konania. W tej "samowolce"
dzjwne Jest jak ZGKiM stwier
dZII, :Z.~ jedni rnusielibj p1acic za
0,5 m , a inni za 1 m smieci.
Jak dalej pozwolimy na lakq
samowol~ 10 niedlugo przyjdzie
nam plaeic za ilosc kilometr6w
przechodzonych po nasielskich
ulicach, a lych najwi~cej zall
cza/'q nasielscy "bezrobolni",
,,5Z ifierze" bruk6w oraz za wdy
chanie powietrza w "kurorcie"
Nasielsk szczegolnie w okoli
cach .. pi~knej" Nasiolki.

Chrystus
Ouch jui uJatywaJ
Jecz, serce jeszcze biio
gdy zamgJone oczy
palrzyly na swiat

Cykl wierszy 15-letniej
Katarzyny Strze[czak
z Psucina

Krwawym potem oblal
swojq wielkq mi/osc
po to bym zyt Ja
i by zy/ moj brat.

Matka

Gdzie jestes Panie

Pani mega serca
Twe oczy modre jak dwa jeziora
/ecz, smutne one
i mysl jakas skupiona ...

Gdzie jestes Panie
Gdzie jesl Twoja si/a?
Ta, ktora ziemi~ i gwiazdy
slworzyla ...

Suknia jq zdobi
berlo i korona
tak pi?kna jesl Ona

Czemu na swiecie
lyle leraz wajen
zamieszek, mordow,
tyle niepokoju?

Krwawymi ranami

Czemu na swiecie,
brat zabija brata,
a nienawisc dzieli tam,
gdzie wf1zel splala?

poci~te oblicze

Najswi?tszej Oziewicy
Serce peine b6/u
krwawi nieus/annie
przeze mnie i za mnie

Lecz Ty wldzisz Panie
ludzkie poczynania
widzisz i szalana
gdy do zlego naklania

Pragnf? je ululic,
ukoic, pocieszyc
nie bfJdf? jui grzeszyc

- Nie reagujesz?
- Czekam na popraw?
Nie przymuszam, nie naginam
na ludzkq, niezaleinq wO/f1
kocham, wierz?, mam nadziej?
na zbudzenie ludzkich sUmJen.

Wiesciz USC
W m-cu sierpniu zgloszono w
nasielskim USC narodziny 19
ga dzieci,
- w zwiqzek malzenski wstil
pilo 14 par,
- 18 os6b, mieszkanc6w na
szej gminy i miasta, zmarlo.
Informujemy, ie od bieiqce
go numeru "Zycia Nasielska"
rozpoc:z:ynamy druk informacji z

nasielskiego USC. Zainlereso
wane osoby, kt6re zawierajq
zwiqzek malienski, lub zglasza
jq narodziny dziecka. a chcialy·
by bye wymienione z nazwiska
w naszej rubryce prosimy by wy
razily SWq zgod~ przed pr3COW
nikiem Urz~du.
MW.

'Dni !1\&sieCs J(g
Referat Kultury przy Urz~dzie
Miejskim w Nasielsku organizu
Je w dniach 23-24.09. "O"i Na
sielska". W programie obcho
d6w "Oni Nasielska" prL8widuje

miejskim imprezy 0 charakle
rLa sportowym (gry i zabawy,
mecze pitkarskie itp.), pokazy
Slraiackie. Poczqlek 0 godz,

si~:

- w niedziel~ 24.09. przy
Szkole Podslawowej nr 2 im
prezy kulturalne (wySI~py ze·
spol6w j film na powielrzu). Po
czalek 0 godz. 15.00. Zapra
szamy.
SZGzeg610wy program n a pIa
kalach,

- w sobotI;l23.09. na stadionie

IYGIE
ASIELSKA

14.00;

Panie chwala Tobie za to,
ehwala milosierdziu Twemu,
chwala Twojej cierpliwosci,
i Tobie samemu!

Rozpacz serca
WyOSlrzy/em pioro.

by dqe nim spJo/y klamslwa,
fa/szu i obludy,
rozprawi6 si? z chaosem zdrady,
z bluiniercami krzyia.
Wszyslko Si? we mnie burzy,
rozrywa,
m/?czy
rozpacza seree.
Zanika prawda. 8rak zespolenia z 8ogiem.
Slysz~ k~ki zagubionych: "Nie ma 80ga"l
Czy aby nap{awd~?
Olaczego blqdzimy w ciemnosciach?
Dokqd my idziemy?
Jezu Chrysle l Przyjdi na ziemi~!
Wspom6i mnie w moich st8raniach.
C6z ja poczm~ bez Ciebie.
Tylka Ty trwasz w blasku czystej prawdy.
Boze.! Wys/ucha; mega glosu rozpaczy
i pociesz.
Jerzy R6zalsk.
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19 - Z<:l konna !lIb WI~Zlenn.:l 20 - knbn Ie bobilsa
~, - nnkrycle gtowy 22 - y::;okle niP SWl;]dczy 0 Intel,
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Krzyz6wka nr 7/95
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PIONOWO: 1 - m Iv oSlol 2 - poslado
5 polco w 3 - pretendent ..\ - elektrocin
dod;:! nl;:! 5· nYIJ 7 - rdzenn<1 I Jd
nose N W I Zelondll 11 - wjocz~go
wloczyklJ, 13 mleszk<1nleC TeksoslJ,
14 - OpJko'.'\'JI1If: Z rnf'IJlu 1 - wadn,
skorlJplo k 18 - hurml~trz we F I:mcp
~O - j8Zdzi no wr lkoch ~ 1 - z nlego
InGQlk wYCluQJ krollk, 25 - ostntnlO It
terG Qre krego 01 abetu 26· lemen~
po qgu 27 - rio nlej odchodzJl POGJ<lg
o 15' (Iytul fllmu, ,'28 - cz r rzucony
no osob . 3
o.:;;)rl gor'sko no K;1lJ

kozle
Ro WI<\zonl8 krz zowkl r znaczenlE;
hosel ) proGllny przesylac na kartkach
pocztowych no od e:-, redtlkcJl do dnl.')
7 X. br

Rozwlqzanlern "LetnreJ Krzyzowkl"
byl lilClllskn maksymo "Errare humo
num est" (czlnwle" omylnym jest J
N:lgrocll;\ - nle-pod IcmkE; wyiOSOINO
10 Panl Jadwigo Kopczynsko z Na$lel
ska Serdecznle gr:<lulujemy I

o puchar Burmistrza

Pllka nozna
Pod koniec sierpnia rozpoczr;Jli
swoje rozgrywki w lidze okr~go
we) pilkarze Zbika. Inauguracja
nie wypadla najlepiej. Seniorzy
pierwszy sw6j mecz przegrali na
wyjezdzie w Glinojecku 2:1 i zre·
misowali u siebie z lIowem 1:1. Na
trzeci mecz do Narzymia nie do
jechali, z powodu awarii autokaru
Bye moze mecz ten odb~dzie si$
w innym terminie.

Nie powiodlo si~ rowniei ju
niarom wySll;pujClcym w lidze
mi~dzywojew6dzkiej. W pier
wszym swaim meczu w Przas·
nyszu przegrali 5:0.
Wkrotce rozpoczynajq mecze
Irampkarze i zaczki. Moie ani
uratujCj honor nasielskiej pilki
noi:nej?

•

Terminarz ligi okrqgowej senior6w
10.09. ZBIK -Iskra Krasne
17.09. Boruta Kuczbork 
ZBIK
26.09. tBIK - Mlawianka
II

, 30.09. Nadnarwianka 
ZBIK
7.10. Zbik - Konopianka
15.10. Gladiator Smar

dzewo - ZBIK
22.10. ZBIK - Wkra II Zu
romin
.28.1 O. Orl~ta Baboszewo
- ZBIK
· 4.11, LZS Opinog6ra _
ZBIK
12.11. ZBIK - Vel Lidzbark
Weiski

Terminarz ligi junior6w
17.09. ZBIK - Trojka 93
Ciechan6w
, 20.09. Bl/ilkitni Raciqz 
ZBIK
24.09. ZBIK - Start Dzial
down
1.10. Ostrowia Ostrow
Maz. - ZBIK
8.10. ZBIK - Bug Wy
5zk6w
11 .10 ZBIK - Mazovia Le

szno
21.1.0. Trojka 93 Ciecha
n6w - ZBIK
29.10. ZBIK - BI~kitni
Raciqz
· 5.11. Start Dzialdowo 
ZBIK
12.11. ZBIK - Ostrowia
Ostrow Maz.
· 19.11. Bug Wyszk6w 
ZBIK

Terminarz ligi trampkarzy
10.09. ZBIK - Olimpijczyk
Plor'isk
23.09. ZBIK - MKS Cie
chanow
1.10. Mlawianka Mlawa 
ZBIK

14.10. ZBIK - Trojka 93

Ciechanow
22.10. Nadnarwianka Pul
tUsk - ZBIK

Xl kolejka
Barcelona - Warszawianka
(3:2)
KS Winnica - Orzel NW.

(1 :3)
AS Sportowa - LeSna (2:1)
Corintians -lzy Soltysa (3:0)
Bawaria - FC Sanibud (1 :0)
XII koJejka
Corintians - KS Winnica (4:1)
LeSna - Bawaria (2:1)
lzy Soltysa - Sportowa
(przel.)

Orzel N.W. - Barcelona
(przel.)
Warszawianka . FC Sanibud
(przel.)

X kolejka
KS Winnica - FC Sanibud
(5:1 )

Najlepsi strzelcy

Warszawianka - Lesna

(3:3)
17 - P. Wilga (Bawaria)
15 - J. Wisniewski (Orzel)
14 - A. Konior (Warszawian
ka)

Corintians - Barcelona
(3: 1)
Orzel NW. - AS Sponowa
(0:3vo)
Bawaria -lzy Soltysa (7:2)

R.

Wroblewski (Winnica)

Tabela
Punkty

Bramki

II. spot.

1_AS Sporlowa

28
27
20
19
18

44-15
30-14
33-20
29-30
38-29
27-31
34-23
22-45

11

2. Lesna

Druiyna

3. Warszawianka
4. Bawaria
5. Ks Winnica
6. Corintians
7. Barcelona
8. Orzel NW.
9. lzy Soltysa
10. FC Sanlbud

17
16

8
7
2

20-47
17-39

12
11
12
12
12
1
11
11
11

REPERTUAR FILMOWY
kina "NIWA" ad 14.09.95 do 15.10.95

Termlnarz IIgl zak6w
10.09. ZBIK - Olimpijczyk
Plonsk
. 17.09. Wkra Dzialdowo 
ZBIK
23.09. ZBIK - Atak Ciecha
now

Rozpocz~a si~ runda re
wanzowa ligi "Szostek" Pi!
karskich 0 puchar Burmistrza
Nasielska. W rozgrywkach
bierze udziat ponad stu za
wodnikow zrzeszonych w
dziesi~ciu zespolach. A oto
wyniki trzech kolejek rundy re
wanzowej. Z powodu zlych
warunk6w atmosferycznych
nie odbyly si~ trzy mecze XII
kolejki. Zalegle spotkania
roz~~ane zostanq w innym
termlnle.

30.09. Mlawlanka Mlawa 
ZBIK

14.10. ZBIK - B!~kitni
Raciqz
22.10. Nadnarwianka Pul
tusk - ZBIK

AS

YCIE
L

14.09.·17.09. "mal< smoka",
prod. USA, fant.-przygodowy dla
mlodziezy, godz. 17.00
22.09.-27.09...Kongo'·, prod.
USA, przyg., godz. 17.00, 19.00
28.09-01.10...Leon zawodo
wiec", prod. USA, kryminalno
sensacyjny, godz. 17.00
06.10.-12.10... Mlode wilki",
prod. pol., sens., godz. 17.00

06.10.-08.10. "Nowy kosz
mar Wellesa Cravena", prod.
USA, film grozy, godz. 19.00
13.10.-15.10... Inteligent w ar
mii", prod. USA, komedla, godz.

17.00
Wszystkich kinoman6w I
sympatyk6w kina serdecznie
zapraszamy

Z••pOl red.kcyJny:
A KO(dulewsl<i, A StamlroWSki, A.law.dlkl, M Was""zyl'iskl Zd~ T zawadzkl
Prolekt wmicty omz SIrena ,el<Jumow. M Grubec:l<l
Ad",. Re<l&Iccjl;
Kino "Niw." w Na$lelsl<u, uJ KQSclu$Zki 12. tel. 12-343
Sl<1ad J larn.ni. komputerowe. ,.GRAFIKA·· CloCh.n6w _ul Si<orskJegQ 4a!4, tel 72-26-82
Dtuk..lal<ladWyOowniczo·PoIlgraficzny "ARJADA" CiechanOw, ul RobolnlczQ 5.101 72·20-32

