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PAZDZIERNIK... ~~~ 

50 CiR (5000) 

Jednak za podzialem! 
konsultacji spolecznyeh w spra
wie ewentualnego podzialu. 
Motywowano to gl6wnie niedo
statecznym uwzgll;!dnieniern in
leres6w wsi w podziale srodk6w 
w budiecie gminy. Ostatecznie 
rada powolala 7-osobowq komi
sj~, na kl6rej ezele slanqllnicja
lor podzialu, radny Bernard Mu
cha. W czerwcu i lipcu przepro
wadzono konsultacje w 60 so
leclwach i 9 okrl;!gactl miejskich. 
Na 13.535 os6b uprawnlonych 
do glosowanla, w konsultacjach 
wzi~o udzial 721 os6b. co dalo 
frekwenc)l;! nieco powyiej 5%. 
Za rozdzlalem opowiedzialo sil;! 
480 os6b, przeciwnych bylo 203 
osoby. Po zapoznaniu si~ z wy
nikami konsultacji Rada Miejska 
opowiedziala si~ przeciwko po
dzia/owl. Stanowisko rady wraz 
z dokumentami z konsultacji tra
filo do Prezydium Sejrniku 
Samorzqdowego. Prezydlum, 
dwukrotnie zajmowalo sil;! tq 
sprawq. PDdczas posiedzenia w 
dniu 28 lipca dopatrzono si~ 
pewnych brak6w w dokumen
tach Izwr6cono je- do uzupelnie
nia. Podczas obrad prezydium 
w dniu 4 wrzesnia papiery byiy 
juz w porzqdku. Niestely, zebra
nym nie udalo si~ wypraeowac 
zadnego konkretnego stanowi
ska w sprawie podzialu naslel
skie] gminy. Wrzesniowa sesja 
sejmiku. niespodziewanie, po
zytywnie zaopiniowala ewentu
alny podzial dotychczasowej 
jednostki terytorialnej jakq jest 
Miasto i Gmina Nasielsk. 

IAWK) 

W piqtek 22 wrzesnia Sejmik 
Samorzqdowy woj. ciechano

i Gminy Nasielsk na CZl;!SC wiej
skq i mie)skCj. Nasielscy radni 

tym, podczas 

rady, poniewai dwa miesiCjce 
przeglosowali 

pozostawienie gminy W obe
cnym ksztalcie, stosunkiem ~lo
s6w 15 do 9. Warto podkresli6, 
ie Rada Miejska w Nasielsku 

24 radnych, z kt6
rych 15 jest wybranych w okrl;!
gach wiejskich. Jak twierdzi Ja
nusz Konerberger - reprezen
tant Nasielska w Sejmiku Samo
rZCjdowym, w porzqdku obrad, 
kt6ry otrzymal poczt<j nie bylo 
punktu mowiqcego 0 glosowa
niu w tej sprawie. Na posiedze
nie sejmiku nie byli zaproszeni 
ani przewodniczqcy Rady Miej
skiej ani burmistrz, byli nato
miast reprezentanci tej cZl;}sci 
rady, kt6ra opowiada sil;! za po
dzia/em. W zwiazku z zaislnialq 
syluacjq Rada Miejska w Nasiel
sku wystosowala ostry protest 
do przewodniczqcego sejmiku, 
wojewody oraz do Urz~du Rady 
Ministr6w. 

Historia wszcz~cia procedury 
rozdzialu gminy miala poczqtek 
w grudniu ubieglego rokl!. kiedy 
to grupa radnych wiejskich zglo
slla na ses/'i wniosek 0 powola
nie specja nej komisji majqcej 
za zadanie przeprowadzenie 

wskiego, pozylywnie zaopinio
wal propozycje podzialu Miasta 

dowiedzieli sil;! 0 
sesji Rady Miejskiej, kt6ra odby
a si~ w rniniony piqtek. DecyzJa 
sejmiku byla zaskoczeniem dla 

wczesniej radni 

skIada sil;! L 

l

M.W. 

Wiesci z USC 

W miesiqcu wrzesniu zgloszono w nasielskim USC 
narodziny 20-ga dzieci, 

- w zwiCjzek malienski wstClPilo 17 par, 
- 11 os6b, mieszkanc6w naszego miasta i gmlny 

zmarlo. 
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SEJMIK SASMORZI\DOWY 
Wojewodztwa Cieehanowskiego 
CIECHAN6w 
ul. 17 Slycznia 7 

PROTEST 

R~d~ Miejska ~ ~asie sku skiada os~ry protest przeciwko 
podJ.~elu przez SeJmlk Samorzadowy WOJewodztwa Ciechano
wskle~o Uehwaly Nr V/3/95 z dnia 22 wrzesnia 1995 roku w 
sprawle pozytywnego zaopiniowania rozdzialu miasla i gminy 
Nasielsk. 

Uwazamy, ie decyzja w powyiszej sprawie nie powinna za
pase: bez wysluehania przedstawicieli naszego samorzqdu w 
szczeg61nosci delegata Gminy Nasielsk lym bardziej, ie porzCl
dek obrad w tym dniu nle przewidywal podj~cla takiej uchwaly. 

Prolestufemy przeci~ko f.ormie, w jakiej podejmuje sif;] tak 
lsto~ne dla nas deC:YZJe I proslmy 0 p~nowne rozpalrzenle powyi
szeJ sprawy z udzlalem przedslaw1cleli naszej Rady. 

~ednoczesnie prosimy .0. wyciq9 z protokolu z posiedzenia 
SeJmlku z dnla 22 wrzesnla 1995 roku w kwestil powyiszej 
sprawy. 

Do wiadomosci: 

1. Wojewoda Cieehanowski 
2. Urzqd Rady Minislr6w· WARSZAWA
 

Aleje Uiazdowskie 1/3
 
3. ala 

za RadCj
 
Przewodniczqcy Rady Mlejskiej
 

Tadeusz Modzelewski
 

Z ivcia szk61 

"Dw6jka" ma jui 50 1at
 
Rok 1995 jest rokiem iubileu

szy i to jubileuszy zlotych, po
niewai: 1945 rok, rok konca woj
ny, byl rokiem narodzin wlelu 
instylucji i przedsi~wzi~c. Pier
wszego wrzesnia 1945 roku 
"narodzila" sil;! r6wniez Szkola 
Podstawowa nr 2 w Nasielsku. 
Czytamy 0 tym w pismie Inspe
ktora Szkolnego w Pultusku do 
kierownika Publicznej Szkoly 
Powszechnej w Nasielsku pana 
Michala Miehalcewicza: "Za' 
wiadamiam. ie z dniem 
1.IX.1945 r. uruchomiona zosla
je w Nasielsku Szkola Powsze
chna nr 2. Na kierownika tel 

szkoly mianowany zosta! ob. 
Sokolnicki Wadaw. W zWI&zku 
z tym proszl;! 0 dokonanie 
wsp61nie z ob. Sokolnickim po
dzialu budynku szkolnego oraz 
iiczby dzieci, kias i inwenlarza 
szkolnego". 

Poczqtkowo przez wiele lat 
obydwie szkoiy wsp61istniaiy w 
jednym budynku szkolnym. W 
momencie, gdy przyszla moda 
na Jedenastolatki, "Jedynk~" 
polqczono z lieeum, a "Dw6jkl;!" 
przeniesiono do budynku, gdzie 
dzisiaj miesci sil;} LO. Stan ten 

c,d. DB str. 6 
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Z prac Zarzqdu Obradowafa Rada
 
W ostatnim okresie Zarzqd 

zbieral Sif;l dwukrotnie: 15 i 26 
wrzesnia. Na pierwszym po
siedzeniu podjlilto uehwal~ w 
sprawie wniosku 0 utworzenie 
obwod6w glosowania w wybo
rach Prezydenta RP wyzna
czonyeh na dzier'! 5 listopada 
1995 r. Z kolei przyst<lpiono do 
rozpatrywania pism skierowa
nych do Zarzqdu. Ilak: Zarzqd 
me m6g1 podjqc decyzjl przy
spieszenia wodociCjgowania 
pozostalej cz~sei wsi zgodnie 
z sugesliq Rady Soleekiej w 
Jaekowie Wlosciariskim. po
niewaz zadania w zakresie bu
dowy wodociqgow realizowa
ne Sq w kolejnosei ustaloneJ 
przez Rad~; zadeklarowano 
pomoc finansowq ZGKiM przy 
remoneie kollownl przy ul. Sta
rzynskiego; stwierdzono . .ie 
brak jest srodk6w w budiecie 
na wsparcie lego zakladu przy 
remoncie mieszkan ADM; za
poznano si~ z pismem ZGKIM 
do Przewadhlczqcega Rady w 
sprawie oczyszczania miasta i 
postanowiano poczynic stara
nia 0 dodatkowe srodki na ten 
eel; pisma lokator6w z ul. Kos
ciuszki 24 paslanowiono prze
kazac wlascicielce budynku: 
nie obnizono Wojskowej Ad
ministracji Koszar podatku od 
nieruchomosci, gdyi Zarzqd 
nie ma takich uprawnien; od
mowiorlO umorzenia podatku 
od ieruchomosci firmie 
"W~gielek" odklada]qc ter
min platnosci do dnla 30 
grudnia 1995 r: deeyzj~ w 
sprawie umorzenia podatku 
od nieruchomosci SKR-owi 
poslanowiono podjqc po 
przedslawieniu przez firmf;l 
bilansu finansowego za I pol
roeze i ten spos6b postiilpo
wania stanie sifil zasadq przy 
podejmowaniu decyzji w 
sprawie umorzenia podat
k6w. 

Panadlo postanowiono: po
moc Spotecznemu Komiletowi 
Budawy Szkoiy 1'1 Dfilbinkach 
przy budowie nowej studni; nie 
oglaszac w Iym roku przetargu 
na wykonanie odwodnienia 
osiedla Pi/sudskiego ze wzglr;
du na ta, ie przewidziane 
srodki na ten cel Sq jui na wy
czerpaniu. Przychylnie usto
sunkowano si~ do koncepcji 
lokalizacji inwestyeji pana 
Sadlowskiego przy ul. Przemy
slowej, jednak musi tu bye 
wzir;ta pod uwagr; opinia fa
chowc6w z Sanepidu i oehrony 

ByelE 
NASIELSKA 

srodowiska, poniewai w pobli
iu zlokalizowane Sq odwierty 
do poboru wody. 

Ponownie zaistniala moili
wose wyremontowania Izw. 
drogi do p61 przy wsparciu 
srodk6w z Funduszu Ochrony 
Gruntow Rolnych. Trzeba lu 
jeszcze raz przypomniee, ze 
nie chodzi tu 0 drogl do wsi lub 
przez wies. Z kilku dr6g, Jakie 
przedstawiono instyluejom de
cydujqcym w tej sprawie 
akeeptaejr; uzyskala droga 
Ptanowo·Glodowo na odcinku 
650 m. 

Drugie posiedzenie Zarzq
du poswir;cone bylo przygo
towaniu na sesjr; prapozycji 
sklad6w osobowych komisji 
wyborczych w wyborach Pre
zydenla RP, oraz rozpalrze
niu pism skierowanyeh do Za
rzqdu. flak: zadeeydowano 0 
dalszym uzytkowaniu dzialek 
przy ul. Male) przez pana Sta
nislawa BaJera; wyrazono 
zgodf;l na skomunalizowanie 
zlewni mleka, tam gdzie Rady 
Soleckie wyslqpily 0 ich prze
jr;cie; wyraiono zgod~ na 
uregulowanie prawne spraw 
wsp6/wlasnosel, jezeli chodzi 
o budynkl przy ul. Starz.yn
skiego i Klliriskiego; zapo
znano si~ z pismem ZGKiM w 
sprawie artyku!u, jak! ukazal 
sir; w ostatnim numerze "Zy
eia Nasielska" pI. Samowol
ka; negalywnie Uslosunko
wano ilil do projektu uchwaly 
przygotowanej przez ZG Ki M 
w sprawie gospadarki nieczy
stosciami na terenie gminy 
Nasielsk; prosbf;) mieszkan
c6w ul. POW 0 budowlil chod· 
nika do torow kolejki wqsko
torowej skierowano do Komi
sji Infrastruktury i Porzqdku 
PUblicznego; do tej tei Komi
sjl skierowano ofertlil lirmy 
"W~gielek" na dostawr; cie
pta i ciepJej wody do Szkoly 
nr 1 i budowanej przy niej hali 
sportowej; do Komisji Oswia
ty, Kultury i Sportu skierowa
no pismo ZEAS-u w sprawie 
przygotowania si~ do przejr;
cia szk6! i obslugi finansowej 
przez Samorzqd. Odm6wio
no wsparcla finansowego, W 

obecnej chwill, Jednoslce 
Ratowniezo-Gasniczej z Pul
tuska na jej dzialalnose oraz 
ZG TPD na organizowane tur
nusy rehabililacyjne dla dzie
ci chorych i niepelnospraw
nych. Powodem lego Jest 
brak wolnych srodk6w. Po
nadto umorzono SKR-owi po 
przedstawieniu wymaganych 
dokumentow cZl,'lsci nalez
nosci z tylu!u zaleglego po
datku od nieruchomosci W 

kwocie 6 tys. zlotych. 

Wynotowal lIZ. 

Kolejna, czternasla jui sesja 
Rady odbyla sir; w dniu 29 
wrzesnia. Radni zapoz.nali sf~ z 
wykonaniem budzelu i realiza
cjq inwestycji za I po!roeze 1995 
r. (dochody wykonano w 54%, 
wydatki w 52%), sprawozdania
ml wszystkieh stalych komisji 
Rady oral. sprawozdaniem bur
mislrza z prae Zarzqdu i wyko
naniem uchwai od ostatniej se· 
sjL 

Burzliwq dyskusjr; wywolala 
wiadomosc, ie Sejmik Samo
rzqdowy Wojew6dztwa Ciecha
nowskiego na swym posiedze
niu w dniu 22 wrzesnia padjql 
uchwalr;, 1'1 kt6rej pozytywnie 
wypowiedzial si!;! w sprawle po
dzialu naszej gminy nagmine 
miejskq i gmin~ wiejskq. Dopie
ro po siedmiu dniach od podj~
eia lakiej deeyzji dowiedziala sie 
o nim Rada, dowiedzial si~ 0 niej 
Zarzqd, chociai mial posiedze
nie w dniu 26 wrzesnia. Wielu 
radnych protestowalo przeci
wko lrybowi zalatwiania tak 
wai.nej dla gminy sprawy i dlate
go postanowiono zlozyc do Sej

miku stanowczy prolest z po
wiadomieniem odpowiednich 
wladz i prasy. Odby!o sir;! gloso
wanie i w wyniku glosowania (14 
za, 8 przeeiw, 2 osoby wslrzy
mujqce si~) przyjl,'llo lekSl prote
stu (tekst prolestu drukujemy na 
pierwszej slronie). 

Ponadto podj~to uchwaly 1'1 

sprawie zmian w budiecie, UZLJ
pelnienia skladu Spolecznej Ko
misji Mieszkaniowej (dokopto
wano 3 radnyeh), uzupelnienia 
Komisji Infrastruktury i Porzqd
ku Publicznego (panowie: Hen
ryk Olszewski i Tadeusz Modze
lewski weszli w sklad tej Komi
sji), powolania obwodowych ko
mlsjl wyborczyeh w wyboraeh 
Prezydenta RP w dniu 5 listopa
da 1995 r. W punkcie obrad, w 
klorym mogq silil wypoWiadae 
mieszkancy gminy, glos zabrali 
soltysi z K~dzierzawie i D~bi
nek. Ponadta, jak zawsze, wiele 
problemow ze swego terenu po
ruszyli radni w punkcie interpe
lacje i zapytania. 

Notowal AZ. 

Obradowala Komisja Infrastruktury
 
i Porz~dku Publicznego
 

Czternaslego wrzesnia br. 
odbylo sir; trzecie 1'1 tym roku 
posledzenie Komisji Infrastru
ktury i Porzqdku Publicznego. 
Obrady prowadzi! przewodni
eZqey Komisji Marek Gerasik. 
PorzC\dek obrad przewidywal 
przyjf;lcie sprawozdania z reali
zacji inwestyeji komunalnyeh 1'1 

1995 roku, oraz dyskUS/'r;J na te
mat przygotowania p anu in
westycji na terenie miasta i gmi
ny do konca obecnej kadencji 
rady. 

przy omowieniu pierwszego 
punktu porzqdku obrad czlon
kowie Komlsji zapoznali sir;J z 
wystqpieniem burmistrza, ktory 
przedslawil stan realizacji wszy
slkich inwestycji komunalnyctl 
wykonywanych na terellie calej 
gminy. Dotyczy to gl6wnie 1'10

dociqg6w. drag ulwardzonych, 
sieci gazowej oraz hali sporto
wej i Stac]i Uzdatniania Wody. 
W drugiej czr;sci obrad zapo
znano si~ z dokumentem przy
gotowanym przez Zarzqd doly
CZqcym najwainiejszyeh po
trzeb inwestycyjnych na lata 
1995-1998. Uznano, ie Komisja 
opracuje wlasny plan w aparciu 
o propozycje przedstawione 
przez wszystkich radnych. Rad
ni majq czas do 15 pai.dziernika 
na przedloienie najwainiej
szych polrzeb inwestycyjnych 1'1 

swoich okrf;lg ach wy-borezych. 
Duio czasu poswililCili na temat 
mo:i.liwosei budowy duiej oczy

szczalni sciek6w na bazie jui 
istniejqcych obiekt6w zlokalizo· 
wanych przy ul. Kolejowej. Uz
nano, ie jest szansa na wpro
wadzenie tej inwestycji do przy
szlorocznego bUdzetu. 

W dalszej cz~sci obrad oma
wiano szczeg61owo caly szereg 
spraw majqcych duie znacze
nie dla mieszkancow naszej 
gminy m.in. lakich jak: przygoto
wanie planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy. uru
chomienie ujl?cia wody w Nowo
si6lkach, odwodnienie terenu 
przy ulicy KolejaweJ w Piesciro
gaeh, dofinansowanie terenu 
rekreacyjno-sportowego zlokali
zowanego przy Uceum Og6lno
kszlalcqcym, zmianie systemu 
oswietlenia ulicznego na bar
dzieJ oszczr;dne, poloienie 
chodnika na czr;sci uliey Lipa
wej, dokonczenie budowy 
swietlicy w Andzinie, dokoricze
nie wodociqgu w Jackowle 
W!oscianskim I doprowadzenie 
wody do szkoly w Pianowie oraz 
budowie szeregu odcink6w 
dr6g asfaltowych na terenie 
wiejskim. Obrady Komisji za
konczono przygotowaniem le
malow na nastl?pne posiedze
nie, kt6re przede wszystkim blil
dzle poswi~cone porz.qdkowi 
publicznemu. 
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Obradowala Komisja Gospodarki, 

Eudzetu i Finans6w 
Piqly raz w tym roku zebrala sii;l kwoty 1090 zl z rezerwy budieto

Komlsja Gospodarki, Budzetu i FI we) na pokrycie zwil;lkszonych wy
nans6w. Tym razem jedynym datk6w w dziale admlnistracja. 
punktem porzqdku obrad byte Podczas obrad kontrowersje 
przyj~cie I sprawozdanle z wyko wzbudzily wydatki poniesione na 
nania budietu w I p61roczu 1995 drog~ w Glodowie r Nunie. a takie 
roku. Obrady prowadzit przewod na budowanq ze srodk6w miesz
niczC\cy Komisjl Andrzej Kr6lak. karic6w drogt;l w Kosewie. Prze
Na posiedzeniu obecny byl r6w wodniczElcy Komisjl tlecil 
niez burmislrz I skarbnlk, kt6rzy zbadanie tych spraw przez Komi
relerowali sprawozdanie. W tra sjt;l Rewizy)nq. Dyskutowano r6w
kcie posiedzenia zwr6cono uwa niei nad informaCJq ° realizacji 
gt;l. ze w kilku dziaJach wystqplq wplyw6w do budietu z tytutu po
braki srodk6w, dotyczy to m.ln.: datk6w od nieruchomosci. Dluiej. 
oczyszczania miasta, dr6g wiej czlonkowie Komisji zajmowali si~ 
skich. adminlstracji. dodatk6w zadluienlem Instalu i moiJiwosciC\ 
mleszkaniowych. Zwr6cono r6w sciqgni~cia naleinosci. Sprawoz
niei uwag~ na niezaplacone fa danie z wykonania budzetu w pier
ktury na Stacjl Uzdatniania Wody. wszym p61roczu przyjt;lto 
Uznano, ie braki powinny bye po jednoglosnle. 
kryte z planowanej na koniec br. 
nadwyi.ki budietowej. Czlonko
wle Komisji zaakceplowali propo
zycjt;l skarbnika przenieslenla (AWK) 

KR6TKO 
Dunczycy w Nasielsku ty I Wychowania w Ciechanowie 

Teresa Karczmarz. Panl Kurator w 
W siedzibie Centrum Pomocy towarzyslWle burmistrza Wojcie

Spolecznaj odbylo sit;l spolkanle, cha OSlrowskiego, radnyeh: Grze
poswil?cone moillwosci zbudowa gorza Duchnowskiego i Teresy 
nia Panstwowego Domu Pomocy Skrzyneckiej odwiedzila Inwesly
Spolecznej na bazie istniejqGYch cje oswiatowa reallzowane na na
budynk6w dawnego Domu Ozle szym terenie. przy udziale 
cka. W spolkaniu obok pracowni srodk6w kuratorium. Po zapozna
k6w Ministerstwa Pracy 1 Polltyk,i niu Slt;l ze Slanam zaawansowallia 
Socjalnaj uczestniczyll: Henryka rob61 na budowie Zespolu Szk6! 
Godzwa - dyr. Wo;ew6dzkiago Ze Zawodowyeh, SP nr 1 i szkoly w 
spolu Pomocy Spolacznej, wladze Dlilbinkach, g05e, pani Teresa 
gminy oraz przedstawiClele rzqdu Karczmarz wyrazila zadowolenle 
Kr61estwa Oanll. Uczestnicy spot z jakosci i It;lpa rob6t reallzowa
kania zapoznall si~ z koncepcjq nych przez wykonawc6w. 
funkcjonowania plac6wki przed
slawionq przez kierownlczkt;l Wodociqg dla Mogowa 
MGOPS Alicjl? Tyc, oraz om6wili 
moZliwosc udzlalu strony dunskiej Trwaj'l Intensywne prace na bu
w reallzac]1 tego prz6dsi~wzi~cia. dowle wodociqgu w miejscowosci 

Mogowo. Calkowlta dlugosc nitkl 
Engaz buduje wraz z przylqczami ma wynlesc 

prawle 4,5 km. Inwestycje realizu
We wrzesniu zakonczono bu ie nasielska firma Wod-BUd, kt6ra 

dow~ pierwszego 2,5-kilometro wygrala przetarg wycaniajC\c war
wego odcinka sieei redukcyjnej lose rob6t na kwot~ 134 tys. zl. Do 
gazociqgu sredniego cisnienia w siaci wodocl'19owej Vi I etaple 
miejscowosciach Cegielnla Psu przylqczonych bedzle 51 dom6w I 
cka i W.,grodno. Kosz! inwe5tycji gospodarstw. kt6re korzystac b~
finansowaneJ z budietu gmlny za dq z uj~cia wody zlokalizowanego 
mknq.l sl~ kwotq 220 tys. zl. W w bazle Gminnel Sp61dzielnl w 
zwiqzku z Iq inwestycjq burmistrz Slennlcy. Przypomnijmy. i.e trzy 
W. Ostrowski I radny Bogdan Pa lata wczesniej z tego uj/ilcia dopro
wlowski zlozyli WiZY1~ w sledzible wadzono wodt;l dla mieszkanc6w 
MOZG-u, gdzie rozmawiali z dyr. Siennicy i Mogowa. 
A. Nawrockq. Pani dyrektor po
twierdzila wybudowanie ze srod Burmistrz 
k6w jej przedsililbiorstwa stacji w Telekomunikacji
redukeyjno-pomiarowej jeszcze w 
tym roku. Staqa w przysz!osci za KoJejnq wlzyle w siedzibie dyre
silalaby w gaz calq poludniowq kc]i Telekomunikacji Polskiej SA 
cz~sc gminy. Jezell MOZG dotrzy z!ozyl burmistrz. Cetem wizyly by
ma slowa. 10 w najblliszyeh mia 10 wyjasnienie kweslii zwiqzanych 
slqcach CZlilSC mleszkanc6w z op6inleniem realizacjl plan6w 
Cegielni Psuckiej i WElgrodna bl;l inwestycyjnych lej flrmy na leranie 
dzie mogta ogrzewac swoje domy naszsj gminy. Burmistrz uzyskal 
gazem. obielnice wyjasnienia taJ kwestil 

przez dyrekcjl? TP SA. Spotkanie 
Pani Kura10r wizy1uje byto moiliwe dziQki wsparciu se

natora Jana Antonowlcza. 
Drugq w tym roku wizyll? w na

szs] gmlnie zloiyla Kurator Oswia- (AWK) 

Z zYCIA lIfIASTA I GM!1V! 
Spacerklem pO gmlnle
 

W numerze 8 ..Zycia Nasielska" przygotowawczych do przysz!oro
notatkq "R6wniez z energetycznej cznych uroczystosci wr~czenia 
dzialkl" zwracalismy uwagl? na po sztandaru i nadania imienia tel 
chylony slup nosny linii wysokiego plac6wce oswiat~V:~j. 
napi~cia przebiegajqcej przez 
osledle Warszawska. Minl?ly dwa Nowoczesnq konstrukcil? slupa 
miesiace. Odzewu I reakcji odpo energetycznego moina oglqdac na 
wiednlch sluib energetycznych i uiicy Warszawskiej. Na wysokosei 
mie)sklch nie stwiardzilismy. Jedy ok. 50 cm od chodnlka z konstrukcjl 
nie beto owy stup systematycznie. porozbijanego slupa, w k16ry naj
ch06 bardzo wOlno powleksza sw6j prawdopodobnie uderzyl jakis po
przechyL Niekt6rzy mieszkaney Jazd wystajq cztery grube pr~ty 
osiedla robiq Jui zaklady, czy slup zbroJenlowe. Ciekawe, jaki bt;ldzie 
dotrwa w tej pozycjl do zlmy, czy stan tel konstrukcji, jesli jakas mq
predzej sil? przew~6.c!? dra g!owa wymysii, by sprawdzic 

twardose pr~t6w pHkq do metalu. 
Nasielsk, skrzyiowanie ulic War Podobna w swej nowoczesnos

szawskiej. Szkolnej, Staszica. Na ci konstrukcja stoi przy ul. Zamoj
samym rogu uiicy zarosnit;lte chwa skiego w Piescirogach Starych od 
sta mi rumowisko ciegie!. Bardzo paru lat, zdqzyla zarosnqe chwa
CZ/ilsto wldzimy bawiqce Sl~ tam staml, \ak ze nie widae uszkodze
dzlecl z pobliskiej sZkoly podstawo nla. (Slup ten stol na wprost 
we] nr 1. Sq to zabawy bardzo nle nastawlll kolejow?l) .• 
bezpieezne, 9 rOZCjce cieikiml 
urazami. Zbiiza si~ zima, pomysly przy ul. Staszlca, mit;ldzy bloka
dzieci Sq nieobliczalne. a 0 wypa ml: wOJskowym i sp61dzielczym 
dek bardzo latwo. Najwyisza pora, znajduje sit;l malenki parking. Te
aby uporzqdkowac te straszqce w ren lego placyku je51 nie utwar
centrum naszego mlasla gnuzowi dzony, po kaidym deszczu 
sko. Kto sil? tym z~j.~ie? powstaje blotniste bajorko, w k16

rym lrudno zaparkowac pojazd. A 
W szkole podstawoweJ w Pies wystarczylaby tylko wywrotka zwi

cirogach trwajq prace porzqdkowe ru I ubijarka, aby utwardzi6 I pod
na terenie przyszkolnego boiska. niese teren. ezy moie pom6c 
Polozono nowe chodniki, oraz J.W. z Nasielska, przy kt6rej bloku 
utwardzono i polozono nawierzch mleszkalnym znajduja sla pecho
ni~ asfaltowq na boisku koszyk6 wy parking. 
wkl. Prace te Sq eZl;lsciq rob6t oprac. MW. 

przqtalismy naszq gmin~ 
W ramach akcj! "SprZ'ltanie jednak lei 0 (ym, jak wielkimi ie

Swiala - Polska '95" w dnrach 15-17 slesmy smleciarzami. Redaktor 
wrzesnia, odbylo si~ wielkie sprzq Tygodnlka Clechanowskiego 
lanie naszej gminy. Pod klerownic przypomina. i.e w kraju na slaty
twem pana Andrzeja Lasocklego z slycznego Polaka przypada dwa 
Urzedu Miejsklego wZH~lo w nlm lazy wlecej smieci niz na miesz
udzial 1550 os6b. Wi kszosc Z kanca Europy ZachodnieJ. 
nich, bo az 1385 - to dzieci I mlo Tegoroczne sprzqtanie odby
dziei . ucznlowie wszyslkich szk61 walo sil;! w bardzo lrudnych warun
podslawowych i srednich z terenu kaeh atmoslerycznych. Padal 
gmlny. Osoby dorosle, to pracownl deszcz, lemperatura byla bardzo 
cy lub czlonkowie takich Instytucji niska. Nle przeszkodzilo to jednak 
jak: Osrodek Zdrowia. Kolo lowiec w wykonaniu zadania, a uczeslnl
kie "Gluszec", SKR. firma prywat cy akeji przeciwnoscllosu znoslli z 
na ZOFI z Plascirog6w Starych. usmiechem. Widzialem zadowo
SprzCllano miasto, otoczenie szk61, tenie na twarzach wracajqcych 
otoczenie dworca PKP, otoczenie harcerzy z druiyny prowadzonej 
przystank6w PKS, lasu, pobocza przez hm. Agnieszk~ Szerypo, 
drogl. Oczyszczono okolo 100 he wracajqcych z harcerskim laso
lasu, 25 km poboczy drag. Zebra nem na rowerach z walk! z kr61em 
nyml odpadami zapelnlono 650 fo smieciem. Udzial w sprzqtaniu po
liowych work6w. Zaladowano nimi Iqczyli z biwakiem. Mysilwi z kola 
16 przyczep clqgnikowych. GI6wnq lowieckiego "Gluszee" prace po
CZ~5C "zbior6w" slanowBy smleel rZ'ldkowe zakonczyli ogniskiem. 
organlczne. Bylo !ch okolo 14 ton. Tegoroczna akeja zostala za
Uprzqtnll?to tei okolo trzech ton za kor'iczona, Uczestnicy akcji zaslu
rdzewialych przedmiot6w, czyll zlo zyli na piqtk~ z piusem. Nasza 
mu. Ouio zebrano, bo ai: 450 kg gmlna wyglqda 0 Wiele leplej nli 
stluczki szklanej. Mniej bylo szmat miesiqc lemu. Chodzl leraz 0 10, 
- tylko 310 kg. Coraz wili1ceJ klopo aby IIo5e zebranych smiaci w przy
t6w sprawiajq odpady z tworzyw szlym roku by!a mniejsza, bo nie 
sZlucznych tzw. plastiku. Nie roz chodzi 0 to, aby wit;lcej zebrac, ale 
kladajq sl~ w zieml. wykazujCj slli1 o to, ieby mniej smlecic. 
wieikq trwal05ciq. W ciqgu trzech 
dni sprz'ltania usuni~to ich 500 kg. AZ, 
Ponadlo zlikwldowano 6 dzikich 
wysypisk Smleci. 

Przytoczona tutaj stalysytyka IYCIEswladczy 0 ogromnej pracy wyko
naneJ przez uczestnik6w akcji, mi
mo ie wiele jeszcze zoslalo w tei NASIELSKI
kwesti! do zrobienia. Swladczy 



Z ~CIA lUIASTA I GlUI~
 

Kronika Policyjna
 
Wrzesien w zwiqzl<u z koncem mieszkajqcego starszego mf;lz

sezonu urlopowego "zaowoco czyzny. Bandyci pobili ofiarl;l i 
wal" WZTostem wlamaii do do zabrali kwot~ 50 zl oraz torb~. 
mkow letniskowych. Pi~ciokrot Policja zatrzymala sprawc6w do 
nie wlamano sif;l do domkow zlo dyspozycji prokuratora. Sq nimi 
kalizowanych w Cieksynie, jedno mieszkancy okolic Andzina. 
wlamanie dotyczylo Borkowa.lq ...czne straty wlasciciele oszaco· 
waH na kwOIf;l 4500 zl. We wrzesniu kotelny raz okra


dziono sklepy nalezqce do na

sielskiego GS-u. Ze sklepu RlV
 
przy vI. Mlynarskiej zlodzieje za


Trzy pojazdy mechaniczne brall 5 telewizorow 0 fqcznej
 
skradziono w minionym miesiq wartosci prawie 5tys. zl. Spraw

cu na terenie naszej gminy. W cy dostali sif;l do sklepu od stro

Andzinle mieszkancowi War ny zaplecza. Po wynlesieniu lu

szawy skradziono "malucha" 0 pow wlamywacze zawiesili na
 
wartosci 4 tys. zl. Z parkingu na drzwiach nowe kl6dki i rozlali ro

osiedlu Pilsudskiego zniknql pl;!. aby uniemoiliwic wytropie

Polonez. Pojazd wyceniono na nie przez psa. Ze sklepu spo

12 Iys. zl. Ow6ch mieszkancow zywczego w Cieksynie skra

Nasielska skradlo motocykl dziono artykuly spoiywcze I al

ETZ-150. Obaj zoslali zalrzy kohol 0 wartosci 8 tys. zl. Spraw

mani przez pollcj~ a pojazd ZQ cy wczesniej wybili szyb~ i wy

sial zwr6cony wlascicielowi. cieli CZl;!SC kraty zabezpieczajCj


cej okno. Wlamano si~ r6wniez
 
y •• do przedszkola w Piescirogach
 

skCjd skradziono maszynl;! do pi

W miejscowosci Mi~koszyn sania, aparat teleloniczny, mag

trzech mieszkanc6w lej wsi wy netolon i kasety. Straty wyce
cinalo drzewa z prywatnego la niono na 1000 zl. 
su. Zauwaiyli 10 sqsiedzi, kt6rzy 
po przybyciu na miejsce kra
dzieiy zatrzymali zlodziei. Po
wiadomiona policja aresztowala Do Iragicznego wypadku do
sprawc6w. kt6rymi okazall si~ szlo w miejscowosci Psucin, 
mieszkaricy Mif;lkoszyna. Podczas prac polowych zwiq,za

nych z I'tykopkami 14-lelni chla
piec zoslal wciqgni~ty przez wal 
przekainikowy pracujqcego 

Prawie kai.dy miesiqc przyno kombainu ziemniaczanego, 
si samob6jstwo. Tym razem w ~hlopiec zginql na miejscu, 
Mif;lkoszynie powiesi! si~ w mie Swiadkiem tel tragedii byia m.in. 
szkaniu 65-lelni mieszkaniec matka cl1lopca. 
G~awic. M~zczyzna przebywal 
u swo)ego syna. Prawdopodob
nie przyczynq samobojstwa by
10 zalamanie nerwowe spowo W minionym mieslacu policji 
dowane nieuleczalnq chorobq. udale sif;l odzyska6 Poloneza 

skradzlone90 mieszkance Mo
gowa mieslqc wczesniej. Po
jazd odnaleziono w gmlnie Za

Ulica Cmentarna staje sif;l styn luski. Zlodziejaml okazali si~ 
na z wlamari do samochod6w. mieszkaniec tej gminy i miesz
Tym razem okradziono dwa Fialy kaniec Nowego Oworu MalO
126P. Zlodzieje skIadli radiood wieckiego. Obaj przesl~pcy 
lWarzacze oraz torebki z doku przebywajq w pionskim aresz
mentami i pienif;ldzmi. Straty obu cie. 
wlasclclelek wynOSZq okolo 1800 
zl. W Borkowie nieznani sprawcy 
wlamali si~ do Volkswagena sto
jqcego na dzialce. Zlodz.ieje za Nasielska polic/'a ustalila 
brali radioodtwarzacz 0 wartosci sprawc6w 12 w amar'l do 
1150 zi. obiekt6w i pojazd6w (w Iym 

wtamari do samochod6w na... ul. Cmentarnej) oraz 16 kra

dziezy 1 kl6rych dokonywano
 

W Andzinie dw6ch sprawcow gl6wnie na targowisku przy
 
wlargn~lo do domv samotnie ul. Mlynarskiej. W sklad 7


osobowej grupy przestf;lpczej
 
wchodzili maloletni miesz

karicy naszego miasta.
IYeIE. Wszyscy byli wczesniej znani 
organom scigania. 

NASIELSKA (opr. AWKj 

nl• asielska' 

Na zdji;lciu najmlodsza uczestrriczka "mini IIsty przeboj6w" Kinga 
Jankowska spiewajaca przeboje Edyty G6rnlak. 

Referat Kultury przy Urz~ wskiej", kabaretu ana i 
dzie Miejskim w Nasielsku wielu innych zespo16w i pio
byl organizatorem w dniaeh senkarzy, kt6rych naslado
23 i 24 wrzesnia "Dni Nasiel wali nasi mlodzi, zdolni, a 
ska" na kt6ryeh bawilo si~ przede wszystkim odwa.i.ni 
kilkaset mleszkanc6w naszej wykonawcy_ 
gminy. Wysl~pten nie byl ocenia

W piervvszym dniu uroczy ny przez jurorow i wszyscy 
stosei na stadionie miejskim wykonawcy zostali ZwyCifilZ
odby!y si\l imprezy sportowe, caml, a nagrodq byly gram
Bralo w nich udzia! kilkudzie kie brawa zgromadzonej 
sililciu mlodych sportowcow, publ icznosci. 
kt6rzy popisywali si~ w wy W czasie imprezy zaim
scigach rowerowych, bie prowizowany zostal poiar, 
gach i roinego rodzalu zaba do ktorego wezwano nasiel
wach. Nasielskie ,.Zbiczki'· skich strazak6w. Nasi dzielni 
rozgrywaly mecze pilkarskie i odwaini strazacy bardzo 
w ramach rozgrywek ligo szybko przyjechali do poiaru 
wych, a na bocznym boisku, i po kilku minutaeh nie bylo 
przy lieznie zebranej publiez juz po nim sladu. 
nosei odbywaly si~ meeze Przez prawie godzin~ wy
"pilkarskieh szostek '. Nato st~powaj r6wniez duet gita
miast w niedziel~ 24 wrzes rowy "Jacek + Jacek" a mia
nia na placu przy Szkole nowicie Jacek Tomaszewski 
Podstawowej Nr 2 odbyly silil i Jacek Biernacki. 
imprezy 0 charakterze kultu Na zakonczenie, zaraz po 
ralnym. Najciekawszym pun zmierzchu na bUdynku sz.kol
ktem tego dnia, eieszqeym nym zostal wyswietlony film 
si~ duzym zainteresowa na otwartym powietrzu. 
niem byl wyst~p kilkunastu Og61nie impreza byla uda
wykonawc6w w "mini liseie na, pogoda dopisala, brak 
przeboj6w". Lieznie zgrupo bylo tylko orkiestry strazac
wani mieszkaney gminy kiej, kt6ra prZ8Z organizato
oklaskiwali wyst/ilPY "Edyty r6w byla zaproszona. 
Gorniak", "Maj ki J eio- A.S. 
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Prowadzi go od sukcesu do su )e. AI.e Jest ta osobny rozdzial 
kcesu. Bierze udzial i wygrywa Jego zycla.Pami~ci Jana 13ienf(a kankursy spiewacze w skali die Rok 1939. II wajna swiatowa. 
cez]i. Z dumq patrzyl na wiszqce Nastaje dluga brunatna nac. 

W ksi~zce "Szkice z dziej6w Nasielska i dawnej Zlemi 
Zakroczymskiej" czytamy: Niespotykany hart ducha i 
bohaterstwo wykazat Jan Bieniek, nad kt6rym gestapow
cy zn~cali si~ w okrutny I wyrafinowany spos6b. Powie
szono go za nogi, 9towCl w d6t I puszezono nan psy, kt6re 
sz~rpaly i kaleczyty lego eiato. 

SWiadkiem m~czarni Jana Bienka byt J6zef Nodzyko
wski, ps. "Grabina", zast~pca komendanta Obwodu Put
tusk AK, wi~ziony w Pomiech6wku, kt6ry przekazat jego 
stowa: " ja umieram, ta operacja ze mn~ jut si~ powtarza 
kilka razy Gdy trac~ przytomnosc, polewajij mnie wodij 

znowu puszczajet psy, ale nic im nle powiedziatem. 
Pozdr6w zon~ I dzieci". Jan Bieniek zginllt tragicznie, 
zostat bowiem na smierc zagryziony przez psy. 

AL 

EPITAFIUM c6rki pO latach...
 
Moj Ojciec, Jan Bieniek uro

dzil siE;l w 1893 r. w Zaluskach 
parafii Kroczewo. Rodzma, z 
ktorej pochodzil, byla liczna, 
otwarta na ludzi, kultywujqca 
stare, obre tradYCJe. Dzis jesz
cze ze wzruszeniem o~lqdam 
poiolkle lotografie, gdzle przy 
duzym stole wigilijnym, wsr6d 
dzied I wnuk6w siedzi dwoje 
wiekowych ludzi - moich dziad
k6w. Ojciec m6] po ukonczeniu 
szkoly organlstowskiej w Plocku 
w 1914 r. obejmuje prac~ w cho
rach Bazyliki Jasnog6rskiej jako 
organista. Pracuje tei. jako na
uczyciel w I Gimnazjum Polskim 
im. Gustawa Kosmlnskiego w 
CZf;lstochowie. Z CZf;lstochowy 
przenosi sif;l do Czerwinska, na
stf;lpnego Sanktuarium Matkl 
Boskiej, gdzie proboszczem jest 
ks. kananik Eugeniusz Gruber
ski - arganizator szkaly organi
stow w Plocku, muzyk i kompa
zytor. Zar6wno w CZf;lstochowie 
jak i Czerwirisku daie sif;l poznac 
jako profesionalista. spolecznik, 
organizator iycia kulturalnego. 

Rok 1930 - kolejna placowka 

- kosci6/ parafialny w Nasielsku. 
Traf to tylko. ie Matka Boska 
wytycza JeQo iyciowy szlak, bo 
kosci61 naslelski Jest pad wez
waniem Wniebowzif;lcia NaJ
swi~tszej Marii Panny. I tutaj, jak 
wsz!i'dzie, oddaje si£;! bez reszty 
pracy zawodowej i spoleczno
kultur?lnej. Zaklada "Towarzy
stwo Spiewacze Lira", prowadzi 
wieloasobowy czteroglosowy 
chor mieszany, orkiestr~ d£;!tCl, 
uczy spiewu j zaklada char 
szkolny w miejscowej Szkale 
Powszechnej, uczy takie spie
wu i muzyki w Liceum Ogolno
ksztalcqcym w Plonsku. Znaj
duje jeszcze czas, aby uczyc 
spiewu dziewcz!;ta z sierocinca 
w majqtku Kosewo. Dla pogl~
bienia swoich wiadomosci mu
zycznych UCz£;lszcza do Kon
serwatorium Muzycznego w 
Warszawie. Na podJ~cie i wyko
nywanie tak ogramnej pracy 
pozwala ta, ie ma u sieble po
mocnik6w - praktykant6w, przy
szlycl1 organlst6w. Naslelski 
ch6r parafialny - to po nas, jesz
cze )edna ukochane dziecko. 

na scianie nad fortepianem dy- Dotychczasowq dzialalnosc 

spoleczno-kulturalnq, poza 
ograniezonymi obowiqzkami or· 

Na zdjli1ciu: Jan Bieniek 

plomy, uhonorowanie wysilku i 
pracy Jego i chorzyst6w. W Na
sietsku duzo bylo talent6w spie
waczych, a lTluzyczna pasja i 
wrazllwe ucho ojca zroblly swo

c..d, na str. 6 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

gotowane, solone i wf;ldzone mif;lslwo, kielbasy z czosnkiem. 
Faski kwaszonych og6rk6w bf;ldq staly abok beczka piwa i 
lekkiego miodu Z gorzalkq. 

W drugim namiocie dla zaproszonych gosci, st61 b~dzie na
kryty pi~knq damowq bieliznCl, a na srebrnych i larfurowych 
p61miskach stanq golowane i pieczone szynkl, indyki, kaplony, 
kaczki, cielf;lce i wolowe pieczenie, ryby w auszpikaeh z dodat
kiem r6znych ciast i kolaczy. Zwierzyny tylko nie blildzie, bo pan 
starosta przed Sw. Bartlomiejem polowac nie pozwala, a mamy 
daplero 15 sierpnia. 

Tak si!; w tym roku zloiylo, ie wypadly dwa dni swiqt: niedziela 
j poniedzialek. a przytem noc ksi~i.ycowa. W niedzieJIJ wilJe 
blJdzie zabawa, a w ponledzialek odpoczynek. 

Mlodziei: uprosila staroscinf;l, aby pazwolila przeciqgnqc za
bawf;ll teraz pod przewodnictwem Slefana Laszcza, z pomoCq 
millcyi, wszysey gorliwie pracuj~ nad ufZ.qdzeniem sradkowego 
namiatu. 

Tu bf;ldq staly lrzy krzesla: dla starosty, slarasciny i staroscian
ki r6iafiskiej, lawy dla pan i panien, stolik, gdzie na tacach stanq 
onfitury i soki, szklanki I kubki obak dzban6w wody z ladem, 

slowem bf;ldzie to komnala dla dam. 

Wience z zielonyeh Iisci dE;lbowych zwieszajq silil dokota, 
mlode, sciE;lte swierezkl, tworzqce sciany. roznOSZq won :zywiez
nq. 

Wewnqtrz zamku r6wniez ruch nadzwyczajny. Staroscina od 
rana w spiiarni rozlicza i rozdziela wszystko z pomoCq folwar
eznsJ gospodynl i kilku dzlswek. Pani moslowniczyna wydobywa 
srebra, naczynia i bielizn£;! stolowq. Panna lowczanka ma na oku 
dziewcz~ta, to znowu zaglqda coraz do kuchn!. k16ra bueha 
dymem jak wuJkan, a dw6ch kucharzy I szesclu kuchcik6w 
przyrzqdza, piecze i gotuje. 

Panna lowczanka gniewa sif;l na marnotrastwo masla i utrzy
muje, ze przy taklm nieposzanowanlu dar6w Boiych, lylko 
szczeg61na laska Boska ehroni Nasielsk od rulny. 

Marya tymczasem rozpakowaia kulry I wydobyla swoje dwor
kie ublory. Nie patrzy na nie, bo by za wiele wspomnlen z onych 

ezas6w niefrasobliwych oblegalo jej serce. Chee urzqdzi6 stroje 
dla panien respektawych. Majq biale sp6dniczki. zrobi6 1m kaie 
PClsowe gorsecikJ ze swego atlasowego kabata, wslqzek tez 
znalazly sif;l cale zapasy, dale] wif;lc do dzlela. Mareysia. dabra 
szwaczka, wzilil1a si~ do krajania, panienki pod jej kierunkiem do 
szycia Iwieezarem wszystka byto gotowe. 

Marya Wessl6wna nie byla samolubnq islotq, dlatego wlasnle, 
is miala osobiste cif;likie troski, chciala widziec kolo siebie jak 
najwiE;lcej wesela. w celu. i.eby si£;l przezwyci~zyc i zagluszyc; 
zebrala wif;le jeszcze duio ozd6b, stroikow i sztucznych kwiat6w 
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dokoOczenje ze s1r, 5	 wywieziony i osadzony w III For

cie w Pomlech6wku. W celi, w 
kt6rej by! wj~ziony, a kt6rCl nam 
wskazano po wojnie, wsrod wie

ganisly, ojciec zamienia na in lu napis6w wyskrobanyeh przez 
n'l. Przysl~puje do ruchu oporu. wi~ini6w, byl maly krzyzyk a w 
Jesllo ZWZ wlijczony pMniej w jego ramionach wpisany napis: 
struktury AK. 0 dzialalnosci tej Wierzfl w Boga, poniiej zas; 
mama poczCltkowo nic nie wie, Stasia, Basia, Marysia - nasze
leez z chwila pojawiania silil ta imiona. Bez wqtpienia bylo to
jemniezyeh nieznajomyeh za pismo ojca, Zostal.zamflczony 
czyna si~ domyslac. Potwierdza 14 czerwca 1943 r. Zandarm oz· 
to p6iniej ojeiee, ate jei w nic nie najmil, ie zmarl na tyfus. Zad
wtajemnieza. Na poczCjtku lal nego pisemnego polwierdzenia 
czterdziestych Niemey zaklada smiercl nle olrzymalysmy. 
jq w Nasielsku przymusowy Kiedy po wojnie, w roku 1946
ob6z pracy. Z lego obozu udalo ogloszono referendum 3 x lak,
si~ ojeu wyci'lgnqc kilka os6b. U mamusia poszla zaglosowac. 
nas w domu powstaje punkt taj Wledy to ad przewodnlczqcego
nego nauczania. komisji i przy milcz'lcym popar

Nastaje tragiczny dla nas rok c1u reszty ezlonk6w dowiedziala 
1943. Wczesn'l wiosn'l gestapo si~, ze iona po bandycie nie ma
areszluJe w Nasielsku kilku prawa glosu tajnego tylko /'awwspanialych ludzi, czlonk6w AK nie, A byla 10 podobno wo na i 
na czele z ks. Bronislawem 00 sprawiedliwa Polska, Ten swoi
browolskim. Jest 10 sygnat dla sty raslzm mial si~ powt6rzyc
ojea. Zaczyna ukrywac siEl· jeszcze raz i to w slosunku do 
Przebywa w K~dzierzawicaeh u mnie, W roku szkolnym 1950/51
panstwa Moninskich. Po trzeeh przy jedenastych klasach - ma
miesiijcaeh, pod koniec maja, tworzono tzw.luralnyeh klas~uznajqc, ie aresztowania w Na pedagogiezn'l, kt6ra miaJa za
siefsku I okolieach ucichly, po zadanie przygolowac nauczy
stanowil wr6cic do domu. Jest 10 cieli. Zglosilam si~ I ja i dowiedzlell 25 maja okafo godz. sie dzialam sj~, ie S'l zastrzezenia 
demnastej. Ma zamiar zagrac ze strony przewodniczClcego 
na majowym. I w tej samej nie ZMP (glos opiniujqcy) - "eorkamalie chwili wehodzi ubrany po organisty, wyehowana za blisko
cyw/lnemu Niemiec, sprawdza kosciola,.," No eoi. nie nadawa
toisarnosc ojca z dowodem lam si~, wi~c podzil';'kowalam.
osobistym, nast\lpnie po zada Wspomnienia Ie winnam mo
niU kilku pylan po niemleeku za jemu Ojcu. Byl cZqstkq iyciabiera go ze sobq. Na ul. ow. kulturalnego, eZqstkq Ilislorii le
Wojeiecha, w miejscu gdzie go miasla, mojego miasta, na
obeenie miesci si!? Telekomuni szego miasta. StCjd zostal za
kacja, slat czarny samoch6d brany przez gestapo w swojq
osobowy i dw6ch umundurowa ostatniq drag!;). Dreg\l bez pow
nych gestapowc6w. Kiedy ma rolU, na koncu kl6rej byla okrutmusia kazala mi wybiec do ulicy na, m~ezenska smierc, Nie
i zobaczyc, eo sil';' stalo z oJcem powr6cil juz do nas ani zywy, ani
- zobaczyiam jui: tylko jego ple martwy.
cy i gestapowc6w, kt6rzy wpy Maria G6recka 
chali go do samochodu, Zosta! 

Ziycia szkOI 

"Dwojka" ma "ui 50 lat
 
c.d, ze str, 1	 wartosci prac vvykonanych w 

ostatnich trzech latach. 
GI6wne uroczystosci jUbi

trwat do roku 1970, kiedy to leuszowe odbf7dq siti' w dniu 
szkola olrzymala wreszcie 14 listopada. Przewidziany
wlasny i to nowy budynek. Do jest w nich udzial wielLJ znako
lego lei roku przez 251at szko m itych osobistosci. Swojq
Iq zarzqdzal pan Wadaw 50 obecnos6 zapowiedzial tei:. 
kolnicki. Wainym wydarze ast~pca Stefana Starzyn
niem w dziejach szkoly byto skiego, aktualny prezydent
nadanie jej imienia Stefana Miasta Stoleczn890 Warsza
Starzyriskiego. Inicjatorem te wy . Marcin Swir;:clcki. 
go aktu byl kierownik pan 
Waclaw Sokolnicki, jednak Spotkanie
sam "chrzest" odbyt si~ jui z absolwentami LO pod kierownictwem nowego 
dyrektora pana Slanislawa 

Ciekawe i poiyteczne spotGrzesiaka, kt6ry podjql inicja
kanie mialo miejsce w Lieeum lyw~ swego poprzednika. 
0g61noksztalcqcym w dniu 16Przez pewlen okres szkota 
wrzesnia. Grupa absolwent6w petnila funkcj~ Zbiorczej Szko
tej szkolv spotkala si~ z mloIy Gminnej. Kolejnymi jej dyre
dziezq z klas czwartych.lnicjaktorami byli: Zygmunt Kozlo
torami spotkania byli: Henryk wski, Roman Kraszewski, Ja
Sliwinski - byly dyrektor i Zdzinina Czyiewska, Zolia Szu
slaw Suwinski - obecny dyrestakowska. Obeenie szkolq 
ktor sZkoly. Zaproszeni goscie kieruje mgr Agnieszka Mac
mowili 0 uczelniach, kt6rekiewIcz wspomagana przez 
ukoriczyli lub na kt6rych stumgr Mari!? Bugalskq i one tei 
diujq. Mgr Dorota Liszewska kierujCj przygotowaniami do 
absolwentka psychologiiobchodow jubileuszu. 
UMCS w Lublinie zach~calaW celu godnego uClczenia 
do studiowania na jej uczelni, rocznicy podj~to szereg dzia
Piotr Jezrnkowski - student VIan dydaktycznych, wycho
roku Wydzialu Prawa Filii lJVI/wawczych I gospodarczych. 
w 8ialymstoku chwali! sw6jZakres prac jest bardzo szero
kierunek i swoja. uczelnj~, Paki, a pieni~dzy, jak powszech
tryk Szukalski - student II rokunie wiadomo, bardzo malo. 
Panstwowej Wyzszej SZkoly Wysilek dyrekcji i calej spole
Peda~ogiki Specjalnej w Wareznosei szkolnej sprawil, i:.e 
szawle przekonyvval 0 zaledoslojna jubilatka weale nie 
tach studiowania na lej uczelwyglqda na leciwq staruszk~, 
ni, Marcin Bryskiewicz z VrokuDofinansowanie z Kuratorium 

i naszego samorzqdu, aczkol
wiek powai:.ne I bardzo cenne 

c,d, na s1r, 7 stanowi tylko nlewielki procent 

i poszla najpierw do garderoby, polem do piekarni; wkr6tee 
wszystkie jutrzejsze lancerki ~~l~ obdarzone i uszezl;sliwione. 

Nadszedl nareslcie len dzien lak oczekiwany. Po naboien
stwie zaezl?lY zjeidiac kolasy rozmaitego wieku i ksztaltu, bryki, 
wozki, kalamaszki. Starosla przyjrnowal gosci na ganku, stare
scina w bawialni wraz z Maryij i pannami. 

Slaroscianka wlozyla Irancuskq robl; z bl~kitnego aHasu z 
adamaszkowym slanikiem, suto oszytCj koronkami okolo szy) i 
rl;kaw6w. W!osy miala wysako utozone i upudrowane. dwa 
r6ine astry wpil;,lte z boku w fryzurl';'. Marysia przypomniala sabie 
kunszl dworski i doskonale wywiCjzala siEl z zadania. Marya 
Wessl6wna byla pi~knq i wspanialq, jakby jaka kr610wa, tak 
utrzymywal dw6r caly' 

Panny w bialyeh sukienkach, pqsowych gorsecikach, z wslqz
kami w warkoczaeh, i w bialych aslerkach przy uchu, rownie 
slicznie wyglCjdaiy. 

Okolo czwartej godziny pokojowiec wszedl oznajmiajqc: 
. Prosz\l jasnie wielmoznych panslwa, gromada idzie. 
Wszyscy pospieszyli pod namioty. 
Zblizajq si~ ieney, kobielY otaezajq przodownic~. Czarna 

Ulina juz drug! raz t~ godnosc zdobywa. Wieniee z pszenicy w 
ksztalcie korony, przetykany rozawemi malwami, czerwonij ka
Iinq i plomienistemi nagielkami, chwieje si~ na jej zgrabnej 
glowie. Niewiasty w pasiaslyeh sp6dnicach, granatowych, su
1B 

kiennych ze ziolemi guziezkami przyjaci6/kach, bialych wyszy' 
wanych fartuchach i krasnych ehustkach krl';'giem olaezajqcych 
glow~. 

Dziewczl;la r6iniij si(l bialemi sp6dniczkami przy nasielskich 
lub zie/onyeh garsetach, U wszystkich tei: wlosy w warkocze 
splecione, wstqikarni ozdobione, a na piersiach paeiork6w, 
medalik6w i korali jak na cudownym obrazie. 

Za kobietaml ciCjgnq m~iczyini w odswil';'tnych sukmanach z 
czerwonymi wylogami, w karnizelach dtugich, kaidy opasany 
pasem wffinianym, Ikanyrn w poprzeczne prEilgi, z siwq, baran
kowij wysokq ezapkCj w rEilku. Pi~kne, wesole, otwarte, mazur
skie twarze. 

Juz i glosy dobrze slyehac. Cienkim dyszkantem spiewajq 
kablety, a skrzypce lowarzyszq. a basetla pomrukuje: 

"PIon niesiemy, pIon 
Naszemu panu w dam, 
Aby tu pszeniczka plonowala 
Po slo karcy z kopy wydawalar 

A leraz zaezynajq si~ zwykle zwrotki do panstwa: 

" Tam na niebie czerwone obloki, 
Nasz pan slarosla ujql si{J pod boki, 
Przez nasze blonie pfJdzi irebiec siwy 
Nasz pan slarosla, jak kr61 milosciwy." 

(c.d.n) 
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SGGW w Warszawie - kieru
nek ochrana srodowiska m6
wil 0 perspektywach tego kie
runku studi6w, Jacek Toma
szewski - student V roku Poli
techniki Warszawskiej - Wy
dzial Automatyki i Robotyki 
stwierdzil, ze przyszlosc to 
komputery, automatyzacja i 
robotyzaCja, Adam Duczman
absolwent Elektronicznego 
Studium Pomaturalnego uwa
za, ze nie wszyscy muszq kon
czyc studia wyZsze, a ukor'l
czenie odpowiedniej szkoly 
pomaturalnej daje takZe moz
liwosc znalezienia ciekawej i 
dobrze platnej pracy. 

Wsr6d wielu pylar'l, Jakie 
skierowali do absolwent6w 
uczniowie klas maturalnych 
duza ich cz~s6 dotyczyla eg
zamin6w wst~pnych. Pytajqcy 
ciekawi tet byli ezy studenci 
absolwenci nasielskiego Liee
um Ogolnoksztalcqcego nie 
SCl slabiej przygotowani ad ab
solwent6w nlektoryeh zna
nych szk61 srednich. W odpo
wiedzi uslyszeli, ie egzaminy 
nie Sq az tak straszne, jak si~ 
o nich m6wi i kaidy uczer'l z 
naszej szkoly, ale przykJadajq
Of si~ do nauki moze je zdac 
bez potrzeby uczestnicze ia w 
kosztownych kursach. Nie ma
jq tez kompleksow w stosunku 

do absolwentow nawet najbar
dziej renomowanych szk61 z 
dui:ych miast, be osiqgajq nie 
garsze nii oni wyniki, co wi~
cej nalezq do grana wyr6inia
jqeych si~ student6w, 0 czym 
sWladczq uzyskiwane przez 
nich oceny (srednia powyi.ej 
4). S10wem - nasielskle Lice
um 0g61noksztalcqce dabrze 
przygotowuje mlodziei do stu
di6w. 

W trakcie spotkania omo
wiono rowniez problemy zwiq
zane z 50-leciem Liceum 
Ogolnoksz1alcqcego i plano
wanym z lej okazji zjazdem 
absolwenl6w. 

Szkota w Piescirogach 
apeluje 

Apel skierowany jest do ab
solwenl6w Szkoly Podstawo
wej w Piescirogach. Patronem 
szkoly w okresie mi~dzywo
jennym byl ksiClZ~ J6zef Po
niatowskI. Obecnie szkola 
chee powroci6 do tego imienia. 
PodjEilto energiczne dzialania 
majqce na celu przyblizenie tej 
postaci obeenym ucznlom. 
Mtodziez pragnre kultywowac 
chlubne tradycje swej szkoly i 
stqd apel dotych, kt6rzy uczyli 
si~ w niej przed laty. 

Zebra! AZ. 

W minionym miesiqcu W 1984 i 1985 roku po 
na zaproszenie NSZZ zelektryfikowaniu Iinii do 
"Solidarnosc" i Zwiqzku Ciechanowa i dalej do 
Zawodowego Pracowni Dzialdowa liezba jedno
k6w PKP w nasielskiej stek EZT wzrosla do 36. 
lokomotywowni zlozyl wi Zatrudnienie w lokomoty
zytf;l posel Unii Wolnosci wowni znajdowalo ponad 
Wojciech Arkuszewski. 230 os6b. Maszynisci z 
Gosciowi towarzyszyt bur Nasielska opr6cz linii War
mistrz Nasielska Wojciech szawa-Dzialdowo prowa
Ostrowski i przewodniczq dzili poeiqgi na trasie Ze
cy RM Tadeusz Modzele 9rze-Warszawa-Pruszk6w 
wski. Wizyta miala zwiqzek i Legionowo-TluSZGz. 
z planami Zarzqdu Trakcji Po pozarze glownej hali, 
CDOKP likwidacji Loko kt6ry mia! mlejsce pod ko
motywowni w Nasielsku. niec lat siedemdziesiqtych 
Podczas p6horagodzinne przystqplono do gruntow
go spotkania z przedstawi nej naprawy i modernizacji 
cielami zalogi, zwiqzk6w obiektu. W ciqgu kilku lat 
zawodowych, kierownie powstala nowoczesna ha
!wem zakladu, zapoznano la z kompletnym zaple
gosei z dokumentami, a czem warsztatowym i 50
takZe przedstawiono rze cjalnym. Ciekawostkq jest 
czowe argumenty przema to, ze wszelkie prace wy
wiajqce za pozostawie konane byly przez pracow
niem tej lokomotywowni w nikow lokomotywowni. Nie 
warszawskim w/ilzle do ob korzystano z pomocy i.ad
slugi ruchu podmiejskiego. nych specjalistycznych 

Posel Arkuszewski uz firm. Nowy obiekt syste
nal, ze propozycja Zarzqdu matycznie wyposazano w 
Trakcji jest nieprzemysla niezb~dne urzqdzenia te
na i zostala podj/ilta bez chniczne, pozwalajqee na 
rzetelnej analizy ekonomi pelnq obslug~ i napraw~ 
cznej. W najblizszych EZT. Obecnie jest to jedna 
dniach podj/ilta zostanie in z najlepiej wyposazonych 
terwencja u dyrektora ge lokomotywowni w CDOKP. 
neralnego PKP. Zaplano W roku 1990 przedluiono 
wano rowniei. wsp61nq wi hal~ 0 40 m tak, aby wszy
zyt~ posla i przedstawicieli stkie naprawy odbywaly 
zwiqzk6w zawodowyeh u si~ w pomieszezeniu za
dyrektora CDOKP. Przed mkni~tym. 
spolkaniem z przedstawi W tym samym roku uru
cielami zalogi g056 udzielil chomiono myjni~ mechani
krotkiego wywiadu ekipie cznq przystosowanq do 
Warszawskiego Osrodka mycia pudel EZT. Podob
Telewizyjnego. nq myjni/il z zamkni~tym 

Lokomotywownia w Na obiegiem wody posiada 
sielsku istnieje ponad 50 tylko lokomotywownia na 
lat. Zostala wybudowana Grochowie - najstarsza 
przez Niemc6w w czasie lokomotywownia na wlilzle 
okupacji. Po wyzwoleniu warszawskim obslugujqca 
przystqpiono do odbudowy ruch podmiejski. 
zakladu i wkr6tce zacz~ly W drugiej polowie lat 80
wyjezdzac z "szopy" pier Iych nasielska lokomoty
wsze parowozy. Eksplo wownia odnosila znaczqce 
atacja i naprawa parowo sukeesy. Ze wszystkich te
zow lrwala ai do 1983 ro 00 typu zaklad6w zlokali
ku. Wybudowanie w 1972 zowanych w Centralnej 
roku sieci trakcyjnej z War Dyrekcji maszynisci Na
szawy do Nasielska wymu sielska w kolejnych latach 
silo przystosowanie para odnotowywali najmniejszq 
wozowni do potrzeb obslu
gi tzw. EZT (elektrycznych 
zespol6w trakcyjnych). c,d. os sIr. a 
Staraniem owczesnego 
naczelnika nasielskiej 
lokomotywowni Witoida IYGIE 
Papuzynskiego w 1983 ro
ku przyj~to pierwsze EZT. NASIELSKA7 

Apel 
Szkoty w Piescirogac 

W biezqcym roku szkolnym 
podj~to starania 0 przywr6cenie 
naszej szkole imienia ksi~cia J6
zefa Poniatowskiego. W zwiqzku 
z tym zwracamy si~ z prosbq do 
wszystkich os6b posiadajqcych 
dokumenty z okresu mi~dzywo
jennego (swiadectwa, dyplomy, 
zaswiadczenia ze starq piecz~ciq 
szkoty) 0 dostarczenie ich do se
kretariatu Szkoty Podstawowej w 
Piescirogach, gm. Nasielsk, woj. 
ciechanowskie. 
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ilose sp6Znien. W6wczas 
zaktad odwiedzaty Iiczne 
detegacje, podglqdajqc jak 
powinna wygla.dae dobrze 
zorganizowana I wyposa
zona lokomotywownia. 

Gorsze czasy dla Na
sielska nadeszly po ode
jsciu na emeryturf? Witolda 
Papuiyriskiego - tw6rcy 
sukees6w nasielskiej loko
motywowni. Naezelnik Pa
puzynski petnil swojq fun
kcj~ w latach 1961-1991. 
Byt szanowany przez pra
cownik6w i ceniony przez 
swoieh zwierzchnik6w. 

Na jesieni 1991 roku za
klad staje si~ fili q Lokomo
tywowni na Grochowie. W 
wyniku zamkni~eia Iinii Ze
grze-Warszawa i przejl;)cie 
linii Legionowo-Tluszcz 
przez Lokomotywowni~ w 
Tluszezu spada liczba 
przewoz6w. W najle
pszych latach zaklad w Na
sielsku dawal dobowo do 
ruehu 31 EZT, a obecnie 
tylko 25. Liczba ta od 
trzeeh lat si~ nie zmniej
s~a. Zatrudnienie w ciqgu 
kllku lat zmniejszyto sil;) do 
poziomu 170 os6b. Lie:zba 

pracownik6w powinna bye 
wi~ksza, ale blokada przy
j~l(~ na PKP powoduje. ie 
tabor musi obsluzye mniej 
os6b niijest to wymagane. 

Mimo braku srodk6w na 
inwestyeje w przedsi~bior
stwie PKP w ubieglym roku 
wybudowano tokarnif;! na 
potrzeby toczenia zesta 

IYCE 
ASIELSKA 

w6w kotowych EZT' Obee
nie tokarnia czeka na uru
chomienie. W 1994 roku 
Lokomotywownia zostata 
podlqezona do nowo wy
budowanej oezyszczalni 
sciek6w. a dwa lata wczes
niej do slacji uzdatniania 
wody. Poktosiem utraty sa
modzlelnosei w 1991 roku 
jest obeena propozycja Za
rzqdu Trakcji IikwidacJi na
sielskiej lokomotywowni. 

Zwiqzki zawodowe nie 
mogqc pogodzic sj~ z ulra
tq praey przez pracowni
k6w i zmarnowaniem ogro
mnego maja.tku istniejqee
go w zakladzie postanowi
ty szukae pomocy na zew
na.trz PKP. Stqd wizyta 
posta Arkuszewskiego, a 
Jeszeze wczesniej pobyt 
delegaeji zwiqzk6w zawo
dowych w kaneelarii prezy
denta RP. Obecnie wsr6d 
praeownik6w wyczuwa sifi! 
wi~kszy optymizm co do 
przysztosci ich zakladu. 
Obeeny na spotkaniu Na
czelnik Lokomotywowni 
Groch6w - Adam Kotako
wski - poinformowal zebra
nych, ie Zarzqd T rakcji 
Cenlralnej Dyrekcji Okr~
gowej Kolei Panstwowyeh 
podjql prac~ nad przygoto

waniem rzeezowego planu 
restrukturyzacji ruchu pod
miejskie90 w warsza
wskim w~zle. Plany te po
winny uwzgl~dnic pozosta
wienie nasielskiej lokomo
tywowni jako jednostki sa
modzielnej. Wiqzaloby si~ 
to ze zwi~kszeniem za
trudnienia 0 70-80 os6b 
oraz zwi~kszenie liczby 
EZT do okolo 60 jedno
stek. 

Andrzej W. Kordulewski 

Kronika czerwonego Kura
 

Po sierpniowyeh akcjaeh slrai:ak6w, we wrzesniu 
odnotowano w gminie Nasielsk tylko 3 alarmy po.i.aro
we, w tym 1 alarm falszywy. 

W niedziel~ 24.!X. na osiedlu Warszawska na wsku
tek zwareia instalacji elektrycznej splonqt samoeh6d 
osobowy. 

W drugiej wrzesniowej akcji nasielsey strai:acy po
magali poszkodowanym na wskulek wichury. kt6ra 
przeszla przez teren naszej gminy. 

Rozpoezyna si~ Jesienno-zimowy sezon grzewczy, 
kt6ry obfituje w statystykach pozarowyeh duzq i1oseia. 
zdarzen wywolanych niesprawnymi instalacjami 
grzewczymi, kominowymi, a takie wadami urzqdzen 
elektrycznych. Wig uzyskanyeh przez nas informaeji 
Iylko w 24 budynkach administrowanyeh przez nasiel
ski Zarzqd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
stwierdzono powaine usterki instalaeji kominowej za
grazajqce bezpieezenstwu zamieszkujqcych w nieh 
ludzi. Nie lepszy jest stan teehniezny komin6w w bu
dynkach prywatnyeh w wielu posesjach. Wystarezy 
spojrzee na dachy, aby zobaezyc uszkodzone, a nawet 
przewr6cone kominy. ZarzC\d Miejski w Nasielsku nie 
dysponuje mieszkaniami zast~pczymi, ezy rotacyjny
mi by niegospodarnym, niedbajqcym 0 wtasne mienie 
ludziom przyjsc z pomocq! 

Olatego zwraeamy si~ z apelem do wszystkieh wlas
eicieli budynk6w by wykorzystali ostatnie cieple jesien
ne dni na przeglqd i naprawli! instalaeji, kt6re blildziemy 
zimowq porq intensywnie eksploalowacl 

MW, 

W sprawie "Samowolki" 

·0 lie d~o zamieszania .spowodowaly nieuzasadnione rachun
kl. wyst~~lone przez ZGKIM za wyw6z smieci Z koszy miejskich, 
nle mnl8Jsze wywarl artykul w poprzednim numerze pt. "Samo
wolka". 
·zar6wn~ ZGKiM, j~k r6~i~i niekt6rzy radni miejscy byli zda

ma, ze t,akl artykul nle powlnten si(' ukazac. Byly tez gtosy. aby 
zabronlc na lamach gazety samorzCjdowej pisac 0 tym co zte 
dzieje sj~ w naszej gminie. 
~as~ym zdaniem. - zlem - byloby eenzurowanie naszych arty

kulow! decydowanl8 0 tym, kt6re sifi! mogq ukazac, a kt6re nie. 
Z chwtlCl! gdy nasza gazeta zostata zarejestrowana w central
nym ReJestrze 'Nydawnictw I Czasopism i nadano jej numer 
ISSN, ko~ystamy z tych samych praw jak wszysey dziennikarze 
w Polsce I ponosimy odpowiedzialnosc za slowo drukowane. 
Powr~eajqc natomiast do "Samowolki" jeszcze raz potwier

dzam, ze byta to samowola ZGKiM, kt6ry po naszym artykule 
przygolowal proJek1 uchwaly. do kt6rego Zarzqd Miejski ustosun· 
kowat si~ negatywnie. 
·Nie, mniej jednak ZGKiM w dalszym ciqgu wyslawia rachunki 

ntektorym wybranym przez slebie sklepom. 

Adam Stamirowski 

I 

I 
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W Y K A Z 
nleruchomosci stJ.nowiqcych wlasnosc gminy Nasielsk, poloionych we wsi Piescirogi Nowe 
- przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne - do sprzedaZy w drodze przetargu 
nleograniczonego. 

Lp. Oznaczenie nieruchom. 
'to/V Nr dzialki 

1. 24704 286/1 

2 42705 286/2 
3. 24706 286/5 
4. 24707 286/6 

Pow. (m2)
 

580
 

559
 
600
 
538 

Opis nieruchom 

Dzialka nieza· 
bUdowana, przy 
ul.Orzeszkowej 

Cena wyw.(zl} Forma 
nabycio. 

4.217,00 Akt 
notarial. 

4.064,00 
4.362,00 
3718.00 

K,-zyzolvka Nr S 
( .z nieS1H)dzi~.nk~J ) 

r ~ IJ 14 15 b J r rr 
1 

10 II 
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2 ! 

113 
r-  I-  r- r-

11 11 I 

~ 115 ~ 
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- .17 8 II~ 

fo fo-

I-  '-  - '-  I- 

'-
13 

'- 

2ll 21 22 

H 25 26 
0 

11 

! 
-

i 
28 29 3Q 31 31 

I ~ ~ 35,- - I- 
~.1 ~7 ]3a 
'-  r- -5Y 1-40 141 

1 
42 43 

.4-4 4\ 116 

1 4/ 4lI 
r- I- 

1l 

14~ 
..3 ISO 

1! 
151 8 

157 , 153 ~ 

Rozwiqzanlem krzy16wkl b~dzle przyslowle ludowe, kt6re oaleiy wplsac 
do diagramu. Na rozwiqzaoie oczekujemy do do. 4.X1.95 r. 

Rozwi~zanie krzyiowki or 7/95.
Poziomo: ksi~garnia. miara, rosa, Dodek, odI6~, pentoda, pryszcz. Sissi, kora, 
cela. wozek, ezapka, ezota. bluza, szczyl, Jemen. Jaskra. magnetofon, oltarz. 
Pionowo: osiolek, r~kaJ kandydat, anoda. kark. Maorysi,lazik, Teksanczyk, 
puszka, rak, mer, wrotkarl, cylinder, omega, wagon, Juma. urok, au!. 

Nagrod~ niespodzlank~ wylosowala Pani M.Swojak Z Nasielska. Gratulujemy! 

KUPls mieszkanie M-3 
w bloku Sp61dzielczym 
wlasnosciowe. 
Wiadomosc: 

Iwona Laskowska 
Piescirogl Stare. 

ul.Kolejowa 8 

,. SPRZEDAM DZIAlKI 
BUDOWLANE 

Ciekawy i korzystny 
uklad planu. do wglqdu 

w Nasielsku. 
ul.Ogrodowa 4 

ZJl('C~CJlic lu.scl: 
Pozlomo: 3· ornament oparty na motywle wlj~cej sill 
lodygi rosl.,1 0- prusak. 11 - lasek brzozowy. 12 . wlad 
ca. monarcha. 13 - sWlt, 14 - s'lczek, 15 - masyw gor
ski we Wloslech, 16· kurek. zawor. 17 - ... Przymierza 
lub Noego, 19 - azjatyckle zwlerzil POcl'lgowe I juczne. 
20 - nie ruszaJ z niq na storke. 24 - sad wlnorosli. 27 
palna bran sporlowa, 28 - czlonek ascetycznej sek1y 
prawoslawneJ staroobrzildowcow gloszijcej SUIOWq as· 
cezill kastracjil, 30- populamy w krajach anglosasklch 
bar z przekijskami j tl unkami. 32 " daszek nad kuchniq, 
wycl'lg. 33· twOfV/WO sztuczne na skocznl narclarskiej 
36 - ang. 'nie', 37 - siee energetyczna, kolejowa, slutj
ca do naPildu lakomotyw, 39 -,. Ruska lub Mazowiecka 
(miasto), 40 - 365 dni, 42 - okrijgly do gry w hakeja. 
43 - stotkowata zatyc2ka zamykaj'lca otwor w ballliub 
beczce. 44 pnijcze, 47 - znakomlty krakawski historyk 
(Pl6rklem I Wilglem), 48 - koblecy czar, 49 - krUSZqcy 
malerial wybuchowy, 50 - Sycylijskl l'Iulkan. 51 - przy
spleszenle reakcjl chemlcznej pod wplywem katallzato
r6w, 52 - kOlkowa CZilSC utworu InformuJqca 0 dal
szych losaeh bohaterow po zakonczenlu fabuly, 53 - ob 
szar 0 kllmacie gorqcym i wilgotnym. lillqcy mi\ldzy
zwrotnlkaml Raka I K02Ioro~ca. 

Pionowo: 1- okrqgla budowla obronna bronlqca dOSlil
pu do bramy IUb mostu, ronde I. 2 - pd .• wseh. s'lslad, 
3 - naJwj~kszy niejadoWily wqi zrodziny dusicieli, 4 . 
raj z1emskl, kraina wszelklej SZCZilsllwoscl, 5 - roztw6r 
wodny 0 duiym st~leniu soli. 6 - zboezenie, zbl'ldzenie. 
odehylel1le, 7- male ez6lno, np. wmasZYl1le do szycla, 
8 - popul. - zbola siane jesiilni'l. 9- mi~so zprzedniej 
g6rnel ez~scltuszy wolowej lub clel~ceJ. 18 - powtarza
nie si~ czeQos w jednakowych odst\lpaeh ezasu. ustalo
na kolejnost, 20· solenlzant z30.1. 21 • pocZ4tek teks
tu wyr6iniony przez wci~cie plerwszego wiersza, 22 
opryeh, dran, lobuz, 23 - Z zajqcem, 24 • polska plac6w 
ka wojskowa od ataku na kt6r'l rozpocz~a si~ II wolna 
swlatowa, 25 -Iampa jarzenlowa. 26 -lm1il ojea Wlodzl 
mierza Lenina. 29 - Fabryka ceglel. 31 - hulaka, rozrzut 
nlk, 34 - sllna wystilPuje przy gryple, 35 - cz~sc staro • 
tytnega miasta poloiona na wzgorzu, 38 - pierwowz6r, 
prototyp. 41 - westchnlenle. 45 - stollca stanu Rio Gran 
de ( Brazylia ),46 - hipotetyczna cZqsteezka elementar
na maJqca Islnlec w trzech rodzajach, Z kt6ryeh kombl 
naell moina zbudowac katdqznanq CZ<lstk~ elemental' 
nC!. l'lW 



Terns stolovvy 
We wrzesniu rozpoczql turnieju junior6w tj. przeciw

si~ nowy sezon w tenisie 5to nikami starszymi ad nich 0 

lowym. Nasi tenisisci co ty 4-5Iat. 
dzien biorq udzial w r6i:nych * • * 
turniejach. Na poczqtku se W Ciechanowie odbyl si~ 
zonu bardzo dobrq formG po I Strefowy Turniej w kalego
twierdza nasz czolowy tenisi rii kadet6w, w kl6rym starto
sta 12-!etni Krzysztof Sta wali Krzysztot Stamiro
mirowski. Na rozgrywanym wski i Klaudla Szadko
w lodzi Og61nopolskim Tur wska. I zn6w w tym turnieju 
nieju Klasyfikacyjnym w ka znakomicie wypadl Krzy
tegorii mlodzik6w zajql 8 sztof, zajmujqc 2 miej5ce. 
miejsce i nalei:y do scislej Tym samym zakwalifikowa! 
czo16wki mlodzik6w w Pol si~ on do Og61nopotskiego 
sce. Turnieju w tej kategorli wie

kowej, b~dqc najlepszyrn
W Zurominie zostal roze zawodnikiem wojew6dztwa 

grany 1 Wojew6dzki Turniej cieehanowskiego. Nalezy 
Klasyfikaeyjny. Z naszych podkresli6, ie Krzysztof jest 
zawodnikow najlepiej wy jeszcze mlodzikiem i w swo
padli Krzysztof Stamiro jej kategorii wiekowej nie 
wski i Klaudia Szadko musi brae udzialu w turnie
wska, kt6rzy byli najlepsi w jach wojew6dzkich i slrefo
kategorii kadet6w, kwalifiku wych, bowiem ma limit z li
jqC Silil do lurnieju strefowe sty krajowej. 
go. Zar6wno Klaudia jak i Klaudia na lurnieju w Cie
Krzysztof zajl;'li 5 miejsca w chanowie zajlil1a 6 miejsce. 

Renata wygrywa 

Coraz wyisZq torml;' pre chium i I SWiatowych Igrzy
zentuje Renala Mauer. Oby skach Wojskowych w Rzy
tylko utrzymala jq do Igrzysk mie. Zaj~ja w nich pierwsze 
Olimpijskich w Atlancie. Fa miejsca. W Igrzyskach w 
chowcy widzq w niej kandy Rzymie zloty medal zdobyla 
datk~ nawet do zlotego me w swej koronnej konkurencji 
dalu. Nas ucieszy kaidy me KST 3x20. Wypada dodac, 
dal, bytby to bowiem pier ie Polska ma jui: zagwaran
wszy medal zdobyty na oHm towane dwa miejsca w strze
piadzie przez mieszkank~ lectwie w Igrzyskach Olimpij
naszej gminy. skich w Allancie. Obydwa

Wostatnich dniach Rena wywalezyla Renata. 
ta brala udzial w dw6ch po
wai:nych imprezach - finale 

AZ.Pucharu Swiata w Mona-

o puchar unnistrza
 
Kolejne czlery kolejki rundy re

wanzowej rozegrali pilkarze 
uczestniczqcy w rozgrywkach ligi 
Sz6stek Pilkarskich 0 puchar Bur
mistrza. Ponizej przedstawiamy 
wyniki spolkan oral tabell(!. 

XIII kolejka 

Orzel NW. - FC Sanlbud 2:1 
Warszawianka - Corintians 
2:0 
AS Sportowa - Bawaria 5:2 
Lesna - Lzy Soltysa 2:4 
Winnica - Barcelona 4:1 

XIV kolejka 

Barcelona - FC Sanibud 2:5 
AS Sportowa -Warszawianka 
3:1 

Orzel NW. -lzy Soltysa 5:2 
Bawaria - Corintians 5:2 
Winnica - Lesn 

XV kolejka 

Bawaria - Warszawianka 
6:3 
Orzel NW. - Corintians 4:1 
Lesna - Barcelona 5:2 
Lzy Soltysa - Fe Sanibud 1:1 
AS Sportowa - Winnica 4:2 

XVI kolejka 

lzy So!tysa - Winnica 5:4 
Bawaria - Barcelona 3:0 vo 
Orzel N.W. - Warszawianka 
3:3 
AS Sportowa - Corintians 6:1 
Fe Sanibud - Lesna 7:3 

Tabela 

Druiyna II. spot Punkty Bramki 

1. AS Sportowa 
2. Lesna 

15 
15 

40 
30 

62-21 
40-27 

3. Bawaria 16 28 45-40 
4. Warszawianka 15 24 42-32 
5. Winnica 15 21 48-39 
6. Orzel N_W. 1S 18 36-52 
7. Corintians 16 17 31-48 
8. Barcelona 15 16 39·40 
9. Lzy Soltysa 

, O. FC Sanibud 
14 
15 

14 
9 

32-59 
31·47 

Najlepsi strzelcy: 

22 - P. Wil9a (Bawana) 
20 - R. Wroblewski (Winnica)
 
18 • J. Wisniewski (Orzel)
 
16 - A. Konior (Warszawianka), S. Majewski (Sportowa).
 

REPERTUAR FILMOWV
 
kina "NIWA"
 

pazdziernik - listopad
 

19-22.x.95. 2-5.XI.95 
Bad boys, prod. USA, kome Pulp fiction, prod. USA, sen

dia kryminalna, godz. 17.00 sacyjny, godz. 17.00 
22-29.X.95 9-12.XI.95. 
Casper. prod. USA, komedia Wladcy marionetek, prod. 

przygodowa dla dzieci i doro USA, fantastyczny, gOOz. 17.00. 
stych, godz. 17,00 Wszystklch kinoman6w i 

26-29.X.95 sympatyk6w ~ina serdecznie 
Szklana pulapka - 3, prod. zapraszamy. Zyczymy dobrej 

USA, ensacyjny, godz. 19.00 zabawy! 

Z.opol rwdo.kcyjny: 
A KDfd"1ewskJ, A Stamlrowski, A lawed,kJ M Wa",",zynski Zd~"": T, Z.wadl:k, 
~rojeJkt 'Nlnlety oraz strona ruk-Lamow' M Grubecki 
Ad_F*l/IkcJI: 
KIno "Niw~"w Na.sie~u ul K~duslkj 12.tel 12·343 
Sklad I laman'. kompuler.,..,e .,GRAFIKA' CiochanOw, ul Sikorsk."90 4""4, t.1 72·26-82 

ZYCIE 
Druk Z3<~d Wydl)WTllczo-Poligrallclny "ARJADA- s.c C,ochanew, ul. RoboInlcza ~,leI 72·20-32SIELSKA 


