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Wal~sa pzed Kwasniewskim! Zadu zki '95
 
W pierwszej turze wybo

rOW prezydenckich najwi~
ksze poparcie wsr6d mie5Z
kanc6w miasta i gminy Na
sielsk uzyskal obecny prezy
dent Lech Wal~sa, 0 3% wy
przedzajqc Aleksandra 
Kwasniewskiego. Lech Wa
1115a w 15 okr~gach wybor
czyc/l otrzymallqcznie 2510 
glos6w co dala mu ok. 35% 
wai.nie oddanych glosow. 
Na jego najwi~ksze~o rywala 
glosowalo 2296 osob, co da
10 wynik ok. 32%. Na dal
szych miejscach uplasowali 
si~ Waldemar Pawlak 629 
glos6w (8,7%), Jan Olsze
wski 601 glos6w (8,5%) i Ja
cek Kuron 414 glosow 
(5,7%), na szostym miejscu 
znalazl si~ Tadeusz Zielinski 
uzyskujqc nieco powyi.ej 
2%, najmniejszq sympatiq 
mieszkancy naszej gminy 
obdarzyli Leszka Bubla i Ka
zimierza Piotrowicza, kt6rzy 
uzyskali po jednym glosie. 
Najwil;lksze poparcie obecny 
prezydent uzyskal wsr6d 
osob glosujCjcych w Popowie 
Borowym. glosowalo tam na 
Wal~sE; ok. 50% biorqcych 
udzial w wyborach. W okr~

gach miejskich najlepszy wy
nik prezydent Wall;lsa uzy
ska! w Szkole Podslawowej 
Nr 2. gdzie dostal ok. 43% 
poparcia. 

Aleksander Kwasniewski 
proporcjonalnie najwi~cej 
glos6w uzyskal wsr6d glosu
jqcych w Liceum Og6lno
ksztalcqcym i w Mazewie. 

W obu przypadkach byl to 
wynik w granicach 40%. ogol
nie na terenie calej gminy do 
wybor6w poszlo 7205 os6b co 
dalo frekwencj~ ok. 54,5%. 
Najcz~sciej odwiedzanym 10
kalem byla siedziba obwodo
wej Komisji Wyborczej w LO, 
gdzie glosowalo 1238 os6b na 
1886 uprawnionych. najnii.
SZq obecnosc zanotowano w 
lokalu wyborczym w Ruszko
wie, gdzie przyszlo ok. 41% 
uprawnionych do glosowania. 
Frekwencja w lokalach wybor
czych majqcych SWq siedzi~ 
w miescie, przekroczyta 60%. 
w obwodach wiejskich byla 
natomiast ponizej 50%. Nala
zy oczekiwac, ie frekwencja 
w drugiej turze wybor6w nie 
powinna bye nizsza niz w pier
wszej. 

(AWK) 

Puchar dla zwyci~zc6w
 
Na zakonczenie rozgry

wek Ligi Szostek 0 Puchar 
Burmistrza odbyla si~ uro
czyslosc wrl;lczenia pucharu 
i nagr6d ufundowanych 
przez wladze miasla. Zwy
ci17ska drui.yna AS Sportowa 
otrzymala z rqk burmistrza 
W. Ostrowskiego okazaly 
puchar. pamiqtkowy dyplom 
oraz fudboI6wkl;l. Zespoly 
Lesnej j Bawarii k16re zaj~ly 
drugis i trzecie miejsce otrzy

mat)' rowniei. nagrody w po
slaci pilek noinych i dyplo
m6w. Najlepszy strzelec tur
nieju Paw~ Wilga (Sawaria) 
za strzelenie 27 goli otrzymal 
zegarek na r~kl;l. Burmistrz 
nagrodzil r6wniei gl6wnego 
organizatora turnieju Jerze
go Kulaszewskiego. a takie 
podzi~kowal za wzorowq or
ganizac)~ rozgrywek. Wi~cej 
szczegol6w 0 turnieju na ko· 
lumnie sportowej. 

Me rozplaczq si{J wetble i zalobne znicze 
nie wystrzelq poiarem pod niebo zamglone 
KIDS nocq rzuci wieniec i jesien na plycie 
rozsypie smulne astry - bia'e i Gzerwone. 

Tylko drzewa schylily sifJ przy Twoim grobie 
i sypiq blade zlolo szeleszczqcyeh lisei. 
NleehaJ SI'iI dzislaj w Iym szumle Po/ska przysni Tobie 
DaJekom jest -Ieez dojd{J. I sen Tw6j si'il zisci. 

W ostatnich dniach 
pazdziernika i pierwszych 
dniach listopada polskie emen
tarze zape!niajq t1umy ludzi od
wiedzajqeyeh w modlitewnym 
skupieniu groby swych bliskich. 
krewnyeh, znajomych i lych nie
znajomyeh - obroric6w ojczy
zny. kt6rzy uprzedzili nas w dro
dze do wiecznoSci. Apogeum 
lych odwiedzin przypada na 
dzien 1 listopada. kt6ry poswi~
cony Jest Wszystkim Swilttym i 
na 2 hstopada, kiedy to w liturgii 
wspominamy Wszystkich Wier
nych Zmarlych. Dzier'! ten zwa
ny jest inaczej Dniem Zadusz
nym. Kiedys i len dzien by! 
dniem wolnym od pracy. Od 
ezasu usuni~cia lego swi~ta z 
kalendarza ..panslwowego". 
znaczenie Dniajakby zmalalo, a 
jego rol~ coraz wyrainiej przej
mUJe dzien 1 listopada. zwa,ny z 
lego powodu przez wielu Swi~
tem Zmarlych. Te dwa Iistopa
dowe dni Sq dniami zadumy 

zadumy nad naszym iyciem i 
jego przemijaniem. 

Co do poezqlk6w lye dw6ch 
swiq! istniejq pawne rozbiei
nosci. Wydaje si~, ie naleiy ieh 
szukac w IX wieku, chociaz wie
lu uwai:a. ii byly obehodzone 
duio wezesniej. W Polsce pier
wsze wzmianki 0 obchodach 
Dnia Zadusznego pocllodzq z 
wieku XII. 

Podobnie jal< w latach ubie
glych w tych dniaeh mieszkancy 
parafii lezqcych na terenie na
szej gminy i ieh rodziny Iicznie 
odwiedzili swoje emenlarze. 
Zgodnie z wielowiekowq lrady
cjq zapalili swieczki i modlili SI~ 
nie tylko w intencji swoich naj
blii:szyeh, ale i tych. kt6rzy z9i
n~li w walee 0 wolnil i niepodle
glq Ojczyznlt oraz za zamordo
wanych W obozach Smierci. la
grach i wj~zieniach. 



Dwukrolnie: 9 paidzienika i 2 
listopada spotkal si~ Zarzqd. Pier
wsze posiedzenie poswi~cone 
bylo w calosci rozpalrzeniu pism 
skierowanych do Zarzqdu. Posta
nowiono dofinansowae remont 
koHowni przy ul. Starzynskiego 
(kwolq ok. 100 min starych zlo
tych); pom6c Przychodni Rejono
wej (50 min slarych zlotych) przy 
odnowieniu pomieszczen. Uzna
no koniecznosc wykonania eks
pertyzy na ustanowienie i zago
spodarowanie sIre! ochronnych 
miejskiego uj~cia w6d podzie
mnych. Negatywnie ustosunko
wano sifi.! do presby mleszkaflc6w 
ul. Koscielnej w sprawie budowy 
chodnika od ulicy Koziej do pose
sji pana Kulaszewskiego; nega
tywnie lei: odpowiedziano na za
pytanie Komomika Sqdu Rejono
wego w Pultusku w sprawie sko
rzyslania z prawa pierwokupu po
sesji przy ul. POW. Na pytanie 
Towarzystwa pOWR6T 0 moi:li
wast pomocy rodzinom powra
cajqcym z Kazachstanu poslano
wiono odpowiedziee, ie Gmina 
zlozyla deklaracj~ przyj"cia takiej 
rodziny, lecz brak jest odpowie
dzi. Oferta pana Marcina luko
wskiego na wykup dzialki Przy ul. 
Rynek nie moie bye zalatwiona 
pozytywnie, poniewai: kaida nie
ruchomose moi:e bye zbywana 
tylko w przetargu nieograniczo
nym, a panadlo w sprawie lej 
dzialki toczy si~ post~powanie 
sqdowe 0 wyznaczenie granic. 
Pozytywnie zaopiniowano pismo 
pani Barbary Fal~ckiej ozamian~ 
dzialek i poslanowiono spraw~ t~ 
przedslawic Radzie. Rozpalrzo
no takie spraw~ dzialki na ul. 
Koscielnej nad rzekq Nasielnq. 
Zadecydowano 0 ogloszeniu 
przelargu na ten teren. Zarzqd 
zapoznal si~ ze slanowiskiem 
Sejmiku SamorzCldowego w 
sprawie podzialu Gminy. Pan 
Zbigniew Zaranski - komendant 
OSP Nasielsk podzieHI si~ z la
rzqdem uwagami na temal dzia
lalnosci nasielskiej strai:y. Wsp61
nie z Przewodniczqcym Radyad
znaczyli paniC!. Halln~ Obojskq 
Srebrnq Odznakq za Zaslugl dla 
Poi:arnictwa. 

Drugie posiedzenie mialo bye 
Poswililcone gl6wnie opracowa
niu projektu budzelu na 1996 rok. 
Taki projekt przygotowala Pani 
Skarbnik zgodnie z dotychcza
sowymi wytycznymi w tej spra
wie. Poniewai jednak najnowsze 
wytyczne przysz/y do Urz~u lui 
przed rozpocz~ciem posiedze
nia, ca/y projekt trzeba b~zje 
tworzyc na nowo. Wymaga to no
wych przeliczen. W zwiqzku z tym 
sprawa projektu budi:etu bfi.!dzie 

rozpalrywana na asl~pnym 

posiedzeniu. 
Zarzqd przyjql delegacj~ mie

szkanc6w Osiedla Pilsudskiego II 
i wysluchal intormacji na lemat 
dzialan podj~tych w celu odwod
nienia ich osiedla. IstnieJe pUna 
potrzeba rozpocz~cia prac ad
wadniajqcych. Poniewai: pieniq
dze przeznaczone w budzecie na 
10 zadanie Sq juz na wyczerpaniu. 
problem moze rozslrzygnqc Ra
da i Zarzqd widzi moiliwose roz
pocz~cia prac po uprzednim 
przetargu z tym, i:e wykonawca 
musialby wykonac te prace na 
kredyt. 

Negatywnie odpowiedziano na 
pisma: p. Jaroslawa Borkowskie
go 0 zezwolenie na wyw6z nie
czyslosci z tym. ie sprawa moie 
bye rozpatrzona ponownie po 
uzyskanlu opini! ZGKiM; na pis
m.o ZGKiM 0 wydrukowanie w 
"Zyciu Nasielska" slanowiska le
go Zarzqdu na trese artykulu "Sa
mowolka" (niepolrzebna jest lu 
ani zgoda, ani polecenie Zarzqdu, 
poniewai: lego rodzaju sprawy re
guluje prawo prasowa i pismo na
leiy skierowae do redakcji Zycia 
Nasielska); na pismo Zarz.qdu 
GI6wnego Polskiego Towarzy
stwa do Walki z Kalectwem w 
sprawie pomocy !lnansowej, po
nlewai: taka pomoc udzielana Jest 
tego rodzaju organizacjom na le
renia naszej gminy; na pismo Re
jonowej Sp6ldzielni Ogrodniczo
PszczelarSkiej· w Pultusku, ponie
wai: kwota 0 akiej umorzenie ta 
Sp61dzielnia wyS!Clpila przekra
cza wysokosc kwoty do jakiej de
cyzje maie podejmowac Zarzqd; 
na pismo pani Doroty Wlodarczyk 
z Mogowa, poniewai: sprawa os
wietlenia bfi.!dzie zalatwlona kom
pleksowo w zwiClZku z planowa
nym rozwiClZaniem problemu os
wietlenia w spos6b nowoczesny I 
oszcz~dnosciowy. 

Pozylywnie uslosunkowano 
sifi.! do: pisma Zarzqdu Miejskiega 
w Pultusku w sprawie wlqczenia 
si~ do powo/ywanej Fundacji bu
dowy szpitala w Pultusku; do pis
ma SKR 0 odroczenie podatku ad 
nieruchomoSci; do pisma Kola w 
Nasielsku Polskiego Towarzy
stwa do Walki z Kalectwem 0 
zniesienie bariar architektonicz
nych dla os6b niepelnospraw
nych w SP 1 w Nasielsku. 

Ponadlo poslanowiono prosb~ 
ZGKiM 0 umorzenie podalku od 
nieruchomosci zalatwic w ten 
spos6b. i:e podatek ten zoslanie 
odliczony od kwoty, jakq ZGKiM
owi winna jest Gmina za oczysz
czanie miasla i ulrzymanie zie/e
ni. Zarzqd widzi polrzebfi.! pomocy 
p. KrzysZlofowi SWigoniakowl w 
znalezieniu lokalu dla lokalorki 
domu, kt6ry zamierza remonto
wac i przystosowac dla polrzeb 
apteki. W zwiClZku z tym blJrmislrz 
przedslawi zainleresowanemu 
koncepcj~rozwiClZania problemu. 

Notowal A:Z. 

Halo tu Cieksyn! 
Od 1 paidziernika dziala w Cleksynie Punk! Uslug Telekomunikacyj

nych. Pod tq naZWq kryje sifil centrala lelelonlczna na 300 numer6w, 
kl6ra Jest zlokalizowana w dawnym sklepie nalezqcym do Gminnej 
Sp6ldzielni. Budynek. kt6ry wyremontowano w br. moze bye wizyt6wkq 
nie tylko Cieksyna ale i gminy. Zakup centralki, remont budynku i prace 
ziemne linansowane S'l ze srodk6w Spolecznego Komitetu Teleloniza
cjL W clqgu roku istnienia. komitet zebral od zainleresowanych miesz
kanc6w grubo ponad 100 tys. zl. Ootychczas zglosilo sil;! okolo 230 os6b 
chfil1nych na lelelon. Aby dodzwonic sifil do Cieksyna naleiy wykr~cic nr 
12-280 i nastfilpnie prosic 0 polqczenie wybranego abonenta. Do polowy 
Iistopada do cenlrali powinno bye podlllczonych okolo 50 abonent6w. 
AutomatyzacJa polqczen Z Cieksynem bfildzie moZJiwa po wybudowaniu 
nowej centrall dla Nasielska. 

Nowe drogi 
W paidziernikU ekipa Rejonu Or6g PUblicznych z Plonska pracowala 

na kllku ulicach naszego mlasta. Mifildzy innymi na ulicy Pi/suds iego 
uloi:ono dywanik aslaltowy, od tor6w kolejki wqskotorowej w stron,? 
Paulinowa 0 dl. ok. 350 m. Ulozono taki.e drug,! warstw\l aslaltu na ul. 
Podmiejskiej i cZ'i!sci Wieiskiej. Przystqpiono r6wniei: do dalszej mod
ernizacji ul. Przemyslowej. Pracownicy RDP wykonajq nOWq nawierzch· 
nii;1 i:wirowq oraz rowy na odcinkU tej ulicy do Stacjl Uzdatniania Wody. 
W przyszlym roku na nowe] nawierzchni bi;1dzie poloi:ony asIa/I. Calose. 
prac finansowana iest z budzetu Rady Miejskiej. 

Ekologiczne koUownie 
Burmistrz W. Ostrowski przebywal w siedzibis Narodowego Funduszu 

Ochrony Srodowiska gdzie spotkal si'i! z Wojciechem Bienkowskim 
jednym z menedi.er6w Funduszu. Spolkanie dotyczylo moi:liwosci doli
nansowanla przez NFOZ zmiany technologii centralnego ogrzewanfa 
bUdynk6w Szkoly Podstawowej nr " Zespolu Szk6! Zawodowych oraz 
Szkoly PodSlawowej w Budach Slennickich, JesJi wnioski 0 dolinanso
wanie tych przedslli!wzir;Jc zyskajq przychylnosc Fundusw \0 wymienio
ne sZko!y otrzymajq bezZwrolnq pomoc na przyslosowanie sw'olch 
kot/owni do ogrzewania gazem ziemnym. 

Osiedle do odwodnienia 
Jezeli znajd q sifil srodkl w przyszlorocznym budi:ecie 0 br;Jdzie moina 

przystqpi6 do odwodnienia Osiedla Pilsudskiego II. Z 20 tys. zl. kt6re byly 
zaplanowane na ten rok, wydano jui: ponad polow,? Z przyznanych 
przez Radr;J Miejskq srodk6w przygotowano tzw. podklady geodezYfne 
oraz wykonano dokumenlacj~ techniczn'l kanalizacji deszczowej. Zaku
piano r6wnie:i: cZi;lse rur kamionkowych 0 srednicy 200 I 500 mm. Reszla 
tegorocznych pienifildzy br;Jdzie wydana na zakup kr'i!g6w do studzienek. 
Realizacja catego przedslfilwzililcia br;Jdzie wymagala kilkakrotnie Wilil
kszych naklad6w. Mimo wczesniejszych deklaracji ze slrony mleszkan
c6w tego osiedla wsp6!flnansowania wszelkich prac zwlqzanych z 
osuszaniem, do tej pory nie zebrano na ten cel iadnych srodk6w. 

P61 roku dobrej roboty 
Roboty publiczne na terenle naszej gminy stajll Sl~ juz tradycjq. W tym 

roku od kwietnia do paidziernika w ramach tych prac zatrudnionych bylo 
34 osoby. W ciqgu 6 miesj~cy robotnicy wykonali caly szereg wainych 
prac na terenie calej gminy. M.in. pracowall przy wykopach pod sleG 
gazOWq w Wqgrodnre i Budach Siennickich, konserwacji dr6g wiejskich. 
Zajmowaii si~ r6wniei malowaniem most6w na rzece NasielneJ, praca i 
remontowymi i porzqdkowyml na terenie szk6! i przedszkoli oraz konser
wacjq skwer6w I park6w w miescie. 

Za SWOlq praclil otrzymywali 60% sredniej krajowej, tj. 375 zl (bruno). 
Calose srodk6w na wynagrodzel1la gwarantowalo Rejonowe Biuro Pra
cy. Od listopada wszyscy zatrudnieni otrzymajq zasilek dla bezrobot
nych. Podobnie jak w minionych latach calosc prac koordynowal Andrzej 
Lasocki - inspek10r Releratu BUdownictwa i Gospodarki Komunalnej. 

Komisja 0 porlijdkU 
Kolejne posiedzenia Komlsji Inlrastruktury i Porzqdku PUblicznego 

poswlfilcone bylo gl6wnle ocenle stanu bezpieczenstwa i porzCl.dku pub
iiez.nego na terenie naszeJ gmlny. Temat referowa! z-ca komendanta KP 
w Nasielsku Wojclech Wolkowicz. Czlonkowie Komisji dowledzieli si~ 0 

bolqczkach naszych pollcJant6w. Chodzi tu gl6wnle a zbyt malq Hose: 
etat6w, brak pieni~dzy na zakupypaliwa i innych materlal6w. Komendant 
WotkowlCz poslulowal r6wniei powolanle przez Radl;! Strai.y Miejskie], 
kt6ra, moglaby wyreczyc policjl;! w wielu sprawach. Na koniec komisja 
zajmowala sie dokonaniem zmfan w regulaminie targowiska przy ul. 
Mlynarskiel. W tej cz~sci obrad gosciem komisji byl dyrektor ZGKlM-u 
Jerzy Roszczenko. 

Po analizie regulaminu zebrani przeglosowali kilka poprawek, k16re 
usprawniq funkcjonowanle targowiska. Najwazniejszym poslUlatem ko
misji jest propozycja znalezienia Inne) lokalizacji terenu pod handel. 
Obecne targowisko nie spelnia wlelu podstawowych wymog6w stawia
nych tego typu plac6wkom. Na wniosek dyrek10ra Roszczenki ez.lonko
wie komis)i zajmowali Slfil r6wniez problemem wywozu smleci z koszy 
ulicznych. AWK 



Kronika Policyjna 
Dwie osoby zgin(lly w wypad

kach drogowych, kt6re mia!y Dzi(lkl szybkiej inlerwencji na
miejsce na naszym terenie w mi sielskieh strazak6w nie doszlo do 
nionym miesiqcu. Najpierw, pod groznego poi:aru na ul. Kilinskie
kolami Fsa 1500 zginq1zolnierz go. Mieszkajqcy samotnie w loka· 
sluzby zasadniczej bfidClCY na lu ADM m(lzezyzna zapruszy! 
przepustce. Tragedla wydarzyla ogien ad niedopalka. Po chwili 
si~ lui: za stacjq paliw w Pniewie. zacz(lla pali6 sir: posciel i wersal
akolo godziny 1.00 w nocy idqce ka. Kl~by dymu wydobywajqee 
go poboczem dragi zolnierza po~ si!? z pomieszczenla zaalarmo
trqcil b~qcy pod wp1ywem alko waly sqsiad6w, kt6rzy powiado
holu mieszkaniec Nasielska. mili straz i policj~. W ciqgu kilku 
Sprawca zbieg! z miejsca wypad minut byla na miejscu eklpa na
ku. Wwynlku intensyvmych ezyn sielskiej asp, kt6ra ugasila plo
nosci podj~ch przez polici~ je mienie i wyciqgn(lla zaczadziale
szcze lego samego dnia kierow gospraWClil· .~- . ca zostal zatrzymany. Prokurator 
zastosowal wobec niego areszl W dalszym eiqgu najwl~kszq 
tymczasowy. Drugi wypadek plagq na naszym terenie Sq wla
smlertelny mial miejsce na uliey mania do sklep6w I innyctl abie
P!onskiej. przed goelz. 8.00 rano kt6w. Po wyrwaniu k16dki zabez
jadqcy rowerem mieszkaniec Na pieczajqcej okno zlodzieje dostali 
sielska wpadl mi~zy dwie przy sir;! do sklepu spozywczego w 
czepy ciqgni~le przez traktor. miejscowosci Mi(lkoszyn. lupem 
M(lzczyzna poniosl smierc na zlodziei padly towary 0 wartosci 
miejscu. Kierowca pojazdu nie 1500 zl. Z kiosku Ruchu na ul. 
zauwazyl smiertelnego polqcze Warszawskiej ztodzieje wyniesli 
nia. Jak wst(lpnle ustalila policja paplerosy, kosmetyki 0 tqcznej 
przyczynq wypadku byla nie wartosci 2500tys. zl. Sprawcydo
ostroinosc rowerzysty_ Podobny stali si~ do srodka po rozerwaniu 
wypadek mial miejsee w Pniewie, fragmentu drewnianej seiank/ kio
gdzie pijany rowerzysta wpadt sku. Wlamywacze dobrali si~ 
pod eiqgni~tq na holu ci(lzar6 r6wnlei: do apteki przy ul. Rynek 
wk~. M~iczyzna zostal odwiezio skqd skradli sprz(lt komputerowy. 
ny do szpitala z powainymi obra Kilka dni pMniej dokonano wla
ieniami glowy. mania do sqsiedniego sklepu 

~. k motoryzacyjnego, skqd r6wniez 
Jak zwykJe nie pr6Znujq zlo skradziono komputer oraz artyku

dzieje samochod6w. W Iy leehniczne 0 wartosei 5 tys. zl. 
pazdziemiku z naszych ulie skra Dwaj mlodzi m(lzczyZni, jeden 
dziono trzy pojazdy. Mieszkanco mieszkaniec Nasielska a drugi 
wi Siennicy skradziono Poloneza Radomia urzqdzili sobie na na
zaparkowanego na ul. Sw. Woj szych ulicach maly zlodziejski 
ciecha. Wlascieiel slrat~ wyeeni1 rajd. Najpierw okradli jeden z ga
na 10 tys. zl. Z ul. Kosciuszki znik raiy na osiedlu Sp61dzielni Mie
nql nowy Polonez, kt6rego w1as szkaniowej, nastlilpnie splqdro
eicielem by! mieszkanieegm. la wali cukierni~ przy ul. Starzyn· 
luski. Samoch6d wart byl 20 tys. skiego. przy pr6ble wlamanla si~ 
zl. lupem zlodziei padl r6wniei: do zakladu dziewiarskiego przy 
"maluch" zaparkowany przy ul. ul. Mlynarskiej zostali zatrzymani 
Plonskiej. Mieszkanlec Nasielska przez patrol polieyjny. 
oszacowal strallil na 4,5 tys. zl. 
Jak na razle pojazd6w nie odzy
skano. (opr. AWKj 
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Zle Nauczyciela
 

Dla nauczycieli spiewal zesp6! Szkoly Podstawowej w Cieksynie pod klerow
nictwem pani Kazlmiery Minich. 

Na podstawie danych statysty
eznych Panstwowej Strazy Po
zamej w Ciechanowie w okresie 
1.1.-31.10.95 r. na terenie gminy 
Naslelsk odnotowano 55 zdarzen 
w kt6rych uczestniczylo 36 zal6g 
JRG, 109 zal6g asp, 123 osoby 
JRG PSP. 508 os6b asp. 

Odnotowano straty 0 wartosci 
169 tys. zl, w budynkach 48 tys. 
zl. Uratowano mienie 0 wartosci 
577 tys. zl. 

W miesiqcu paidziemiku od
notowano na terenie gminy Na
sielsk 3 zdarzenia + 1 zdarzenie 
na terenie gminy Swiercze pod
czas kt6rego uleglo zapaleniu 3 
bUdynki mieszkalne, 1 poi:ar wy
posaienia mieszkania. Przyczy
nq w/w zdarzen 10 zapr6szenie 
ognia, prawdopodobienstwo pod
palenia oraz zwarcie instalacji 
elektrycznej. 

Strazacy oehatnicy podejmujq
ey dzialania ratowniezo~aSnicze 
we wszystkich dzialanlaeh nie 
otrzymali zadnego wynagrodze
nia jak r6wniei innej rekompen
saty ze strony mieszkanc6w mia
sta i gminy jak r6wniez Urz~u 
Miejsko-GminneQo. 

Zaangaiowanletakduzej ilosci 
strai:ak6w oehotnik6w w tych 
dzialaniaeh wyma9alo duzego 
wys~ku i poswi(lcenla ezasu oso
bistego za co spoleczenstwo i 
wladze winny podzi~kowac im za 
wysilek i trud. 

Slrazacy ochotnicy apelujCj do 
wszyslkich mieszkano6w 0 pod
j~cie skutecznych dzialan na 
rzecz zmniejszania ileSei poza
r6w a zarazem poprawl; stanu 
bezpieczenstwa przeciwpozaro
wego. 

MW. 

W rocznic~ powolania Ko
misJi Edukacji Narodowej ob
chodzony jest od kilku lat 
Dzien Nauczyciela. W calym 
kraju odbywajq sif;! liczne 
akademie i spotkania. Na
uczyciele otrzymujq iycze
nia i kwiaty, niekt6rzy takie 
nagrody. Wydaje si~ jednak, 
ie W ostatnich latach zwy
czaj obchodzenia swiqt bran
iowych jakby ulega zapo
mnieniu. Dotyczy to takie, 
chociai: w mniejszym nii w 
innych zawodach stopniu, 
nauczycielskiego swit;lta. Pa
mit;ltajq 0 tym swit;lcie ucznio
wie i ani organizujq jego ob
chody na terenie szk61. W 
wojew6dztwle dbajq 0 nie 
wojew6dzkie wladze oswia
towe i zwiqzkowe. Na og61 
brakuje organizatorow ob
chod6w tego sWi~ta w gmi
nacho W roku ubieglym roli tej 
w naszej gminie podjql si~ 
Zarzqd Oddzialu Zwiqzku 
Nauczycielstwa Polskiego 
inaugurujqc w tym Dniu ob
chody 90-lecia powstania 
ZNP. Zwiqzkowcy na swojq 
impreze zaprosill takie kole
g6w nauczycieli, kt6rzy nie 
Sq zwiqzkowcami. 

W tym roku ZarzCld Od
dzialu zaprasil na swiqtecz
ne spotkanie tylko osoby na
lezqce do Zwiqzku. Impreza 
odbyla sifil w Szkole Podsta
wowej w Cieksynie. Gospo
darze przygotowali si~ do 
niej bardzo starannie. Zebra
nym bardzo podoba! si~ wy
st~p zespolu artystycznego 
Szkoly Podstawowej w Cie

brawa weale nie mniejsze nii: 
kabaret nauczycielski kiero
wany przez pana mgr Henry
ka Sliwinskiego. Wystfilpem 
dla nauczycieli zesp6/ ten 
rOzpoczq! powr6t do daw
nych dobrych czasow, kiedy 
to kabaret nasielskiego LO 
znany byl nie tylko w miescie 
i wojew6dztwie. 

Jak informuje prezes Od
dzialu ZNP pani mgr Barbara 
Kaminska do zwiqzku w Od
dziale Nasielsk nalei:y 112 
os6b (w tym 109 nauczycieli, 
2 osoby z administracji i 1 z 
obslugi). Stopien uzwiqzko
wienia wynosi 47% zatru
dnionych w szkolach i plac6
wkach oswia1owych na tere
nie gminy Nasielsk. Najwifil
cej cz!onk6w rna Ognisko 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Nasielsku - 38 os6b, co 
stanowi 100%. R6wniez na
uczyciele ze SZkoly Podsta
wowe] w D~binkach w 100% 
nalei: q do ZWiqzku (12 
os6b). Na trzecim mie]scu 
plasuje si~ SZkola Podsta
wowa w Cieksynie, gdzie do 
Zwlqzku nalezy 16 osob. 
Stopien uzwiqzkowienia w 
tej szkole wynos; 87%. 

Tegoroczne obchody 
Dnia Nauczyciela w gminie 
Nasielsk zorganizowane 
przez Oddzial zakonczyly 
obchody 90-te) rocznicy po
wo!ania nauczycielskiej re
prezentacjl zwiqzkowej 
Zwiqzku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

AZ. 
ksynie pod kierownictwem 
pani Kazimiery Minich. W 
imieniu uczni6w z calej gmi IYCIE 
ny zlozyli zebranym najle .. 
psze i:yczenia. Mali artysci 

~'NASIELSKAotrzymali za sw6j wystl;P 



sku arcerz i instruktor harcerskl. nauczyciele z Warszawskiego SePierwszy Kierownik SP nr 2 Peowiak. To wlasnie w POW po raz minarium Nauczycielskiego im. Sta

plerwszy zetkn'll si~ ze Stefanem nislawa Konarskiego. kt6rzy w 1918
 Waclaw Sokolnicki Starzynskim. Nast~pne spotkame r. na swiadectwie koneowym wysta


Wlasclwy czlowiek na wlasciwym 
miejscu to najkr6tsza charaktery
styka sp. Waclawa Sokolnicklego 
organlzatora I pierwsze\10 kierownl
ka SZkoly PodstawoweJ nr 2 w Na
sielsku. 

W pismie Inspektoratu Szkolnego 
w Pultusku do Zarzqdu Miejskiego w 

asielsku czytamy: "Z dniem 1 
wrzesnia 1945 r. uruchomiona zo
staje w Nasielsku publiezna szkola 
powszechna nr 2. Na stanowlsko 
klerow ika tel sZkoly zamianowany 
zostal ob. Sokolnlckl Waclaw. W 
zwiqzku 2 tym prosz~ Obywatela 
Burmistrza 0 przydzielenle ob. 50
kolnickiemu Waclawowi mieszkania 
oraz udzlelenle mu niezb\ldnej po
mocy przy uruchomleniu szkoly." 
Nowy klerownik nowej sZkoly nie byl 
osob'l nieznanq w Nasielsku a tym 
bardzlej w Inspektoracie SZkolnym 
w Pultusku. Od marca 1919 r. pra
cowal jako nauczyclel w zkolach 
powiatu pultusklego. 

Po ukonczenlu Warszawsklego 
Seminarlum Nauezycielskiego im. 
Stanistawa Konarskiego w roku 
, 918, tui: po odzyskaniu niepodle
gloscl rozpocz'll prac~ jako nauczy
clel publicznej sZko!y powszeChnej 
w Morgach, lJm. Naslefsk i pracowa 
tam do 31 slerpnla 1921 1. St'ld na 
wlasnq prosb(l z dniem 1 wrzesnia 
1921 r. zostal przeniesiony do szko

przez eztery lata, poniewai: zwlerz· 
chnicy powlerzyll mu bardziej odpo
wiedzialne stanowisko. Powierzono 
mu z dnlem 5 paidziernlka 1925 r. 
obowiqzkl klerownika publicznej 
szkoly powszechnej w Winnicy. Po
cz'ltkowo byla to szkola dwuklaso
wa. ui jednak w 1928 r. lest to 
szkola szescioklasowa, a w roku 
1931 perna szkola siedmiokJasowa. 
Podniesienie stopnia organizaeYI
nego szkoly les Jego niewqtpliWq 
zaslugq. W tym tei. roku poddaje si{! 
konkursowl na stanowisko klerownl· 
ka tej szkoly. W Wlnniey pracuje do 
28 slerpnia 1939 r., kledy to wobee 
zagroienia Polski ze strony Niemiec 
zostal zmobllizowany (13 p.p. w Pul· 
tuskul. Bierze udzial w obronie Mod
lina i Warszawy. 13 wrzesnia zostol 
ranny I przeniesiono QO do szpltala 
W Warszawie. Po kapltulaql mlasta 
jake jenlec wojenny Iralil do oflagu 
Vol Waldenbergu, skqd po wyzwole· 
niu obozu w lutym 1945 r. wraea do 
powiatu pultuskiego i lui 8 marca 
1945 r. "staje" do sluiby nauczy· 
c1elskiej. Powierzono mu obowiqzki 
kierownika publieznej szkoly po
wszechnej w Piescirogach. Pracuje 
tu tylko do wakaejl, od 1wrzesnia 45 
organizuje jui nasielskq "dw6jk~' . 
SZkolq tq kieruje at do przejseia na 
emerytur{!, co nastqpllo z dniem 1 
wrzesnla 1970 r. W tym tez roku 
spelnialq sif(l wlelkle marzenla pana 
Sokolnlekiego - jego szkola przeno
sl si~ do nowego budynku 10trzymU
Je imi{! bohaterskiego prezydenla 
Warszawy, Stefana S arzynskiego. 
Nlestety. stan jego zdrowia sprawia, 
i.e jesl jui tylko blernym uczestni
klem tych wydarzen. 

Suchy przekaz Jego nauczyciel
sklej sluiby nle odzwierciedla w pel
ni wielkosci tel postacl. Dodajmy, ze 
lubiany by! przez dzieci, szanowany 
przez nauczyciell I zwierzchnik6w. 

nast'lpilo w dniach obrony Warsza
wy. I tak jak Starzynski stal sf~ Jego 
idealem, tak On stal si~ wzorem dla 
swych ucznl6w i koleg6w nauczy
deli. Wlelokrotnie wyblerany byl 
radnym. 

Nie mylili silil Jego wyehowawcy i 

Anna Siwiec (z d. Kwasiborska) 
- dyrek10r Miejsko-Gminnej Biblio
lekl Publieznej w Nasielsku. Uro
dZlla si~ pod znakiem Raka 18 11
pea 1948 roku. w Krzyczkach·Zabi
czkaeh w rodzinle chlopskl j. Za
m~ina - mql. Marian cywilny pra
cowmk wojska w Jednostee Woj
skowsj Nasielsk. 

Jest matk'l dwojga dzieci. 27-let
ni go syna Roberta - ukonczyl Stu
dium Bankowoscll pracu/'e w Kredyt 
Banku w Warszawie. 20- e niej e6rkl 
- Malgorzaty studentki II raku Stu
dlum Reklamy w Warszawie. 

Dochowala sie r6wniei Jednoro
eznego wnuka Dariusza. Do szkoly 
podslawowe) Uczt;lszczala w Krzy· 
czkach-Plenlqikach. W 1967 roku 
ukonczyla Lieeum Og6lnoksztalcq
ce IV Nasielsku. Od 1 9rudnia 1967 
roku rozpocz~la pract;l w Gromadz
kiej Radzle Narodowej w Chrcynnie 
na stanowisku referenta do spraw 

wili mu nast~puiqee oceny: zal~c1a 
praktyczne wykazalywysokle uzdol
nienia do zawodu nauczyelelskiego, 
obowiqzkowose wielka, pllnos6 
wielka, obyczaje wzorowe. 

AZ 
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ewidencjl ludnosci i spraw wojsko
wych a ad 1 kwietnia 1968 r. prze
niosla sifil do praey w Gromadzkiej 
Blbliotece PUblicznej w Chreynnie. 
gdzie pracowala do 31 grudnla 1972 
roku. W trakcie pracy ukonczyla 
dwuletnl kurs w Pans1\'Iowym Os
rodku Korespondeneyjnego 
Ksztaleenia Bibliotekarzy w War· 
szawle, kt6ry dawal kwalifikacje • 
ukonczenia sredniej szkoly biblio
tekarskiej 

Od 1 stycznia 1973 roku prze· 
mosla sl~ do pracy w MI8lsk1ej Bib
Iiotece Publicznej w Nasielsku na 
stanowisko kierownika plac6wkl a 
od 1975 roktJ pracuje w Miejsko
Gminnej Bibliotece Publicznej w Na
sielsku na stanowisku dyrektora. 
Funkcj~ llil palni do dzisiaj 

W 1981 roku ukonczyla Studlum 
Blbllotekoznawstwa I Informacji Na
ukowo- eehnlczneJ w Jarocinie 
kwalifikujqce na stanowisko star
szego bibliotekarza. 

Za SWq dlugoletnlq wzorOW<l pra
Cfil zostala odznaczona Zlotym Krzy
zem Zaslugl I honorowq odznak~ 
..Zasluzony DZlalacz Kultury'·. 

Po pracy w wolnym czasie ad za
jfilc domowyeh czyta kslqiki i ezaso
pisma oraz oglqda telewizJ~. 

U IUdzi cem uczciwosc I prawdo
m6wnos61 sarna kleruje si~ tymi za· 
sadami. 

LUbi pomagac Innym, co sprawia 
jel dUZq satysfakcj~.ly w Nasielsku. Pracuje tu tylko cieszyl si~ autoryte em w srodowl

9(fl..noniczna zuizyt:aga
 
Co pil;}c lat kai:da parafia wi

zytowana jest przez swego 
Ksilildza Biskupa. Tego rodzaju 
kanoniczna wizytacja parafii Na
sielsk miala miejsce w tym roku. 
Przebiegala ona w dw6ch eta
pach. W pierwszym ksi<l.dz bi
skup Roman Marcinkowski 
spotkal sif;l wiosnq z dziecmi i 
nauczycielami w szkolach. 0 
spotkaniach tych donosilismy w 
jednym z poprzednlch nume
r6w. Drugi etap wizytacji zapo· 
cZqtkowal uroczysty ingres do 
parafii Nasielsk. Odbyly si~ na· 
boienstwa w kosciele miejsco
wym, w kosciele filialnym w Nu
nle i w swietlicy w Zabiczynie. 

HelE 
NASIELSKI 

Podczas kaidego naboienstwa 
Ksiqdz Biskup glosil kazania. 

Jednym z celow wizytacji byto 
poznawanie przez Dostojne~o 
Goscia pracy duszpasterskieJ j 
administracyjnej parafii. Spra
wozdanie w tych kwesliach zlo
zyl Ksiqdz Proboszcz. 

Oprocz naboienstw odbyly 
si~ spotkania z poszczeg61nymi 
grupami duszpasterstwa spe
cjalnego, do kl6rych nalezq: mi· 
nistranci, schala, oaza. Stowa
rzyszenie Rodzin Katolickich, 
Duszpaslerska Wspolnota Ral
nik6w, Rada Parafialna i Dusz
pasterska, Katechecl I ch6r pa
rafialny. 

W sobot{l 7 paidziernika cen
lralnym nabozeristwem bylo na
bozenstwo r6i:ancowe na 
cmentarzu. Odprawil je Ksiqdz 
Biskup w intencji wszystkich 
zmarlych parafian. Nabozen
stwa to miala szczeg61nq opra

wfJ  odbylo sifJ na cmentarzu po 
zapadnif;lciu zmroku. Wiernl 
trzymali zapalone swiece, by po 
zakonczonym r6i:ancu zaniesc 

Poza wymlenlonymi czynnos
clami Ksiqdz Biskup sprawdzil 
ksi~gl metrykalne i ksl~gi kasa
we, kl6re m6wiq 0 sprawach 
materialnych paramoje na groby swych bliskich zmar

Iych. AZ 
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c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielir'lska 

10 znowu do pan: 

"Na niebie z daleka czama burza. 
Nasza jasna pani, kieby rMa." 

to do panien: 

"Nad nasielsf<.jm zamkiem 5wiecq jasne zorze 
Panny respektowe strojct si~ w komorze. " 

A za kaz.dym dwuwierszem powtarza Sl~ zwrotka: 

"Plan niesiemy, plant" 

Przychodzl na koniec kole] na przym6wki: pan podstarosci 
"zly jak pies", karbowy "kieby nurek"; 

"Milieya na Szwed6w nie ruszy, 
Tylko po gospodach dzbany z piwem suszy." 

Dostalo si~ i panu Czaplicowi: 

"Nasz pan dyrektor pociqglego nosa 
Wyiyl tabakl za pollora grosa." 

Nareszcie 0 sqsiadkach: 

"Na nasie/skim zamku, szystkie okna szklane 
A na zakroczymskim slomq zatykane. " 

Pan s1arosta trzymajqc srebrnq ta~ w r~ku zaczq! schodzic ze 
schod6w; byl to znak zakonczenia piesni; zaspiewano wililC jeszcze: 

"Otw6rzcie, otw6rzcie szeroko wrota, 
Niesiemy wam wieniec ze szezerego zlola, 
Otw6rzcie. otw6rzeie szeroko wierzeje, 
80 jui si~ pszeniczka na potu nie wieje. 
U naszego pana jest dobry porzqdek, 
Da nam beczkfiJ piwa i gorzalkl sqdek. " 

To przodownlca wystqpila naprz6d, jednqr~kC\ zdj~Cl: z gloyvy 
wieniec i zloiyla na lacy, drugq wysypala z blaleJ chustkl garmec 
zlocistych orzech6w. 

Staros1a dal przodownicy dukata W z'locie, staroscina chustk~ 
jedwabnq. 

Nadworna kapela urin~a polskiego. starosta poszedl w pier
WSZq par~ z przodownicq, s1aroscina z soltysem, to byl taniec 
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Zwracamy si~ z uprzejmq prqsbq 0 wydrukowanie w lista
padowym wydaniu na lamach "Zycia Nasielsk~'.' st~nowis~a, 
obwinionego Zarzqdu Gospodarkl Komunalnej I Mleszkanlo
wej w Nasielsku, odnoszqcego si~ do artykulu wydrukowane
go w numerze wrzesniowym i paidziernikowym pt. "Samo
wolka". 

W zalqczeniu tekst wyjasnienia. 
Dyrektor 

mgr Ini. Jerzy Roszczenko 

Wyjasnienie ZarzQdu Gospodarki
 
Komunalnej i Mieszkaniowej
 

w Nasielsku do tresci artykutu
 
Qpublikowanego na tamach
 

"Zycia Nasielska" w numerze
 
wrzesniowym i pazdziernikowym
 

br pt "Samowolka"
 

Autor .artykulu pt. "Samowolka" wydr~ko~an.ego na a
mach "Zycla Nasielska" w numerze pazdzler~lkowym .br. 
wprowadzil czytelnik6w w b1qd, zarzuc.ajq.c ZGKIM "'"! N.aslel
sku, samowolne dzialanle w przedmlocle wystawlanla ra
chunk6w za wyw6z nieczystosci stalych i ich unieszko,dliwia
nie od wlascicieli nasielskich sklep6w. Stan faktyczny I praw
ny w tel sprawie jest zupelnie odmienny. Ot6i, wyw6z nieczy
stosci jak kazda inna usluga jest wykonywana przez ZGK1M 
w oparciu 0 uprzednio dobrowolnie zawartq umow~ lub zle
eenie. 

Tak bylo i w sprawie niniejszej, gdzie wlasciciele sklepow 
dobrowolnie zlseili na pismie ZGKiM wykonanie uslugi wywo
zu smieci, deklarujqc w oparciu 0 wlasne rozeznanie odpo
wiedniej i10sci smieci do WYWOlU w ciqgu miesiqca. , 

W dzialaniu tym nie ma nic samowolnego, pozbawlone
go podstaw prawnych. Jest to rutynowa umowa cywilno
prawna. 

Rachunki za wyw6z nieczystosci Sq czynnosciq czysto 
technicznq odzwierciedlajqcq istniejqcy uprzednio i wykona
ny stosunek obligacyjny stron. 

Jednak autor artykulu pominql koniecznosc uprzedniego 
ustalenia tych fakt6w, dopuszezajqc si~ bezpodstawnego 
oszczerstwa, prawnie dzialajqeego przedsi~biorstwa. 

Jestesmy przeciw jakiejkolwiek formie cenzury, jednak 
odpowiedzialnosc zwtaszcza za slowa pisane i rzetelnosc 
informacji powinna cechowac autora cytowanego artykulu, 
skoro jak sam twierdzl - aspiruje do miana dZiennikarza z 
ehwilq rejestracji gazety, w Centralnym Rejestrze Wydaw
nietw i Czasopism. 

Stwierdzamy, ie wyrzqdzi! ZGKiM nieodwraealnq krzyw
d~, podrywajqc publicznie autorytet przedsi~biorstwa, bez 
nalezytego sprawdzenia fakt6w. W tej sytuacji domagamy si~ 
publicznyeh przeprosin i odpowiedniego sprostowania z~
mieszczonego na lamach "Zycia Nasiels~a". l?emaQogla 
pisana nie licuje z elementarnymi zawodaml etykl rzemlOsla 
dziennikarskiego i jako takq b~dziemy zwalczac wlqcznie z 
kierowaniem odpowiednieh pow6dztw do wlaseiwyeh sqd6w. 

Dyrektor 
mgT ini. Jerzy Roszczenko 

Od Redakcji 

Dobrze si~ stalo, :ie ZGKit;/l wziqt sobie do serca artykul 
"Samowolka" i zareagowal. Zle natomiast, ie reakeja zmi~
rza do obraiania si~ i usprawiedliwiania, a nie do przyznanla 
sifil do popelnionego bl~du. 

ZGKiM powoluje si~ na dobrowolnie zawarte umowy zle
cenia, kt6re "rzekomo" wlasciciele sklep6w zleeili na pismie. 
Wlasnie w tych dobrowolnych zleceniach, pozbawionych 
podstaw prawnych jest wiele niedom6wien. Autor "Samowol
kin nie pisal 0 wlaseicielach sklepow od dawna korzystajqeyeh 
z uslug ZGKiM, kt6ry wywozi 1m smieci z ich koszy znajdujq
cych si~ przy sklepach bqdi za ogrodzeniem, n~tomiast 0 
tych, z kt6rymi pracownicy ZGKiM przeprowadzali rozmowy 
kilka tygodni temu, cheqc wyegzekwowac od nich oplaty za 
smieci z koszy miejskich stojqcyeh na ulicy. na kt6rych zapel
nlenie nie maj<.j wplywu. 

cd, na str 6 
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doko"czenie ze s1r. 5 

W6wczas pracownicy ZGKJM-u chodzili po wielu sklepach, 
lecz nie wszysOj ich 'Nlasciciele chcieli na ten lemat rozmawiae. 

atomiast tych z kt6rymi rozmawiano wprowadzono w b1qd. Jak 
wynikalo z rozmow, mialo to bye ViSt~pne rozeznanie, natomiast 
kto i ile mag/by ewentualnie ~aclc, mialo bye ustalone w 
pOiniejszym terminie, wOwczas, gdy wszyscy wyrai:Cj na to 
zgod~. Nlestety! ZGKiM nie majCjc og61nej akceptacji, wr~czyl 
rachunkl wybranym sklepom, wykorzystujqC w niektorych przy
padkach podpis ztozony na podsuni~tym druku i to w dodatku od 
osoby niepelnosprawnej, z grupq inwalidzkq, w osmym miesiqcu 
ciqzy i n~ t~ !,rz.ekomo" dobrowolne zlecenie powoluje sie w 
swaim wYJasnlsniu. 

Trudno wi~c w takim przypadku dopatrze6 sie umowy ~i1no
prawnej, czy tei: czynnoSci czysto technicznej odzwiercledlajq
cej istnlejqcy uprzednio i wykonany stosunek obligacyjny stron. 
Tym bardziej, ze jesleSmy w posiadaniu oswiadczer't kHku skle
pOw, is zadnej umowy z ZGKiM nie zawierall, oraz ich katego
rycznq odmowe placenia za smieci z koszy miejskich ulicz
nych. 

W zwiqzku z powyZszym, nie widzimy z naszej strony iadnego 
podrywania autarytetu, czy oszczerstwa prawnie dZlalajqcego 
~~dSi~biorstwa, tylko stwierdzamy zaistniale bezprawne fa-

Jesli mowa 0 podrywaniu autorytetu, to przedsiebiorstwo samo 
go sobie podrywa, stosujqC dziwne metody przy wr~czanlu ra
chunkow. Pracownicy ZGKJM przynoszq je do sklepu, kladq 
gdziekolwiek i bez iadnego pokwitowania wychodzq. 

Podobnie jest z "rzekomymi" us!u9ami. Nikt nikomu nie kwi
tuje wykonanej ushJgi, a wszystko dzleje si~ na "chybil tram". 

Szkoda ze przedsl~biorstwo tego nie dostrzega, tylko obrai.a 
si~ za po~nlone b1edy. 

Nie mnlsj jednak rachunki nadal wP!vwajq, lecz w nieco zmie
nionej formie. Na jednym z nich przedsililbiorstwo ;nformuje, ze 
w przypadku nie zaplacenia rachunku w ciqgu 14 dni wstrzymie 
wyw6z nieczystoscl. 

ezy mamy rozumie6 ie w6wczas kosze miejskie nie bQc!Cj 
oc~szczane i Nasielsk zaleje 1ala smieci? 

Crekawi nas, Jakie czynnoSci prawne zastosuje ZGKiM w 
stosunku do tych, kt6rzy nie zaplacili, dotychczas i placie nie 
blildq dopOty, dop6ki prawnie sprawa smieci nie zostanie uregu
lowana. 

Z powaianiem 
A. Stamirowskl 

Antoni Chrustowski 
Nasielsk Starzynskiego 4/3 

W zwiqzku z artykulem "Zycia Nasielska" ie nia brala udzialu 
"Orkiestra Straiaeka" oswiadezam jako gospodarz Orkiestry nie 
by/em powiadomiony przez organizator6w. Jest mi wstyd poniewai 
jestem Nasielszczaninem i bym zebral tylu ludzi ieby naprawd~ 
zagrali. Nawet orkiestranci sifi) pytali dlaczego nie gramy. . 

Prosz~ 0 sprostowa"ie naszego pom6wienia na /amach "Zycia 
Nasielska" 

Od Redakcji: 

Uprzejmie wyjasniamy, ie 0 wzi~cie udzialu orkiestry straiackiej 
w uroezystoseiaeh 0,,1 Nasielska zwr6cilismy si~ bezposrednio do 
Prezesa Straiy Poiarnej w Naslelsku. 

Nie znamy szezeg616w nie powiadomienia Orkiestry przez Pana 
Prezesa. 

Antoni Zawadzki
 
Zbroszkl13 H m. 1
 
06-120 Winnica
 
woj. ciechanowskle
 

Redakcja "Zycie Nasielska" 
Kino "Niwa" ul. Koscluszki 12 
06-130 Nasielsk 

Prosz~ 0 sprostowanie notatki w "Zyciu Nasielska" z !ipea 1995 
r. dotyczqeej mojej osoby. 

W lipeowym wydaniu w zamieszezonej notatce jest napisane: "na 
miejsce zwolnionego Anloniego Zawadzkiego" a powinno bye "na 
miejsce zwolnionego na wlasnq prosb~ Antoniego Zawadzklego". 

,Ponadto prosz~ 0 przeslanie na m6j adres bezplatnie numeru 
"Zycia Nasielska" zawierajqcego sprostowanie. 

Od Redakcji: 

Informacj~ takq otrzymalismy z Urz~du Miejskiego. Po sprawdze
nlu prostujemy bI~dnCl informaej~, za k16rq Pana Antoniego Zawa
dzklego przepraszamy. 

Po gazetk~ prosimy zglosie si~ do redakcji. 

obowiqzujqey dla panstwa; po obejseiu kola cofn~lj sil;!, a zacz~
to mazury i obertasy bez korica. 

Zasladla ze staroslq starsza szlachta: Ran Michal Lasocki, 
podkomorzy wyszogrodzki, pan Karol Zielinski, podstoli rOZan
ski, pan rejent Zalfi)ski herbu Prus, wreszcie panowie brada 
Kolakowscy z Kolak, Glinkowie z Glinek, Dlugol~ecy de Glugo
'filka, Golembiowscy, Chojnowscy, wszystko herbowa mazowie· 
cka szlachta, mimo r6inej kondycji, majqca liczne ksiqZqt I 
kr616w nadanla. Rozmowa zacz~a si~ bardzo ozywiona, wszy
scy zas mlodzi hasali do upadlego. 

Staroscina z Maryq, z paniami j pannami zostala w srodko
wym namiocie. Panienki mialy powodzenie nie lada, a pan 
Stefan coraz bral Anusi~ do lanca. 

Powoli utworzyly si/il dwa kola, w blizszym lanczyla sama 
sZlachla, gdzie wesolose jeszcze sifi) wzmogla; stalo si~ to nie z 
zadnej po~ardy, lylko ie kaZdemu najmilej ze swoimi. 

Starosclna jako baczna gospodyni, coraz wstawa/a i przecho
dzHa mi~zy namiotami, uWaZajqc, czy szafarka i karbowi do
brze sl~ wywiqzujCl z pocz~stunk6w w pierwszym namiocie. Co 
do drugiego, gdzie siedzieli goscie starosty. byla spokojnq, ie 
slary Jacenty wszystkiego dopilnuje. 

W srodkowym zn6w namlocie panna lowczanka cz~sluje 
panie i panienki konfiturami, biszkoptami i ciasteczkami, wsz~
dzie wi/ilC jednakowa dbalosc 0 gosci. 

Jui: tei zmierzch nadszed/, zapalono smolne beczki na wa

lach przypotowane, i ksi~iyc tei wyjrzal zza wiei zamku, jakby 
chcia4 WZlqC udzial w ochocie. 

Staroscina zaprosi/a panie na wieczerzfi) I bylo chwilowe za
wieszenie larica, bo wszysey posilali sifi) sowicie. 

- Bodajto nasze mazuryl i do lanca, i do r6iarica, do wypitki i 
do wybilki. dogadywali sobie starzy. Toe to nie na darmo tyle 
przysl6w 0 mazuraeh, a piosenka m6wi: 

"Gdyby B6g swiat drugi tworzyl, 
Toby go Z Mazur6w zloiyl". 
. Hej mlodzi! niechno powie kt6ry, jakie Sq eztery najlepsze 

rzeezy na swiecie: - zapytal pan podkomorzy Lasocki. 
- Kori lurek, ch/op mazurek, szabla wegierka, czapka magier

ka, - odpowiedzial mlody pan Wojciech Chojnowski. 
- Nad Dnieprem, dokqd niedlugo pojad~, m6wiq, ie dwie 

najlepsze rzeczy, to: "ty1uniu lulka i dziewezyna Hanulka" 
szepnql stojqcy za krzese/kiem Anusi pan Stefan. 

Anusia obejrzala si~, ale nieobraiona jak zwyczajnie. Moie 
wspomnienie wyprawy i dlugiej roz/qki z lowarzyszem lat dzie
cinnych lak jq nastroilo. 

Jui: to Stefan zauwaiyl, ie dzis panna Anna bardzo jakas 
dobra, nie kole jak zwycza)nie ostrymi sl6wkaml I raz nawet 
wybrala go do mazura... 

W tej ehwili muzyka zaQrala od ucha: 
- Hel mazury, hejie haf- huknfi)li ch/opcy wpadajqc po swoje 

lancerki i szereg par poplynql w ochoczym laricu. 
(c.d.n.) 20 
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PILNIE SPRZEDAM gospodarslwo olne 6,95 ha 

wraz L bt;dynKaml. 
Sazena Jaszczak, Witowice, 06 - 120 Wi ileA. 

Uslugowy Zakjad Kominiarski 

uLGen Berlinga 17 m 23, NOWY DWOR MAZ. 
Krzysztofa Jerzaka, obslugujqcy rejon gminy 
Nasielsk, poleca swe uslugi w zakresie: 
przeglEjd6w. konserwacji i opiniowanla 
przewod6w wentylacyjnych, spalinowych I 

dymowych. 

SZYBKO, SOLIDNIE I TANIO. Tel. 775-46-89, 
775-20-25 

w godz. 8 - 16. 

zaprasza do nowo otwartc~o 
GABINETU STOMATOLOGICZNEGO : 

w Nasklsku, przy u1.Warszaws}<i.cj 13 ~ 
w piq(ki 1T"-19M 

, i sobo(y 15""-1T" ~ 
Zapisy codzicnnk, leI. 12 757 ~ 

~ 
Gal,I",-l w~1<.Ol1"J" 1"('~"l1ll' Vl(lww~v."{'~~...k"lri'J.kcjc. orrtz pr"'(·l\'k.~· 1 
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Znaczenie hasel 

POZIOMO; 

1 - upolowana zwierzyna ulozona szeregiem wedlug hie
rarchii, 5 - potocznie 0 areszcie, 7 - wyspa na Morzu Battyckim 
nalez<4ca do Niemiec, 8 - po smierci ciata ona w~druje do 
nieba, 9 - roslina ozdobna, bodziszek, 10 - kraina w Karpatach 
Zach., l<4czona ze Spiszem, 13 - charakterystyczne u droma
dera, 14 - dla kanarka IUb kr6lika, 19 - bywaj<4 do herbaty, lub 
lod6w, 20 . sterta drewna do spalenia, 21 - ostatnia wola 
zmarlego. 

PIQNQWO: 

1 - dorastaj<4ca dziewczyna, 2 - wieloczynnosciowa maszy
na do zbior6w zboi:a, 3 - roslina zielna z motylkowatych, 4 
potocznie - pies mysliwski, 5 - znak Zodiaku, 6 - wodzirej na 
wiejskim podworku, 11 - slynny AL, 12- nalewka spirytusowa 
na piolunle, 15 - skonczylo si~ 22 wrzesnia, 16 -zestaw pytan 
do rozwi<4zania, 17 - jeden z muszkieter6w, 18 - skrzynka do 
glosowania. 

Rozwi<4zaniem krzyi:6wki b~dzie mysl Francisa Sacona 
ulozona z liter oznaczonych cyframi ad 1 do 14 w prawym 
dolnym rogu. 

Rozwi<4zania prosimy przysyla6 na kartkach pocztowych 
na adres redakcji do dnia 5.12.95. 

• • * 

Rozwi<4zaniem krzyz6wki z poprzedniego numeru "Zycia 
Nasielska" byto przyslowie ludowe - "Urszula jaka, zima cala 
taka". 

Nagrod~ - niespodziank~ wylosowala p. Urszula Krusze
wska z Torunia Dworskiego. Serdecznie gratulujemy. 

oprac. MW. 

KRZvz6wKA NR 9/95
 



XVII kolejka XVIII kolejka 
Warszawlanka - Winmca 2:1 Bawa ia - Wi mca 5:
 
Conn lans - Lesna 3:2 AS Sportowa - Barcelona 4:3
 
AS Sportowa - FC Sanibud 2:1 Warszawianka - lzy Sollysa 7:2
 
Bawaria - Orzel N.W. 5:2 Corintlans - FC Sanibud 2:2
 
Lzy tltysa - Barcelona 8:0 Lesna - Orze/ .w.5:0
 

Mecze zalegte Najlepsi strzelcy
 
Lesna - Winnica 3:2 27 - Pawel Wilga (Bawaria)
 
Warszawlanka - FC Sanlbud 5:0 23 - Robert Wr6blewskl (Winnica)
 
Orzel NW - Barcelona 2:5 2 - Piotr Kowalski (lzy S.)
 
AS Sportowa - Lzy Soitysa 4:2
 

Koncowa tabela 

Drui:yna Punkty Bramki 

1. AS Sportowa 49 72-27 
2. Lesna 36 50-32 
3. Bawaria 34 55-43 
4. Warszawlanka 33 56-35 
5. Wlnnica 21 52-49 
6. Corintians 21 36-52 
7. Barcelona 19 47-54 
8. Orzel NW. 18 40-67 
9. Lzy Soltbsa 44-70 

, O. FC Sani ud 10 34-56 

Tenis stolo"\IVY
 
W Lldzbarku WeIskim odbyl SI(1 

wojewOdzkl TurnJej Klas1'flkac1'jny 1'1 
ka egorll junior6w I kadet6w. w 6
rym s artowali nasI zawodmcy. Klau
dia Szadkowska zwycif;lzyla 1'1 kate
gorli kade ek I byla 3 1'1 juniorkach 
Na omias Krzysztof S amirowski 
startowal tym razem tylko w kategorll 
junior6w i zajfjl 2 miejsce. a Pawel 
Sokolnlcki byl 6. 

W Brzegu Dolnym (1'10). wroda
wskie) odbyl sifil 0g61nopolski Tur
nie) KlasyflkacyJn1' Mlodzik6w. w 

k 6rym Krzysztol S amirowski zaj<j! 
12 mieJsce. 

Po wycofaniu i:ensklej drui:yny z 
II ItSJI, zaingurowall swoje rozgrywki 
mt;1zczyzni wyst~pujqC VI 111 lidze 
It arszal'lskiej. 

W dw6ch pierwszych meczach od
niesll Zwycifilstwa: Z ,.Sokolem" Sa
ock 0:1 I ze "s...'item" Warszawa 
, 0:3. Pun w tych meczach zdobyli: 
Krzysztol Stamlrowski 2.5 i 3,5, Ma
lek StamirowskJ 2,5 i 2,5. Jacek Mali
cki 1.5 I 2.5. Pawa! Smol1ns I 2 I 1.5, 
Pa vel Sokolnickl 1.5. 

naszq dru:i:ynfil niezwykJe gosdnnie, 
ale 1'1 meczu obnaiyll wszystkie bra
kl mlodej druzyny wygrywa]qc w ho
kejowym stosunku 9:1. Wydaje sl!;!. 
ze a nauczl<a b{ldzie procentowala 
dobrymi wynikami naslolskJej druzy
ny na wiosnfil. 

a zdJfilCiU: WspOlne zdJQcle 
przed meczem. 

Wynlk z pokorq prz1'lql: 

AZ. 

oPuchar Burmistrza
 

W czerwcu blei:qcego roku na
slelskle "Zblczki" w turnle!u "Pllkar
ska Mlodzlez Czeka" zaJ~1I wysokie 
drugie miejsce w makroreglonle. 
ObecnJe nowa lui: dru:i:yna rozpo
cZ{lla przygotowanla do przyszloro
cznej edycji rozgrywek. 8 
paidziernika rozegrali mea spann
gowy z alumnami Nli:szego Semina
rium Duchownego w Ptocku (liceall
starnI . Seminarzysci z ks. dyreklo
rem 6zefem Szczeclnskim przYJ~h 

Druzyna AS Sportowa 

W nledziel{l 22 paidzlernika za
koncz1'ly sifil 4-mlesifilczne rozgry· 
wki naslelskiej LIQI "Sz6s ek" 0 Pu
char Burmistrza. W rozgrywkac 
wzlI;No udzlal okolo 120 zawodnik6w 
zrzeszonych w 10 zespolach. Na 9 
rozegranych spotkari tylko 12 za
koncz1'lo si{l wynikaml remisowymJ. 
Pozostale mecze, w kl6rych zanoto
wane ty1ko 3 walkowery zostaty roz
trz1'gnl{lte. lqcznie strzelono po
ad 480 goll co daje nieco wi{lcej nii: 

5 bramek na jedno spo kanle. W 
rozgrywkach bezkonkurenC1']na 
okazala sl{l AS Sportowa. kt6ra 1'11'

grata 16 spotkan przy Jednym reml
sla I jednej porazce. AS Sportowa 
posiadala naJskuteczmeJSzy a ak i 
nalpewnlejszq obronfil co przejawla
10 sifil stosunkiem bramek 72-27. A 
oto sklad zwyClfilsklej drui:yny' D. 
Strzeszewski (kap.). S. MaJewski. L. 
Tomasiriski. B. PaCZkowski. M. Rai:
nJllwskl, K. Prusinowskl. P. Sadlo
wski. K Michnowski. C. PruSlno
wskl, P WrOblewski, A. Muszynski. 
S Ostrowski. Powyze] przedstawla
my wynikl dw6ch ostalnich koleJek. 
mecze zalegle oraz korlcow<j tabEr 
1(1. 

Turniej we Winnicy
 
Tydzien po zakonczeniu roz W meczu 03 mlejsce Lesna wy

grywek nasielskiej Llgi Sz6stek grata z Bawariq 4:1. Najlepszym 
we Winnlcy odbyl sil;l jednodnlo slrzelcem lumleJu z 4 bramkaml 
wy turnie] dla szesclu najte zoslal Piotr owalski (Corin
pszych zespol6w ligl. Mecze tians). Trzy najlepsze zespoly 
rozg ano 2X15 min. Druiyny otrzymaly ad or9anizatorow na
drogq losowania zoslaly padzle grody w pastaci pilek nainych. 
lone na dwie grupy. Grup\ll twa Krola Slrzelc6w na~rodzono 
rzyly: AS Spartowa. Lesna. spodenkami pilkarsklmi. Zv-ty
Warszawianka. GruPlil II Bawa cll;lska drui:yna wystl;lpowala w 
ria, Wlnnica j Corinlians. Zwy nasll;lpujqcym skladzie: J. Kula
ci\lzcamt rozgrywek w grupach szewski (kap.). T. BialoszewskJ. 
zastaly zespaly Conntians i J. Kowalski, T. Janoch, R. 
Warszawianki. Mecz finalowy Skrzynecki, P. Kowalski, D. Za

il;ldzy obiema druzynami w droiny. T. Pomaski, Daniell Da
armaln1'm czasle gry zakon mIan Domalowie. A.W. Kordule

czyl si~ wynikiem remisow1'm wsk!. GratuJujemy zwycil;lzcom. 
2:2. 0 zwyci~stwie decydowaly 
rzuty kame. kt6re leple) wykony
wal COrlntians zwyci~zajqc 3:2. AWK 

Z.~l ....I<cyjny:
 
Jo, )(o,.jlJlow SUlmlfOW' A Z adl M W""''''l y~ . Zd 1 Z wadlkJ
 
PWlokt wW1ll'J1y oraz I>tf0l1U 18t'U:aIT'IQWII M O,ubttckl.YCIE 
Adr.. _kcjl. 
1("", N a w N.",.r,;w.ul KOO!lor>"""lo 12 1.1 12-343 

..., Ita <Dmilulorcwo .OAAFlKA c_ ul 5 _. leg <aI' 101 72·26-82 
llflJ< Lakt:td WydawnClo-PoOgallClnV "AAJAOA s c OochanOW, ul RoboInlCl. 5. 1.1 72·20-32ASI LSKA 


