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DrU\FI turE;! wybor6w prezy

dencklch na lerenie naszej j;lmi
ny wygral Aleksander Kwasnie
wski uzyskujqc Iqcznie 52,7% 
wainie oddanyeh gfos6w. Lech 
Wal~sa olrzymal odpowiednio 
47.3% glosow. Na lidera SlD 
glosy swoje oddalo 4087 miesz
kanc6w gminy, obeenego pre
zydenla zaulaniem obdarzylo 
3665 glosujCleych. W por6wna
niu z I turq na Kwasniewskiego 
glosowalo 1789 os6b wilileej. 
leeh WalE;lsa zwif;lkszyt swoje 
poparcie 0 1155 glos6w. Zwy
ci~zea wybor6w prezydenckich 
odni6s1 sukees w 9 obwodaeh 
glosowania, jego konku renl 
zwyci~zylw szeSciu.lecha Wa
lE;lSlil w wililkszosci poparli mie
szkancy poludniowej cZE;lsei 
gminy, Ij. glosujqcy w Krzycz
kaeh, Popowie Borowym, D~

binkaeh I Ruszkowie. Osoby 
przychodzqee do urn wybor
czych w Piescirogach i w Szkole 
Podslawowej Nr 2 r6wniei. opo

W165 oem • 
e~ pows an •a
 

Noe z 29 na 30 lislopada 1830 
roku na lrwale weszla do historii 
Polskii znana jesl jako Noc Li
stopadowa. Tej nocy w Warsza
wie palriotyczna grupa mlodzie
i.y podj~a kolejnq pr6b~ "wybi
cia si~ Polski na niepodleglose". 
Juz sam pocz<:jlek powstania 
byl bardzo niepomyslny. Na 
wezwanie do walki odpowie
dzial im odglos zamykanych 
drzwi, szcz17k zasuwanych po
spiesznie okiennic i bram. Tak 
odpowiedzieli na zew swobody 
ci, kt6rzy zadawalali sift byle 
ochlapem rzucanym im z pan
skiego - carskie~o slolu. Nie
waina byla dla nlch Ojczyzna 
zadawalali silil byle czym, aby 
miee tylko spokoJ, aby tylko nie 
narazic siebie na niebezpie
czerislwo. ezy byli przeclwni 
odzyskaniu niepodleglosci? Z 
pewnosciq nie. Nie chcieli jed

wiedzialy si~ za ust~pujqcym 
prezydentem. Aleksander 
Kwasniewski zdecydowanym 
poparciem eieszyl silil u os6b 
glosujqcyeh w Mazewie, gdzie 
wygral stosunkiem glos6w 231 
do 96 i w Pianowie - wygrana 
191 do 75. W obwodach miej
skich lider SLD najlepszy wynik 
uzyskal w Lieeum Og6lno
ksztaJc<\cym gdzie otrzymal721 
wainie oddanych glos6w. Fre
kwencja wyborcza w II turze by
la najwyisza od 1989 roku, kie
dy wybieralismy Sejm Kontra
k10wy i odby/y si!;l pierwsze wol
ne wybory do Senatu. Ostatecz
nie do urn wyborczych udalo si!;l 
okafo 60% uprawnionych do 
glosowania. W por6wnanilJ Z I 
lurq bylo to prawie 0 6% wi~cej. 
Procenlowo, Iradycyjnie najwy
zsza frekwencja byla wsr6d 
uprawnionych do glosowania w 
Llceum Og6lnoksztalcqcym. 

AWK 

Podnies rfkf, Boie Dziecif, 
blogoslaw Ojczyznf milq ! 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
wspieraj jej silf Swq silq, ...nak podjCle lrudu walki 0 ni&.. 

Dlatego gtuche echo odpowia
dalo zrozpaczoMj garstee cy
wilnych i wojskowych spiskow
c6w, kt6rzy brawurowym ala
kiem lorowali sobie drogE;l z La
zienek do Sr6dmiescia. Mimo 
wszystko powslanie jednak nie 
upadlo i trwalo prz8z rok. Gdy 
Kr61estwo Polskie opuscil ksiq
z~ Konslanly, gdy opusci/y go 
sily rosyjskie. znalazlo si~ wielu 
ch~lnych do sprawowania wla
dzy, lecz w wifi\kszosci byli 10 
ludzie, kt6~ przeciwni byli po
wstaniu. Ball si~, i.e w przypad
ku przegranej. ulracq laski cara, 
utracq swoje "stolki" i dlatego 
"dzialali" na dwa fronty. Nie 
pierwszy to i nie ostatni raz w 
hislorii Polski nasi wrogowie po

c.d. na sir. 5 
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Burmistrz Wojciech Ostrowski 
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Obradowala Rada
 
Trzykrotnie - w dniach 7, 9, .27 

listopada obradowal Zarzqd MleJ
ski. Cz~stsze spolkania w listopa
dzie spowodowane byly gl6wn'e 
polrzebq przygotowania projektu 
budielu na rok 1996. Prace nad 
tym projektem zdominowaly po
siedzenie w dniu 7 lislopada. 
WSI~pnq propozycj~ przyjE;;lto 
wiE;;lkszoSCiq glos6w. 

NastEilpne spotkanie odbylo si~ 
w dniu 9 listopada. W obradach 
wziq! udzial Przewodnicz.qcy Ko
misji Budietu i Finans6w. Przed
stawil on w imieniu Komisjl propo
zycjl;l poprawek w dokumencie 
wypracowanym przez larzqd. Po 
dlugiej i burzliwej dyskusji w wyni
ku glosowania zadeeydowano, 
ie Radzie do zaakceptowania zo
stanie przedstawiony wniosek 
Zarzqdu. 

W dalszej cz~sel rozpatrzone 
zostaly pisma skierowane do 
Zarzqdu oraz wysluchano in for
macji Burmistrza. Odmownie 
ustosunkowano si~ do prosby 
Wojew6dzkiego Urz~du Pracy 
w Ciechanowie 0 nieodplatne 
przekazanie budynku biurowe
go na polrzeby Filii Rejonowego 
Urz~du Pracy w Nasielsku. po
niewaZ rniasto nie dysponuje te
go typu wolnymi lokalami i bu
dynkami. Sq jednak pewns 
mozliwosci pozytywnego zala
twienia sprawy, co zaintereso
wanym przedstawi Burmislrz. 
Pismo dyrekcji ZSZ w Nasielsku 
o dofinansowanie budowy le
spolu Szkol Zawodowych przy
j~to do akceptujqcej wladomos
ci, poniewaZ kwota umieszczo
na jest w bUdiecie. Postanowio
no poprzec prosbl;) mieszkan
c6w obslugiwanych przez 
Urzqd Poeztowy Nasielsk 3 0 
zmian~ godzin pracy tego UrzEil
duo Prosba pana Sylwestra 
Bryskiewieza 0 przekwalifiko
wanie grunt6w zostanie rozpa
lrzona przy sporzqdzaniu stu
dium zagospodarowania prze
strzennego gminy, co nastqpi w 
najbliiszym ezasie. Zapoznano 
sifi) z tytulami wykonawczymi 
wystawionymi na zaklad "In
stal" i SKR z tylulu nie uregulo
wania podalku od nieruchomos
ci i postanowiono dokladniej 
zbadac t~ sprawl;). PozylY'Ynie 
uslosunkowano si~ do wnio
sk6w os6b wykupujctcych mie
szkania z zasob6w komunal
nych 0 rozlozenie naleinosci na 
raty. Przydzielono takie jedno 
wolne zezwolenie na sprzedai: 
alkoholu, Otrzymal je sklep w 
D~binkach. 

Pozoslalq CZl;)SC zebrania pas
wifilcono sprawom personalnym. 

Burmistrz przedstawil propo
zycj~ obsady tanowiska 
skarbnika gminy oraz koordy
nalora do spraw oswiaty. Za
gadnienia te pozostawiono do 
przemyslenia i rozpatrzenia na 
nast~pnym posiedzeniu. 

Sprawy oswiaty dominowaly 
na posiedzeniu w dniu 27listo
pada. Zebranl zapoznali si~ ze 
stanowiskiem Spolecznej Ko
misji do Spraw Oswiaty przy 
Sejmiku Samorzqdowym WOJ. 
ciechanowskiego. przedstawil 
je delegat do Sejmiku. Szcze
g61ne zainteresowanie w dys
kusji wzbudzal spos6b kiero
wania oswiatq w gminie i prob
lemy finansowe z tym zwiqza
ne. Plan finansowy IN dziale 
Oswiaty jest 0 okolo 5 mid sta
rych zlolyc wyzszy nii: zakla
dalismy w projekeie budietu. 
W sprawie tej odb~dzie si~ po
siedzenie merytorycznej Ko
misji, kt6ra dokladniej okresll 
nasze potrzeby i stanle si~ to 
podstawC\ do wystqpienla do 
Kuratorium Oswiaty 0 zwil;}
kszenie srodk6w finansowyeh. 
Ustalono tei. ie w celu obsa
dzenia stanowiska koordyna
tora do spraw oswiaty przepro
wadzony zostanie konkurs. W 
ty celu powotano KomisjEil i 
okreslono kryteria. 

Kolejnym punktem posiedze
nia bylo rozpalrzenie pism skie
rowanych do Zarzqdu. Inicjalo
rzy powolania Fundacji budowy 
szpltala w Pultusku przedstawili 
swoje propozycje odnosnie 
spraw finansowych. W tej ehwili 
gmina nie ma srodk6w w budie
cie na wsparcie lej lnlcjatywy. 
Nie rna tei srodk6w na zakup 
pieca C.o. dla Szkoly Podstawo
wej w Cieksynie. Odmownie za
latwiono tei prosb~ cukrowni w 
Glinojeeku 0 umorzenie podal
ku od nieruchomosci za rok 
1995. Przesuni~to termin plat
nosci pOOalku od nieruehomos
ci Gminnej Sp61dzielni w Naslel
sku oraz przesuni~to term in 
p!atnosei lGKiM-owi z lylulu op
lat za dzieri:aw~ tarQowiska. Po
zytywnie zaopinlowano do 
Urz~du Skarbowego w Pu/lusku 
prosbfi) p. Piolra Karasiewicza 
dotyczqCq rozloienia na raty 
naleinosci z lytulu prowadzonej 
dzialalnosci gospOOarezej. Bur
mistrz przedstawil spos6b zala
twienia problemu przesunil;)cia 
gazociqgu na dzialce p. Agnie
szki Sokolnickiej_ Pozytywnie 
zaopiniowano pismo SMLW od
nosnie instalowanych opomia
rowan w~zla cieplnego dopro
wadzajqeego ciep}o do przed
szkola. Na len cel zostanq za
bezpieczone srodki.

Wynotowal AZ 

W dniu 15 listopada odbyla 
si~ XV zwycz.ajna sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. GI6wnym 
punktem lego posiedzenia bylo 
rozpalrzenie projektu budietu 
przygotowanego przez Zarzqd. 
Zgloszono wiele poprawek. Po 
przeglosowaniu poszezeg61
nych poprawek projekt budi.etu 
na rok 1996 zostal przyjli!ty. 
Zmiany dotyczyly zwi~kszenla 
kwot na drogi wlejskie, sport i 
oehronli! zdrowia. W dalszej 
cZl;)sci obrad Rada wysluchala 
informaeji 0 wykonaniu budzelu 
Gminy za trzy kwartaly 1995 r. 
Budiet zarowno po stronie do
chodow jak i wydalk6w realizo
wany jest rytmicznie i w tej chwili 
nie widac zagroienia dla jego 
realizaeji. 

W kolejnym punkcie Rada za
poznala si~ ze sprawozdaniem 
z dzialalnosci finansowej i go
spodarezej Zarzqdu Gospodar
kl Komunalnej i Mieszkaniowej I 
dokonala zmian w dotyehezaso
wym regulaminie targowiska 
miejskiego prowadzonego 

rzez t~ instylucj~. 
Odpowiedzi i wyjasnieri doty

cZqcyeh sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej przedstawionego na 
poprzedniej sesjl, a dolyczqce
go inwestyeji prowadzonych na 
terenie gminy, udzielil Bur
mistrz. Do zatwierdzajqcej wia
domosei przyj~to r6wniei. spra
wozdanie Burmistrza z prae Za
rzqdu. W punkcie tym dluiszq 
dyskusj~ wywolala sprawa likwi

daeji zaleglosci z tytulu podatku 
od nieruchomosci od Sp61dziel

i Ogrodniezej w Nasielsku. W 
interpelaejach po raz kolejny 
podniesiono spraw~ zanieczy
szcz.ania powietrza i wody przez 
zaklad mleezarski p. Miroslawa 
Zaremby. Radnyeh nie zadowo
Iilo slanowisko sluib wojew6dz
kich ochrony srodowiska i dlate
go na jednq z najbliiszych sesji 
zostanie zaproszona osoba de
cydujqca wwojew6dztwie 0 tych 
sprawach. 

Rada podjl;)la uchwaly: 
- w sprawie przyslqpienia do 

sporzqdzenia studium uwarun
kowari i kierunk6w zagospoda
rowania przestrzennego miasta 
i gminy Nasielsk. 

- w sprawie przekazania w 
uiytkowanie wieczyste dzialki 
nr 1182 na rzeez Sp61dzielnl 
Mieszkaniowej w Nasielsku, 

- w sprawie zmian statul6w 
niekt6ryeh solectw na terenie 
gminy Nasielsk, 

- w sprawle nabyeia i zamiany 
nieruehomosei poloionej w 
miescie Nasielsk przy ul. Pia
skowej (dzialka nr 2298). 

- w sprawie zbycia w drOOze 
przetargu niezabudowanej nie
ruchomosci na eele uslug hand
lowyeh poloionej przy ulley 
Kosciuszki (dz. 606), 

- w sprawie zbycia w drOOze 
przetar~u ogranlczonego nieru
chomosei pololonej przy ul. Li
powej. 

Nolowal AZ, 

OGlOSZENIE 

Zarz'ld Miejski w Nasielsku informuje. ii na jednostkach organizacyj
nych i osobach fizycznych b~dqcych wlasclcielami lub zarzqdcami nie
ruchomosci ciqZy obowiqzek zapewniema czystosci i porzqdku przez: 

,) usuwanie odpad6w oraz gromadzenia ich w miejscach do lego 
przeznaczonych, 

2) wyposaienie nieruchomosci w u z'ldzenia sluzqce do gromadzenia 
odpadOw oraz utrzymanle ich w odpowiednim stanie sanltarno-porz'ld
kowym. 

3) oczyszczanie ze sniegu, lodu, biota oraz innych zanieczyszczen z 
chodnik6w poloionych wzdlui nierUchomosci. . .. 

Odpady. kt6rych nie moina wykorzystac gospodarczo alezy WYWOZIC 
na wyznaczone wysypisko nieczystosci stalych. 

Zabrania silil w szczeg61nosci wywozu nieczystosci do lasOw I Inne 
lereny nie wyznaczone na len eel. 

Jednostki organlzacyjne i osoby fizyezne, na kl6rych ciqiq wymienio
ne wyiej obowi<\zki mogq powierzyc ich wykonanie Zarz'ldowi Gospo
darki Komunalnej w Nasielsku na zasadach odplatnosci. 

Jednoczesnie przypomina si~, ii na osoby nie przeslrzegajqCewyma
gan ochrony srodowiska przed odpadaml i zaniedbujqce swoje obowiqz
kl w zakresie ulrzymania porzqdku i czyslosci na administrowanych 
nieruchomosciach b~dq klerowane wnioski 0 ukaranie do Kolegium dis 
Wykroczeri przy Sqdzie Rejonowym w Pultusku. 

Zakres obowiqzkOw jednostek organizacyjnych i osOb fizycznych do
tYCZqcy ulrzymanla czystoscll porzqdku reguluj'l nastfilpujqee przepisy: 

- Ustawa z dnia 31.01.1980 r. - 0 ochronie i ksztaltowaniu srodowiska 
(Oz.U. Nr 3 poz. 6 z p.z.m.), . 

- Rozporz'ldzenie Rady Ministr6w z dnia 30.09.1980 r. w sprawle 
ochrony srodowiska przed odpadaml oraz utrzymaniu porz'ldkU i ezy
stosci w miastach i wsiach (Oz.U. r 24. poz. 91 z p.z.m.). 

Burmistrz 
Wojciech Ostrowski 



Zloty jubileusz
 
Nowy wodocictg 

Od poczqtku listopada mieszkancy wsi Kfjlne i Chlebiotki zostali 
podtfjczeni do wodoci<.jgu miejskiego. Nitka wodociqgu wraz z przylq
czami przekroczyla 6 km. Moi.liwos6 skorzystania z wody biezqcej 
b~dzie mialo 80 gospodarstw wiejskich. Wykonawc<:l inwestycji, kt6ra 
tlWala ok. 3 mies;qce byl Wojew6dzki Zaklad Us!ug Wodnych z Mlawy. 
Firma wygrala przetarg oferujqcy najnii:szy koszl wykonan;a wodociq
gu, kt6ry zamknq! si~ kwolq 190 tys. zl. Odbiorcy muszq wplacic po 
700 z! za doprowadzenie wody do swojego gospodarstwa. 

Oswiatowy konkurs 

W polowie grudnia b~dzie rozstrzygni~ly konkurs na stanowisko 
pelnomocnika dis oswialy, kt6rego zadaniem b~dzie nadz6r nad 
dzialalnosciq administracyjnq i finansow<l t 1 szk61 podslawowych 
funkcjonujqcych w naszej gminie. Nowe stanowisko zoslalo utwo
rzone ze wzgll;du na przejlilcie podstaw6wek przez samorzqdy od 
1 stycznia 1996 roku. Nie przeszla propozycja burmislrza. kl6ry 
zaproponowal powo!anie na l~ funkCJ~ Teresy Skrzyneckiej dyre
ktorki Szkoly Podslawowej w Piescirogach. Zarzqd nie zgodzil si~ z 
tym slanowiskiem i przeglosowal formli! konkursowCl powolania 
pelnomocnika. W sk!ad komisji konkursowej majq wchodzic czion
kowie Zarzqdu oral radni zajmujC\cy si~ problematykq oswiaty. 

Burmistrz u Wojewody 

W siedzibie Urz~du Wojew6dzkiego burmistrz Wojciech Ostro
wski spotkal si~ z WicewoJewodq Jerzym Kr6lem. Spotkanie doty
czylo moiliwosci dofinansowania przez budiet wojewody budowy 
Slacji Uzdatniania Wody w Nasielsku. Stacja budowana jest od 
pi~Clu lat i wciCli: brakuje kilkusel tys. zl na dokonczenie budowy. Z 
nowej stacji b~Cj korzystali mieszkancy miasta, a taki:e okoJicznych 
wsi, kt6rzy Sq podlqczeni do wodociqgu miejskiego. 

Rada uchwalila projekt budietu 

Listopadowa Sesja Rady Miejskiej przyniosla m.in. uchwalenie pro
jektu budi:etu na 1996 rok. W projekcie ezytamy, ze dochody i wydalki 
zamknq si~ kwotCl okolo 9,5 min zl. Ai. polow~ wydatk6w pochlonie 
utrzymanie szk61 podstawowych, kt6re samorz<:1dy przejmq od 1 sty
cznia przyszlego roku. W dalszej kolejnosci najwi~ksze naklady b~q 
przeznaczone na opiekli! spolecznCl 1,2 min zl, administracjlil samorzq
dowq 950 tys. zl, gospodark.~ komunalnq - 900 tys. zl i rolnictwo 685 
tys. zl. Najwi~ksze wptywy budiet otrzyma z tytulu subwencji rzqdo
wych 5.230 tys. zl iwpfy"w6w z podatkow od os6b prawnych i fizycznych 
3.166 tys. zl. Dotacja na zadania zlecone gminie przez administracjli! 
rzC\dowC\ wyniesie prawie 1 min zl. Projekt budi:etu moze ulee pewnym 
zmianom, poniewai uchwalenie przez Radii! Miejskq wlasciwego bu
dzetu powinno nastqpi6 do konca I kwartalu przyszlego roku. 

Nasielsk w TV 

W minionym miesiqcu Nasielsk odwiedzila ekipa Warszawskiego 
Osrodka Telewizyjnego. Emisj~ programu pI. "Halo Gmina" prezen
lujqcq nasze miaslo i gmin~ zapowiedziano na pieIWszq polow~ 
grudnia. Redaktorzy WOT-u odwiedzili z kamerq inslytucje oswia
lowe, kulturalne, inwestycje realizowane przez samorzqd (stacja 
uzdatniania wody), a taki:e niek16re zakiady pracy m.in. Telmel i 
Dantex. Ekipa filmowala r6wniez dworzec PKP. Burmisirz Wojciecll 
Ostrowski udzielil na potrzeby programu kr6tkiego wywiadu 

Kolejka po 8wiadectwa 

Od 22 listopada br. roku nasielska filia banku PKO BP przy vi. 
Kosciuszki 31 E prowadzi sprzedai swiadectw udzialowych Naro
dowych Funduszy Inwestycyjnych. Swiadectwa moi.na odebrac od 
poniedzialku do piqtku w godz. 9.00-16.00 iw soboty od 8.00-12.00. 
Papiery warlosciowe mozna kupic po wplaceniu 20 zl w plac6wkach 
PKO BP w tych wojew6dztwach w kt6rych na stale jestesmy zamel
dowani. Uprawnieni Sq obywalele AP, kt6rzy skonczyli 18 lal do 31 
grudnia 1994 roku. Osoby odbierajqce swiadectwa na podstawie 
upowaznien powinny paml~tac, i.e upowaznienla powinny zawierac 
szczeg610we dane lakie jak: imiona rodzicow, numery ewidencyjne 
j (lumery dowod6w osobistych obydwu stron. Jak poinformowal 
"Zycie" kierownik plac6wki Ireneusz Olbrys sprzedai swiadectw jak 
na razie idzie bardzo dobrze, problemem jest tylko niezgodnos6 
danych komputerowych olrzymanych przez Bank z systemu PESEL 
z danymi figuruj&cymi w dowodach osobistych. Czas reklamacji w 
takich przypadkach wynosi 28 dni. Wszyslkie dodatkowe intormacje 
moina otrzymac pod numerem tel. 12-125. AWK 

Pi~dziesiqtq rocznicf~ po
wstanla obchodzlla tej jesieni 
Szkcla Podstawowa nr 2 im. 
Stetana Starzynskiego w Na
sielsku. przygotowania do ob
chod6w rozpocze-!v si~ ponad
pOl roku temu. WZi~li w nich 
udzialuczniowie, absolwenci z 
lat paprzednich, pracownicy 
szkcly, rodzice, sympatycy 
szka!y. Pomocy finansawej 
udzielil samorzqd miejskll wo
jew6dzkie lNIadze oswiatowe. 
Pami~tajmy, ze abchody jubi
leuszu przypadly na bardzo 
trudny okres w catej polskiej 
oswiacie. WszysOj zwiqzanl 
ze szkclq chcieli jednak, aby 
jubilatka wyglqdala w dniu, w 
kt6rym od~dq si~ uraczystas
ci centralne nie tylko dostojnie, 
ale i mlodo. I potwierdzilo siQ 
ta, ze chclee to m6c. Wielo
miesiQczna zmudna praca 
przyniosla nadspodziewane 
wyniki. Budynek szkoly wraz z 
jego otoczeniem wyglqdal tak 
jakby dopiero co go zbudowa
no. W sali gimnastycznej za
monlowano nowoczesne ok
na. W calej szkole czue bylo 
farbQ, odmalowano tei: ogro
dzenie szkoly. W klasach I na 
korytarzach nowe dekoracje. 
W kaZdej klasie kqcik POSWIQ
cony patronowi szkoly - boha
terskiemu abroncy Warszawy 
- Prezydentowi Stefanowl Sla
rzyriskiemu. Uroczystose jubi
leuszu powstania szkoly 
zbiegla Slf.! bowiem z 25 rocz
nicq nadania szkole imienia 
Slefana Starzynskiego. Wy
drukowany zostal akollcznos
cio~ folder poSwiQcony s2l<0
Ie, je] patronowi i jej pierwsze
mu klerownikowi. Na dwa 
tygodnie przed imprezq roze
slane zosta/y zaproszenia. Na 
ich zewn~trznek· stronie slowa 
J6zefa Pllsuds lego dedyko
wane w 1938 r. przez Stefana 
Starzynskiego uczniom war
szawskich szk61 zawodowych: 
"Kto nie zdo~dzie si~ w mlo
dych latach na wytrwalosc w 
rzeczach mniejszych i latwiej
szych, ten nie ~zie wytrwa

/ym pracownikiem przy wiel
kim warszt~cie pracy,. gdy 
spadnq na nlego I powaznteJ
sze obowiqzki 1powaZniejsza 
odpowiedzialnose". 

W przeddzien gl6wnej im
prezy uczniowie i nauczyciele 
wziQli udzial w uroczystej 
Mszy Sw. i zloZyli k\viaty na 
grobach zrnar/ych nauczycieli 
I pracownik6w szkoly. 

Centralne uroczystosci mia
Iv miejsce w dniu 14listopada. 
F>rzybyli na nie parlamenta
rzysci, wicewojewoda ciecha
nowski, wojew6dzkie wtadze 
oswiatowe i zwiqzkowe, na
ukowcy, miejscowe wladze 
samorzqdowe, przedstawicie
Ie zakladow pracy, emeryta
wani nauczyciele, biznesmeni, 
absalwenci SzK9'¥ i jej sympa
tycy. Wsr6d gosci rowniei: de
legacje szk61 imienia Stetana 
Starzynskiego: SP nr 80 z lo
dzi, SP nr 46 z Warszawy, SP 
nr 1 z Pultuska. zaproszeni 
olrzymali foldery - jeden przed
stawiajqcy szkcllil, drugi pre
zentujqcy miasto. 

Dyrektor szko/y mgr Agnie
szka Mackiewicz przyjmowala 
gratulacje, Zyczenia I deklara
cje pomocy linansowej i rze
czowej. Po wystqpieniu Pani 
Dyrektor szkoly, referacie 
okolicznosciowym, wystqpie
niach gosci odbyla si~ prezen
tacja szk61 Starzynskiego. Ko
lejnym punktem programu by
la cz~sc artystyczna, w ktorej 
wystqpili uczniowie klas si6d
mych i 6smych. Program by! 
bardzo trudny i powazny. Mlo
dzi artysci mieli wielkq IremQ, 
poniewaZ na sali siedzieli byli 
uczniowie szkoly, kt6rzy na 
uroczystoSci nadania szkale 
imienla w roku 1975 wystqpili 

c.d. na SIr. 4 

IYGIE 
IISIELSKI 



Zloty jubileusz 51al skulecznej omocy 
dokonczenie ze sIr. 3 

z podobnym spektaklem. Je
den z nich zajmuje si~ profe
sjonalnie twOrczosciq artysty
cznq. Mlodzi artysci spel nil i 
jednak po~adane w nich na
dzieje I zdobyli uznanie wi
dz6w, kt6rzy na stojqCO obda
rzyli ich brawami. Wielu z nich 
mla/o /zy w oczach_ Przed 
wsp61nym uroczystym obia
dem uczestnicy imprezy zwie
dzili szkol~. Na korytarzu przy
gotowana by/a mala wystawa 
obrazuj~ca historifil i dorobek 
szkoly. Znalaz~ sifil na niej 
r6wniei: materialy dOtyCZqC8 
patrona sZkoly i jej pierwszego 

kierownika. W lrakcie obiadu 
wyslCjpil z recitalem znany Z 
telewlzji piosenkarz, Dariu5z 
Zawadzki kt6ry przed 25 laty 
byl uczniem lej szkoly. 

Tego dnia uroczyslosci za
konczylo spotkanie uczni6w 
szk61 Starzynskiego z cz/on
kami Komitetu Honorowego 
obchod6w oraz uczniami i na
uczycielami nasielskiej szkoly. 
GWlazdGl lego spotkania by/ 
znany uczony - historyk War
szawy prof. dr hab. Marek 
Drozdowski. 

W nast~pnych dniach jubi
leuszowa cz~s6 artystyczna 
zostala pokazana wszystkim 
uczniom i rodzicom_ 

AZ. 

Kronika Policyjna 
Coraz wi~kszym zainteresowa sami odjechall swoim Fiatem 126 

nieln zlodziei cieszy si~ inwentarz p. Numery rejestracyj ne samo
zywy. W minionym miesiqcu na chodu sprawc6w byly zakJejone. 
terenie gminy byly trzy przypadki Pollcja prowadzl w tej sprawie In
kradzieiy zwierzql. Mieszkancowi tensywne sledztwo.
K~dzierzawic nocCl z niezamkni~ ·.. 
tej obory wyprowadzono krowf;l, Jeszcze w paidzierniku wyda
k\6rq wlasciciel wycenit na 1200 rzyt sif;l wypadek, kt6ry spowodo
zl. Podobny przypadek mial mlej wal miesl'lc p6:iniej smierc 
see w Dqbrowie, gdzie zlodzieje mlodego mieszkanca Nasielska. 
wyprowadzili dwie krowy 0 wartos Jadqc bez kasku i po pijanemu 
ei 2900 zl. Z niezamknif;ltego kur motocyklem Jawa m~i:czyzna wy
nika w Toruniu Dworskim wr6cll si~ I uderzy! w przydroine 
skradziono 20 indyk6w i 10 kogu drzewo. Wypadek mial miejsce na 
t6w. WIascicielka drobiu straly wy ul. Pilsudskiego. Przebywajqc 
eenila na 900 zl. miesiqc w szpitalu mf;liczyzna 

zmarl w wyniku doznanych obra
Do jednego z mieszkan przy ul. ien. W Mogowie mieszkaniec Bud 

Rynek mleszczqeego si~ na za Siennickich jadClCY motorowerem 
pleczu sklepu chemicznego doko uderzyl w nadjezdzaJqcq z na
llano wlamanla. Sprawcy przeciwka ci~iar6wk~. W wyniku 
korzystaj'le z nieobeenosci wlas wypadku motorowerzysta dozna! 
cicielk! wyniesli sprz~t elektronicz oowaznych obraien ciala.
ny 0 wartoSci 5 tys. zl. Po kilku ·.. 
dniaeh zlodzieje podrzucill skra Do samolnle mleszkajqcej star
dziony sprzf;lt pod drzwi mieszka szej nasielsz:czanki w8Szly trzy 
nia. Sprawc6w jak na razie nie kobiety narodowoSci cyganskiej. 
ustalono. W Piescirogach wlamy Po obezwjadnieniu staruszkl splq
wacze okradli sklep przemyslowy drowa!y mleszkanie, nie znaJazl
naJei.qcy do GS-u zablerajqc r6i wszy ni wartosciowego 
ne artyku1y 0 wartosci 3 tys. zl. W zadowolily silil dokumentami ko
miejscowosci Czajki czterej mie biety. Szybko powiadomiona poli
szkancy Df;lbinek zostall zlapani cja zarzqdzila blokadlil i 
na kradzlezy drzewa z lasu pan sprawczynie zosta/y zatrzymane 
stwowego. Do momentu wlama w Nowym Miescie. Okazalo sif;l. 
nia sprawcy zdClzyli wyclqc 22 i.e przestlilpcza szajka pochodzi z 
drzewa na szkod~ Nadlesnictwa Mlawy. Sq przypuszczenia ie gru
Plonsk. pa ta dokonata podobnych prze

st~pstw w przeszloSci.
W Klildzierzawicach dokonano ·.. 

napadu 2a IIstonosza z nasielskiej Tym razem dwa samochody 
poczty. ~prawcy zabra!i dorlilCZY stracill mieszkancy Naslelska w 
cielowi pieniCldze w kwocie 7 tys. minionym miesiqcu. Najplerw z 
zl. W godzlnach przedpoludnio parkingu na osiedlu Warszawska 
wych jadClcego maluchem !istono zniknql maluch. Wlasclciel wyce
sza zatrzymalo 3 m!odych nia straty na 7.5 tys. zl. Kilka dni 
zamaskowanych m~zczyzn. Gro p6iniej z ul. Kosciuszki skradzio
:1:ClC broniq zazqdali pienif;ldzy. Po no nowego Poloneza Traka owar
otrzymaniu got6wki przeblli opony tosci 23 tys. zJ.·..w samochodzie dor~czycjela. a 

Z nieustalonych przyczyn mie
szkaniec miejscowosci Kqtne 
podpalH poddasze swojego domu. 
W wynikli poi.aru zniszczeniu 
ulegl catv dach domu. Wstf;lpne 
straty oszacowano na 20 tys. zl. 

(opr. AWK) 

Tegoroezny Dzien Praeowni
ka Socjalnego zbiegl si~ Z 5-tq 
roeznicq funkejonowania Miej
ko-Gminnego Osrodka Pomo

ey Spolecznej. Z lej okazji w sie
dzibie Centrum Pomoey Spo/e
eznej oclbylo si~ spotkanle pos
wi~eone podsumowaniu doty
ehczasowej dzialalnosci 
MGOPS. Gosciem honorowym 
by/a doktor Wojewadzkiego Ze
spolu Pomoey Spolecznej Hen
ryka Godzwa. Przybyli r6wniez 
ez/onkowie Zarzqdu Miejskiego 
na czele z burmistrzem Wojcie
chem Ostrowskim, przewodni
CZqcym RM Tadeusz Modzele
wski, a talae ezlonkowie komisji 
zajmujqcej si~ problematykq 
pomoey spo/eeznej. 

W wystClpieniaeh goseie prze
de wszystklm dzi~kowali za trud
nq i odpowiedzialnq pracfi) pra
cownik6w socjalnych. Dzl~ki ich 
pracy oraz kierowniczki mgr Alleji 
Tye nasielski osrodek naleiy do 
najlepszyeh tego typu w woj. eie
ehanowskim. W pelni potwierdza
jq to slowa dyrektor Godzwy, k16
ra powiedziala m.ln.: 

"Miejsko-Gminny Osrodek 
Pomoey Spoleeznej w Naslel
sku jest plae6wkCl, kt6ra wyr6Z
nia sl~ w zakresie praey spo/e
eznej i w zakresie rozwiqzywa
nia problem6w spo/eeznyeh. 
kt6re Sq bardzo delikatne - po 
prostu ludzkie. Jest tyeh proble
m6w szalen ie duzo, u panstwa 
r6wniei. Wspaniala diagnoza, 
rozpoznanie, dolarcie do ludzi 
gwarantuje i zapewnia w/aseiwq 
Eomoe w rozwiqzywaniu ludz
Klch problem6w. A przede wszy
stkim dobra kadra pod wlasci
wym i pr~znym kierownietwem 

pani Alieji Tyc, to Sq te ezynniki, 
kt6re wienezq t~ dobrq robotl;l 
jakq od S !at tutaj wykonujeeie. 
Pani Alicja jest motorem nap~
dowym wszystkieh dzia/an i ini
ejatyw. Ma wspaniale pomysly, 
jest bardzo tw6rez.a, ale ma za 
sobq zesp6/ ludzi, kt6ry potrafi 
realizowa6 te wszystkie konce
peje i czuje te wszystkie proble
my, k16re czasami trzeba nawet 
pokoehac. Tylko te ezynniki mo
gq zagwarantowac skutecznq 
pomoc dla wszystkich potrzebu
Jqeyeh. Sqdz~, ie wszystkie su
keesy, kt6re odniesliseie moih
we byly tylko przy wspareiu bur
mistrza i wszystklch wladz sa
morzqdowyeh. Mysll;l, ie tl;l 
wsp6lprac~ mif;ldzy osrodkiem 
pomoey a burmistrzem rnozna 
uznae za modelowq i godnq po
lecenia innym. Jestem przeko
nana, ie problemy ludzkje w tej 
gminie nie Sq gubione, Sq roz
wiqzywane we wlaseiwy spo
sob. Stqd na r!;lce pana burmi
strza sk/adam serdeczne po
dzI~kowania". 

W dalszej cz~sci spotkania 
goscie wysluehali referal6w przy
gotowanych przez pracownik6w 
soejalnyeh: Katarzynl;l Wifilcko
wskq, Jolantfil Skurczynskq, Ur
szul~ Goszezyflskq iWiolettl;l Ka
minskq. Referaty poswifi)eone by
Iy kompleksowej dzia/alnosei na
sielskiego osrodka w clqgu minio
nyeh Slat. Ofiejalnq cz'ilse uroezy
stosei zakonczylo wniesienie lor
tu z pil;lcioma swieczkami, k16re 
wsp61nie zdmuchn~li kierownik 
Alicja Tyc, burmistrz Wojciech 
Ostrowski i dyrektor Henryka Go
dzwa. 

(AWK) 

Szanowni Panstwo
 
Nadehodzq eil;lzkie zimowe przyjaeiolach. niekt6re Z nich Sq 

dni dla naszyeh czworonoznyeh z nami przez eale 12 miesi~cy. 
bezdomnyeh przyjacl61. Pom6z A zatem pozawieszaJmy na ga
my 1m przetrwac! Dajmy szans~ lqzkach drzew, lub przy oknach 
przeiycia! male kawalki sloninki. Wysyp

Dokarmia]my w tym lrudnym my z~ne okruszki. 
okresie. Uchylmy piwniczne ok Pami~lajmy ze naSI stosu
na, aby kotki kt6re tak bardzo nek do zwierzql jest na/'Iepszym 
lubiq eiep/o, ehot lrochl;l sil;l sprawdzlanem kultury udzkleJI 
ogrzaly. One zas odwdzi~cZq 
sifillowiqe gryzonie. Towarzystwo Opieki 

Pomyslmy lez i 0 skrzydlatyeh nad Zwlerzf;ltaml 



W165 rocznic~ powstania
 

Na zdj(lclu: Historia naszego narodu znaczona jest krzyi:ami. Krzyz na 
miejscu mogity powslanczej z roku 1831. 

dokor'iczenie ze str. 1 

slugujCj Sil;! rl;!kami Polakow, 
aby zrealizowac swoje wlas
ne eele. 

Powstanie szybko obj~!o 
caly kraj. Wiese 0 jego vvybu
chu dotarla do Nasielska w 
dnlu 1 grudnia. Ze strachem 
i niepokojem podawano w ta
jemnicy t~ wiese. W dniu 3 
grudnia w obliczu zaburzen i 
grozby grabiezy mieszkancy 
organizuja.. Strai Obywatel
skq. Wszyscy z niepokojem 
oczekujq na dalsze wiesci z 
Warszawy, Plocka i Pul1u
ska. W tym czasie Nasielsk 
nalei:at administracyjnie do 
wojew6dztwa plockiego, do 
obwodu pultuskiego. Opr6cz 
Nasislska w obwodzie puttu
skim znajdowaly si~ miasta: 

Nowe Miasto, R6ian, Se
rock, Wyszk6w, no i oczywis
cie Pultusk. W naszym 
miescie nie stacjonowalo 
wprawdzie wojsko, ale bli
skosc Modlina i garnizonu w 
Pultusku sprawlaly, ie dzia
lania wojenne I tu mialy miej
see. Ponadto Nasielsk 
znalazl sifil na trasie prze
marszu armii rosyjskiej. kt6ra 
kieruja..c si~ w stron~ Plocka 
- chciala "obejsc" Warszaw~ 
i zaatakowa6 jCj od zachod
niej strony. 

W wynlku rozporza..dzenia 
Rady Adminislracyjnej w po
szczeg61nych miasteczkach 
i wioskach powolywano 
Strai: Bezpieczenstwa, k16ra 
miala "zapewni6 spokojnosc 

publiczna.. i zachowanie wlas
nosci i bezpieczenstwa 050
bistego". Ponadto cz~s6 
mieszkanc6w powolano pod 
bron do sluzby w oddzialach 
tzw. Gwardii Ruchomej. Bylo 
to swoistego rodzaju pospo
lite ruszenie. Oddzialy te sta
Iy si~ podstawa.. organizacji 
regularnych oddzial6w woj
skovvych. 

WiosnCj i latem 1931 r. 
przez miasteczko przema
szerowujq zar6wno oddziaty 
polskie jak i rosyjskie. Na te
renie naszej gminy docho
dzilo do Iicznych potyczek. 0 
jednej z nich tak pisze w swej 
pracy poswi~conej powsta
niu Janusz Szczepanski: 

Marszowi Wlasowa w kje
runku Plocka staral si~ prze
szkodzic dow6dca twierdzy 
Modlin, Ignacy Hilary Led6
chowski. W nocy z 25 na 26 
czerwca wyslal on z Modlina 
oddzial pod dow6dztwem 
pplka Piwnickiego, zlozony z 
1 batalionu 20 pulku piecho
1)', 1 szwadronu 8 pulku ula
now I 30 saper6w. Polacy 
przeszli niepostrzeienie 
mj~dzy posterunkami nie
przyjaciela, przeszli wbr6d 
Wkr~ j 0 swicie uderzyli na 
ob6z rosyjski pod Naslel
skiem. Wr6g ratowal si~ 
ucieczkq. Zabito 6 oticerow ; 
kilkudziesi~ciLJ i:olnierzy ro
syjskich. Kilku oficer6w i kil
kadziesia..t iolnierzy wzi~to 
do niewoli. Byly to starcia re
gularnych oddziat6w wojsko
wych. W okolicach Naslelska 
dziataly liczne oddzialy par
tyzanckie. Ich zadaniem bylo 
atakowanle wysuni~tyeh po
sterunk6w rosyjskich, przeci
nanie linli komunikacyjnych, 
niszczenie rosyjskich maga

zyn6w, transport6w i prze
chwytywanie kurier6w car
skich. I tak na przyklad w 
koncu lutego oddzial kosy
nier6w i s1rzelcow lesnych 
pod dow6dztwem mjra Wa..
grodzkiego uderzyl na koza
k6w stoja..cych w Nasielsku i 
zadal im powai:ne straty. 

Stosunek miejscowej lud
nosei do powstania byl bar
dzo zr6inicowany. Moina by 
przy10czyc wiele przyklad6w 
bezgranicznego poswi~ce
nia dla ojezyzny. Wiele os6b 
wst~powalo do regularnych 
oddzial6w wojskovvych, licz
ny byl udzial w oddzialach 
par1yzanekich. Ludnosc:wiej
ska przekazywala do maga
zynow wojskovvych zboi:e i 
inne produkty i:ywnosciowe. 
Na cele powstania ofiarovvy
wano kosztownosci - zlote i 
srebrne. Nies1ety, byly i przy
padki wprost przeciwne 
zdrady, wyslugiwanie si~ 
okupantowi, dezereja z woj
ska, wypowiadanie poslu
szenstwa, nie udzielanie 
i:adnej pomocy terenowym 
wladzom powstanczym. Mi
nimalny byl udzial w powsta
f)iu na naszym terenie 
Zyd6w, a przeciei: oni stano
wili wi~ksza.. cz~s6 mieszkan
cow miasteczka. 

Historia naszego narodu 
znaczona jest krzyi:ami. 
Przybylo ich po tym powsta
niu na naszym terenie. Je
den z ostatnich stoi na ulicy 
Warszawskiej przy drodze 
do Pul1uska. Zatarla sifil na 
nim data, zatarly sifil w naszej 
pami~ci slady tamtych dni. A 
nar6d, kt6ry traci pami~6 ... 

WybralAZ. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Mi~dzy starszymi panami rozmowa 0 mazurach ciqgn~a si<;! 
dalej. Pan podsloli Zielinski zauwaZyl, ie mazury umiejq sobie 
oddac sprawiedliwosc, a jednak sqsiedzi m6wiq "slepy mazur" 
i nie bez raeyi, bo jei:eli Jasno widzimy swoje przymloly, to na 
wady slepi jestesmy. 

- Jasnie wielmozny podstoli slusznie m6wi, nauczka zasluzo
na - odezwal sifil znany z ci~tego j~zyka pan Czesnik DILJgol~cki, 
- juz to zebysmy zyli za ezas6w starego Rzymu, to iehmosc 
panowie Zielinscy byliby urodzonymi censores, a zacny to byl 
urzqd. 

Pan podstoli zabieral sit;l do repliki, ale uwazny gopodarz 
wykrzyknql w lej chwili: 

- Zdrowie pana podstolego r6Zanskie\lo, laskawego mega 
sqsiada ' w rlilce pana czesnlka DlugolE;lcklego. 

I tak wszelka scysja zaiegnanq zostala. 
Starsze panie tei: st61 powoli opuszczaly, bo panowie juz na 

dobre zacz~11 si~ "bawi6 kieliehem", jak wtedy mawiono. Potwo
rzy1y si~ pary i gromadki. Staroscina z Maryq odeszly troch~ na 
bok. 

- Marysiu kochana - przem6wila bratowa - co ci jest takiego? 
Nie widzialam ci~ jeszcze tak smutnq. Nie chcialas wcale tan

czyt, zapewne, zes ty do innych zabaw przyzwyczajona, ale 
taka wesola muzyka to kaidsgo poruszy. 

- Droga Konciu - odpowiedzlala Marya, - nie masz pojl;ciajak 
mi smutnol mam jakies zle przeczucie, jakby mnie znowu cos 
s!qd wyrwac mialo. ludzilam si~, ie juz tak na zawsze zostanl; 
w Nasielsku i postaram silil zyc twojem swifitem spokojnem 
iyciem; ale Proszfi nie uwazaj na mnle, to mi przejdzie. przez
wyei!;}il;' sil;. Usiqdimy tu pod namiotem, popatrzmy na tance. 
Szczl;'sliwi, jak oni sit;l bawiq, a jakie sliezne dziewcz~tal 

- Nasza Anulka ze Stefanem w pierwszej parze - przem6wila 
staroscina, usmiechajqc sifil do swoJej ulubienicy. - Jak oni do 
siebie pasujq, kiedys tam, za lat parf;, powinnismy ich poieni6. 
A wiesz Marysiu, ie jui nieodwolalnie pan m6j wysyla wszy
stkich czlerech do WOlska na kresy... 

- Niech zyje slaroscianka r6Zanska - zawolal pan Zalt;lski 
niech iyje nasza bogini, co l'lezy pit;lknos6 Wenery z rozumem 
Pallady! 

- Z trzewiczk6w! z trzewiczk6w! . wolala jUz dobrze podoeho· 
cona szlachta. 

! biedne panie musia1y silil podda6 lej owaeji i jeszcze dzifiJko
wac uprzejmie. ... 

Pan Jan Zaremba i pan Nikodem laszcz siedzieli sobie na 
boku przy lampkach miodu i tei przypatrywali si!," ochocle, 
przytupujqC w tak! mazura. Nadszedl pan Czaplic, poez~slowali 
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onia 2 grudnia 1950 roku, 
czyli 45 lat temu Sqd Okr~gowy 
w Warszawie zarejestrowal 
.,Nasielskq Sp&dzielnilil Inwali
dow" z siedzibq przy ul. Mlynar
skiej 4. W postanowieniu Sqdo
wym jako reprezentanci spol
dzielnl widniejq panowie Zdzi
slaw Glzinski, J6zef Smogorze
wski, Jan G6recki. Wsr6d ezlon
kow zaloiycieli najwil;kszq gru
Pf;l stanowili inwalidzi wojenni. 

ozialalnosc gospodarczq roz
poczl;to 1 marea 1951 r. w bran
zy skorzanej zatrudniajqc 23 
osoby. W roku 1953 podjf;lto 
dzialalnosc handlowq urucho
miajqe w Nasielsku I okolieach 
kilka sklep6w i kiosk6w. Pil;C lat 
p6Zniej powstala Wytw6rnia 
Wod Gazowanych oraz zaklad 
konfekcjonowania srodk6w 
chemicznych, gdzie kilkudzie
si{lciu inwalid6w znalazlo prac{l. 
Zaklad ten przez szereg lat sta
nowil podstawf; dzialalnosci 
produkcyinej Sp61dzielnl. 

W pazdzierniku 1971 r. rozpo
cZ{lto budowl; obecne] sledziby 
Sp6ldzielni. Prezesem by! w6w
czas Henryk Sitek. Po dw6ch 
latach budowy oddano do uzyt
ku nowoczesny obiekt. Inwesty
eja kosztowala 40 min 6wczes
nych zlotych. przestronne hale 
umoiliwialy dynamiczny rozw6j 
produkcji przemyslowej. Wpro
wadzone zostaly nowe branie 
min. teletechnika, dzial metalo
wy, przetw6rstwo tworzyw sztu
cznych, szwalnictwo. W roku 
1977 uruchomiono produkcjl; 
sprz{ltu rehabilltaeyjnego. 

W ciqgu dwu lat od chwili uru
chomienia nowego zakladu pro
dukcja wzrosla ponad 3,5 raza. 
W nastfilpnych latach dynamika 
wzrostu produkcji byta podob
na. oobre tempo wzrostu go

spodarczego i poszerzenie pro
filu produkcyjnego sp&dzielni 
umoiliwilo powolanie dw6c fi
lii. W roku 1973 powstala filia w 
Nowym Miescle a dwa lata 
potnIej w gminie Grudusk. W 
tym ezasie zatrudnienie w SI 
lelmel (tak od 1976 r. zacz{lla 
nazywac sif; Sp6ldzielnia) prze
kroczylo 400 os6b z czego 70% 
stanowili inwalidzi. 

W drugiej polowie lat 70-tych 
za prezesury Mariana Kozery 
utworzono znaczne srodki na 
opjek~ zdrowolnq i rehabilitaejf; 
zalrudnionych. Zdeeydowanle 
poprawily si{l r6wniez warunki 
socjalne pracownik6w. W latach 
1971-75 naklady na rehabilita
ejl; w przeliczeniu na jedne90 
inwalid{l wzrosly pll;ciokrotnle. 
W kolejnych latach trend rozwo
jowy Sp61dzielni byl kontynuo
wany. W czasie prezesowania 
Janusza Konerbergera powsta
ly nowe obiekty produkcyjne, a 
takZe rozpocz~lo budow~ kom
pleksu sportowo-rekreacyjne
go. Nieslety lrudnosei finanso
we Sp6ldzielni nie pozwolily na 
dokonczenie obiekt6w. POCZq
lek lat 90-tych spowodowany 
translormacjq gospodarczq w 
Polsce byl najtrudniejszy dla fir
my. Zalamata si~ produkcja, co
raz lrudniej bylo sprzedac wy
produkowane towary, czasami 
nie moi:na bylo wyegzekwowac 
zaplaly za doslarczone produ
kty. Efektem tego byl znaczny 
spadek zalrudnienla w Sp61
dzielni. W chwili obecnej w fir
mie pracuje 152 osoby z czego 
100 to sa osoby niepelnospraw
ne. Przeci~tna piaea wynosi 
ok% 450 zl. ozien dzisiejszy 
Telmetu to produkcja podze
spo/6w dla przemyslu moto
ryzacyjnego, montai telewizo

row, produkcja opakowan z two' nansowe i coraz wifileej srodkow
 
rzyw sztucznyeh oraz szwalnic mo:z:na przeznaczyc na rozw6j.
 
two. ozialalnosc handlowa Jest realna szansa ze w najblii

opiara si~ na 3 sklepach spo szym okresie zaklad bf;9zie pro

iywczych i jednym z artykulaml sperowal coraz lepiej. Zyczymy
 
przemyslowymi (sprz~t R1V i tego wladzom i zalodze Telmetu
 
AGO). Jak poinformowal "Zy oraz mamy nadziejl; na dalsze
 
cie" wiceprezes Sp6ldzielni Le 45lat istnienla SI Telmet.
 
szek Pardo najgorszy okres za

klad rna jui: za sobq. Udalo si~
 
splacic zalegle zobowiqzania fi- AndrzeJ W. Kordulewski
 

Sza1llJll!ni Czytelnioy! 
Podajemy Paristwu informacj{l 0 numerach lelefon6w alarrno

wych na terenie miasta i gminy Nasielsk. 

TELEFONY ALARMOWE 

Pogotowie Ratunkowe - Puttusk 999 
Komisariat Policji - Nasielsk 12-377 lub 12-207 
Ochotnicza Strai Pozarna - Nasielsk 9981ub12-288 
Strai Poiarna JRG - Puttusk 998 lub 27-38 

Pogotowie Gazowe Nasielsk 12-222 
Pogotowie Energetyczne Nasielsk 12-421 
Pogotowie Wodociqgowe Nasielsk 12-496 

Jednostkl; OSP Nasielsk moi:na alarmowac poprzez wykrfilcenie 
numeru 998 z dowolnego aparatu telefonicznego, przy Gzym zglo
szenie przyjmie dyzurny stanowiska kierowania JRG Panstwowej 
Stra-zy Poiarnej w Pultusku, jednoczesnie alarmuj~c drogq radiowC\ 
asp Nasielsk. 

Korzystajqc z tego typu alarmowania przyspiesza sif; wlasciwy 
obieg informacji 0 zdarzeniu, jak r wniez mozliwosc szybkiego 
zadysponowania wlasciwych sil ratowniczych. 

$wictteczne dyzury Aptek 
23.12. do godz. 17.00 - Apteka mgr Godlewskiej ul. 

Kil ir'iskiego, 
dyzur nocny od godz. 17.00 Apteka mgr SWigoniaka ul. 

Rynek 
24-26.12. dyzur prowadzi Apteka mgr Godlewskiej ul. 

Kilir'iskiego. 
30.12. czynna Apteka przy ul. Rynek.
 
31.12,-1.01 . dyzuruje Apteka przy ul. Kilir'lskiego.
 

si~ tabaczkq, a patrzqc z usmiechem na lanCzqcych, powlarzali 
sobie. 

- OJ mlodosc, miodosci 
A .mazur nieskonczony trwal ciagle. 
- Zeby lak eale zyeie! - m6wil Stefan do swojej tancerki. 
- Toby tie bylo - odpowiedziala Anulka - zycie zda sif;l na co 

innego. nie na taniecl Pan Stefan dzis jakis dz.iwnyl 
- Ma panna Anna racjl;. sam siebie nie poznaj~, klos mnie 

pewnie oczarowal, tylko, ie te czary dawno rzuconel 
- Zagadki jakies - m6wila Anulka. 
- A panna Anna odgadn~6 nie chce... 
- Pierwsze pary oberkal - zakomenderowal Franek Zajqczko

wski. 
Muzyka zmienila ton, t~skny kujawiak rozlegl sil; po rosie, 

lariczq I przyspiewujq: 
"Ojl dudni wada dudnil 
OJ, w eembrowanej studnil 
OJ, pokoeha6/atwo, a zapomniec trudniejl 
Graj mi graj skrzypeezko, ehot do samego rana, 
OJ, zabra/as mi seree, dzieweezko wybranal 
Jui: dnieje, rozowe zorze powstajq na wschodzie, dosyc jui, 

dosyc uciechy! spac, spac! najdaJej za godzinl; slonee wstanie. 
Muzyka gra6 przestaje, skowronek pierwszq piosenk~ zadzwo
niL Powoli rozchodzq si{l wszyscy. 

Panienkl rozbierajq si~ w pokoikach w wiezy. J6zia pada ze 
/2 

snu, Zuzia przesladuje Anulk~, a Anulka jui. Sl(} nawet nie 
gniewa, i wesolo jej i smutno zarazem, sama nie wie... 

OJ mlodos6! mlodoscl 

v. 

Po eudnej dlugotrwalej pogodz.ie przyszly wiatry i sloty. 00
piero polowa wrzesnia, WIf;C weale na to,'eszcze nie pora. Jesien 
przyszla jakas zagniewana, ponura, ca a nadzieja, i.e si~ jesz
eze ulagodzi. przeciei. paidziernik, babie lato, miewa jeszcze 
najslodsze usmieehy dla naszej ziemi, a sprowadza wlasciwe tej 
porze przyjemnosci: grzybobranie, polowanie z chartami. 

A tymczasem wiatr gwii:die, drobny deszczyk sieeze, kawki i 
kruki obsiadaiCj wieie zamku i nasielskiej fary. 

$ciemnito sifil wczesnie, dopiero si6dma, a jui swiatla potrze
ba. Wszyscy jacys nieswoi I osowiali. 

Staroscina kazala w garderoble ogier'! na kominku rozpalic j 
tam si{l wszyscy zebrali po podwieezorku. Nie byte !'eszeze 
naznaczonych rob6t wieczornych, wif,1c przyniesiono kl ka wiq
zek lasoli i cukrowego grochu i dziewcz~ta zacz~y go luskac. 

Na duzym stole, krawieckim, jak go nazywano, staty dwie 
swiece lojowe domowej roboty w cynowych lichtarzaeh z nieod
Iqcznq tacka ze szczypcami do ucinania knota, czyll objasniania 
swiecy. Ten st& obsiadly slui:ebne z cerowaniem i naprawia
niem bielizny. Przy drugim, mniejszym stoliku, na kt6rym stala 

(c.d.n.) 



Tanie po~czki dla przedsi~biorczych
 
Od kilku miesi~cy Agencja 

Restrukturyzacji i Moder
nizaeji Rolnictwa oferuje ni
skoprocentowe pozyczki dla 
os6b prawnyeh i fizyeznych 
lworzqcyeh nowe miejsca 
pracy na terenach wiejsklch. 
Srodki na ten eel przekazal 
Polsce Bank Swiatowy w wy
sokosei 30 mIn USD. Spotka
nie informaeyjne w lej 
sprawie odbylo si~ w siedzi
bie Urz~du Miejskiego w Na
sielsku w dniu 17 Iislopada. 
Na spotkanie przybylo po
nad 40 zainteresowanych 
os6b. Mozliwosci i warunki 
olrzymania pozyczki przed
stawil zainteresowanym Mi
chal W6jciak - pracownik 
sekcji male] przedsi~bior
czosci AM i RR. Gospoda
rzem spotkania byl 
wiceburmistrz Stanislaw R. 
lyc. Zebrani dowiedzieli si~, 
ie pozyczk~ moze otrzymae 
osoba prawna lub fizyczna 
prowadzqca bqdi podejmu
jqca dzialalnost gospodar
CZq na terenach wiejskich. W 
przypadku podmiot6w pro
wadzqcych juz dzialalnosc 
gospodarczq liczba zatru
dnionych praeownik6w w 
chwili zlozenia wniosku 0 po
iyczklil nie powinna przekra
czac 50-ciu os6b. Srodki 
wlasne wnioskodawc6w nie 
powinny bye niisze nii 30% 
wartosci przedsililwzi~cia. 
Na stworzenie jednego miej
sea pracy mozna otrzymac 
10 tys. zl, przy czym Iqczna 
wartos(; pozyczki dla jadna

go podmiolu nie maze prze
kraczac 60 Iys. zl. Dopusz
cza sie mozliwosc 
przeznaczenia do 50% 
udzielonej kwoty na stinan
sowaniezakupu srodk6w ob
rotowych potrzebnych do 
uruchomienia przedsi~wzir;
cia. Udzielenie pozyczek b~
dzie si~ odbywalo 
prawdopodobnie za posred
f)ictwem Banku Gospodarki 
Zywnosciowej w Ciechano
wie. Bank bfildzie pobieral 
6% prowizji od wysokosci 
udzielonej poiyczki. Splata 
nastr;puje w ratach platnych 
kwartalnie, z zastosowaniem 
maksymalnie 12-miesifilcz
nego czasu karencji i musi 
zakonczyc si~ przed up/y
wem 3-ch lat od daty jej 
udzielenia. Uruchomienie 
nowego miejsca pracy musi 
naslqpi6 w czasie nie dluz
szym niz 30 dni, liczqe od 
dnia postawienia do dyspo
zycji pozyczkobiorcy oslat
niej transzy poiyczki. 
Podmiot realizujqcy konkret
ne przedsi~wzi~cie obowiq
zany jest unzymac 
zaplanowany stan zatrudnie
nia /Cjcznie z nowo Ulworzo
nymi miejscami Pli'lcy przez 
czas trwania splatY zaciqg
nir;tej poiyczki. Szczeg6lo
we informacje na ten temal i 
komplet dokumenl6w moina 
otrzymac w Osrodku Oora
dztwa Rolniczego w Pos
wir;lnem kJPlonska. 

AWK 

Komunikat Zarzqdu
 
Miejskiego w Nasielsku
 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 
dnia 7 lipca 94 r. (Dz.U. Nr 89 paz. 415) oraz 
Uchwa{y Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
28.04.1995 r. Nr XV/1 04/95 zawiadamiam 0 

PrzystCipieniu do sporzqdzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu polo2onego w Nasielsku przy ul. T~
czowej z przeznaczeniem pod przemysl, 
uslugi i bazy. 

Zainteresowani mogq zgfaszac wnioski do 
opracowanego planu do Urz~du Miejskiego w 
Nasielsku, Reterat Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (pok6j Nr 12 I 
pi~tro) w terminie do dnia 18 stycznia 1996 r. 

Mlodzi nasielscy plastycy 
znowu znaleili sifilwsr6d naj
lepszych w wojewodzkim 
konkursi e plastycz nym n. 
Organizatorem konkursu by
la Wojew6dzka Biblioteka 
Publiczna im. Zygmunta Kra
sinskiego w Ciechanowie. 
Zorganizowano go dla ucz
czenia dwudziestej rocznicy 
powstania wojew6dztwa cie
chanowskiego. a jego lemal 
brzmial: "Moja mala Djczy
zna". Wzi~lo w nim udzial bli
sko 1500 uczestnik6w. 
Najlepsze prace wytypowa
ne przez szkoly i biblioteki 
zostaly ocenione przez komi
sj~ wojew6dzkq. Bylo ich 
304. Przy ocenie brano pod 
uwag~ wiek uczestnik6w. 

W dniu 27 pazdziernika 
1995 r. w Wojew6dzkim 00
mu Kultury w Ciechanowie 
odbylo si~ podsumowanie 
konkursu. Mialo one bardzo 
uroczysty charak1er, a najle
psze prace pokazano na 
okolicznosciowej wystawie. 
Wyr6znieni nasielszczanie 
to: w kategorii wiekowej 6-9 
lat - Agnieszka Cudna - II na
groda (zegarek) i lukasz 
Wyszynski - III nagroda (pil
ka nozna); w kategorii wieko
wej 13-15 lat dwa 
wyroi.nienia - Katarzyna Sq
cik (puzzle i pi6rnik) i Olga 
Symak (torba turystyczna). 
Oprocl nagr6d dzieci otrzy
maly Iisty gratulacyjne. 
Wszyscy wymienieni ucznio
wie ucz~szczajq do Szkoly 

Podstawowej nr 2 I malujq 
pod kierunkiem nauczycielki 
plastyki - Barbary Lewando
wskiej, kl6ra r6wniez otrzy
mala list gratulacyjny i 
nagrodlil za popularyzowanie 
konkursu w szkole. 

.. * * 
Podopieczni pani Barbary 

wzj~li tei udzial w og6lnopol
skim konkursie plastycznym 
dotyczqcym problematyki 
HIV/AIDS. W dniu 3 listopa
da Komisja Konkursowa sto
pnia wojew6dzkiego 
dokonala oceny prac plasty
cznych nades/anych na ten 
konkurs. W rywalizacji lej nie 
bylo podzialu na grupy wie
kowe i dlalego cenne jest to, 
ie wsr6d laureatow i os6b 
wyr6i.nionych (prawie 
wszyscy to uczniowie szk61 
srednich) znalazla sifi! 
uczennica ze SP nr 2 z kla
sy czwartej - Natalia Szyb
kie. W nagrod~ otrzyma/a 
cenny slownik, a z nagrodq 
specjalnie przyjechaly pa
nie z Terenowej Stacji Sani
tamo - Epidemiologicznej 
orga nizatora konku rsu na 
naszym terenie. 

AZ. 



Przesylam jeden z wielu moich wierszy z prosbq 0 ewenlualne 
wyl<o.rzys~anie go n~ lamach Waszego poczy1nego miesi,?cznika. 

'" DZlfilkL!lli\ Redakcjl za dotych.czasowe zamieszczanie mojej poe
ZIJ, JasneJ I proste/lecz zrozumlalej. 

Bo ja: nie piSZfj dla zysku,
 
ani lei dla slawy.
 
Kocham Pana 80ga
 
bom katolik prawy.
 

Z okazji Swiq! zycz,? calemu zespolowi redakcyjnemu pogody 
ducha oraz ws~elkiej pomyslnosci w zyciu rodzinnym i zawodowym. 
Nlech male DZIecICj1ko obdarzy Was swolmllaskami i blogoslawler'i
stwem leraz i w nadchodzqcym 1996 roku. 

Z powaianlem Jerzy Rota/ski 

Poblogoslaw Panie Jezu 
Pobiogosfaw Panie Je.zu
 
caiq [wizkpsc} Eoiq tTWcq
 
ze stajenfd. oet[ejemskjejt
 
w I(tOrejs przyszeaf na swiat nocq.
 

7lC£Zie{ (W£Ziom zarowia wieret
 

szczt;Scia W iyciu i rado.sci.
 
Z u6aiucfinej szopki (icfie)
 
tBoie cfiwaiy i goanosci.
 

Sam 'Bog Ojciec zestai Ciebie.
 
'Bys zamieszfcgf z nami stale,
 
I kroCowai nam wieczyscie
 
W wie[k-ie)gCorii w wieCkjej chwale.
 

Spraw 0 Jezut Gy tagwiazata
 
w natf iEoGkjem 'TVJ1jm swiecifat
 

{ud.z/(ie iaIet smutkit troskit
 
w wief/(q. radost zamieniia.
 

Jerzy R6za/ski 

Zakonczyla sl~ I runda rozgrywek 
o mistrzostwo III llgl mlilzczyzn w
 
tenisle stolowym. W Gol'ldkowie odbyl si~ Rejono


.f'.!asl reprezentanci zaj~ll w nie] 3 wy Turniej Tenisa Sto!ow~o 0 Pu
mleJsce i zakwaliflkowali si~ do gru char .,Szlandaru Mlodych' I w kto
py 6 druZyn, 1U6re w drugie] rundzie rym startowah zawodnlCY z Nasiel
graJqc systemem mecz i rewani:, b~ ska. 
dq walczyly 0 zakwaliiikowanle si~ W kalegorii chlopc6w 1983/84 
do baraty 0 II 1i9fil- W ostatnlch me Pawa! Kowalski ze Szkoly Podsta
ezach zawodnicy "Zbika" pokonali IYowej Nr 2 zai'll 1 miajsce, a Marta 
zesp61 "Sp6]ni" Warszawa 10:4 1 Zolnierzak za Szkoly Podstawowej 
zremlsowaJI z SKS 40 Warszawa Nr 1 zaj~a 2 mlajsce. Obydwoje za· 
9:9. Punkty w tych meczach zdobyli: kwalifikowaJl sifil do finalu wojew6dz
Jacek Malic i 3,5 i 2,5, Marek Staml kiego, ktory odb~dzie sifil w Clecha
rowskJ 3 12.5, Krzysztof Slamirowski nowie. W finale woJew6dzkim wy
2,512,5. Pawel Smolinski 1 i 1,5, startuJq nasi najlepsi lenislsci Klau

dis Szadkowska i Krzysztof $ta
mirowski, korzy Jui: wezesniej za
pewnili soble udzia! oraz naimlod
sza zawodnlezka "Zbika" 1O-Ietnia 
Edyta Grycz uzyskujqc limit z 
d:-"och wezesn ej rozegranyCh tur
nl8Jow. 

"Towarzyszko" ! 

7lroC£Ziiam Si? w kraju niewofi 
Przyszfo mi iyc w tfamstwie 
Jeanatczuiam w sercu swoim 
ie to iycie nie a[a mnie. 

'Boie! Jaf(ci~f(p mi Eyfo
 
uczyc sif oa nowa
 
oaroiniat prawa? oa Kjams twa
 
i przyoo[ec jq w sEowa.
 

Szul(gfam prze.z pOE swego utiek¥
 
ire ja cierpien zniosfam
 
i iaana pomacna rf?Ksr
 
z niec£ofi mnie nie poaniosfa.
 

?{jk.J nie powieC£ZiaE mi praway.
 
Czy wszyscy ai ta/(si{. baIi?
 
Czy zapomniefi 0 tym
 
co aawniej oarcfzo K.Pcltafi?
 

Xfamstwo nazwano prawaq. 
i zto c£oErem nazwano. 
I c£oorym pofsKjm [utfem 
swoooanie kjerowano. 

Katarzyna Strze/czak 
I. 15 

Modlitwa do 80ga 

Przepraszam Cif- Cltryste za megrzecfiy 
nieczyste, za to co ziego zroEiiam i za to w 

. uczynifam, 
Zaiujf; zagrzecfiYt to moja wina} to w ja ro6i? 

to maja przyczynat 

'Baie I(ocltany, natfe wszyst/(P} umiiowany 
swe rr;ce sKjaaam przea 1(rzyiem 

'IVJ1jm 
Proszr; tatmacno, strzei mnie tq noctq. 

i W C£Zionel(prze.s{iczny strzei mnie'13oie 
wiee.zny. 

Wr6blewska Dorota 
lat 10 
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STOMATOLOGICZ 
Lekarz stomatolog Leslaw Olearnik 
przyjmuje w ponie~zialki 16 -18 

lsrody 
" oraz w czwartki 17 -19 ~ RATALNA FORMA 

~ USlUG PROTETYCZNVCH 
Informacja w Gabinecie - Zapraszam !I Na~ls~, ~~Ska 2, tel~ 12-6~ 

Wesolych SWiiJt Boiego Narodzenia, 
oraz wszelkiej pomyslnosci w Nowym 
1996 Roku ~ iyczy Wszystkim swolm 
Klientom 
Pracownia Reklamy Wizualnej ~U~E'~ 

Nasielsk 24.XII.1995 
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r );::::e: 1111:S "'ff.«'t.'0:;':X«>~';'=l

i Lekarz Stomatolog 
m Bozena Kaczyilska-Lukasiewicz 

zaprasza do DOWO otwartcgo ~ 

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO I
W Nasielsku, przy ul.WarSzawskieJ. 13
 

W piqtki 1700-19'0°, i soboty 15°°_17°°
 
Zapisy codzicnnic, tel. 12 757
 

': Gablnet wykOlluje leczenie zac;howawcr.~_ .-k5Irak".i"_ nr""; protClyk~:. 

~~~«>>»oc :::::: <"'~H~:;~g::~ ~(>y...~~~ 

·.·",,,,n, ·"'v.V,,,,,,N,,,,',~ ..• • ·.','.· ·.·,'.·~'.".'N ·.·A.· ·_ 'J.·.·.·J.·.·.·.' • ..,.v J'>·,·.'.·.·,· ·.·_·.·~-.::.·.·.·.:.·.·.·.· ,}" . 

Kochani Czytelnicy ! 
zyczymy Wam wszystkim 

Wesoly~h, Zdrowych 
... i Spokojnych Swiqt Bozego 
Narodzenia, oraz SZCzfsliwego
 

Nowego 1996 Roku.
 
- Redakcja "Zycia Nasielska "
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RozwiOlzaniem "Panoramki SWiqlecznej" bedzie haslo wypisane z kratek ponumerowanych od 1 do 26 w prawym doJnym
 
rag u, kt6 re nal eiy przesylae na kartkach pocztowych do dn. 08.01 .1996. r,
 

Rozwiqzaniem krzyz6wki z Nr-u listopadowego byto hasto "Wiedza 10 polega".
 

Nagrod~ - niespodziank~ wylosowa! p. Slawomir Malinowski z Nasielska. Serdecznie gralulujemy.
 

Zaop6l _koyJny; 
A. Kordul_sl<I. '\ Starnirowskl, A. Zawadzki, M. Wasi.(zy~.kL Zd~ia: T 23WadzkJ 
Prol8k% wJniety oral strona rek.lamowa M, GrubedQ. 
Ad,.._koJl; 
Kino "Nrwa" wNll.IIiallllw."1. KoSci",m 12.lal, 12·343 
Sklad i Iam""la kompUtarowa "GRA FIKA" Cie<tlanOw. ul. S<kortlkiago 4014, tal 72·2&1>2 
Dr~; Z<I<Iad Wydawniczo-Pol~ariczny ,.A,RJA,OA" 8,0, Ciechanbw. ul. Aobolnlcza ~. tel 72-20..32 


