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W 133 rocznic~ 

Powstania Styczniowego 
Przypomina6 ezy tez nie przez wiele lat byl jednym z 

przypomina6 0 kolejnyeh przywodc6w Towarzystwa 
rocznicach powstar'i naro Rolniczego. W!<rotce po po
dowyeh? GotOWq odpowiedz wstaniu w roku 1866 Na
na tak postawione pytanie sielsk na mocy carskiego 
majq zar6wno zwolennicy ukazu przestal bye miastem 
odpowiedzi twierdzqcej jak i prywatnym, przestal bye 
negatywnej. Problem jed wIasnosciqAleksandraKurt
nak w tym. i.e jak wykazujG\ za. 
badania, jest ich mniej wi~ Wspominajqc wojn~ pol
cej tyle sarno. Wydaje si~. sko-rosyjskCl, 1920 r. m6wi
i.e trzeba wybra6 zloty 5ro my 0 bohalerskim ksi~dzu 
dek - wspominac, lecz ma Skorupce, symbolu lej woj
ze nie za CZi;Jsto. Ale ny. Warto wi~c wiedziec, ze 
pami~ta6 musimy, tym bar podobnq postawq i bohater
dziej ze historia lubi si~ stwem wykazal si~ w czasie 
pow1arzac (bo ona podobna powstania styczniowego 
taki:e kalem si~ toezy) i nie sy n M aleu s z a R0 s t k. 0
jednemu juz narodowi nie wskiego z Nasielska 
wyszedl na dobre brak pa ksiqdz Feliks Ambrozy Ro
mi~ci. Poza tym wydaje si~ stkowski, benedyktyn z Pul
i.6 zbyt malo wiemy 0 prze tuska. Pelnil obowiqzki 
szlosci naszego miaste kapelana w oddziale party
czka i gminy, a zanckim majora Jasinskie
wspomnienie tego rodzaju go. Polegl 3.V1.1863 r. w 
rocznic wzbogaca nasz<.\ bitwie pod Nagoszewem. W 
wiedz~. krytycznym dla przebiegu 

W raku ubieglym z okazji tej bitwy momencie, z krzy
132 rocznicy wybuchu po zem w jednej r~ee a w dru
wstania styczniowego giej z kosq, poprowadzil 
przedstawilem powstanczq oddzial kosynier6w do ata
epopej~ nasielskiej rodziny ku. Zachfilceni jego m~
Rostkows!<ich oraz zach~ stwem powstancy przeszlo 
calem (i zach~cam) do mil~ ~kigali uchodzCjcego 
przeczytania opowiadania nieprzyjaciela. Niestety bi
Stefan a Zeromskiego twa ta ostatecznie skonczy
"Rozdziobq nas kruki, wro la si~ przegranq oddzialow 
ny", kt6 re90 a!<cja rozgrywa polskich, a w$rod 110 pole
sil;l w okohcach Nasierska. glych powstanc6w znalazl 

Naszych nasielskieh epi sifi! r6wniez ksiCjdz Feliks 
zadow zWiCjzanych z tym Ambroi.y Roslkowski. 
powstaniem jest znaeznie Pami~1ac musimy takze 0 
wi~cej, a Sq one do tego cichych bohaterach lam
znaczqce. Za taki bowiem tyeh dni, a tych bylo w na
nalei:y uznae fakt, i.e w 5zej okolicy bardzo duzo. 
sklad 6-osobowego zarz'l Takim by! dwudziestopie
du (na cale Kr61estwo Pol cioletni mie'szkaniec Nasiel
skis) obozu Bialych, kt6ry ska Jan Buczynski, kt6ry po 
znamy pod naZWq "Dyre wzi~ciu do niewoli zostal 
kcja" wchodzil wlasciciel zes!any na 3 lata w tzw. are
Nasielska i Chreynna - Ale sztanckie roly do guberni 
ksander Kurtz. Wczesniej penzenskiej. Na zeslanie i 

Szanowni Czyte[nicyl 

Minql stary 1995 rok i pozostaly po nim tylko wspo
mnienia. Weszlismy w Nowy Rok, ktory jest wielkq 
niewiadomq. Co nam on przyniesie b~dziemy mogli 
powiedziec dopiero pod jego koniec. Kai.dy dzien przy
nosi niespodzianki. Niespodziankq dla Panstwa jest 
rowniez 10, ze z numerem pierwszym tego roku zmie
nila sil;! cena naszego pisma, spowodowana rosnqcy
mi kosztami jej wydania. Moi:emy jednak zapewni6, 
i:e do konea roku cena ta bl;!dzie u1rzymana. Zapew
niamy r6wniei:, i:e 0 ile nie b~dzie i.adnyeh przeszkod 
w wydawaniu gazetki niezaleznych od nas, to od na
st~pnego numeru bl;!dzie ona wczesniej tra1iala do rqk 
Czytelnik6w, bo juz ok% 5 kai.dego miesiqca i b~dzie 
zawierala wil;!cej ciekawych informacji zarowno z zyeia 
kraju, wojew6dztwa i naszej gminy. 

Zatem zyczymy Panstwu w Nowym Ro!<u duzo zdro
wia, radosci, usmiechu i wszystkiego najlepszego. 

Redakcja 

stale osiedlenie w guberni 
orenburskiej skazany zostal 
robotnik z Piescirogow - Jo
zef Czernicki. Ai: na 10 lat 
syberyjskiej katorgi skazany 
zostal Julian Glinicki - chlop 
ze wsi Chrcynno. Rolnik 
Ecihman Karol z Mlodziano
wa zmuszony zostal do sta
lego osiedlenia si~ na 
Syberii. Ze wsi Zabiczyn w 
aresztanckie roty poszed! 
Stanislaw Krysza - lat 23. 
Podporucznik Hieronim Ro
jewski, urz~dnik komunalny 
urodzony w Nasielsku wal
ezy! pod dow6dztwem "Za
meczka". Padlewskiego. 
Mystkowskiego i Ziembir'i
skiego. W bitwie pod Drqz
dzewem zostal ciei.ko ranny. 
Nie dostal sie w rece Moskali 
i wkr6tce wyemigrowal do 
Francji. Ciqgn~o go jednak 
do ojczyzny i w roku 1870 
wr6cil do zaboru austriaekie
go i osiadJ w JarosJawiu. 

Jesieniq 1863 r. powstanie 

dogorywah Zaborca do jego 
tlumienia wciqgnql samych 
Polak6w. ustanowiono stra
i:e wiejskie. ktore mialy obo
wiqzek meldowania 0 
ruchach "band buntowni
czych". Rolnik z BIl;ldostowa 
Ignacy Piwnicki nie dope/nil 
tego obowiqzku i za to wyro
kiem sqdu polowego zosta! 
skazany we wspomniane juz 
aresztanekie roty na lat 4. 

Sq jednak i inne fakty. 1a
kty zdrady narodowej, jakimi 
bylo wysylanie przez slui:al
c6w list6w ho/downiczych do 
cara (tzw. adres6w) potl;!pia
jCjcych powstanie i zapew
niajqcych cara 0 niewinnosci 
i milosei polskiego ludu. Tych 
jednak bylo niewielu. COl, to 
paradoks naszej historii. i.e 
obok przykladow bezgra
nicznego poswil;!cenia dla oj
czyzny i bohaterstwa mamy i 
przyklady wprost przeciwne. 

AZ. 



Bardzo praeowily dla Zarzq
du Miejskiego byl koniee roku. 
Spolykano si~ Vi dniaeh 12, 15, 
22, 28.XII. i 3.1.96 r. Posiedze
nia te zdominowane byfy przez 
sprawy oswiaty, co mialo uza
sadnienie w fakcie przej~cia z 
nowym rokiem szk61 przez 
gmin~. Trzy z tych posiedzeri 
w dniu 15,28 grudnia i 3 stycz
nia 96 r. przeprowadzone by y 
w poszerzonym skladzie i mia
ly charakter konkursu na sta
nowisko koordynatora oswiaty 
w gminie. Niestety nie dokona
no wyboru koordynatora I w 
najbliiszym czasie Zarz~d ma 
przedstawic Radzie nowy spo
s6b rozwiqzania lego proble
mu. 

Z innych spraw omawianych 
na posledzeniach Zarzqdu w 
grudniu na czolo wysuwajq sit;l 
sprawy: pisma Zarza,du Od
dzialu ZNP w sprawle zale
glych podwyzek dla nauczy

cielek przedszkoli (problem zo
stal jui. rozwiqzany); pOlrzeb~ 
dokonania zmian Vi budzecie; 
przestrzegania regulaminu na 
targowisku miel'skim; rozlo
ienia na raty na einosci z ty
lulu oplal za nabycie miesz
kari komunalnych i doplaly 
wyniklej przy zamianie dZialek. 
Poslanowiono pomagac finan
sowo szkolom przy okazji 
organizowania wainych uro
czyslosci (nadanie imiellia, 
okr~gle jubileusze). Pismo Od
dzialu Wojew6dzkiego Towa
rzystwa Walki z Kalectwem 
przekazano do zaopiniowania 
merytorycznej Komisji. Za
akceplowano propozyc)f,l Bur
mistrza. aby obwody do refe
rendum pozoslawit takie. jak 
w wyborach do rad gmin I W 
wyborach na prezydenta. aby 
nie wprowadzac wyborcom za
mieszania. 

Al.. 

Dwoma grudniowymi sesja
mi w dniach 13 i 22 zakor'lczyia 
Rada pracowity 1995 r, Pier
wsze posiedzenie prawie w ca
losei poswif,lcone bylo spra
worn oSwiaty. Sesja ta zostala 
zwolana na wniosek grupy rad
nych w zwiqzku z konkursem 
na stanowisko koordynalora 
oswiaty ogloszonym przez la
rzqd. Radni zoslali zapozna i 
z problem ami finansowania 
oswialY. Temal ten szeroko 
om6wili przedstawiciele Kura
torium Oswiaty. W dalszej 
CZfilsci przeanalizowano decy
zjfil larzCjdu Miejskiego odnos
nie ogloszonego konkursu na 
stanowisko koordynatora os
wialy w gminie Nasielsk. Rada 
utrzymafa decyzjfil larzqdu w 
mocy. W ostatnim punkcie Ra
da podj~a uchwal~ w prawie 
przeniesienia srodk6w w bu
dzecie roku 1995. 

Sesja w dniu 22 grudnia miala 
charakter roboc2o-swiqteczny. 
Na poczqlku pani sortys wsi K~
dzierzawiee ponownie zapytala 
o lelefon i droglil do wsi. a soltys 
z D~binek zwr6ci si~ do Rady 0 
pieniqdze na ukor'lczenie budo
wy szkoiy. W inlerpelacjacll rad

ni zwr6cili uwaglil na zagrozenia 
ekologiczne. Zadeeydowano. 
aby na najbl1iszq sesjlil Rady 
zaprosic przed~tawiciela Wy
dzialu Ocl1rony Srodowiska UW 
w Ciechanowie cslem uzyska
nia odpowiedzi na nurtujqce nas 
pytania. 

W kolejnych punktach Rada 
przyj~a sprawozdanie z pracy 
Zarzqdu Miejskiego. informacj~ 
z wykonania budietu za 11 mie· 
sit;cy oraz wysluchala sprawoz
dania z pracy Miejsko-Gminne
go Osrodka Pomocy Spolecz
nej. Zadecydowano lei., i.e ob· 
wody do glosowania w referen
dum 0 powszechnym uwlasz
czeniu obywateli wyznaczonym 
na dzien 18.11.1996 pozoslanq 
lakie jak w wyborach do Sejmu 
w 1993 r. 

Rada na lej sesji podj~a wai:
nq decyzjl;) kadrowq. W zwiqzku 
z przejsciem na emeryturt; od
wolana zostala dotychczasowa 
pani skarbnik Maria SWiderska 
(12:6) a najej miejsce powolana 
zoslala pam Anlela Rogalska 
(11 :7). 

Na sesji lej pOdj~to r6wniei 
LJchwaJy: w sprawis sporzC1dze
nia miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego 
lerenu poloionego w L~lewie, w 
sprawie zmian w budzecie. w 
sprawie nabycia dzialki na po
szerzenie lerenu Szkoiy lawo
dowej w Nasielsku. 

Wynotowal Al., 

Mienie komunalne na sprzedai: 

W ubiegtym roku budie gminy zarobil na sprzedaiy mfenia komunalnego 
prawie 110 tys. zl, coraz wif;lcej ch~tnych jest na mieszkania kwalarunkow8. 
W roku '995 s8rzeda 0 dotychczaSOI...-ym lokatorom 9 lokall oraz dwa 
budynki. Cena m wahala si~ od 70 do 140 zt i by/a uzaleiniona od standardu 
I wieku rokalu. Najwi~kszC\ IransakcJC\ byla jednak sprzedai: dawnego inter
nalu LO. za kt6ry uzyskano 45 Iys. zl. Sprzedai wszyslkich mieszkari I 
budynk6w przxniosla wplyw w wyso osci 80 tys. 517 zl. Nie gorzel szla 
sprzedai: dZiapk budowlanych. Pry.....atnymi. stalo si~ 10 dzialek 0 !'1czne) 
pow. 11557 m ,za kt6re uzyskano 29.132 z!. 

NOwy Skarbnik Gminy 

Ostatnia grudniowa sesja Rady Miejskiej zajf;l!a si~ m.in. pow~aniem 
nowego Skarbnika Gmlny. Na wnlosek burmlstrza Radni glosowali kandy
dalur~ pani Anieli Rogalskiej. W lajnym glosowaniu, za bylo 11 rad ych, 
przec· ... opowledzialo si~ siedmiU. Nowa s'rainiczka budietu ma 44 lala I 
m wyZsze wy1<sztalcenle. OSlalnlo pe/nila lunkejlil dyreklora Zespolu Eko
nomlczno·Adrn in istraeyjnego Szk61 w Nasielsku. Przez wiele lat byla r6wn iel 
gl6wnC\ ksl~gowq ZEAS-u. Nowa skarbnik zmlenila na tym stanowlsku Mari~ 
Swiderskq. kt6ra w tym roku odehodzi na emeryturli\ po ponad 40 latach 
pracy w adminislracjl. 

Oswiala bez pelnomocnika 

Konkurs na stanowisko pe/nomocnika dis oswiaty zorganizowany przez 
ZarzC\d Mlajskl nle przyni6s1 rozstrzygni~eia, Do konkursu zglosila sl~ tylko 
jedna osoba. by/a niC\ pan'l Anna Kaczmarek nauGZyclelka ze SZkaly Pod
slawawej w Budach Sienickich Podczas pier"vszego posiedzenia komisji 
konkursoweJ w sklad kl6rej wchodzlli czlonkowie ZarzC\du Miejsklego, przoo
slawlciele Komisji dis Oswiaty oraz prezes ZNP w Nasielsku. kandydatura 
nie uzyskala wymaganej wll;kszosci. Drugia posiedzenle kamisji mlafo miej
sce 3 stycznla. Podczas obrad kandydalura pani Kaczmarek zostala odrzu
cona wi~kszosci~ glos6w. Ostalecznie na wnlosek burmlstrza USlalono. le 
slanowiska pelnomocnfka dis oswiaty nie ~ie. W zamian powo/any 
b~dzie Sekrelarz G iny, 1'1 kl6rego kompetenciach b~dzle m.ln, adz6r nad 
o$wialC\. Prawdopodobnie, osoba sekretarza Gminy b~dzie znana po naj
bliiszym posiedzeniu Rady Miejsklej. 

Zmiany w skladzie Rady 

Prawdopodobnie w ma!u br. odbl;dq si~ wybory uzupe/niajqce do RM w 
dw6ch okrl(gach na terenle naszeJ gminy. Znoweiizowana Ustawa °sarno
rzadzie terytorialnym nla pozwala Iqczye funkcji radnego z pracq w admini
slraeji samorzC\dowej lub pelnianla kierowniczych stanowisk w ;nstytucjaeh 
podle9!ych samorz'ldowi. W wynlk~ dzia!anla ustawy mandaty wygasnC\ W. 
polowle maJa Markowl Gerasikowl . pracownikowl Urzl(du Mlejsklego I 

Teresie Skrzyneckiej . dyre 'orce SZkoty Podstawowej w Piesclrogaeh. 
Odejscie tych dwojga radnych oznacza r6wnlei z.rnlany na stanowiskach 
przewodniczqeych dw6eh statych komisji Rady. poniewai. obydwoje pelniC\ 
ak ualnie takle funkcJe. Uslawa nle obejmUje tych radnych. kl6rzy zostall 
pow~ani przez Rad~ na stanowiska admlnistracyjne obejmujqce sklad 
ZarzC\d MieJskiego. 

Z wojewod~ 0 lokomotywowni 

Vol sledzlbia Urz~du Wojew6dzkiego doszlo do spolkania przedstawicieli 
zalogi nasialskiej lokomotywownl z wojewodq Slawomirem Morawskim. 
Spolkanie doszlo do skulku z iniejatywy burmistrza Wojcieeha Ostrowskiego, 
kt6ry r6wnlei by! uczastnikiem spolkania. Rozmowy dotyczyly moi:1iwosci 
uzyskania pomocy ze strony wojawody w sprawie zapobieienia Iik..... idacjl 
lego zakladu pracy. Propozyeja likwidacjl naslelskiej lokomotywowni pojalYl
la sl~ w Zarzqdzie Trakcji CDOKP jUl W lipeu ubieglego roku. W wyniku 
dzialan podj~tych przez zwia,zki zawodowe dzialajqce w zakladzle tq propo
zyel~ udalo sil; odwlec. Obecnie Zarzqd Trakcjl podtrzymal swoja waesn/e]
sze plany. W na/'bliiszyCh tygodnlach ostalecznC\ decyzjQ podejmie dyrektof 
CDOKP. Aklua nie lokomotywownia zatrudnia 170 os6b dOJezdzajqce z 
larenu calego wojew6dztwa. Zaklad zajmuje si{l obslug'l ruchu podmiejskie
go na Irasia od Dzialdowa do Warszawy. 

Sylwester w Nasielsku 

Nowy Rok mieszkancy naszeJ Gmlny powitali na kilku balach i zabawach 
sylweslrowych. Najwi~kszym powodzeniem cieszyl Si'i! bal zorganizowany 
prz9z SZkoll1 Podstawowq 1'1 Pie$clrogach. przy akompaniamencie zespolu 
muzycznego bawHo sll1 lutaj ponad 120 os6b. Za 130 zl goscle mieli do 
dyspozyeji 4 dania gOfqce, zimne przekqskll alkahol. Zabaw~, kl6ra trwala 
ad 20,00 do 6.00 rano ualrakcyjnlala loleria tantowa. Znacznie mnlejszym 
powodzeniem cieszyl si~ bal zorganlzowany przez SP Ir 2, Za 170 zl goscie 
mlell wielki wyb6r wszelkiego jadla i picia. Zabawa ponoe byla przednia. 
Podobna Impreza odbyla si~ r6wniei w Pianowie gdzie nalezalo wylOlyC 
100 (od paryl i zabrac ze sobq wlasny alkohol. przy diwl~kach magnet%nu 
ale r6wnle wspaniale bawlono siQ w szkole w Krzyczkaeh. ~dzia przybyla 
okolo GO-elu mHosnik6w sylw8Strowego szalenstwa. Wszystkie przyjemnos
cl kulinarne kosztowaty jedyne 50 Zl (od pary). Zabaw~ sywestrowC\ dla 
niapelnosprawnych w siedzibie Sp6ldzialnllnwalid6w Telmet zorganlzowalo 
Towarzystwo Walki z Kaleetwem 



-----------------------

Z ivcia paratii 

'czoneMalowanie zakon 
Dobieglo konca malowa wan i ich przesuwanie). Na

nie koscio/a. Po blisko 100 lezy dodac, ie firma upi~

latach istnienia i trzech oslat kszajC\ca nasz kosci61 wywo
nich latach wyt~i:onej pracy dzl si~ ze slynnej firmy ora
nasza sWiqtynia wyglGjda jak piewsklch, kt6ra mi~dzy in
nowa. Prace prowadzila fir nymi wykonala polichromi~ 
ma artyst6w-plastyk6w z Au w katedrze p1ockjej. 
gustowa. Jej szelem jest pan To historyczne dzie!o jest 
Piotr Warzynski j wsp6/pra wsp61nym wysilkiem. ksi~dza 
cujqcy z nim mgr Sylw8ster pralata Kazimierza Sniegoc
Kwiatkowski z Bialegostoku. kiego, ksi~zy wikariuszy I ca
Ten ostatni byl gl6wnym wy lej parafialnej wsp6lnoty. 
konawcGj obraz6w. Calq poli Koszt "inwestycji" wyni6s1 1 
chromi~ i zlocenia wykonal mId 450 min starych zlotych. 
szel firmy Piolr Warzyriski i Kwota ta zostala pokryta z 
jego syn Kazimierz Warzyn dobrowolnych skladek (do tel 
ski. Do pomocy mieli trzech, pory zlozylo je 1290 rodzin 
czasem czterech ludzi, kt6 na og6lnClliczb~ okolo 4000 
rzy wykonywali prace po rodzin w naszej parafii), tac, 
mocnicze, a j te wymagaly kol~d i innej dzialalnosci pa
wysokich kwalifikacji (jak ralii . 
chociaiby budowa ruszto- AZ.. 

Lstro prawd~ ci pow'e
 
Pami~tam dziesiqtki zl6b i wreszcie samych siebie. 

k6w w naszym kosciele. Za Ciekawy to pomysl z tym lu
wsze byly starannie przygo strem. Zmusza do refleksji, 
towane. Tegoroczny wywarl spojrzenia na siebie i w sie
jednak na mnie i wlelu moich bie. To, co stalo si~ dwa ty
znajomych najwi~ksze wra siC\ce lat temu, jest aktualne i 
zenie. Jest wyjC\tkowo dzisiaj. W tym wszystkim i my 
skromny, ale jednoczesnie bierzemy udzial, choclai 

ZI6bek w nasielskim koSclele. 

pi~kny w swej prostocie. cz~sto nam sie wydaje, ze
 
Specjalny efekt uzyskali po wszystko bylo dawno i
 
myslodawcy poprzez umie gdzies daleko, i:e nie dotyczy
 
szczenie w stajence dui:ego to nas. Sp6jrzmy wi~c jesz

lustra. Wierni widzq wsr6d cze rez w to Iustro. Ono praw

tych, kt6rzy przyszli oddac d~ nam pawie.
 
hold Boi:emu ozieciqtku nie
 
tylko medrc6w i pastuszk6w,
 
ale taki:e swoich znajomych AZ.
 

"Z czym do Europy"
 
Trzeci rok swojej dzialalnoSci - zgnilizny i plesni w sqsiedzlwle 

tj. od 1.01.1993 r. kiedyto Uchwa- mieszkari i miejsc pobytu ludzi 
Iq Zarzqdu Miejskiego z dnia 16 polqczonej z wyl~garniCi much i 
paidziemika 1992 r. zostal utwo- owad6w - sprawia powaine za
rzony zaklad budietowy - ZarzCjd Qrozenie dla naszego zdrowia I 
Gospodarki Komunalnej i Miesz- srodowiska. Zwraca sifij bowiem 
kaniowej w Nasielsku - zostal za- wifijkszq uwagEil na l1igienf;! jaka 
mkni~ty. powinna panowac w domu, ra-

Stan techniczny bazy I sprzf;!tu cjonalne iywienie, spos6b sto
jest jak gdyby odzwierciedleniem sowania chemicznych srodk6w 
kondycjl firmy, kt6ra przeZyta wie- w rolnictwie zapomlnajqc jak 
Ie trudnoSci w ubieglych latach. szybko nast~puje dewastacja 
Postawione przed niq zadanie - srodowiska. 
eksploalacja urzqdzen komunal- Na pewno wprowadzenie se
nych, ich remont i modernizacja lektywnej zbi6rki odpad6w w 
oraz remonty powierzonych u spos6b zorganizowany - przy 
zasob6w mleszkaniowych - wy- scislym wsp61dzialaniu wiadz 
maga rozwainego podejscia do samorzqdowych mogloby ten 
wielu wainych problem6w w na- stan zmienic. 
szym miescie i gminle. Prowadzenle pozysku surow-

Jak rozwiqzac efektywnie row wt6mych w oparciu 0 pro-
problem odpad6w komunalnych gram podnoszenia swiadomosci 
I poprawic stan techniczny bu- spoleczenstwa 0 konlecznosci 
dynk6w ADM oraz estetyki 010- ochrony srodowiska - opartego 
czenia - to dwa gl6wne tematy na zasadach zapobiegania, przy
reallzowane przez Referat Go- czynowoscl i wsp6ldzialania - na 
spodarki Mieszkaniowej IOczy- pewnopoprawioplacalnosc,adla 
szczania Miasta. producent6w smieci koszty wy-

Przyjrzyjmy sifij bliiej sytuacji; wow I unieszkodliwienia. 
istnlejqce wysypisko w Kosewie Poprawienie stanu teehniczne
wymaga natychmiastowej mod- go sprz~tu i ewentuatnie zakup 
emizacji I uregulowan formalno- nowego np. samochodu bezpyl
prawnych. W przypadku j~o li- n~o ze zgniotem, uzupelnienie 
kwidacji naJeiy przeprowadzlc re- pOJemnik6w -maglby np. kredyl z 
kultywacje - wybudowac nowe - WoJew6dzkiego Funduszu 
moze z gminami sqsiednimi? Ochrony Srodowiska i Gospodar-

Aktualnie uzytkowane nie kl Wodnej, a InwestyCJa zapewne 
spelnia podstawowyeh wymo- splacilaby si~ w eiqgu 2 lat. 
g6w stawianych obiektom tego Stan techniczny budynk6w 
typu - co grozi nalozeniem bar- ADM - wi~kszosci Jest zly. 
dzo wysokich kar przez Woje- Okolo 80% 10 budynkl ponad 
w6dzki Inspekloral Ochrony 30-letnie wymagajqce remont6w. 
Srodowiska. Ubiegloroczne deszcze do

Z1ikwidowanie wylewiska by- kuczliwie odczuli lokalorzy - ml
toby poczqlkiem rozbrajania lej mo sporych naklad6w potrzeby 
"bomby ekologlcznej", odpro- Sq jeszcze duze. 
wadzenie w6d powierzchnio- W przypadku oprawienia 
wych, ogrodzenie terenu - po platnosci istnieje moiliwosc 
uregulowanlu prawnym moglo- zwiEilkszenia zakresu remontow. 
by stworzyc sytuacj~ do prowa- Szczeg61ny nacisk chcemy 
dzenia go w spos6b bezpieczny prnozyc na blJdynkl w centrum 
i kontrolowany. miasta, kt6re nie Sq w najle-

Sytuacja z wywozem nieczy- pszym stanie. Wymiana starych 
stosci w ostatnich 5-ciu latach piecy co, kt6rych remont jest co
przedstawia sifi nast~pujqCo: raz bardziej kosztowny i przejs-

W 199q roku skladowano 12 cie na ogrzewanie gazowe - ko
tysi~cy m nieczystosci stalych, rzystnie wplyn~oby na ochron~ 
po czym nastfijpowal systematy- srodowiska I obnizyloby koszty 
czny spadek i w 1995 r~u skla- za energi~ cieplnq. 
dowano tylko 7 tysi~cy m nieczy- Brak sanitariatu w centrum 
stosci stalych podczas prawle miasta I istnieJqce stare przy na
dwukrotnego wzroslu na slatysty- szych budynkaeh stanowiq row
cznego Polaka. Wnioski Sq jed- niei: powazne zagroienie 
noznaczne. Tylka 10% posesji epidemiologiczn. Dobrze ukla
prywatnych w miescie posiada dajqca sifil wsp6lpraca zwladza
pojemniki typowe na smieci I je mi miasla, zapewnienie fundu
ui:ytkuje, jeszcze ~orsza sytuacja szy w nowym budzecie rokuje 
jest na wsi. Widoki podrzucanych nadziejfil na popraw~ estetyki 
smieci pod pojemniki przy smiet- miasla I jego stan techniczny. 
nlkach budynk6w ADM-u, ezy 
Sp61dzielni Mieszkaniowej SCI zja Kierownik Referatu Gospodar1<i 
wiskiem codziennym. Mieszkaniowej i Oczyszczanla 

Miastaezy konlecznie chcemy polo
Wojciech Suwiriski staG p61dzikim skansenem Eu

ropy. 
Emisja gaz6w powstajqcych z 

domowych palenisk, gdzie spa
la si/il loksyczne odpady, two
rzywa sztuczne, impregnaty itd., 
dlugotrwale przectlOwywanie 



letniq na.ukl; ukonczyla z wynikiem 
bardzo-dobrym I tytu!em magistra. 
W , 990 roku po przejl;ciu opieki 
spo!ecz.nej przez samorzqdy, blerze 
udzial w konkursie na kierownika 
Miejsko-Gmlnnego Osrodka Pomo
cy Spolecznej. kt6ry zdecydowanle 
wygryw,a. Wtym samym roku przed
stawla Aadzle Miejskiej pomysl wy
budowania na bazle jUz nieistnie
jqcego zakladu ELPO nowoczesne
go Centrum Pomocy Spolecznej 
wedlug wzorc6w zachodnlch. Po 
niecalych dwu latach budowy obiekt 
zostaje oddany do uzytku mleszkan
com naszej gmlny. 

W czasie kferowania MGOPS po' 
dejmuje wiele niekonwencjonalnych 
form udzlelania pomocy ludziom po
trzebu/'qcym, kt6re Sq cz~sto wzo
rem d a Innych Instytucji. Za swojq 
pracl; otrzymuje w 1992 roku nagro
dE;! Ministra Pracy i Polltyki Socjalnej 
a takze coroczne wyr6znienia i lisly 
gratulacYlne od wladz woiew6dz

Alicja Tyc kich. 
PoswililcajqC si{l bez reszty pra

Urodzila sil; pod znakiem Ayb w cy nie zapomina 0 podwyzszenlu
1954 roku w Nasielsku. W latach swoich kwalifikacjl. W miesiqcu
1961-69 UCzl;szczala do Szkoly blezqcym ukonczyla dwa kierunkl 
Podstawowej nr 1. Po ukonczeniu studi6w podyplomowych. Na Wy
podstaw6wki podjf;lla dalszq nauk~ dzlale Prawa Unlwersytetu War
w Liceum Og61noksztalCqcym w na szawskiego skonczyla admlnistra
szym mieScie. Swiadectwo matural cj{l a na Wydziale Pedagoglki te
ne uzyskala w 1973 roku. Dalszq goz Unlwersytetu podyplomowe 
naukl; kontynuowala w Studium Me· Studlum Klerowania Instytucjami 
dycznym w Warszawie gdzie uzy Samorzqdowyml I Or5lanlzaCjami
skala kwallfikacje pielf;lgnlarkl. Pler Pozarzqdowy~1. Najwl{lcej wolne
WSZq pra~ podjl;la w Przychodni go czasu Poswll;ca na nauk~ I pra
Aejonowej w Naslelsku. Po skon ce nad nowyml koncepcjaml dzla
czeniu dodatkowego kursu dla pie lania oplekl spolecznej. przygoto
I~gniarek srodowiskowych w roku wala miedzy Innymi calosc!ow<l 
1979 zorganizowata szkolenia dla koncepcJ{l tunkcjonowanla Domu 
tzw. opiekunek domowych. W roku Pomocy Spo!ecznej. kl6ry prawdo
nastlilpnym uruchomila pierwszy podobnie powstanie w budynku by
punkt opiekl nad chorymi w domu lego Domu Dziecka. 
pod patronatem Polskiego Czerwo U ludzi ceni szczeroSC. odpowie
nego KrzyZa kt6ry prowadzila ai: do dzlalnosc llnlcjatyw~. Nle Iubi oblu· 
1992 roku. W , 985 roku podj~a za dy, klamstwa I plotkarstwa. Urlopy 
oczne studia w Instytucie Profilakty stara sl{l sp~dza6 na zwiedzanlu 
ki Spolecznej I Resocjallzacjl Uni ciekawych miejsc w Polsce i Euro
wersytetu Warszawskiego. Pili!Cio- pie. 

000 

Jerzy Roszczenko 

Urodzil slq pod znakiem Skor
piona w listopadzie 1957 roku w 
rodzinie nauczycielskiej. Zonaly. 
Zona Boiena jest dyrektorkq Szko
ly Podstawowej nr 1. Jest ojcem 
czworga dzieci: 14-letniego Danie
la. 12-letniej Agnieszkl, 9·lelniej 
Katarzyny, 6-letniego Tomasza. 
Jego rodzlnnym miastem jest 
Bielsk Podlaski. Tu tez Uczf;lszczal 
do Szkoly Podstawowej i Liceum 
Og6lnokszlalcqcego. W roku t 976 
uzyskal swiadectwo maturalne. 
Nastqpnie r6wnlei w Bielsku Pod· 
laskim konlynuowal naukq w dwu
letnim Pollcealnym Studium Eko
nomicznym. kt6re ukoriczy! w 1978 
roku. W tym samym roku podjql 
studla w WyZszej Szkole Rolniczo
Pedagogiczne] w Sledlcach, kt6re 
ukonczyl w 1982 roku tytulem mgr 
inZ. zootechnika. 

Po ukonczenlu stUdi6w zostaje zerwy w Morqgu. Po 12-miesililcznej 
powo!any do odbycia sluzby woJ sluzbie uzyskal stopien plutonowe
skowej w Szkole Podchorqiych Ae· go podchorqzego. 

SIELSKI 

W roku 1983 sprowadza si{l wraz 
z ionq do Nasielska I podejmuje 
pierwszq pra~ w Wojew6dzkim 0$
rodku Postl;pu Rolnlczego w Pos
wi{ltnem. Po roku pracy zostaje kle· IYGIEI 
rownlkiem zespolu doradc6w tere
nowych w rejonia Naslelsk-Swier

cze. W czasie pracy w WOPA ukon b6w z kamienia szlachetnego. W 
czyl podyplomowe studia na war kwietniu 1995 roku staje do konkur
szawsklej SGGW z zakresu doradz su na stanowisko dyrektora Zarzqdu 
twa rolniczego. W 1987 roku wygry Gospodarki Komunalnej i Mieszka· 
wa konkurs na dyrektora PGA Czaj iowei. wygrywa go pokonujqc 
ki, kt6rym kieruje do sierpnia 1992 trzech kontrkandydat6w. 
roku. Po przejeciu ma/'qtku przez W 1991 roku za udzial w licznych 
Agencje Wlasnosci Ro nej Skarbu cwiczeniach wojskowych zostaje 
Panstwa przez 4 mieslqce przyg6to mlanowany przez Prezydenta RP 
wuje go do prywa.tyzacji. W grudniu podporucznlkiem reze':"'Y. Wojska 
tego roku bierze udzial w przetargu Polskiego. Owa latap6znieJ kandydo
na prowadzenie kierowanego przez wal do Sejmu AP z lisly Katolickrego 
siebie PGR-u, ale go przegrywa_ Komitetu Wyborczego "Ojczyzna". 
Prawle przez caty 1993 rok pozosta Urlopy najch~tnlej sp~dza na Ma
ie bezrobotny. W koricu tegoz roku zurach w swoim domku letniskowym 
zatrudnia siq w dunskim przedsiq oddajqC si~ wlildkowaniu. W domu 
blorstwie Bantex-Poland. W roku choduje rybki akwarlowe. Cenlludzi 
nast{lpnym uruchamia wlasnq firm~ szczerych 0 jednoznacznych posta
zajmujC\cq sie wytwarzaniem wyro- wach moralnych. 

Statystyka przest~pczosci
 
Policjanci z Komendy Policji w mandat6w karnych 0 lqcznej war

Nasielsku podsumowall ublegly rok tosci 4655 zl. W cJqgu 12 miesi~cy 
pod wzg1edem przeSlePCZOSc! na ubieglego roku zanolowano 535 wy
terenie miasta i gminy Nasielsk. jazd6w do zgloszonych zdarzeri. 

0g6lem w 1995 roku popalniono Stwierdzono 265 interwe cjl z cze
5t3 ezyn6w przestqpczych. Z tego go 250 to Interwencje domowe. W 
w 364 przypadkach byly to przestl; areszcie policyjnym zatrzymano 
pstwa krymlnalne. W por6wnaniu z 250 os6b nlekt6re z nich kifkakrot
1994 rokiem wzrost w obydwu kate nie. Podczas dzialan prewencyj
goriach wynosil 25%. nych skontrolowano 1090 pojazdow 

Wykrywalnosc czyn6w przesl/il mechanicznych. Zatrzymano 22 
pczych wyniosla w biezqcym roku prawa jazdy, 28 dowod6w rejestra
60%. Ponadto policjanci sklerowali cyjnych. 
195 wniosk6w do koleglum do 
spraw wykroczen, oraz nalozyli 175 AWK 

Nasielskie dni H.D.K.
 
l okazji dorocznych "Dni Ho honorowe PCK p. dr Lapinskiej 

norowego Dawstwa Krwi", ob za wklad w rozw6j tej szczytnej 
chodzonych pod koniec Iistopa Czerwonokrzyskiej idei na tere
da, w nasielskim Urz~dzie Miej nie naszej gminy, i za opiek~ 
skim odbylo sif;l 26.X1.95 r. uro nad zdrowiem krwiodawc6w. 
czyste spotkanie krwiodawc6w Drugq uhonorowanq dyplomem 
z terenu miasta i gminy zlarzq osobq jest p. Swojak Maryla z 
dem Lokalnym PCK. Wsr6d za Urz!;ldu Miejskiego dzi~ki kt6rej 
proszonych gosci abecni byli: p. staraniom klub ma moi:liwosc 
Kazimierz Bocon - prezes la normalnej pracy_ Dyplom otrzy
rzqdu, p. Wiktor Wiernicki - pre mala lei: p. Zenobia lempicka, 
zes Lokalnej Rady Krwiodaw jedyna krwiodawczyni z nasze
stwa z Pultuska, oraz p. dr. la go terenu kt6ra oddala ponad 6 
pir'lska z Osrodka Zdrowia w Na I krwi. 
sielsku kt6ra opiekuje si~ naszy Odznaczeniami Zasluzany 
mi krwiodawcami. Honorowy Dawca Krwi uhono· 

W klubie HDK istniejqcym rowana 3 osoby. 
przy Urz~dzie Miejskim zrze Obecni na tej milej uroczy
szonyc jest 40 os6b. Oddaly stosci goscie bardzo wysoko 
one w ubleglym roku honorowo ocenili dzialanie Klubu i po
ponad 50 Il<rwi. slawl7 wszyslkich krwiodaw

Najaktwyniejsi dawcy zostali cow. Przy kawie i ciastkach uhonorowani Odnaczeniami 
w milej atmosferze om6wioHonorowymi Polskiego Czerwo
no dzialania zwiqzane z szenego Krzyi:a IV stopnia - to p.p.
 

Kolakowski Zdzislaw, kt6ry od rzeniem honorowego daw

dal ponad 30 I krwi i p. Wasie· stwa krwi na terenie naszej
 
rzynski Marian, kt6ry ma na gminy.
 
swym koncie ponad 23 I hono

rowe oddanej krwt.
 
Wr~czono r6wniei: dyplomy MoW. 

Nasielska statystyka
 
Nasielskiej gminie I miastu w 140 zgon6w os6b, w lym Z terenu 

ubieglym roku przybylo 239 nowo gminy 89 os6b. 
narodzonych obywatell. Stan IUdnosci na koniec 1995 r. 

W zwiqzkl mali:enskle wstqpilo wynosil ok. 19800 os6b. miasto Ii
110 par nowozenc6w. w lym z tere czy!o ok. 7500 os6b, a na terenie 
nu gminy 73 pary. a z miasla Na gminy zamieszkiwalo ok. 12300 
sielsk 37 par. os6b. 

W Urz{ldzie Miejskim zgtoS20no Opr. MW. 



Kro:n.ika Policyj:n.a 
Podczas pr6by wlamania do kiosku Ruchu slojqCego przy ul. 

Mhtnarskiej patrol policyjny zatrzymal dw6ch sprawc6w. Jeden oka
zal si~ mieszkancem Naslelska a drugi Mi~koszyna.·..
 

Do powainego wypadku doszlo na ul. Kosciuszki. Na przecho
dzqcq przez jezdni~ mieszkank~ Winnicy najechal Fiat 126p. Koble
I~ z powai:nymi obraieniami (m.in. pr;kni~cie podstawy czaszki) 
odwieziono do szpitala w Pultusku.·..
 

lui. p~ed Swi~tami nieznani sprawcy dokonali wlamania do 
sklepu ml~snego mieszczCjcego si~ w pawilonie GS-u w Piesciro· 
gach Nowych. lupem wtamywaczy padly wyroby w~dliniarskie oraz 
waga sklepowa. Wlasciciel swoj~ ~traly oszacowal na 2lys. zl. 

.Z06w zn~lezli si.~ a!TIalorz.y zywego inwentarza:. Tym razem w 
mlelscowoSCI LorCIn nleznanl sprawcy wyprowadzlh nOCq z nieza
mkni.;ltej obory dwie klacze i zrebaka. Gospodarz utracone zwierz~
ta wycenll na 6 tys. zt ·.. 

Kolejnq strat~ poni6s1 nasielski GS. Do sklepu spoi.ywczege w 
Psucinie naleiqcego do lej sp6/dzielni dokonano wlamania. Spraw
cy po wyrwaniU krat i drzwi wyniesli ze sklepu alkoholl inne towary 
o l~cznej wartosci 4 tys. zl. Po natrafieniu na slad przest~pc6w 
polrcjantom udalo sil;l odzyskae.c.z:sclup6w. 

Ogromnego pecha mial mieszkaniec Malczyna, kt6ry przyjechal na 
zakupy. do pobliskiego Cieksyna ciqgnikiem URSUS. Zaparkowany 
kole kosclola traktor po pewnym czasie zniknal. Zrozpaczony wlaSciciel 
swoja stratfi wycenil na 8 tys. zl. Ci<jgnika j8k na razie nie odzyskano. ·..
 

Na osiedlu Pilsudskiego w czasie nieobecnosci wlascicieli zlo
dzieje dostali si~ do mieszkania przez balkon. Po wybiciu szyby w 
oknie wtargnC;)li do srodka skCjd wyniesli telewiz.or i inne przedmioty 
o wart.~se~ 1500 zl. Kilka dni wczesniej okradziono mieszkanie przy 
ul. Kilinsklego. Tym razem sprawcy dostali si~ do lokalu poprzez 
wl~z daet1owy. Po splqdrowaniu mieszkania przestfipcy skradli 
m.m. magnetowid i biiuteri~ 0 wartosci 2lys. zl.·..
 

Z zaparkowanej przy ul. Czeresniowej i pozostawionej bez nale
iylej opieki Hondy Civic skradziono wartosciowy radioodtwarzacz 
marki Blaupunkt. Wlasciciel str~lr :"Ycenil na 2500 zl. 

Policjantom z nasielskiego Komisariatu Polieji udale silil znaleze 
na !erenie jednej z prywa!nych posesji naszego miasta maly sklad 
kradzionyeh pojazd6w. Na miejscu, policjanci zabezpieczyli 5 samo
chod6w marki Polonez oraz 1lad~ Samarl;l. Dodatkowo znaleziono 
jui jednego rozmonlowanego Poloneza. jak sif;l okazalo pojazdy 
byly skradzlone na terenie Pultuska i Nowe90 Dworu Mazowieckie
go. Wszyslkich wlascicleli samochod6w juz ustalono. Wartose od
zyskanego mienia wyceniono na 80 tys. zl. Do dyspozycji prokura
lora zatrzymano wlasciciela posesji. Wif;cej szczeg616w w tej spra
wle podamy w jednym z nastl;lpnych numer6w "Zycia Nasielska". 

(apr. AWK) 

Strazackie remanenty
 
Ubiegly rok byl bardzo lrud

nym okresem cl~ikiej wyt~io
nej pracy dla nasielsklej Ochol
niczej Slraiy Poiarnej. Wzrosla 
ilose zdarzen poiarowych zaist
nialych na lerenie miasla i gmi
ny Nasielsk. W roku 1994 bylo 
35 zdarzen poiarowych, a w 
1995 r. bylo icl1 ai. 62 powodu
jqce straty w wysokosci 112lys. 
zl. 

Miesiqcem w kt6rym wystCjpi
10 najwi~cej poiarow byl sier
pien. W 24 akcjach gaszenia 09
nia, cz~sto rozmyslnie zapro
szonego wzi~o udzial 47 stra
iak6w zawodowych 1217 ezlon
kow O.S.P. z t~~enu naszej gmi
ny. NaJspokoJnleJszym mlesiq 
cern byl grudzien kiedy to wystq
pilo 1 zdarzenie poiarowe. 

Statystycznie najwifijcej poia
r6w wystlilpowalo we wtorek, 
srod~ i czwartek, po 11 alarm6w 
poiarowych. 

Jednq z trudniejszych akcji 
naszych straiak6w byl poiar 
cysterny kolejowej do przewozu 
slarki, w dniu 21.11.1995 r. Na 
cysternie zlokalizowanej bez
posrednio za elek1rowozem za
palila si~ siarka, ogien przeni6s1 

si~ do wn~trza cysterny. W akcji 
gaszenia palqcej sifi! siarki bralo 
udzial5 zast~p6w strai.y poiar
nej. Prawdopodobnie przyezy
nq poiaru byly iskry z pantogra
fu elektrowozu prowadzqcego 
sklad pociqgu. Wartose urato
wanego mienia oceniono na ok. 
100 tys. nowych zlotych. 

Akcje ratunkowo-gasnicze 
przeprowadzane Sq niejedno
krolnie w bardzo trudnych wa
runkach, Z narai.eniem zycia 
os6b uczestniczqcych w gasze
nlu poiaru. W ubieglym roku je
den straiak odni6s1 obraienia 
podczas akeji ratunkowej na te
renie gminy Nasielsk. 

Nalezy wi~c doceni6 wysilek f 
trud straiak6w-ochotnik6w, kt6
rzy prowadzq dzialania ratowni
czo-gasnicze bez zadnego wy
nagrodzenia. wspierani finanso
wo tylko przez nieliczne osoby 
prywatne i zaklady pracy. WICj
czenie si~ calego spoleczeri· 
slwa miasta Igmlny Nasielsk do 
wspierania dzialalnosci OSP 
pozwoll skuteczniej dzlalae 
ochotnikom na rzecz bezpie
czenstwa poiarowego. 

oprac, W 

Kampania wyborcza wO.S.P.
 
Na terenie gminy I miasta 

Nasielsk w jednostkach asp 
zostaly przeprowadzone w 
ostatnim okresie zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze. 
Strazacy dokonywali podsu
mowania dzialalnosci w 
1995 r. oraz za okres ostat
nich 5-ciu lat. W biezqcym 
roku na przelomie lutego i 

marca planowany jest kolej
ny Miejsko-Gmlnny Zjazd 
czlonk6w achotniczych 
Strazy Pozarnych. Ma on do
konac oceny dzialania jed
nostek asp, oraz wybrac 
nowe wladze na nast~pne 5 
1at. 

M.W. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

jarzCjca 5wieca woskowa w srebrnym lichtarzu, siedziala sama 
staroscina z drutoWq robotCj w (lilkach. panny respeklowe i 
lowczanka wiqzaly siatk~ do alby i komeiek koscielnych, a pani 
mostowniczyna. kt6ra miala wzrok slaby, kladla kaballil. 

W kancelarii starosty odbywala si~ sesja wieczorna i zapisy
wanIe regestr6w. 

- Anusiu! - przem6wila staroscina, idz zobacz, gdzie jest 
panna slaroscianka i co robi, ie do nas nie przychodzi? 

Anusia wyszla. ale wr6cila p~dem. 
- Panna staroscianka chodzi po bawialni i koronkl;l odmawia 

powiada, ie przyjdzie niedlugo. Oeh! jak tam straszno w bawial: 
ni, m6wila ci<;:ho do lowarzyszek. wialr j~czy lak dusza i deszcz 
w okna bije. Ze tei: si~ panna staroscianka nie boil Ja zmykalam 
co sll przez korytarz, myslalam ie mnie co za glowl;l zlapie! 

- NlemC\dra jestes, przecie daleko do p61nocy, to duchy nie 
cho?Zq, odpowledziala Zuzia i zaczr;ly daleJ iglieami oczka wiqzae. 

,Kledy lak schodzCj w zamku pierwsz~ godz;ny zmroku. pan 
~!kodem laszcz zarzucil kaptur od burkl na glow~, wziql w rlilk~ 
kll s.;lkaty i wyszedl odbye ront. wieczorne obejscie wa!6w i 
zamku. Zwyczajem swoim zaspiewal piesn naboinCl, a byla 10 
piesn wojskowa i dla iolnierzy uloiona: 

Marsz. marsz, me serGe pobudk~ bUe 
slrzelay modlitwy, a ehwal Maryj~, 
BOG la MarYJa jest w tej komendzie, 
Nad Ni? pifilkniejszej w 5wiecie nie blldzie. 
Mam urlop zyeia, nie wiem jak dlugo. 
Wszaki"em tej Pani na wieki slugq 
Oezerterowac ad nie} nie mog{) 
Chat smiere uczyni w mem sereu Irwog{)_ 
WJerz w artykuly macno w tej mierze, 
Bys powinnosei pi/nowal szczerze. 
Pamillla) na to, zes w regymencie, 
Ze nieba dos/ae mozesz w momeneie. 
Czapstrzyki bijq, zamknq forte~ 
SIan do kwatery z wojska ez}owiecze 
Tak ci na/ezy. tam ei isc kaiq, 
A jak nie wstaniesz, z roly wymazq 
Tam ei na/ezy, tam c; i5G trzeba 
Jes/i nie staniesz lam, kwita z nieba •• 

Wlasnie grubym basem konczy! kapilan ostatniq zwrotk~, 
dochodzCjc do pierwszej bramy przy walach, gdy uslyszal. ie 
ktos do niej dzwoni i z wartq rozmawia. 

•• Autorka piesn t(l przep[sala ze spiewnika swej prababki (z r. 1680). 
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cie jej status oraz system skim Liceum kieruje dzjewi~
organizaeyjny szkolnietwa elu dyrektor6w. Pierwszq dy50 lat Liceum Og6lnoksztal~cego 
sredniego w Polsce po dru rektorkq byla wspomniana 

W umowie sporzCldzonej mnazjum bylo plac6wkq sa
31 sierpnia 1946 r. pomi~dzy morzqdowq a nie panstwo
Zarzqdem Miejskim w Nasiel- Wq. Samorzqd zobowiqzal 
ku z JOOnej strony, a ob. Brze si~ jOOnak tylko (na lyle go 

skq Nataliq z Nasielska z dru bylo lylko stat) do wyremon
giej strony czytamy m.in., ie towania budynku szkolnego 
Zarzqd Miejski powierza ob. przy ul. Berka Jaselewicza, 
Natalii Brzeskiej prowadzenie zapewnienia opalu na okres 
samorzqdowego Gimnazjum zimowy i ufundowania sly
Koedukacyjnego w Nasielsku pendi6w dla pi~ciu uczni6w 
jako dyrektorce tegol Gimna Gimnazjum. Poza lym szko
zjum oraz to, ie jest ona upo la miala bye "samowystar
wazniona do zalatwiania czalna we wlasnym zakresie 
wszelkich spraw zwiqzanych i miala si~ gospodarowac na 
z prowadzeniem szkoly zgOO podstawie budietu uklada
nie z wzorcowym statutem nego przez ab. Brzeskq Na
Samorzqdowego Gimnazjum talifi: i Komisje Finansowq 
KoOOukacyjnego w Nasielsku wylonionq. przez ZarzC\d 
wydanego przez Kuratorium Miejski, z lym, ze wysokosc 
Okr~gu Szkolnego Warsza pensji nauczycielskieh b~
wskiego. Te dwa urz~dowe dzie ustalana przez dyrekto
akty daly poczqtek dzisiejsze ra Gimnazjum". W tej sytu
mu Lieeum Og6Inokszta{ aeji cZf;lse koszt6w prowa
~cemu im. Jaroslawa Iwasz dzenia plac6wki w pier
kiewicza. wszych i to najtrudniejszych 

Posiadanie szkoly sred latach po wojnie mUsieli po
niej nobilitowalo nasze mia nosic rodzice. 
steczko i dlatego 0 jej zor W ciqgu p6rniecza szkola 
ganizowanie zabiegali zmieniala swojCl siedzib~, 
wsp61nie nauczyciele, rodzi status i nazw~. W roku 1961 , 
ce, 6wczesne w{adze admi gdy nastala moda na jedena
nistracyjne, no i sama mlo stolatki. siedzib~ LO przenie
dziei. W tym miejscu przypo siono do budynku SP nr 1, a 
rnn~, ze w okresie miedzy na ul. Berka Joselewieza 
wojennym istniala przez kr6t przeniosla siE; SP nr 2. Po 
ki okres szkola srednia. 0 jej wybudowani nowego bu
zlikwidowanie mieszkaney dynku szkolnego przy ul. 
Nasielska mieli przed wojnq Kosciuszki "dw6jka" prze
pretensje do swoieh wladz. prowadzila sit:; do niego, a 
Obecne Liceum przetrwalo Llceum po grunlownym re
jui: 50 lat i wszystkie znaki na moncie gmachu w 1974 r. 
niebie i ziemi wskazujq, ze przy ul. Berka Joselewicza 
juz na trwale wpisalo sie w wr6cilo do swojej pierwszej 
historifi: miasta. siedziby i miesci si!; tam do 

Jak wynika z nazwy szkoly dzisiaj. W zmieniajCleej sifi: 
i odnosnych dokument6w Gi- nazwie szkoly znalazl odbi

giej wojnie swiatowej. I tak w 
latach 1946-1949 bylo to gi
mnazjum samorzqdowe i no
silo nazwe: Samorzqdowe 
Gimnazjum Koedukacyjne w 
Nasielsku: w latach 1949
1950 szkola byla juz lieeum i 
nosila nazwe: Samorzqdowa 
Szkola Og61noksztaleqea 
Stopnia Licealnego: od 1950 
szkola byla juz szkolq pan
stwOWq i do roku 1962 nosila 
nazwe: Paristwowa Szkola 
Og61noksztalcClca Stopnia 
Licealnego; w roku 1962 
otrzymala nazwe: Liceum 
Og61noksztalcqce w Nasiel
sku. W roku 1986 w ezter
dziestq roczniee powstania 
sZkoly odby! si~ I zjazd ab
solwent6w, a centralnym 
punktem tej imprezy bylo na
danie plac6wce imienia Jaro
slawa Iwaszkiewicza. Odtqd 
p~na nazwa jubilatki brzmi: 
Liceumu Ogolnoksztalcqce 
imienia Jaroslawa Iwaszkie
wicza w Nasielsku. 

W ezasie p6lwiecza nasiel

na poczqtku Natalia Brze
ska. Kierowala ona szkolq do 
roku 1951. Kolejnymi dyre
ktorami byli: do r. 1954 - Ka
zimierz Przybysz; do r. 1958 
- Wojcieeh Kozinski; do r. 
1960 - Czeslaw Zielinski; do 
r. 1969 - Wladyslaw Radlin
ski; do r. 1974 - Krzysztof 
Fabijanowski; do r. 1991 
Henryk Sliwinski; do r. 1995 
- Waldemar Zdzieblowski. W 
roku 1995 w wyniku konkur
su na stanowisko dyrektora 
powolany zostal Zdzislaw 
Suwinski. 

W pierwszych lataeh ist
nienia szkola bedqc gimna 
zjum nie wydawala swia
deetw dojrzalosci, absolwen
ei otrzymywali tylko tzw. ma
Iq mature. Po raz pierwszy w 
dziejach szkoly mialo to miej
see w roku 1948. Po uzyska
niu statusu lieeum w roku 
1949, absolwenci konczqey 
szkole w roku 1951 otrzymaJi 
juz swiadectwo dojrzalosci. 

AZ. 

Oyrekcja i Komitet Organizacyjny
 
II Zjazdu Absolwentow Liceum
 

Og61noksztalcqcego w Nasielsku,
 

kt6ry odb~dzie si~ w dniach
 
15 i 16 czerwca 1996 r.,
 

zwracajq si~ z prosbq do absolwent6w, by~ 
Iych nauczycieli i uczni6w 0 udost~pni.enie 
pamiC\tek, dokument6w i zdj~c: z zycia szko
Iy. 

- Klo tam? - zapytal stajqc przy okienku. z kt6rego sie iolnierz 
usunql. 

- Laudelur Jezus Chrystusl - odezwal sie glos meski - jestem 
franciszkanin, kwestarz z daleka, ai: z Gdanska. 

- In saecula saecoulorum! owszem, owszem, wchodi rewe
rendissime. Ale gdziei furmanka? eM tal< per pedes apostolo
rum? 

- Podwi6z1 mnie mieszczanin z Plonska, Ilomoczek zostawi
lem w zajeidzie Balcera w mlasteczku, bo ja nie po kwescie. 
tYlko z inleresem... 

.- No ~ic mi do tego. ale prosze, poprowadz~ zaraz do jasnie 
wlelmoznego slarosty. 

- Panie komendancie - przerwal kwestarz - ja wlasciwie mam 
list do staroscianki r6Zanskiej I jej osobiscie privatissime musze 
takowy dor~zye. Ale dzis pozno, racz mnle wiec waszmo c 
choc u siebie przenocowac. 

Jakos to dziwnie wyglqda m6j dobrodziejul moglibyscie wie
czerz~ zjese. wielmoinemu staroscie si~ poklanic. starosciance 
list oddac, a potem chot i tydzien w zamku spoczywac. U nas 
kwestarz nie nowina. Panslwo poboi.nl, to kai:dego suto obda
rzC!.. Ale ot6i. i moja baszta, prosz~ za mnq. 

Wszedl po wqskich schodach. swiecqe lalark.~ i drzwi olworzyl 
wielkim kJuczem, kt6ry mial za pasem; weszli do sklepionej IZby, 
zarzuconej rozmailymi rupieciami; najwieeej bylo tam przybor6w 
mysliwskich. 
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Przy oknie, na berle, przykuty na laricuszku, siedzial ogromny 
jastrzqb; pisnql i poruszrl si~ nrespoko/·nie. Pan Nikodem pogla
skat ulublenca. postawi latark.~ na slo e i zaczql zukac swiecy 
z lichtarzem. przypatrujqC sie podejrzliwie z boku kwestarzowl, 
kt6ry zdjqwszy zwilgotnialq od deszczu oponcze, usiadl bez 
pytania na zydlu. 

- M6j dobrodzieju - przem6wi po chwili, -woJa wasza, zostan
ciei. u mnia, go5c rozkazuje. a nie gospodarz. Przespicie si/ilIU 
na molm obozowym loiku. a ja si~ wynios~ do mega sqsiada 

urgrabiego, (taK tytul mial pan Jan Zaremba) i am sie poloie 
na lawie. Ale teraz p6jde zameldowac wasze przybycie j85nie 
wielmoi~er:nu staroscie, inacze] bye nie moie, I zaraz pomysle 
o wasze) wleczerzy. 

. Panie komendanciel tylko slowo szlacheckie. ie dzis nic nie 
wspomnicie slarosclance r6ianskiej - zawolal kwestarz za od
chodzqcym. 

Pan Nlkodam juz drzwl zamykal, obejrzal sie raz jeszcze, 
ruszyl ramlonami I wyszedl, m6wiqc: 

- Ki diabel, ale przerai:ony, ie wspomnlal nieczystego pod 
ciemnq noe, przeiegnal sie i do zamku pospieszyl. 

Pan starosla iegnal wlasnia swoich pisarzy i mial przejs6 do 
jadalni, kiedy sie kapitan zameldowal. 

- Jasnie wielmoiny paniel w czasie wieczom~o obejscia 
przybyl kweslarz franciszkanin z Gdanska. z listem lak powiada 
do wielmoinej staroscianki. DZiwny jakis kwestarz, na pana, 

(c.d.n.) 



Nowo otwarty sklep 

o 
poleca 
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I 0 Pi Ijqce Ii m
•Ie estujq wre I ,! 

No i majq racjE? Zresztq z peWnOSClq jut Ich na to nie stac. A WIE?C kledy siE? reklamowac, i jakie 
pieniqdze na to przeznaczy6? Odpowiedz jest prosta: ZAWSZE! Nalezy jednak zaznaczyc, ze 
nie jest bez znaczenia, do jakiego grona odbiorcow ( potencjalnych klientow ) ma trafi6 nasza re 
klama. Nle nalezy tez liczy6, ze moina zrobi6 dobrEj reklamE? "za grosze", nalezy jednak rozwazyc 
skutecznosc kazdej zlotowki na niq wydanej. 0 wypowiedz w tej sprawie poprosilismy lokalnEj 
gazetE? "Zycie Nasielska". 

- Jestem gazetq kupowanq na terenie catej gminy Nas'elsk ! 
- Wedtug ostatnich szacunk6w czyta mnie okoto 2 tys. os6b ! 
- PorownujqC nasze ceny za ogtoszenia reklamowe z cenami 
w innych gazetach dost~pnych na naszym rynku, koszt 
"dotarcia" do kazdej z w/w os6b jest u mnie naj niejszy! 

- Ja si~ po prostu I dziom optacam ! 
o cenach ogloszen i systemie zach~cajqcych naprawd~ znizek 
porozmawiamy z "Zyciem Naslelska " w nastE?pnym numerze. 



Klaudia 1 Krzysztof 
zno-,w Da lepsi! 

Pod koniec ubieglego roku w 
Ciechanowie odbyl si~ final wo
iew6dzki lurnieju tenisa stolo
wego 0 Puchar "Sztandaru Mlo
dych", w kt6rym startowala pi'lt
ka naszych zawodnik6w. 

Tradycyjnie najlepiej wypadli 
nasi mlodzi mistrzowie Klaudia 
Szadkowska i Krzysztof Sta
mirowski. 0 lie Krzysztof nafe
zal do zdecydowanych fawory
low i kazde inne miejsce od pier
wszego byloby dla niego porai
k 'l , dla Klaudii zadanie byto 
Irudniejsze, bowiem w tym roku 
startowala w grupie ze starszy
mi od siebie przeciwniczkami. 
przed turniejem do zdecydowa
nych faworytek w lej kalegorii 
wiekowej nalezaly: Marzena 
Swiniarska i Katarzyna Linkner 
obie z Udzbarka Welskiego. Na
lomiasl do 3 miejsca premiowa
nego awansem do finalu cen
Iralnego prelendowaly cztery 
zawodniczki, a wsr6d nich i na
sza Klaudia. 

Ostatecznie Krzysztof Sta
mirowski w kalegarli chlapc6w 
urodzonych w 1983/84 r. w zde
eydawany spos6b zaj'll 1 miej
~ce nie Irac'le w eatym IUrniej'u 
zadnego seta, natomlast d a 
przeciwnik6w sukcesem byla, 
Jesli udalo si~ komus wyjse z 
tzw. "dziesiCjtki". Z takq grq i 
przy lakiej formie Krzysztof za
pewne WYWa1by i w najslarszej 
kalegorii wlekowej. Bylo to jego 
lrzecie kolejne zwyeililstwo w fi
nalach wojew6dzkich 0 Puchar 
"Sztandaru Mlodych". 

R6wniez Klaudia w kalegorii 
dziewczql urodzonych w 
1981/82 zaj~a 1 miejsee, spra
wlajqc najwililkSZq niespodzian
kli! lurnieju. Najpierw w p6Hinaie 
pokonala licz'lcq si~ w kraju jU
niarkfil Marzenfil Swiniarsk'l 2:1, 

a potem we finale pokonala innq 
faworytklil, dziewiqtq kadelklil w 
Polsce Katarzynfil Linkner w sto
sunkU 2:1 i nlespodzlewanie dla 
wszystkich zabrala "puchar" fa
worytkom. Jesl to oznaka, ze 
Klaudia ma duzy talent i duie 
mozliwosci I 0 ile zawsze lak jak 
w Ciechanowie bfildzie realizo
wala zalozenia swojego trenera 
i swego taty, moze w kategorii 
kadetek wygra6 z najlepszymi 
zawodnlczkami w Polsce. 

Po zakonezeniu zwycili!skie
go finalu lata Klaudii Pan Sla
wek Szadkowski nie potrafil po
wstrzymae lez ze wzruszenia, a 
gdy lrochfil ochlonql, szybko 
pospieszyl do najblizszego skle
pu i wr6cil z szampanem, ki6
rym wsp61nie z innymi opieku
nami uczcil ZwyCifilStwo corki. 

Pozoslali nasi zawodnicy 
r6wniei: wypadli nIeile. Edyta 
Grycz w kategorii dziewczCjt 
urcdzonych w 1985 r. zajl;!la 5 
miejsce, Pawcl Kowalski w ka
tegorll chlopc6w rocznik 
1983/84 zajql7 miejsee (w dru
giej swojej walce pechowo 
wpadl na Krzyszlofa), ale za rok 
~dzie zaliczany do jednego z 
faworyt6w, poniewai bfildzie 
walczyl z r6wiesnikami.. Nieco 
slabiej wypadla Marta Zolnie
rzak, kt6rCj sklasyflkowano na 
miejscu 13-16, ale to tylko dlate
go, ze Marta ostatnio dose; dlugo 
nie trenowala i tak duia przerwa 
odbila sifil na wynikach. 

W lutyrn w Oslrolfilce odbfil
dzie sifil final "centralny", w kt6
rym zar6wno Klaudia jak i Krzy
sztof bl;'dq mieli wiele do powie
dzenia. Nalezy przypomniec, ie 
KJaudia w ubiegtym roku byla 
tryumfator1<'l finalu centralnego 
wyst~puj'lC w kalegorii 1982/83. 

ALS 

Repertuar kina "Niwa" 
25-28.01. 
"Uwolnic orl<fil- 2" przygodowy, prod. USA, godz. 17.00. 
25-28.01. 
"Naiwniak" komedia sens., prod. USA, godz. 19.00. 
01-04.02. 
"Farinelli - ostatni kastrat" obyczajowy, prod. USA, godz. 17.00. 
08-11.02. 
"Snifilty Mlkolaj" komedia prod. USA, godz. 17.00. 
08-11.02. 
"Nell" dramat obyczajowy, prod. USA, godz. 19.00. 
15-18.02. 
"Apollo-13" przygodowy. prod. USA, godz. 17.00 
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POZIOMO 
3 - mocny lrunek, 9 - dawny powoz, 11 - wsr6d palm, - 12 - cyrkowa 

scef!a. 14 - imifil D~sajewa, 15 - imi~ Stanek. 16 - targ, 17 - n09q 
zamlata, 18 ~ obuwle na slotfil, 19 - bles, czort, 20 - greeka boglni 
przeznaczenla, 21 - prz~plywa przez Goleni6w, 22 - nasada, 26 
ansa, 27 - sqczek, 30 - wldoczek na scianie, 34 - ocena, 35 - kieruje 
tratwq, 36 - typ czlowieka, 37 - uktad, soiu5z. 

PIONOWO 
1. - ~ie bral, 2 - wygn~r:iec.:" - bfilben wajskawy, 5 - stan w USA, 

6 - Imlfil Przemy~, 7 - ~linlany Inslrument, 8 - polecenie, rozkaz, 9 
w dZlecinnym wozeczK,u" 1.0 - i61ly owoc, 13 - odnoga, 19 - parla
menlarzysta, 23 - wta.sclclelka psa z elemenlarza, 24 - jeden ze 
zmysl6w, 25 - grecka litera, 27 - sp6d, 28 - cygan, 29 - ...King Cole, 
31 - prawoslawny duchowny, 32 - paleozoik, 33 - ienski glos. 

Rozwi'lzaniem krzyz6wki bfildzie haslo wypisane z kralek ponu
IT!erowanych w pra~ym dolnym rogu. Prosimy nadsylae rozwiqza
nle na a~res redakCJI do 31utego br. Nagroda - niespodzianka ezeka 
na ZWYCI~ZCfil. 

Rozwi~z~nielT! "Panor~~ki SWiqte~znej" bylo haslo: "Pogod
nych S~lqt I Doslego Roku . Nagrodli!-n1espodzlank~ wylosowala p. 
K. SwoJak z Nasielska. Serdecznie gratulujemy. 

ZarzCld Miejski w Nasielsku 

Dzialajqc na podst. art. 18 ust. 2 pkl. 5 Ustawy z dnia 71ipea 1995 
r. 0 zago~podarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415) 
Zarz'ld MleJskl w Naslelsku oglasza, ie w dniach od 18.01.96 r. do 
15.02.96 r., (21 dni roboczych) bwzie wylozony do publicznego 
wglqdu proJekl mleJscowego planu z~gospodarowania przeslrzen
neg~ terenu budownlctwa mleszkanlowego przy ul. Ogrodowej w 
Naslelsku. 

Wnioski i opin!e dotycz'l,ce w/w planu mogq bye skladane do dnia 
6.03.96 r. (14 dnl po uptywle okresu wylozenia) w Urzfildzie Miejskim 
w Nasielsku pokoj Nr 12, tel. 12-664 w. 15. 

Burmistrz Miasla i Gminy 

Zeo¢l __!wtjny; 

A. Ko<dutlrWoI<l. A St"'1'lIrow"'j, A. law.d: . M. W''''''''Y~<N ld~a 1. Z....d1l<J. 
Pro/~ wln~ Oral ~roo:1 r~L."HT'lOW03 ,M (intbeQ<Ja YCIE Ad.... _~: 

Ki"" "N",;," WN~. ul. KoAduozkl 12,1.1. 12·343.
 
S..,d llamanlel<onwt.r""., "GAAFIKA" C~hanow, ul. _i~o4al', t.1 72-26-82.
 
C<Li<: Z.;<lad Wydawnczo-PoIgraflc.zny ..ARJADA- '.0 0""",,,,0.., ul Robtl:nlc<a~, let 72-20-32
 NASI LSKA 


