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Nad bezpieCZrlym dojsclem do szko!y cluwaj'l w tym roku specjalnie prze
szkolone w tym celt.J osoby. 

Wakaeje w tym roku trwaly na terenie naszej gminy b~
dluzej ai 0 jeden dzien. I cho dzie ucz~szcza6 w tym roku 
ciaz uczniom ial jest, ze juz 2928 uczni6w. Z liczby tej 
sj~ skonczyly, to jednak ich 300 os6b to pierwszaki. Od 
twarze w poniedzialek 2 pewnego czasu liezba ucz
wrzesnia weale nie byly ni6w na terenie grniny, zwia
smutne a j na ulicaeh zrobito szcza w miescie si~ zmniej
si~ jakby weselej. sza. W lym roku w lawkach 

Szkoly naszej gminy zosta zasiad/o po raz pierwszy 
Iy przygotowane na czas do mniej nii 3000 dzieci. 
rozpocz~eia zaj~c. Oczywis Rozpoez~/y naukl;) takie 
cie, ie by/oby jeszeze wiele do dwie szkoly srednie. Uczye 
roboty, ale wszys1ko rozbija sifi! w nich bt;ldzie 642 osoby. 
si~ 0 pieniqdze. Tych jak za Do klas pierwszych w tym ro
wsze brakuje. Nie sprawdzily ku przyj~to 209 uczni6w. I tu 
si~ jednak prz8widywania takie przyda/oby si~ wi~cej 

czarnowidzCjcych, i.e z chwilq, pienl~dzy. Kuratorium, ktore 
kiedy szkoly znajdq sif;' na gar prowadzi te szkoty tei nie ma 
nuszku gminy, wszystko si~ ieh za wiele. Raduje jednak 
zawali. Wydaje sif;, ie nasza pi~kna sylwelka rozbudowy
Rada dbac b~dzie 0 szkoty. wanej szkoly zawodowej. 

Do szk61 podstawowych AZ. 

Wholdzie zolnierzom
 
Armii Krajowej
 

Zolnierzami tei Armii byli pocz~ly si~ areszlowania. 
rowniez nasielszezanie. Gestapowcy bezbl~dnie tra
Wielu z nieh za przynalez fiali na cztonk6w organizacji. 
nose do 1ego konspiracyj Niewielu z nich udalo si~ 

nego wojska zaptacilo cen/i przeiyc ob6z tzw. przejscio
najwyzszq - W olierze Wy w Pomiech6wku. Tam 
ojczyznie zlozylo swe mlode torturowani wznosili si~ na 
zycie. Najwi~ksze straty na szczy1y bohaterstwa. Z mi
sielscy akowcy poniesli wios /osci dla Ojczyzny poniesli 
nq 1943 r. Hitlerowcom udalo m/iczenskCj smierC. 
si~ wpase na trop spiskujq Wydawac by si~ mogla, ie 
cyeh. Podejrzewa si~:, ze w po odzyskaniu wolnosci na 
organizacji na terenie Nasiel
ska Niemey mieli swojq wty
czk/i - Polaka zdrajc~. Roz dokonczenie na str. 7 

De anaIne dozynki
 
W Cieksynie
 

Mottem 1egorocznych do
iynek byly slowa: "Chleba 
powszedniego daj polskiej 
rodzinie'·. Odbyly si~ one w 
pierwszq niedziel~ wrzesnia 
w Cieksynie i mia/y wymiar 
dekanalny, poniewaz wZi€7li 
w nieh udzial rolnicy z ca/ego 
dekanatu nasielskiego. 
Przeds1awiciele poszczeg61
nych parafii przybyli na t~ 

uroczystosc z przepi~knie 

wykonanymi wiericami do
i:ynkowymi. Parafialny Kami
leI Organizacyjny pod prze
wodnictwem ks. proboszcza 
Adama Staniszewskiego 
przygotowat si~ niezwykle 

starannie na przYilileie gosci. 
W sklad lego Komitetu weho
dzila Rada Paralialna i Akcja 
Katolicka. 

Centralnq cZ€7SCiq tej uro
ezyslosci by/a koncelebro
wana Msza sw. Przewodni
ezyl jej Dziekan dekanatu na
sielski ego ks. pra/at Kazi
mierz Sniegocki. Koneelebr~ 
sprawowal proboszcz parafii 
Nowe Miasto ks. Jan Maron
ski. Zostala ona odprawiona 
na zewnqtrz kosciola na spe
ejalnie urzqdzonym na tl? 
uroczystosc ol1arzu. W okoli

doko<iczenie na sIr. 4 



ZPRAC ORGAN6W SAMORZ~OWYCH
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20 sif!rpnia ?dbylo Sl~ j~dyne 
w mleslCjcu slerpntu posledze
nie ZarzCjdu Miejskiego. G16w
nym punktem lego spolkania 
by/o zatwierdzenie maleria/6w 
na XXIII sesjfil Rady Miejskiej. 
Zebrani zapoznall sifil ze spra
wozdaniem z realizaeji budi.elu 
za okres 6 miesif;!cy przygoto
wanym przez kom6rkl;! linanso
Wq i zaopiniowanym przez Ko
misi'il BudzelOwq oraz ze sla
nem reallzacji prowadzonych w 
Iym p6/roczu Inweslycji. Wiele 
uwagi poswi~cono przej~ciu za
dania inwestycYJnego - rozbu· 
dowy szkoly w D~binkach ad 
Kuralorium Oswiaty w Ciecha
nowie. Wynika to z laktu przeka
zania z dniem 1 stycznia wszy
stkim gminom w kraju oswiaty 
jako zadania wlasnego. 

Szczeg61nq uwa~'il poswi~
eona przygotowanlu uchwal, 
ktore ma PrzyjClc Rada na naj
blizszej sesji. W sprawie usta/e
nia wysokosci podstawy podat
ku rolnego zgodzono si~ z pro' 
pozycjCj Komisji Budi.elowej, 
aby een~ 1 q i.yta do obliezenia 
tego podatku ustalic na 23 zl. 
Ponadlo zaakceptowano leksly 
uchwal: 0 przekazaniL! w nieod
platne uZlykowanle grunt6w 
Praeowniczym Ogr6dkom 
Dzialkowym; zbycia udzialu we 
wlasnosci dzialek; zmiany w 
planie miejseowego zago
spodarowania w Krzyczkaeh i 
przy ul. Ogredowej. 

Kolejnym punktem obrad by/o 
rozpatrzenie pism kierowanych 
do ZarzCjdu. Ilak postanowiono: 
zaprzesla6 z dniem 20 sierpnia 
naliczania odselek wlascieielo
wi zakladu masarskiego od op
!aty skarbowej nalei.nej ad 
dzierzawy masarni 0 ile nalez
nose gl6wna i dotychczasowe 
oaselki blildCj uiszezone w 
okreslonym lerminie; rozlozyc 

na raty mieszkance Nasielska 
naleinosc z tytulu wykupu loka· 
lu mieszkalnego; umorzyc GS
owi odselki od podatku od nieru
chomosci za miesiCjc czerwlec; 
przekazac do Komisji Infraslru
ktury prosbi? mieszkanc6w 
osiedla Krupka 110 eJektryfikacjf;j 
lej cz~scl miasta z sugesliq, aby 
zadanie 10 zostalo uwzglfi'dnio
ne do realizacji w roku przy
sztym; odpowiedziec na pismo 
Wyzszej Szkoly Humanislyez
nej w Pullusku proszqcej 0 ulun
dowanie slypendium, ie gmina 
nasza JlJz wspiera w r6Zny spo
s6b osoby sludluJ<lee na te] i 
Innyeh uczelnlach; rozpisac 
przetarg na dzieriawf?, dzialki 
przy ul. Slaszica w zwiqzku z 
wnloskiem sCjsiada chcqcego 
wydzierzawi6 len ma!y skrawek 
zieml; poz.ytywnie ustosunko· 
wac si!;J do presby Akcji Katolie
kiej przy paralil sw. Doroly w 
Cieksynie 0 wsparcie linansowe 
dzialalnoscllej organlzacji. W Ie' 
sprawle Burmistrz przeprowadzl 
Jeszcz roz[T1owy. 

Ponadto ustosunkowano sl~ 
do pisma Biura Sejrniku Samo· 
rzqdowego w sprawle nadania 
Odznaki "Za zaslugi dla woj. 
ciechanowskiego". Poslano
wiono wystqplc 0 nadanie tej od
znaki sledmiu mieszkancom 
miasla i gminy oraz mislrzyni 
olimpijskiej Renacie Mauer po
chodzqcej z naszego lerenu. 
Wniosek mieszkar'ic6w ul. Po
ziomkowej z Piescirog6w Sta
rych 0 pomoc w zwodociCjgowa
niu ieh gospodarstw vznanO za 
zasadny. Burmistrz zobowiqzal 
si~ do podj~cia dziaJar'i, aby 
spraw~ zalalwic pozytywnie. 
Wiqze si~ to z koneepcjq zago
spodarowania wody z nowej 
Stacji Uzdalniania. 

Notowa! AZ. 
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Kolejna, 23 juz w tej kadencji 

sesja Rady Miejskiej odbyla 
Sil? w dniu 21 sierpnia. Glow
nym jej celem byte podsumo
wanie dzialalnosci Gminy w 
pierwszym p6lroczu 1996 r. Po 

IYCIE 
NASIELSKA 

tradycyjnych wstfiJpnych pun
ktach programu obrad Prze
wodniczCjCY Rady udzielil g/o
su mieszkancom Gminy przy
bylym na sesjfiJ. Zainteresowa
nl m6wili 0 przydzielaniu mie
szkan, oswietleniu ulic, telelo
nach, asfaltowaniu dr6g i ich 
remontach, wodociCjgowaniu 
wsi. Powr6cila takze sprawa 
targowiska. Dluzszq dyskusj~ 
wywolal problem zwiqzany z 

przylqczeniem bloku przy ulicy 
Starzyr'iskiego do miejskiej 
sieci cieplnej. Blok ten jest 
cz~sciowo wlasnosciCj Gminy 
a cz~sciowo wlasnosciq pry
watnq, poniewaz. niektorzy 
mleszkaricy yo,ykupili lokale na 
w1asnosc. PreSba mieszkan
row jest zasadna, istnieje lez. 
techniczna moiJiwosc przylq
czenia bloku do lokalnej kot
lowni. Wszystko rozbija si~ 0 
pieniqdze. Ustalono jednak 
warunki tinansowania tego 
przedsil;!wzi~ciaoraz warunki, 
Jakie mUSZq bye spelnione, 
aby inwestycja mogla bye roz
poczl;!ta. Wszystko wskazuie 
na to, ze problem ten zostanle 
rozwiqzany. 

Uczne problemy poszcze
g61nych srodowisk zglosill 
Radni w swych interpelacjach. 
Dotyczyly one czystoSci, os
wietlenla ulic, utworzenia no
wego so!ectwa, drag, oplat 
czynszoyo,ych, uhonorowania 
pochodzqcej z naszej gminy 
mistrzyni ollmpijskiej Renaty 
Mauer. 

W kolejnym punkcie doko
nanD zmian w statucie gminy. 
Wynikly one ze zmian dokona
nych przez Sejm w ustawach 
samorzqdowyct'"t. 

Waznym punktem omawia
nym szeroko na tej sesji byla 
sprawa dotyczCjca rozwiqza
nla problemow ekologicznych 
naszego terenu. Wiqze silil to z 
inicjatywq Rady majqcCj na ce
lu zagospodarowanie smieci. 
Mialoby to miejsce na sklado
wisku, ktorego lokallzacjr; 
przewiduje silil W okolicy wsi 
Jask6lowo. Gmina podchodzl 
do rozwiCjzania tego problemu 
z wielkq rozwagCl, aby przez 
odpowiedn'ie dzialania byto nie 
tylko czysciej w calej gminie, 
ale i okolice miejsca skladowa
nia nic na tym nie ucierpialy. 
Nawiqzano kontakt z najle
pszymi specjalistami w tej 
dziedzinie. Temat na sesji re
ferowali przedstawiciele Naro
dowego Funduszu Ochrony 
Srodowiska panowie Grze
gorz Sojski i Krzysztof Choro
manski. Przedstawili oni kon
cepcj~ ekologicznego sklado
wiska oraz odpowiaoali na Iicz
ne pytania radnych, a zwlasz
cza na pytanie radnego z tere
nu, gdzie ma bye zlokalizowa
ne wysypisko. 

W drugiej cz~sci narady yo,y
sluchano szeregu sprawoz
dan. Burmistrz poinformowal 0 
pracy Zarzqdu ad ostatniej se
sji oraz zlozyl sprawozdanie z 
pracy Wydzlalu OSwiaty, Kul
tury I Sportu, ktorym sam kie
ruje. OSwiata podlega "dw6m 

panom" - organem prowadzq
cym jest Gmina, a organem 
nadzorujqcym jest Kuratorium 
Oswiaty w Ciechanowie. 
Wsp6lpraca tych dw6ch orga
now na naszym terenie uklada 
sili'l harmoniJnie. W szkolach 
trwajq intensywne prace re
monlowe i porzCjdkowe, planu
je si~ zainstalowanie central
nego ogrzewanla w szkole w 
Nunie. Istnieje lez potrzeba 
powotanie osoby klerujqcej 
oswiatq w Gminie. 

Okresowe sprawozdania 
zloz.yli tez. przewodniczqcy 
merytorycznycil i innych Koml
sji powolanych przez RadQ. 
Sprawozdania zosla!y przyj~
teo Informacj~ 0 pracy OSrodka 
Pomocy Spolecznej zloiyla 
pani dyrektor Alicja rye. Radni 
z zainteresowaniem wyslu
chali informacji 0 projekcle 
zagospodarowania lerenu po 
bylym Domu Malego Dziecka. 
Ma lam powstac Osrodek 
Opieki Spolecznej dla ludzi 
chorych, ktory ~dzie jedno
czesnie bazq szkoleniowq 0 

zasi~gu krajowym. Projekl ca
lego kompleksu vvyglqda im
ponuj'lCo. W pracach w tej 
dziedzinie zaangaiowani I 
zainteresowani SCI Dur'iczycy. 

Najwaz.niejszym punktem 
tej czl;!sci obrad byto sprawoz
danie z realizaeji budzetu oraz 
prowadzonych inwestycji. Wv
Jasnien w tej sprawie udzielala 
Pani Skarbnik. Sprawozdanie 
zostalo przez Rad~ przyj~te. 

W czasie sierpniowej sesji 
Rada przyj~a m.in. nast~pujq
ce uchwaly: W sprawie 0Jwo
lania nowego solectwa (1 orun 
II); zmlan w miejscoyo,ym pla
nJe zagospodarowania prze
slrzennego (Krzyczki, ul. 
Ogrodowa); zbycia dotychcza
sowym najemcom lokali mie
szkalnyeh; nabycia nieodplal
nego nieruchomosci zabudo
wanej przy ul. Kosciuszki; nie
odplatnego przekazania Pol
skiemu Zwiqzkowi DZialkow
cow w uZylkowanie wieczysle 
gruntow poIoionych przy ul. 
Warszawskiej; zbyeia nieru
chomosei; osiedlenia rodziny 
przesiedlenc6w z Kazachsta
nu; nabyda nieruchomosci 
pod skladowisko; rekultywaeji 
skladowiska smieci we wsi Ko
sewo; ustalenia ceny kwintala 
.iyta do obliczenia podatku rol
nego (23 zl za kwintal). 

POSledzenie Rady zakon· 
czyly odpowiedzi Burmistrza 
na interpelacje Radnych i roz
patrzenle pism skierowanycll 
przez mieszkanc6w do Rady. 

Wynotowal AZ. 



Kronika Policyjna
 
Nasielsk - z garazy przy ul. Warszawskiej skradziono 

motor "Jawa 350", sprawc6w kradziezy - nieletnich - zatrzy
mano, mienie odzyskano. 

Krzyczki - nieznani sprawcy dokonali wlamania do hurtow
ni odziezowo-obuwniczej. Straty oceniono na 67.000 zl. 

Nasielsk - zuchwalej kradzieiy dokonano w Szkole Pod
stawowej nr 2. W Irakcie weselnej zabawy skradziono 
w6dk~ oraz drobne przedmioty blildqce wlasnosci q gosci 
weselnych. 

W Toruniu Dworskim dokonano napadu i cifilzko pobito 
lesniczego z Pomiech6wka. Jednoczesnie sprawcy rozsza
browali samoch6d poszkodowanego, zabierajqc kola, fotele, 
lampy, szyby, na kwot~ 1600 zl. 

Dobra Wola - mieszkancy tej wsi dokonali samosqdu na 
jednej z mieszkanek. Poszkodowanq pobito kijami, skopano, 
powodujqc zlamanie nosa i inne obrazenia. 

Chrcynno - w trakcie rodzinneJ kl6tni pijany mlody czlo
wiek pobil swego ojea. Poszkodowany z Iicznymi obraie
niami trafil do szpitala. 

Policja z Nasielska odnalazla u jednego z mieszkanc6w 
Konar skradziony w Nasielsku rower g6rski. Rower zostal 
zwr6cony prawowi1emu wlascicielowi. 

PiefWsze falszywe nowe 5 zl odkryto w nasielskim banku 
podczas dokonywania wp/aty przez wlasciciela rozlewni wad 
gazowanych z Siennicy. 

Piescirogi - z nowo stawianego budynku przy vi. Makowej 
skradziono materialy budowlane, terakotfil, oraz rower. Straty 
oceniono na kwot~ 5400 zl. 

W SWierkowie dokonano napadu z broniq w rlilku na stacjlil 
ePN-u. W noey po zatankowaniu "Poloneza" dwaj nieznani 
sprawcy groZqC pistoletem zrabowali pieniqdze znajdujqce 
si~ w kasie staeji. 

Nasielsk - nieznani sprawcy dokonali wlamania do miesz
kania p. dr Kozlowskiej przy vI. Warszawskiej. Nie mog<1c 
znalei:e "fant6w" dokonali dewastacji mieszkania. Wlasci
cielka ocenia straty na kwot~ 800 zl. 

W Mi~koszynie po zabawie cif;liko pobito mlodego ucze
stnika zabawy. Sprawcy opr6cz rozboju dokonali zuchwalej 
kradziei.y rozbierajqc poszkodowanego z kurtki i innej garde
roby. 

otic'awsta ystyce
 
Nasielska Policja w eiEjgu I p61rocza br. wszcz~la 194 

dochodzenia. 149 przypadk6w tyczylo si~ przest~pstw krymi
nalnych, takich jak: rozboje, zab6jstwa, kradzieze. 

Ustalono sprawcow 96 czyn6w przest~pczych co daje wy
krywalnose 62%. 

W por6wnaniu do roku 1995 naSlqpi! spadek 0 100 cz)'now 
prZeslf;:pczych dokonanych na terenie zabezpieczanym 
przez nasielski Komisariat Policji. Sporzc'ldzono 90 wnioskaw 
do Kolegium 0 ukaranie. 

Na!oiono 99 mandatow karnyeh za drobne przekroczenia 
na kwot~ 2575 zl. 
, Nasielski Komisariat Policji obsluguje rowniei: 1eren gminy 
Swiercze. Na terenie lej gminy odnotowano 17 przest~pstw 
kryminalnych z czego wykryto 15 sprawc6w tych czynow. 

Wykrywalnose - 90%. 
lClcznie wszcz~to 26 dochodzen i posl~powar'l sledczych. 

Hala sportowa 
Zarzc:jd wysttlpil z wnio

skiem do Urz~du Kultury 0 

dotacj~ na kontynuacj~ bu
dowy hall sportowej. Wszy
stko wskazuje na to, ie po
waina kwota zasili tfi! inwes
tycj~ jeszcze w biezqcym ro
ku. Jeszcze wililkszej kwoty 
nalezy spodziewa6 si~ w ro
ku przyszlym. 

B~dzie dobra 
woda 

W 1ej chwili trwa rozruch 
lechnologiczny nasielskiej 
Stacji Uzdatniania Wody. 
Powolana zostala Komisja 
do uruchomienia tej stacji. 
Przez. pewien czas preble
mem b~dq jeszcze pE;kajqce 
rury. Wiele odcinkow sieci 
miejskiej nie by!a jeszcze wy
mieniana po roku 1945. 

Nowi dyrektorzy 
szk6t 

W szkole w Popowie na
stqpila zmiana na stanowi
sku dyrektora. Na stanowi
sko 10 zostal powrnany pan 
mgr Slefan Sadowski. 

Kadencja dyrektor6w tfWa 
w zasadzie pi~61at. W zwiqz
ku z jej uplywem w kilku 
szkolach Burmistrz po za, 
si~gni~ciu opinii Rady SZkoly 
i organu nadzorujqcego 
szkoly funkcj~ t~ powierzyl 
ponownie dotychezasowym 
dyrektorom. Mialo 10 miejsce 
w SP 2 Nasielsk. SP w Pies
cirogach i SP w Pianowie. 

Gazyfikacja 
Rozpocz~la zosla!a gazy

fikacja ulicy Warszawskiej na 
odcinku od ul. Sosnowej do 
ul. Pilsudskiego. Nitka gl6w
na wykonywana jest na koszt 
gazowni. a przylqcza w Ii
niach rozgraniczajqcych na 
koszt gminy. 

Znowu wybory 
W niedzielf;l 29 czefWca w 

godz. 8.00-20.00 odb<;ldq si1;7 
wybory do Izb Rolniczych. 
Prawo glosowania majq rol
nicy p/acqcy podatek rainy i 
platnicy podatku z dzialow 
specjalnych. W zwiqzku z 
tym powolana zostala w gmi
nie Komisja Okrlilgowa. 
Przewodniczy jej pan Woj
ciech Andrzej Krolak. Komi
sja utworzyla 12 okr~gow 

wyborczych. Z lerenu gminy 
zostanie wy!onionych dwoje 
delegatow do Wojew6dzkiej 
lzby Rolniczej. 

Troch~ 
statystyki 

Gmina nasza liczy 19.429 
mieszkancow. Z lego 11.983 
mieszka na wsi, a 7446 w 
miescie. Przewaza plee pi~k
na. Pan jest 9763, a panow 
tylko 9666. Okazuje si~ jed
nak, ze kobie1y maj<:j przewa
Qlil tylko w miescie, gdzie na 
3828 kobiet przypada tylko 
3618 m~i:czyzn. Natomiast 
na wsi g6rujq mfiizczyzni. Na 
6048 m~zczyzn przypada 
tylko 5935 kobiet. Przyszlosc 
tez nie zapowiada si<; rMo
wo, poniewai:. podobne rela
cje dostrzegamy wsrod pan i 
panow w wieku od 0 do 15 
lat. Gdybym by! mlilskq swat
kq radzilbym mlodym rolni
kom szukac zon w miescie i 
odwrotnie dziewczf;ltom z 
miasta szukac kawalerow na 
wsi. W czasach peerelu na
zywalo si~ to chyba zacies
nianiem sojuszu robotniczo
ehlopskiego. Przyjmijmy to z 
usmiechem. 

AZ. 
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Dekanalne dozynke
 

W Cieksynie
 
dOkonczenie ze SIr. 1 

Starostowie doi:.ynek wr~czajg bochen chleba ks. ziekanowi. 

cznosciowej homilii kazno zyciowe doswiadczenie, ma
dzieja podkreslil rolf;!, jakq jq lepszy OSqd. Zaeh~eat, 

odegrali rolniey w dziejaeh aby ei, kt6rzy ajq chleb, 
naszego kraju. Powiedzial, dzielili siCi3 z tymi, kt6rym go 
i.e rolnik mial swojtl dum~ i brakuje. Przestrzegal, ze do 
swoja godnosc. JakZe cz~- dobrobytu nie moi-emy isc po 

Bochen chleba do podzlalu 0 rzymali rownlez gospodarze GmInY. 

sto jednak obeenie na naszq trupach nienarodzonych
 
wies przenikajq pewne oby dzieci.
 
czaje, kt6re Sq nam obce i W trakcie uroczystosci ks,
 
przynosz q dui.e 5zkody. Dziekan poswi~cil doi.ynko

Zwr6cil uwag~ na potrzebf1 we wience. kt6re nastlilpnie
 
uszanowania ludzi star wzj~ly udzial w uroczystej
 
szych, bo oni majq wi(3ksze procesji. Wazne miejsce zaj


mowaly tei: bochenki chleba 
upieczone z mCjki z tegorocz
nych zbiorow. Na konieclyelE Mszy 'w. starostowie dozy
nek - pani Bozena Wojcik z NASIELSKA Ruszkowa i pan Stanislaw 

Ostrowski wrlilczyli jeden z kwiaty zas rolnikom senio
nieh ks, Dziekanowi. Drugi rom wr~czaly dzieci, z kto
bochen panstwo Barbara i ryeh z pewnosciC;l wiele pos
Tomasz Sawiccy z D~binek wi~ci si~ praey na roli. 
wr$czyli gospodarzom gmi W pragramie uroczystosci 
ny: Przewodniczqcemu Ra znalazl sif;) ponadIa wyst$P 
dy Miejskiej i Burmistrzowi. dziecieeego zespolu fol
Liczymy, ze b(ldq go spra klorystycznego z Golawic 
wiedliwie dzielili. Pozostale oraz aukcja obrazow poda
chleby wr/ilczono przedsta rowanych przez uczni6w Li
wicielom roznych zawod6w ceum Plastycznego z War
zwiqzanych ze wsiC;l. Bardzo szawy i rzeib artysty amato
wai.nym eJementem tegoro ra Wincentego Semata z Ry
cznych uroczystosci doiyn pina. W godzinach popolu
kowych bylo uhonorowanie dniowych odbyl sie koncen 
dyplomami rolnik6w senio zespolu muzycznego z An
r6w z parafii Gleksyn. Wr/il dzina oraz zabawa taneczna 
czyii je przedstawiciele Ko na swiezym powietrzu. 

AZ,mitetu OrganizacyJnego, 

Piknik rodzinny 
Popielzynie 

ZarzCjd Kola Os6b Niepel i slodycze. W niedzielf; byl 
nosprawnych w Nasielsku wyjazd do Jonea na Mszf;! 
nie pozostaje bierny w sto Sw. i na odpust. 
sunku do swoieh czlonk6w, To wszystko co zostalo 
tylko dzialajqc aktywnie or zrobione nie byloby moi:liwe 
ganizuje atrakcyjne wycieez przee Zarzqd i samych nie
ki i pikniki. pelnosprawnyeh, gdyby nie 

W okresie od 31.05.-2.06, ofiarna pomoc ludzi zyczli
41 os6b przebywalo w Lidz wych, kt6rzy w wi~kszosci 

barkLJ Welskim. W dniach 22 przypadk6w sponsorowali 
23.06 w Lelewie zorganizo wyjazdy. Wsrod sponsor6w
 
wany byl piknik rodzinny po byly zaklady panstwowe i
 
wiCjzany z Dniem Dziecka i prywatne. hurtownie, masar

Dniem Sportu. W okresie od nie, piekarnie, kwiaciarnie
 
29.06-13.07 czworo dzieci rolnicy i osoby prywatne, kt6

niepelnosprawnyeh korzy rym niepelnosprawni serde

stalo z turnLJsu rehabilltacyj cznie dzi~kujq za okazanq
 
nego w Giechocinku, oraz od pomoc.
 
14.07-29.07 - 26 czlonkow
 
kola wyjechalo do sanato
 * * * rium w Glechocinku. Ostat
nio w dniaeh 23.08-25.08 w 
Popieli.ynie zorganizowany W czerwcu br. odbylo si~ 

zostal integracyjny piknik zebranie nasielsklego Kola 
weekendowy dla dzieci i Os6b Niepelnosprawnych, 
czlonk6w KON z Nasielska, na kt6rym wybrano nowy Za
Ciechanowa i Plonska, w rzqd w sklad ktorego weszli: 
kt6rym uezestniczylo 150 Jerzy Holender - prezes, Ma
osob. Piknik ten odbyl sie ria Krajza - v-ce prezes. Ma
dzi~ki pomocy i zyczliwosci rek Kucinski - sekretarz, Te
kierowniczki Osrodka Wcza resa Zmyslowska - skarbnik, 
sowo-Kolonijnego "Libella". Pawel Sokolnicki . czlonek 
Na pikniku bawiono sifi! przy zarzqdu. W zebraniu uczest
muzyce "Disco Polo". Pie niczyli: Prezes TWK w Gie
czono kielbaski przy ognl e anowie, Hanna Garno
sku. Uezestniczono w wielu wska. sekretarz TWK Sog
ciekawyeh i atrakcyjnyeh dan Pietrzak, przewodniczq
konkursach. Korzystano z cy sqdu kolezenskiego An
kqpieli wodnych i slonecz drzej Laskowski i przewodni
nych. Wszystkim uGzestni eZqcy Rady Miasta i Gminy w 
kom zmagan konkursowych Nasielsku Tadeu5z Modze
wr(3czono dyplomy, nagrody lewski. 



Spotkanie zdyrektorami Znowy sprz~tamy
 

szkol swiat
 
Wlasciwie przez cale wakacje 

w szkolach trwaly przygolowa
nia do rozpocz~cia nowego roku 
szkolnego. Jednym z elap6w 
tych przygotowar'i byto spotka
nie - narada Burmlstrza z dyre
ktorami szk6! podstawowych. 
Mlalo ono miejsce w oslatnich 
dniach sierpnia. Udzial w nim 
wzi~la r6wniei przedstawicielka 
Kuratorium Oswiaty - starszy wi
zytator panl Maria Szybkie. 
Zgodnie z ustawq oswiatowq 
Gmina jest organem prowadzq
eym szkoly podstawowe (spra
wy finansowe i bytowe), a Kura
torlum organem nadzorujacym 
(gl6wnie nadz6r pedagogiczny). 
Szkoly majq wi~c za sobq dwie 
wladze i chociai cel jest wsp61
ny, to jednak nlekledy mogq po
wstawac problemy. Na SZCZlilS
cie nie ma ich w naszej gminie, 
co swiadczy 0 dobrej wsp6lpra
ey obydwu organ6w zarzqdza
jqcych szkolami. 

Burmistrz zapomal dyreklo
row szk61 z przebiegiem narady 
Kuratora z osobaml zajmujqcy
mi si~ oswiatq w gminach. 
Szczeg61nCj uwaglil zwr6ci! na 
nowellzaejlil Kany Nauczyciela, 
zagroi.enia dla zdrowia i bezpie
czenstwa dzieci, reallzacjlii Na
rodowego programu Zdrowia w 
woj. ciechanowskim i mozliwos
ciach doplaty studiujqcym na
uczycielom do czesnego. Dyre
ktorzy wyposaieni zostali w 
lyeh sprawach w odpowiednie 
materialy. 

Zagadnienia, z jakimi b~dzie 
wyst~powal nadz6r pedaQogi
czny szeroko om6wila Panl Wi· 
zytator. Zwr6cila uwagljl na po
trzeb~ zapoznania rad pedago

gicznych z ustawq 0 systemie 
oswiaty i ustawq Karta Nauczy
ciela, om6wila zadania szk6!, 
problemy rodzin zastlilpczych i 
rodzin ubogich, poinformowala 
o aktualnych kierunkach refor
my edukacji i pracach nad ujed
noliceniem narz~dzi pomiaru 
wynik6w nauezania, przypo
mniala 0 obowiqzuja.ce] szkol~ 
dokumentacji. 

Sprawy finansowania szk61 
omowila pani skarbnik Gminy 
Aniela Rogalska. Zagadnienia 
oswiaty Sq jej bardzo dobrze 
znane, poniewai do pracy IN 

Urz~dzie Gminy przeszla bez
posrednio z Zespolu Ekonomi
ezno-Admillistracyjnego Szk6!. 

Na zakonczenie Pani Wfzyta
tor powiedziala, ie swojCl rollil 
jako przedstawiciela organu 
nadzorujqcego sZkoly rozumie 
w pierwszym rz~dzje jako po· 
moe dyreklorom w realizacji ce
16w oswlatowych. Burmistrz w 
swej koncowej wypowiedzj pod
kreslit, ie jego zadaniem jest 
dbanie 0 dobra szk6t Wyrazem 
tego niech b(ildzie ito, ie prze
widuje silil stworzenie systemu 
nagradzania nauczyeieli, w lym 
zwlaszeza \yeh, kt6ryeh ucznio
wie zajmujCl wysokie lokaty na 
wojew6dzkich konkursach 
przedmiotowych. 

W spotkaniu wzi\1la tei. udziaJ 
pani prezes oddzialu ZNP w Na
sielsku Barbara Kamirlska. W 
swej wypowiedzi podkreslila, ie 
jak do lej pory wsp61praca 
Zwi4Zku z organami szkolnyml 
na naszym terenie uk!ada si(il 
pomyslnie. 
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1 znowu tak jak w po
przednieh dwoeh lataeh 
wezwani jeslesmy do walki 
z kr61em smleciem. Tak, 
krolem. bo jego porzqdkl, a 
raczej nleporzqdki widzimy 
wsz~dzie wok61 nas. W pry
watnyeh rozmowaeh abu· 
rzamy sj~, ze w lasach jest 
pelno smieei. Zasypywane 
Sq rowy przydroi:ne. Czasa
mi trudn przejsc ulicami. 
Kto tak smieci? A maze to 
dzied, kt6re potem pod ezu
lym okiem pan nauczycle
lek bctd q zbieraly po uli
each, lasactl i rowaeh wory 
nieczystosci. Owszem rzu
cajq one nieraz papierki po 
cukierkach ezy lodach, ale 
chyba nie przytaszczyly do 
lasu selek kilogramow zlo
mu, work6w po nawozach, 
ba caJych oloman, na kt6· 
rych spalo niejedno pokole
nie, starych afli, ton gruzu 
Itd_, itd. 

Wydaje si~, ie chyba kai:
dy z nas ma cos na sumieniu 
i dlatego dobrze bytoby, gdy
by nie tylko szkolne dzieci, 
ale kazdy z nas w dniach, 
kt6re ogloszono jako dni 
sprzqtania swiata chwycil za 
miotlE;!, grabie i inne przybory 
i stanCjI do walki z wszech
wladnie panujCjcym krolem 

smieciem. Zaeznijmy ad naj
blizszego otoczenia - ad stry
chow, piwnic i podw6rek. 

Odpowiednie kom6rki 
Urz<;ldu Miejskiego przygoto
waly na ten czas torby folio
we, r~kawice, zorganizowaly 
transport zebranych smieci. 
Dokladne informacje, gdzie i 
jakie smieci mozemy wyrzu
ci6 zostanq podane na oglo
szeniaeh. Wielkie to sprzqta
nie odbywa si~ w dniach 13
5 wrzesnia. 

Przypominamy, ze akcja 
pod naZWq "Sprzqtnie 
swiata" jest akcjq 0 zasi~gu 

mi~dzynarodowym. W Pol
sce patronuje jej Minister 
Edukacji Narodowej, Mini
ster Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa, 
Minister Ochrony Srodowi
ska Zasob6w Naturalnych i 
Lesnictwa, Ambasador Au
stralii w Polsce, Prezes Na
rodowego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Go
spodarki Wodnej Inicjato
rem i wsp6lgospodarzem 
akcji w Polsce jest Polka z 
Australii pani Mira Stanis/a
wska-Meysztorowicz, ko
orydnatorem zas akcji jest 
Fundacja "Nasza Ziemia". 

AZ. 

c.d. Na zamku nasielskim - Anna Zielinska 

Nie darmo Stefan laszcz by! pierws2ym uczniem w puHuskiej 
szkole i nawet ksiqdz Definitor widzqc jego zami!owanie do 
literatury, namawial go zeby wstClpi! do Benedyktyn6w. 

Blisko masztu siedzia/ ksiqdz. Remigiusz z Janem ZarembCl i 
Frankiem Zajqczkowskim, wszyscy ani swojacy z zieml zakro
czymskiej. 

Karmelita chyba jeszcze wililcej zactw.ycony Wislq nlz tamci 
mlodzi. eM dziwnego, urodzi1 si~ w SmosZ8wie.. gdzie ojciec 
jego by! podstaroscim u pana stolnika Lasockiego i wychowa! 
Si(il nad 1q kochanq rzekq. 

A nie widzial Jej lat tylef Toz tu zupelnie inne powietrze, jemu 
siE;! wydaje, ze Jest 0 dwadziescia la1 m!odszym! Jak w Plocku 
Wisl17 zobaczyl, to przez te par~ dni pobylu w mieseie, ciqgle 
nad brzegiem siedzial, i nie m6g1 silil napatrzec na te i6/tawe 
wody. Ona inaczej pjynie, inaczej pluszcze jak inne rzeki, ta 
sliczna Wislal 

A opowiada bez konca: jak ryby lawil, jak na klilpach czaple 
podchodzil, m!ode kuliki na piaskach lapal._. 

Franek slucha z zaj/ilciem, bo przepada za wszelklm lowiec
twem, ksi~dzu tei: tylko powolnego ucha potrzeba. I znowu 
opowiada jak pifilknie, jak wesmo w Smoszewie. Jest tam w 

ogrodzie dCjb odwieczny, jakiego daleko szukac, chyba gdzies 
IV litewskich puszczach, a onai: altana lipowa, zasadzona przez 
nleboszczyka krola Jana. 

Polowal kr61 w puszczy Kampinosklej na iubry i zajechal w 
goscin~ do slarosty zakroczymskiego, Dymitra Lasockiego, a 
na wiecznq rzeczy pamiCltk~ kazal ten wlanek lip zasadzic. 
Rosnq tei, smigajq niebotycznie, jak slawa niesmiertelnego 
bohatera 

I tak pJyn~ll, az sifi! zmierzchac zacz~o. Wiatr ustal, zarzucili 
kotwiclil przy Biskupiej k~pie. Z pierwszym brzaskiem poplyn~li 
znowu, bo wlatr sifi! poruszyl przed wschodem stonea. Jan Miller 
ze sweml knechtaml nle chelal tracic i c!lwilkl. Z wlatru korzystat 
trzeba. 

Minfilli Dobrzyn, Wloc!awek, miasto pil;kne z wysokq tumskq 
wieiq. Bobrowniki zamek okazaly, ale w CZ~SCI W ruinie, potem 
nieszaw~, gdzie nad brzegiem widac rzfildy spiehlerzy zbai:o
wyeh. Juz pi!;lC dni pJynq bez przestanku prawie, totei mladzieiy 
nudzit 5i~ zaczyna. 

Franek utrzymuje, ie krew w nim krzepnie. Fechtujq sifi! 
codzien zapalczywie ze Stefanem, ale to niewiele pomaga. 
Stefan tez, sam z siebie nle konlent, por6wnywa si~ do muchy. 
co grz'i!znie w miodzie. 

Nagle wiatr ustaje. Wszystkie wi~c niezaj~te r~ce m~skie 
zabierajCl sil; do raboty. W poludnie odpoczywajq. Szkuta tez 
p1ynie sennie, tylko spokojnq wodCj niesiona. 
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ANNA LAPINSKA - lekarz 
chorob wewn~trznych uro
dzila si~ pod znakiem Byka w 
1949 r. w Lesznie Wielkopol
skim. Mqi. Kazimierz - ele
ktronik pracuje w Warsza
wie. Jest matkq tr6jki dzieci. 

ucja - 19 lat w biezqcym 
roku rozpoczyna studia. 
Olimpi - 17 lal jest uczenni
Cq liceum Og6lnoksztal
cqcego w Nasielsku i 11-letni 
lukasz uczen Szkoly Pod
stawowej Nr 2. Zarowno lu
cja jak i Olimpia wykazujq du
ie zdolnosci muzyczne. 
Akademi~ Medycznq 

ukor'tczyla w 1973 roku w Po
znaniu. Po sludiach rozpo
cZf,1la prac~ w szpitalu powla

towym w Mif,1dzychodach. 
Nasl~pnie pracowala przez 
kilka lal w szpilalu wojew6dz
kim im. prof. Orlowskiego w 
Warszawie. Przez 2 lata byla 
kierownikiem OsrodkCl Zdro
wla w SuleJowie. 

Pragnqc bye bliiej War
szawy szukala pracy w jej 
okolicy i tak w 1981 roku 
Irafila do Nasielska. Po roz
mowach przeprowadzo
nych z niezyjCjcym jui. dr 
Krolem, oraz naczelnikiem 
miasta i gminy, zdecydowa
la si~ podjClC prac~ w Na
sielsku w owczesnym Os
rodku Zdrowia. Z asiel
skim zwiqzana jest do chwili 
obecnej praeujqc w Przy
chodni Rejonowej. 

Mimo wielu ObOWlqzkow 
znajduje czas na opiekCj 
nad nasielskim kolem Ho
norowych Dawc6w Krwi. 
Jest uczynnq i zawsze slu
zy pomOCq tym, ktorzy si~ 

do niej zwracq. W zyciu pry
watnym najwaznieJszq dla 
niej jest rodzlna, ktoreJ od
daje siE;l bez reszty, oraz 
zcz~scle dzrecl. 
Lubi czytac ksiqiki, 

szczegolnie Norwida I Sien
kiewicza. U IUdzi ceni uczci
wosc i prawd~, Nie znOSJ 
obludy. 

STEFAN SADOWSKI - dy
rektar Szkoly Podstawowej 
W Popowie Borowym. Uro
dzil silil 2 wrzesnia 1962 roku 
pod znaklem Panny Pultu
sku. Jest kawalerem SZko!~ 

podstawowq ukoriczyl w 
1977 r.. a w 1982 r. Liceum 
Og6lnoksztalcqce. W latach 
1982-87 odbywal sludia filo
logiczne na kierunku filol09ia 
rosyjska uzyskujqc dyplom 
rnagislra, W lalach 1988-89 
ukonczyl Szkol~ PodchorCj

iych Rezerwy 0 kierunku 
t!urnacz j~zyka rosyjskiego 
ze stopniem kapral podeho
rqty. W 1989 roku rozpocZi\1 
praclil ja 0 nauczyciel w 
Szkote Podslawowej w Po
powie Borowym, Z kt6rq 
zwiqzany jest do chwili obe
cnej. W biezqcym roku szkol
nym burmislrz Miasla i Gmi
ny powierzy! mu pelnienle 
obowi q zk6w Dyrektora 
Szkoly. 

Na nowym j tak odpowie
dzialnym stanowisku prag
nie dokonae wielu zmian w 
zakresie dzialalnosei kie
rowanej przez siebie pla
cowki. Chce wsp61praco
wac ze wszyslkimi, szcze
galni dziecmi i mlodzie
i.q _ Ma na celu podnosze
nie poziomu oswiaty na te
renie wiejskim, Interesuje 
si~ sportem, szczeg61nie 
pilkq noznq. U ludzi ceni 
odpowiedzialnosc, punktu-

Inose, sumlennosc i efe
klywnosc pracy. Nie znosi 
lenistwa, zaklamania i ob
tudy. 

a lyle stalku kSlqdz Remigiusz zalozy! W1~clerz . na szczfi)S
cie panny Anny, moze sif;l iaka ryba zlaple. Siefan niby zartem 
utrzymuje, ze pewnie 5iatka SIf7 porwie. Franek na przekorf;l 
powlada, i.e ryby nie taki glupie. Prawda jest (posrodku. wpadl 
w sak duzy szczupak, rzuca sil;' rozpaczliwie, Wyeiqgnli1li go i 
zaniesli do pan. 

Starosclna poleclla go kucharzowi. a ze azajutrz byl piq ek, 
bardzo si~ wj~c dobrze zlozyla. 

Ksiqdz zaeh~cony powodzeniem, zaprojektowat. ieby wzi,W 
dwie 16dkl, kl6re SCI uczepione za SzkUlq I na dabre wYJ8chac na 
p%w z sialkq. ktora lezy pod pomoslem, ale Johann sprzeciwi 
si~ lej mitr~dze, a )ego g!os jesl rozslrzygajCjcy. 

Jeszcze jaden dzien ciszy. Sloroscianka kazala krasienka 
wyniesc na poklad, wyszywajq able z AnUlkq szlak na sialee d 
abrusa koscielnego. 

Slarasia macno znudzony, wola do siebie szypra I wypytuJ 
go jak daJeko do Gdanska? Miller zarf;lcza, ie aby wiatr powiat. 
za kilka dni zajadCj. 

Wieezorem slonce czerwono zachodzi. jes WiE;C nadzieja 
upragnionej zmiany. Rzeczywiscle nad ranem zrywa SIfi) burza. 
Podr6i.ni budzq sif;l halasem bieganiem, Irzaskiem; szkuta prze
chyla 511;! na boki. walczy z falCj. Dzrelny szyper mlmo wiehru. 
zdolal rozwinqc mniejszy iagiel, ehwyta wialr z bOku, to na 
jednCl, to na drugq slron~ rzeki przep!ywa i tak umiej~lnie sleruJe. 
ze mimo przeciwnosci plynie szparka. 
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MII1~I, Grudzlqdz I olo iLJZ Zu!awy. Wisia tamaml zwtilzona, 
bieg ma bystrzsjszy, jLJZ szkula nie dba na nie. 

Przeplyn~li kolo slawnego Malbarg , zno '>'u as!rawy i k~py 
drog~ 1m zastE;puJ<l; nareszcl8 zm~czenl I znudzent podr6inl 
dowiaduj<j si~, is wplywaJ"j w Motlaw(l j ie Gdansk juz blisko. 

Zatrzymali sifil jednak 0 jakqs milfil ad portu. Szyper w ladl w 
lodk~. bo musi oplacit mielsce do wylqdowania dla swole) 
szkuly. Przez nl8go tez starosla wyslallis\ do kr61ewicza Kon
S anlego, donoszqc a szczE;sliwy przybyciu narzeczonej. 

Pokojowlec ubrany w barw~ pariskCj. poplynCjI z szyprem. 
zeby IiSI dor(lczyc. Panl8 z8szly przebrac sie w kajucie. Anulka 
zostala na pokladzie Patrzy z roztargnieniem na mijaJ<lce statki 
rlOOzie, a mysll °czem innem. 

- Co si\'! stalo panu Stefanawi? calq podr6i byl 13kl wesaly, 
rozmowny a od paru dnl wyrainie jej unika? Czy si~ pognlewal 
o co?. ale cM jCl to obehodzL. przeclez go przepraszac nie 
b~dzle ... meeh SIt! gnlewa... 

. P6jdl;' naws! do kajuty . mowi do siebie - jeszcze by m6gl 
przypuscic, ze czekam na nl890.. 

Franek swaim zv....yczajem sledzi na poprzecznym drCjQu mao 
szlu, 0 ktory Stefan opiera si~ pleeaml. 

- Zmokla kuro - mowl do niego p6lg!osem - rusz i.e silil! Ty u 
czas traclSZ, a tam twoja panna przyglqda si~ smUlnie Wisis. 
DajE; ci dobrq rad~, Idi. troch~ z niq porozmawiaj. 

Siefan wzruszyl ramionami. 
(c.d.n.) 



W holdzie iolnierzom
 
i eAr Krajowej
 

kiego prezesa Obwodu Put
usk szt AK i pani Marii G6
reckiej corki bestialsko za

ordowanego w Pomiech6
wku Jana Bienka. Wsr6d za

roszonych bylo jeszcze kil
u czlonkow rodzin os6b na

lezqcyeh do AK placowki Na
ielsk. Ziozyli oni kwiaty i za

palili znicze. Kwiaty zlozyly 
iaki:e delegacje niektorych 
szk61 i zaklad6w praey _ pot
kanie przy nasielskim kos
ciele zakonezylo odsplewa
nie przez zebranych Roty. 

iesn ta jest hymnem Swia
towego Zwiqzku Zolnierzy 
AK. 

Dla naszej obywatelskiej 
pami~ci przypominam, kim 
byli w . yciu prywatnym 
czlonkowie nasielskiej plac6

k' AK, kt6rych nazwiska 
znalazly sie na pamiqtkowej 

ablicy: ks. Bronislaw Dobro
wolski - wikariusz parafii Na
sielsk; Stanislaw J~draszko 
dyrektor Spoldzielni "Rolnik" 
w Nasielsku; Stanislaw Ole
ksiak - ogrodnik: Edward 
Krolak - drogomistrz; Antoni 
Sas - rzeinik - wlaseieiel 
sklepu masarskiego; J6zef 
Zal~ski - farmaceuta; Tade
usz Kwiatkowski - urz~dnik 

magistralu; Mieczyslaw a
skowski - wlaseieiel ksi~gar
nl; azimierz Pianowski 
student farmacji; Jerzy Su
winski - student - podchorqzy 
artylerii. Wojciech Chojnacki 
- podchorqzy pionier6w slui.
by czynnej Wojska Polskie
go; Jan Bieniek - organista 
parafii Nasielsk, nauczyciel 
spiewu i muzyki. 

AZ. 

Przemarsz kombalan ki h poez.tow sztandarowych. 

dokonezenie ze str. 1 

ich czesc wznoszone bedq 
pomniki. ic imionami nazy
wane bedCl uliee, szkoly. za
klady pracy. Dziwna to jed
nak by/a wolnosc skoro 0 na
rodowych bohateraeh nie 
wolno bylo m6wic. a ci ktorzy 
przezyli podlegali szykanom 
i 0 ezesto wcale nie mniej
szym od tyeh, ktore slaly sie 
ieh udzialem ze strony ger
manskiego okupanla. Slara
niem pozosta/yeh po nich ro
dzin w wiele lat po wojnie na 
nasielskim koseiele umiesz
ezono w warunkach niemal 
konspiracyjnych niewielkCl 
lablice, na kl6rej zabraklo 

awet znaku - god/a pod kt6
rym walczyli. Na skwerku 
miejskim w 1958 roku posta
wiono zas niewiele m6wiilCq 
namiastke pomnika. 

Legenda tamtych ludzi i 
tamtyeh wydarzen okazala 
sie jednak silniejsza nii: sily, 
kt6re pr6bowaly zniszczyc 
narodowCj pamiec. Wyrazem 
tego byla wzruszajClea uro
czystosc. jaka miala miejsee 
w dniu 15 sierpnia. dniu Mat
ki Bozej w nasielskim koscie
Ie. Zorganizowa! jq Obw6d 
Pu/tusk SWiatowego ZwiClz
ku Zolnierzy Armii K ajowej. 
Cele jej, jak napisano na 

zaproszeniu bylo przywroce
nie godla zamordowanym w 
Pomieeh6wku zolnierzom 
Armii Krajowej w kosciele pa
rafialnym w Nasielsku. Nad 
lablicq upamietniaJCjcCj za
mordowanych zamontowa
no znak - godlo AK. Fundato
rem godla jest pan Zdzislaw 
Goidziewski czlonek AK z 
Bydgoszczy pochodzqcy ze 
Swiercz. 

Uroczystosc rozpocze1a 
sie MSZil Sw. odprawionq 
przez Dziekana nasielsklego 
ksiedz pralata Kazimierza 

niegockiego. Na jej podnio
sly charakter wplynql udzlal 
pocztow sztandarowych: 
Okregu Ciechan6w i Obwo
du Pu/tusk SWiatowego 
Zwiqzku Zolnierzy Armil 
Krajowej. Gminnej Sp61dzlel
ni "SCh" w Nasielsku. szk61 
podstawowych nr 1 i 2 z Na· 
sielska oraz Liceum Og6lno
sztalcqeego. Po Mszy sw. i 

odspiewaniu hymnu .,Bole 
cos Polske" wszyscy obecni 
przeszli pod pamiqtkowq 
tablic~, gdzie poswiecone 
zostalo godlo AK i odm6wio
no modlitwe za zmarlych. W 
dalszej czesci nastqpily oko
licznosciowe przem6wienia 

ana Stanislawa Kaczyn-

W uroezystosci wzi~ly udzial rodzlny pomordowanyeh. 

Komunikat Zarz~du Miejskiego 
w Nasielsku 

Stosownie do art. 18 us!. 2 
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 
94 r. (Oz. U. Nr 89 po .415) 
oraz Uchwaly Rady Miejskie' 
w Nasielsku dnia 21 sierp
ni 1996 r. Nr XXlllf156/96 
zawiadamiam 0 przystCjpie
niu do sporzCjdzenta Zrnlany 
Miejscowego Planu Zago
spodarowania Przeslrzen
nego lerenu poJo:lonego w 
miejscowosci Jaskolowo 
gm. Nasielsk z przeznacze
niem pod urzCjdzenie wysypi
ska Smieci. 

Zainteresowani mogCj 

zglaszac wnioski do opra
cowywanego planu do Urze· 
du Miejskiego w Nasielsku. 
Wydzial Planowania Prze
strzennego, ospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowe/ 
(pokoJ Nr 14 I pi~tro) w 1ermi
nie do dnia 7 paidziernika 
1996 r. 

Zarzqd Miejski w Nasielsku 
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- dokladnie myc r~ce po sko skach ludzi np. kina, kluby itp.; 
rzystaniu z ubikacji i przed kai: - w ral.ie zlego samopoczueia ZCieksyna do Mlawki dym posilkiem; zglasl.ac si~ do lekarza lub pie

- cz~sto i grunlownle wietrzyc I~gniarki. 

Na zdjlilciU: Prochy umleszczano w malych ekturowych trumienkach. 

pomieszczenia; 
- unika6 ludzi chorych, kasz Opracowanie: Dzlal Promocji Zdro

lqcych i kichajqcych; wia i Dz-ial Epidemiologii 
- ograniczyc do minimum Woiew6dzka SlaCja Sanitarno

Epidemiologiczna w Ciechanowieprzebywanie w duzych skupi

n--·----,--~~-,,..---f---,~·~-1-~-·- ..'~H':"J'=~--~i 

I ~ijijl&~©re rpIDft@JJ~, ~i 
~ ..j_ .. __ J I___ _l ..... __.. _.__ .L. 

Kornisariat Policji - 12-207, 12-377 
Ocholnicza Slraz Pozarna - 12-288, 998 
Pogotowie Gazowe - 12-222 
Pogotowie Energetyczne Na - 12-421 (w godz. '1.00-15.00). 
sielsk Po 15.00 Plorlsk - kier. 81, 

leI. 62-26·45 
Pogotowie Wodoeiq~owe - 12-496 
Centrala Telekomunlkacji - 12-401 
Pogotowie Ratunkowe Pultusk - 26-11 

Dyzury aptek 
miesiqc wrzesien 

Apteka mgr Godlewskiej, ui. Kilir'lskiego: 3-10.09; 
16-24.09.96. 

Apteka mgr SWigonlak, ui. Rynek: 11-15.09; 25-30.09.96. 

Dyzur Przychodni Rejonowej w Nasielsku 

Lekarze mlernisci dyzurujq w kai::dCl sobot~ od godl.. 8.00 do 
godz. 12.00. Gabinet zabiegowy czynny jest w kai:dCl sobolfil, nie
dziel~, oraz swifilla w godz. 8.00-10.00. 

Poczta Polska 

Urzqd Poczlowy Naslelsk-1 cl.ynny jest w dni powszednie i pra
cUJqce saboty w godz. 8.00-18.00. 

W walne saboty w godz. 8.00-13.00. 
W niedziel~ UrzCld Paezlowy jesl nieczynny 

Telekomunikacja Polska 

Rol.m6wniea Telekomunikacji Polskiej czynna jest w dni po
wszednie i praeuJqce soboty w godz. 7.00-21.00. 

W niedziele w gOdz. 9.00-11.00. 

o mllosci. Coi sif;) dzieje? 
Serce nagle traci rytm 
Gdy go widzi to szaleje 
80 kocha lak jak nikt 

Ciqgle za nlm wzrok sw6j wodzisz?
 
Myslisz sobie . tak 10 On
 
A czy taki:e mysli a mnie
 
Ten co lak zawladnql mnq?
 

Obiecuje swej dziewczynie
 
Milosc;, wiernosc ai po grab
 
Nie zostawl tel jedynej,
 
Nie odejdzie nigdy jUl..
 

Lecz czy moie wieeznie trwac
 
Tej mllosci pil;'kny kwiaP
 

Opadl jednak z platk6w kwiat
 
Nie, nie moze dlugo trwac.
 
Milosc wie!ka si~ skonczyla,
 
nie przelrwala. nie przeiyla
 

Chlopak rzucil t~ jedyna.
 
Obiecuje milosc innej
 
Nie pami~ta dzisiaj jui
 
Czulych zwierzeri. pi~knych sl6w.
 

MK 

W ubieglym roku pisalismy 0 
ekshumacji proch6w i:olnierzy 
niemieckich z II wojny swiatowej 
z terenu Krzyczek, Siennlcy i 
Nasielska. Pochowano je po
nownie na niemieckim cmenta
rzu wojennym w Mtawce k. Mla

wy. W sierpniu bieiqcego roku 
na terenie naszej gminy byly 
kontynuowane prace ekshuma
cyjne. Tym razem byty prowa· 
dzone w Cieksynie. Wykonaw
Cq zadania i w tym roku byla 
wyspecjalizowana firma .,Gu
lex" z Zamoscia. Nadz6r sanl
tarny sprawowala Terenowa 
Stacja Epidemiologicz-na z Pul
tuska. 

Technika prowadzonych prac 
byla identyczna Jak w rokU ubie
glym. Najpierw na podstawie 
plan6w sondowano miejsce po
ch6wk6w, a nast~pnie dokony
wane odkrywki. Wydobywano 
kosei, kompletowano je j umie
szczano w foliowych workach, 
by nast~pnie zamknqc kosci po
jedyriezych zolnierzy w malych 

Jak. uchronic si~ przed wirusowym
 
zapaleniem opon
 

m6zgowo-rdzeniowych?
 
Wirusowe zapalenle opon 

m6zgowo-rdzeniowyeh jest 
chorobq zakainq. 

Wirusy wywolujqce t~ choro
blilznajdujq sii;! w wydzielinie no
sa, gardla i kate osoby chorej. 

Na wirusowe zapalenie opon 
m6zgowo-rdzeniowych naj
cZlilscieJ zapadajC\ dzleci, a "na)
wi~ksze i.niwo" zbiera one w du
zych zbiorowiskaeh ludzkich -

IyelE 
NASIELSKA
 

teklurowych lrurnienkach. Kaz
da lrumienka zostata starannie 
oznakowana. 

Podzlw osob przyglqdajqcych 
sifil pracom bud,i precyzja z jakCl 
odnajdywane Sq zr6wnane z 
ziemiq zoJnlerskie moglly. Jak 

doskonala byla niemiecka ma
china wojenna. jei:eli w trudnych 
przeelez chwilach odwrotu (gro· 
by p ehodzq z jesieni 1944 (, i 
stycznia 1945 r.) z takq doklad
nosciq chowano poleglyeh i 
zmarJych i.olnierzy, i:e po Iylu 
la1ach moina odnalezc i ziden
tyfikowae pozostaloscl po nich. 

Polegll przYSl.Ji na naSZq zle
milil jako okupanci. Tu na pol
sklej zlsmi pol.ostali i pozostanq 
jui. na zawsze. I choeiai naSZq 
polskq ziemilil podeptali, to w ob
liczu maJes1atu smierci i zgodnie 
z duchem chrzescijar'iskim po
wiedzmy: "Nieeh im ziemia lek
kq blildzle" i pomodlmy si~ za ich 
dusze. 

AZ. 

przedszkola. szkoJy, zaklady 
pracy. 

GI6wne objawy choroby: 
- bole gJowy i mi~snl, 
- bole i sZlywnosc karku, 
- podwyiszona temperatura 

ciala, 
- wymlo y_ 
Przeslrzegajqc zasad higieny 

osobistej I higieny otoczenia 
mozesz ustrzee si~ przed za
chorowaniem! 

Nalezy wi~c bezwzgl~dnie: 
- pic wod~ I mleko tylko po 

przegolowaniu; 
- myc owoce i warzywa przed 

spozyciem; 
- chronic zywnosc przed owa· 

dami; 
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pustaki zuilowe, bloczki betonowe, kostkl BRAUNA, 

kr~gl studzienne oraz parapety lASTRIKO ~ 
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1 MEHLE KUCHENNE
 
z materia16w importowanyph 
on PROJEK1V DO MONTAZU. 

Konkurencyjne ceny!!! 
Produce"t: Kazimierz Dylewski

06-130 Nasielsk, ul.Elektrollowa 10 

OGLOSZE IA DROBNE :
 
* Sprzedam 3,5 ha ziemi na ul.Warszawskiej 

w Nasielsku. 
Wiadomosc: tel. 12-275 

* Wynajm~ rnieszkanie lub kawalerk~. 
Wiadomosc: tel. 12-9 1, 12-952 

BIURO "EPM" zatrudni m,iczyzn 
na stanowiska agentow ochrony, 
( no obiektoch wNowym Dworze Moz, i Leg!onowie ).


Zgtoszenio -osob'lscie wBiurze "EPM"
 
Legionowo, u.Zwyci~twa 40
 

tel. (0-22) 774-94-67, (0-22) 784-56-94
s,.,.... ~ ~~ 

rzyz6wka nr 8/96
 
,:'::: 2 3W.·M 

Poziomo: 3-poako; 7-cenny, S1lochetny metal; 8-dobytek;
9-odcino dop~w wody; 10- stroma, skolno sOono; 14 -anna; 
17 -l0!TIXsl~ni~; 1~ -prz~~lo 1 kok~nu; 19 -.p~ed dziewiqtkq;
23 -zOI~ae Joklegos terytonum, labor' 26 - \-YIrulqcy bqk' 27 - LO
ponsko sztuko uklodonio bukiet6w; 28 -np. Narew lub who· 29
konaq kornowol. ' 

Pionowo: 1- IiScie no IUP~; 2- strzeiony transport; 3- szmer 
niezodowolenio; 4-stolico U~roiny; 5- motykPodr~any nototnik; 
6-z nie~o aekolodoL.11 -bondyJyzmi 12· roj swi~tych kr6w; 
13 -maty okruch skolY; 15 - np. Pocyfik; 16 -bio~ kon; 20· po
lowonie wAfryce; 21 - np. do mielemo kowy; 22 - no niej wylqdo
wol Noe po potopie; 23 -lowiodomienie 1 poaty; 24 - skutek; 
25 -poaqtek wyscigu. 

Rozwiqzonie krzyiowki -znoaenie hose~ prosimy nadsyJai na 
odres Redakcji do dn. 3.10.1996 r. 

Hoslo "ZtE IIELE SIYBKO WIRASTA" brio rozwiqzaniem krzy 
iowki nr 7/96. Nagrod~· niespodziank? wylosowola Pani HalinG 
Osfrawska z Nasielska. Serdwnie grafulujemy ! 
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ofiarnoscl wlascicieli firm: Elektr0r.last, Emilex, Gama, Janpol i 
Sanibud dla zwyciezcow poszczegolnych klasyfikacji przeznaczane 
sCI nagrody rzeczowe. Z kronikarskiego obowiazku nalei.y odnoto
wac fakt wycofania sie z rozgrywek zespoJu z Winnicy. 

Pilkarze rozpocz~li rozgrywki 
Pod koniec sierpnia wznowili 

rozgrywki pilkarze ligi okrl;lgo
wej. Pi/karze "Zbika" z nadzie
jami ruszyli do walki 0 IV ligli!. 
Pierwszy meez na wyjeidzie 
wygrali w Narzymiu 3:0. Nieste

ty, dwa nast~pne to tylko remisy 
na wlasnym boisku. Z PoloniCj 
lIowo 1: 1 i T/ilezq Plorisk 0:0. 

Nalomiast juniorzy w Narzy
miu zremisowali 3:3 a u siebie 
rozgromili lIowo 5:0. 

Liga "Szostek" na finiszu
 
Po dwumiesiE;lcznej przerwie pilkarze Ligi "Szostek" wznowili 

rozgrywki. W sierpniu rozegrano 4 kolejki rundy rewani.owej. Do 
konca zasadniczej cZesci sezonu pozostala do rozegraniad'eszcze 
jedna kolejka, ktora nie bli!dzie miala znaczenia do ukla u tabel 
"Play Off". Przypomnijmy, ze podobnie jak w ubieglym roku gl6w
nym troleum blildzie puchar ufundowanY przez burmistrza. Dzieki 

Ponizej przedstawiamy tebete do "Play Off" oraz lider6w posz
czeg61nych klasyfikacji. Trzy dodatkowe kolejki miedzy czterema 
pierwszymi i trzema ostatnlmi zespotami odb~dq sie w dniach 15, 
22. 29 wrzesnia. 

Tabela Play-Orr Tabela Play-Off 
(mecze 0 I miejsce) (mecze 0 V mlejsce) 

Br. Pkt. Pkt. Br. 
1 . Lotto Sport 
2. AS Spor1owa 
3. Bavaria 

19-12 
16-9 
18-25 

12 
11 
6 

1. Lesna 
2. Fe Sanibud 
3. Manhattan 

12 15-8 
6 12-11 
o 6-14 

4. Sparta 14-21 2 4. KS Wlnnica 
wycofana 

Kr61 Strzelc6w Ranking "Fair-Play" 

33 br. - S. Majewski (Sportowa) 1. AS Sportowa - 18 pkt. 
32 br. - M. Macias (Lotto) 2. Bavaria - 24 pkt. 
24 br. P. Wilga (Bavaria) 3. Manhattan - 14 pkt. 

12-15.09.96_ 
"Szkola czarownic" - film gro

zy, prod. USA, godz. 17.00. 
"Barb wire - zyleta" science

Fiction, prod. USA, godz. 19.00. 
19.-22.09.96. 
"Szklankq po lapkach" - ko

media sensacyjna, prod. USA, 
godz. 17.00. 

"Lek pierwotny" - kryminalny, 
prod. USA, godz. 19.00. 

26-3.10.96. 
"Goofy na wakacjach" - przy

godowy film animowany, prod. 
USA, godz. 17.00. 

26-29.09.96. 
"Erazer - egzekutor" - Film 

sensacyjny. prod, USA, godz. 
19.00. 

4-6.10.96. 
"Twierdza" - sensacyjny, 

prod. USA, godz. 17.00. 
10-13.10.96. 
"Krytyczna decyzja" - sensa· 

eYiny, prod. USA, godz. 17.00. 

"SzkoJa ezarownic" - kilkuna
stoletnia dziewezyna po smierci 
matki pr6buje pope/nic sarno
b6jstwo. Odratowana przenosi 
si~ z ojcem do Los Angeles. W 
nowej szkole poznaje trzy kole

,...... .. - .. - .. - .- - .. - -- - .. - .. 
I R.ep rtu.a..r fibno~ : 

. Kin.a ,.NIW"A99 !. 
Sierpien -96 I 
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"Ll?k pierwotny" . kryminal 
zamordowano arcybiskupa, 
gl6wnym podejrzanym jest chlo
piec z koscielnego ch6ru. Wzie
ty adwokat podejmuJe sl~ )ego 
obrony. WystE?pujq: Laura lin
ney, Richard Gere (129 min.). 

"Goofy na wakacjach" - PeI
nornetrazowy film animowany w 
polskiej wersji iezykowej. Pies 
ojeiec ma psa - syna, kt6ry udaje 
gwiazdora muzyki mlodzie-zo
wej. WysteP podczas sz.kolnej 
uroczystosei wywoluje zachwyl 
mlodziezy i oburzenie dyrektora 
szkoly. Pies - ojciec wymysla 
surowe sankcje... (80 min.). 

"Egzekutor" - sensaeyjny. 
Pracownica departamentu ob
rony odkrywa. i.e urzednicy reo 
sortu pragnq oddac w niepowo
lane r~ce najnowszy typ broni 
strzeleckiej. Spiskowcy ctlcq 
pozbyc si~ koleianki, Dziew
czyna szuka pomocy u agenta 
specjalnego, praCUJ'lcego dla 
Programu Ochrony Swiadk6w. 
Wyk.: Arnold Schwarzenegger, 
Vanessa Wiliams (115 min.) . 

zanki, kt6re wierZil. ze posiada
jq ezarodziejskie moce (czas 
proiekcji - 100 min.). 

"Barb wire· Zyleta" - jest rok 
2017, w Ameryce panuje dykta
tura wojskowa. Dawni przeciw· 
nlcy rei.imu szukajCl azylu w ba
rze, ktorego wlascicielkq jest 
pifilkna i bezwzgledna dziewczy· 
na. Pewnej nocy zjawia sie para 
bojownikow ruchu oporu sciga
nych przez wtadze. Wyk. Pame
la Anderson Lee, Udo Kier (98 
min.). 

"Szklankq po lapkach" - Ko
media sensacyjna parodiuj<jca 
filmy z Jamesem Bondem. 
Agent policji I jego partnerka 
pr6bujq zniszczyc zbrodniczego 
generala. Partnerka ginie pod
czas akcji. Agent postanawia 
wycofac sie ze slui.by, ale swiat
90 nadal potrzebuje. Wyk. Les
lie Nielsen, Nicole te Sheridan 
(85 min.). 

...
 

"Twierdza" - film sensaeyjny. 
Amerykanski genera! wraz z 
grupG\. wiernych iolnierzy opa
nowuje wi~zienie na wyspie AI
catraz u brzeg6w Kalifornl, kt6re 
jest dz.is oblektem muzealnym, 
odwiedzanym przez turyst6w. 
Zamachowcy zqdajq 100 min 
dolar6w okupu. Wladze pr6bujq 
stworzyc ekip~ ktora uwolni za
kiadnik6w. Wyk.: Sean Conne
ry, Nicolas Cage, Ed Harris (136 
min.). 

"Krytyczna decyzja" - film 
sensacyjny. Fundamenlalisci Is
lamscy porywajil samolot pasa
ierski i i.qdajq uwolnienia swe
go aresztowanego przyw6dcy. 
Ekspert od spraw terroryzmu 
twierdzi ze eel uorowadzenia 
jest inny - zamacl1'owcy pragn", 
zrzueic na Waszyn!)ton bomb~ 
o ogromne/ sile razenia. Wyk. 
KUr1 Russe , Steven Segal. Hai
le Berry (133 min.). 

Sympatyk6w i milosnik6w 
kina serdecznie zaprasza
my!11 
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