'~'~N2 (35)
LUTV

-.997
60 QR (6000)

Co zmordercami? Co ztargowiskiem?
Z tym pytaniem zwr6cilis
my si~ do Prokuratury Rejo
nowej w Cieehanowie w roez
nic~ zbrodni w Siennicy.
Dwudzlestego plqtego stycz.
ma br. min~la rocznica smierci
bestialsko zamordowanej rodzi
ny Paristwa Nowak6w.
Tragedia, kt6ra wstrzCjsn~la
calq gminq. ktora glosnym echem
rozeszla sir; po kraju, po dZlS
dzien nie zostala wyjasniona.
Mimo, ie trwa nieustanne sle
dztwo, kt6rym kleruje Prokura
lura Rejonowa w Ciechanowie,
Illordercy w dalszym ciqgu naj
prawdopodobniej przebywajq
na wolnoscl.
Przypomnijmy, ze w6wczas
zostali zamordowani - 15-letni
Marceli, 22-letnia Magda, oraz
ich rodzice Kinga i Janu z I 0
wakowie.
Motywy zbrodni nie byty zna·
ne. Poczqtkowo przypuszczar:lO
ze mordercami byIi Rosjanie. Ze
bye moze byla to zemsta lub
porachunki konkurencji. Brano
tez pod uwag~ rabunek I mord
dokonany przez ludzi dobrze
znanych rodzinie Nowak6w.
Wszystkie wersje sprawdza

no i wiqzano ze sobq. W mir;dzy
czasie wiele podobnyeh mor
derstw dokonano w calym kraju.
W lrakcie trwajqeego przez rok
intensywnego sledztwa Prokura
tura por6wnywala je ze sobOl. W
trakcie tych por6wnan okazalo
Sl~, ie w wielu przypadkach mor
dercy poslugiwali sifil takimi sa
myml kajdankami, takq samq las
mq kr~powali swoje 0 iary, uiy
wali tej samej brani, a wykazaly 10
ekspertyzy kryminallstyczne.
Szczeg61nie w dw6eh przypad
kach mordercy dzialali w identy
ezny spos6b jak w Slennlcy, co
pozwolilo wytypowae grup~ prze
st~PCZq, w ktorej naJprawdopo
dobniej Sq morderey rodziny No
wak6w. Czlonkowie lej ~rupy Sq z
roznych srodowisk i mielseowosc1
i Sq na pewno Polakaml. Majq na
swoim koncie wiele powainych
zbrodni.
Zaslaniajqc si~ dobrem sle
dztwa Prokuratura nie podala
nam, ezy ktos z tel grupy Jest
Jui areszlowany. Zapewnila
jednak, ie juz za kilka tygodni,
a bye moze juz za kilka dnl
poda nam dokladniejsze infor
macje.

Ferie w kinie

W bieiacym roku organizalo
rem ferii zimowydl by! Nasielski
Osrodek Kultury. Mlodzie';' z ca
lego Nasielska i okolic codzlen
nle przez dwa tygodnle zbierala
si~ w nasielskim kin ie, by rywa
lizowac ze sobel przy stole ping
pongowym, bilardowym, gra6 w
szachy, karty i warcaby. Moi:na
tez bylo bezplatnie obejrzec
dwa clekawe filmy. Nie przerwa
Iy swych zaj~6 k61ka dzialajqce
przy Osrodku Kultury. Codzien
nie przez obiekly kina przewijala
si~ ponad setka dzieci i mlodzle
zy. Z film6w skorzystalo ponad
szescset os6b.
Cieszy to, a zarazem smuci,
poniewai: obiekty kina to za ma
Io, aby mozna powiedziec, ie
wszyscy ch~lni mogli oos dla
siebie znaleiC. Wiele os6b

wchodzilo i wychodzito, ponie
si~ na
raz pomiesei6.
Wakacje. ferie I przerwy swi q
teczne - powlarzajq si(l co roku.
wi~e trzeba jui dzis pomysiec
Jak je zorganizowac, by wszyscy
w pelni mogli z nich skorzystac.
Dlalego tei. Nasielskl 05ro
dek Kultury wyslli'puje z propo
zycjq do szk61 by wsp61nie opra
cowa6 na caly rok program zor
ganizowania wypoczynku i roz
rywkl dla dzieci i mlodziezy w
okresie przerw szkolnych.
Nalez.aloby tei wykorzysta6
remizf;' strazaekq. w kt6rej Sq
odpowiednie pomieszczenia do
prowadzenia rMnego rodzaju

WaI nie wszyscy mogli

zaj~c.

als

To juz chyba ostatnie zdj~cje z targowiska na ul. Mlynar
skie]. Decyzjq Rady zmieniona lostala ]ego lokalizacja,
jednak nie znalazla ona uznania wsrod sprzedawc6w. Za
rzqd probuje znalez6 takie mie]sce, ktore byloby do przy
jf;lcia dla Rady, sprzedajqcych i, co najwaznie]sze, dla
kupujqcych.

A
W zwiqzku z nasila]Cjcymi si~ w ostatnim czasie kradzie
iami kieszonkowymi nasielska Policja zwraca sif;l do Sza
nownych Mieszkancow miasta i gminy Nasielsk z apelem
o zwrocenie szczegolnej uwagi na zabezpieczenie toreb
by uniemoiliwic zlodzie]om dokonanie kradzieiy _Szcze
g61nq uwag~ proslmy zwr6cic podczas korzystania z ko
munikacjl PKS i Komunikacji Podmiejskiej, na przystan
kach autobusowych. gdzie latwo jest zlodziejom wywolac
"sztuczny tlok" i dokonac kradzieiy. R6wniei 0 zachowa
nie ostroinosci prosimy podczas dokonywania zakup6w
na nasielskim targu, ktory stal sif;l ulubionym miejscem
dzialania kieszonkowc6w. Starajmy si~ nie pozostawiac
portmanetek na wierzchu zakupow i pamil;ltajmy by nie
odstawiac toreb z zakupami obok siebie podczas oglqda
nia nabywanego towaru_

W slyczniu odbyly sil;!lrzy po
siedzenia Zarzqdu Miejskiego.
Pierwsze spotkanie mia!o miej
see w dniu 13 stycznia i poswi~
cone byio gi6wnie om6wieniu
zadan Gminy w swietle nowej
uslawy 0 wyehowaniu w
trzeiwosei i przeciwdziaianiu
alkoholizmowi. Przepisy uslawy
przyblizyla zebranym kierownik
MGOPS Alieja Tye, kt6ra pelni
funkcj~ koordynalora progra
m6w profilaktycznych. Zarzqd
proponuje, aby uslanowic PaniC!
Kierownik pelnomocnikiem do
spraw rozwiqzywania proble
mow alkoholowych w Gmrnie.
B~dzie Ona przewodniczyla Ko
misji zajmujqcej si~ Iym proble
mem. Sklad Komisji i ]ej pro
gram przedstawiony b~dzie Ra
dzie do zatwierdzenia. Srodkl
na reaJizaejl;l zadan w lej dzie
dzinie b~dC! zarezerwowane w
budzecie. Pochodzic one bedC!
z doehod6w. kt6re wpfynq za
wydawanie zezwoleri ha sprze
dai napoj6w alkoholowych.
IN kolejnyrn punkeie przeana
lizowano realizacje doehod6w w
r. 1996. Jesl ana niezadawala
jqca i rok len zamkniemy niedo
borem. Jego wysokosc nie jest
jeszeze znana, poniewaz wply
wajq oslatnie wplaly i dokumen
Iy.
Poruszona zostala lakie
sprawa targowiska. OeeYZiGl
Rady zmieniono jego lokaliza
cj~. Handluj'lcy zoslali 0 tym
poinformowani. Narasla jednak
sytuacja konfliklowa. poniewai.
handel nadal odbywa SI!;! na uli
cy Mlynarsk1ej. Jeden z ezlon
k6w Zarzqdu zaproponowal in
nq lokalizaeje largowiska, Po
stanowiono zapoznac si~ blii.ej
z proponowanym miejscem.
Ponadlo om6wiono sprawi;!
wynagrodzenia dla komendanta
gminnego asp, wylypowano 3
osoby do prowadzenia pertra
ktaeji ceny grunlu pod skladowi
sko odpad6w, zapoznano si~ z
pJanem pracy Rady w roku 1997
oraz Jeszcze raz przy udziale
prawnika rozpatrzono sprawl;!
bezpanskieh ps6w.
Posiedzenie w dniu 24 slyez
nia rozpoczelo sil;l od wyjasnien
Burmistrza, pani Skarbnik, in
spektora bUdowainego gminy i
jednego z wykonawcow w spra
waeh poruszonyctl przez 3
czionko',v Zarzqdu w pismie do
tyezqcym spraw gospodar
ezych.
Wiele mieJsea na tym spotka
niu zaj!;!lo rozpatrzenle zadan
inwestycyjnyci! w r. 1997. W
zwiqzku z potrzebC! szybklego
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zloienia dokumenlaeji do insty
tueji doflnansowujqcej bUdow~
wodoei q g6w wiejskieh Bur
mistrz uwaza, ZEi naJezy szybko
podjqe decyzj~ 0 kolejnosei wo
dociqgowych wsi. Przewiduje
sil;l, ie w roku 1997 i na pOezql
ku 1998 r. na len eel naleiy
przeznaczyc 1,5 min zt. Uzyska
nie lej kwoty jest mozlfwe jesli
srodki z budzetu i wplat od lud
nosel bfildq zwi~kszone 0 mozli
we do uzyskania dotacje.
Ponadto Zarzqd: przyj'll do
wiadomosci [nformaej~ odnos
nie polrzeby wykonania planu
szczeg61owego zagospodaro
wania teren6w nad rzek q Wkrq;
skierowal do rozpatrzenia przez
Komisje - Roln'l, Infraslruklury i
Ochrony Srodowiska zarzut6w
dotyezqcych lokalizaCji wysypi·
ska smieci w Jask610wie: stwier
dzit, ze podzlat rezerwy budie·
lowe] jest bezprzedmiotowy z
uwagi na to, ie nie splyn~ly do
chody. Slwlerdzono tei, 'le wo
bee niepewnosci co do wyso
kOSCI srodk6w. Jakie mozemy
uzyskac z wydawarua pozwolen
na sprzedai alkoho u (ieh wyso
kosc moze sprawic, ze CZ!;!SC
sprzedaweow zrezygnuje z wy
kupu zezwolen) naleiy opraeo
wac dwa programy profilaklyki
antyalkoholowel - pelny i mini·
malny.
W koneowej cZl;!sci zebrania
tradycYJnie rozpalrzono pisma
skierowane do Zarzqdu. Odpo
wiadaJ<lc na r'ie m.in.: przedlu
zona przedsll;!biorslwu geode
zy)nemu "Adamlr" umow~
dZl8riawy lokalu zwi~kszajqc
Jednoczesnie czynsz 0 20%; po
stanowiono przekazac Informa
cj~ eh~lnemu do nabyeia dziaiki
przy ul. Kilinskiego, ie sprzedai:
dzialki moze naslqpic po wezes
niejszej decyzji Rady w drodze
przetargu nleograniczonego; le
mat remonty drogi we wsi Nowi
flY odlozono do czasu ukoneze
nia budowy wodoclqgu; zadecy
dowano, i.eby wesprzec adap
tacj~ lokalu w Osrodku Zdrowia
w Piescirogach (1000 zl); posta
nowiono utundowac nag rod~
rZeClOWq dla pingpongisty z
Nasielska, kt6ry znalazl si~ w
dziesiqtce najlepszych sportow
c6w wojew6dztwa_ Rozpatrzo
no lei odwolanie kupc6w z tar
gowiska przy ul. Mlynarskiej. W
zwiqzku z przekonaniem wielu
os6b, i.e lokalizacja na ul. War
szawskiej nie byla tratna Zarzqd
spr6buje im i Radzie zapropo
nowac nowGllokallzaCJ~ wzdluz
ul. Wyszynskiego.
Obrady w dniu 31 stycznia
rozpoez~ly si~ od nformaqi
Burmistrza 0 konlroli NIK w za
kresie ochrony Srodowiska. Po
dyskusji, w kt6rej poruszono
szereg zagadnlen z lej dziedzi
ny, ustalono, ie sprawy ezy
stosei i porzqdku zostanq
szczeg6Jowo przedyskulowane

przez Komisj~ merylorycznq
Rady. Do Komisji tej skierowano
lei pismo ZGKiM w sprawie op
iat za omlatanie. wywoienie
smieci i wod~.
W dalszej cz~sci wypraeowa
no propozycj'il czynszu za ui.yl
kowanie wieczyste grunt6w
przez Sp6tdzielni~ Mieszkanio
Wq "Marzenie", przygotowano
projekl uchwaly 0 przekazaniu
ZGKiM skiadnik6w maj'llko
wyeh, om6wiono inweslyeje
gminne w dziale drog, przesu
ni~lo wnioskodawcom termin
plalnosci za wykup zezwolen na
sprzedaz aJkoholu.

Na koniec jeszeze raz wr6co
no do sprawy lokalizaeji targowi
ska_ Wczesnie) ezlonkowie Za
rzqdu odwiedzlli wszyslkie pro
ponowane miejsca, a Burmistrz
rozmawial w lej sprawie z pre
zesem GS. Zobowi<:jzano Bur
mistrza do przeprowadzenia w
tej sprawle rozm6w z kupcami.
Aktualne sCI. dwie propozycje:
przeniesienie calego targu na
ul. Lipowq IUb przygotowanie
placu wzdlui ul. Wyszynskiego.

Notowal AZ.

Kurtuazyjna wizyta
Z kr6tk q wizytq do nowych wladz Zbika przybyli: p. Tomasz
Wudarczyk zajmujqey si~ w Urzl;1dzie Wojew6dzkim sponem 1 p,
Roman Sohrlski kieruj'ley wojew6dzkim sportem szkolnym. Goscie
interesowali si~ planami klubu na najblizszy okres i perspeklywami
jego rozwoju.

Komputeryzacja szk6t
Trwajil in ensywne prace maJqee na eelu zakup i urzqdzenie
pracowni kornpUleroweJ w Szkole Podstawowej nr 2. OZI!;!ki realiza
eji lego zamierzenia duia grupa dzieei lej szkoly mogla b~dzie
bardzo wezesnie poznac zasady obslugi tych nowoezesnych urz<:j
dzen. ZanllT1 to jednak nastqpi najpierw przeszkoleni zostanq na
uezyeiele tel szkoly a nast~pnie nauczyciele innych szk61 z terenu
catej gminy. Planuje si~ bowiem, ze w niedalekiej przyszlosci skom
puteryzowane zostanq wszyslkie szkoly na lerenie gminy.

Z myslij

0

nowym roku sZkolnym.

Wszystko wskazuje na 10, "ie uroczysle rozpoez~cle roku 5zkol
nego szk6i srednieh wojew6dztwa ciechanowskiego odbfildzie si~ 1
wrzesnia w NaSlelsku. Ostatecznq decyzj~ w tej sprawie podejmie
Wojewoda i Kurator. Uroezyslosc ta zwiqzana bl;!dzle z oddaniem
do uiytku nowego bUdynku ZSZ.

Balujemy
Tegoroezny, kr61ki wprawdzie, karnawai w naszym miescie obfi
Iowa! w bale. TradycYJnie juz w Osrodku Pomocy Spolecznej mieli
sw6j bal emeryci i rencisci. Ju:z po raz drugi z rZf;ldu odbyl sifil
Parafialny Bal Charytatywny. Sw6j bal mieli r6wniez mysliwi. Do
lego doliezyc trzeba og6lnodost~pne bale sylweslrowe i karnawa
lowe organizowane przez szkoly.

Zabawy dla dzieci
Ozieci majq rawniei. swoje baJe. W szkolach odbywaly si~zabawy
choinkowe. Okres sWlqleczny byl rowniei okazjq do obdarowywa
nia dzieci, kt6ryeh i.ycie nie zawsze jest radosne. leh ehoinki orga
nizowali i sponsorowali ludzie wrai.liwi na krzywdl;1 drugiego czlo
wleka, a zwlaszeza dziecka Tradycyjnie juz takq irnprezl; zorgani
zowato dla swyeh podopiecznyeh Towarzystwo do Walki z KaJec
Iwem oraz Osrodek Pomocy Spolecznej dla dzieci niepelnospraw
nych skupionych przy teJ Inslylucji. Akcja Kalolicka i Stowarzyszenie
Rodzin Katolickieh po raz drugi goscilo dzieei z rodzin borykajqcych
si~ z roznymi trudnosciami i.yciowymi (0 lej oslalniej imprezie
szerzej piszemy W Innym miejscu).

Ubywa nas
Gmini;! asielsk zamieszkuje obecnle 19.368 os6b. Od wrzesnia
1996 r., kiedy 10 oslatnl raz podalismy dane statystyczne, liczba
mieszkaric6w gminy zmniejszyla sii;! 0 61 os6b (uby!o 40 os6b w
mieseie i 21 os6b na wsi). Nie znamy jeszcze przyczyn lego stanu
rzeczy. w kazdym razie jest to zJawlsko niepokojqce.

Komunikat

W mlesiCjcu styczniu na tere
nie gminy Nasielsk nastqpH
wzrost ilosci wypadk6w drogo
wych spowodowanych trudnyml
warunkami drogowymi. zawa
diack q brawurq kierowc6w, oraz
brakiem wyobraini.
• W Budach Siennickich bfil
dqcy po alkoholu kierowca Fiata
126p zjechal na lewy pas jezdni
i uderzyl w Ladfil. Pasazerkl;!
Fia a odwieziono do szpitala z
podejrzeniem wslrzCjsu m6zgu.
Rozbiciu ulegla rowniez Lada.
• W Pniewie m~zczyzna w
slanie nietrzezwym idi:1c poba
czem drogi nagle wlargnqt pod
kola nadjezdzajCjcego Fiala
126p. Przewieziono go do PUI
luskiego szpitala z urazami glo
wy.
• Cegielnia Psucka - w lej
miejseowosei kierowca "Maz
dy" podezas omijania stojCjeego
samoehodu uderzyl w tyl "Fiata
125p" a nastfilpnie w ogrodzenie
okolicznej posesji. Pasazerk~
"Mazdy" odwieziono ze zlama
nq nogq do szpitala.
• Siennica - z magazyn6w
tutejszego GS nieznani sprawcy
skradli mieszanki zbozowe i
otrl;!by na kwotfil 700 zl.
• Studzianki. Na powracajq
Cq do domu nieletni q dziew
czynt; dokonano napadu I za
straszajqc nozem zgwalcono.
Policja prowadz i Intensywne
sledztwo w celu ustalenia
przesttilpey.
• Prescirogi Nowe . ze sklepu
spozywczego przy ul KoleJowe]
skradziono kas~ fiskaln2j, waglil
elektronic:z:n2j, oraz pieniqdze 0
lqcznej wartosci 7000 zl.
• Budy Siennickie. W zu
chwaly spos6b skradziono pija
nemu ml;!zczyinie kurtk~ dzin-

oraz plenlildze 0 lqczneJ
wartosci 100 zl.
• Nasielsk - ze sklepu spo
zywczego przy ul. Kilinskiego,
po wycifilCiu krat i wybiciu szyby,
skradziono an. spozywcze, pa
pierosy na kwotfil 2500 zl
• Piescirogi Nowe. Nieznani
sprawey po wylamaniu krat
zabezpieczaj2jeyeh I przebEciu
sciany skradli wl;!dliny i art. spo
zywcze 0 wartosci 5000 zt
• Nasielski Komisariat PoliCJi
informuje ie polic)anci z tej jed
nostki w ostatnim czasie odzy
skall wiele rzeczy skradzionych
na terenie miasta i gminy, takich
jak rowery g6rskie, pralki, dywa
ny. Sprawcami kradziezy oka
zali sifil nieletni. Zalrzymano
r6wniez paserow handlujqcych
skradzlonyml rzeczami. Wiele z
odzyskanych rzeczy przekaza
no ,ui prawowitym wlaseicie
10m. Do oddama pozostaly jesz
cze dwa rowery: 1 mt;lski i 1
dziecinny. Osoby pokrzywdzo
ne ktorym skradziono wlw
sprz~t proszone sCj ozglaszanie
si~ do Komisariaru Pollcji w celu
roz poznania swej wlasnosci.
Jest r6wniez do odebrania kur·
tka sk6rzana skradzlona naj
prawdopodobniej osobie znaj
dujqcej
si!;
w
stanie
nietrzeiwym.
R6wniez w styczniu naslel
ska Policja odzyskala telewizor
skradziony w trakcie wlamania
do Szkoly Podstawowej nr 1 w
1994. Ustalono sprawc~ kra
dziezy ktory obecnie jest poszu
kiwany listem gonczyrn i pasera
ktory przejil1 skradziony sprz~1.
Odbiornik telewizYlny przekaza
nO do nasielskiego Osrodka Po
mocy Spolecznej ktarej byl
wlasnoSciEj.

W miesiqcu styczniu na te
renie gminy Nasielsk mialy
miejsce trzy zdarzenia poza
rowe.

stodole. Z pozarem walczyly
asp i 1 J.R.G.
Wlasciciel ocenil straty na
kwot~ 10.000 zL
• Cieksyn. Pozar strawil w
tej miejscowosci remiz~ stra
zack,,! asp. Zniszozeniu
ulegl sprz~t strazacki, moto
pornpy, w~ze gasnicze oraz
samoch6d Zuk. Splonql row
niei: drewniany gara±. Straty
oceniono na kwot~ 50.000 z/
(500 milion6w slarych zlo
tych).

• W Piescirogach Nowych
splonql drewniany budynek
mieszkalny przy dworcu
PKP. W akcji gasniczej braly
udzia/1 zaloga J.RG. z Pul
tuska i 1 zaloga asp z Na
sielska. Straty oszacowano
na kwot~ 2000 zL
• Lelewo - w lej miejsco
wosci splarlql dach na obara

SOWq

3 jednostki

Z dniem 1 Styczllla , 997 roku wesz!a w zycie Ustawa z dn. 13
wrzesnia 1996 r., Oz. U. Nr 132 paz. 622 0 ulrzymaniu czyslosci i
porzqdku w gminach. Ustawa okresla obowiqzkl wlascicieli nieru·
chomosel co do utrzymania czystosci I porz2jdku.
Ustawa nakazuje;
1. Wyposazyt nieruehomosc w urzqdzenia siuzqee do grorna
dzenla odpadow komunalnych.
2. Gromadzenie na terenie nieruchomosci odpadow komunal·
nych w tyeh urzqdzeniaeh.
3. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadow komunalnych.
4. Oezyszcz3nie ze sniegu i lodu oraz innych zanieczyszczen
ehodnEk6w polozonych wzdluz nieruchomosci.
I<azdy wlasclclel nleruchomosei powlnlen udokumentowac wy
woz nieczystosci poprzez okazanie (za ztjdanie Burmislrza lub
upowaznionego pracownika) dowod6w placenia za uslugfil wysta
wionych przez zaklad sWJadczqcy wlw uslugl ewentualnie dow6d
placenia za skladowanie odpad6w wywiezionych wiasnym trans
portem,
Stawkl op!at ponoszonych przez. wlascicieli nieruchomosci za
uslugi w zakresie usuwanla i unieszkodliwiania odpad6w komunal
nycll ustala Rada Gminy w drodze uchwaly.
Uslawa daje mozllwosc nafozenia na obywa ela, ktory nie wyko
nuje w/w obowiqzk6w, kary grzywny.
Jednoczesnie inforumujfil, ze Zarzqd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej dysponuje koszaml na smieei typ SM 110 w cenie
47 zl. Istnieje r6wniez moiliwosc podpisania umowy dzierzawy z
zakladem na w/w kosze.
Burmlstrz
Wojciech Ostrowski

Z czym do pozaru
Na terenie naszej gminy dzia
la 6 jednostek Ochotniczych
Strazy Pozarnych - Nasielsk,
Psucin, Jaskolowo, Cieksyn,
Jackowo, Krzyczki. Owie z nlcti
. OSP Nasielsk i osP Psucin
w!2jczone Sq do Krajowego Sy
s emu Ralowniclwa. Tzw. pal
nose gminy nalezy do najwy
zszych w wojew6dztwie. Do za
dan strazy doszlo ostatnio (a
townictwo techniczne. Strazacy
wzywani Sq do wszelkiego ro
dzaju wypadk6w, W lym tilie
do wypadk6w drogowych.
Wsz~dzie tam, gdzie iest zagro
zonezycie ludzkie, gdziezacho
dzi grozba zniSlczenia (18szego
mienia i to obojt;!tnie panstwo
wego ezy prywatnego wzywana
jest straz. POSllilP techniczny
sprawi!. ze do tych zadan po
lrzeba dobrze wyposazonych,
odwaznych Iwyszkolonych mto
dych ludzi.
Lecz. chociaz potrzebne Sil
rowego rodzaju nowoezesne
urzqdzenia ralownicze, to Jed
nak dJugo jeszcze podstawo
wym sprzli'tem ochotniczych
slrazy poiarnyeh pozostan ie
molopompa i samoct16d. To jest
podstawa.
PrzeglCjdam zestawienia ob
razujqce stan posiadania na
szych gminnych strazy. Dyspo'
nUjq one dziesil;!cioma samo
chodami i pi!;!tnastoma moto
pompami. Ouzo to czy malo?
Statyslyk biorClcy pod uwag~
wielkosc gminy powledzialby,
ze duzo. Strazacy powiedzieJI
by, i.e jeszcze cos by si~ przy·
dalo. Nie dyskutujmy jednak
nad ilosciq. Przypatrzmy sj~ ja
kosci sprZ~lu, jakirn straze dys
ponujil· Jednym z je] wyznaez

nik6w ies wiek urzCjdzenia. Pa
lrZfil na dane stalystyczne i oczy
przeeleram. 6 motopomp, ezyli
prawie po!OI'Ia ma juz ponad 30
lat. Inne Sq nieco mlodsze. Naj
mlodsza motopompa ma lat 13,
a "Urzfildowy" wiek do jakiego
winna bye uiytkowana wynosi
12 Iat. Wniosek WI~C prosty, Ma
my bardzo duzo eksponat6w do
muzeum poiarnictwa Nie lapie]
jest z samochodaml. Dwudzie
stolrzylelni Zuk, dwa ponad
trzydzlestoletnEe Stary to tez
kandydaci do muzeum. Naj
mlodszy z posiadanych sarno·
chodaw ukonczyl juz lat 14. Ta·
kim to podstawowym sprz~tem
nasza straz podqza do Wsp61
noty Europy.
To, ze posiadajqc takl sprzl;!t
strazacy' docierajq do pozarow,
ie nle opuszczajq rqk i pr6bujq
cos robie, ze utrzymujCl sprz~t w
stanie gotowosci bojowej
swiadczy 0 ich poswifilceniu i
ofiarnoScl. Jednak najwi!;kszym
nawet poswi~ceniem i ofiarnos·
ci q nie ugasi si~ pozaru. Dobrze
jeszcze, ze Opatrznosc nad na
mi czuwa i nie wywr6cila ezy
rozszezelnila si~ na naszym te'
renie cysterna z paliwem, gao
zem czy innq trujqcCj Z8wartos
cia. Czy jest jakies wyjscie z tej
sytuacji, jesli weimie sifil pod
uwag~ szczuplosc srodk6w w
naszym budzeeie . oto jest py.
lanie.
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Gdy nauka byta walkq (3)

IYGIE

lia Koci~cka (20) o("az L. Ko
ciclkowa ,(12), £. Zbikowska
(20) i J. Zbikowska (20). Ro
dzenstwo Zolia i Artur Koci~c
OJ uczyli nie tylko w rniescie,
ale i w okolicznych wioskach.
Dzi~ki tym ludziom w lalach
1939-1940 okdo 105 dzieci z
Nasielska moglo zdobyc wie
dZI; w zakresie sZk~ podsta
wowej. Sytuacja dZleci star
szych byta jeszcze trudniej
sza. W ostatnich latach przed
wojnq nie bylo w Nasielsku
szkoly sredniej. W okresie
okupacji nie funkcjonowato
polskie szkolnictwo srednie w
pobliskich wil;lkszych mia
slach. Dlalego cenna byla ini
ejatywa nauczycieli szkrn pod
stawowych, kt6rzy podjl;lli si~
nauczania mlodziezy w zakre
sie dwCch nizszych klas szko
Iy sredniej. I tak Artur Kocif;lCkl
przygolowywal 10 os6b, Zofia
Kocj~cka 5 os6b, Eleonora
~bikowska 4 osoby j Janina
Zbikowska 6 os6b. Nauczanie
'ij zakresie szkcly sredni8/' w
Zabiczynle prowadzit Czes aw
Rzeczkowski.
Wszyscy ei Judzie zasluzyli
sobie na uznanie i pamifjc. W
pierwszym odcinku przyblii.y
lem postac Zofii Kocll;!ckiej. W
tym odcinku sze~zej pisZIil a
pan! Eleonorze Zbikowskiej.
W szkolnictwie pracowala tak
i.e po wojnie. Pracowala w
Szkole Podstawowej nr 1. Byla
mojCj wychowawczyni q. W
czasie wojny przei:yla wielk q
tragedi~. ZginE;lli jej dwaj syno
wie, a w Katyniu zoslal zamor
dowany przez radzieekich en
~awudzisl6w jej mqZ, Stefan
Zbikowski. Do wybuchu wojny
by! takie nauczycielem. Ci~i.
ko ooswiadczona pani Eleono
ra Zbikowska nie zgorzkniala,
nie zamkn~a si~ w sobie. Lu
bila zawsze, gdy po zaj~ciach
do jej pracowni fizycznej przy
chodzlla dzieciarnla, lublla gdy
uczniowie odwiedzali jq w do
mu. A mysmy tak malo 0 niej
wiedzieli, a mysmy tak slabo Jq
rozumieli. DZls nie ma jui. na
wet malego drewnianego do
mku przy ul. Polnej, gdzle mie
szkala, a na jej grobie i symbo
licznym grobie jej m~za - na
uczyciefa i oficera zamor
dowanego w Katyniu lak rzad
ko plonie swieczka - symbol
pamifi)Ci. Tak wlasnie gasnie
ludzka pamif;lc, kt6ra podobna
jest do tych migocqcych plo
myk6w gaszonych byle pod
muchem wiatru.
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W ostatnim odcinku poswi~
conym tajnemu nauczaniu
prZyjrzyjmy si~ blizej lej formie
walki z hitlerowskim okupan
lem prowadzonej na terenie
miasla Nasielska. W miescle
bylo trudniej prowadzic t~ dzia
lalnosc niz na wsi. Wynikajo to
z tego, ze IUdzie zyli tu blizej
sieble, wi~cej by/o niemieckicn
urz~dnik6w, zandarm6w, vol
ksdeutsch6w i zwyktych rodzi
mycll donosicieli. Mimo smier
telnego iebezpieczeristwa
znalazla si~ jednak grupa od
wainych nauczycielek, kt6re
pr6bowaly przeciwstawic Sl~
hitlerowskiemu nauczaniu i
wychowaniu majqcemu przy
gotowac tyiko poslusznego i
niewiele wiedzqcego robotni
ka. PraCE;l SWq rozpoczf;lJy juz
w listopadzie 1939 r. nie cze
kajCjC na czyjes poleeenia ezy
rozkazy. Robily to a czym czy
lamy w odezwie Tajnej Orga
nizacji Nauczycielskiej (TON)
z roku 1942: "Kazde polskie
dzlecko pozoslajqce poza
szkclCj to niebezpieczna slrala
dla narodu. Nauczyciel mus;
uchronic od Irueizny propa
gandy niemieckiej dzieci pol
skie I dac im pelnCj, rzetelnq
wiedz~, na tie k16rej wystCjpi w
catym swym ogromie Polska,
jej dzieje i kultura".
Z dwudziestu nauczycieli,
kl6rzy pracowali w szkole pod
stawowej przed wojnq zaJ~cia
w czasie okupacji na terenie
miasta prowadzilo tylko 7 na
uczycielek i jeden npuczyciel.
Inni mE;lzczyi.ni: S. Zbikowski,
M. Przasnycki, W. Sokoinicki i
J. Heller zostali zmobilizowani
i po zakoriczeniu wojny obron
nej znalei.1i si~ w obozach je
nieckicll. Do Generalnego Gu
bernatorstwa wysiedlono pa
nie: J. Grabowieckq, H. Tar
goriskCj I H. KrClzk6wn~. Maria
Mackiewicz i trzy siostry Mi
lancz przeniosly si~ na wies.
przed wysiedleniem H. Tar
goliska i J. Grabowiecka zdq
zyty na kr61ko podjqc naucza
nle dzieci. Pierwszq p6i:nq je
sieni q 1939 r. i wiosnq 1940 r
uczyla dziesi~c os6b, druga
zas w tym samym czasie zaj
mowala sil; osmiorgiem. Przez
cale pi~c lat pra~ z dziecmi
prowadzila wpomniana we
wczesniejszych odcinkach Zo-

Akcja Katolicka wakcji
Moina powiedziec, l.e organi
zacje Ie w parafiach naszej gmi
ny dopiero raczkuji:j. Jej struktu
ry powslaly lU tak niedawno. Ich
dzialania swiadczq jednak, l.e

Na zdjliiciu:

stycznia, kiedy to wsp61nie ze
Stowarzyszenlem Rodzin Kato
lickich przy wsp61udziale miej
scowych Duszpasterzy zorgani
zowali choinkf;l dla dzieci z ro-

Fragment jaseJek w wykonaniu uczni6w SP nf 2,

jUz okrzeply i stanowi q wazne
ogniwo w zyciu Kosciola po
przez 10, ie umozliwiajq lu
dziom swieckim aktywne wlq·
czenie sif;l w prace podeimo
wane na rzecz bJiznich W jed
nym z poprzednich numer6w
przedstawilismy zadanla reali
zowane przez Akc)f;l w parafii
Cieksyn. Wiernl paralil Na
slelsk tel. mieli moinosc do
strzezenla ludzl zaangazowa
nych w tej organizacji chocla-z
by w okresie Swi~la Zmarlyctl
i Swiq! 60zego Narodzenla,
kiedy to kupowalismy w spe
cjalnych stoiskactl Akcji kwiaty
na mogily, micze oraz strOlkl i
karty swiqleczne. Pieniqdze z
tych akcji organizatorzy prze
znaczyli dla dziecl. Dwudzle
slego drugiego grudnia, w
ostatni q niedziel~ przed swif;l
lami po Mszy Sw. dla dzleci
spolkala obecnyctl mija nie
spodzianka. Do kosciola przy
byl 5W. Mikolaj j wr~czy! zebra
nym dzieciom upominki. Upo
mink6w tych Akcja Katolicka
przygotowata az 500 sztuk.
To, ze pierwsze dzialania
skierowane Sq na dzieci nie
moze nikogo dziwic, poniewal.
one najbardziej odczuwaja
uciazliwosci wynikajqce z
przeobrazen polityczno-go
spoda rczych. Moina powie
dziec. i.e dziecko i rodzina sla
nowi q asnowl; dzialan tych lu
dzi. ChCfl oni bye nie tylko
czlonkami parafialnej wsp61
noty, ale chcq tel. swoje sity,
talenly i moiliwosci lej wsp61
nocie poswi~cic i czynem
5wiadczyc 0 swej wlerze.
Kolejny raz Akcjf;l Katolickq w
akcji dostrzeglismy w dniu 20

dzln, kt6re przezywajq pewne
trudnosci. Impreza odbyla sif;l w
SZkole Podstawowej nr 2. Dzie
ci lej szkoly przygotowane
przez Slostrl; Annf;l i p. Lucynf;l
Pawiak wystctPily, dla swoich
koleg6w i dzieci przybyiych z
innych szk6! parafii, z bardzo
pi~knyml jaselkami. Po przed
stawieniu organlzatorzy zapro·
sili wszystkie dzieci na pocz~
stunek, wsp6inq zabaw~ i do
pami q tkowycl1 zdj~c, kl6re
otrzymajq bezplatnie. Ponadto
265 dzieci obdarowanych zo
stalo swiqlecznymi paczkami.
Same paczki kosztowaly 1750
zl. Plenlqdze nd nie, jak napisa
lern wczesniej, pochodzily ze
sprzedal.y zniczy. stroik6w [la
grobnych i 5wi qtecznych oraz
ze sprzedaiy kalendarzy i swiec
wigilijnych.
Zarobionych pien1lildzy nie
wydano na POczf;lstunek, ponie
wai obficie zaslawione stoty:
ciastem, napojami i owocaml
wzit;lli na swoje barki organiza
torzy - czjonkowl8 AkCJi Katoilc·
kiej i Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich. Bylo ich tak wielu,
ze nle spos6b wymienic wszy
stkich ludzi dobrej woli. Onl zre
sztq nie robi q lego dla pochwa!
I zaszczytow. Jako podzililkowa
nie wystarczy 1m LJsmiech dzie
cka. Prezes Akcji Kalolickiej p.
Halina Kamiriska i prezes Sto
warzyszenia Rodzin Kalolickich
p. Henryka Godlewska z pew
nosclClo Sq zadowolone. a nawel
dumne, ie przyszjo im wsp61
pracowac z tak wspanialymi
ludzmi.
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JerzelkowskiTadeusz U 1'0
dzil sili) w Klukowie w 1921 r. i
tam do 1945 r. pamagal radzi·
com w gospodarstwie rolnym.
W roku 1945 przen losl sie do
Nasielska. Jest od 1947 r. 20
naty - zona Janina pracowa!a
w uslugach. Dochowal Sl~
dwoch c6rek - Anny i Katarzy
ny, oral. jest dziadkiem GZWor
ga wnUczql. Od 19/2 r. mlesz
ka wraz z zonCj w NasielskU,
poniewaz c6rkl po ukor'tczen iu
s2k61 w Warszawie, tam JUZ
pozostaly, zalozyly rodziny i
tam pracujq. Od 1981 roku jest
na erneryturze.
Szko!~ PodstawowCl ukon
czyl w Swierczaeh i do wojny
zdCjzyl ukonczyc 2 klasy Gimna
zJum Kupieckiego w Ciechano
wie. W roku 1945 podjql pract;) w
Szkole Podstawowej nr 2 w Na
sielsku jako nauczyciel niekwali·
fikowany. JednoGzesnie zaczql
zaocznie uzupe!nla6 wykszta!
cenie pedaoogiczne w Rejono
wej KomisJi Ksztakenia Na·

'~Luczycieli w Pultusku. uwienczo
ne w 1952 r. swiadectwem doj·
rzalosci Liceum Pedagogiczne
go. W tymze roku, za dobrq pra
c~ dydaktyczno·wychowawczq
20staj odznaczony Srebrnym
KrzyZern Zaslugi. W 1952 r. In
spektorat Oswiaty w PuMusku
powierzyl mu stanowisko kie
rownika powiatowe~o osrodka
metodycznego fizykl i chemii na
kt6rym pozostal do 1967 r. W
mi~dzyczasie ukonczyl zaocz
nle Studlum Nauczycielskie 0
kierunku fizyka i chemia. By! ini
cjatorem oraz cz!onkiem Koml
tetu Budowy Szko!y Podstawo
wej nr 2 w Nasielsku. Rowniez
byl czjonkiem Komitetu Budowy
Zasadniczej Szkoly Zawodowej
w naszym miescie. W 1968 r.
zosta! powolany przez Kuratora
Okr~gu SZkolnego w Warsza
wie na stanowisko dyrektora tej
szkoly I od poczCltku byl jej orga
nizatorem. Oyrektorowat tel
szkole do czasu przejscia na
emeryturfi), tj. do 1981 r. Praco
wa! w roi.nych szkolach Nasiel
ska.
By! dlugoletnim czlonkiem
Rady Narodowej. czlonkiem jej
prczydium, przewodniczqcym
Komisji Oswiaty. Jako dzialacz
samorzqdowy jest przeciwny
koncepcjl tworzenia struktur po
wiatowych. Zwiqzany by! taki.e
z Gminnq Sp61dzielniq "S.Ch."
w Nasielsku. W tej il1stytuejl by!
przez kilkanascie lat czlonkiem
Rady Nadzarczej.
Lubl w wolnych chwilach ezy
tac literaturl;! klasycznq, sluchac
muzyki perowej, operelkowej
oraz rozrywkowej 2 lat przedwo
jennych I lat 60-tych.
U ludzi ceni pracowitos6. 1'28,
\elnos6. obowi'lzkowosc.

c.d. - Na zamku nasielskim - Anna Zieliriska
Anusia zbiera calq odwag~, idzie... przezegna!a si~, pchn~a
drzwi... staie przed dzmdklem zmieszana ze tzami w oczach ...
- Co sl~ sta!o? - pyta dziadek, patrzqe na nlq ze zdziwienlem
- stluklas jaki wazon? ezy rozdar/as rirank~?
- a nie. dziaduniu - m6wi pokornie Anusia - zrobllam cos
daleko gorszego... zar~czylam Sl!i' bez wledzy dzladzl.
- Gdzie? z kim? pyla marszcz<jc brwi Zaremba.
- Juz dawno... ze Stefanem laszczem ... jqka dZl8wczyna,
czerwieniac si!;) po uszy.
- A to pi!;)knie. panna coby sif;) jeszcze nieledwie lalkaml bawic
mog!a. zar~czyla si~. Skqd ei to do glowy przyszlo?
M6j dziadzlu - mowi prfi)dko Anulka, . J3 sama nie wlem. jak to
si~ stalo. Jeszcze w Nasielsku zawsze mnie Zuzia nim przesla
dowa!a, nieraz nawet przy pani, stawa!a z baku, palrzy!a na
mnle ... i udawa!a, ie WCjsy pokr,?ca ...
- No widzisz, a to urwis z tel Zuiki II ty dlateg zakochalas si,?
w panu Stefanie? Nie mowilem, zas Slf;! powlnna jeszcze lalkami
bawlc.
- Alei weale nie dlatego. dziaduniu. Pan Stefan m~drszy,
dzielniejszy od Innych, z niego b~dzle rycerz, co krajowl sluzyc
potrali, Ja mu tak wierz,?, ze poszlabym za nim z. zamknifi)tymi
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Barcinski Zdzislaw Dezyde
riusz. Prawnik. s~dzla. UrodzJi
si~ 23.V.1919 r. w Radomlu.
Syn Mieczys!awa i Franciszki z
Maliszewskich. 0Jciec Bogumlly
Elibiety. Absolwent Lieeum
Ogolnokszta!c(lcego w Sejnach
(1939 r.) I Wyd2ialu Prawa Ka

tollckiego Unlwersyletu Lubel
skiego w t 952 r. S~dzia SCjdu
Rejonowego w Nowym Dworze
Mazowieckim w latach 1963~
1985. W czasie II wojny swiato
wej cztonek ruchu oporu, kurier
AK.
Dzialacz Stronnictwa Demo
kralyeznego. wsp610rganizator
lei partil w Nasielsku. Od roku
1975 Jest Gzlonkiem Plenum
Wojew6dzkiego Komilelu SO, a
takle od 1976 r. czlonklem Cen
lralnego Sqdu Panyjnego SO.
Obie te funkcje pelnit do czasu
przejscia na emerytur~, j. do
roku 1985.
Odznac20ny zastal Krzyiem
I<awalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Zlotym Krzyzem Za
slug" Zlotq Od2nak q "Za zaslu
gi dla woj. Warszawskiego",
"Za zaslugi dla woj. Ciechano
wskiego", posiada lie ne dyplo
my, nagrody. wyr6inienia.
Jego hobby to fotografia arty·
styezna, kolekcjonerstwo, lite
ratura pi~kna.

Tellis stolo--wy
W SonsklJ odbyl si~ WOJew6
dzki Turniej K asyfikaeyjnyw ka
tegorii mtodzikow, w kt6rym dU
zy sukces odnlosl zawodnik
"Zblka" Pawel Kowalski zaJmu
jCjG W nim pierwsze miejsce,
kwalifikuJqc si!;) do turnieju stre
rowego. Jest to lego pierwsze

zwycif;)Sl\"IO w 1umieju wojewo
dzkim. Pawe! robl coraz wi~
ksze post!;)py j juz w niedlugim
czasie powinien pojse w slady
swego bardziej utytulowanego
kolegi Krzysztofa Stamiro
wskiego. z kt6rym wsp61nie re
nUJe.

oczaml... Oziadunlo Slli) usrnleeha, pewnie cos niedorzecznego
powiedziaJarTI, ale przynajmniej juz si!;) na mnie nie gniewa? ...
Pan Jan patrzy z przyjemnosci q na slicznq dziewczyn~.
- Jaka wymowna l  zapeze· potem przytula 1<1 Jednq rf;lkq do
siebie I mowi powaznie:
- Ciqgle czekalem na to, zebys sama przyszla do mnie,
powinnas Illi utac, cieble jednq mam tylko na SWleCle. Widzisz.
twoj Stefan lepszy od ciebie, prosil mnie 0 twojq ni!k~, zanim
mowi! z tobq. Pami~taj wlf;lC Anulkul \0 nle dziecinna zabawka,
stowo dane to rzecz swil;!ta. A nle spodziewalem Slf;l, dzieeko
rnoje, ze w takiej waznej sprawie tajemnicl1 przede rnnq i przed
paniCj naszq czynic b~dziesz.
Anus13 przypad!a do r~kl dZladka.
- Dziadku najdroiszy, mnie si!;) zdawalo, .ie i pani staroscina
i kr61ewiczowa I wy wiedZleliscie 0 tern. choc nie m6wilaml
- Prawda to . odrzek! Zaremba - i.e pani starosclna wspomi
nala mi, ze nie przykrzy!aby sobie, abyscie ze Stefanem par~
przy Boskiej zgodzie stanowili, owszem, powiedziala. ze cheia
laby tego. Olatego ci przebaczam, zes W lejemnicy przyrzeeze
nie trzymala, no i dlatego. ie sierota jestes i nie masz matki,
kt6rej najsnadnJej i najlzej wszystko, co na sercu lezy, wypowie--
dziec da sil;!o Ale gdyby nie to - tu zmarszczyl brwi surowo - to
za zgod q krolewiczowej do Norbertanek w Czerwinsku lub do
panien Sakramentek w Warszaw'18 oddalbyrn wacpann~ na
pokut~.
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Renata Mauer wsr6d nagrodzonvch

Wiktory '96 oz a e
W ostatnim dniu stycznia w
warszawskim hotelu Victoria
wrlJczona statuetki Wiktora. W
ten sposob nagradzane Sq oso
by znane nam ze szklanego
ekranu. Oczywiscie nie wszy
scy. Nagrody otrzymlJjCl tylko
najpopularniejsi. Tych najle
pszych, n ajpopu Iarn iej szych
wyblera ad dw6ch lat komisja,

zczytu. Konkurencja jest na
prawdfi! olbrzymia I oto w tym
roku w gronle wielkich ludzi tele
wizji znalazia silil nasza rod a
czka, wspaniala sports me ka
Renata M a u e r. Uznana zo
stala najpopularniejszym spor
towcem sposrod tyeh spartow
cow, kt6rych na co dzien oglCj
damy na malyrn ekranie. Gdy

Ibisz. Osobiscie jestem przeko·
nany i wiem, iew tym przekona·
niu nie jestem odosobnlony, ze
R e n a l a byla ozdobq tego
Towarzystwa.
ad Olimpiady w Atlancie mi
pol roku. W tym czaSl8 na
sza Mistrzyni wygrala kilka po
waznych zawod6w milildzynaro
dowych. To cos niezwyklego,
iesli weimie si~ pod uwagfi! ilosc
zaj~c, w jakich musi uczestni
czyc. Do opieki nad Natalkq, tre·
ningami I naukq dosz!o cos, co
w zasadzie rnogloby bye bardzo
przYJemne, gdyby doz:owane
byto w odpowiedniej ilosci. Tym
czyms jest odbieranie honor6w
i zaszcz)1ow, to ofieJalne I rnniej
ofiejaln spotkania. I mysmy jq
goscrli, goscic chcCj jCj wszyscy.
Na lej czesc odbywaj si~ r6z
nego rodzaju imprezy. Chociaz
jest cilJiko. Rania stara si~ nlko·
mu nle odm6wic. Jak odm6wiC
spotkania wiadzom r6i:nyeh
szczebli. politykom. Jak bardzo
trudno odmowic dZieciom, zwia
n~io

szcza tym z malych szk6iek
wziqwszy pod uwag~, ze tarn
moze sl!? znajdowac jej nast~·
pezyni, dla kt6rej dzisiaj ona jest
wzorem i drogowskazem w dro·
dze do celu. Goscic j4 chee
nasz eiecilanowski Regionalny
Komitet Olimpijski. Byc moze
b~dzie to mialo miejsce na bah)
najlepszych sportowc6w woj.
ciechanowskiego. W tym roku w
pierwszej dziesiqtee znalazl silil
nasz mtodziutki pingpongista i
jak to by byto pi~knie, gdyby
odebrat nagrodlJ z rCjk mistrzynl
olimpijskiej.
To wszystko jest wspaniale,
ale ezy nie spowoduje spadku
sportowej formy. Za kllka dni od
blild q Sll;' w Warszawie strzelec
kie mistrzostwa Europy. Ziota
medalistka z Atlanty chcialaby
polskiej pubhcznosci dostarczyc
nowych radosnych przezyc i
znowu stanqc nP najwyiszyrn
stopniu podium. Zyczymy jej te
go, ale nie r6bmy tragedii, gdyby
to siE;) nie udalo.
AZ.

Informacje ulturalne
tzw. Akademia Telewizyjna. W
jej sklad ~vchodzGl ci, kt6rzy jut
to wyr6znienie pos,adajCl. W
dolychczasowych edycjach
uhonorowano w ten spos6b 80
os6b. Wyr6i:nienia Ie przyznano
w roku biezqcym 12. raz.
Wielu znanych i podziwia
nych Polak6w chclaloby sili'
znaleic w ekskluzywnym towa
rzystwie laureal6w. C6Z, niewie
Ie os6b moze dostt'tpic tego za

relacjonowano przebieg uroczy
stosci nagradzania najlepszych
przYJernnie bylo atrzec na tfil
skromnCj i zawsze usmlechniE;)ta,
dZI€wczynlJ. gdy odblerala sta
tuetk~ Wlktora w towarzystwle
takleh ludzi jak prof. Leszek Bal·
cerowicz. Tomasz Lis, Zbigniew
Zamachowski, Hanna Smokt .
nowicz, Jacek Fedorowicz, Ali
cia Kolodko (odblerala nagrodl';'l
w ImielilU mt;!za) , Krzysztof

III.
Mana J6zefa zamieszkala w Warszawie. Za staranJem slaro
Sly, kt6ry jako dawny stronnlk Augusta dobrze by! paloiony u
dworu, przyrzeczono zdjC\c sekwestr z dobr Sabieskich Z Rzy
mu przyszed! bardzo czuly list ad kr6lewicza, ale a przy/eidzie
zony rnowy w nim nle bylo.
Maria odpisala zaraz i wys!ala pismo za posrednictwem nun
ciusza.
Mijajq dnie, tygodnie, leSI'lCe, listy Konstanlego przychodzq
coraz rzadziej, wymawia sil;! 10 brakiem czasu, to rachunkami z
kr610wq matkq. ale w listach, mimo cZUiOSCl, znac przymus.
zniechE;)cenie.
Krolewiczowa odczuwa jakies wplywy zlowrogie. Sq chwlle.
ie chcialabywszystko rzucic i jechac do Rzymu. Snac knuJq tam
na dworze kr6/owel Marysienki jakies intrygi, kt6r ml chcq i
sereu jej i dumie bolesny cios zadac.
Do Warszawy przyjechala w styczniu, teraz IUZ poczqtek
maja, a polozenie siE;) nie zmienilo. Choc na poz6r spokojna i
udaje swobode nawet przed najblizszyml, nie oszuka bacznego
oka Zaremby, ani serea Anusi. Zbladla, zeszczuplala.
Anusia, ktora SYFia w gabinecie obok sypialni, nieraz s!yszy,
jak pani wzdycha modli si~ w nocy. Za dumnq rest. zeby silil
kornu chciala poskarzyc, cala Je) poclecha w rnodlitwle.
Umyslila sprawic dywan do kaplicy Pana Jezusa u Fary,
'i0

W poiowie stycznia w killie
Niwa w Naslelsku Osrodek Kul·
tury zorganizowal Wieczor
Wspomnien Bozenarodzenio
wych, w kt6rym program arty
styczny przedstawili uczniowie
ze Szkoly PodstawoweJ w Bu
daeh Siennickich. oraz ml dzrez
dzialajCjca w k6lku muzycznym.
Licznie zebrani Naslelszczanle
wsp61nie z wystfilpuji:jcymi any
stami spiewali koledy, uezestni
ezyli w laselkach i pastoralee.
Program przygotowali Panl
Ewa Majewska i Pan MarekTyc.
,

..

17 lutego rozpoczyna sie
olwarty Turniej Bilardowy, w k16
rym mogq brae udzlal wszyscy
ktorzy zgioszq sie do turnieju w

wyznaczonym terminie. Komu·
nikal organizacyjny jest wywie
szony w kinie na tablicy oglo
szen.
Przypominamy. ze zostal
ogloszony Konkurs Poelycki.
Szczeg610wycil informacji moi
na uzyskac w Osrodku Kultury.
Termin skiadania prac do 31
marca br.
Nasielski Osrodek I<ultury in
forllluje, ze od mlesia,ca marca
br. zamierza organizowac wy
stawy obraz6w i rysunk6w any
st6w amator6w, kt6rych pros i
my 0 skontaktowanie SIIJ celem
omowienia i uzgodnienia szcze
g6!ow wystawy.

powiedztala sobie, ie jak bl;ldzie skor'iczona, to Konstanty po ni q
przyjedzie.
Jui robota rozpoczeta. Anulka z MarcyslCjldq zakuplc w16czki
do sklepu francuza Germain na MarywilU.
Ledwie wyszly z domu, spotyka Ich La Brie, ten sam dworza
nm Mani Kaz1miery, ktory przywi6z! do Gdanska ow oslatni list
nieszcz~sny !
Ukloni! siE;) dworme Anusi i rozpoczyna rozmowlil.
- MademOIselle Annele wyglqda przeslicznle, w Warszawie
18szcze jej wdzili'kow przybylo
Anusia marszezy brwi, surowo poglqda na smia!ka I przysple
sza kroku, ale Irancuz nie mysli zostac w tyle.
On m6glby a Mademoiselle powiedziec cos ciekawego z
Rzymu. bo wlasnie stamlCld jedzie. Anusla zatrzyrnuje sllil. za
pomina 0 urazie i pyta:
- Jak zdrowie kr61ewicza Konstantego?
- Son AJtesse Royale va bien, bawi silJ dobrze, do kraju nie
l~skni nie prlJdko przyjedzie.
- To klamstwol - woia Anusia - jakis b61 przejCjI jej serce . to
klarnslwo - powtarza - dochodzi wlasnle do ski pu Germalna,
ale jesl prawle nieprzylomna. Wielkim wysiikiem woli opanowy
wa sllil nareszcie. Dobiera wl6czki, placi, Marcysra zabrala pakiet
i wyszfy.
Zaledwie sklep opuscily, tylnemu drzwiami wszedl La Brie. W
izbie za sklepem siedziala dziewczyna i cerowala bieliznlJ_
(c.d.n.)
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.
Nasielskiej Centrali '---. __ .. _.. _.. __ .. _.. _._--. __
- 12-207, 12-377, 997
Komisariat Policji
- 12·288, 998
Straz Pozarna
Te ekolD.unikacyjnej Ochotnicza
Pogotowie Gazowe Nasielsk
- 12·222

_.

I

ciqg dalszy
Pisarzewski Andrzej Siennica. ul. Sikorskiego 42
"""" 12-968
Pludowscy Mariusz i Teresa Siennica 51 ."""""
. 12-988
12-999
P.U.T. FAX Nasielsk, ui. Kosciuszki 27 "
"
.
Przytulska Agnieszka Siennica 42
"
"."
" .." .. 12-967
Renkiewicz Jadwiga Nasielsk, ul. Pilsudskiego 12i16C
m. 28
". __
" "."
"
" "
" . 12·975
Roman Andrzej Nasielsk, ul. Warszawska 41 /49J m. 19 . 12-970
Roslonska Wanda Nasielsk, ul. Starzynskiego 4C m. 28
12-983
R6i:anskl Zenon Nasielsk, ul. Starzynskiego 7 m. 6
__ 12-911
Sech Ryszard Mogowo 96
"
" . 12-916
Sierzpulowska Czeslawa Nasielsk, ul. Slarzynskiego
12/160 m. 32
" __ "
""
,,
.. 12-981
Sierzpulowski Leszek Nasielsk, ul. Warszawska 51/538
m.21 "
"
"
" """ 12-926
Sklep "MOM" Piekarzewska Miroslawa Nasielsk, ul. War
szawska 51/530
"
-- ".""
. 12-960
Smolinska Maria Nasielsk, ul. Mjynarska 37 "
__ " " 12-959
Sokolnicka Agnieszka Naslelsk, ul. Plonska 3
"" 12-948
Slary Genowefa Nasielsk, ul. Rynek
__ .. "" " 12-953
Turek Elzbleta Nasielsk. ul. Tylna 1
"
__
" 12-905
Turek Ludwina Nasielsk, ul. Szkolna 2A "
""
.. 12-984
Wasier-zynscy Agnieszka I Marian Piescirogi Slare, ul.
Wysockiego 6
__
.. 12-989
Winnicki Marcin Krzyczki Szumne 9."
" . 12-991
Witkowska Nasielsk, ui. Plonska 19 ."
"
"
.. 12-986
Wisniewska Oanula Nasielsk, ul. Starzynskiego 4A m. 20 12·935
Wladzir'lska-Szydlowsa Renata Piescirogi Slare, ul. Ma
kowa 52 __ .. "
__ " ""
,,, ,,
.. 12-950
Wr6blewska Katarzyna - Agent Ubezp. Nasielsk, ul. Pil
sudskiego 12/160 m. 23 ..
.. 12-973
Wroblewski Marek Nasielsk, ul. Warszawska 41/490
m. 14
. 12-924
Wysocka Kalarzyna Nasielsk, vI. Slarzyrisklego 4A m. 11 12·941
Zagumny Krzysztof Nasielsk, ul. Pllsudskiego 12/16E
m. 27
.. 12-906
Zasada Kazimierz Nasielsk, ul. Plonska 7
.. 12-903
Zawadzki Marian Nasielsk, ul. Ogrodowa 1
__ .. 12-957
~ieminska Alina Nasielsk, ul. Pilsudskiego 12/16C m. 35
12-964
Zbikowski Roman Nasielsk, ul. Starzynskiego 5 m. 1 ........ 12-940
Zulewski Kazlmierz Nasielsk, ul. Starzyr'lskiego 7 m. 7
12-938
Zmyslowski Dariusz Nasielsk, ul. Warszawska 48 m. 2
12-952

.~._

Pogotowie Energelyczne Nasielsk - 12-421 (w godz. 7-15), po
15.00 Plonsk leI. (81) 62-26A5
- 12-496
Pogolowie Wodociqgowe
. 12-401
Centrala Telekomunikacji
- 26-11,999
Pogolowie Ratunkowe PuHusk

DyiuRy NASidskick ApTEk I
Apteka mgr Godlewskiej, ul. Kilinskiego: 1-3.02.,
13-14.02.,20-28.02.
Apteka "Arnika" mgr SWigoniak, ul. Rynek:
4-12.02., 15-19.02.

Dyiu

PRzyc~odNi REjONOWEj

w NASiElsklJ

I

Lekarze internisci dyzurujq w kazd q sobot~ od
godz.8.00-12.00.
Gabinet zabiegowy czynny jest W kazdq sobot~,
niedzie1f? i swi~ta W godz. 9.00-11.00.

TEIEkoMU ikACjA PolskA
Rozm6wnica Telekomunikacjl Polskiej czynna
jest w dni powszednie i pracujqce soboty W godz.
7.00-21.00.
W niedziele W godz. 9.00-11.00.

POCZTA PoLskA
Urzqd Pocztowy Nasielsk-1 czynny jest w dni
powszednie i w pracujqce soboty w godz. 8.00
18.00.
W worne soboty W
godz.8.00-13.00.
W niedziele Urzqd
pocztowy jest nieczyn
ny.
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"Dzwonnik z Notre Dame" film animowany d a wszystkich,
prod. US.A., 9OOz. 17.00,
"Zrnowa pierwszych ion" komedia, prod. USA, godz. 19.00.
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IWA" ~

21.-27.02.97
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10

filD10~

17

f---

9

14

27-2.03.97

15

5

16

11
17

Repertuar

11l

8

-

19

"Karaluchy pod poduchy" komedia prod. USA, gooz. 17.00.
"Przerazacze" horror prod. USA, godz. 19.00.

6-9.03.97
20

21

"Czy to ty ezy ja" komedia prod. USA, godz. 17.00.
"Okup" sensacyjny, prod. USA, godz. 19.00.

22
1

23

24

13.16.03.97

7

20

"TuneI" przygodowy prod. USA, godz. 17.00, 19.00.

27

26

16
28

29

31

30

33

"Dzwonnik z Notre Dame". Wspanialy film animowany, SoNO
bodna adaptacja slynnej powiesci Victora Hugo. Paryi'. XV wiek:
miejscowy sfildzia pr6buje powstrzymac imigracj17 Cygan6w do
miasta. Podczas akcji zbrojnej powoduje smierc m~zczyzny i
jego zony. Ich dzieeko - kaleki chlopiec, zostaje oddany pod
opiek~ ksi~zy w katedrze. Po latach zostaje on tam dzwonnikiem
(86 min.).
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Znaczenie hasel
POZIOMO:
4 - gwaltowana zmiana uloze ia warstw geologicznydl, 7 - w~
drowiec, obie.zyswiat, 9 - maty mlJr, 10 - dobudowywanie pomiesz·
czeri do istniejqcego budynku, 12 . drapieznik. lowca kur, 13 - na
nim palono czarownice, 15 - solenizant z 4.111., 17 - stan na poludniu
USA. 20 - ruszyl Zieml~, wstrzymal Siorice, 23 - jeden ze slynnyc
polskich pilot6w przedwojennych, lata! z Wigurq, 24 - Ala ma..... 25
- jedno z warzyw wloskich, 27 - mieszkaniee po/wyspu Arabskiego,
28 -d, wladca Wenecja, 31 - grasz w kar1y bez.... ,33 - wyeiskasz go
Z owocow, 34 - lotny material pal ny, 35 - leci z szybu nattowego lub
z zakaionej rany, 36 - uczulenie.
PIONOWO:
1 - muzyczny zespo! piEilCIOOsobowy, 2 -maly mozg, 3 - na niq Sq
nawi if,1te niei. 4 - afront, 5 . ogolnle: wschodni styl walki, 6 - kura
opiekujCjca siEil kurczakami. 8 - przykrywa lampli1, 11 - rzutnik, 13 
smierdzi nlq diabel. 14 - na nlq wysylane Sq satelity, 16 - sprowa·
dzanie towar6w z zagranicy, 18 . paristwo w Ameryce Poludniowej,
19· ciec, 21 - Skandynaw z Oslo, 22 - karciana wr6Zba, 26 . na
pustylll dla spragnlOnyeh, 29 - ntm oglqdasz SWiat, 30 - zdrobnlale:
Agnieszka. 32 - stojq w pas ieee.
Rozwiqzaniem krzyzowki bedzie haslo wypisane z kratek ponu·
merowanych w prawym dolnym rogu (mysl K. Przerwy-TelmaJera)
- do diagramu.
Rozwiqzania prosimy nadsylac na adres Redakcji. na kartkaeh
pocztowych, lub wrzucac do naszej redakcyjnej skrzynki poczlowej
przy wejsciu do kina "Niwa" do dnia 4.111.97 r.
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Rozwiqzaniem krzyz6wki z n
ru 1/97 byto hasto "Wtedy slo
wo w cenie, gdy platne milcze
nie".
Szczf,1sliWq laureatkq zostafa
pan' Barbara Turek z Nasielska.
Serdecz.nie gratulujemy.

"Zmowa pierwszych zan". Komedia. Trzy panie byly przy
jaciolkami w szkole, potem ieh drogi si~ rozeszly. Przypadko
wo spotykajq sj~ znowu j stwierdzajq, ie Sq w identycznej
sytuacji: zostaly porzucone przez m~i6w. Zaczynajq knuc
okrutnEj zemst\1: Wyk.: Diane Keaton, Bette Midler, Goldie
Hawn (101 min.).
"Karaluchy pod poduchy". Mlody czlowiek z prowineji przyby
wa do Nowego Jorku, wynajmuje mieszkanie w starym domu.
Gnieidzi sil;! tam stado karaluch6w. WKr6tce okazuje si~, ze
gt6wnym wrogiem bohatera nie sq owady, leez wlasciciel domu.
Wyk.: Jerry O'Connell, Megan Ward, Jim Turner oraz wspaniale
animowane karaJuszki (80 min.).
"Przerazacze". Horror. Mlody czlowiek swiadezy uslugi para
psychologiczne. Wyp~za duchy z nawiedzonych dom6w. Pod
czas swych zaj$c V'JPada na trop zbrodni i dZlwnych zjawisk,
kt6re sugerujq obecnosc obcego upiora. Jednaki:e agent F.B.i.
podejrzewa mistyfikacj~... Wyk.: Michael J. Fox, Peter Dobson,
Trini Alvarado (106 min.).
"Czy to ty czy ja?" Komedia. Owie dziewczynki Sq do siebie
ludzqco podobne. ale mieszkajq na dwu odleglych krancach
Ameryki. Jedna z nich jest pozbawiona rodziny, druga rna wlas
nie swa, rodzin~ utracic. Przypadek sprawla, ze dziewczynki sir;
spotykajq ... Wyk.: Mary-Kate i Asehley Olsen, Kirstie Alley, Ste
we Guttenberg (94 min.).
"Okup" - film sensacyjny. Nieznani sprawcy uprowadzajft syna
zamoinego przedsi17biorcy. Szefem porywczy jest policjant kt6ry
potrafi przewidziec rutynowe dzialania grup dochodzeniovvych.
Agenci F.B.i. radzq wyplaci6 okup ojciec dziecka rna wqtpliwos
ci. W rolach gl6wnych wyst~pujq: Mel Gibson, Rene Russo, Gary
Sinise (120 min.).
"Tunel". Nast~pny film z udzialem wspanialego Sylvestra
Stallone. W tunelu podwodnym Iftczqcym wysp~ Manhattan
ze stanem New Jersey, dochodzi do katastrofy samochod6w,
zaraz po tym do wielkiej eksplozji. Konstrukcja tunelu zostaje
oslabiona, wloty tunelu zostajft zablokowane przez betonowy
gruz. Uwi~zieni ludzie zostajq skazani na pewnCj smierc. Jest
jednak droga ratunku przez szyb wentylacyjny. Wyk.: opr6cz
S.S. Viggo Mortensen, Amy Brennenman. Czas projekcjl nie
znany.

r-' SYSYE --{ALAR OWEl '
autoalarmy, ~ im1l1obilisery.· centralne zamki,
<
* elel<tryczne szyby,' blokLlcia zaplonu,
i . radio-monta.i.,· alarmy w pomieszczcniach,
i
• domofony .
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"SANIBUD"
06·130 NASIELSK
SANiBUD

ul.Broninek 7
tel.(0-238) 12-415

producent
RUR, ORAl KSZTAlTEK
KANALIZACYJNYCH PCV
I USZCZELEK zoproszo do:

HYDRAULICINO-SANITARNE
rynny PCV, ksztaHki metalowe, zowory,
grzejniki C.O., baterie. zlewozmvwakL
umywalkL sedesv. dolnopluki. wonny.
farbY,lakiery,9rille£,
1

V

Atr ~kc\1\l'\C eN.
pr()duluja.
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I PILARKI, KOS ARI(I
I (8)Hus varna e~TY.
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SprzeJai, Naprawa, Gwarancja
l~, Zd.zisloW' Pietrzak, ~~~osle!:~~~:nlca 51 rei 12 303.

[ BAMBINO
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W n-rze 10/96 "ZN" W og!oszenlU drabnym dot.
dzwiainosci Ogmwa ROP w Nasielsku. podalJSmy
nief2rawidlowo nozwfi orgcmizac)i.(blqd W sk~adzle)
POnlzej jeszcze raz, we wl:Jsclwym brzmlenlU
drukujemy to oglos!enie, jednoGzesnie przeprasza
jqc Naslelskle Ognlwo ROP

* Nowopowstnle Ogniwo Terenowe Ruchu
Odbudowy Polski w Nnsielsku zaprnsza ludzi
prawych z gm. Nasielsk do wsp6lpracy.

-

Adresy kontoktowe .
Nosielsk ' Stonlslaw Borowski
ul. K osciuszkl 23. tel 12 569
Plese/ragt: Jan Ostrowski, ul. Zlota 11

Plebiscyt Tygodnika Ciechanowskiego
i Regionalnego Komitetu Olimpijskiego
rozstrzygnitty

W osta nlq sobot~ karnawalu
8 lutego w hali sportoweJ "Ma
zovi" w Ciechanowle odbyt sl~
Bal Karnawatowy Sporlowcow i
Dzlennikarzy, na kl6rym oglo·

wego dla najmlodszego uczest
nlka plebiscytu.
My ze swej slrony gratuluje
my laureatowi i zyczymy mu,
aby i w nasl~pnych latach sta
wal na podium nie lylko w
naszym wojew6dzlwie, ale
tei na og6lnopolskim, tak
jak nasza rodaczka Renata
Mauer, kt6ra telefonicznie
przeslala pozdrowienia
wszystkim ciechanowskim
sporlowcom nagrodzonym
w Plebiscycle.
PowracajElc do balu na
lezy wspomnlec, ze by! na
nim nasz fotoreporter An
drzej Zawadzki, ktory w
swaim oblektywie zareje
strowal calq uroczyslosc
Byla lei dwunastooso
bowa grupa Naslelszczan,
co roku bawi ona sifil na
tym balU.

Na zdjl;Jclaeh·

szona wyniki Plebiscylu na 10
najpopularn1eJszych sportow
c6w wojew6dzlwa ciechano
wskiego. Milo nam poinformo
wac, ie 1'1 lym doborowym gro
nie, wsr,6d medallst6w Mi
slrzostw Swiala i Europy znalazl
Slfil Nasielszczanin Krzysztof
Stamirowski, kl6ry zoslal
sklasyfikowany na bardzo
wysoklm 6 miejscLJ. Jak 1'11
dac caloroczne wyniki j zdo
byty medal na Mislrzo
slwach Polski pozwolily
Krzysiowi zyskac sympaty
k6w 1'1 calym wojew6dztwie,
ktorzy oddali na nlego glo
sy, dzifi!kl kl6rym zajql lak
dobre miejsce. Swiadczyto,
ze tenis slolowy nalezy do
jednych z najpopularnleJ
szych dyscyplin sporiowych
w naszym wojew6dztwie.
Nalezy przy lym dodae, ie
Krzyszlof byl najmlodszym
sporlowcem w legorocznej
edycji Pleblscylu I w calej
je~o hislorii w ramach woje
wodzlwa ciechanowskiego.
Wsr6d wielu nagr6d, k16
re olrzymywali najlepsi
sportowcy, Krzysztof otrzy
mal nagrodt; ufundowanq
przez Zarzqd Miejskl w Na
sielskU, kl6rq wrf;lczyl mu
przewodniczqcy Rady Miasta i
Gmlny Pan Tadeusz Modzele
wski, oraz nagrod~ Ciechano
wskiego Sejmiku SamorzCjdo-

la.plll

1. Najpopularniejsi spor
towcy wojew6dztwa clecha
nowskiego.
2. Nagrody wr~cza redaktor
naczelny Tygodnika Clecl1ano
wskiego i przewodniczqcy Rady
T edeusz Modzelewski.
3_ Miss wojew6dztv;la uklada
liczne nagrody zdobyle przez
Krzysz-tofa.
4 Po dekoracji chwila rozry·

wki. Krzysztof podczas ariea z
wletokrolnq mislrzynia wOJew6
dzlwa w lenisle stofowym Edytq
Danisiewicz,
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