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Z prac Zarz~du Miejskiego
 
Ani sil;! obejrzellsmy, a juz mi

nf;!ly dwa miesiqce od dnia wy
bor6w samorzqdowych. W tym 
czasie odbyly sil;! dwie sesje Ra
dy oraz lrzy posiedzenia Zarzq
duo Pracujq juz komisje proble
mowe. Pierwsze posiedzenia 
nowej Rady poswil;!cone byry 
gl6wnie sprawom organizacyj
nym oraz wst~pnemu zapozna
nlu si~ z aklualnq sytuacjq go
spodarczq miasta i gminy. Spra
wy te nieco inaczej wyglqdajq W 
czasie kampanii wyborczej, ina
czej zas w chwili, gdy trzeba 
podejmowac odpowiedzialne 
decyzje. Szczeg61nie pilnie slu
diuje te zagadnienia Zarzqd. 
Dokonal jui analizy wykonania 
budietu oraz zapoznar si~ 1. re
alizacjq inwestycji gminnych 
pod wzgl~dem rzeczowym i fi
nansowym. Tu trzeba pami(ltae, 
ie realizowany jest plan przygo
towany przez poprzedniq Rad~ 
i Zarzqd. Plan inweslycyjny n 
wej Rady realizowany bl;ldzie 
dopiero w roku przyszlym po 
uchwaleniu nowego budietu, 
ale iw obecnym Rada ma prawo 
dokonania poprawek, jeieli doj
dzie do wniosku, i:e poprzedni 
byl przygotowany nieprawidlo
wo. Stqd zrozumiala troska no
wej Rady 0 rozpoznanie sytuacji 
w gminie. Szczeg61nq uwaglil 
zwr6cono na dwie najwi(lksze 
inwestycje gminne. Czlonkowie 
larzqdu wizytowali budowlil sta
cji uzdatniania wody i oczysz
czalni(l sciek6w, zapoznajqc si(l 
ze stan em zaawansowania ro
b6t, celowosciq inwestycji, a na
wet zasadami ich dziatania. 
Stwierdzono, ie potrzeba pod
jl;!cia Iych inwestycji nie pod/ega 
iadnej wqtpliwos i, budowy 
prowadzone Sq prawidlowo i 
oszcz~dnie. Oczyszczalnia 
sciek6w oddana zostala wlas
nie do uiytku. Sfinalizowanie 
budowy stacji uzdatniania wody 
wymaga jeszcze pewnych na
krad6w finansowych, wililc po
stanowiono, i:e ze wzgl(ldu na 
pilnq potrzeb(l rozwiqzania 
problemu zaopatrzenia miasta i 
gminy w wod~, inwestycji tej w 

dalszym ciqgu naleiy dac pier
wszen two przy przydzi laniu 
funduszy inwestycyjnych. 

Stwierdzono tei, ie prawidlo
wo przebiega 9azyfikaCja miasta 
i gminy. Srodki miejskle na t(l in
westycjl;l wspierane Sq powainy
mi kwotami z Mazowieckich 
Okr~owych laklad6w Gazowni
czych. W tym roku wykonano juz 
gazociq9 w osiedlu Krupka, pla
nuje silil Jeszcze pofoienie nitki na 
ulicy Sportowej i Klonowej oraz 
rozpocz(lcie gazyfikacji wsi. Z 
chwilqwyko ania sieci wewsiach 
Wqgrod 0 i Budy Siennickie 
MOZG wyposaiy tl;! CZ(lSC gminy 
w bardzo kosztownq stacjl;l redu
kcyjnq, kt6ra pozwoli na gazyfika
cj~ wsi w poludniowej cz~sci gmi
ny. MOZG jeszcze w tym roku 
wykona siec w ulicy POW (w stro
nl;l kolejki). 

Samorzqd nie jest zobowiq
zany do finansowania szk61. Po
przednia Rada wspierala jednak 
szkoly finansowo, co zaowoco
ware dwiema powainymi inwes
tycjami - budowq hali przy Szko
Ie Podstawowej nr 1 i rozbudo
Wq Zasadniczej Szkoly Zawo
dowe]. Pierwsza inwestycja jest 
inwestycjq samorzqdowq, dru
ga zas inwestycjq Kuralorium 
Oswiaty w Ciechanowie. Nowy 
Zarzqd uznal prawidlowosc we 
wsp6lpracy samorzqdu i Kura
lonum. Miasto wsparro inwesty
cj~ Kuratorium, Kuratorlum 
przyznalo pOI miliarda zrotych 
na budoWl;l hall sportowej. Po 
rozmowach Burmistrza i Kura
lora moi:na miee nadziej(l na 
dalsze wsparcie inwestycji miej
skiej jeszcze w tym roku. 

Nowy Zarzqd zaakceptowal
tei decyzje poprzedniego Za
rzqdu dotyczqce telefonizacji 
gminy. Postanowiono przeka
zac Telekomunikacji PolskieJ 
plac i slojqcy na nim budynek 
(miasto wykupi go od PSS) u 
zbiegu ulic Krupki i Kosciuszki. 
Telekomunikacja wykona re
mont tego budynku, zamontuje 
central~ telefonicznq na 2000 
numer6w oraz przeprowadzi li
ni~ swiallowodowq. Inwestycja 

o nowej Radzie nieco statystyki 
. W,24-osobowej Radzie zdecydowanie dominujq m(liczyini, 
Jest Ich 20 I tylko 4 przedstawiclelki plci pi(lknej. Srednia wieku 
radnych przekracza nieco 47 1at. Poniie] 30-tki jest tylko 29-letni 
Marek Gerasik z Cieksyna. W przedziale od 30 do 39 lat jest 8 
radnych, od 40 do 49 lat jest r6wniez 8 radnych. 5 radnych 
znajduje sil;l w przedziale od 50 do 59 fat. Dw6ch radnych 
przekroczylo 70-tk~, najslarszym jest 74-lelni Henryk Olsze
wski z Psucina. Ni tie prezentuje si~ rada jesli chodzi 0 wy
ksztalcenie. Wyiszym legitymuje silil 6 radnych, w tym 4 na
uczycieli, 1 ekonomista, 1 Ini. rolnik, srednie wyksztalcenie 
poslada 10 radnych, dominujq technicy r6inych specjalnosci. 
Poz stala grupa radnych posiada wyksztalcenie niisze nii 
srednie. 

ta pozwoli na telefonizacj(l calej 
gminy Iqcznie z Cieksynem i je
go okolicami. Zarzqd upowaznll 
burmlstrza do podpisania sto
sowneQo porozumienia Z Tele
komunrkacjq Polskq. 

W zwiqzku z niewywiqzywa
niem si(l z przyjl;!tych obowiqz
k6w przez firm~ opiekujqcq sil;l 
ziel niq mi jskq postanowiono 
rozwiqza6 z niq umow~ i rozpi
sac nowy przetarg. Przetarg nie 
przyni6s1 jeszcze rozstrzygniE;l
cia. Zwr6cono si~ do trzech firm, 
kt6re przedslawiry najcieka
wsze oferty 0 dokladniejsze 
przedstawienie koncepcji zago
spodarowania zieleni miejskiej. 

W odpowiedzi na pismo Ze
spolu Opieki Zdrowolnej w Pul
tusku, w kt6rym dyrekcja zwra
ca si~ 0 dofinansowanie prac 
zwiqzanych z remontem Osrod
ka Zdrowia w Nasielsku zwr6co
no uwag~, i:e jest jeszcze pew
na kwota w budi:ecie gminy 
przyznana na wsparcie sluiby 
zdrowia i w tej kwocie pomoc 
moze bye udzielona. Poniewai: 
remontowany jest system 
ogrzewania budynku przychod
ni, burmistrz zaproponowal do
prowadzenie gazu do Osrodka 
Zdrowia, co pozwoli na zastoso
wanie ogrzewania gazowego. 

Sprawy dw6ch instytucji uzy
lecznosci publicznej. tj. Zakladu 
Gospodarki Komunalnej i Mie

awk 

szkaniowej i Ochotnlczej Straiy 
Pozarnej. chociai Sq to sprawy 
bardzo pllne, postanowiono od
loiyc na nast~pne posiedzenia, 
im tylko poswi(lcone. Sytuacja w 
tych Instytucjach musi bye do
kladnie rozpoznana, aby decy
zje byly jak najbardziej trafne, 
zwiqzane jest to 0 iem z wy
sokimi kosztami ponoszonymi 
przez gmin(l. Trudnosci finanso
we ZGKiM wynikajq gl6wnie z 
lego, ie SpOldzielnia Mieszka
niowa nie ptaci lerminowo za 
ciepto dostarczane przez t(l fir
m(l. Jest to tym bardziej dziwne, 
ze mi szkancy blok6w w wi~
kszosci re~ularni oplacajq 
czynsz, wOJewoda terminowo 
przekazuje dofinansowanie 
panstwa do ciepta. Zapropono
wane spotkanie Zarzqdu Miej
skiego z Zarzqdem Sp61dzielni 
Mieszkaniowej, aby wyjasnic 
zaistnialq sytuacj~. 

Wiele emocji wzbudza stacja 
CPN zlokalizowana przy zbiegu 
ulic Warszawskiej i Kilinskiego. 
CPN chce t(l stacj(l modern
izowac. 

Mialaby ona spetniae wymogi 
slawiane nie Iylko przez polskie 
sluiby sanitarne, pozarnicze i 
ekologiczne, ale mialaby ona 
spetniac wymogi stawian sta
Cjom benzynowym w Zachod

dokonczenie na str. 2 
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dokonczenie ze str. 1 stalowi", chociaz firma ta wnosi

la 0 umorzenie pozoslalej do za
niej Europie. Mieszkancy okoli p1acenia kwoly podalku. 
cznych dom6w domagajq si~ 11 Kilku obywalell chcqcych wy
kwldacji lej stacji. Spraw~ l~ po kupic mieszkania z zasob6w ko
slanowiono dokladnlej rozpo munalnych zwr6cilo si~ z pros
znac i podjqc decyzjf;l wsp61nie bq 0 rozlozenie naleznosci na 
z calq Radq. raty. Zarzqd przychylil sif;l do ich 

W pracaeh Zarzqdu wiele prosby. 
mie/'sea poswif;lcono nasielskim W zwiqzku z og61no olska 
zak adom pracy. Zaklady spOt akcjq przyjmowania przez gmi
dzielcze I panstwowe borykajq ny na sw6j teren rodzin polskich 
si~ z wielkimi lrudnosciami i naj z Kazachstanu poslanowiono 
cZlilsciej zwracajq si~ do Zarzq przystqpic do tej palriotycznej
du 0 przeloi.enle lerminu zapla akcji, a rozpoznanie sytuacji zle
ly lub nawet umorzenie podalku cono Sekretarzowi Gminy Stani
od nieruchomoSci. Podjl;lcie de slawowi Tycowi. Zarzad wyrazil 
cyzji w lej sprawie jest zawsze nadziejf;l, ie w wypadku pomysl
bardzo trudne, poniewai. z jed nego sfinalizowania sprawy, 
nej slrony rygorystyczne zqda spoleczenstwo miasla i gminy 
nie zaplaty podatku moze pomoi.e tel rodzinie w zago
przyblizyc upadek tych firm, z spodarowaniu sif;l na naszym le
drugiej slrony, jei.eli nie wplynq renie. 
Ie pieniqdze do kasy miasla, Czlonkowie Zarzqdu wyrazili 
trzeba bf;ldzie zrezygnowac zd'a zadowolenie ze spotkania z Wo
kiejs lnweslycji - budowy wo 0 jewodq Ciechanowskim, Slawo
ciqQu, remontu ulic itp. Czlonko mirem Morawskim. 
wie Zarzqdu bacznie przyglqda W informacji 0 pracy Zarzadu 
jq sil;) dzialaniom kom6rek kieru Miejskie~o przedstawione zo
jqcych lymi zakladami, ich ini sla!y najwazniejsze problemy, 
cjatywom i przedsif;lbiorczosci. jakimi zajmowat sil;l ten organ 
Biorqc pod uwagf;l powyi.sze Rady. Szczupiosc miejsca w na
postanowiono: wyegzekwowac szej gazetee nie pozwala na do
nalezne kwoty od Sp61dzielni kladniejsze om6wienie posz
Handlowej w Siennicy; przesu czeg61nych spraw. Szerszq wis
nqc termin plalnosei podalku od dZl;l mozna bl;ldzie uzyska6 na 
nieruehomosci Gminnej Spol spolkaniach ZarzadLJ ze spole
dzielni "Samopomoc Chlo czer'istwem lub w czasie dyi.u
pska", 0 co ta firma prosila; r6w Przewodniczqcego Rady. 
przesunqc termin plalnosci "In- AZ 

Nasielska :rnleczarnia 
:rna novvego vvlasciciela 

Mleczarnia dawnej OSM stalej kwoty i nie doszlo do 
Nasielsk ma nowego w1asci-. POdpisania aktu notarialnego. 
ciela. Nabywcq jest znany na Niedosz/y wlaseieiel nie wy
sielski przedslebiorca Ale wiqzal sie z p/atnosciami za 
ksander Zar/ilba wtaseieiel mleko wobee rolnik6w, doszlo 
PPH "Rolnik". Akt notarialny wtedy do kilkudniowego prote
nabycia mleczarni zostal pod stu dostawc6w mleka. Obec
pisany 10.08.94 r. Kwota nie nalei:nosei wobee rolnik6w 
transakeji, ezyli 3,5 mid zt zostaty uregulowane. Nowy 
wplyn~a Jui na konto syndyka w1aseieiel przejmuje zakfad w 
masy upadloseiowej mleczar trudnej sytuaejl, dzienny skup 
ni. Jest to juz druga mleczarnia spadl do poziomu 7-8 tys. 11
kupiona przez Afeksandra la trow mleka, do niedawna bylo 
rfilbfil, wczesnieJ zostal kupiony to jeszcze 30-40 tys. Iitrow. W 
zaklad w I:..ublenicy. Przypo naJlepszych latach mleczamia 
mnijmy, ze w listopadzie 1993 skupowala ponad 100 tys. I 
roku nasielskq mleczamifil ku mleka. lIos6 zlewni zmnieJszy
pita OSM w Wfilgrowie, kt6ra ta si~ z 36 do 11. Pozostate 
miata zapfaeic za stary i nie punkty skupu zosta/y przejfilte 
wybudowany zaktad 12,5 mid przez mleczamie we Winnicy, 
zl. Po wplaceniu wadium w wy Skariynie i Gqsoeinie. Naj
sokosci 5 mid zl i k»kumiesi~ wai:niejszym zadaniem dla 
cznym skupie mleka ad rolni nowego wlaseiciela ~dzie cd
k6w, WfilQrow nie wplaeil pozo- zyskanie punkt6w skupu mle

ka. Aby by/y opfacalne inwes
tyeje w mleezami i zatrudnie
nie dui:ej liezby ludi zaktad 
powinien skupywac 30 tys. li
tr6w mleka na dobfil. 

Nasielsk, dnia 12.08.1994 r. 
A.w.K. 

Zeby w naszej Gminie 
:zyfo si~ lepiej i przvjemniej 

Rozmowa z Przewodniczq czac i.e bl;ldzie grupa, kt6ra po
cym Rady Miejskiej Tadeuszem zoslanie na pozycjach kryly
Modzelewskim. kanckich wobec dokonan po

1. Przez ostatnle 4 lata pel przedniej Rady. Niekt6rzy z nich 
nil Pan funkcj~ Przewodni majCl ambiejf;l odgrywania czolo
cZl:lcego Rady, teraz wybrano wej roli we wszystkich spra
Pana na nast~pnl:l kadencj~. wach, a laki.e maJq pokusy kle
Jak Pan ocenla dzialalnosc rowania i dominacji nad innymi. 
poprzedniej Rady? 5. Jakie sit wedlug Pana nai
Kadencj~ poprzedniej Rady wai:niejsze zadania do zreah

oceniam jako bardziej nii. dobra. zowania przez obecnl:l RadQ? 
przed czlerema laty zaslalismy przede wszystkim naleiy w 
ogromne braki w dziedzinie infra jak najkr6lszym czasie dokon
struktury komunalnej. Dlatego tei. czyc inwestycje rozpoezl;lle 
zmuszeni bylismy do szerokiego przez poprzednik6w, mam tu 
zakresu inwestycji. W ciqgu mi na mysli stacjl;l uzdatnianla 
nionej kadenCji np. 20-krolnie wody I hall;l sportowq. Inne za
wzrosla dlugosc wodoci qg6w dania to: zgazyfikowanie i ska
wiejskich. Zaslugq poprzedniej nalizowanie miasla, ulo;ienie 
Rady jest r6wniez to, ;ie nie dosz nowej nitkl wodociqgu w cen
10 do podzialu gminy. Prawie ad trum Nasielska oraz wybudo
poczqlku udalo Slf;l zinlegrowac wanie kolejnych oczyszczalni 
radnych wiejskieh i miejskich na sciek6w. Poza lym Rada musi 
rzecz wsp6lnego dzialania dla do pami~tac 0 dui.ych skupiskach 
bra calej gminy. Niedociqgni~ ludnosei lakieh np. jak rejon 
ciem bylo to, i.e nie podjl;llo lema stacji PKP. Naleiy tam zain
lu budownictwa komunalnego, weslowac srodki w uruchomie
tym bardziej ;ie na lerenle miasta nie podslawowej infrastruklu
upadlo budownictwo sp6ldziel ry. Myslf;l r6wniez, i.e naleiy 
cze. podjqclemat przeniesi nia ar

2. Co wedlug Pana naleZato gowiska z ulicy Mlynarskiej ta
by zapoz:yczyc z poprzednlej cznie z wybudowaniem no
Rady, a co naleialoby zmie wych pawilon6w do handlu 
nie? mif;lsem I innymi artykulami. 

Wydaje mi sif;l, ze nalezy 6. Wiemlie opr6cz funkcji w 
przen/esc spos6b funkcjonowa Radzie jest Pan Prezesem 
n1a organ6w Rady. W praktyce Stowarzyszenia Rodzin Kato
sprawdzilo sif;l umi szczenie w lickich, jest Pan r6wniei 
zarzqdzie przewodniezqcych aktywnym czlonkiem Unii 
stalych komisji rady. Zapewnia Wolnosci. Jak udaje si~ Panu 
jo to szeroki i sprawny przeplyw znajdowac lyle czasu na dzia
informacji mi~dzy Zarzqdem a lalnosc spolecznEl? 
Rada, co pozwolito uniknqc wie Rodzina pozwala mi udzielac 
lu konflikt6w na styku tych dwu sil;l spolecznie, choclai. wiem i.e 
organ6w. Poprzednia Rada jesl 10 z pewnq slralq dla nich. 
dzialala na zasadzie gaszenia Gross czasu poswi~l;:am na wy
poiar6w. Polrzeb byl mn6 pelnlaniu swojej funkeji prze
stwo, nalei.alo w kr61kim czasie wodniczqeego RM. W stowarzy
zalalwiac wiele roblem6w, w szeniu znalazlem si~ dlatego bo 
zwiqzku z tym nie mo;ina byto w uwazam, i.e zdrowa moralnie ro
szerokim zakresie prowadzic dzina jest silnym ogniwem nasze
dzialania planowego. Obecna go spoleczer'istwa. Jako prezes 
Rada moi.e pracowac znacznie chCI;l wnie5c swoj wklad w po
spokojniej, wytyezajac stralegi wslawanie takich wlasnie rodzin. 
czne kierunki rozwoju ~miny. W Unii jestem dlatego, ie jest to 

3. Tal< jak poprzednlo ~zie partia, kt6ra stawia na demokra
I~czyf Pan funkcj~ przewodnl cj~, wolnosc i odpowiedzialnosc. 
CZQcego z funkcJl:l czlonka za Te idealy Sq mi bliskie. 
rutdu, czy wedlug Pana jest to 7. Czego Panu iyczyc na 
wlasciwe rozwi<tZanie? kolejne 4 lata pracy w Nowej 
Mysl~ i.e tak. Obecnosc w za Radzie? 

rzqdzie pozwala mi bezposre Poprzednia Rada poczynila 
dnio uczeslniczyc w podejmo pewne kroki: slworzyla almoste
waniu waznych decyzji i miec rf;l do rozwoju dzialaJnosci go
wplyw na to co si~ w gminie spodarczej w naszej gminie. 
dzieje. Ta sytuacja nie przesz Uwazam, ze w trakcie lrwania 
kadza mi bye bezslronnym w kadencji lej Rady naplynq do 
czasie obrad Rady. Nasielska inweslycje, kl6re poz

4. Na pierwszych dw6ch se wolq zlagodzic problem bezro
sjach obecnej Rady ujawnily bocia wyst~pujqcy na naszym 
Sl~ dwie grupy radnych. Czy lerenie. Nowe inweslycje powin
wedlug Pana sytuacja b~dzle ny wplynqc na zwif;lkszenie do
zmierzata do dalszej polary ehod6w wtasnych gminy. Wi~
zacji tych dwu grup, czy ra ksze srodki pozwolq na to, i.e w 
czej nastltpilt procesy inta naszej gminie bl;ldzie ladniej i 
gracyjne? czysciej, a mieszkaricom bfiJdzie 
Sqdz~ ie jednak nastClpi inte i:ylo sie lepiej i przyjemniej. 

gracja radnych wobec wsp61 Dzif;lkujf;l za rozmowf;l. 
nych problem6w, dla dobra calej 
gmlny. Chociai. mog~ przypusz- Rozmawial awk 
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Oczyszc alnia ruszyta
 
PierwSZq wizyt~ w Nasielsku di.etu gminy. Na dzisiaj do oczysz

po obj~ciu stanowiska zloiyt Wo czalni seiekow podlqczone Sq 3 
jewoda Ciechanowski Slawomir osiedla sp6ldzielcze, tJ.: Warsza
Morawski. Wojewodzie lowarzy wska, Slarzynsklego i osiedle Pit
szyl Dyrektor Wydzralu Ochrony sudskiego. Aklual§'ie rezerwa 
Srodowiska Tadeusz ikus.Oka wynosi okoto 80 m sciek6w na 
zjq do wizyty byfa okolicznosc dob~, dzj~ki temu w przyszloscl 
uruchomenia biologiczno-me podlqczona bt;ldq do oczyszczalni 
chanlcznej oczyszczalni seiek6w. osiedla domk6w jednorodzinnych 
Budowa lego oblektu lrwala 14 poloi.onych przy ulicy Pilsudskie
miesi~cy. Praee rozpoczeto w go. W ciqgu dw6ch mieslecy roz
marcu 1993 roku, a rozruch tech ruchu technologlcznego 
nologiezny nastqpil w maju br. uzyskano stopien redukcji scie
O~zyszezalnia zdolna przyjqC 350 k6w rzedu 92-95%, co jest wyni
m sciek6w na dobt;l powstata na kiem bardzo dobrym. Pr6bki wody 
bazie osadnlka Inhoffa. Po mod pobierane z rzeki przed i po zrzu
ernizacji IstnieJqeych juz obiekl6w cie sciek6w wykazujq podobne 

przYSlosowanlu ich do potrzeb parametry, co swiadczy, ze oczy

ad !ewel' woiewcxla ClechanowsKi - 51. Morawski, dyr PGK Plonsk . D. Maluszewski. ely" Wydz.ialu 
Och Sr - T. Pikus. dyr. PGK Nasielsk Fr. Kucinski 

oezyszczalni dobudowano: la szczalnia funkcjonuje prawidlowo. 
pacz tluszczu z komorq magazy Na ralie klopotem dla uiytkownl
nOWq, budynek stac]i dmuchaw ka obiektu, czy Z rzqdu GKiM jest 
wraz z gl6wnq rozdzielniq i pomie brak laboratorium, kt6re by gwa
szczeniem specjalnym dis obslugi rantowalo oplymaln'l prace oczy
oraz komora stabilizscjl osadu. szczalni Kosz! zakupu 
Gf6wnym proiektan!em oczysz nlezbednych urz~dzen na ten cel 
czalnl jest dr inz. Kazimierz Stefa wynosi okoto 300 min zl. Produ
nowski z Pracowni Inzynierii i ktem ubocznym procesu oczysz
Ochrony Srodowiska w Bydgosz czania sciekow jest lzw. osad, po 
czy. Calosc inwestycii nadzorowal uzdatnienlu moina go wykorzy
specjalista od tee nologH sclek6w stae jako nawoz organiczny. Aby 
mgr ini. Dariusz Matuszewski  tego dokonac naleiy zainweSlo
Dyrektor Przedsi/ilbiorstwa GK w wac w niezbedne urzqdzenia ko
Pionsku. Koordynatorem przed lejne 500 min zl. Tymczasem osad 
siewzi~cia byl Dyrektor Zarzqdu wywoiony iss na wysypisko 
GKiM w Nasielsku Franciszek Ku smieci, co podnesi koszty eksplo
cinski. Generalnym wykonawcq ataeji oczyszczalni. 
oczyszczalni wybrano Zarzqd Go Dyrektor Tadeusz Pikus powie
spodar1<.i Komunalnej i Mieszka dzial, ie ta Inwestycja jest dobrym 
niowe] w Naslelsku. Wi/ilkszosc przykladem dla uiylkownlk6w in
prac budowlanych i technologlCz nych osadnlk6w Inhoffa. Poprzez 
nych wykonaly inne nasielskie fir modernizaci~ istniejqcych obie
my takie, jak: Przedsiebiorstwo kt6w uzyskano znacznq oszczed
Budownictwa Komuna nego I IN nosc si~gajqc~ 50% koszt6w 
STAL. Prawie wszystkie urzqdze wybudowania nowaj oczyszczal
nla technologlczne i sterownicze nl, ponadlo Dyrektor wyrazil zado
uzyle do bUdowy oczyszczalni wy wolenie, is zakladane prZ8Z 
produkowano w Polsce, zachod projektanta parametry redukcji 
nle Sq jedynie pompy sciek6w zoslaly oslqgnie1e.
przepompowujqce scieki filisklej Oddany do uiytku obiekt za
firmy "Sarlln", kt6re Sq r6wnle ta pewnla oczyszczenie sciek6w by· 
nle i bardziej niezawodne jak pol towych ze wschodniej czesci 
skle. Cala inwestycja lqcznie z miasta. Dalsza poprawa jakoSci 
ogrodzeniem i utwardzeniem pla wedy w rzece Nasielnej wiqze si~ 
eu kosztowala 3,8 mid zl. Dzleki z wybudowaniem drugiej oczysz
przychylnosci dla tei inwestycji czalni dla zachodniej czesci Na
Wydzialu Ochrony Srodowiska slelska. Burmistrz Wo)ciech 
UW w Ciechanowie uzyskano z Ostrowski zapewnil. ie w obecnej 
tego ir6dla dotacj~ w wysokosci kadencji Rady zacznq sie prace 
1,2 mid zl. Bank Ochrony Srodo nad budowq kolejnej oczyszczalni 
wiska poiyczyl na korzystnych sciek6w. 
warunkach 1,5 mid zl, pozostals 
srodki byly przeznaczone z bu- Andrzej Korulewski 

Blaski i cienie 

90 lat dzialania Banku Sp61dzielczego 
90 lat Istnienia oraz aklualna Wynik ekonomiczny: strata po

sytuacja w Banku w Nasielsku nad 6 mid zt. Przyczyny lego 
jesl okazjq do dokonania pr6by zjawiska badajq specjalisci z 
oceny dzialalnosci lej spoleczno Nadzoru Bankowego oraz inne 
gospodarczej or9anizacji. W zy sluiby. ezy za ten stan ponoszq 
ciu spolecznym I gospodarczym win~ i w Jakim stopniu pracowni
srodowiska Bank odgrywa bar cy Banku i czlonkowie organ6w 
dzo istolnq rol~. as w Nasielsku samorzqdowych zostanie w 
tradycyjnie prowadzi dzialalnosc kr6tce wyjasnione. Dzis mozna 
na tarenie miasta Igminy Nasielsk i trzeba stwierdzi6, ze udzielony 
oraz 9min Winnica i Swiercze. Na w Banku kredyt zoslal zabezpie
terenle tym zamieszkuje ponad 4 czony na majqlkach dlui.nik6w 
Iys. gospodarstw rolnych i okolo 2 k16rych wartosc znacznie prze
tys. gospodarstw domowych. wyi.sza wierzylelnosci Banku. 
Podstawowe zadania Banku 10 Podj~ta dzialalnosc windykacyj
obsluga obro u oszcz~dnos na daje nadziej/il, ze udzielony 
ciowego, dzielanie kredytu oraz kredyt wraz z odsetkami zosta
obslU9a kasowo-rozllczeniowa. nie do Banku zwr6cony. 
Rozmlary dzialaJnosci Banku ob Jestjednak faktem, ze zjawisko 
razujq nast~pujqce wskainiki. rzucilo kolejny clen na dzialalnosc 
Sredni stan wklad6w osz~d Banku a zw!aszcza na kierownic
nosciowych 30 mid zl zgroma two, zarzqd I rad~ nadzorczq. 
dzonych na ponad 8 tys. rachun SzukajqC wyjscia z trudnej sytu
kach oszcz~nosciowych i ro li acji ekonomicznej byly Prezes 
czeniowych. Sredni sIan kredy zarzqdu i jednoczesnie dyrektor 
t6w 22 mid zl wyst~pujqcy na oko wraz z gl6wnym ksi~gowym Ban
10 2500 kontach kredytowych. ku i przew. ll. wystqpiJ do rady 
Roczne obroly ponad 3 biliony zl. nadzorczej 0 zwolnienie 1/3 zalo
Zalrudnienie 43 elaty. gi, tj. okolo 15 pracownik6w. Wi~

Dziatalnos6 Banku w czasie kszosc bytej Rady propozycje za
zaboru, w okresie mi~dzywojen twierdzila a nowy zarzqd w skia
nym oraz po wyzwoleniu byla dzje: I. Gorecki - prezes, R, Kra
omawiana przy r6znych oka szewski - z-ca prezesa, T. Koza
zjach i byly wykazywane zar6w rzewska, K. Sqkowska i B. Kani
no pozytywne jak i negatywne gowska - czlonkowie, zrealizowal 
z)awiska. Ja ogranicz~ si(l w jq, ezy musiato do tego dojsc? Na 
szczeg6lnosc! do okresu w la pewno nie. Droga do wyjscia z. 
tach 1990-1993 oraz biezqcego trudnej sytuacji ekonomlcznej, 10 
roku. Jest faktem. ze ten okres skuteczna windykacja zaleglych 
byl wyjqtkowo trudny dla dzialal kredyt6w i odsetek, szukanie no
nosci ruchu sp61dzielczego w wych zr6del dochod6w i oszcz~
tym r6wniez dla sp61dzielczo .ci na gospodarka w kosztach 
bankowej. Mimo to BS w Nasiel przedstawiona przeze mnie i in
sku posiada z tego okresu po nych czlonk6w Banku propozycja 
wazny dorobek do k16rego w przewidywala oszcz(ldnosci na 
szczeg61nosci nalezy zaliczyc: funduszu plac bez zwalniania 

- uporzqdkowano sprawy pracownik6w. Propozycja ta 
czlonkowstwa, wplacone udzia przewidywata obnizenie diet dla 
ly w 1990 roku po 100 lys. zl czl. organ6w samorzqdowych i 
wz10sly 14-krotnie, blokad(l podwyzek piac do czasu 

- dokonano rozbudowy po wyjscia z trudnej sytuacji ekono
mieszczen bankowych oraz na micznej i dlalego przez Zarzqd i 
klady na inne inwestycje spowo kierownictwo odrzucone. Najbar
dowaly czterokrotny wzrost war dziej smutne w tym wszystkim 
losci majqtku trwalego Banku, jesl 10, i.e ci kl6rzy Sq wsp6l0dpo

- zabezpieczono prace dla 45 wiedzialni za powslalq sytuacj~ 
os6b b(ldqcych czlonkami Banku. zwalniajq z pracy tych, ktorzy za 

- zabezpieczono zapotrzebo ten stan nie ponoszq zadnej winy. 
wanie na uslugi sWladczone Jakie skutki moze przyniesc ta 
przez Bank. W latach 1990 niefortunna a jak niekt6rzy m6wiq 
1993 wyplacono prawie 22 mid haniebna decyzja Rady i Zarzqdu 
zl odsetek od wklad6w oszcz(ld czas pokaze. Ale juz dzis moina 
nosciowych. stwierdzic, i.e wartosci sp6ldziel

Kazdy 10k zamykal si/il pozy cze z tego Banku zosfaly wyrzu
Iywnym wynlkiem ekonomicz cone. Powstala wsr6d pracowni
nym. Za ostalnle 4 lala Iqcznie k6w nienawisc. Rozpoczql si~ 
zysk wyni6s1 ponad 5 mid zl. To proces odwolari i skarg. Pozbyto 
Sq niewqlpliwie blaski kt6re nie si~ przygotowanej do pracy kadry 
spos6b dzls podwazyc. pracowniczej, kt6ra jezeli nie dzis 

Pierwszy kwartal 1994 roku to za kilka miesi~cy okaze si~ po
rzucil cien na dzialalnos6 Ban lrzebna. Bank moze straci6 wiary
ku. Okazalo sifil. ze niekt6re godnoSc i zaufanie w srodowisku. 
podmioty gospodarcze korzy Krzysztof Jaworski 
slajqce z kredytu w naszym 
Banku utracily zdolnosc kredy
lowq co w konsekwencji dopro
wadzilo do lego, ze na koniec IYCIE 
czerwca br. stan kredyt6w zale
glych wyni6s1 okolo 6 mid zl oraz NASIELSKAodsetkl zalegle okoto 2 mid zt. 
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asielskaZ dzieJow parafii 
W poprzednich odcinkach 

naszego cykl u historyczne
go, w kt6rych om6wilem dzie
js miasta, zwracafem uwag~ 
na jego rol~ jako osrodKa 
administracyjnego, gospo
darczego i przez pewien czas 
obronnego. W kolejnych od
cinkach przyjrzymy s,~ blizej 
funkcji, jakCj Nasielsk pclnif w 
zyciu religijnym zamieszkafej 
tu ludnosci. Omawiajqc zycie 
religijne mieszkanc6w Na
sielska i okolie na przestrzeni 
dziesi~eiu wiek6w pami~tae 
musimy, ze na ziemi nasiel
skiej poczCjtkowo mieszkafa 
gl6wnie ludnose polska, w 
czasaeh p6Zniejszyeh prze
wag~ liezebnq, zwfaszeza w 
samym mieseie, zyskala lud
nose zydowska. Ludnosc pol
ska to ehrzescijanie, ludnosc 
zydowska to wyznawcy judai
zmu. 

Na poczCjtku zajmiemy si~ 
organizacjq zyGia religijnego 
ludnosci polsklej na tym tere
nie. 

Wiek XI jest wiekiem, w kt6
rym dopiero ksztahowaf si~ 
podzial administracyjny kos
ciola katoliekiego na zie
miach polskieh. Poczqtkowo 
Mazowsze nalezala do Arehi
diecezji Gnieznieriskiej. 
Przyjmuje si~, 2:e w roku 
1075 zostala wydzielona z tej 
Archidi eezji dieeezja plo
cka. Rozciqgafa sifil ana w za
sadzie na prawym brzegu Wi
sly - na wschodzie i polnoey 
granice diecezji si/ilgaly do 
tych miejsc, do kt6rych si~ga
fa osadnietwo mazowiecki w 
XI i XII wieku. Nasielsk od 
poczqtku swego istnienia na
lezaf do diecezji p1ockiej. 

Terytoria diecezjalne dzie
Iq si~ na mniejsze - zwane 
parafiami. W "Rysie history
eznym diecezji pfockiej" czy
tarTlY, ze zr~by organizacji 
parafialnej zostaly zaloione 
w XI wieku w oparciu 0 grady. 
Fundatorem tych osrodk6w 
duszpasterskich by!i wladey 
kraju. W wiekach XII i XIII os
rodki duszpasterskie powsta
jq w dobrach duchownych i 
swieckich. Poczqtkowo tery
toria parafii nie zostaly okres
lone, brak bylo dokument6w 
potwierdzajqcych ich powo
fanie. Formalnosci te zala
twiono dopiero w drugiej po
lowie XIV wieku. 

W swietle powyZszych wy
wod6w mozemy przyjqc, ze 

IYCIE 
NASIELSKA
 

gr6d nasielskl oOOk funkcji ob
ronne], administracyjnej i 
handlowej pelnil z pewnosciq 
funkcj~ osrodka zycia religijne
go - osrodka duszpasterskie
go. 

Nie ma iadnyeh doku
ment6w okreslajqcyeh dat/il 
powstania parafii. Wydaje 
si~ jednak, ze raej/il majq ci, 
kt6rzy twierdzq, ze w roku 
1065, roku z kt6rego pocho
dzi pierwsza wZrTlianka 0 ist
nieniu grodu nasielskiego, 
na podgrodziu istnial Jui 
kosci61 pod wezwaniem Sw. 
Wojcieeha. Zwiqzane to jest 
prawdopodobnie z pobytem 
w Pfoeku Benedyktyn6w, 
ktarzy zalozyll tu klasztor 
pod wezwaniem Sw. Woj
eiecha i otrzymali uposaze
nie m.in. z Nasielska organi
zujqC w nim jednoczesnie 
osrodek duszpasterski. Za 
czas6w biskupa plockiego 
Aleksandra, Benedyktyni 
zostali pozbawieni cZl?sei 
swego uposazenia, prze
niesli si~ do Mogilna, a 
cz~sc ich d6br, m.in. trzeci q 
cz~se Nasielska, otrzymali 
osadzeni przez tego bisku
pa w Czerwir'isku zakonnicy 
- kanonicy regularni. Doku
ment w tel sprawie wydal 
Boleslaw Kfildzierzawy w ro
ku 1155. Jest to jednoczes
nie pierwszy dokument z 
dziej6w Naslelska, kt6rego 
prawdzlwose nie jest po
dwazana. Nic w nim nie m6
wi si/il 0 sposobie zorganizo
wania zycia religijnego w 
tym osrodku osacfniczym, a 
tylko stwierdza sifil, ze odtqd 
zakon w Czerwir'isku b~dzie 
czerpat stqd dochody. Przy
puszczamy, ze od tego cza
su istniejq w Nasielsku dwa 
osrodki duszpasterskie, le
den to "di cezjalna" parafia 
Nasielska, kt6ra posiadala 
kosci61 drewniany, drugq 
zas tworzyli kanonicy late
ranscy z Czerwir'iska, kt6rzy 
sw6j kosci61 zbudowali do
piero w roku 1445, po tym 
jak w roku 1440 splonql 
wraz z miastem kosci61 
drewniany. Na t~ okollcz
nose mamy juz dokument. 
Mi/ildzy tymi dwoma osrod
kami duszpasterskimi do
chodzHo do rywalizacji. I tak 
w roku 1324 dochodzi do za
targu mif;dzy Wojslawem 
(pierwszym znanym z imie
ia proboszczem) a opatem 

Krystynem. Prze miotem 
sporu jest dziesi/ilcina. W ro
ku 1344 archidiakon pfocki 
rozstrzyga spar mi~dzy opa
tem Albertem a probosz
czem Bartkiem. Tym razem 

przedmiotem sporu jest 
mlyn wodny stojqcy na te
rytorium kanonlk6w regu
larnych, a b~dqcy wlasnos
ci q proboszcza Bartka. 

M6wiqe 0 sporach mi~dzy 
kanonikami regularnymi z 
Czerwir'iska a proboszczami 
chelalem wykazae, ze parafia 
w Naslelsku istniala przed 
przybyciem z~konnik6w dp
Naslelska, a W1~c z pewnos
ci q przed rokiem 1155. 

Jak juz wspomnialem w 
1455 roku zostaje zbudowa
ny w ez~sci klasztornej Na
slelska nowy i juz murowany 
kosci6l. Budowali QO wsp61
nie opat czerwiriskl Andrzej 
i proboszcz nasielski Pawel. 
W nowym kosciel poczqt
kowo proboszczami bylo du
chowieristwo swieckie. Ka
nonicy z Czerwiriska starajq 
si~ jednak a przej~cie para
fii. W 1513 roku papiez Leon 
X wlqczyl probostwo nasiel
skie do klasztoru w Czerwi ri
sku. Usilnie stara+ si/il a to 
opat Ambrozy. Weielenie 
(inkorporacja) nastqpilo juz 
w roku 1514 po zrzeczeniu 
slf; probo twa przez ks. Ja
kuba Broliriskieo. Od tej 
chwili az do roku 1819 para
fia nasielska stata si~ para
fi q zakonnq. Odtqd probosz
czami nasielskimi byli za
konnicy mianowani przez 
Kapltul~ Kanonik6w Regu
larnych. 

W tym okresie napotykali 
w swej pracy na duie trud
nosci. ZWiqzane to byfo z 
tym, ze wi~ksza cz~sc Na
sielska nal zala do dziedzi
ca, a ten chcial miee wplyw 
na obsad~ stanowiska pre
pozyta (zakonnego probo
szcza). Ooszlo nawet do za
b6jstwa opata Jakuba Kuli 
przez msciwego dziedzica 
Jana, kt6ry przegra+ spraw/il 
przed sqdem biskupim. In
nym powodem zatarg6w by
10 na~anne post~powanle 
niektorych os6b ze stanu 
szlacheckiego. Byl to takie 
okres licznych wojen, kt6re 
przyniosly n/ildz~ i ehoroby. 
Kosci61 nasielski uszkodzo
ny w czasach potopu szwe
dzkiego ulegal dalszemu 
zniszczeniu, a zabiedzo
nyeh parafian nie bylo stae 
na gruntowny remant. Osu
ni~cie sl fund ment6w 
sprawilo, ie run~la polu
dniowa sciana. Stalo si~ to 
w roku 1717. Stan kosciola 
byl taki, ze nalezafo go od 
nowa budowac. Parafian 
nasielskich nle byte stac 
na budow~ nowej sWiqty
r'1i, postanowiono wi~c od

bUdowac koscia+ stary. 
Odbudowa szlCl powoli 
trwala wiele lat, ponie
waz energiczni i zapobie
gliwi proboszczowie sta
rali si~ nie tylko odbudo
wac 5wi q tyni/il, ale jq 
upifi!kszyc i wyposazyc. 
Wyremontowano oHarze, 
niektare zmieniono. W 
prezbiterium pojawi/y si/il 
stalle do ch6rowego od
mawiania brewiarza. Su
fit byl drewniany, podlo
9fil zas wykonano z palo
nych cegie/. SClany 
otrzymafy olichromifil, a 
w oltarzu gl6wnym odno
wiono obraz NMP doda
jC\c n Wq srebrnq sukien
k~. Odremontowano tei 
stare, jedenastogtosowe 
organy. Zmiany byly tak 
duze, ze zai tniata po
trzeba ponownej konse
kracji (wyswi~cenia) kos
eiofa. Aktu tego dokonal 
w roku 1741 cpa ks. bi
skup Marcin Zaluski (byl 
biskupem drezder'iskim). 

Prze+om0V'1'm momentem 
w zyeiu parafli byte ponowne 
podporzadkowanie I'ei po 305 
lat8ch biskupowi p oekiemu. 
Stalo sl~ to wskutek rozwiq
zania bullq Prymasa Franci
szka Skarbka Malczewskie
go i z upowainienia Stoliey 
Apostolskiej domu zakonne
go kanonikow regularnyeh w 
Czerwinsku. Nastqpilo to w 
roku 1819. Odtqd znowu pro
boszczami bylo duchowieri
stwo swieckie, diecezjalne, 
podleg+e bezposrednlo bi
skupowi plockiemu. Praca 
ieh nie byla latwa, poniewaz 
kraj znalaz+ i~ pod zabora
mi, obnizyla si~ moralnose 
spoleczenstwa, a jednoezes
me szybko wzrastala liezba 
ludnosci miasta i parafii. Od
bUdowany, remontowany i 
przebudowywany kosci61 
zmienll si~ I zatracil swoje 
pi~kno, do tego byf bardzo 
wilgotny (zimq mr6z wchodzit 
wysoko na nasiqkni~te wilgo
ciq sciany), a ponadto byl po 
prostu za maly na potrzeby 
rozrastajCjcej si~ parafii. 

o tym, jak duszpasterze i 
wierni poradzili sobie z tym 
problemem zapoznarn czy
lelnik6w w numerze nasll;?
pnym. 
Pr6b~ opracowania histo

rii na ielskiej parafii podjqf 
przed laty ks. dr Jerzy Tye. 
Bye moze uda si~ kiedys 
wydae ~ prac/il. Wiadomos
ei w niej zawarte ~k rzy
statem w swym kr6t 1m szki
cu. 

A.Z 



~klady komisji ~r~ Raazie Miejskiej Czas pielgrzymek
 
Przy Radzie MieJ'skieJ' zostaly powo~ane cztery 

. , • . 
state komlsJe robocze, ktorych sktad Jest nast~pu-
jCiCY'

• 

Komisja Gospodarki, Budzetu 
i Finansow 

1) Krolak WoJciech An
drzej, 2) Olszewski Henryk, 
3) Gerasik Marek, 4) Duch
nowski Grzegorz, 5) Sech 
Ryszard, 6) Bryskiewicz Ja
nina, 7) Konerberger Janusz 
(z-ca), 8) Obojska Hallna, 9) 
Kaminska Hallna, 10) Wr6b
lewski Waldemar, 11) Mo
dzelewski Tadeusz, 12) Pa
wlowski Wincenty, 13) 01

brys Ireneusz (przew.), 14) 
Cienkowski Mieczyslaw, 
15) Malon Andrzej, 16) Tyc 
Stanislaw, 17) Kucinski 
Franciszek (spoza Rady), 
18) Kordulewski Walde
mar, 19) Borowska Danu
ta, 20) G6recki Aleksan
der, 21) Grabowski An
drzej, 22) Slonczewski 
Grzegorz. 

Komisja Rolnictwa i Obstugi
 

1) Krolak Wojciech An
drzej (z-ca), 2) Olszewski 
Henryk, 3) Obojska Halina 
(przew.), 4) Kaminska Hali
na, 5) Mucha Bernard, 6) 
Obojski Dariusz, 7) Borowski 
Stanislaw, 8) lempicki Hero
nim, 9) Cienkowski Mieczy
slaw, 10) Krzyzewski J6zef, 

11) Kaminski Slawian 
(spoza Rady), 12) Rutko
wski Zdzislaw 13) Kose
wska Barbara, 14) Osinski 
Marek, 15) Piqtkowski Ro
man, 16) Zar~ba Grze
gorz, 17) Dublewski Tade· 
USZ, 18) Ruszkowski Bog
dan. 

Komisja nfrastruktury i Porzqdku
 
Publicznego
 

1) Wroblewski Waldemar, 
2) Duchnowski Grzegorz, 3) 
Zawadzki Andrze], 4) Krolak 
Andrzej Wojciech, 5) Kamin
ska Halina, 6) Bryskiewicz 
Janina, 7) Malon Andrzej, 8) 
Gerasik Marek, 9) Obojski 
Dariusz, 10) Wierzchon An
drzej (z-ca), 11) Borowski 
Stanislaw (przew.), 12) Pa

wlowski Wincenty, 13) Smo
linski Tadeusz (spoza Ra
dy), 14) Grabowski Andrze], 
15) Borowska Danuta, 16) 
Siupecki Mireslaw, 17) Wy
szomirski Marian, 18) Noj
bert Andrzej, 19) Karasze
wski Leonard, 20) Michal
czuk Barbara, 21) Kordule
wski Waldemar. 

Grupa suwalska If pielgrzymki elckiej na ulicy 5w. Wojciecha w Nasielsku. 

Komisja Oswiaty, Kultury, Sportu,
 
Zd.rowia, Spr~w Socjalnych
 

I Ochrony Srodowiska
 

1) Duchnowski Grzegorz, 
2) Wroblewski Waldemar, 3) 
Zawadzki Andrzej (przew.), 
4) Tyc Stanislaw, 5) Skrzyne
cka Teresa, 6) Obojska Hali
na, 7) Modzelewski Tade
usz, 8) Bryskiewicz Janina 
(z-ca), 9) Kaminska Hanna, 
10) Sech Ryszard, 11) Malon 
Andrzej, 12) Borowski Stani
slaw, 13) Olbrys Ireneusz, 
14) Mucha Bernard, 15) 
Krzyzewski J6z.ef, 16) Ko
walski Bernard (spoza Ra

dy), 16) Kowalski Bernard, 
17) Roszczenko Bozena, 18) 
DrwEilcki Janusz, 19) Stami
rowskl Adam, 20) Domanski 
Zdzislaw, 21) Mackiewicz 
Agnieszka, 22) Olearnik 
Wieslaw, 23) GrabowskI An
drze], 24) Bieioriska Barba
ra, 25) Krzeszewska Zofla, 
26) Slupecki Miroslaw, 27) 
Danisiewicz Marianna, 28) 
Pawluk Jolanta, 29) Krzyza
nowski Andrzej, 30) Zegockl 
Adam. 

. Odseteklatjak~~lskadlu.ga 
I szeroka, drogamll bezdroza
mi w pierwszej poIowie sierp
nia idq w modlitewnym skuple
niu liczne grupy pielgrzymow 
do tronu Krolowej Polski na 
Jasnej Gorze. W pielgrzym
kach tych nie brakowalo n1gdy 
mieszkaiicow nasz8Qo miasta 
i gminy. Przez lata Wlerni brali 
udzial w pielgrzymce warsza
wskiej. Z chwilq zorganizowa
nia dlecezjalnej p10ckiej piel
grzymki wiele osob z naszych 
parafii uczestniczy w tej piel
grzymce. W tym roku na tras~ 
wyruszylo oketo pi~cdziesjqt 
osob. 

Od dw6ch lat znacznie 
wzroslo zainteresowanie na
sielskich wiernych sierpniowq 
pielgrzymkq. Stalo si~ to za 
spraw<l pielgrzymki diecezji 
elckiej, kt6reJ trasa przebiega 
przez naszq gmin~. Nasielsk 
nie jest wprawdzie miaslem 
etapowym, pielQrzymi s~dza-
jq tu zaledwie kilka Qodzin po
konujqc etap z Winnlcy do Ka

zunia Polskiego. Doehodzqc 
do Nasielska pielgrzymi prze
szll juz ponad 200l<m. Sq utru
dzeni. Przed nimi jeszcze po
nad trzysta kilometr6w. W tym 
roku dodatkowym utrudze
niem byla... pi~kna pogoda. 
Plelgrzymk~ elck<l goScnismy 
3 sierpnia w sarno petudnle. 
Wydawalo si~, ie procenlo
wac b~zie ubiegloroczne do
Swiadczenie, kiedy to po raz 
pierwszy przyjmowalismy piel
grzymow. Na tras~, kt6rq prze
chodzili utrudzenl w~rowcy, 
wyleglv wtedy setki usmiech
ni~tycn mieszkancow. Wza
jemnie si~ pozdrawiano, 
wsp61nie spiewano piesni. 
Przed koscietem t1umy, ogolna 
radosc. Wai:nym elementem 
byly uginaj<lce si~ pod jadlem 
staty. Co kto mial najlepszego 
przynosil, aby podzieli6 si~ z 
pielgrzymamL Nasielska gos

cinnoscd~dzis.i.ajjes~~pomi-
nana w dlecezJI elckieJ. Tego
roczne powitanie wyglqdalo 
niestety mniej okazafe. Po
czqtkowo mniej bylo ludzi na 
ulicach, malo przy kosciele, 
puste rz~dy Iawek, na kt6rych 
mialo sta6 jedzenie. Niellczni 
gospodarze byli zaklopotanL 
Zaklopotanie widac bylo i u 
drugiej strony, poniewai w~-
drowcy slyszell, a niekt6rzy 
mieli w pami~ci ubiegloroezne 
spotkanie. Sprawa szybko sj~ 
wyjasnila. OtM pielgrzymka 
dotarla do miasta ponad go
dzin~ przed czasem. Kiedy 
uslyszano dzwony, kiedy do 
uszu nasielszczan dobiegl 
spiew poszczegolnych grup 
plelgrzymkowych, przyspie
szyll przygotowanla i jui: fX? kil
ku minutach bylo tak jak w 
ubieglym roku. Nie chodzi tu 
weale 0 jedzenie i picie, kt6re
go i w tym roku nikomu nie 
zabraklo. Chodzi tu 0 almosfe
r~. I goscie i gospodarze poka
zall, ze sq jeCInq Bozq rodzinq. 

Tak naprawd~ wszyscy lestes
my bracmi i siostramLlegoro
czne spotkanie byfo bogalsze, 
poniewai wspolnie uczestni
czylismy w Mszy sw. 

Wiemi z parafii lezqcych w 
gminie Nasielsk, kt6rzy nie 
oiorq bezposrednie90 udzialu 
w pielgrzymce, maJq wi~c w 
niej swoj udzial poprzez po
moe okazanq pielgrzymom z 
innej diecezji. Maj<l w niej tez 
swOJ udzial poprzez codzienne 
uczestnietwo w Apelu Jasno
g6rskim, kt6ry przez wszystkie 
dnl odbywal si~ w naszych 
koscietach. 

AZ. 

NASIEUiJlUI
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Bye straiakiem Spacerkiem po Nasielsku!
 
W naszym cyklu "Nasiel z

czanie", w kt6rym chcemy 
przyblizye Czytelnikom postacie 
obywateli miasta i gminy zwiq
za ych przynajmniej przez 30 
Jat z jakqs dzialalnosciq, posta
cie, kt6re nazwalbym postacia
mi charakterys ycznymi, przed
stawiamy zisiaj pana Kazimie
rza Zalewskiego. Niewqtpliwie 
jest osobq znanq zar6wno 

miescie jak i gminie, znany lu
dziom starszym jak i mlodszym. 
Nasielsk jest jego miastem ro
dzinnym. Tu silil urodzil, tu cho
dzil do szkoly, tu racowal.Obe
cnie najcz~sciej widzimy go jak 
z wielkq trqbq maszeruje w sze
regach naszej nasielskiej orkie
stry strazackiej. Orkiestra stra
zacka jest jego wielkq milosci . 
Zwiqzal i~ z niq od dziecka. 
Stal doskonali swoje umiej~t
nosci, poszerzal swojq muzycz
nq wiedzlil. Dba nie tylko 0 po
wierzony sobie sprz~t, ale za
biega 0 nowe instrumenty dla 
strazackiej orkieslry. Z lezkq w 
o u wspomina lata, kiedy w Na
sielsku dzialaly az cztery orkie
stry d~te. Lata te niestety juz si~ 
skonczyly. Mlodziez nie garnie 
si~ do gry. Bardziej modn niz 
instrumenly d~te Sq instrumenty 
szarpane. Boleje nad tym pan 
Kazimierz. Wciqz szuk naryb
ku. Do orkiestry potrzeba praw
d iwych m~zczyzn, chlopc6w z 

IYCIE 
NASIELSKA
 

charakterem, takich 0 jakich 
spiewa Halina Kunicka w pio
sence "Jest w orkiestrach d~
tych jakas sila". 

Czlowiekiem z charakterem 
jest pan Kazimierz. W orkiestrze 
gra juz 50 lat. Gra nawet dzisiaj, 
kiedy wskutek choroby jedna z 
jego rqk jest mniej sprawna. 
Zwiqzek pana Kazimierza, a 
wlasciwie lepiej powiedziee, 

Oruh Kazimierz Zalewski ze swym instrumentem 

druha Kazimierza z orkiestrq 
strazackq nie jest przypadkowy, 
poniewaz jest on takze od 50 lat 
strazakiem. Dzisiaj wprawdzie 
nie jezdzi jui do pozar6w, robi q 
to mlodsi. Druh Kazimierz pelni 
obecnie funkcj~ prezesa Ochot
nicz j Strazy Pozarnej w Nasiel
sku, jest czlonkiem Zarzqdu 
Gminnego Ochotniczych Straiy 
Poi rnych. Problemy kadrowe, 
skqpe fundusze, klopoty zwiq
z ne z budowq remizy, duia 
paJnose na terenie gminy SPlil
dzajq sen z oczu Prezesa, Jed
nostka przez niego kiero ana, 
jest wiodqcq jednostkq na tere
nie gminy Nasielsk. 

Ci, kt6rzy uczlilszczali do 
szk61 nasielskich tui po wojnie, 
pamililtajq jeszcze jednq pasj~ 
obecnego rezesa nasielskiej 
straiy. Bylo niq harcerstwo. W 
druiynie harcerskiej pelnil fun
kcj~ przybocznego. Harcerstwo 
traktowal bardzo powainie, a 
wiernose przyrzeczeniu i prawu 
harcerskiemu sprawila, ie 
wszystko, co robil, robil bardzo 
dobrze. Nigdy nie byl obojliltny 
na zlo, na cudzq krzywdlil, na 
problemy zakladu pracy i mia
sta, kt6rego jest obywatelem. 

AZ 

"Chodniki mamy wielkomiej- • 
skie, ale drogi wiejskie". Nasiel
skie drogi, szczeg61nie te w 
miescie, Sq w bardzo oplaka
nym stanie. Wszyscy 0 tym wie
dZq, a najbardziej kierowcy po 
nich jeidzqcy. Miejscowi znajq 
ukryte dziury i skocznie, ale 
przejezdni klnq ile wlezie na 
stan nasielskich dr6g. Ale to 

rawda. Cen ralne ulic - War
szaws a, Kilinskiego i Kosciu
szki peine Sq dziur. Pierwsza 
przy ulicy Lesnej. Nast~pne na 

ysokosci blok6 . Dose duiych 
rozmiar6w przy kinie. Niezfa 
skocznia jest na moscie przy uli
cy Mlynarskiej i jeszcze w wielu 
innych miejscach. Drogowcy! 
Apelujemy do Was l Placimy 
dose slone podatki drogowe 
wi~c Wy os!odzcie nam drogi.

Z ostatniej chwili! W dniu od
dania material6w do druku, na 
drodze przy kinie zacz~to cos 
robie. Jakby wyczuli pismo no
sem. Ale tylko poprawili stu
dzienklil, a d61 pozostal do/em..
 

"Kosewo blizej Nasielska" 
Tak to prawda. Ale nie sama 
wioska zbliia si~ do miasta, tyl
ko kosewskie "wysypisko smie-

Humorki!
 

Renta 

Listonosz wyplaca rent~ zni
szczonymi banknotami. 

- Mam nadziejf,), ze nie obawia 
silil pani bakterii? 

- Pewnie, ie nie. Z mojej renty 
nawet bakterie nie moglyby wy
zye. . 

Pijak 

Pijak w autobusie do kobiety: 
- 0 rany, jaka pani jest brzyd

ka! 
- A pan jest pijanyl Od pana 

cuchnie! Odpowiada oburzona 
kobieta. 

- Ale mnie to do jutra przej
dzie! A pani? 

Celibat 

Rozmawia dw6ch ksililzy: 
- Mam nadziej~. ze iedys ce-

KCiCik poezji
 
Kr61uj Nam Matko l
 
Kr61uj nam Matko
 
Patronko Polski,
 
W koronie wiecznej chwaly.
 
M6dl silil za nami
 
Do Pana Boga,
 
By pok6j dal nam lrwaty.
 

Kr61uj Maryjo
 
Swi~ta DZlewico,
 
Razem z Jezusem w niebie.
 
Wei. pod opiek~
 
Nar6d nasz polski
 
I ratuj go w potrzebie.
 

libat b~dzie zniesiony - m6wi 
pierwszy. 

A na to drugi: 
- My tego nie doczekamy ... 
- My nie, ale nasze dzieci na

pewno... 

Rowerek 

Na lekcji gimnastyki nauczy
ciel kazal robie "rowerek". 
Wszyscy lezqc kr~cq n6zkami, 
tylko Michalleiy spokojnie. 

- Co z tobq Michalku? - pyta 
nauczyciel. 

- Ja jad~ z g6rki, proSZE;l pa
.na... 

Urlop 

lie dni urlopu ma g6rnik po 
smierci? 

- Trzy. A potem zn6w pod zie
mi~. 

Bqdi wciqi obecna
 
Boza Rodzico,
 
W kazdej polskiej rodzinie.
 
Kto Ciebie kocha,
 
Kto Ci zawierzy,
 
Z Tobq nigdy nie zginie.
 

Jerzy ROialski 
Piescirogi Nowe 

Autorem wiersza jest emery
towany nauczyciel muzyki Pan 
Jerzy R6i:aJski 

ci" u zbiegu ulic Kosciuszki i Ko
lejowej przy figurce na zakrlilcie 
ktos wykopal d61. Ktos inny 
stwierd ii, ze nadaje on si~ na 
smieci. I tak si~ zacz~o. 

Wspomniany d61 jest blisko 
banku PKO. Czyzby to jego 
wlasnose? Tak mozna przypu
szczae, tym bardziej, ze nasz 
reporter przypadko 0 widzial, 
ie korzystajq z niego pracowni
cy banku. 

Drog~ ze stacji PKP do Mogo
wa, po drugiej stronie tor6w 
moina skr6cic jadqc p ez Na
sielsk. Moie nie 0 kilometry, ale 
o czas. 

Przejazd przez "przejazd" w 
Mogowie jest utrudniony. Cza
sami trzeba czekae ponad 20 
minut, az laskawie ktos 0 orzy 
szlaban. 

Nie byloby to dZiwne, gdyby 
panowal duiy ch pociqg6w. 
Pechowo nasz reporter spie
SZqC si~, czekal ponad 20 min. 
a w tym czasie przejechal tylko 
jeden pociqg ekspresowy. oie 
to brak etat6w na kol i to spo
wodowal? A moze cos innego.. , 

Libera 
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ImJI~1 
* cz~sci do samochod~w 
1l6[J, FSO, POLONEZ, SKODA, ZUK 

* akcesoria do motocykli
i motorowerow 

* rowery i akcesoria 

*art. szkolne 
* chemia gospodarcza 

l·~~~id~ 
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PRZEDSI~BIORSTWO 
BUDOWLANO·MONTAZOWf 

.. ~ ,;:." :.. \ ~It ,~./" ~ i'" /,J-t. ,.
 
, zaprasza
 

< n !l Olun otzvartc
)..
~o

SKlADU MATERIAlOW 
BUDOWLA YCH
 
qrenljemy po atrakcyjllych cenacl1: 

*. stal dwuteowCJ, i ksztahowniki ; 
* pr~ty stalowe, iebrowane,
 

i gfadkie ~ 6 + ~ 20 ;
 
* wapno, i cement; 
* pap~, i lepik ; 
* Weffl-: mineralnCJ, i styropian ; 

.:. * tarcic~ (w szerokim asortymencie ); 
1! * otwory okienne, drzwiowe, 

i oscieinice ; :.: 

* bloczki z betonu kom6rkowego 
( gazobetonu ); 

* cegb:: dziurClwk~f krClt6wk~, wClpie
nno-piClSkowilf i pefn'l ; 

* glazur~f i terakot-: ; 
* lOne materiafy budowlane, 

Sklttd 1Ilie';ci sif! 1V. asielskll 
J7 r=.I/ 1I1.1NI! rs=.azvsk ici 49 

( 0 IJ(} k .s .1. TC/111 i!. t) . 
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Protillkcja om:: dystrybuc;ll: 

Miros~aw Stupecki· 06·131 Nasielsk 3(Stacja PKP), ul.Burszlynowa 15 

, Reklama w 'Zyciu Nasielska', to jednak juz COS I 
Swiadczy 0 tym zainteresowanie coraz to nowych firm. 
ktore widzG\ interes we wspolpracy z nami, umacnlajqC 
jednoczesnie pozycjE;l pisma, jako forum businessma
now Jesli dodamy, ze wzrasta poczytnosc naszej 
w'petnym znaczeniu slowa °Lokalnej gazety', to kolo 
siE;l zamyka, a korzysci plynl:\ dla wszystkich stron 
. zaczyna skutkowac rowniez system ulg ( patrz or 4 
IN ). bo jestesmy zdecydowani wyrainie doceniac sta
Iych Klientow. 

Nie trzeba tez specjalnej spostrzegawczosci, aby 
wychwycic. ze reklamy ktore zamieszczamy, zawiera
il:\ scisle odwzorowane znaki firmowe ( 0 ile taki lleca
jqcy posiada). 'ZN' stoi na stanowisku, ze WllERU-
NEK FIRMY jest znacznCl cZfilsciq jej kapitatu Stqd 
tez swiadome nasze dzia/ania na rzecz jego zachowa 
nia I bez fatszywej skromnosci mazna powiedziec. 
ze jestesmy w tym lapsi od wlelu gazet 0 zasifilgu wo
jewodzkim, 

Smialo wifilc zapraszamy Wszystkich do zalfilcia 
miejsca na reklamowej stronie. 

l Vy~ok ich ()lJrof6u) ! 
- Zyczy Zycie Nasielska 

Ogloszenia przyjmuj9: Redakcja 'zYCIA NASIEL
SKA' (Kino NIWA ) Nasielsk. uLKosciuszki 12, tel. 12
343, oraz Pracownia Reklamy Wizualnej ~~U"E'~ 
Nasielsk, ul.Wisniowa 23, tel. 12-083. 
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ezy znasz RenatvMauer?
 
lna jq swiat, pisze 0 niej spor widualne i '" druzynowo na mi

towa prasa. Najmniej znana jest strzostwach Europy w 1991 ro
w wojew6dztwie eieehano ku, III miejsce na tyeh mistrzo
wskim. W zasie ostatnJch stwach w roku 1992, wspomnia
igrzysk olimpijskieh wyezytalem ne juz miejsce w Pucharze 
w Tygodniku Cieehanowskim, SWiata w tym roku, III miejsce w 
ze nie startuje w nieh nikt, kto tych zawodach w roku 1992. 
by/by zWiqzany z wojew6 Dochodzq do tego liezne meda
dztwem cieehanowskim. Nie Ie mistrzostw Polski. 
znalazlem lez zadnej notalki Po tej wizyt6wce wiadomosc 
prasie wojew' dzkiej, gdy kilka najwainiejsza. Renata urodzi/a 
dni temu na s rzeleekieh mi si~ 23 KWIETNIA 1969 roku. w 
strzostwaeh swiata w Mediola Nasielsku. W NASIELSKU 
nie w konkurencji karabinka ukonczyla szkotl;l podstawowq. 
pneumatycznego wystrzelala W Nasielsku mieszka jej siostra, 
brqzowy medal. Jej wynik 495,5 pracuje jej brat. Brat Waldek byl 
pk niewiele ustlilpuje wynikowi taki.e utalentowanym strzel
Sonji Pfeilschifter z Niemiec, cem. Wyst~powal w druzynie 
kl6ra z 496,9 pkt zdobyla zloty strzeleckiej LOK prowadzonej 
medal. przez pana Czeslawa Kozlo

W tym roku zajlilla juz II miej wskiego. Renata ni nalezala 
see w zawodach Pucharu wprawdzle do lej sekcji strzelec
SWiata, pobila trzy rekordy kiej, ale nieraz sobie postrzela/a 
Polski, zdobyla medale mi razem z kolegami i kolezankami 
strzostw Polski, zajfi)ta 5 miej z Nasielska. 
sce n mistrzostwach Europy Pierwszym klubem Renaty 
w Strasburgu. byl lwiqzkowy Klub Strzelecki w 

Jej najwifi)ksze sukcesy 10 11 Warszawie. Od roku 1989 jest 
miejsce na mistrzostwach swia reprezentantkq Slqska Wroc
a w 1990 roku. II miejsce indy- law. 

Renata Mauer na podium. 

K~z6wkaNr4
 

"PTAKI"
 
Znaczenie wyraz6w: 
1) Plak akrobata, glosno gwizda. 2) Ptak podobny do wr6bla, 

gnieidzi 5i w parkach i alejach 3) Ptak z rodzlny sokol6w. 4) Ptak. 
lub formacja wojskowa mniejsza od Pulku. 5) Ptak wystfi)pujqey na 
Bliskim Wschodzie. iywi si owocami. 6) Ptak iyjqcy w Ameryce 
P6tnocnej. Posiada pfi)kate pi6ra na bokach szyi. 7) Ptak podobny 
do gol~bi 8) Ptak, kt6rego lot podobny jest do lotu szybowca. a 
rozpililtosc jego skrzydel doehodzi do 3,5 m. 9) Ptak, lub zdrobniale 
imi~ m~skie. 10) Plak nielotny podobny do EMU, na glowie nosi 
helm rogowy. 11) Ptak wystfi)pujqcy w ~6rach. Posiada roiki z pi6r 
po bokach glowy. 12) Ptak drapieiny zYJqcy w Ameryee Poludniowej 
(Kolumbia, Wenezuela). 13) Najmniejszy z ptak6w. Zyje przewainie 
w Ameryee. 

1 K 

2 D 

3 C M 

4 B 

5 G 

6 C 

7 L 

8 A 

12 A 

13 K 

11 
'-----+----+--i-

RozwiClzanie Krzyzowki Nr 3 
1 Woda, 2) Aparat, 3) Sroka lub kawka. 4) Dinozaur, 5) Ciocia, 

6) agi nka, 7) Emu. 
Haslo: Wakacje. 

Nagrodfi) wylosowala Agnieszka Drw~cka z Nasielska. Gratuluje
my. Po odbi6r nagrody prosimy zglosic si~ do redakcji, 

Repertuar
 
filmowy kina"NIWA"
 

1. 26-28.08. 5.16.18.09. 
ArysKOTraci - prod. USA, dozw. W imifil ojca - prod. USA, dozw. od 

od lat blo, cen bilet6w 30.000 zl, lat 12, cena bilet6 30.000 zl, godz. 
godz. 17.00. Przepifilkna rysunkowa 17.00. Oparty na faktach aulenlycz
bajka Disne'ya dla elziecJ. nych kryminal 0 nieslusznym oskar

2. 26-28.08. zenlu. 
Ucieczka gangslera - prod. USA, 6. 23-25.09. 

dozw. od la112, cena bilelOw 30.000 Milioner w spodenkach - prod. 
zl, godz. 19. O. Pelen niesamowl USA, dozw. d lat b/o, cena bilelOw 
ly h zwrot6w akcji, film krymlnalny. 30.000 zl, godz. 17.00. Jak nle 

3.2-4.09. wiesz co zrobic z milionem dolar w 
BLINK - prod. USA, dozw. od I I - przyjdi zobacz - superzabawal 

12, cena bllelOw 30.000 zl, godz. 7.22-25.09. 
19.00. K minalna opowiesc 0 ko Naga bren 33113- ostalecz aznie
blecle, kt a po operacji oczu odzy waga - prod. USA, dozw. od lal 12, 
skujqc wzrok jest swiadkiem mor· cena bilet6w 35.000 z.I, godz. 19.00. 
derstwa. Superl<omedla 0 supergllnlelll 

4.9-11.09. 
Zakonnica w przebraniu II - prod. Adr s kina: Nasielsk, u . Kosclu

USA, dozw. od lal biD, cena bilelow szki 12, lelefon: 12-343 
30.000 zl, goelz. 17,00. Druga czqsc 
komedii z Woopi Goldberg w roll 
zakonnicy. ZAPRASZAMY 

2espOt redal<cvlny: 
A Kordulewsl<i, A.. 51amlrowskl, A Zawacllki. Zcljl/da: T. zawadzki. 
P,O/Al<t win,oly oraL sITona leI<lamowa M. GrubecklYCIE Adrea Redakcll:
 
Kino, N,wa" w Nosielsl<u, ul Kosciu I 12, toll <-343
 
5klaclilamanle komputerowe: ..GAFIKA'" Ciechan6w. ul. 5ikorskiego 4a14, tel. <6-8<.
 NASIELS__~ Druk. "TRIADA" Ci an6w, ul. 17 51 clma 56, t91 46· 




