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Szanowni Czytelnicy!
 

Jak co roku w dniu 1 wrzesnia bezdrozami, polnymi dr6Zkami, 
kr~tymi uliczkami naszego miasteczka ciqgn~y tlumy rozesmianych 
dzleci. aby rozPOCZqC nowy rok szkolny. Najmlodszym towarzyszyly 
zazwyczaj mamy. Od kilku fat wr6cono tei: do tradycji rozpoczynania 
zaj~c szkolnych Mszq sw. 

W roku obecnym do jedenastu szk6f podstawowych naszej gminy 
ucz~szczac bt;dzie - 2810 os6b. Z tej liczby 332 dzieci rozpocz~lo 
nauk~ w klasie I. Prawie wszystkie szkoty w gmlnie prowadzq klasy 
,,0". W zaj~ciach tych oddzial6w bierze udziat prawie 300 szescio
latk6w. 

Uwzgl~dniaJqc klasy zerowe zaj~cia w szkotach podstawowych 
prowadzi 149 nauczycieli. 

Bramy szk6f ponadpodstawowych w dniu 1 wrzesnia przekroczy
10 po raz pierwszy 184 absolwent6w szk& podstawowych. Og61n1e 
w tych szkotach w roku biezC\cym nauk~ pod okiem 25 nauczycieli 
b~dzie pobierafo 680 uczni6w. 

Czego zyczyc szkotom w nadchodzqcym roku? Chyba jednego. 
aby vicepremier Kotodko laskawszym okiem spojrzal na oswiat~. 

AZ 

Obradowala Rada
 
2 wrzesnia odbyla sie trzecia sa burmislrza i diety radnych pozosta

sja Rady Miejskiej. Funkcj~wicebur wlc na dotychczasowym pozlomie. 
mistrza Rada jednomy'lnie powle Nle rozstrzygnieto natomiast proble
rzyta Stanislawowl Tycowi. Dokona mu umiejscowienia pieni~dzy miej
no r6wnlez wyboru Komisji Rewizyj skich w banku. Wlelu radnych uwa
nej i Statutowe]. Wiele miejsca pos ia, is Bank Sp6tdzielczy nie jest 
wleconoJV dyskusji sprawom finan zbyl pew(1ym bankiem (artykul w nu
sowym. podniesiono do 500 min merze 5 Zycia Nasielska, informacje 
kwote, 0 kt6reJ moie decydowac la prasowe 0 trudnej syluacji bank6w 
rzqd, podatek rolny ustalono na 125 sp6ldzielczych) i naleialoby. pieniq
tys. zl z hektara przellczeniowego, 
postanowiono podnlesc ryczalt 

c.d. na str. 2 PrzewodnlCZqcemu Rady, a pobory 

POCZqwszy od ~ego numeru zmieniamy formule naszego miesililCZ
nika. Dotychczas Zycie Nasielska bylo redagowane nieco chaotycznie, 
materialy 0 podobnej tematyce byly zamieszczane na zupelnie innych 
stronach. Chcemy uporzqdkowac nasze pismo wprowadzajqc kilka 
stalych kolumn. Zycie Nasielska jest miesi~cznikiem samorz~dowym, 
w zwiqzku z tym pojawia sie rubryka "Z prac argan6w Samorzqdo
wych". Pierwsze strony b~dq przeznaczone na informacje 0 pracach 
Rady, Zarzqdu i poszczeg61nych Komisj!. Na tych stronach bedziemy 
r6wniei informowac 0 ciekawych spotkaniach burmistrza i innych wy. 
darzeniach majqcy.ch miejsce w siedzibie Zarzqdu Miejskiego. 

W tym wydaniu Zycia znajdziecie kolumn~ "Z Zycia Mlasta i Gminy" 
- tutaj przeczytacie 0 najwainiejszych wydarzenlach majqcych miejsce 
na naszym terenie. DZlsiaj r6wniei natraficie na rubryklil pod nazWq 
"Sylwetki", jest to miejsce przeznaczone na szerSZq prezentacj~ ludzi 
znaczqcych dla iycla spolecznego, politycznego i gospodarczego na
szej gminy, W kolejnym paidziernikowym wydaniu Zycia, uruchamiamy 
stalq koiumne pod nazwq "Naslelski Hyde Par '. Na tych stronach 
chcemy prezentowac stanowiska i oswiadczenia r6inych organlzacji 
spolecznych i polilycznych dzialajqcyGh na naszej gminie. Strona ta 
b~dzie dostfilpna r6wniei dla tych wszystkich, kt6rzy majCj cos ciskawe
go i istotnego do powiedzenia. Szczeg61nie chetnie, bedziemy zamie
szczac stanowiska i oswiadczenia radnych a takie polemikl milildzy 
nim!. Na naszych tamach przeczylacie informacje z dziedziny historil, 
sportu i kUltury, znajdziecie kqcik poezji i humoru oraz krzyi6wk~. 
Wszystkich _zainteresowanych zachlilcamy do reklamowania sie w na
szym mieslQezniku. Kazde ogloszenie zamieszczone w ZyciU Nasielska 
dotrze do klfku tysiecy mieszkanc6w naszej gminy. Dla tych, kt6rzy ChCq 
cos kupi6, sprzedac lub wymienic od paidziernika uruchamiamy oglo
szenia drobne, cena tylko 5 tys. zl za stowo. 

Na naszych lamach bedziemy zamieszczac obwieszczenia 0 prze
targach na roboty finansowane z budietu miasta, a takie informacje 0 
sprzedaiy i dzieriawie mienia komunalnego. 

Szanowni CZylelnicy! Zdajemy soble spraw~, ie wsr¢d Was jest 
wielu takich, kt6rzy ehcq nawiqzac wsp61prace z redakcjq Zycla Nasiel
ska - zapraszamy do naszej siedziby. Jestesmy od poniedzialku do 
piCjtku od 16.00 do 17.00. Moina z nami kontaktowac si{l telefonicznie 
pod numerem 12-343. Za materia/v, kt6re b~dq drukowane na lamach 
naszego miesiecznika (poza kolumnq "Nasielski Hyde Park") przewi
dujemy skromne wynagrodzenie, 

Redakcja 

Obradowal ZarZCld
 
W pierwszych dniach wrzesnia na jest Wililkszosc pienilildzy na 

odbylo sie kolejne posiedzenie Za ochronlil przeclwpozarowq. Po
rzqdu Mlejskiego. W pierwszej czes przednl larzqd i Rada podje1y decy
ci spotkania zadecydowano, ie ga zjf,! 0 rozbudowie strain icy w Nasial
zyfikacja ulic; Sportowej, Klonowej, sku. Decyzja byta sluszna. Prace 
Lipowej i Plonskiej prowadzona be zblizajq silil do konca. Podslawowq 
dzie przez fjrmfil Engaz s.c. z War· bolqczka jest brak pieniedzy i to za
szawy. Firma Eugeniusza Niemyj r6wno na rozbudow~ strain icy jak 
skiego prowadzlla dotychezasowe r6wniai na sPrzlilt i dzialalnosc 
praca gazyfikacyjne na ter nie Na merylorycznq. abecnle strai pro
sielska i wywiqzywala si~ z nich bez wadzi nle tylko akcje gaSnicze, ale 
zarzutu, przy okazji ezlonkowie Za i r6inego rodzaju akcje ratownicze. 
rzqdu zapoznali si~ z problemami Wiekszosc straiak6w i Z rzad 
gazyfikacji miasta i gminy i stwierdzi stwi rdzili. ze komendant gminny 
II, ie decyzje poprzedniej Rady i Za asp Zbigniew Zarar'iski jest bardzo 
rzqdu w tej sprawie byly wlasciwe. dobrym fachowcem, prawidlowo 

Drugq CZ\lSC spotkania poswi~co dziala na terenie grniny i nie przyi~to 
no Ochotniczym Straiom Poiarnym Jel10 prosby 0 zwolnienie go z fun
z terenu naszej gminy. Posiadamy 6 kCJ!' 
jednostek asp. Wiodl\CC\ jednoslkq 
jest jednostka z miasta i tu kierowa



Z prac 0 gan6w samorz~dowych
 
Z obrad Komisji Oswiaty, 
Zdrowia, Kultury, Opieki 

Spolecznej, Ochrony Srodowiska 
i Sportu 

, Czlonkowls Komisji zapoznali si~ z organizacjCl op' ki spotecznej w gmi
niB. Problef!1 przedstawlla dyreklor Centrum Oplekl Spolscznej pani Alieja 
Tyc. SytuacJa g?spodarcza.kraju sprawia, ie z pomocy tej inslytucji zmusze
nl Sq Korzyslac ludzle, !<toay w normalnych warunkach z jsj ustug nie 
korzyslal1by. Miasto i paristwo na Iii! dzialalnose w naszej gminie przeznacza 
ponad 5 mlliard6w ztotych. Jest to kwola za kl6rq na przyklad maina byloby 
zbudowae malq oczyszczalnili' sciek6w lub poloiyc 10 km gazociqgu. 

Froblemy ochrony srodowiska om6wil pan Andrzej Lasockl - odpowie
dZlalny z~ te spr~wy pr,:,cow,nlk Urz . duo ~otr:zeb w tej dziedzinie jest wiele. 
Kt6re z, nlch zreal!zowac w plerwszeJ kolejnoSCI - oczyszcza1n1fil sciek6w dla 
polu~n!,?weJ CZE;lSCI mlasta (o,sledla Pilsudsklego, Krupki, Sportowa), a 
OCZySCle r:zeczkfil, przygotowac drugle wysyplsko smleci, budowae szalet 
publiczny ltd.? 

Co zroble ze sclekami w wodoci<j~owych wsiach? To tylko nie!<t6re prob
lemy, na !<t6rych rozwiqzanie czekaJq mleszkar'icy. 
, 0 sytuacji ,w nasielskiej sluibie zdrowia dyskulowaJi zebrani po wyslucha

\lIU InformacJI voce dyrektora Z9Z w Puftusku pana do!<tora Andrzeja Krzy
z~nowsklego. '!" gmlnle, dZlataJq trzy osrodki zdr~wia (Nasielsk, Pi scirogi, 
C,eksY\l), kolejowa sluzba zdrowla, trzy aptekl oraz prywatne gabinety 
lekarskle. Zwr~cono uwagfil na potrzeby rozbudowy osrodka zdrowia, aby 
p?dstawowq, dl,agnosty~1il m,oina bylo przeprowadzie na miejscu, Zastana
w!ano slE;l tez.. ]ak rozwlqzac problem dostE;lpnosci do lekarza w godzlnach 
wl.eczorn;:ch I n~cnych, nie ~azdy bowl.em dysponuje telefonem I nie kaidy 
mleszkanlec gmlny wle, gdzle mleszkajq lekarze. 

Zebrani wyrazili prze~onanie. ie wiele problem6w z tych trzech dziedzin 
latwlej by/oby r zwlqzac, gdyby znalazly silil w kompetencjach gminy, 

Obradowata Rada 

dokonczenie ze sir. 1 

dZ~ miejski~ ~miejscowie. w pew
nlejszym mlejSCU. Decyzja w tej 
sprawie blildzie podjE;lta po doklad· 
nlejszym zapoznaniu si~ z sytuacjq 
w banku nasielskim. Rada przyj~la 
tei sprawozd nie z wykonania bu
dietu przedstawione przez prze
wodnicz~cego Komisjl Budietowej 
Ireneusza Olbrysia. 

W dalszej cz~sci obrad wyraiono 
zgodq na przeprowadzenie reslru
!<turyzacji Zarzqdu Gospodarki Ko
mlmalnej i Mieszkaniowej zgodnie z 
uwagami Komlsji Infraslruktury i Po
rzqdku Publicznego. 

Rada wypowiedziala si~ tei w 
kwestii proje!<t6w reformy administra
eyjnej. Radni uwaiaj~, ie naleiy 
zwiqkszyc kompetencje gmin i nie po
wolywac pawiat6w. W czasie sesji 
przeprowadzono takie wybory lawni
k6w do Sqdu ReJonoweQo w Puttu
sku, do Sqdu Wojew6dzklego Pracy i 
Ubezpleczeri Spotecznych oraz 
czlonk6w Kolegium dIs Wv\<roczer'i 
przy S~dzie Rejonowym w Puftusku. 

Waznym pun!<tem obrad byla dys
kusJa dotyczqca stacji paliw CPN. 
Wiele os6b, zwlaszcza tych, !<torzy 
mleszkaj~ w jej pobliiu uwaza, ie 
nalezy :zmienie 10kalizacjE;l tej slacji. 
DyrekCja CPN chcs nasz~ stacj{l 
modernizowaC•.Zapewnia, ze ~e 
to staCja ekologlczna. Aby przekonae 
radnych firma podstawila autokar, 
kt6rym radni miell udac silil do War
szawy i przekonae slq na miejscu, jak 
dzlala lego typu stacja. Radni w w11il
kszosci uwlerzyll dachowcom na slo
wo'. zrezygnowali z wyjazdu padej
mUJqC uchwal{l 0 lokalizacji slacjl w 
obecnym mlejscu. AI. 

IYCIE 
A IELSKA 

AZ 

Komisja Gospodarki, 
Budietu i Finans6w 
Plerwsze robocze posiedzenle 

Komis]i Gospodarki Budietu i Fi
nansow prowadzil przewodniczqcy 
komisji Ireneusz Olbrys. GI6wnymi 
tematami spolkania byte: zaopinio
wanie sprawozdania 7 wykonania 
budzelU za I p6/rocze br., a takie 
wypr~c wanle propozycji wynagro
dzenla dla burmlstrza, wysokosci 
diet dla radnych i czlonkow komisji 
oraz kwoty diety zryczaltowanej dla 
przewodnlczqcego RM. W dyskusjl, 
sprawozdanie z wykonanla budielu 
oceniono w sumie pozytywnie mi
mo, ie w kilku dzlalach dochody mo
g~ bye - niewykonane. Zauwaiono 
r6wniei, ie w przynajmniej dwu 
dzialach naleiy zwlE;lkszye wydalki. 
Chodzi tuta] 0 oswietlenie ulic i wsi, 
a takZe °wydatki rzeczowe w dziale 
a~ministracji. W zwiqzku z tym komi
sJa zaproponuje Radzie ahy zdjile 
kwotE;l 400 min zl z dzlalu gazyfika
cja i przeznaczyc na oswietlenie. 

Kolejnq propozycjq jest r6wniei 
zmniejszenie rezerwy budietowej a 
150 min z przeznaczeniem lej kwoty 
na admlnislracj{l. Uznano, i.e jednq 
z przyczyn klopol6w finansowych 
gminy, jest slaba sytuac]a ekonomi
czna nasielskich zakladow pracy. 
Zalegajq one z Iytulu podatku ad 
nieruchomosci na kwotlil ponad 2 
mid zl. Stwierdzono, ie znaczna 
~{lSC tej ~oty jest nl,e do odzyska
nla, gdyz kdka zalega]qcych firm jui 
nle funkcjonuje. W lej CZlilsci dysku
sjl radny Janusz Konerbergerzapra
ponowal aby przedsi{lblorstwa, !<t6
re nl~ Sq w tanle plack: pelnej wy
sokosci podatku, wykonywaly nie
!<tore prace na rzecz miasta w za
mian za moillwose umoienia cz~sci 
piatnosci. Naslqpnie komisja zaj{lta 
SIli' sprawami wynagrodzer'i i diel. 
Ustalono ie Radzis bfildq przedsta
wione nastE;lpujqce propozycje: wy
nagrodzenie burmlstrza utrzymae 
do konca roku na dotychczasowym 
poziomle, tj. 10.359 tys. zl (netto) 
zmniejszye diety z poziomu 210 tys: 

zf do 100 tys. zl, diet{l zryczaftowanq 
dla przewodniczqcego RM ustalie 
na poziomie najniiszego wynagro
dzsnia ~ gospodarce, tj. 2.200 tys. 
z1. W teJ CZlilsci obrad skarbnik gml
ny Maria Swfderska przedstawila In
for.macjlil 0 sredniej placy w Urzfil
dzle, !<t6ra ksztaltuJe slq dzlslaj na 
poziomle 4200 tys. zl (brutto). Posle
dzenfe zakor'iczorlo ustaleniem te
mal6w na nastE;lpne spotkanie komi
sjl. 

awk 

Komisja Infrastruktury 
i Porzqdku 

Publicznego 
Sytuacjq finansowq Zarzqdu Go

spodarki Komunalnej i Mieszkanio
wej oraz proje!<tem restrukturyzacji 
tegoi. przedsiE;lblorstwa zajmowala 
silil Komisja Infrastruktury i Porzqd
ku Publicznego na swym Iposiedze
niu. Na zaproszenie przewodniczq
cego komisji Sianislawa Borowskie
go w posiedzeniu u~estniczy'~i dy
re!<tor ZGKiM Franclszek KUCinski i 
radca prawny Jan SOkolnicki. Dyre
!<tor Kuclr'iskl 0 enil sytuaejE;l firmy 
Jako trudnq. Zadluienie na dzier'i 
30.06.94 wynosi 1.290 mill zl a wie
rzytelnosci naleine ZGKiM zamyka
jq siE;l kwotq 1.231 min zl. Mecenas 
Sokolnicki uznal, ie nie podjlilCie 
dZI~ar'i ratunkowy'~h ze slrony Rady 
moze dopro~~dz,c do, upadku firmy 
w Clqgu naJbltzszych kllkunastu mie
siE;lcy. Zaapelowal 0 konlecznos' 
zapewnienia robot dla przedsiE;lbior
stwa poprzez dawanie zlecen przez 
larzqd Miejski w trybie bezprzetar
gowym, Z tymi argurnentami nie 
zgodzila slE;l CZ~sc czlonk6w komisjl 
uwaiajqc, ie na kaide roboty wyko: 
nywane z pieni{ldzy publicznych na
leiy organizowae przetargi. Jednq z 
propozycji poprawfenia sytuacji fl
nansowej firmy byl wniosek radnego 
W, Wr6blewskiego proponujqcy 
podjlilCie dzialalnosci produkcyjno
handlowej w dziedzinie rnalerial6w 
budowlanych. Omawiaj<jc program 
reslrukluryzac/'i ZGKiM czlonkowie 
komisji zwr6ci i uwagE;l, ie glownym 
zalo*eniem tego projektu Sq zwol
nlenla. grupowe. A.ulorzy programu 
przewlduJq redukcJ{I zatrudnlenia 0 
16 osob w tym 4 osoby z administra
cji i 12 pracownik6w flzycznych. 
Zmniejszenie liczby pracownik6w z 
72 do 56 powinno dac oszczfildnosci 
rzlildu 100 min zl miesi\;'lcznis. prze
wodniczilcy komisji krytycznle wy. 
powiedzial s!E;l 0 moiliwosci nyolnie
nla pracownlkow flzycznych. Swiad
czy to 0 tym, ie klerownictwo firm>, 
nie wykazuje aktywnosci w poszukl
waniu pracy dla swojej za/ogl, przy
kladem jest brak udzlalu w przetar
gu na konserwacjlil zieleni miejskiej. 
Ostatecznle zdecydowanq wiE;l
kszosci q glos6w uchwalono, ie 
ZGKiM doslanie 6 miesililcy na uz
drowienia· swojej sytuacji, Po tym 
terminie kom.isja oceni stan przed
sllilbiorstwa i zaproponuje Radzie 
podj\;'lcie stosownyeh dzialar'i, W 
dalszej czE;lsci obrad komisja zapo
znala silil z sytuacj<j przygotowanla 
mi jskich kollowni do sezonu 
grzewcz~o. 

Al<tualnle, na placach mimo zbli
iajqcej siE;l jesieni jest nlewiele opa
lu. Dyre!<tor Kucinski stwierdzil, ie w 
tej chwili na opal naleiy przezna
czye 400 min zl, !<t6rych przedsiE;l

blorstwo nie posiada. Rozwaiana 
jest moiliwosc zaciqgniE;lcia kredytu 
na ten eel od Zarzqdu Miejsklego. 
Na koniec posledzenia radny Wr6b
lewsk zaproponowal aby w najbliz
szym czasie ZGKlM oglosll przetarg 
na dostawy opalu dla kotlowni, mo
tywujqC doznalezienia tanszego do
stawcy nli obecny. Czlonkowle ko
~isji poparl1 ten wnlosek uznajqc 
jednoczesnie, ze wczesnlej naleiy 
splacie dlug wobec dotychczasowe
go doslawcy. 

awk 

Krotko 
23.08.94. Burmlstrz Wojclech 

Ostrowski wraz z przewodnicz~cym 
RM Tadeuszem Modzelewskim 
uczestniczyli w naradzie POSWiIilCO
neJ sprawom telefonizaeji Pultuskie
go Rejonu TPSA. Uczeslnlk spotka
nia dyrektor Woj. Oddz, TPSA Ze
non Ksifiliak potwierdzil, ie ]ego fir
ma ma zamiar zaangaiowac znacz
ne srodki na terenie Nasielska. W 
najbliiszych miesiqeach majq bye 
zamontowane 3 budki telefonlczne 
oraz doprowadzony kabel swiatlo
wodowy do nasi~!~klej cenlall. 

26.08.94. Burmistrz odwledzH sie
dzibli! Mazowieckich OkrE;lgowych 
Zaklad6w Gazowniotwa. W rozmo
wie z dyreklorem naczelnym 
MOZG-u Paniq Nawrockq uzyskal 
zapewnienie, ze MOZG z wlasnych 
srodk6w wykona nitklil gazociagu na 
ulicy POW (od ulicy Kardy'nala Wy
szynskiego do tor6w kolejki wqsko
toroweD· 

29.08.94, W Urzli'dzle Miejsklm 
odbylo silil spotkanie wladz SM Ma
rzenia i Zarz<jdu GKIM. W spotkaniu 
uczestniczyli prezes SM H. Wr6ble
wska, dyrektor ZGKiM F. Kucinski 
oraz burmlstrz. Omawiano sposob 
uregulowania \laleinosci Spoldzlel
nl wobee ZGKIM-u za doslawy cle
pia w sezonie grzewczym 93/94. 
Ustalono, ie naleine odsetki zosta
nq zmniejszone z kwoty 540 min do 
400 min, Plalnost zostanie rozloio
na na dogodne <;ll.~ sp61dzielni raly. 

03.09.94. W Wydzlale Spraw Spo
lecznych Urz~du Wojew6dzkiego w 
Ciechanowie odbylo silil spotkanle 
burmislrza W. Ostrowskiego, kierow
niczki Mlejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej A. Tyc z dyrektorkq tego 
wydzialu Paniq Godzwq. Omawfano 
projekt przystosowania budynku 
dawn~o Domu Dziecka na potrzeby 
os6b nlepelnospr~~nych. 

09.09.94, W Urz{ldzie Miejskim 
podpisano wstlilpne porozumienle 
miE;ldzy Telekomunikacj~ Polsk(t SA 
a Sp'oIecznym Komitetem Telefoni
zaCJi Ci ksyna w sprawie zamonto
wania w teJ miejseowosci centrali 
telefonicznej na 300 numer6w. Po
rozumienie m6wi 0 sposobie finan
sowania poszczeg61nych etap6w in
westycji. 

. 13.09.94: Odbylo sl'1l i posiedze
nle KomlsJI SlatutoweJ Rady Mlej
skiej w pelnym skladzie. Dokonano 
wyboru przewodniczqcego Komisji, 
kt6rym zostal Grzegorz Duchno
WSkl, wiceprzewodniCZqcym wybra
no Marka Gerasika. GI6wny tema
tem posiedzenia byla analiza Statu
tu Gminy. Poruszano r6wniei prob
lemy zwiqzane z restrukturyzacJq 
slalych komisji Rady. 



Woda dla Psucina 

Wieloletnie starania radnego Hen
ryka Olszewskiego 0 wodq dla Psuci
na przyniosly efekty. Mimo wczes
niejszych ekspertyz, kt6re nie dawaly 
nadziei mieszkaricom wsi na zwodo
ciClQowanie, radny Olszewski nie 
ustawal wstaranich 0 pomyslne z a
!wienie tej sprawy. Kolejne wiercenia 
przeprowadzone wiosnCl tego roku 
byly pomyslne, natrafiono na duze 
zasoby wody. Po badaniach odwier
tu, okazalo ~I(l, ie jego wydajnosc 
wynosi 46 m wody na godzin(l. la
soby te wystarczCl nazwodociCigowa
nie Psucina, Cegielni Psuckiej i bye
moie innych przyleglych wlosek. 
Psucin wraz z CegielnlCl PsuckCllClCZ
nie liczCl okoto 600 mieszkanc6w, dla
tego tei jest to inwestycja ze wszech 
mlar oplacalna. Dotychczasowe pra
ce przeprowadzone na odwiercie ko
sztowaly ponad 200 min zl. Wst~pne 
badanla jakosci wody sCi bardzo obie
cuJClce, prawdopodobnie b~dzie 
mOZna tCi wod~ wykorzystywac do 
cel6w spoiywczych bez uzdatniania. 
Gdyby ta prognoza si(l potwierdzila to 
bye moie cz~s' mieszkaric6w jesz
cze w tym roku zostalaby podtClczona 
do wodociCigu. Aby tak si~ stalo, bur
mistrz stawia jaden warunek; naleiy 
zebrae od zainleresowanych miesz
kanc6w po oketo 3 min zl. Uzyskane 
lCl drogCl srodki powinny wystarczyc 
na zakup pomp i wybudowanie nie
wielkJego odcinka wodociCigu. 

awk 

Jest tadniej! 
Zapewne wszyscy mieszkancy 

Naslelska zauwai:yli, ie w ostalnim 
czasie poprawlla si~ estetyka na
szego miasta. Nie wszyscy wiedzCl, 
ie odbywa si~ to za sprawCl ponad 
dwudziestoosobowej grupy pracujet
cej w ramach rob6t publicznych. 
Mnlejsza czleroosobowa grupa pra
cuje przy remontach nasielsklch ka
mienlc. Dzi(lki ic pracy, prawie 
wszystkie domy w centrum miasta 
pokryte Set estetycznymi lewacja
mi, co sprawia, ie Nasielsk staJe si~ 
coraz ladniejszy. Ale nie tylko ele
wacje wiadczCl 0 urodzie miasta, 
golym okiem widac znacznq popra
w(l w naszyc parkach i skwerach. 
Efekt ten jest zaslugq kllkunaslo
osobowej ekipy pracujClcej przy po
rzqdkowaniu miasta. Ludzie ci pra
cujCl pod kierunkiem Andrzeja La
sockiego pracownika Urzfiild Miej
skiego. W ramach rob61 pUblicznych 
wykonano caly szereg Innych prac 
ns lerenie miasta i gminy. Mifiildzy 
Innymi dokonano wycinki zakrze
wieri na kilkunastu ilometrach dr6g 
gminnych, wymalowano obydwa 
przedszkola. prowadzono wykopy 
pod gazyfikaCJ~ ulic, wykopano no
we szambo przy Szk Ie Podstawo
wej Nr 1. lqczna wartosc prac zre
allzowanych na tereni gminyzamy
ka si(l kwotq ponad 500 min zl. 
Koszt zatrudnienia tych pracowni
k6w w 100% refunduje Rejonowe 
Bluro Pracy. Zarabiajq sradnio 2,5 
min zl (brutto). WydatkJ poniesione 
przez Urzqd Miejski wynoszq okafo 
7. min zl. Za te pieniqdze kupiono 
nlezb~dne narzfiildzia oraz rlilkawice 
ochronne. 30 wrzesnia mlja 06lrocz
ny termin zatrudnienia tych os6b. 
P6zniej przez rok blildq mogli otrzy
mywac zasltek dla bezrobotnych. 
Mamy nadziej{l ie w przyszlym roku 
prace te b~dq kontynuowane na po
dobnq skal~. awk 

WTelmecie 
gospodarniej 

Oslalnie lala Polskiej Rze
czypospoillej Ludowej cecho
waly i~ wzmoionym ruchem 
inwestycyjnym. Jak grzyby po 
deszczu powslawaly nowe za
klady pracy i inne obiekty majq
ce sluiye spoleczenstwu. Sytu
acja ta nie omin~a r-wniei n 
szego miasla. Przykladem Sq 
niedokonczone zaklady drobiar
skie zlokalizowane przy ulicy 
Plonsklej. P~d do inweslowania 
dotknql r6wnlei Sp6ldzielni~ In
walid6w Telme!. Pod koniec lal 
oslemdziesiCllych 6wczesny Za
rzqd Telmetu z prezesem Janu
szem Konerbergerem na czele 
podjql smialq decyzj~ wybudo
wania komplaksu rekreacyjno
sportowego. W sklad komple
ksu mialy wchodzie: hala spor
Iowa, basen, oraz holel z pet
nym zapleczem socjalnym_ Pre
zes poslaral si~ 0 niezb~dne 
srodki na rozpocz~cie budowy i 
jui po kilkunaslu miesiqcach 
cz~se obiekt6w stan~a w slanie 
surowym. Nadszedl jednak rok 
1990, kl6ry konczyl epok~ la
twego zdobywania funduszy. 
Teraz lrzeba byte pieniqdze za
robie lub wziqe kredyt na wysoki 
procenl. Oba te sposoby prze
kraczaly moiliwosci Telmelu. 
Budowa stan~la. Jeszcze w 
1991 r. 6wczesne wladze sarno
rzqdowe przekazaly 20 min zl 
na dokonczenie hali sportowej, 
ale byly 10 jui pieniadze wyrzu
cone w blolo. Kiedy prezes Ko
nerllerger uslqpil z zajmowane
go stanowiska. nasl~pcy nle od
waiyli si~ konlynuowae rozpo
cZ~lej budowy. Wybudowane 
obiekty przez naslfilpne kilka lat 
staly niewykorzyslane. Na wios
n~ Iego roku znalezll si~ ch~lni 
na zagospodarowanie budyn
k6w. Przedsi~biorstwo budow
lane Gama wydzieriawilo od 
Sp6ldzielnl grunl wraz z niedo
konczonymi obiektami. W umo
wie Gama zobowiqzala si~ do 
remonlu budynk6w w uzgodnio
nym z Zarzqdem Telmetu za
kresie. Jak poinformowal nas 
wsp61wlasciciel firmy Andrzej 
Grabowski wartose prac remon
lowych si~gn~la kwoty 500 min 
zl. W odremonlowanych pomie
s~eniach 0 powierzchni 600 
m znalazly miejsce blura, oraz 
sklad materlal6w budowlanych. 
Umowa dzieriawy przewiduje, 
ie do kasy Sp61dzielni w ciqgu 
najbliiszyc Sial wplynie pra
wie 1,5 mid zl z tytulu czynszu. 
Najbliisze plany wlascicieli Ga
my i Zarzqdu Telmelu przewidu
jq podj~cle wsp61nej dzialalnos
ci gospodarczej. W czasach gdy 
tak lrudno zarobie pieniqdz • 
podj~cie tej wsp61pracy daJe 
szans~ na poprawienie trudn j 
sytuacji finansowej Sp6ldzielnl 
Inwalid6w Telme!. 
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Dozynki
 

qd wiek6w n~ ~akonczeni~ zbi01'1..! zbM odbywajq sie w naszym 
kraju uroczysiosci zwane dozynkaml. GI6wnym Ich momentem I'est 
wr~czani~ gosl?o~arz.owi wienca s):'mbolizujqcego roczny p on. 
Obok dozynek sWlecklch odbywajq Sl~ od stuleci doiynki 0 chara

kterze. r~ligijnym ..Dawnie! n!ejednokrol.nie zwi~ane byly z obcho
daml sWI~la Malkl Bosklej Zielnej. W wlerszu "Zielna" czytamy: 

Kosiarz oblarl jui pol z czola 
Wszyslkie zboie zi:~le 
Pola pusla dookola 
Dzis poiniwne swi~lo. 

Kwial poiniwny z zielem razem 
Symboi wdzi~czny w dani 
Lud dzis sklada przed oIlarzem 
Polskich lan6w Pani. 

Oslatnio coraz cz~scieJ podzi~kowanie Bogu za pion odbywa si~ 
okolo swi~ta Matki Boskie] Siewnej. W tym dniu w niekl6rych para
fiach swi~cone jest zboie na nowy siew. 
~ak co roku w par~rach naszej gminy odbyly i~ uroczyslosci 

d9zynkowe. 11 wrzesnla nasz foloreporter byl obecny w parafii 
Cleksyn. Uroc~ystq sum~ poprzedzonq procesjq z plonami z lego
rocznych zblorow celebrowal kSlqdz proboszcz Adam Slaniszewski. 

Tego samego dnia w godzinach popoludniowych delegacje rolni
k6w ze wszystkich parafii dekanatu Nasielsk WZI~ udzial w doiyn
kach dekanalnych. Odbyly si~ one w Jor'1cu. 

AZ. 

Sprzqtanie SWiata
 
Dni 17-18 wrzesnia ogloszo

no "Dniami Sprzqtania SWiala", 
w kt6rych udzial wzi~li Polacy. 
Zainleresowali si~ kampaniq 
sprzqlania swiata mieszkancy 
wojew6dztwa ciechanowskie
go. Nasielsk - r6wnlei wtej kam
panli mial sw6j udzial. 

Druiyna slarszo-harcerska 
przy Zasadniczej Szkole Zawo
dowej, 0 specjalnosci ekologicz
nO-luryslycznej, prowadzona 
przez dh. hm PL Agnieszkfil 
Szerypo w dniach 17-18.09 w 
ramach akcji, sprzqlala bardzo 
zanieczyszczony las w Budach 

Siennickich. W akcji sprzqlania 
wzi~o dzial 27 harcerzy i har
cerek. Dzi~kujemy im za to. 
Przyklad godny nasladowania. 
Druhny i druhowie z innych 
szk611 Zorganizujcie swoje dru
iyny Ilarcerskie. Akcja sprzqta
nia swiata tTWa nadal. 

Libera 
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Tadeusz J6zef MODZELEWSKI 
lJrodzi! sie w 1939 roku w NasielskLJ. 
Zonaty, posiada troJe dzleci, syna i 
dwle c6rkl. Z wyksztalcenJa techno
log obr6bki skrawanlem. Szkol~ 
podstawowq ukor'iczy! w Nasielsku, 
nastQpnie uczf;lszczal do sZkoly za· 
wodowej w Nowym Dworze Mazo
wieckim. Po ukoriczeniu szkolypod
jql prac~ w Zakladzie Remontu Ma
szyn Budowlanych w Waszawie. Po 
odbyciu sluiby wojskowej wyjechal 
z Nasielska i rozpocz<il pra~ w la
kladach Radlowych "Diora" w 
Dzierzoniowie. Tam tei ukoriczyl 
Technikum Wieczorowe 0 specjal
nosci mechanicznej. W 1974 roku 
podjql pra~ w Zakladzle "Meratro-

Wojciech OSTROWSKI - urodzil 
si~ pod znakiem Byka 5 maja 1961 
roku. ionaty, jest ojcem trojga dzie
ci. c6rka Anna 5 lat, syn Karol 2 lata 
i drugi syn Adam p61 roku. W 1968 
roku zacz'l! pobierac naukf;l w Szko
Ie Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. 
kt6r'l ukonczyl w 1976 roku. W tym 
samym roku zacz'll uczf;lszczae do 
Technikum Sarnochodowego w No
wym Dworze Mazowieckim. Dyplom 
Technika i swiadectwo maturalne 
uzyskal w 1981 roku. Na pocz'ltku 
1982 roku podjql prac~ w Szkole 
Podstawowej w Budach Slennic
kich, jednoczesnie rozpoczynajqc 
nauk~ w Studlum Nauczycielskim w 
Warszawie. W 1985 roku rozpoczy
na studia na Wydzi Ie Hislorii Uni
wersytetu Warszawskiego. kt6re 
konczy po 5 latach nauki z tytulem 
magistra. Tematem jego pracy ma
gistersklej byla "Wojna Polsko-Bol
szewicka w 1920 roku". W pier
wszych wolnych i demokratycznych 
wyborach samorz'ldowych w 1990 
roku pe!ni funkcjQ Przewodniczqce
go Terytorlalnej Komlsji Wyborczej. 
W paidzierniku tegoi roku zostaje 
wybrany na stanowisko burmlstrza 
Miasta i Gmlny. W trakcie trwania 
kadencji, konczy podyplomowe stu
dla administracyjne na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskie
go, ~m samym uzyskuje niezb~dne 
kwailfikacje do plastowan ia swojego 
urzQdu. Po udanej pierwszej kaden
cji na stanowisku burmistrza, kandy
duje ponownie. Na II Sesji nowo wy

nik" na stanowisku technologa, a 
p6inie] mistrza na wydziale macha
nicznym. W 1980 roku byl jednym z 
inicjator6w i zaloZycieli NSZZ "Soli
darnose" w zakladzie oraz nasiel
skiego oddzialu tego zwiqzku. Do 
paidziernlka 80 roku nie bierze 
czynnego udzialu w zyciu politycz
nym i szerszym spo/ecznym. Niego
dzi siQ z ideologiq marksistowskiego 
par'istwa, pOCZqwszy od swiatopo
glqdu, hasta konomiczne, a na 
nadopiekur'iczowoscl paristwa kori
CZqc. Od 1986 roku pracuje w Sp6/
dzielni Inwalid6w Telm t na r6znych 
stanowiskach. W 1989 roku wsp6
luczestniczy w organizowaniu Komi
tetu Obywatelskiego .,Solidarnosc". 
Po wyborach samorzqdowych w 
1990 roku zostaje radnym. Na pier
wszej sesji Rady Miasta i Gminy zo
staje wybrany lej przewodnicz<\cym. 
Od 1992 roku pelnl funkcle Prezesa 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Dekanacie Nasielskim. W tegoro
cznych wyborach samorzqdowych 
zostaje ponownie radnym i prze
wodniczqcym Rady Miejskiej. Wsa
morzqdzie widzi przysz/osc pan
stwa obywatelskiego. demokratycz
nego, w kt6rym spoleczenstwo jest 
gospodarzem i Zyje dostatnio. W le
cie tego roku wspOltworzy nasielskie 
kolo Unii Wolnosci i zostaje jego 
skarbniklem. Najwif;lcej czasu pos
wif;lca na wypelnianiu swojej funkcji 
przewodniczqcego Rady Miejskiej. 
W wolnych chwilach najchC;llniej wy
poczywa pracujllc na dzia/ce. 

branej rady zostaje powt6mie B r
mistrzem pokonujllc swego kontr
kandydata stosunkiam glos6w 19 
do 4. Od najmlodszych lat jest czlo
wiekiem aktywnym. W zkole pod
stawowej i sr dniej uprawial pilkC;l 
siatkowq. W latach 70-tych angaiu
j siQ w po.wstanie ruchu oazowego 
"SwiaUo i Zycie" w Olecezji Plocklej. 
Uczestnictwo w tym ruchu wywarlo 
znaczny wplyw na jego osobowosc. 
W 1989 roku organlzuje nauczyclel
skq "S Iidarnosc" na szczeblu gmi

ny, a takie wsp61uczestniczy w two
rzeniu Komitetu Obywatelskiego w 
Nasielsku. Obecnle jest cztonkiem 
miejscowego kola Unii Wolnosci. 
Jego pasj'l Sq piesze w~r6wki po 
g6rach, na kt6re obecnie nle znajdu
je czasu. Wypoczywa pracujqc w 
przydomowym ogr6dku 100 czytajqc 
literaturQ 0 tematyce hlstorycznej. 
Jest posiadaczem wlasnego domu 
oraz Fiata 126 P. 

Harcerstwo byfo jej pasj~ (cz. 11 
Zbliza si~ dziesillta rocznica na

dania hutcowi harcersklemu w Na
sielsku imienia druhny hm RP 
Jadwl9i Rostkowsklej. Wydaje sllil 
nam, ze warto przybliiyc tQ skro
mn'l a jednoczesnle ciekawq po
stac spoleczenstwu naszej gminy. 
Mljalq lata ubywa starszych, przy
bywaiq do miasta nowi ludzie; pa
mit;c ludzka jest kr6tka. zacleraj'l 
siQ napisy na .nagrobkach, a iyCle 
toczy si~ dalej. Chyba warto pami~
tac 0 tych, kt6rzy zyli w tym miescle 
przed nami i cos dla tego miasta i 
gminy dobrego zrobili. Pamif;llajmy, 
ze jestesmy tylko malenkim ogni
wkiem wlancuchu historii. Wdw6ch 
kolejnych odcinkach przedstawimy 
material przygotowany do biuletynu 
wydanego przez Komend~ Hulca 
Naslelsk w ramach kampanii ,,80
hater"· 

I. Zyciorys 
Druhna hm PL Jadwiga Rostko

wska urodzila siQ 31 grudnia 1893 
roku w Nasielsku. w rodzinie miesz
czanskiej. Ojciec jej prowadzil bu
eh IteriC;l. W drugim roku zycia stracila 
matk~. Gdy mlala 6 lat, ojciec oienil 
siQ powt6mie I zaczql pracowac w 
Samorzqdzle Mlejskim w Nasielsku w 
charakterze kasjera. W 1903 roku 
rozpoczyna naukf;l w glmnazjum w 
Pultusku. Od roku 1906 przenosi sif;l 
do Za~ladu Wychowawczo-Nauko
wego Zenskiego Sabiny ehmiele
wskiej w Warszawle. SzkolQ l~ 
konczy z odznaczeniem w roku 1910. 
W roku 1913 ukor'iczyla z wynikiem 
badzo dobrym Kursy Handlowe S. 
Reguiskiego w Warszawie. Miata za
miar wstqpic n wydzial tilologiczny 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po
niewai ukonczy!a szkolQ prywatnq, 
musi uzupelnic matur{l poprzez zda
nie egzamin6w z j. rosyjskiego, histo
rii, geagrafii Rosjl orazmatematykiw 
panstwowym GlmnazJum rosYJsklm 
przed specjalnq komisjq. Plan6w 
swych Ie zdqiyla zrealizowac, War
szawa bowiem zostala zajQta przez 
Nismc6w i dzia/alnose Umwersytetu 
zawieszono. W tej sytuacji ch~tnie 
skorzystala z propozycji dyrektorki 
prywatnego gimnazjum, kt6re ukori
czyla i w nim rozpocz~la pra~ jako 
nauczyGielka. Od 1 wrzesnia 1915 
roku do 1923 roku pracowala w pry
watnych szko!ach srednich. Przez 
pewien czas pracowala tez w buchal
terii sp6ldzielni "Nasz SkJep" w War
szawle. 

W ciClQu calego tego okresu swego 
iycia przygotowywala sit; do egzaml
nu na nauczycielkC;l szk61 srednich. 
Zdalaczf;lsc egzamin6w. co byte r6w
noznaczne z ukoriczeniem dw6ch lat 
studi6w unlwersytecl<ich. Pozostala 
cz~sc materialu wymagataJednakje
szcze przynaJmnieJ 4 rat nauki polq
czonej z pracq zawcdowq. Ponlewai 
wladze szkolne oglosily ostaleczny 
termln zdawania egzamin w kwalifl' 
kacyjnych dla nauczycieii szk61 sred
nich 0 1925 roku, przestaje 
pracowac w szkolnictwie srednim i 
przechodzi do pracy w panstwowych 
szkolach powszechnych. Na wtasnq 
prosbf(l zostaje skierowana do Mlawy. 
W Mlawie pracowa/a cd 1 wrzesnla 
1923 roku do 1 paidziemika 1938 
roku. Wlele czasu poswlQca tu na 
dziatalnosc spolecznq w ZHP. ZNP i 
kursach dis doroslych. 

Z dniem 1 pazdzlernika zostala 
przeniesionaz urzf;ldu do Publicznej 
Szkoly Powszechnej w Remberto
wie, gdzie pracowala bez przerwy 
do 1 wrzesnia 1945 roku. Byla to 
szkota, kt6ra mia/a bye prowadzona 

przez wybitnych instruktor6w har
dersklch z wykorzystanlem metody
ki pracy harcerskiej. W czasls 
okupacji nlemieckiej przy szkole, w 
kt6rej pracowata, zostal zorganlzo
wany tajny komplet nauczanla reali
zujqcy program glmnazjalny kl. I. W 
klasie tej byla wychowawczyniq i 
uczyla jQzyka polskiego i niemiec
kiego przez dwa lata. W tym czasie 
utrzymywala wysie lonego z Na
sielska ojca i macoch~. 

W 1945 roku sklada podanie 0 
przeniesienie do szkoty powszech
nej w Nasielsku. Od 1945 roku do 
1950 pracuje w szkole powszechnej 
w Nasielsku. W 1950 roku zostala 
przeniesiona do Panslwowej Szkoly 
Og61nokszlalcqcej Stopnia Liceal
nego w Nasielsku, gdzie pracuje ai 
do przejscla na em ryturf;l. Umlera 
w roku 1976. . 

II. Nauezycielka
W iyciorysie Jadwigi Rostl<.owskiej 

na pierwszy plan wysuwaj<\ sif;l koleje 
jej zyGia jako nauczycielki. W pracy 
zawodowej uwidocznily sifil takie jej 
cechy jak: niezwykla sumiennosc I 
obowiqzkowosc. Nle ma dla niej zajt;c 
wainych i mniej wainych. W praC{l 
zawodowq wklada callI siebie. ie 
chodzi tu tylko 0 wlasciwe przygoto
wanie si~ do lekcji, 0 punktualne przy
chodzenie na zaj~Gia i zgodnie z 
wymogami wiedzy pedagogi znej 
prowadzenie zal·~c. PracC;l sWq traktu
Je jako misjf;l d a kraju i s ofeczer'i
stwa. Swoje umiejf;ltnosci stara siC;l 
ciqgle doskonalle. 

Jako nauczycielka j st serdeczna 
i 0 iekuricza w stosunku do podo
plecznych. Koleianki-nauczycielki 
ceniq jq za jei dobroc, szacunek dla 
starszych, OP1ek'il i pomoc dla rozpo
czynaJqcych pracQ. Fakt ten po
twlerdzajq listy bylych uczni6w i 
koleianek - nauczycielek. Byla dla 
nich powiernicq i wzorem. kt6ry sta
rali sl{l nasladowae. OZielili si{l z niq 
radosc!aml i sukcesami, prosili 0 ra
df;l i pomoc a nieraz i ratunek w 
chwilach trudnych. Listy i kartki przy
chodz'l w wiele lat po skonczenlu 
pracy zawodowej, przychodz'l na· 
wet wtedy, kiedy CIf;liKO chara nie 
opuszcza juz 16ika. 

We wszystkich slowach serdecz
ne slowa dzi{lkczynne za to, ze byla 
przez 70 lat serdecznq kolezank<i w 
szkole, przez wiel lat kochan<\ i 
uwielbianq nauczycielkll, wycho
wawczyniq i matk'l, kt6ra wryla si~ 
w pamlf;lc i w serce, za to, ie mlod
szym koleiankom ulatwila start 
pedagogiczny i p6fniej przez wiele 
lat dzienta Sl{l swyrn doswiadcze
niem, za to, ie nie przekonywala ich 
o pewnych racjach slowem. ale czy
nem. Byla przy tym nlezwykle 
skromna. Jedna z jej wychowanek 
zapytana 0 to, jaka byla pani Ro
stkowska m6wi: "Pani Rostko
wska... to byta moja i 
wychowawczyni, I koieianka I opie
Kunka serdeczna. Skromny bardzo 
czlowiek. I pracowity. Oddala cate 
swoje zycie m/odzi zy. Ai. trudno 
zebrac to wszystko, kiedy i jak to 
by/a". 

CI, kt6rzy przeglqdaj'llisty do pani 
Jadwlgi Rostkowskiej, zwracajq 
uwagfi! na spos6b jej tytulowania. 
Najcz{lsciej one brzmi'l: Kochana 
Druhno Jadziul Tak Jq nazywali i 
starsi, i ci ml dsi i ci calkowicie maii. 
Jako "druhn~ Jadz1fil" znal ill caly 
Naslelsk. Druhnq byla w catym tego 
slowa znaczenlu bo pasjq jej zyeia 
byto harcerstwo. 

AZ 



45 lat temu prasa donosila
 
z Nasielska
 

W artykule - "Nasielsk do
maga si~ zbiornicy odpad
k6w" czytamy: 

"W Nasielsku Sq niewy
czerpane mozliwosci wyzy
skania na poz6r bezuiytecz
nych rzeczy. Nle sposob po
minqc tu, w dobie oszcz~
dzania niezwykle powazne
go zagadnienia, mianowicie 
odpadk6w. W kaidym nie
mal gospodarstwie domo
wym z ajduje si~ pewna 
zb~dna ilose makulatury, 
starych szmat, bezuiytecz
nych buteJek, wyrob6w me
talowych itp. zwykle wyrzu
canych do smietnik6w, acz
kolwiek w sumie stanowl to 
dose powaznq wartosc..... 

Komentarz: Problem wra
ca jak bumerang. A moie 
ktos potrafi go dzisiaj rozwiq
zac z korzysciq dla siebie i 
dla mieszkanc6w. 

W artykule - "Nie ma zgo
dy wsr6d sportowc6w nasle/
skich" czytamy: 

"W ostatnich dmach od
byto si~ zebranie sportow
c6w nasielskich cetem zor
ganizowania klubu. Niestety, 

zamierzonego celu nie 
osiqgnil;lto, poniewai zebra
nie przerwano z powodu r6i
nicy zdan. 

Sprawa przedstawia si~ 
nast~pujqCo: sportowcy w 
miescie Nasielsku SCI zde
zorganizowani, nie majCl 
sprz~tu ani kredyt6w. SCI jed
nak ambitni i koniecznie chCCl 
zorganizowac klub samo
dzielny. Jest to realne i poiy
teczne. 

Natomiast sportowcy przy 
ZZK ze stacji kolejowej Na
sielsk posiadajCl cz~sciowo 
sprz~t sportowy oraz dose 
powaine kredyty na ten cel. 
Ze zrozumialych wzgl~d6w i 
poiytku dla obu stron ZZK 
pragnClI unifikacji. W jednym 
zespole najlepsi ze stacji 
oraz z miasta przedstawiali
by powainCi sil~, kt6ra repre
zentowalaby zawsze Na
sielsk a nie tylko stacj~ lub 
tylko miasto". 

Komentarz: Juz wtedy ro
zumiano, ie w jednosci sila. 
A dzis niekt6rzy dzialacze 
sp'ortowi chciellby utworzyc 
kllka klubik6w rywallzu)CI
cych mj~dzy sobq. 

W artykule "Zdiblo w 
oku" czytamy: 

"Jeden z przedstawiciell 
inicjatywy prywatnej w swym 
wierszu wygloszonym z oka
zji imienin naczelnika Urz~du 
Skarbowego powiedzial do
stownie: 

"Czym jest dla zakocha
nych czar nocy majowych 

Tym dla podatnik6w 
urz~dnik skarbowy". 

Owuwiersz ten stwier
dza niezwyklCl popular
nose, jakq zdobyll sobie 
urz~dnicy instytucji skar
bowych w omawianym 
miescie, ale zawiera pew
nq luk/il, bez uzupelniania 
kt6rej trudno jest go zrozu
miee. Chcielibysmy miano
wicle wiedziec, czym w da
nym miescie jest dla zako
chanych czar nocy majo
wych". 

Komentarz: A my chcieli
bysmy wledziee czy wr6cona 
po 45 latach socjalizmu ini
cjatywa prywatna ma podob
ny gust. 

Wybra! Andrzej Zawadzki 

B~dziewi~cej telefon6w
 
300 nowych numer6w 

telefonicznych przyb~dzie w 
przyszlym roku na terenie 
Gminy Nasielsk. W piqtek 9 
wrzesnia podpisano porozu
mienie mi~dzy Telekomuni
kacjq Polskq SA a Spolecz
nym Komitetem Telefoniza
cji, na zamontowanie w miej
scowosci Cieksyn centrali 
telefonicznej na 300 nume
r6w. Obok Cieksyna do cen
trali bl;)dq mogli byc podlq
czeni mieszkancy Andzina, 
Lelewa, Zaboia. Oobrej Wo
Ii, Borkowa, Nowin, Wiktoro
wa, Ruszkowa, Malczyna i 
Konar. Obecnie w Cieksynie 
funkcjonuje r~czna centrafka 
na 26 numer6w. Po godzinie 
15.00, kiedy to pracownik po
czty obs~ugujqcy centralk~ 

koriczy prac/il, konczy sil;) 
r6wniei Iqcznosc z tq miej
scowosciq. Inicjatywa uru

chomienia centrali automaty
cznej spotkala sil;) z duiym 
zainteresowaniem okolicz
nych mieszkanc6w. 

Aktualnie na liscle ch~t
nych znajduje si~ ponad 200 
nazwisk. Osoby te wplacily 
juz po 500 tys. zl, pozostale 
4,5 min wplacq w dw6ch ra
tach do korica br. Po urucho
mieniu centrali TPSA zwr6ci 
abonentom 2,5 min zl w for
mie rozm6w telefonicznych. 
Spoleczny Komitet w sk~ad 

kt6rego weszlo 6 os6b, w tym 
burmistrz Wojciech Ostro
wski i radny z Cieksyna Ma
rek Gerasik, planuje ie w wy
znaczonym erminie uda si~ 

zebrae potrzebne 1,5 mid zl. 
Kwota ta zgodnie z porozu
mieniem b~dzie przeznaczo
na na wykonanie map geo
dezyjnych do cel6w projekto
wych, kanalizacji pod siee 

kablowq oraz zakup kabli. 
Cz~se prac ziemnych zo
stanie wykonana w ra
mach robot pUblicznych. 
Prace techniczne, takie jak 
montai centrali, rozprowa
dzenie sieci kablowej wy
kona TPSA z wlasnych 
srodk6w. Wybrano juz 
obiekt w kt6rym b~dzie za
montowana centrala. Jest 
to stojClcy w centrum wsi 
budynek po dawnym skle
pie GS-u. W przyszlosci 
przy obsludze centrali 
znajdzie zatrudnienie 5 
os6b. Nieoficjalnie przed
stawiciele telekomunikacji 
zadeklarowali, ie po uru
chomieniu, centralka zo
stanie podtqczona do kab
la sWiaUowodowego prze
biegajqcego przez teren 
Gminy Nasielsk. 

awk 

Spotkanie
 
z Ministrem!
 
Po niedawnej wizycie wo

jewody ciechanowskiego do 
Nasielska zawital wicemini
ster Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa Tomasz 
J6rdeczka. Onia 13 wrzesnia 
br. w Nasielsku odbylo siE;l 
spotkanie prezes6w Sp6l
dziel i Mieszkaniowych woj. 
ciechanowskiego, z udzia
lem wiceministra J6rdeczka, 
Oyrektora Biura Zwiqzku Re
wizyjnego Sp61dzielni Miesz
kaniowych Rzeczypospolitej 
Polski Ryszarda Jajszczyka. 
oraz z-cy dyrektora Wydzialu 
Gospodarczego Urzl;)du 
Wojew6dzkiego w Ciecha
nowle Romana Sieleckiego. 

Nie przypadkowo wybra
no Nasielsk na miejsce spot
kania. Prezes nasielskiej 
Sp61dzielni Mieszkaniowej 
Pani Hanna Wr6blewskajest 
cz~onkiem Rady Zwiqzku Re
wizyjnego i dzil;)ki jej i Icjaty
wie, moglismy goscie w Na
sielsku w/w osobistosci. 

Szkoda, ze na spotkaniu 
nie bylo (mimo zaproszenia) 
przedstawicieli wladz miej
skich i ZarzCldu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio
wej, poniewai: na tym spot
kanlu byly omawiane bardzo 
waine problemy dotyczqce 
budownictwa mieszkaniowe
go, nie tylko sp61dzielczego. 
A w Nasielsku jest to problem 
duiej wagi. 

Wiele czasu p05wi~cono 
om6wieniu Ustawy 0 "Pra
wie Sp6ldzielczym", oraz 
Ustawie czekajClcej na pod
pisanie przez Prezydenta RP 
,,0 Najmie Lokali Mieszka
niowych". 

Problemy zwiqzane z 
dzialalnosci q Sp6/dzielni 
Mieszkaniowych, finanso
wanie inwestycji, kredyto
wanie budownictwa, spta
ta kredyt6w, oraz sprawa 
dotyczqca dotacji panstwa 
do centralnego ogrzewa
nia i cieplej wody, to tema
ty, na kt6re wyczerpujClco 
wypowiadal si/il Pan mini
ster. 

o problemach swoich 
sp6/dzielni wypowiadali 
si~ poszczegolni Prezesi. 
Duzym problemem nasiel
skie] Sp61dzielni Mieszka
niowej, Sq zadluzenia sp61
dzielc6w, z tytutu oplat, 
kt6re na dzien dZisiejszy 
wynoszq okolo 800 mid 
zlotych. 

AS 



Krzyz6wka Nr 5
 

POZIOMO: 
1) Nasze miasto, 6) jednostka samolZqdu terytorialnego w Polsce, 9) 

slynny pi/karz brazylijski, 10) np. honorowy.. krwi, 11) kuzyn zubra, 12) rzeka 
zwiqzana z I Dyw. WP w Rosji, 13) niezb{ldna do Zycia, i 4) glon morski, 16) 
Antonim Dobra, 17) odmiana rebusa-szarady, i 9) glos w{lza, 21) okres 
geologiczny, 22) many proszek do prania, 23) najstarsza karta w talii, 25) 
"Polskie RadIo", 26) jalmuzna, 28) maSc konia, 29) "nle" po wlosku, 31) 
3600 ma ich godzlna, 33) ma go zlewozmywak, 35) slynny kosmita z filmu 
Splelberga, 36) np. pow6di lub trzfi)sienie zlemi, 37) koriczy przedrami~. 

PIONOWO: 
2) Kr61 Macedoriski, 3) program polityezny partii, 4) b. polskie miasto na 

Podolu, 5) pracuja w metalu, 6) prowincja w Hiszpanii, 7) rzeka w Rosji, 8) 
sanktuarium Ateny w staroz. Grecji, 15) torba, 16) ma 52 tygodnie i 365 dni, 
19) wyciskasz go z cytryny, 20) do gry, 24) obchodzi imieniny 9.07.,25) Jan 
Chryzostom ... pamlliltnikarz, 27) marka piwa, 28) ziewasz gdy Cilil zlapie..., 
30) " ...to nie wypada", 32) portowy skok w.O', 34) gdy klamilillo... 

Ulery wpisane w prawym g6rnym rogu czytane od 1-20 utworzq haslo, 
kt6re nalezy przeslac na adres Redakcji do dnia 10 paidziernika br 

Wsr6d utor6w prawidlowych odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda 
"niaspodzlanka" . 

Na zdjlilciu Kamila Rosloriska utorka KrzyZ6wki Nr 3 i Agnieszka Dowecka, 
kt6ra wylosowata nagrodlil niespodziankfi), wraz z upominkami od redakcji. 

Co slychac
 
w nasielskim Banku?
 

Sytuaeja ekonomiczna Ban
ku w ostatnim okresie nie uleg
la poprawie. Prowadzona win
dykaeja zaleglycll kred~6w i 
odsetek nie przyniosla Wldocz
nych efekt6w. Wystawione do 
licytacji majqtki dluinik6w nie 
znalazly nabywc6w. Wysoki 
sian kredyt6w i adsetek zate
glych jest powodem, ie bilans 
za 8 m-cy br. zamyka si~ stratq 
oketo 6 mid zl. Mimo to Bank 
funkejonuje normatnie. Bank 
posiada srodki na udzielanie 
kredyt6w, oczywiscie tym, kt6
rzy posiadajq zdolnose kredy
tOWq. Nie rna zakl6cen w ob
sludze obrotu oszcz~dnos
ciowego, oraz przy swiadcze
niu Innych uslug przez Bank. 

le zwolnionych pracowni
k6w w m-cu lipeu br. nlekt6rzy 
starajq si~ uzyska6 grupE;l in
walidzkq i przejsc na zaopa
trzenle rentalne. 1 osooo zna
lazla pra~ w innym zak/adzie 
praey na terenie Nasielska. 
Pozostali oczekujq na wyrok 
Rejonowego Sqdu Pracy w 
Ciechanowie do kt6rego si~ 
odwetali ad dec.yzji zarzqdu 
Banku. 

W dalszym ciqgu wyst~pujq 
podzialy i konflikty w Radzle 
Nadzorczej i wSr6d praeowni
k6w. Przyczyny podzia/6w i 
konflikt6w, kt6re szczeg61nie 
ujawnily si~ mi~dzy innymi na 
nadzwyczajnym lebraniu 
Przedslawicieli w dniu 25 
sierpnia br. wynikajCl przede 

wszystkim z nastl;!pujqc.ych fa
kt6w: 

- zwalnia sil;! kwalifikowa
nyeh pracownik6w w celu za
oszcz~dzenia na funduszu 
plae, a jednoczesnie zatrudnia 
sl~ oso~ nie przygotowanq 
do prac.y w Banku. Ootyczy to 
obeen~o prezesa zarzqdu p. 
G6reckJego, kt6rego wynagro
dzenie r6wna sil;! wynagrodze
niu trzech zwolnionych pra
cownik6w, 

- kierunki dzialania Banku 
przedstawione m.in. przez 
obecnego prezesa na ostat
nim lP ie nateiy dokonac 
sprzedaiy nowego budynku 
Banku i ograniczyc dZlalal
noSc gospooarczq, 

- przewodniczqcy Rady 
Nadzorczej i prezes zarzqdu 
ukrywajq przed Radq aktualnq 
sytuacj~ i negatywne zjawiska 
wyst~pujqee w Banku. 

Obserwuje sie, ie nastCipii 
podzial wsrOd dzialaczy samo
rzqdowydl na 2 ugrupowania. 
Winniea i Swiereze to jedno, a 
miasto i gmina Nasielsk dru
gie. Padajq krytyczne uwagi 
ze strony czlonkci Banku z te
renu m. I gm. Nasielsk pod ad
resem czl. zarzqdu I niekt6
ryeh radnych z tego terenu, ie 
Sq podporzqdkowani obecne
mu prezesowi a nie reprezen
tujq interes6w srodowiska z 
kt6rego zostali wybranL 

Krzyszlof Jaworski 

Powolano Klub HDK
 
Po latach ciszy oiywilo si~ 

nasielskie sradowisko honoro
wyeh dawc6w krwi. Wiosnq 
br., przy Urz~zie Mlejskim w 
Nasielsku powolano Klub 
H.OK Polsklego Czerwone~o 
Krzyia. Skupia on czlonkow 
k61 dzia/ajqcych w poprzed
nieh latach, przy zakladach 
przemyslowyeh Nasielska: 
"Instalu". "Mera-lem-mie", 
oraz przy U. Miasta i Gminy. 

Obecnie Klub skupia ok 60
ciu krwiodawc6w z rejonu calej 
gminy. Wsr6d nich sCi osoby, 
Kt6re na swym klubowym 
"koneie" majq zapisane odda
nie powyiej 20 I. krwi, a taki:e 
wielu innych kt6rych "konto" 
przekroczylo jui 10 I. Wszysc.y 
bezinteresownie przekazujq 
ten bezcenny lek, jedynq for
mq zaplaty za oddanq krew, 
jest zwykke "dzil;!kujl;!" jakie 
slySZq ad pan pielE;lgniarek w 
punktach krwiodaws1wa. 

Wladze miejskie Nasielska 
okazaly zainteresowanie dzia
lalnoSciq k1ubu H.OK i able

caly slowami p. Burmistrza, w 
mjar~ moiliwosci pomoc i 
wspareie, w realizacji zadan 
jakle postawil sobie nowy za
rzqd klubu. Padstawowym za
daniem jest integracja srodo
wiska krwiodawc6w z terenu 
~miny Nasielsk. Orugim celem 
Jest stworzenie "banku da
nych" a krwiodawstwie na na
szym terenie, z uwzgl~nie
niem danych szczeg610wych a 
rzadkich grtJp?ch krwi (0-, A-, 
8-), aby niesc skutecznie po
mac w nagtych szczeg61nie 
ciE;likich przypadkach. 

Klub jest czlonkiem Polskie
go Czerwonego Krzyia, Rejon 
Pultusk, oraz Rejonowej Rady 
Krwiodawstwa PCK. 

W sklad zarzqdu Klubu w 
wyniku wybor6w weszli: M. 
Wasierzynski - przewodni
eZqcy, S. Banulski - z-ca, M. 
Swojak - skarbnik, l.lempi
cka - sekretarz. Siedzibq 
KJubu, dzi{!ki uprzejmosci 
wladz miejskleh jest kino 
".Niwa" 



(c.d. )ZdZiej6w parafii Nasie sk 
W poprzednim odcinku 

zwr6cUem uwa9~ na trudnos
ci, z jakiml borykala si~ parafia 
w plerwszyeh latach XIX w. 
Pominqlem calkowicie zmiany 
polityczne i administracyjne 
zwiqzane z utratq przez Pol
sk~ niepodleglosci, a niewqt
pliwie mialy one wplyw na zy
cie religijne spoleczenstwa. 
Rozmiary szkicu nie pozwala
jq na dogl~bne om6wienie za
gadnler'i bezpoSrednio zwiq
zanych z dziejami nasielskiej 
parafii. Zwr6clmy uwag~ na 
niekt6re uwarunkowania wpIy
wajqee na losy spolecznosci 
parafialnej. 

Na pierwszym miejscu wy
mienic nalez.y szybki przyrost 
ilosci wiernych. Fakt ten spra
wial, ze nasielska swiqtynia 
byla zbyt mala na potrzeby 
rozrastajqcej si~ parafii. Po
czqtkowo myslano 0 rozbudo
wie kosciola, dodaniu dOOch 
naw, wydluieniu cz~sci cen
tralnej. Koncepcja ta nie zna
lazla wielu zwolennik6w, po
niewaz budynek kosciola byl 
nie tylko za maly, ale znajdo
wal si~ w zlym stanie technicz
nym. Wlasciwie jui w XVIII w. 
myslano 0 budowie nowego 
kosciola. Ciqgle brakowalo 
jednak pieni~dzy, dlatego tez. 
poprzestawano na remontaeh. 
Na niewiele si~ one zdaly 
kosci61 stal bowiem na podmo
klym terenie, sciany nasiqk
ni~te byly wilgociq. W poIowie
XIX w. zly stan swiqtyni grozil 
jej zamkni~eiem; restaurowa
na przetrwala jeszcze do kon
ca XIX w., ale dluzej z budowq 
kosciola czekae nie bylo moz
na. 

W roku 1897 ks. Piotr Kra
sinski, proboszcz Nasielska, 
zaproponowal przedstawicie
10m nasielskiej parafii budo~ 
nowego kosciola. Poczqtkowo 
chciano kosci61 ~budowae 
na nowym miejscu na dzisiej
szym boisku Szk Podsta
wowej nr 2) i odprawiae w nim 
nabozer'istwa w niedziel~ i 
swi~ta. Nabozenstwa w dni 
powszednie odbywalyby si~ w 
kosciele starym, kt6ry Uiytko
wane byaz do chwili, gdy trze
ba byloby go rozebrae. Ostate
cznie zadecydowano, ze stary
kosci61 zostanie juz rozebra
ny, a nowy p()wstanie na miej
scu starego. Decyzj~ t~ podj~
to po oSwiadczeniu inZyniera 
J6zefa Dziekonskie90, ie bez
wilgotny kosci61 moze bye wy
buaowany na kazdym miej
scu. Stary koSci61 zostal roze
brany, nabozer'istwa odpra
wiano w duzej stodole parafial
nej. Pod osobistym kierownic

twem inz. Dziekonskiego po
wi~kszono znacznie plac, wy
murowano pot~zne funda
menty gl~bokie do gruntu sta
lego, wysokie na ponad 3 me
try. Wok6! fundamentu zrobio
no nasyp wzmoeniony ka
miennym podmurowaniem z 
p6lnocnej strony oraz zachod
niej. Na tym trzymetrowym 
fundamencie ulozono dwie 

arz Ql6wny, podziurawily po
sadzK~, rozblly organy. Woj
sko rosyjskie staCjonujqce w 
Modlinie cheialo strqeie wiez~, 
poniewai sluiyla ona Nie
mcom za punkt obserwaeyjny. 
Niemey zrabowali blach~ mie
dzianq z wieiy oraz dzwony, 
aby przelae je na armaty. Kos
cielny P. Sitek oraz pomagajq
ey mu P. Sziller wymontowali 

warstwy ciosanych kamieni. 
Budowa koseiola w stanie su
rowym trwala cztery lata. Dach 
pokryto czerwonq dach6wkq, 
helm wieZy zas blachq mie
dzianq. Prace wykonczeniowe 
wewnqtrz koSciola trwaly dlu
zej nii budowa mur6w zewn~
trznych. Zdeeydowala 0 tym
nie tylko pracochlonnosc tych 
robot, ale j to, ie wyczerpaly 
si~ fundusze i zmarl ks. Piotr 
Krasinski inicjator i Ql6wny mo
tor budowy (8.V.19Ll6 r.). 

Niemale zaslugi poIoiyl wi
kariusz ks. Franciszek Jago
dzinski. Budo~ kor'iczyl ks. 
Pawel Chodkowski, kt6ry ad
ministrowal parafi~ zast@ujqC 
nowego proboszcza ks. Pawla 
Lasocl<iego. Ostatecznie koS
ci6! zostal wykonczony i ken
sekrowany przez ks. bpa Anto
niego Juliana Nowowiejskiego 
w roku 1909. Styl kosciota 
wzorowany jest na gotyku sre
dniowiecznym, w stylu tym wy
konano takie oltarze, ambon~ 
. opra~ nowych, osiemnasto
glosowych organ6w. Na po
trzeby budowy kosciola urzq
dzono cegielni~ kolo Psucina. 
Cegl~ tej cegielni k1adziono na 
zewnqtrz kosciola, wewnqtrz 
k1adziono cegl~ sprowadzanq 
z Ciechanowa. 

Radose parafian z nowej 
swiqtyni nie trwala dlugo. W 
roku 1915, wszesclat od chwi
Ii konsekraejl, kosci61 przed
stawial widok zalobny. Pociski 
armatnie z Modlina podziura
wily sciany I daeh, zburzyly 01

rezonatory organowe i pisz
czalki i ukryli Ie, a oglosili, ie 
zostaly zrabowane. Wten spo
s6b uratowali je przed nie
chybnym zniszczeniem, cho
ciaz i tak ich remont po wojnie 
trwal az do roku 1926 i prze
prowadzony byl w Czechach. 

Wodrodzonej Polsce z wiel
kim zapalem przystqpiono do 
odbudowy swiqtyn, chociaz i 
innych potrzeb bylo wiele. Do 
odbudowy kosciola, najpierw 
pod kierunkiem ks. Piotra 
Dmochowskiego a nast@nie 
ks. Stanislawa PUjdo, przystq
pili tez parafianle nasielsey. 
Nie zalamal ieh takie poiar w 
roku 1925. Szybko doprowa
dzono do porzqdku wn~trze 
kosciola, otoczono kosci61 
parkanem z cagiel cemento
wych, wybudowano nowe mu
rowane budynki gospodarcze, 
uporzqdkowano ogr6d para
fialny. 

Przyszla II wojna Swiatowa. 
Ledwle co odbudowany i upi~
kszony kosci6! przeZywa trud
ne chwile. 25 stycznia 1941 
roku zamieniono go na sklad 
zrabowanych mebli zydo
wskich. Gdy zbliiyl si~ front, 
pociski radzieckich katiuszy 
zniszczyly helm wiezy, skar
biec, chrzcielnic~. kapllc~ bo
cznq oraz sklepienie i dach. I 
znowu podj~to trud odbudowy. 
Najpierw prowadzil jq ks. Sta
nislaw Mazurczak. Grutow
niejszych prac remontowych 
dokonal dopiero ks. Witold 
Grotowski dziekan nasielski. 

Oto niekt6re prace podj~te 
przez tego dzielnego i po
wszechnie lubianego duszpa
sterza - remont, a wlasciwie 
budowa nowego dachu, re
mont calego kosciola we
wnqtrz i na zewnqtrz, remont 
organ6w, wykonanie trzeeh 
dzwon6w (Jan, Stanislaw, 
Wojciech), ~budowanie do
mu dla koscleln8Qo, remont 
wikariatu, malowanle prezbite
rium. 

o wystr6j kosciola, budynki 
parafialne troSZCZq si~ takZe 
nast~pni proboszczowle ksi~
ia dZlekani, Wincenly Walen
dziak, Edward Czajkowski i 
obecny proboszcz ks. pralat 
Kazimierz Sniegoeki. Ogro
dzono a nast~pnie powi~kSzo
no cmentarz grzebalny, wybu
dowano nowe oltarze, wyre
montowano organy, wymie
niono konfesjonaly i lawki, wy
mieniono pokrycie dachu. 
Obecnie jestesmy Swiadkami 
niezwyklego wydarzenia, ja
kim jest malowanie kosciola. 
Jest to nasz, obecnych para
fian, wklad w histori~ tej pi~k
nej Swiqtyni. Dzielo jest trudne 
i bardzo kosztowne, a czasy 
Sq ci~i.kie. Czy jednak Ii:ej byte 
tym, kt6~ w czasach zabo
r6w podj~1t si~ budowy tak po
t~znego koSciola. Czy Ii:ej byte 
tym, kt6rzy podj~li si~ jego od
budowy po 1i II wojme swiato
wej, a I wczeSnieJ, po wojnach 
szwedzkich, QdY niekt6re wsie 
przestaly istnlec. a w samym 
miescie niewiele bylo domow 
nadajC\eych si~ do zam~esz~a~ 
ma. Wiele tu mogq powledzlec 
mieszkaney Nuny i Piesciro
g6w oraz okolicznych wiosek. 
Na ich terenie powstaly dwie 
nowe Swiqtynie. Powolana zo
stala tez nowa parafia, parafia 
sw. Katarzyny. 

Piszqc 0 historii nasielskiej 
parafii, zwtaszcza lej drugiej 
cz~sci wiele uwagi poSwi~ci
lem koSciolom - osrodkom Zy
cia parafialnego. A przeciei: 
parafia to wierni i ich dziatania. 
lagadnienia te wymagajq do
kladniejszego rozpoznania.
Bye moze osoby uczestniczq
ce w dzialalnosci r6inych 
braetw czy organizacji koSciel
nych podzielq si~ swymi prze
iyciami z czytelnikami "Zycia 
Nasielska". 

Andrzej Zawadzki 



~'-oi'~--...._--]]XID~Il1km B~dzie technikum!
 
Nieco na uboczu i bez roz~to- miast UCZq sifij zawodu krawco-

Po wielu latach budowy Rozebral dawny budynek su powstaje w naszym miescle wej. lClcznle do sZkoly UCZI;lSZ-
Nasielsk doczekat si~ dwor- dfewniany. duza inwestycja oswiatowa. eza ponad 300 uczni6w. Szkola 
ca kolejowego z prawdziwe- labrat wdobrym stanie balkl Obok istniejClcego budynku dysponuje tylko 5 salami lekcyj
go zdarzenia. Gtowny budy- i deski, oraz inne nadajqC8 si~ Szkoly Zawodowej powstaje du- nymi, praktyczna nauka zawodu 
nek dworcowy podziwiany do wykorzystania materialy. zy blok dydaktycznY20 tqcznej odbywa si~ w zaktadach odzie, 
Jest przez podr6znych z calej Natomiast gruz i gromadli! powierzchni 2700 m . Znajdzie zowych "Dantex" oraz w obie-
Polski. Wszak to Nasielsk le- smieci pozostawil na widok silil tam 11 sallekcyjnyctl, dwie ktach nie istniejClcego juz zakla
iy na trasie Warszawa - publiczny. pracownie specjalistyczne oraz du "Mera-Zemu". Tak trudne 
Gdansk. Czasami swaim Panie Naczelniku PKP w petne zapleeze socjalne. Po za- warunki nauki lezaly u podtoza 
ekspresowym pociqgiem Naslelskul Czy panu cos wia- kor'iczeniu prac dotychczas ist- podjfijcia tej Inwestycji. Dyrektor 
przejezdza sam Prezydent dome na ten temat? Czy Pan niejqcy budynek, w kt6rym od- Duchnowski planuje, ze pier-
Walli!sa ze swojq switq. r6wniez widzi to pi~kno1 Jesli bywaly sifij zaj{lcia blildzie prze- wsze zaj~cia w nowym obiekcie 

PO'NSzechnie nowy dworzec nie, publikujemy zdjli!cie dla znaczony na warsztaty szkolne. powinny rozpoezqC sil;l w 1996 
uznanre j'est za naji'l,adnieJ'szy przypomnienla. Animatorem przedsll;lwzifilcia roku. Wtedy tei, obok istniejqcej

jest Dyrektor ZSZ Grzegorz Du- zawod6wkl b{ldzie uruchomio
na ca ej trasie ad stoliey do chnowskl. Dzil;lki Jego osobiste- na srednia szkola techniczna, 
morza. Ale tylko n0wt budy- P.S. . . d I . kt·· d t h N' I k b I 
nek dworcolMI. Natomiastj'ego A moze nasielscy koleJ'arze mu zaan~azowanru u a 0 Sl~ oreJ 0 yc czas aSle s y

"J przekonac wtadze Kuralorium pozbawiony. Kierunek nauki za
otoczenie, szczeg61nie plac po wtqC~q si~ do ,,Akeji Sprzqta- Oswiaty i Wychowania w Cie- wodu b~dzie dobrany w ten spo
bylym budynku dworcowym nia Swiata" i w ramach tej chanowie 0 celowosci tej inwes- s6b, aby absolwenci tej szkoty 
przypomina wielkie gruzowi- kampanii wysprzqtajq nasiel- Iycji. mieli szanse znalezienia pracy. 
sko. Tak, jakby niedawno ski dworzec i otoczenie. Przychylnie podszedl do tego Po oddaniu oblektu do uzytku 
przeszedl jakis tajfun lub tor- Jak zwykle nasielski samorzqd. b~dzie mogto pobierac nauk{j 
nado. Pomyst ten wsparli rodzice okolo 600 uczni6w. Jesl to a lyle 

Ktos? Za czyjqS zgodq? Libera uezni6w szkoty przekazujqc na istotne, ze obecnie ponad 50% 
------------------------ ten cellqcznie 250 min zl. Pier- absolwent6w nasielskich pod

wsze prace rozpocz~y si{l we staw6wek eduku]e si~ w innych 

sie trwania zabawy doszlo do wsiedli, do nieopodal zaparko Technikum w budowie
 
kr6tkiej b6jki, poturbowanych wanych samochod6w i odjecha

zostalo dw6ch mlodzier'ic6w z Ii. Najbardziej poszkodowanym,
 
sqsiedniej wsi. Incydenl ten nie pierwszej pomocy udzielil miej

zakl6cil dobrego nastroju ucze scowy lekarz. Wezwane pogo Repertuar filmowy kina "Niwa"
 
stnik6w zabawy. Bawiono silil towie ratunkowe odwiozlo do
 
dalej. Okolo godz. 21.00 na sallil szpitala w Plor'isku 8 os6b, w 23-25,09.- "Milioner w spoden prod. USA, dozw. ad lat b/o. godz.
 
wtargnl;lla kilkudziesifijcio tym jednq kobietlil. lqcznie w kach" dozw, od lat b/o, prod. USA, 19.00.
 
osobowa grupa mlodych m{lz zajsciach poszkodowanych zo goclz. 17.00. 7-9.10. - "Uwolnic ork~" - prod.
 
czyzn uzbrojonych w kije base- stalo okolo 20 os6b. Policja, kt6 ~3-25.09. - .oNaga bron . USA, dozw. b/o, godz. 17.00.
 

33 13 - Ostateczna zniewaga" 7-9.10. - "Zly porueznik" - prod.ra przybyla po zdarzeniu na 
dozw. od lat 12, prod. USA, USA, dozw. od lat 18, godz. 19.00. miejsce. zabezpieczyta slady godz. 19.00. 14-16.10. - "Trzy kolory - ezerwoprzesll;lpstwa. CZ{lSC sprawc6w 30-02.10. - "Surfujqcy Ninja"  ny" prod. franc., dozw. od lat 12. 

rozpoznall swiadkowie zdarze dozw.od lat 12, prod. USA, godz. godz. 17.00. 
nia, prokuratura prowadzi w tej 17.00. 21-23.10. - "Wystrzalowe dziew· 
sprawie dochodzenie. 30-02,10. - "Gllniarz z 8everly ezyny" - prod. USA, dozw. od la112. 

awk Hils-3 - Nlebezpieczna karuzela" - godz.17,00. 

Andrzej W. Kordulewski 

bollowe oraz inne narzlildzia. Bili 
wszystkich, kt6rzy znajdowali 
silil pod r{lkq, ludzie w pan ice 
uciekali przez okna. Sprawcy 
zdemolowali caly sprz{lt muzy
ezny, oraz lawki i stoly. Powybi
jano wszystkie szyby w oknach. 
Cale zajscie trwalo okoto 15 
min. Po bijatyce napastnicy 

Tradycyjnie na Rocha w para
Iii Cieksynskiej odbywa si{l du.zy 
odpusl. Tradycyjnie ten dzien 
odpustu kor'iczy zabawa. Nie 
inaczej byte i w tym roku. Od 
godz. 14.00 w miejscowym Do
mu Straiaka odbywala silil dys
koteka, na kt6rCl t1umnie przyby
la mlejscowa mlodziez. W cza

ladyma wCieksynie! 

Nowy budynek dworca w oloczeniu starego 

wrzesniu ubiegtego roku, jui. w miastach. 
grudniu ukonczono tzw. sIan ze Dru~i etap realizacji inwestycji 
roo Dalsze roboty rozpoczlillo na przewlduje wybudowanie sail gl
wiosn{j biezClcego roku. Aktual mnastycznej, pod kt6rCl przy
nie koriczone Sq scianki dzialo gotowywana jest lokalizacja. 
we na drugiej kondygnacji bu- Szybkle oddanie obiektu do 
dynku. Zakonczenie stanu suro uzytku zwlqzane jest z zapew
wago obiektu wyznaczone jest nieniem stalych zr6dffi finanso
na listopad lego roku. Gt6wnym wania. Dyrektor liezy na dalszCl 
zr6dlem finansowania lej inwes przychylnosc Slawomira Gutko-
Iyeji jest Kuratorium. kt6re prze wskiego oraz lokalnych wladz 
znaezyto Iqcznie 3 mid zl. 500 samorzqdowych - kt6rych sam 
min przekazala poprzednia Ra jest przedstawicielem. 
da. W chwili obecnej ZSZ ksztal
ci mlodziez w zawodach meeha
nicznych. Dziewczl;lta nato
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ON  9.400,
86 - 11.300,
94 - 11.600,
98 - 1 .400,· 
'BI.. - 11 100 ..........,
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Milo nam oglosi.C nowe udogodnienie, jakie wprowa
dzamy od 7 nru ·ZN°. OGt.OSZENIA DROBNE, bo 
o nich mowa, przyjmowane b~d~ wyt'lcznie od os6b 
prywatnych (nie mog~ dotyczyc dziatalnosci gospodar
czej) , w terrninie od 1-90, do 10-g0 kazdego m-ca, W 
Redakcji gazety (Nasielsk, ulKosciuszki 12, teI.12-343) 

Cena jednego stowa - 5.000 21. 

I jeszc2e jedna milq wiadomosc: Wszyscy, kt6rzy 
2lecEl nam reklam~ w ZN, b~dEl otrzymywali bezplatnie 
10 egzemplarzy pisma, w kt6rym sj~ ona ukate. 

Warunki przyjmowania tych oglosz~n znajdCj Panstwo 
w poprzednich ( 2,3. i 4 ) numerach Zycia Nasielska. 
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"Tr6jkfil '93" 5:1. W ostatniq 
sobotfil odbyty sifil pierwsze 
spotkania Iigowe. Nasi pilka
rze spotkali si/il w nich z .r6
wiesnikami z Karniewa. "Za
czki" wygrali 4:1, a trampka
rze 5:1. W nast~pnej rundzie 
spotkajct si~ z kolegami z 
Mlawy. 

AZ. 

Nasielskie "Zblczki" przed meczem z "Legionowiq" 

l'entfi$ot SZltlTmtljql 
We wrzesniu rozpoczql Bardzo dobrze wypadli 

sifil nowy sezon dla tenisi nasi najmlodsi w I Wojew6
stow. Miejmy nadziej~, ie dzkim Turnieju Klasyfikacyj
nasi mlodzi tenisisci podob nym rozegranym w Lidzbar
nie jak w roku ubieglym przy ku. 
sporzq nam wiele radosci. W kategorii mlodzik6w 
Tym bardziej, ie poczqtek bezapelaeyjne zwyei/ilstwo 
sezonu rozpoczql sifil impo odni6s1 Krzysztof STAMIRO
nujqco. W pierwszym swoim WSKI i zakwalifikowal si~ na 
meczu 0 mistrzostwo II IIgi turniej makroregionalny. Pa
kobiet, Nasielszczanki poko wei Turczynski zajql 8 miej
naly sllny zesp61 "Spojni" see. W turnieju strefowym 
Warszawa 8:3 (Warsza b~dzle startowala rowniei: 
wianki w ubieglym sezonie Klaudia SZADKOWSKA, na
~alczyly 0 lligfil). Punkty dla sza najfepsza obecnie mlo
Zbika zdobyly: Edyta Dani dziczka. kt6ra sw6j udzial za
siewiez 3,5, lwona Zyla Sta pewnila sobie jui: wczesniej. 
mirowska 2,5, Anna Olszle Klaudia i Krzysztof wystfil
gier 2. powali r6wniei w starszej ka

Naleiy nadmieni6, ie z tegorii wiekowej, grajqc z 
zespolu odeszla Edyta Ka przeciwnikami 0 kilka lat star
minska, ktora na rok wyje szymi. I w tej kategorii spisali 
chala do Wloch. Natomiast si/il bardzo dobrze. Klaudia 
przybyla z turomina Anna zajfilla 3 miejsce, a Krzysztof 
Olszlegier, Magda Olszlegier byl4. 
i Aneta Ptaszek, oraz z Son W kategorii junior6w Pa
ska Ilona Myslak. wei Sokolnieki zajql 4 miej

Powyisze zostalo pody sce, Albert Czyzyk 7, Pawel 
ktowane tym, zeby stworzyc Smolinski 8 i Ratal Stracho
moiliwosci mlodym tenisi wski 10. ...stom wojew6dztwa wystfilpo
wania w II Iidze. Deeyzje te Z oststniej chwili 
podjfilto wsp61nie z Kurato Klaudia Szadkowska i 
rium Oswiaty, OZTS w Cie Krzysztof Stamlrowski zosta
chanowie i SZS w Ciechano Ii powolani do reprezentacji 
wie. Makroregionu mlodzikow, na 

Natomiast nasz czolowy Ogolnopolski Turniej Klasyfi
zawodnik Pawel Sokolnicki kacyjny, kt6ry odb~dzie sifil w 
Qfildzie wystfilPowal w Wkrze dniaeh 23-25.09 w Gliwi
Zuromin. cacho... tyczymy 1m powodzenia. 

SITze/eo d{)Sl«JJllltg
 

Po wakaeyjnej przerwie 
wznowili rozgrywki pilkarze 
nasielskiego "Zbika". W tym 
sezonie b~dq wyst/ilpowali w 
lidze okr~gowej. W zespole 
nastC\pity duie zmiany per
sonalne. Odeszli prawie 
wszysey pilkarze zamiejseo
wi, odeszlo tei kilku Nasiel
szczan. 

Obecnie w pierwszym ze
spole senior6w wyst\lpuje 6 
junior6w i zupelnie dobrze 
sobie radzq przy boku star
5zych koleg6w. 

Nastqpila tei zmiana na 
stanowisku trenera. Powr6cil 
Pan Wojciech Zaciewski i ob
jC\1 treningiem senior6w i ju
niorow. 

. 
flOZna 

W dotyehczas rozegra
nych spotkaniaeh seniorzy 
uzyskali nastliPujqC{e wyniki: 
. Baboszewo - Zbik 0:3, 
Zbik - MlawiankC\ II 0:2, Lidz
bark - Zbik 1:0, Zbik ~ Kono
pianka 6:0, Krasne - Zbik 2:2 
i obecnie znajdujC\ si~ na 7 
miejseu. 

Natomiast juniorzy kroezC\ 
od zwyei/ilstwa do zwycifT 
stwa i dotyehezas uzyskali 
nast/ilpu]qce wyniki: z Babo
szewem 10:0, Lidzbarkiem 
5:0, KonopiankC\ 3:1 i Kras
nem 7:0 i wsp61nie z zespo
lem z Kuezborka przewodzq 
w tabell. 

als. 

Ncgmlodsi pilkarze 
ZWYCI4;Z~il 

Spr~gnieni dobrej pilki ki
bice "Zbika" eoraz cZ/ilsciej 
przyehodzq na mecze naj
mlodszych pilkarzy. Ci, jak 
na razie, ich nie zawodzq. 
Druiyna zaczk6w pokonala 
w towarzyskieh spotkaniach 
ciechanowskq "Tr6jk~" 3:0, 
a Legionowo 2:1. Trampka
rze w towarzyskim spotkanlu 
pokonali eiechanowskq 

A raczej nalezaloby po
wiedziec strzelczyni, gdyz 
znowu musimy "donies6" 
czytelnikom 0 sukeesach 
Renaty Mauer. W ostatnich 
dniach odbyl si~ w Mona
chium, final Pucharu Swiata 
w strzelaniu. Renata w kon
kurencji karabinka pneu

matycznego zajfil1a drugle 
miejsee z wynikiem 494,6 
pkt. Tylko 0 0,6 pkt wyprze
dzila jq Amerykanka Ann Ma
rie P~iffner. 

Trzymajmy kciuki, aby w 
nastfilpnych zawodach Re
nata stanfilla wreszcie na naj
wyiszym podium. 

z..pbt ..cIaltl:l)1ny: 
A.. KOfduJ8'Nt!Okl, A. IU.mlrowskl, A. Z.w.CUkJ. Zdl.cla: T. ZIt.••d.tkl. 
ProJekt wln..ty 0"'.1' .tro,... ,.klftmow. M. Grub.del 
Ad,... flla.dakcJlt 
Kino •• NI\IIII'A- W N.a1ll~IMu, ul. KoecrUR.a:kl 12, 181. 12·3 ... .::1. 
Sklad I I.m." lao lcompu'.row.: "GAAF:IKA" CMteh.n6w. ul. SlIc.onlltlego 4aJet, 'e' 26·82. 

ZYC.E 
Druk' "T IADA" CIIliCh.no . ut 17 Srycznrill 56. tel 46-89S.ELSKA 


