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Nasielscy rolNicy 
powodziaNom
	 Używając	określenia	,,nasielscy	rolnicy”	mam	na	myśli	nie	tylko	
tych	rolników,	którzy	mieszkają	w	granicach	miasta,	ale	wszystki	ch	
rolników	naszej	gminy,	rolników	ziemi	nasielskiej.
	 Powódź.	To	słowo	powtarzane	było	w	tym	roku	wyjątkowo	często.	
Po	raz	kolejny	kataklizm	ten	nawiedził	nasz	kraj	w	rozmiarach	do	tej	
pory	niespotykanych	i	spowodował	niewyobrażalne	dla	nas	straty.	I	po	
razy	kolejny	mocniej	zabiły	także	serca	tych,	którzy	rozmiar	klęsk	znali	
tylko	z	telewizji.	Ponownie	przypomnieliśmy	sobie	właściwe	znaczenie	
słowa	SOLIDARNOŚĆ.	Wszyscy	starali	się	w	sposób	mniej	lub	bardziej	
zorganizowany	nieść	pomoc	poszkodowanym	przez	powódź.
	 Rolnicy	naszej	gminy	postanowili	podzielić	się	z	powodzianami	
owocami	swej	pracy.	Zorganizował	ich	w	tej	sprawie	Zarząd	Gminny	
PSL.	Powołano	Społeczny	Komitet	Pomocy	Powodzianom.	Na	jego	
czele	stanął	przewodniczący	Zbigniew	Piątkowski.	Wspierał	go	w	tej	
pracy	Roman	Kubajewski	–	przewodniczący	Rady	Gminnego	Związku	
Rolników,	Kółek	i	Organizacji	Rolniczych.	Do	odbioru	darów,	które	
rolnicy	mieli	składać	do	sołtysów,	upoważniono	panów:	Zdzisława	Ka-
siaka,	Janusza	Kopacza,	Witolda	Karabina,	Wojciecha	Duszyńskiego,	

Będzie 
oczyszczalNia
	 O	tej	inwestycji	mówiło	się	w	Nasielsku	od	lat.	Podejmowano	nawet	
pewne	kroki	w	celu	 jej	 realizacji.	Niestety,	do	dnia	dzisiejszego	nie	
udało	się	urzeczywistnić	tych	zamierzeń	i	zbudować	odpowiednio	dużej	
i	nowoczesnej	oczyszczalni	ścieków.	A	miasto	po	prostu	śmierdzi.	Do	
tego	wszyscy	potencjalni	inwestorzy,	gdy	usłyszą,	że		nie	posiadamy	tak	
podstawowego	elementu	infrastruktury,	pod	byle	pretekstem	wycofują	
oferty	i	lokują	swój	kapitał	w	innych	miejscowościach.
	 Obecna	Rada	podjęła	również	ten	temat	i	poczyniła	pewne	kroki	

Dariusza	Obojskiego,	Zbigniewa	Piątkowskiego.		
Przy	współpracy	z	Panią	Wicestarostą	ustalono	gminę,	do	której	
winna	trafić	pomoc	z	naszej	gminy.	Wybór	padł	na	gminę	Łagów	
w	województwie	świętokrzyskim.	
Ważną	sprawą	było	 też	zapewnienie	 transportu	(ponad	650km	w	
obydwie	strony).	Zadania	tego	podjęli	się,	i	to	tylko	za	cenę	paliwa,	
właściciele	firm	transportowych	-	panowie	Marek	Osiński	i	Dariusz	
Kaczyński.	W	trakcie	zbiórki	okazało	się,	że	do	przewiezienia	darów	
potrzebne	będą	2	potężne	samochody.	Zebrano	bowiem	prawie	40	
ton	zboża	(717	worków),	tonę	otrąb	(40	worków),	2	worki	ziemnia-
ków,	jedną	kołdrę	i	4	643	zł.	Dary	te	złożyli	mieszkańcy	32	sołectw	

w	 kierunku	 wykonania	 tej	 inwestycji.	 Ogłoszono	 i	 rozstrzygnięto	
przetarg	mający	wyłonić	wykonawcę		projektu	technicznego	i	budowy	
obiektu.	Z	różnych	przyczyn	został	on	jednak	unieważniony.	Nie	czas	
i	miejsce	na	rozstrzyganie,	kto	w	tej	sprawie	zawinił.	Ważne	jest	to,	
że	nadal	istnieje	wola	rozpoczęcia	budowy	oczyszczalni	jeszcze	w	tej	
kadencji	i	w	tym	celu	prowadzone	są	zdecydowane	działania.	Jednym	
z	 nich	 było	 wyłonienie	 w	 nowym	 przetargu	 wykonawcy	 projektu	
technicznego	oczyszczalni	i	projektu	sieci	kanalizacyjnej.	
	 	Przetarg	wygrała	warszawska	firma	BIPROWOD.	Należy	ona	
do	czołówki	krajowych	firm	zajmujących	się	gospodarką	wodno-
ściekową.	W	oparciu	o	myśl	techniczną	doświadczonej	załogi	Biura	
wybudowano	ponad	520	obiektów.	20	z	nich	zrealizowano	poza	
granicami	Polski.
	 Zarząd	Miejski	bogatszy	o	dotychczasowe	doświadczenia	związa-
ne	z	realizacją	niektórych	zadań	postanowił	w	sprawie	oczyszczalni	
przeprowadzić	 społeczną	konsultację.	Szeroko	 rozkolportowano	
zaproszenia	na	spotkanie	dotyczące	tej	problematyki.	Na	pytania	
wymagające	wiedzy	technicznej	mieli	odpowiadać	przedstawiciele	
BIPROWOD-u.	Spodziewając	się	dużej	frekwencji	zarezerwowano	
salę	kina.
	 Spotkanie	konsultacyjne	odbyło	się	3	września.	Nie	cieszyło	się	jed-

dokończenie na str. 5 dokończenie na str. 5

Zdjęcie archiwalne z otwarcia maleńkiej oczyszczalni na osiedlu Starzyńskiego

W sobotę do późnych godzin nocnych ładowano dary naszych rolników dla 
gminy Łagów
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Pani	Anna	Siwiec	–	dyrektor	tej	placówki	
przedstawiła	analizę	sytuacji	finansowej	w	
jakiej	obecnie	znajduje	się	 ta	placówka.	
Przyznana	 dotacja	 kształtowała	 się	 na	
poziomie	z	1999roku	a	koszty	utrzymania	
wzrosły	od	tego	dość	mocno	.Przy	bardzo	
oszczędnej	 realizacji	 budżetu	 biblioteki	

potrzebuje	dofinansowania	w	wysokości	ok	
50	tys.	zł.	Po	dogłębnej	analizie	postanowiono	
przystąpić	 do	 restrukturyzacji	 sieci	 biblio-
tecznej	na	terenie	naszej	gminy.	Wiąże	to	się	
z	likwidacją	2	lub	3	punktów	bibliotecznych	
w	gminie.	Taki	zamiar	będzie	przedstawiony	
na	Najbliższej	sesji	Rady	Miejskiej.
	 Omówiono	 przebieg	 festynu	 „	 Promocja	
Nasielskiej	 Gminy	 ,który	 odbył	 się	 w	 Chr-
cynnie	 29.07.Z	 zadowoleniem	 stwierdzono	
atrakcyjność	tej	imprezy	i	bardzo	duży	udział	
mieszkańców	podczas	zabawy.	Na	przyszłość	
postanowiono	 położyć	 większy	 nacisk	 na	
elementy	 promocji	 gminy.	 Radny	 Cezary	
Rusek	zaproponował	by	uhonorować	osoby,	
które	oddały	podczas	tego	festynu	honorowo	
krew	w	stworzonym	na	czas	festynu	punkcie	
krwiodawstwa.	Wniosek	ten	skierowano	do	
Komisji	która	opracuje	formę	wyróżnienia.
	 Dyrektor	 ZGKiM	 –	 pan	 Sierzputowski	
przedstawił	Zarządowi	sprawozdanie	z	pracy	
kierowanego	przez	niego	Zakładu.	Omówiono	
wykorzystanie	równiarki,	przyjęto	wniosek	o	
zakup	dla	ZGKiM-u	samochodu	typu	becz-
kowóz.
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	 Drugie	posiedzenie	Zarządu	poświęcone	
zostało	sprawom	budżetowym	.	
	 Skarbnik	gminy	–	pani	A.	Rogalska	przed-
stawiła	bieżący	stan	finansów	gminy	i	propo-
zycje	zmian	budżetowych	przygotowywanych	

na	 najbliższą	 sesję	 Rady	 	 Zmiany	 dotyczą	
przeniesienia	 środków	 na	 dofinansowanie	
inwestycji	 prowadzonych	 na	 terenie	 gminy	
oraz	 zabezpieczenia	 środków	 na	 remonty	 i	
inwestycje	oświatowe,	budowę	dróg	i	wodo-
ciągów.
	 Zarząd	 postanowił	 przeznaczyć	 4.000	 zł	
na	dofinansowanie	kosztów	przewozu	dzieci	
z	rodzin	zagrożonych	patologicznie	na	kolo-
nie	które	organizowała	parafia	św.	Doroty	w	
Cieksynie.
	 Zaproponowano	przedstawić	na	sesji	Rady	
propozycję	ilości	punktów	gastronomicznych	
–	14	w	których	będzie	sprzedaż	alkoholu	na	
terenie	gminy.
	 Wyrażono	zgodę	na	prośbę	p.	Rucińskiej	
w	 sprawie	 jednorazowego	 zezwolenia	 na	
sprzedaż	piwa	na	festynie	w	Pieścirogach	w	
dniu	19.08.
	 Zarząd	zapoznał	się	z	pismem	protestacyj-
nym	złożonym	przez	mieszkańców	ul.	Cmen-
tarnej	w	Nasielsku	w	związku	z	planowaną	
budową	domu	pogrzebowego	na	działce	pana	
Ostrowskiego.
	 Zarząd	 Miejski	 dokonał	 korekty	 tras	
dowozu	 dzieci	 do	 szkół	 na	 terenie	 gminy	 i	
zmniejszył	ich	ilość	o	4	trasy.
	 Dodatkowo	 przeanalizowano	 sytuację	 w	
oświacie	gminnej	i	przygotowano	dezyderaty	
na	sesję	Rady.
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	 23	sierpnia	odbyło	się	trzecie	posiedzenie	
Zarządu.	Podczas	obrad	rozpatrzono	wniosek	
Dyrektora	Miejsko	–	Gminnego	Ośrodka	Po-
mocy	Społecznej	o	zwiększenie	środków	na	
zasiłki	jednorazowe.	Temat	ten	został	przesu-
nięty	na	następne	posiedzenie	Zarządu.
	 Zarząd	podjął	uchwałę	w	sprawie	harmo-

nogramu	dochodów	i	wydatków	budżetowych	
na	III	i	IV	kwartał	2001	roku.
Rozpatrzono pisma kierowane do Zarządu:
–	 	firmy	Oldcower	nawiązujące	do	przepro-

wadzonego	konkursu	na	zagospodarowanie	
obiektu	w	Chrcynnie,

–	 	pana	 Krzysztofa	 Łukasiewicza	 będącym	
ripostą	 na	 pisemne	 wystąpienie	 firmy	
„Montrex”	prezentowane	na	sesji	Rady	w	
dniu	17	sierpnia,

–	 	Zarząd	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	
Nasielsku	zwrócił	się	z	prośbą	o	wydanie	
zezwolenia	 na	 organizację	 imprezy	 połą-
czonej	ze	zbiórką	pieniędzy	dla	powodzian	
oraz	prezentacją	kandydatów	na	posłów	i	
senatorów,	na	terenie	miasta,

–	 	Zarząd	 zapoznał	 się	 z	 pismem	 Koalicyj-
nego	Sztabu	Wyborczego	AWSP	o	zgodę	
na	 zawieszenie	 plakatów	 wyborczych	
naklejanych	na	płycie	pilśniowej,	na	latar-
niach	i	słupach	będących	w	gestii	Zarządu	
Miasta,

	 Pani	 Regina	 Olszewska	 zwróciła	 się	
do	 Zastępcy	 Burmmistrza	 Pani	 Krystyny	
Raczkowskiej	o	informacje	o	środkach	finan-
sowych	 związanych	 z	 wydawaniem	 gazety	
samorządowej	 „Życie	 Nasielska”,	 z	 uwagi	
na	 to,	 że	Redakcja	Życia	nie	wyraża	 zgody	
na	istnienie	wkładki	redagowanej	przez	Na-
sielskie	 Towarzystwo	 Kultury	 tłumacząc	 to	
niezapłaconymi	rachunkami	za	miesiąc	maj	i	
czerwiec	br.	Redakcja	twierdzi,	że	od	miesią-
ca	kwietnia	nie	ma	środków	na	wydawanie	
Notatnika	Nasielskiego.
	 Posiedzenie	 Zarządu	 zakończyło	 się	 o	
godzinie	16.30.

Wynotował S.W.

ObradOwała rada
	 Sierpniowe	 posiedzenie	 Rady	 Miejskiej	
w	 Nasielsku	 posiadało	 w	 proponowanym	
porządku	obrad	dwa	główne	tematy.	Pierwszy	
–	 informacja	z	wykonania	budżetu	miasta	 i	
gminy	za	I	półrocze	2001	roku	oraz	dokona-
nia	zmian	w	budżecie	miejskim	.	Drugi	–	to	
podjęcie	uchwał	w	sprawach	zmian	planów	
zagospodarowania	przestrzennego	Nasielska	i	
okolicznych	miejscowości.	Po	dyskusji		porzą-
dek	obrad	zmieniony	został	poprzez	dodanie	
punktu	 –	 „przyjęcie	 protokołów	 z	 XXVI	 i	
XXVII	Sesji	Rady	Miejskiej”	
	 Pierwszy	protokół	postanowiono	zatwier-
dzić	bez	odczytywania	,	drugi	zaś	odczytała	
zebranym	 radnym	 pani	 Barbara	 Saracyn	
protokolantka	Rady.	Ten	protokół	też	został	
przyjęty	 i	zatwierdzony	przez	Radę	bez	do-
datkowych	uwag.
	 Następnie	 wysłuchano	 uwag	 i	 pytań	 za-
dawanych	 Zarządowi	 Miejskiemu	 i	 Radzie	
przez	przybyłych	na	sesję	mieszkańców	naszej	
gminy.	Pytano	o	telefonizację	i	budowę	wodo-
ciągów	na	terenach	wiejskich	o	odpowiedzial-
nego	za	bardzo	złą	jakość	wody	która	płynie	z	
kranów	w	Lorcinie,	o	oświetlenie	uliczne	na	

terenach	wiejskich	i	w	mieście.
	 Na	 wiele	 tych	 spraw	 wyjaśnień	 udzielił	
Burmistrz	B.	Mucha	przedstawiając	stan		prac	
wykonywanych	na	terenie	naszej	gminy.
	 W	następnym	punkcie	obrad	radni	posta-
nowili	ograniczyć	się	do	dyskusji	nad	spra-
wozdaniem	z	prac	Zarządu	Miejskiego	które	
otrzymali	w	materiałach	przygotowawczych	
do	sesji.
	 Dodatkowe	wyjaśnienia	do	przekazanego	
radnym	dokumentu	składał	Burmistrz	i	pra-
cownicy	 merytoryczni	 Urzędu	 Miejskiego.	
Wyjaśniono	 sprawę	 wystąpienia	 Związku	
Gmin	 Żydowskich	 która	 zażądała	 zwrotu	
działki	 położonej	 w	 Nasielsku	 a	 na	 której	
przed	wojną	zbudowana	była	synagoga.
	 Wielu	radnych	w	tym	pan	Arciszewski	inte-
resuje	się	sprawą	zagospodarowania	terenu	w	
Chrcynnie	oraz	przetargami	organizowanymi	
w	celu	wyboru	najlepszej	firmy	która	zagospo-
daruje	teren	byłej	jednostki	wojskowej.	Do	tej	
kwestii	postanowiono	powrócić	przy	omawia-
niu	pism	skierowanych	do	Rady.	Poproszono	
o	dodatkowe	wyjaśnienia	w	sprawie	wyboru		
firmy	która	sprzedawała	piwo	podczas	festynu	

promującego	gminę	na	lotnisku	w	Chrcynnie.	
Dlaczego	nie	była	to	miejscowa	lecz	z	poza	
naszej	gminy.	Czy	wszystkie	rozliczenia	zwią-
zane	z	tym	festynem	zostały	zakończone.
	 Ta	 część	dyskusji	 radnych	przeniosła	 się	
na	następny	punkt-	to	jest	zapytania	i	inter-
pelacje	skierowane	przez	radnych	do	Zarządu	
Miejskiego.	Powtarzały	się	sprawy	poruszane	
przez	 radnych	prawie	na	każdej	 sesji	Rady.	
Stan	ulic	Polnej,	Wyszyńskiego,	zabezpiecze-
nia	obiektu	po	byłej	restauracji	„	Złoty	Kłos	
„	,poprawy	stanu	drogi	Nasielsk	–	Pieścirogi	
–	Płońsk	itp.
	 Po	 zakończeniu	 zadawania	 pytań	 radni	
wysłuchali	informacji	pani	Anieli	Rogalskiej	
o	 realizacji	 budżetu	 za	 pierwsze	 półrocze	
bieżącego	 roku.	 Przedstawiając	 sytuację	
finansową	gminy	pani	skarbnik	szczegółowo	
omówiła	 możliwości	 finansowe	 i	 wydatki	
gminy	 Trudności	 biorą	 się	 z	 ograniczania	
przez	 państwo	 dotacji	 celowych	 dla	 gmin	
przy	 jednoczesnym	 zwiększaniu	 zadań	
które	 samorząd	 musi	 wykonywać	 i	 koszty	
ich	 pokrywać	 z	 własnych	 dochodów.	 W	
tym	półroczu	oprócz	dodatkowego	wydatku	

z prac zarządu miejskiego
Pierwsze	 sierpniowe	 posiedzenie	 Zarządu	 Miejskiego	 zdominowała	 sprawa	 trudnej	 sytuacji	 Miejsko-Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej.	
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1.	Wodociągi.
								Został	odebrany	i	przekazany	do	użytku	
wodociąg	Mazewo	-					Słustowo	zasilany	ze	sta-
cji	uzdatniania	wody	w	Jackowie.	Długość	sieci	
wynosi	6	034	m.	Od	sieci	woda	dostarczana	
jest	do	48	gospodarstw	domowych	przyłącza-
mi	o	długości	3	095m.	Inwestycję	realizowało	
Przedsiębiorstwo	 Instalacyjno	 –	Budowlane	
,,TRUSZKOWSKI”.	Wodociąg	będzie	eksplo-
atowany	przez	ZGKiM	w	Nasielsku.

	 9	 sierpnia	 został	 odebrany	 i	 oddany	 do	
użytku	wodociąg	w	Nowej	Wronie.	Zasilany	
jest	ze	stacji	uzdatniania	wody	w	Woli	Błę-
dowskiej	(gm.	Pomiechówek).	Długość	sieci	
wynosi	7	026m.	Od	sieci	woda	dostarczana	
jest	do	26	gospodarstw	domowych	przyłącza-
mi	o	długości	1	513m.		

	 Budowa	wodociągu	w	Morgach	weszła	w	
fazę	przygotowania	do	odbioru.	Przewiduje	
się,	 że	 inwestycja	 ta	 zostanie	 zakończona	
jeszcze	we	wrześniu.

	 W	końcową	fazę	weszła	też	budowa	stacji	
uzdatniania	 wody	 w	 Cieksynie.	 Jej	 odbiór	
nastąpi	 prawdopodobnie	 we	 wrześniu.	 W	
tym	też	czasie	wybudowany	będzie	pierwszy	
odcinek	 sieci	 wodociągowej.	 Popłynie	 nim	
woda	do	szkoły	i	ośrodka	zdrowia.	Trwają	też	
prace	nad	przygotowaniem	dokumentacji	na	
podłączenie	do	stacji	kolejnych	odbiorców.

2.	Oświetlenie.
	 Trwają	prace	modernizacyjne	oświetlenia	
ulicznego	w	mieście	 i	 gminie	 (odpowiednie	
rozmieszczenie	punktów	świetlnych,		odpo-
wiednie	 natężenie	 światła,	 energooszczęd-
ność).	 Efekty	 są	 już	 widoczne.	 Występują	
jednak	pewne	opóźnienia.	Te	też	są	widoczne.		
W	tej	sprawie	odbędzie	się	spotkanie	Zarządu	
Miejskiego	z	prezesem	Zakładu	Energetycz-
nego	z	Ciechanowa.	Ustalony	będzie	również	
harmonogram	montowania	nowych	punktów	
świetlnych.	Potrzeby	są	jeszcze	duże.	Poprawa	
oświetlenia	 to	 także	 poprawa	 bezpieczeń-
stwa.				

3.	Szkoły.
	 3	 września	 rozpoczął	 się	 rok	 szkolny	
2001/2002.	W	szkołach,	dla	których	organem	
prowadzącym	jest	Gmina	(szkoły	podstawowe	
i	gimnazja)	uczyć	będzie	207	nauczycieli.	W	
zdecydowanej	większości	są	to	kobiety.	Naukę	
w	 klasach	 pierwszych	 szkół	 podstawowych	
rozpoczęło	283	dzieci,	natomiast	w	klasach	
pierwszych	gimnazjów	368	osób.	Zestawie-
nie	 tych	dwóch	 liczb	 świadczy	o	znacznym	
spadku	liczby	urodzeń	w	naszej	gminie	(niż	
demograficzny).	Gimnazja	mają	już	wszystkie	
trzy	klasy.	W	naszej	gminie	do	3	gimnazjów	
uczęszcza	1045	uczniów.

	 Trwają	prace	wykończeniowe	przy	budo-
wie	 szatni	 i	 zaplecza	 sanitarnego	 w	 Szkole	
Podstawowej	w	Popowie.	Przewiduje	się,	że	
zostaną	one	zakończone	we	wrześniu.

	 W	 Szkole	 Podstawowej	 przy	 ulicy	 Ko-
ściuszki	 w	 Nasielsku	 wykonano	 generalny	
remont	dachu	nad	salą	gimnastyczną.	Prace	
zostały	sfinansowane	przez	Gminę	i	komitet	
rodzicielski.		Prowadziła	je	firma	,,Truszkow-
ski”.	Sala	została	też	wymalowana.
	 Rozstrzygnięty	został	przetarg	na	budowę	
obiektu	 szatni	 przy	 tej	 szkole.	 Wygrała	 go	
firma	,,Truszkowski”.	Przewiduje	się	zakoń-
czenie	prac	i	oddanie	tego	fragmentu	budowy	
do	 użytku	 jeszcze	 w	 4	 kwartale	 tego	 roku.	
Dyrekcja	szkoły	zobowiązała	się,	że	wykona	
uzupełnienie	do	dokumentacji	poprzez	opra-
cowanie	dokumentacji	trzeciej	kondygnacji.

	 Informowaliśmy	 o	 awarii	 centralnego	
ogrzewania	 i	 o	 złym	 stanie	 dachu	 nad	 salą	
gimnastyczną	w	Zespole	Szkół	nr	2	w	Pieści-
rogach.	Obecnie	kończone	są	prace	związane	
z	przeprowadzeniem	procedury	przetargowej	
na	te	dwa	zadania.	Remontu	nie	zrobiono	w	
wakacje,	 ponieważ	 oczekiwano	 na	 decyzje	
w	 sprawie	dofinansowania	 zadania	 z	Woje-
wódzkiego	 Funduszu	Ochrony	Środowiska.	
Obecnie	 decyzja	 już	 jest	 i	 prace	 mogą	 być	
rozpoczęte.	Przygotowana	jest	taka	koncepcja	
ich	przeprowadzenia,	aby	nie	ucierpiała	na	tym	
praca	szkoły.	Realizacja	obydwu	zadań	winna	
być	zakończona	do	końca	października.

	 Zarząd	Miejski	planuje	zakończyć	 inwe-
stycję	 w	 Zespole	 Szkół	 nr	 1	 w	 Nasielsku.	
Potrzeba	 na	 to	 około	 200	 000	 zł.	 W	 bu-
dżecie	 	 na	 ten	 rok	 zabezpieczono	 tylko	 50	
000	 zł.	 Przeprowadzone	 zostaną	 rozmowy	
z	 dostawcą	 urządzeń	 do	 kuchni	 (koszt	 80	
000	zł).	Chodzi	o	 to,	aby	 firma	dostarczyła	
urządzenia	 w	 roku	 bieżącym,	 natomiast	
zapłatę	otrzymała	w	roku	2002.	Z	Instalem	
zaś	 będą	 prowadzone	 rozmowy	 w	 sprawie	

związanego	z	zakupem	terenu	po	byłej	 JW	
w	Chrcynnie,	dużym	obciążeniem	dla	finan-
sów	 gminy	 jest	 realizacja	 regulacji	 płac	 w	
oświacie	(	jest	to	kwota	prawie	300.000	zł).	
Dodatkowo	 doszły	 jeszcze	 nieplanowane	
wcześniej	 	pilne	prace	 remontowe	w	kilku	
obiektach	szkolnych,	na	które	potrzeba	pra-
wie	600tys.	złotych.	Nie	można	ich	odwlekać	
bo	 trzeba	 dbać	 o	 dobro	 i	 bezpieczeństwo	
dzieci.	 Wszyscy	 dyskutujący	 zgadzają	 się	
że	 istnieje	 konieczność	 ponownego	 roz-
patrzenia	 restrukturyzacji	 sieci	 szkół	 na	
terenie	naszej	gminy,	by	ograniczyć	koszty	
związane	 z	 utrzymaniem	 szkół	 wiejskich	
oraz	 z	 faktem	 że	 przy	 tak	 trudnej	 sytuacji	
budżetowej	istnieje	konieczność	zaciągnięcia	
kredytu	na	pokrycie	naszej	gminnej	„dziury	
budżetowej”.
	 Następnie	Rada	Miejska	podjęła	uchwały	
o	 zatwierdzeniu	 zmian	 w	 Planie	 Zagospo-
darowania	 Przestrzennego	 gminy	 Nasielsk	
i	 miejscowości	 Lubomin,	 Pianowo,	 Psucin,	
Studzianki,	Cegielnia	Psucka,	Miękoszynek	i	
Paulinowo		z	jednoczesnym	odrzuceniem	pro-
testu	złożonego	do	Rady	na	planowaną	w	tym	
terenie	inwestycję	–	budowę	piekarni.	Wniosek	
protestacyjny	uznano	za	bezzasadny	z	powodu		

braku	zagrożeń	dla	okolicznych	mieszkańców	
ze	strony	funkcjonującej	piekarni.
	 Dokonano	zmian	w	Statucie	Miasta	i	Gminy	
oraz	regulaminie	Komisji	Rewizyjnej.	Wobec		
złożonego	protestu(	mimo	że	po	terminie	skła-
dania	takowego	)	Rada	postanowiła	wycofać	z	
obrad	projekt	uchwały	w	sprawie	zmiany	Planu	
miejscowego	 ogólnego	 zagospodarowania	
przestrzennego	 miasta	 Nasielska	 i	 terenów	
podmiejskich	 dotyczący	 zagospodarowania	
działki	,	gdzie	planowana	była	budowa	domu	
pogrzebowego.	Postanowiono	sporne	kwestie	
przeanalizować	jeszcze	raz	i	powrócić	do	tego	
punktu	na	następnej	sesji	Rady.	
	 Rada	Miejska	ustaliła	ilość	punktów	sprze-
daży	napojów	alkoholowych	z	możliwością	ich	
spożycia	w	miejscu	zakupu	–	będzie	ich	14.
	 Wobec	 dużych	 trudności	 finansowych	
gminy	 oraz	 braku	 możliwości	 zapewnienia	
środków	na	utrzymanie	sieci	bibliotecznej	na	
terenie	gminy	postanowiono	podjąć	uchwałę	o	
zamiarze	likwidacji	2	filii	bibliotecznych	–	w	
Dębinkach	i	Chrcynnie.
	 W	 trakcie	 rozpatrywania	pism	 skierowa-
nych	do	Rady	szczegółowo	omawiano	sprawę	
konkursu	 na	 zagospodarowanie	 Chrcynna.	
Odczytano	pismo	pana	Szymańskiego	z	Le-

gionowa	w	którym	zarzucił	on	jednej	z	osób	
zajmujących	się	wcześniej	sprawą	Chrcynna	
działanie	 korupcyjne	 i	 żądanie	 łapówki,	 za	
przyjęcie	jego	oferty	do	realizacji.
	 Zapoznano	się	też	z	pismem	mieszkańców	
wsi	Jaskółowo	w	sprawie	protestu	skierowa-
nego	do	RPO	w	sprawie	budowy	na	gruntach	
tej	wsi	wysypiska	odpadów.	
	 Na	 zakończenie	 Burmistrz	 zaprosił	
wszystkich	na	festyn	organizowany	przy	SP	
w	Pieścirogach.

S.W.

ZarZąd Miejski
informuje mieszkańców

Miasta i Gminy, że zgodnie z umową
zawartą z Zakładem Energetycznym

oświetlenie miejskie powinno zapalać się 
o zmierzchu i gasnąć o świcie.

W związku z tym,
że Zakład nie wywiązuje się z warunków 

umowy Zarząd podjął już działania 
zmierzające do poprawy tej sytuacji.

ObradOwała rada
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czy Będziemy mieć posła?
	 23	września	pójdziemy	do	urn	wyborczych,	
aby	wybrać	swoich	reprezentantów	do	Sejmu	
i	 Senatu.	 Ich	 zadaniem	będzie	 stanowienie	
mądrego	prawa	i	dbanie,	aby	to	prawo	było	
przestrzegane.	Powinniśmy	więc	wybrać	naj-
lepszych.	Stwierdzenia	powyższe	powtarzane	
są	przed	każdymi	wyborami	 i	zazwyczaj	po	
każdych	mamy	wątpliwości	czy	nasz	wybór	
był	trafny.	Aby	uniknąć	tych	rozterek	warto	
wykorzystać	 ostatnie	 dni	 przed	 wyborami	 i	
poznać	programy	poszczególnych	ugrupowań	
i	osoby,	które	chcą	być	reprezentantami	spo-
łeczeństwa.
	 Gmina	Nasielsk	wchodzi	w	skład	okręgu	
wyborczego	nr	20	do	Sejmu	i	okręgu	wybor-
czego	nr	19	do	Senatu.	W	naszych	okręgach	
wybranych	zostanie	10	posłów	i	2	senatorów.	
W	 przypadku	 kartki	 z	 nazwiskami	 kandy-
datów	 do	 Senatu	 wskażemy	 dwóch	 swoich	
wybrańców	(przy	dwóch	nazwiskach	po	lewej	
stronie	 napiszemy	 ,,X”).	 Przy	 wyborach	 do	

Sejmu	 wskazując	 jedną	 tylko	 osobę	 (przy	
jednym	 tylko	 nazwisku	 postawimy	 ,,X””)	
będziemy	jednocześnie	wskazywać	ugrupowa-
nie	(partię),	które	według	nas	winno	rządzić	
naszym	 krajem.	 I	 tu	 jest	 pewnego	 rodzaju	
,,pułapka”,	 ponieważ	 inne	 osoby	 z	 tej	 listy	
mogą	nam	zdecydowanie	nie	odpowiadać.
	 Nasza	Gmina	nie	miała	dotąd	posła.	Czy	
będzie	 go	 miała	 w	 nadchodzącej	 kadencji?		
Taka	możliwość	istnieje,	chociaż	nie	będzie	
to	łatwe	do	osiągnięcia.	Zależy	to	od	tego,	jak	
będą	głosować	mieszkańcy	naszej	gminy,	bo	
na	większą	ilość	głosów	z	innych	gmin	trudno	
liczyć.	 Każda	 z	 gmin	 najczęściej	 chciałaby	
mieć	swojego	posła.		
	 Na	listach	wyborczych	znalazło	się	dwóch	
kandydatów	 z	 naszej	 	 gminy.	 	 Z	 listy	 nr	 2	
(AWS	P)	z	nr	19	startuje	pan	Cezary	Rusek,	
natomiast	z	listy	nr	6	(PSL)	z	nr	13	pan	Ber-
nard	Dariusz	Mucha.

wykonania	 w	 obiekcie	 wentylacji	 (firma	 w	
tym	się	specjalizuje)	w	ramach	kompensacji	
wzajemnych	należności.	Jeżeli	udałoby	się	te	
dwie	sprawy	pomyślnie	sfinalizować,	kwota,	
jaką	 gmina	 dysponuje,	 mogłaby	 wystarczyć	
na	dokończenie	inwestycji	w	roku	obecnym.	
Uzyskano	zgodę	Prezesa	Urzędu	Zamówień	
Publicznych	na	wykonanie	powyższych	prac	
bez	ogłaszania	kompleksowego	przetargu	na	
dokończenie	inwestycji.

4.	Rejestracja	
przedpoborowych.
	 W	 dniach	 od	 1	 do	 31	 października	 w	
Urzędzie	 Miejskim	 będzie	 przeprowadzona	
rejestracja	przedpoborowych.	Obowiązkowi	
rejestracji	 podlegają	 mężczyźni	 urodzeni	 w	
roku	1983.	Wynika	on	z	ustawy	o	powszech-

nym	obowiązku	obrony	RP.		Rejestracja	bę-
dzie	prowadzona	w	pokoju	nr	18	w	Urzędzie	
Miejskim.	 Należy	 zgłaszać	 się	 z	 dowodem	
osobistym	 lub	w	 wypadku	 jego	nieposiada-
nia	 z	 innym	 dokumentem	 potwierdzającym	
tożsamość	zgłaszającej	się	osoby.			

5.	Straż.
	 Nasielscy	strażacy	zorganizowali	w	dniach	
1	i	2	września	festyn.	Odbył	się	on	na	boisku	
Szkoły	 Podstawowej	 przy	 ul.	 Kościuszki	 w	
Nasielsku.	Strażacy	przekazali	policji	2000zł	
na	 zakup	 wyszkolonego	 psa.	 Pieniądze	 te	
zarobili	w	czasie	festynu.

	 W	szybkim	tempie	przebiegają	prace	przy	
budowie	remizy	w	Cieksynie.	Do	ich	zakoń-
czenia	potrzebne	są	jednak	pieniądze.	Brakuje	
około	10	000zł.	Zarząd	Miejski	wystąpił	do	
Zarządu	Wojewódzkiego	OSP	z	prośbą	o	do-
finansowanie	tego	przedsięwzięcia.	Wszystko	
wskazuje	na	to,	że	gmina	otrzyma	potrzebne	
środki.

6.	Służba	Zdrowia.
	 Gmina	 posiada	 już	 swój	 własny	 Zakład	
Opieki	Zdrowotnej.	Nie	obejmuje	on	 jednak	
wszystkich	 mieszkańców	 naszej	 gminy.	 W	
ostatnich	dniach	odbyło	się	w	Urzędzie	Miejskim	
spotkanie	dyrektorów	ZOZ-ów	z	Nasielska,	Puł-
tuska	i	Nowego	Dworu.	Dyrektorzy		Zespołów	
Opieki	Zdrowotnej	z	Nowego	Dworu	i	Pułtuska	
deklarowali	daleko	 idącą	pomoc	dla	naszego	
gminnego	ZOZ-u.
	 Deklaracje	są	 tylko	deklaracjami,	a	 rzeczy-
wistość	może	od	nich	odbiegać.	Tak	jest	i	w	tym	
wypadku.	Problemem	jest	podział	majątku.	Czy	
Nasielsk	musi	zapłacić	pułtuskiemu	ZOZ-owi	za	
sprzęt	i	urządzenia,	jakie	są	w	naszym	ośrodku	
zdrowia?	Czy	mieszkańcy	miasta	 i	gminy	Na-
sielsk	nie	płacili	podatków?	Drugi	problem	jest	
o	wiele	poważniejszy.	
	 W	poprzednim	numerze	naszej	gazetki	informo-
waliśmy,	że	rozwiązana	została	sprawa	własności	
budynku	naszego	ośrodka	zdrowia.	Ministerstwo	
Skarbu		podtrzymało	decyzję	wojewody	mazo-
wieckiego	o	przekazaniu	tego	obiektu	na	własność	
starostwu	nowodworskiemu.	Starostwo	nowo-
dworskie	zadeklarowało	nieodpłatne	użyczenie	
obiektu	ośrodka	zdrowia	naszemu	nasielskiemu	
gminnemu	ZOZ-owi.	Stan	taki	miał	trwać	do	czasu	
przekazania	notarialnego	budynku	ośrodka	zdrowia	
na	własność	gminie	Nasielsk.	Tak	było	w	przypadku	
ośrodka	zdrowia	w	Cieksynie,	który	jest	już	wła-
snością	gminy	Nasielsk,	a	który	wcześniej	został	
przekazany	przez	Płońsk	Nowemu	Dworowi.	
	 Problem	tkwi	w	 tym,	że	mimo	zapewnień	
dyrektora	ZOZ-u	o	pomocy	i	dobrej	współpracy,	
Zarząd	starostwa	pułtuskiego	odwołał	 się	do	
NSA	od	decyzji	Ministra	Skarbu	dzięki	której	
nasz	ośrodek	zdrowia	byłby	własnością		naszej	
gminy.	Sprawa	uległa	więc	zawieszeniu.	Liczymy,	
że	sprawiedliwości	stanie	się	zadość	i	nasielski	
ośrodek	zdrowia	będzie	własnością	nasielskiej	
społeczności.	Ale...	wiemy,	jak	to	bywa	z	sąda-
mi...

Notował  AZ.Festyn strażacki 1-2.09.2001r. w Nasielsku. Duże powodzenie miało wesołe miasteczko.

Do Sejmu kandydują: burmistrz, Bernard Dariusz 
Mucha i lekarz, Cezary Rusek

dokończenie z poprzedniej strony
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KROniKa		pOlicyjna
pożary
	 13.08	w	Borkowie		po	skoszeniu	zboża	
w	wyniku	zwarcia	instalacji	elektrycznej	
spaleniu	na	polu	uległ	kombajn	„	Bizon	
–Super”.	Straty	powstałe	w	wyniku	pożaru	
oceniono	na	kwotę	15.000	zł.
	 24.08.	 w	 Mogowie	 w	 gospodarstwie	
Mariusza	G.	z	niewyjaśnionych	przyczyn	
spaleniu	uległa	stodoła	wraz	ze	składowa-
nym	tam	sianem	i	słomą.	Straty	wyceniono	
na	kwotę	60.000	zł.

pijani na drodze
	 15.08w	 Krogulach	 zatrzymano	 Jerze-
go	M.,	który	kierował	„Fiatem	126p”	mając	
we	krwi	1,41	promila	alkoholu.
	 17.08	 na	 terenie	 Cieksyna	 w	 trakcie	
kontroli	 drogowej	 policjanci	 zatrzymali	
Kazimierza	Z.	który	jechał	rowerem	mając	
we	krwi	1,32	promila	alkoholu	oraz	Kazi-
mierza	K,.	który	również	jechał	rowerem	
mając	we	krwi	2,71promila	alkoholu.
	 	7.09.	w	Nasielsku	na	ul.	Warszawskiej	
Artur	R.	będąc	pod	wpływem	alkoholu	(0,7	
promila)	kierował	 samochodem	„KIA”	 i	
spowodował	 kolizję	 drogową	 z	 jadącym	
prawidłowo	pojazdem	kierowanym	przez	
obywatela	Niemiec.

kradzieże
	 Nocą	 13/14.08.	 w	 Cieksynie	 dokona-
no	 włamania	 do	 remizy	 OSP.	 Złodzieje	
skradli	radiostację	zamontowaną	w	wozie	
strażackim.
	 16.08	zgłoszono	na	policję	kradzież	ro-
weru	górskiego,	który	umieszczony	był	na	
balkonie	w		bloku	przy	ul.	Piłsudskiego.
	 Właścicielka	roweru	–	Aleksandra	M.	
wyceniła	stratę	na	kwotę	600	zł.
	 28.08	z	terenu	warsztatu	samochodowe-
go	w	Pieścirogach	nieznani	sprawcy	skra-
dli	należący	do	Stanisława	Z.	 samochód	
„Lublin”	wartości	27.000	zł.
	 1.09	 w	 godzinach	 nocnych	 nieznany	
sprawca	 skradł	 stojący	 na	 korytarzu	 w	
budynku	przy	ul.	Kościuszki		rower	górski	
.	Właścicielka	roweru	Justyna	U.	wyceniła	
stratę	na	780	zł.
	 Podjęte	przez	policję	działania	pozwoliły	
ustalić	sprawcę	kradzieży.	Okazał	się	nim	
19-letni	Krzysztof	D.,	który	za	100zł	sprze-
dał	rower	paserowi	również	19-letniemu	
Leszkowi	G.	Odzyskany	 rower	powrócił	
do	właścicielki.

	 Do	nasielskiego	komisariatu	wpłynęło	
doniesienie	Aleksandra	P.-	właściciela	fir-
my	„ALPEX”	na	Wojciecha	J.	który	oskar-
żony	został	o	zagarnięcie	towaru	wartości	
17.148	zł.	należącego	do	firmy	„ALPEX”.
	 Nocą	2/3	09.nieznany	sprawca	skradł	
zaparkowany	przy	ulicy	Starzyńskiego	w	
Nasielsku	samochód	„	TICO”	Właściciel	–	
Stanisław	K.	wycenił	stratę	na	10.000zł.
	 7.09.	 	 z	 bloku	 przy	 ul	 Warszawskiej	
skradziony	został	stojący	na	klatce	scho-
dowej	 rower,	 wartości	 350	 zł.W	 wyniku	
podjętych	przez	policję	działań	ustaleni	
zostali	 sprawcy	 kradzieży.	 Okazali	 się	

nimi:	Bogdan	B.	mieszkaniec	Nasielska	i	
Bogusław	B	z	Winnicy.

rozboje
	 16.08.	podczas	 zabawy	organizowanej	
przez	strażaków	z	OSP,	kilku	osobników	po-
biło	Mirosława	P.	który	również	bawił	się	na	
zabawie.	W	wyniku	podjętych	przez	policję	
działań	ustalono	sprawców	pobicia.
	 Nocą	27.08.	na	terenie	dworca	PKP	w	
Pieścirogach,	Rafał	K.	 i	Artur	Cz.	usiło-
wali	dokonać	napaści	na	oczekującego	na	
pociąg	Krzysztofa	K.	Zdecydowana	obrona	
napadniętego	 zmusiła	 napastników	 do	
ucieczki.

Wynotował W.M.

Będzie oczyszczalNia
nak	zbytnim	zainteresowaniem	mieszkańców.	
Niektórzy	z	przybyłych	uważali,	że	przyczyną	
tego	była	słaba	informacja	(dziesiątki	zapro-
szeń	wiszące	kilka	tygodni	w	oknach	sklepów,	
na	 drzewach	 i	 słupach	 !!!).	 Postulowano,	
aby	 zorganizować	 jeszcze	 kilka	 podobnych	
spotkań	w	mieście	i	na	Pieścirogach.
	 Wprowadzenia	 do	 dyskusji	 dokonał	
burmistrz	Bernard	Mucha.	W	swym	wystą-
pieniu	stwierdził	m.	in.,	że	ta	inwestycja	ma	
szczególne	 znaczenie	 dla	 Nasielska.	 Daje	
ona	nową	szansę	na	jego	rozwój,	na	rozwój	
całej	gminy.	Może	ona	stanowić	przełom	w	
dziejach	 miasta.	 Wpłynie	 nie	 tylko	 na	 po-
prawę	stanu	sanitarnego	naszego	otoczenia,	
ale	zaowocuje	też	nowymi	miejscami	pracy.	
Następnie	Burmistrz	przedstawił	firmę,	która	
wygrała	przetarg	na	wykonanie	dokumentacji	
samej	oczyszczalni	jak	i	sieci	kanalizacyjnej.	
Tu	podkreślił,	że	przy	wyborze	nie	kierowa-
no	się	 tylko	ceną	(niska	cena	na	początku	
może	 później	 drogo	 kosztować.	 Biednego	
na	to	nie	stać).	Wybrano	firmę	sprawdzoną,	
zapoznano	się	z	zaprojektowanymi	przez	nią	
,,produktami”.
	 W	 spotkaniu	 uczestniczył	 prezes	 BI-
PROWOD-u	 Włodzimierz	 Glamkowski.	
Poinformował	 zebranych	 o	 podjętych	 	 pra-
cach	projektowych	wykonywanych	na	rzecz	
Nasielska.	Przygotowywany	jest	projekt	sieci	
kanalizacyjnej	(w	większości	grawitacyjna,	ale	
będą	też	przepompownie)	oraz	projekt	samej	
oczyszczalni	 (mechaniczno	 –	 biologiczna,	
mogąca	oczyścić	w	ciągu	doby	2000m3	ście-
ków,	spełniająca	wymogi	stawiane	tego	typu	
obiektom	w	krajach	Unii	Europejskiej).	
	 W	dalszej	części	spotkania	obydwaj	pa-
nowie	 odpowiadali	 na	 pytania	 przybyłych	
na	 spotkanie	 mieszkańców.	 Każda	 z	 od-
powiedzi	była	w	sposób	jasny	i	konkretny	
uzasadniana.	
	 Dowiedzieliśmy	się	m.in.,	że:	oczyszczal-
nia	 będzie	 budowana	 na	 działce	 gminnej	
o	 powierzchni	 5	 ha	 położonej	 na	 prawym	
brzegu	rzeki	Nasielnej	obok	działki,	na	której	
miała	być	budowana	oczyszczalnia	dla	Po-

ldrobu	(m.in.	z	powodów	ekonomicznych	nie	
ma	możliwości	wykorzystania	wykonanych	
tam	 obiektów,	 a	 nawet	 kanałów,	 którymi	
miały	 być	 doprowadzane	 ścieki);	 zbierała	
będzie	 ścieki	 z	 Nasielska	 i	 okolicznych	
miejscowości	(w	pierwszym	rzędzie	oprócz	
Nasielska	 brane	 są	 pod	 uwagę	 Pieścirogi);	
jej	przepustowość	wystarczy	na	obsłużenie	
12000	mieszkańców;	nie	będzie	uciążliwa	dla	
terenów	z	nią	sąsiadujących	(jej	uciążliwość	
zamknie	 się	w	granicach	działki);	 spełniać	
będzie	 wszystkie	 wymogi	 odnośnie	 reduk-
cji	 zanieczyszczeń;	 dokumentacja	 będzie	
wykonana	 do	 końca	 bieżącego	 roku,	 cykl	
budowy	 przewidziany	 jest	 na	 15	 miesięcy;	
na	jej	sfinansowanie	trzeba	będzie	zaciągnąć	
kredyt	 (na	 te	cele	przyznawane	są	kredyty	
preferencyjne,	w	części	umarzalne).
	 W	dyskusji	poruszono	też	problem	zago-
spodarowania	,,produkowanych”	w	procesie	
technologicznym	osadów.	O	możliwościach	
ich	wykorzystania	 lub	 składowania	mówił	
prezes	 Włodzimierz	 Glamkowski.	 Odpo-
wiadając	 na	 jedno	 z	 pytań	 zwrócił	 uwagę	
na	 trzy	 czynniki	 decydujące	 o	 właściwym	
funkcjonowaniu	 oczyszczalni.	 Są	 to:	 pro-
jekt,	 wykonanie	 i	 eksploatacja.	 Projekt	
przygotowuje	 jego	 firma.	 Ona	 też	 będzie	
sprawować	 nadzór	 autorski	 nad	 wyko-
nawstwem.	 To	 gwarantuje,	 że	 wszystkie	
wymogi,	jakie	przed	nimi	postawiono,	będą	
spełnione.	Eksploatacja	musi	być	i		będzie	
nadzorowana	 przez	 odpowiednie	 służby	
sanitarne	i	samorząd.		
	 Przebieg	dyskusji	wykazał,	że	mieszkań-
cy	 akceptują	 plan	 budowy	 oczyszczalni,	
zainteresowani	 są	 szybkim	 zakończeniem	
inwestycji	 i	 przyłączeniem	 swoich	 posesji	
do	sieci	kanalizacyjnej.	Jeden	ze	starszych	
uczestników	 spotkania,	 jakby	 nawiązując	
do	wstępnych	dywagacji	o	potrzebie	organi-
zowania	w	tej	sprawie	dalszych	konsultacji	
stwierdził,	 że	 dosyć	 już	 mówienia,	 czas	
zabrać	się	do	pracy.		

AZ. 

dokończenie ze str. 1

inforMuję,
że nie biorę odpowiedzialności

za zobowiązania finansowe,
które zaciągnęła i zaciąga moja żona

Anna Barbara Ostaszewska
z domu Żbikowska, córka Marianny 

i Eugeniusza zameldowana
w Nasielsku ul. Sportowa 10/12

Marek ostaszewski
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W rocznicę bitWy nad Wkrą
	 W	niedzielę	19	sierpnia	przy	pomniku	w	Borkowie	miała	miejsce	patriotyczno	–	
religijna	uroczystość	poświęcona	81	rocznicy	walk	nad	rzeką	Wkrą.	Jej	organizatorem	
był	Urząd	Miejski	w	Nasielsku.	Przybyło	na	nią	wielu	mieszkańców	gminy	Nasielsk	
i	gmin	sąsiednich	z	przedstawicielami	swoich	władz	samorządowych.	Obecni	byli	
również	 przedstawiciele	 władz	 samorządowych	 powiatu	 nowodworskiego	 i	 woje-
wództwa		mazowieckiego.	Rangę	patriotycznej	manifestacji	w	Borkowie	podniosła	
niewątpliwie	obecność	na	niej	pani	wiceminister	MON		Jadwigi	Zakrzewskiej	oraz	
udział	 w	 ceremoniale	 Kompanii	 Reprezentacyjnej,	 Orkiestry	 Reprezentacyjnej	 i	
Chóru	Reprezentacyjnego	Zespołu	Artystycznego	Wojska	Polskiego.
	 W	imieniu	organizatorów	powitał	uczestników	spotkania	gospodarz	Gminy	-	bur-
mistrz	Dariusz	Bernard	Mucha.	W	krótkim	wystąpieniu	powiedział	m.in.	że	celem,	
który	 przywiódł	 nas	 w	 to	 miejsce	 jest	 pragnienie	 oddania	 hołdu	 wszystkim	 tym,	
którzy	tu,	na	linii	Wkry	i	na	terenie	gminy	Nasielsk,	oparli	się	bolszewickiej	nawale	
i	przyczynili	się	do	zwycięskiego	rozstrzygnięcia	bitwy	warszawskiej.
	 Część	religijną	rocznicowych	obchodów	poświęconych	wydarzeniom,	jakie	roze-
grały	się	w	tej	okolicy	w	roku	1920,	rozpoczęto	od	odśpiewania	pieśni	Bogurodzica.	

Następnie	została	odprawiona	Msza	św.	w	intencji	obrońców	ojczyzny	z	r.	1920.	Celebrował	ją	
dziekan	nasielski	ks.	prałat	Kazimierz	Śniegocki.	Okolicznościową	homilię	wygłosił	miejscowy	
proboszcz	ks.	kanonik	Józef	Szczeciński.	Tę	część	zakończyła	pieśń	Boże	coś	Polskę.
	 Część	druga	uroczystości	przebiegała	według	ceremoniału	wojskowego.	Złożyło	się	na	nią:	
wprowadzenie	wojskowej	asysty	honorowej,	przegląd	pododdziałów,	przywitanie	sztandaru	Kom-
panii	Reprezentacyjnej	WP	i	żołnierzy	przez	Panią	Minister,	apel	poległych,	salwa	honorowa,	
złożenie	wieńców	oraz	defilada	pododdziałów.	Uroczystość	zakończyła	refleksja	poetycko	–	mu-
zyczna	w	wykonaniu	orkiestry	i	chóru	Reprezentacyjnego	Zespołu	Artystycznego	WP.
	 W	 trakcie	uroczystości	odprawiono	wojskową	delegację,	która	w	 imieniu	Ministra	Obrony	
Narodowej	złożyła	wieńce	na	pobliskich	cmentarzach	na	grobach	żołnierzy	poległych	w	sierpniu	
1920r.		

Minister obrony narodowej przed kompanią reprezentacyjną. Homilię wygłosił ks. Józef Szczeciński.

Warta honorowa przy pomniku w Borkowie

Chór WP.
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W rocznicę bitWy nad Wkrą
	 Miejscowość	Borkowo	k.	Nasielska	wypisana	jest	na	filarze	Grobu	Nieznanego	Żoł-
nierza	w	Warszawie	wśród	najbardziej	znanych	miejsc	chwały	oręża	polskiego.	W	ten	
symboliczny	sposób	upamiętniono	czyn	zbrojny	żołnierzy	5.	Armii	dowodzonej	przez	
gen.	Władysława	Sikorskiego		broniącej	w	dniach	14	–	16	sierpnia	1920r	wzdłuż	rzeki	
Wkry	dostępu	do	przepraw	na	Wiśle	poprzez	które	wojska	bolszewickie	zamierzały	
przejść	na	drugi	brzeg	i	zdobyć	Warszawę	od	strony	zachodniej.		
	 Niezwykłe	i	wielkie	wydarzenia	mają	swoje	legendy.	Ma	ją	też	bitwa	warszawska.	
Zawarta	jest	ona	w	określeniu:	 ,,Cud	nad	Wisłą”.	Podobna	legenda	związana	jest	z	
bitwą	nad	Wkrą.	W	dniu	15	sierpnia	Matka	Boża	w	białej	sukni	miała	się	ukazać	wal-
czącym	w	Jońcu.	Wzburzyły	się	na	ten	czas	czerwone	od	krwi	wody	Wkry.	Widok	ten	
podniósł	na	duchu	Polaków,	natomiast	w	szeregi	wojsk	moskiewskich	wniósł	zwątpie-
nie.	Legenda	ta,	prawie	nieznana	na	naszym	terenie,	żywa	jest	w	Jońcu.	Mieszkańcy	
pokazują	miejsce,	gdzie	miał	się	zdarzyć	ten	cud.	Znają	także	pieśń,	która	została	na	
tę	okoliczność	ułożona.

AZ.

Następnie	została	odprawiona	Msza	św.	w	intencji	obrońców	ojczyzny	z	r.	1920.	Celebrował	ją	
dziekan	nasielski	ks.	prałat	Kazimierz	Śniegocki.	Okolicznościową	homilię	wygłosił	miejscowy	
proboszcz	ks.	kanonik	Józef	Szczeciński.	Tę	część	zakończyła	pieśń	Boże	coś	Polskę.
	 Część	druga	uroczystości	przebiegała	według	ceremoniału	wojskowego.	Złożyło	się	na	nią:	
wprowadzenie	wojskowej	asysty	honorowej,	przegląd	pododdziałów,	przywitanie	sztandaru	Kom-
panii	Reprezentacyjnej	WP	i	żołnierzy	przez	Panią	Minister,	apel	poległych,	salwa	honorowa,	
złożenie	wieńców	oraz	defilada	pododdziałów.	Uroczystość	zakończyła	refleksja	poetycko	–	mu-
zyczna	w	wykonaniu	orkiestry	i	chóru	Reprezentacyjnego	Zespołu	Artystycznego	WP.
	 W	 trakcie	uroczystości	odprawiono	wojskową	delegację,	która	w	 imieniu	Ministra	Obrony	
Narodowej	złożyła	wieńce	na	pobliskich	cmentarzach	na	grobach	żołnierzy	poległych	w	sierpniu	
1920r.		

Uroczystość w Borkowie zgromadziła liczną grupę mieszkańców gminy Nasielsk

Homilię wygłosił ks. Józef Szczeciński. Orkiestra reprezentacyjna WP

Chór WP.
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(Dobra	Wola,	Borkowo,	Krzyczki	Żabiczki,	
Chlebiotki,	 Słustowo,	 Popowo	 Południe,	
Chechnówka,	Jaskółowo,	Chrcynno,	Nuna,	
Wągrodno,	 Mogowo,	 Jackowo	 Dworskie,	
Jackowo	Włościańaskie,	Lubomin,	Broninek,	
Andzin,	Malczyn,	Konary,	Popowo	Borowe,	
Kosewo,	 Lubominek,	 Cieksyn,	 Młodziano-
wo,	 Pieścirogi	 Stare,	 Krzyczki	 Pieniążki,	
Lorcin,	 Mokrzyce	 Dworskie,	 Ruszkowo,	
Głodowo,	 Kędzierzawice,	 Kątne).	 4	 osoby	
złożyły	dary	indywidualnie.
Najbardziej	pracowitym	dniem	dla	organiza-
torów	pomocy	była	sobota	25	sierpnia.	Zebra-
ne	dary	trzeba	było	zwieźć	w	jedno	miejsce	i	
załadować	na	tiry.	Oprócz	kierujących	akcją	

Nasielscy rolNicy powodziaNom
i	osób	upoważnionych	do	odbioru	darów	od	
sołtysów	 	w	pracy	 tej	pomagali	panowie	Z.	
Obojski,	K.	Frączak,	A.	Królak,	P.	Piątkowski	
oraz	pracownicy	firmy	p.	Marka	Osińskiego.	
Do	transportu	na	teren	bazy	wykorzystywano	
własne	samochody	.	Załadunek	trwał	w	sobo-
tę	do	późnych	godzin	nocnych.	
Do	Łagowa	wyruszono	jeszcze	przed		świtem	
w	niedzielę	26	sierpnia.	Pojechali	także	pano-
wie	Z.	Piątkowski	i	R.	Kubajewski	–	kierujący	
zbiórką.	O	godzinie	ósmej	transport	był	już	
na	 miejscu.	 Wśród	 	 oczekujących	 na	 dary	
od	nasielskich	rolników	byli	przedstawiciele	
miejscowych	władz	samorządowych	i	ekipa,	
która	zajęła	się	rozładunkiem.			

dokończenie ze str. 1

Po	 przekazaniu	 darów	 przedstawiciele	 na-
szych	 rolników	 obejrzeli	 tereny	 zniszczone	
przez	 powódź.	 Ogrom	 zniszczeń	 przerażał.	
W	miejscowości	gminnej	woda	zabrała	dro-
gę,	która	kilka	dni	wcześniej	została	pokryta	
asfaltem.	Paradoksem	zaś	jest	to,	że	za	wyko-
nanie	tej	inwestycji	jeszcze	nie	zapłacono.	Do	
niektórych	miejsc	w	gminie	nie	można	jeszcze	
teraz	dojechać,	ponieważ	woda	powywracała	
betonowe	mosty,	a	teren	jest	górzysty.	
Władze	samorządowe	z	Łagowa	dziękując	ofia-
rodawcom	z	gminy	Nasielsk	za	okazane	serce,	
a	wiedząc,	że	są	jeszcze	wioski,	które	chcą	się	
przyłączyć	do	akcji	pomocy,	delikatnie	wskaza-
ły,	że	w	chwili	obecnej	najbardziej	potrzebne	są	
pieniądze	na	odbudowę	dróg,	mostów	i	innych	
urządzeń	gminnej	infrastruktury.

A.Z.

Bernard Dariusz Mucha z małżonką Marzenną
oraz dziećmi Mateuszem i Darią

Trzynasty z Listy
Pierwszy z Nasielska
 Zdaję sobie sprawę z zadań, jakie są jeszcze do 
realizacji. Kandyduję, by szybko i skutecznie je roz-
wiązywać.

 Do parlamentu rekomendują mnie nie piękne 
słowa i obietnice, ale dokonania ostatnich trzech 
lat. Świadczy to o tym, że warto we mnie zainwesto-
wać.

 Jestem człowiekiem z „tej ziemi”, będę więc za-
wsze do Państwa dyspozycji.

 Mój numer na Liście PSL to 13.

 Jestem przekonany, że dzięki Państwa głosom ta 
„13” okaże się szczęśliwa zarówno dla mnie jak i 
Nasielska.

 Tylko od Was, Drodzy Wyborcy, zależy nasz wspól-
ny sukces.

23 września postaw na numer 13 z Listy 6 PSL.

Blisko ludzkich spraw
...bliżej Ciebie

Szanowni Państwo!
Pełniąc urząd Burmistrza Nasielska udało mi się zrealizo-
wać wiele ważnych dla Miasta i Gminy spraw, m.in.:
– utworzenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
– przejęcie obiektów po byłej Jednostce Wojskowej w Chr-

cynnie,
– ponad 100 km sieci wodociągowej dla 700 odbiorców oraz 

Stacja Uzdatniania Wody,
– 4 km sieci sanitarnej dla 200 obiektów,
– ponad 10 km dróg asfaltowych, 2 km chodników, 2 parkin-

gi,
– poprawa estetyki i czystości Miasta i Gminy,
– 0,5 km kanalizacji deszczowej,
– wymiana oświetlenia na terenie Miasta i Gminy 1200 punk-

tów świetlnych oraz 200 nowych punktów świetlnych,
– inwestycje oświatowe: sale lekcyjne, sanitariaty, szatnie, 

remont biblioteki,
– dokumentacja na oczyszczalnie ścieków,
– przetarg na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Mówią o mnie 
...dobrze
 „To energiczny, młody człowiek z otwartą głową. Życzliwy 
dla ludzi. Pogodny i taktowny współpracownik i kolega”

Grzegorz Duchnowski
Krystyna Raczkowska

 „To dobry gospodarz, menadżer, a także uczciwy i prawy 
człowiek, wrażliwy na ludzkie problemy, gotowy do świad-
czenia bezinteresownej pomocy potrzebującym”

Wojciech Sierzputowski
Jan Sokolnicji

 „Młody człowiek pracujący dobrze na rzecz swojego śro-
dowiska”

Janusz Konerberger

Tekst sponsorowany
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dzikie wysypiska
– stały element krajobrazu XXi wieku?

	 Odpowiedzialność	 za	 gospodarowa-
nie	dzikimi	wysypiskami	(zapobieganie	
powstawaniu,	 usuwanie)	 spoczywa	 na	
gminie.	 Jednak	 problem	 odpadów	 nie	
dotyczy	 tylko	urzędu	miasta.	Odpowie-
dzialność	 za	 środowisko,	 jego	 zdrowie	
i	 wygląd	 spoczywa	 na	 nas	 wszystkich.	
To	 my	 wszyscy	 przecież	 spożywamy	
pokarmy	 wytwarzane	 z	 jednej	 ziemi,	
oddychamy	 powietrzem	 wytwarzanym	
przez	“płuca	przyrody”.	Poza	tym	“życie”	
dzikich	wysypisk	i	ich	usuwanie	pochła-
niają	nasze	społeczne	środki	finansowe,	
czyli	ciężko	wypracowane	przez	nas	zło-
tówki,	które	mogą	przecież	być	wydane	
bardziej	sensownie.
	 Każdy	 z	 nas	 z	 pewnością	 widział	
śmiecie	porozrzucane	po	lasach,	rowach,	
łąkach	–	są	to	dzikie	wysypiska.	Często	
sami	wyrzucamy	odpady,	aby	pozbyć	się	
ich	z	własnych	gospodarstw	domowych,	
potem	zaś	narzekamy	na	otaczające	nas	
zanieczyszczenia.	
	 Jakie są możliwe przyczyny powsta-
wania dzikich wysypisk:
–	 gmina	 nie	 posiada	 programu	 gospo-

darki	odpadami	i	sprawnych	mechani-
zmów	zapewniających	właściwy	nimi	
obrót,	

–	 mieszkańcy	 nie	 posiadają	 umów	 na	
wywóz,	nie	ma	systemu	kontroli	po-
siadanych	umów,

–	 wysokie	koszty	transportu	i	utylizacji	
odpadów	komunalnych,

–	 występująca		trudność	utylizacji	odpa-
dów	problemowych	i	budowlanych,

–	 ludzka	naiwność	i	głupota.
Zwalczanie	i	usuwanie	dzikich	wysypisk	
jest	 problemem	 trudnym	 i	 złożonym.	
Samorząd	bez	pomocy	społeczeństwa	nie	
jest	w	stanie	rozwiązać	tego	problemu.	
Gmina	powinna	posiadać	rejestr	dzikich	
wysypisk,	zapewnić	środki	finansowe	na	
ich	uprzątnięcie	i	zapobieganie	powsta-
waniu	 niekontrolowanych	 wysypisk,	
odbywać	się	to	powinno	przy	współpracy	
ze	społeczeństwem.
Aby	 pozbyć	 się	 dzikich	 wysypisk	 nale-
ży:
1.	 Egzekwować	 obowiązki	 utrzymania	
porządku	od	właścicieli	nieruchomości.	

Należy	przeprowadzić	akcję	zawierania	
umów	z	mieszkańcami	gminy,	aby	objąć	
wszystkich	 wywozem	 nieczystości.	 Na-
stępnie	specjalnie	powołana	do	tego	celu	
komisja,	powinna	regularnie	kontrolować	
ludność	 z	 dokumentacji	 korzystania	 z	
usług	uprawnionych	przewoźników.
2.	 Tereny	 zaśmiecane	 powinny	 być	
sprzątane	co	pewien	czas.	Dzięki	 temu	
maleje	liczba	miejsc,	gdzie	porozrzucane	
są	odpady.	Jest	w	naturze	człowieka	coś,	

	 Jeszcze	do	niedawna	wysypywanie	odpadów	w	wyrobiska	żwiru	czy	w	nieza-
bezpieczone	doły	nie	budziło	zastrzeżeń.	Dzisiaj	borykamy	się	z	pozostałościami	
tamtych	czasów	–	i	to	nie	tylko	w	postaci	odpadów	zalegających	w	ziemi,	lecz	
przede	wszystkim	z	przyzwyczajeniami	zakorzenionymi	głęboko	w	ludzkiej	świa-
domości.	Zmiana	przyzwyczajeń	wymaga	jednak	długotrwałej	i	konsekwentnej	
pracy.	Trudno	jest	bowiem	wykorzenić	zwyczaje	palenia	odpadów	w	domowych	
piecach	czy	też	instalowania	na	terenie	posesji	dziurawych	szamb.

serdeCZne  PodZiękoWania
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W NASIELSKU ZA PRZYGOTOWANIE PIKNIKU,
SPOŁECZEŃSTWU ZA LICZNY UDZIAŁ I WSPARCIE FINANSOWE

DLA POLICJI W ZBIÓRCE NA ZAKUP POLICYJNEGO PSA
SKŁADA kandYdaT na PosŁa rP Z LisTY sLd-uP

Marek PaPuGa

Ogłoszenie sponsorowane

co	powoduje,	że	nie	śmieci	tam,	gdzie	jest	
czysto.
3.	 Należy	prowadzić	 szeroko	 zakrojoną	
edukację	ekologiczną	dzieci,	młodzieży	
i	 dorosłych.	 Proekologiczna	 postawa	
młodych	ludzi	ma	duży	wpływ	na	zmianę	
przyzwyczajeń	i	nawyków	dorosłych.
Sposobną	okazją	do	uprzątnięcia	części	
dzikich	wysypisk,	także	w	naszej	ginie,	
jest	 akcja	 “Sprzątanie	 Świata”,	 która	
jak	co	roku	odbywa	się	21-23	września.	
Pomimo	iż	w	tym	roku	jest	to	także	okres	
wyborczy	 myślę,	 że	 znajdą	 się	 osoby	
chętne	do	wzięcia	udziału	w	akcji,	która	
chociaż	na	pewien	czas	pozwoli	częścio-
wo	uprzątnąć	naszą	gminę.				

mgr inż. Sylwia Pawlak 
referent ds. gospodarki odpadami

OGŁOSZEniE

 W ramach zbiórki surowców wtórnych 

ZGKiM będzie odbierał bezpłatnie – surowce: 

szkło, makulaturę, butelki plastikowe, od 

osób, które posiadają większą ich ilość 

nagromadzoną na prywatnych posesjach - 

po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu 

terminu.

tel. 691- 23-64 wew. 36
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0GŁ0SZENIE O PRZETARGU
	 Zgodnie	z	Uchwałą	Nr	XI/102/99	Rady	Miejskiej	w	Nasielsku	z	dnia	21	grudnia	1999	roku,	
na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia		21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	
(Jednolity		tekst	Dz.	U.	z	2000	roku	Nr	46,	poz.	543)	oraz	rozporządzenia	Rady		Ministrów	z	
dnia	13	stycznia	1998	roku	w	sprawie	określenia		szczegółowych	zasad	i	trybu	przeprowadzania	
przetargów	na	zbycie		nieruchomości	stanowiących	własność	Skarbu	Państwa	lub	własność		
gminy	(Dz.	U	Nr	9,	poz.	30)	Zarząd	Miejski	w	Nasielsku	ogłasza,	że	w	dniu	24	września	
2001	roku	o	godz.900	w	sali	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsk	przy	ulicy	Kilińskiego	odbędzie	
się	przetarg	ustny	nieograniczony	na	sprzedaż	nieruchomości	stanowiących	własność	gminy	
Nasielsk,	położonych	w	mieście	Nasielsku	przy	ulicy		Warszawskiej.

1.	 Działka	nr	1394/5	o	powierzchni	1150	m2	za	cenę	wywoławczą		20.700,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	-	2.100,00	złotych		-	postąpienie	-	210,00	złotych
2.	 Działka	nr	1394/6	o	powierzchni	1152	m2	za	cenę	wywoławczą		20.736,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	-	2.100,00	złotych		-	postąpienie	-	210,00	złotych
3.	 Działka	nr	1394/7	o	powierzchni	1154	m2	za	cenę	wywoławczą		20.772,00	złotych
–	 wadium	v	wysokości	-	2.100,00	złotych		-	postąpienie	-	210,00	złotych
4.	 Działka	nr	1394/8	o	powierzchni	1157	m2	za	cenę	wywoławczą		20.826,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	-	2.100,00	złotych		-	postąpienie	-	210,00	złotych
5.	 Działka	nr	1394/9	o	powierzchni	1157	m2	za	cenę	wywoławczą		20.826,00	złotych
–	 wadium	w	wysokości	-	2.100,00	złotych		-	postąpienie	-	210,00	złotych

	 Przedmiotowe	nieruchomości	uregulowane	są	w	księdze	wieczystej		KW	26022.
	 Zgodnie	z	planem	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Nasielska	w/w	nieruchomości	
położone	są	na	terenie	przeznaczonym	pod	budownictwo	mieszkaniowe	jednorodzinne.	Na	
wszystkich	nieruchomościach	stanowiących	przedmiot	przetargu		przebiega	wodociąg.
	 W	przetargu	mogą	wziąć	udział	osoby	fizyczne	i	prawne,	jeżeli		wpłacą	wadium	do	kasy	
Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku,	najpóźniej	do	dnia	20	września	2001	roku	do	godz.	1500

	 Dowód	wpłaty	należy	okazać	komisji	przetargowej.
	 Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	wygrał	przetarg	zalicza	się		na	poczet	ceny	nabycia.	
Pozostałym	osobom	wadium	zostanie	zwrócone	ciągu	3	dni	od	dnia	rozstrzygnięcia	przetargu	
przez	Zarząd	Miejski.	Urząd	Miejski	w	Nasielsku	w	terminie	21	dni	od	dnia	ustalenia		nabywcy	
zawiadomi	osobę	ustaloną	jako	nabywcę	o	miejscu	i	terminie	zawarcia	umowy	notarialnej.
	 Termin	uiszczenia	ceny	sprzedaży	pomniejszony	o	wpłacone	wadium	upływa	najpóźniej	
na	dzień	przed	podpisaniem	aktu	notarialnego.	Zarząd	Miejski	może	odstąpić	od	zawarcia	
umowy,	a	wadium	nie	podlega	zwrotowi	jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	nieruchomości	
nie	stawi	się	bez	usprawiedliwienia	w	miejscu	i	terminie	podanym	w	zawiadomieniu.
	 Uczestnik	przetargu	może	zaskarżyć	czynności	związane	z	przeprowadzeniem	przetargu	do	
Zarządu	Miejskiego.	Skargę	wnosi	się	na	piśmie,	w	terminie	7	dni	od	dnia	ogłoszenia	wyniku	
przetargu	ustnego.
	 Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Gruntami,	Spraw	Komu-
nalnych,	Rolnictwa	Leśnictwa	i	Ochrony		Środowiska	Urzędu	Miejskiego	w	Nasielsku	pokój	
nr	6	lub	pod	numerem	telefonu	0-23	69-12-664,	69-12,574	wew.	26	w	godz.900-1500.

piłka nożna
	 Piłkarze	 nasielskiego	 Żbika	 występujący	
w	rozgrywkach	ligi	okręgowej,	po	pierwszej	
wpadce	 z	 Okęciem	 Warszawa	 szybko	 się	
pozbierali	i	obecnie	po	pięciu	kolejkach	z	10	
punktami	zajmują	pierwsze	miejsce	wspólnie	
z	Okęciem	i	Sępem	Żelechów.
 W ostatnich meczach osiągnęli następujące 
wyniki:
Żbik	 -	 Legionowia	II	 2:1
Żbik	 -	 Zielonka	 1:0
Żbik	 -	 Łomianki	II	 2:2
Żbik	 -	 Olimpia	W-wa	 3:1

	 Przy	okazji	festynu	zorganizowanego	przez	
Ochotniczą	Straż	Pożarną	w	Cieksynie	odbył	
się	 turniej	 piłki	 nożnej	 drużyn	 wiejskich	 o	
Puchar	Burmistrza	Nasielska.
	 W	meczu	finałowym	drużyna	z	Popowa	
pokonała	Andzin	1:0	(bardziej	szczegółowe	
informacje	 na	 temat	 przebiegu	 turnieju	 i	
wyniki	 pozostałych	 spotkań	w	następnym	
numerze).

Brydż
	 W	kolejnym	turnieju	brydża	sportowego	o	
Grand	Prix	Nasielska	zwyciężyła	para	Marek	
Rębecki	-	Stanisław	Sotowicz	(47pkt.)	przed	
Januszem	Czyżewskim	i	Maciejem	Osińskim	
(46pkt.),	Tadeuszem	Czeremużyńskim	i	Grze-
gorzem	 Kosewskim	 (42pkt.),	 Piotrem	 Ko-
walskim	i	Grzegorzem	Nowińskim	(41pkt.),	
Józefem	Dobrowolskim	 i	Dariuszem	Wydra	
(40pkt.),	Teodorem	Brodowskim	i	Krzyszto-
fem	Michnowskim	(24pkt.).

 Czołówka Grand Prix Nasielska po sześciu 
turniejach:
1.	 Marek	Rębecki	 32	pkt.
2.	 Stanisław	Sotowicz	 31	pkt.
3-4.	 Piotr	Kowalski	 30	pkt.
	 Grzegorz	Nowiński	 30	pkt.
5-6.	 Tadeusz	Czeremużyński	 29	pkt.
	 Dariusz	Wydra	 29	pkt.

21 – 23.09.2001 
„ewolucja”
komedia	fantastyczna,	prod.	USA,	godz.	1700

„o czym marzą faceci”
–	komedia	prod.	USA,	godz.1900

28 – 30.09.2001 
„pokemon – 2 uwierz w swoją siłę”
bajka	s-f	dla	dzieci,	prod.	jap.	godz.	1600	i	1800

„15 minut”
sensacyjny	,	prod.	USA,	godz.2000

05 – 07.10.2001 
„mumia – 2”
sensacyjny,	prod.	USA,	godz.1800

12 – 14.10.2001
„lara croft – Tomb raider”
przygodowo	–	sensacyjny,	prod.	USA,
godz,	1600	i	1800

„poranek kojota”
sensacyjny,	prod.	polskiej	godz.2000

repertuar kina „Niwa”
miesiąc październik 2001




