NR

10(91)

PAZDZIERNIK

2001
CENA

owyborcze rell sje.
Wy ory,
bory
... w r6tce wy ory
o chleb i igrzyska wolali starozytni Rzy
mianie i wydflwalO si~ im, 7,e 54 najwainiej
si w swiccie. Najpierw zabraldo chleba, a
samymi igrzyskami zye si~ nie dalo (na nic
tei. wre 'zeie zabraklo pieni<:dzy) J wi~c $kOI1
czylo si~ [ak, jak Sl<OI'1cZYC siC; musialo - cc
sarstwo rzymskie istniec przestalo,
M). t.ez chcemy miee chleb, lu himy igrzy
:;ka, Na ehleb juz jcdnaJ< nie wszystbm wy
starcza, igrzyska tez sq ruczcj skronme,
wi9C z czego si~~ cieszyc? Chyba t.y]Jw z
wyborow, '!Yeh mamy dostatek. iedawno
wybicralisrny prezydcnta, w popl'zcdnilll
rniesiqcu decydowalismy 0 skladzie Sejmu
i Sell at ll, a juz za kilka l1liesi~:cy ZIl0Wll poj
dziemy do UIll, aby wybrac tyell najlep5zyeh
z najlcpszych i oddac im wladz~ w gminie,
powiecie i wojew6dztwie, Tak wi~c, moz
na chyba powiedzicc bez przesady, 7,yjemy
ad wybor6w do w·ybor6w. Przy okazji kam

panii wyborczych mamy darmowy chlcbek
a nawet pieezonq kielbaski( i piwko oraz
r6inego rodzaju igrzyska. A ie przyjdzie
nam pozniej za to wszy~tko zaplacic, (0 jui
malo kogo obchodzi.
Tyle og61nych dywagacji. "IN rozwaza
niach ~zczcgolowych przcds[awi« paslew i
senalorow z naszcgo ok:r~gu wyborczcgo i
poddam analizic \\ryniki wybor6w w gmi
nie Nasiel k,
Senatorami zoslal i: Rob rt Smoktul1o
wicz i Andrzej Wiclowieyski. Obydwaj pa
nowie rcprczcnLuj~ Blol< Senat 200l.
r.. .landaty poselskie uzyskaJi: Andrzej Ce
liil~ki, Wieslaw Kaczmarek i Mariusz La
pinski z SLD - UP; Ludwik Dorn i Artur
Zawisza z PiS; AlicjCl Olcchowska i Krzysz
tof Oksiuta z po; Zbigniew Wit<lszek z Sa
moobronYi Janusz Picchocinski z PSL j
Roman Giertych z LPR. Podzial mandat6w

Kosmonaula Miros!aw Hermaszewski na spOlkaniu przedwyborczym wNasielsku. Chociaz 'N
gminie Nasielsk otrzyma! najwillcej glos6w. 10 jednak bylo ich za malo, aby zoslal senatorem.

150 ZI:.

poselskich w naszym ol<r~gu wyborczym
jest zbliiony do podzialu mandalaw w skaJi
kraju. Inaczej wyglqda sytuacja przy po
dzialc micjsc \1/ Senacic. ZwyciC{ska w kra
ju SLD - UP ponios!, \V naszym okrc;gu
zdccydowamlPorazk~.
ic pomogla nawet
slawa Miroslawa Hermaszcwskicgo. Dwa
pierwsze, premiowane senatorskim fotckm
miejsca zajyli przcdstawicielc prawicy star
tujqcy z listy Bloku Sellat 2001.
Niestety, i tym razem nie bttdziemy mie
Ii przedstawiciela w Sejmic. W dwoch po
dokonczenie na sIr. 3

Listopadowe
zamyslenia
7y, cos poleg! dla idei,
Chwata ci!
Bos padl 'W pmgu Iwej nodziei,
Nie czekajqc swei lwlei
jasllych dni...
U Iwych proch6w. 1I mogi!y
Bf'dq wiehi szulwc sity
I naznaczq Iwoje }w$ci
Wielkq dl'Ogq ku przyszlosci,
• ladem ImlJi!

ZPRAC ZARZJ\ UMIEJSKIEGO
Najwaznicjszq problemutykil obrat.!
Zarz'ldu Miejskiego we wrZcSniu by to za
pewn ien ie plyn nej rcal izacj ihud ielU gmi
ny. Wobec problem6w finansowych zwiq
zanych z kryzyscm finans6w publicznych
i tnk zwanq "dziu['(~ budictow<!." pallslwa
\IIlad?c naszej gminy za eel poslawily sobie
oszcz~dne gospOdill'OWClnie spolecznymi pie
nj~dzmi maz ograniczenic wydalk6w inwe
stycyjnych,
6, \vrzcSnia Zarz<\d Miejski pl'Zyjq! lIchwal~
Wsprawic powolania Obwodowych Komisji
Wyborczyeh l1a terenie nasi.ej gminy oraz
zmian w ich skladach osobowych.
W ZWl1lzlw z opMnieniem w rcaJizacj i wy
miany i modernizacji oswietJenia ulicznego
poslanowiono zaprosic na nasl~pne posiedze
nie Zarz'ldu przedstawicieli Zak!adu Energc
\ycznego z Ciechanowa kt6ry realizuje te pra
ce, by \vyjasnic powstale zaleglosci.

Burmistrz poinformowal Zarz~d 0 wyni
ku rozm6w przeprowadzonyeh podczas spo
tkania z dyreklorami S,Z.O.Z. w Pultusku i
Nowym Dworze Mazo\vieckim w sprawie po
lVi~kszenia gminncgo Zespolu Opieki Zdro
wotncj 0 przychodni~ w Nasielsku. Rozmo
wy wykazaly zc rozwi~zanie problemu gmin.
nego SPZOZ - u WNasielsku pragnq wszy
sty llezestnicy spotkania.
Rozpatrzol1o pisma skierowane do ZamJ,du:
- llilllCZycicli wychowania fizyeznego z ZSZ
w Nasiclsku w sprawie umozliwienia ko
rzystania przez uczni6w tej szkoly 1. hali
sportowej, Pos\anowiono skonsultowac
ten problem z kierownikicill lwli p. Wro
blewskim,

- Zarzildu ZGl<iM w Nasidsku w sprawic
zabczpicczcnia srodk0w finansowych na
prace rcmontowc w budynku przy u1. M.
[{cja w PicScirogach.
- pl'Osb9 agcncji ochl'ony "Wento" S.c, z War
szawy 0 llmozliwienie zapoznaniil si~ z
oferl,! na ochroJ1~ i tt:chniczne ulrzym[l,ni
llicruchol11OSci w Chrcynnie , zlolonej
pr7.CZ firmG" Egida". Wyjasniono ie istniejc
jcdynic mozliwosc- zloicnia protcslU w
sprawie tego przetargu.
- prosby p. DarillSza Gersa 0 wsparcie finan
SOlllew 7.wi qzku z poiarem, kl6ry mial miej
sec w jego gospodarstwic poi<qr zniszczyl cale
micnie pana Gersa. Wzwi'lzktl z powyz.sz.ym
Zarz~d Miejski upowainil Burmistrza do
przekazania wsparcia finansowego w miary
posiadanych przez gmin~ pieniydzy.
Zgodnie z wczesniejszq informacil! drugie
wrzesniollle posicdzenie w dniu Zarzildu
Micjskicgo w dniu 13.09. rozpoczr;lo si" od
roboczcgo spotkania z przedstall'icielallli Za
kladu Encl'getycznego klOry przcprowadza na
terenie gminy modernizacj~ oswietlcnia ulicz
nego. Uzgodniono tcrminy wykonania po
szczcg61nyeh clap6w prac modcmizacyjnych
i rcgulJ.cjq calcgo systcl1lu oswicl1cnia ulicz
ncgo, Do 23 wrzeSnia zakonczon<l 'tOSlanic
wymiana zegar6w i lamp oswietleniowych na
cnergoosztz<;dnc, zas drugi ctap obcjrnuj4cy
rcgu Incie systemu i dodatkowc prace urali
zowany <:os\anic do konca paidzicrnika.
W drugim [Junkeie posicdzcnia 01116wio
no syluacj" pow '(alq w gminnym SZOZ w
wyniku zloienia odwolania do NSA przez
Starosty pultuskiego na deeY7.j~ Wojcwody

Za04dzenie NT 15/2001
Burmistrza Miasla i Gminy N<lsielsl,
z dnia 27 wrzesnia 2001r.
111 sprawie godzill PI'Qcy Urz?du Miejsldego w Nasiclslw, godzJn przJ"jlllowania
illlereSQIl/ow, dni i godzin przyjmowania inlel'csanl6w w spmwach rozll.vch przcz
BurrnislrzQ oraz ZaSI?pC/f, dnl i godzin prZY;/IIowania skarg i wnloskow przez Bunni
slrza /rIb Zas/fpC?

Na podstawie Regulaminu Pracy Urzl;du
Miejskiego w Nasielslm ustalam co nast~pu
je:

§3
Godziny P17.yj~c intercsant6w w sprawaeh
r6inych przez Burmis(rza oraz jego Zastyp
Cl;:

§1
Godziny praey UrZydu:
POllicdzialek
9 00  17 00
Wlorek
8~o - 16 00
Sroda
8 00 - 1611'J
Czwartek 800  16 00
Pi1ltek
8G~ .- 16~'
§2

Godziny pl'ZyjyC intcre an\ol\l \II Urzydzie:
Poniedzialek
goo - 17 00
"Ytorek, pi~tek
8~o - 16"'1
Sroda, czwanek 800 -140<)

Wtorki, piqlki

goo -

15~0

§'4

Dni j godziny przyjmo\v,mia w sprawach
skarg i 'wniosk6w:
Poniedzilliek
16N - 17°0

mazowieekiego 0 komullalizacji budynku
PJ'zyehodni Rejonowcj w NasicJsku.
R6wniei asIa nie zmiany kadrowe p wo
dujq zagl'Ozenie w ll1oiJiwosei zapewnienia
opiclCi medycznej ella mieszknneow gminy
Nasiclsk.
Postano,-,'iono przec!stawic na najblii,szej s€
sji Rady Micjskicj projekt uchwaly () przej.;ciu
budynku Przychodn.i Zdrowia w Nasielskl.l na
Ilcez gminy (mimo proteslu StaroslyPultli kie
go), pllcdstawiC radl1ym projekt porozumicnia
z ZaJdadcm "instal" \V sprawie dzicrzuwy po
mieszczen na potrLcby gmir ncj stuzby zdrowia
oraz zHrnieScic w pmsi<=: anr.JJ1SC n llloz1iwosci
zatrudnienia I~karzy na terenie naszcj gminy
Pani Skarbnik gminy p. i\. Rogalsku przcd
slawila ZaIzCjdowi informacj~ () konicczno
sci dokonania zmian w budiccic gminy \ bie
Z'lcym roku. Obejmowalyby one mi~dlY in
nymi zmniejszcnie pJanowanyeh wyualkow
nil inweslycje drogowe, pl7.y jednoczesnym
przeniesieniu llzyskanych srodk6w na inwe
stycje szkolne, Pjlne nieplanowanc prace wy
st'lPily z po\Vodu awarii c.o. w Zespole Szk61
w Picscirogaeh i w przedszkoJu w Nasielsku
(konieezllosc buclo\\i'Y kanalu cieplownicze
go doprQwadzaj'lcego media do pl-ledszkola),
Zarz'ld powolal na wniosek dyreklom Miej
sko-Grninllego Osrodka POl1loey Spolecznej p.
A. lYe ezlonk6w Komisji dis rozwiq,zywunia
problemaw alkohoJowyeh. Byd1j to osoby, kt6
re sprawdzily si~ w dolychczasowym dzi 13
niu 'na rLeez zwalczania alkohoLiZl11u.
NastQpnc posicdzcn!c Zarzqdll odbyfo siC;
20 wrzc 'nia b. r,

Na pO\vyzszym posicdzcniu usta)ono tel'
min sesji Rady Micjskicj na dzicn 03.10.
Zapoznano sit; z projektami llchwal przy
gotowanych do J'Ozpatrzenia poclczas sesji.
omowiono projckt powzurnienia z Zakladem
.,Instal" w sprawie dz.jcrzawy pomieszczc(l dla
SZOZ, oraz przygolowuno projekly uehwal
w sprawie zmian w budzccic gminnynl.
Czlonkowie Zarzqdu zapoznaJi si~ z kon
cepej,! budowy elektrowni wiatrowych na le
renie naszej gminy przcdstawion'l przez
przedstawieieli firmy realizuj11ccj tego typu
systcrny w naszym kraju, Wstlfpny projekt
przewidujc budowy sitowni skladajl\Cej sit< z
kilku wiatrak6w produklli'lcych ok. 5 mega
wat cl1crgii dziennie. Koszty budowy lej elm
Jogicznej elcklrowni pokIytc bylyby przez in
westara, kt6rylll jesl firma zagt'aniczna.
\Vyraiollo duze zaintel'esowanje tego ro
dzaju inwestyejq w Jlilszcj gminic.
~,

1,&

~'t

W dwa dni po roho 'zym spolkaniu Zarz'1du
Miejsk.iego na tcrenie bylej JW \V Chrcynni
wraz z rzeezoznawC<j dokonujqcym wyeeny
obiektu klore odbylo si y 25.09. czlonkowie tego
§5
gremi1lll1 spotkali siQ z przedstawicielem firmy
Zarzqdzenie wchadzi w zyeic z dnicm pod
"Olclcol\lcr", kt6ra je t zainteresowana naby
pisani a z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 li
eicm tej nieruchoJllosci. Toenj si('; ncgocjacjc co
stopada 2001 roku,
do fonny nabyciil lego ICrenu i oczywiSdc z.a
Burllljstrz
mgr inl. Bernard Dariusz Mucha _ jak<! cenQ sklonne bylyby wladze Nasiclsb
sprLCdac tub wydzicriawic len obiekL

s.w.
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MI--SKI J
PaidziemikO\va sesja Rady Miejskicj odbyla
sit; w trzecim dniu miesi~ea. Porz<\dek obrad
przewidy\val oproez stalych punkt6w zapozna
nie ~i~ radnych z proje!aami uchwal przygo
towanymi pr:wz Zarzqd Miejski oraz. potka
nia z zapro zonYllli na scsj~ goscmi.
Zaproszeni zostali projektanci oczyszczal
ni sciekow i sieci kanalizacyjnej w Na~ielsku.
Wsr6cl zaproszonych gosci byli r6wnicz: Z'
l'zqd powialu Nowodworskiego ze Starostq
pan em Adamem Janasem i przewodnjczqcym
Rady Powiatu hnlonim Kr~:ilewiczem.
przedstawicicle zaldadu "Instal" przedsta
wili radnym sytuacjy finansow'l swego przcd
sit;biorstwa kl6re obecnie znajdujc siy w tra '.
de przek~ztateen.wlasnoscio\Vych_Trudna sy
luacja fiJlansowa zakladu spowoc!owana czyn·
nikami zewnytrznyrni uniemoiliwia normaJn'l
prac y i grozi li.kwidacj'l finny. Wyraienie zgo
dy na proponowane porozumienie zmoiliviO
sciq umorzenia cz~sei oplat podatkowych w
zamian za dzieriaw~ cz<;::ki pomieszezefl biu
rowych dla SZOZ i i eksploatacj~ kolektora
sClckoweg w Jvlogowic byloby dJu ,.lnstalu"
symbolicznym podaniem pomocncj r~ki. Da
szuns~ przetrwania dla pracuj~cych tam ludzi.
Rada w glosowaniu zaakceptowala przed
stawiolly projckt porozumienia.
Problcmatyka budowy oczyszczalni sciek6w
jest bardzo tmdn'l ze wzgl<;du na koszt inwc
stycji i rozwiqzania teehniezne kt6re mUSZq bye
dosto50wane do warunk6w miejscowych. ]ak
podkrdlaj'l projektanci z finny "Biprowod" ich
~larania kierunkujq si~ w stronr: jak najJepszc
go pogodzenia wielu problem6w technlcznych.
Jezeli wszystko bc,:dzie re1lliz )wanc zgodnic z
przYiettym hmmonogramern (a duio zalcZY od
zasobnosci gminnej kasy) to do konea biczq
cego roku projekl oczyszczalni \\'raz z sieciij
kanalizacyjn'l br:dzie gotowy. Nalomiast ealy
cykl inwestycyjny przewidy\vany jest na ok.18
miesi<;cy. W pierwszej koIejnosci podlqczonc
zostaly by do oczyszezalni osiedla gdzie ist
nieje juz sice kanalizacyjna - czyE osiedle Pi!
sudskiego i Warszawska a nastc;pni Krupka i
Lipowa. ie przewiduje si~ przcpompowni
sclek6w tylko ko ektory sciekowe 0 odply\vie
grawitacyjnym. vVszelkie nieclogodnosci dla
mieszkiiJlcow Nasiclska spowoc!owanc budo
Wq kolek-tora - ezyJi gll(bokjc wykopy i ograni
czenia W lUchu kolowym i pieszyrn powinna
zrekompenso\ 'ac moiliwosc podlqczenia sif;
do Ilowej sieci, likwiclacja przydomowych
"zamb i ograniczcllic ko ztow lItrzymania go
spodarstw domowych. Radny Michal Grubec
ki interesowal si€! planowan'l (rasq budowy 1<0
Icktora i czy musi on isc przez lli. Kard. Wy
szynskiego. Wyjasniono, ie jest to jedyna moz
liwa lokalizacja by jak najkro(szi! dwgq scleki
odplywaly Z cClllrum l11iaSLa do oczyszezalni,
kt6rej lokalizacjtl planowana jest na terenie za
osiedlem Krupka. it pytanie pana A \Vicrz·
chonia 0 plan przyl'l.czenia Pidcir6g do nowej
oezyszczulni stwierdzono, ze b~dzic tall., moz
liwosc Icez dopiero po podlqczeniu calego mia
sta a wi~c za p<Jr1( lal.

o godz.14.00 na sesi(( przybyli przedslawi
ciele powiatu Nowodworskiego z przewodni·
czqcym Rady Antonim I<n~i.lewiczem i Staro·
stq PO\ iatu Adamem Janasem.
W swym wystl\pieniu pEe stawiono doko
nania jakie poczyniono w minionynl okresie 3
Jat. Zbudowano ad podstaw struktury powia·
towych instytucji s~morz<\dowych takich jak
Zarz'ld Powialu, komisje problcrnowe, Powia·
LOwe Biuro Praey, pomoc spoleezna i inne.
Dokonujc sir; wielu inwestycji mimo ograni
czen finansowych jakie niesie ze sob'l kryzys
finans6w panstwa, Na tercnic gminy Nasielsk
prowadzonc Sq iJ1Westycje nu obiekcic Domu
Pomocy Spolceznei., poszerzana jest droga lq
cZ<jea Nusiclsk z Pomiech6wkiem, planowana
jest nowa inwestycja -czyli budowa hali spor
towej przy ZSZ w Nasielsku.
Na wszystkich szczeblach dzial ani a bardzo
aklywni Sf) radni powiatowi reprc%cntujqcy
gt1lin~ Nasielsk. Dzialania ieh kierunkuj<1 sif;
w moiliw sei harmonijnego roz\\'oju gminy
Nasielsk. Radny G. AreisLcwski stwicrdzil, ie
od poczqtku kadencji zabiega 0 przcprowadLe
oie referendum w sprawie przynaleinosei do
powiatu gdyz bQdz:ie lO wyraz c1emokracji 10
kalnej. Stwierdzil, ie prz~11llleznoscclo powiatu
narzuc nu zostala spoleczenstwu bez konsu]·
t<lcji i nalcialoby zwcryfjkowac t<\ przynalei
nose. 1\vjerdzi,ii ma klopoty z zalatwianiem
spraw w instytucjaeh w Nowym Dworzc.
W nast~pnym punkde Rada [J1·zyjitla i za
twierclzila inforrnacjf; pani skarbnik 0 rcaliza
cji budictu PiL;CZ instytuc'e kultury - Gminnq
Bibliotek~ i Nas'clski Osrodek Kultury w roku
llbieglym. Dokonano zmian w budi:ecie gmi

ny - w cz~sci inwestycyjnej przenosz'lc sJ'odki
z drog na oswiatc:.
Rada 'wyrazila zgodt; i podj~la uchwal y 0
zaciqgni~cill poi.yezki z Wojcw6dzk..iego fUll
duszu Oehrony Srodowiska na remont c.o.
Szkole w Piescirogach
Dokonano zlllian w planie zagospodarowa
nia przesll'ZCnncgo gminy Nasielsk dotyczqcymi
si~ lllic Broninek, Jesionowa, Pilsudskiego. Od
rzueono wniosek dotyczqcy zIllian planu 7..agO
spoc!arowania przestrzennego w/w ulic wraz %
u)ia\ Cmentam'!. Kontrowersje cz~sci radnych
b\Jdzi projekt budowy DOnlu pogrzebowego na
dziake przy \.llicy Cmentarnej. 1nwesryeja pana
Ostro\.llskjego zostala oprotcstowana przez p.
Walesiak-Kopczyflskc! i inn:y'ch mieszkallcow tej
u Iicy. Wyjasnieruc w'ltpliwosci IV spra\\~e granic
ctzialki i wchowania normatywnych odleglosei
planowanego dOlllLl pogl"lebowego ad innych bu
dynkOw wslrzyT11uje dokonanie zmiany planll za
gospodarowania przesLrzcnnego. Rada obccnie
czeka na wyjasnienie wszystkieh kwestii praw
nych zwiilzanych z tij spraw.'j.
Ra<1ni przyjr:1i projekt uchwaly w sprawic
zaciqgni~cia poiyczki z WFOS na dofinansQ
wanie wodoeiqgu i stacji SUW w Cieksynie .
Rada dokonalit przcniesienia srodk6w in
westycJlnych IV dziale drogi 7. blldowy ul. Sien
nickiej IV Mogowie na budow~ uL Pitsudskic
go \II Siennicy.
Rozpatrzono pi sma skierowane do Rady w
tym pismo Zwii.jzku Zawodowego Nauczycie
Ji IV sprawie wyrownania zaleglych reguJaeji
plac. Upowai:niono Zarz'ld do prowadzcnia
dzialall d]a rozwi'lzania tej spr~wy.

s.w.

dokonczenie ze sir. 1

Powyborcze refleksje. Wybory, wybory i... wkr6tce wybory
przednich numerach "Zycia Nasiclska" py
talismy, ezy gmina, kt6ra ma tylko nicwie
Ie ponad 14000 wyborc6w moze mice wla
sncgo posla. Odpowiadaiismy, ze leorelycz
nie ak, Wskazywaly na to rozllcgo rodzaju
wyliczenia. Bylo to mozliwe nawet wtccly,
gdy w szranki 0 miejsce w Sejmie stan~lo
dw6ch kandydat6w z nuszcj gminy. Jeden
reprezen!owal lewi1 H drugi praw'l stron~
sccny polilyczl1ej. Zakladalismy, ze cZQsc
os6b nic weZl11ie udzialu w wyborach, Glo
sy pozostulych mogly vystarczyc obydwu
kanciydatol11 do odnicsicnia sukcesu. Tyle
tcoria. A jakic Sq f<Jl<ly?
Mandaty poselskie w kraju zyskaly osa
by, kt6re nie otrzymaly
nawet 500 glo
s6w. lYch, kl6rzy nic uzyskaJi 5 000 gio
sow jest jui kilku. iestcty, w wyborach
nie wzi~lo udzialu wiclu mieszkanc6w na
szej gminy. Uprawnionych bylo 14 199
sob. Glos6w waznych oddano 4959 (glo
sowalo niewielt: ponad 30% uprawnio
nych). To zbyt malo, ahy moina bylo my
s!cc 0 zwyci"stwic
Nasi kandydaci olrzymali w nkrygu nu·
st<;pujqcq ilosc glosow: Cezary Rusek-232,

Bemarcl MUl;!la - 1909. Wynik ten stawia
naszego Burmistrza nil trzecim miejscu na
Iiscie PSL. A starlowal z pozycji nr 13, Kil
ku pos16w weszlo do Scjmu rnajqc l11niej
glos6w nii nasz kandydal.
Wicke symptomatJiczny jest wynik, jaki
uzyskal Burmistrz w swojej gminie. Ol rzy
mal ttl najwi~cej gtos6w zc wszystkich
kandyclat6w. 1415 glosow to prawiG lyle,
ile uzyskali wszyscy kandydaci z SLD-UP
(1452). Najwi~kszc poparcic zyskal w ob
woclnch wiejskich, 7.wlaszcza w Budach
Siennickieh, Cieksynie, D«binkach i Pia
nowie. Zn<lczflca byla tei ilosc glos6w, ja
kit otrzymal w 3 obwodaeh miejskich, w
Piescirogach i w Jnstaht- 494. Glosy ad
dane na Burmistrza spniWity, ie w gminie
Nasiclsk zwyci~zylo PSL (1626) przcd
SLD - UP (1452). Trzccie l11iejscc zaj~ja
Sarnoobrona z wynikiem 5tl5 glos6w. Wy
niki pozostalych ugJ'llPOWUll s'! podobnc
do wynik6w krajowych z (ym jednak, i.e
AWS-P (289 glos6w) wyprzedzila Lig~
Polsl,ich Rodzin (272 glosy).
Analizowat AZ. I

5. Szkofy (powiatowe).

1 . Wodociqgi.

w koncowq

faz~

wkroczyla buelowa stacji
uzdatniania wady w Cieksynie (aklualnie
trwaj'l roboty wykonczeniowe i przygoto\va
nia do oelbiorll technologicznego). Prace wy
konuje firma z Sierpcil - Zaldael Obslugi Bu
downictwa i lnwestycji. Jeszcze w biez~cym
rok\l z ego uj~cia korzystilc b~d" pierwsi od
biorey. Jednoczesnie przygo o\\'ywana jest
dokumentacja kolejnych odcink6w sieci wo
cloci'lgowej. Planuje si~, ze stacja ta zaopa
trzy w wod\! 11 wsi.
Jeszcze w tym llJiesiqell przewidziany jesl
odbi61' wodoei'lgu w Morgaeh. Prace prowa
dzilo przedsit:biarslwo Tn taJacyjno- Budow
lane TRUSZKOWSKI. Woda poplynie do 42
gospodarslw siee!,! 0 dtugosci 2 843m i przy
l'lczami a dlugosci 1 03401.

3. Ekologia.
Po raz kolejny zostal rozpisany przelarg na
\vysypiska odpadow kOl11unalnych IV
Jask61 owie. Przewi cl ywa ny termin real izacj i
tego ]JI'zedsi~wzi~cia to ezelwiec 2002roku.
budow~

Firma BIPROWOD z Warszawy intensyw
nie pracuje nad projektelll naszej oezyszezal.
ni sciek6w i projektem sied kanalizacji sani
tarnej. Bydzie on gotowy jcszczc w tym rolw

w bloku iywieniowym. Generalnym ieh wy

Profil proakadcmicki
(kicl"unki: lingwistyczny,
biologiczno- ehcrniczny,
malemilLyczny, 'cogra
ficzny) i profil kulLural
no - artystyczny (kierun
ki: kultura regionlllna,
kultura europejska) bra
nc Set pod uwagl( przy
wyborze profil6w zgod.
nie z now'! organiz3cjQ
pracy lieeow. Oferta la
maze u1ec rozszcncniu
w miary ujawniania i~
nowvch zaintcresowar; i
pOlr~eb (z uwzglt:dnic
niem jednak mozliwosci szkoly).

konawc'l jest firma z Nasiclska - Wiclobran
zowe PrzedsiybioI'SIWO BudowJane "Gama·'.

6. Gospodarczy obraz gminy.

}{ozpisane zostaly dwa przetargi na budo
dr6g. Pierwszy przetarg dOlyezy drogi
Dobra Wola - Nowa Wrona. Oacinek 0 dlu
gosci 1 300 m ma bye po!<ryty asfaltem jesz
eze W lylll roku. W drugim przetargu losta
nie wyioniony wykonawea odcinka dwgi 0
dlugosci 726m Lelewo - Cicksyn (droga Mic:
koszyn - Zaborzc - Cicksyn).

w~

Duie'l.naczenie dla rOlwoju gminy rna dro
ga Nasielsk - Przyborowice. Jest to droga
wojew6dzka. Jej stan jesl taki.c bardzo zly, a
ruch coraz wi «kszy. I 10 nie lylko na odcinku
Nasielsk - Pie.§cirogi, klorego rnodernizaeja
odwlelm si~ z powodu braku pjcni~dzy w hu
dzecie wojcwodzkim. Nicwiclc os6b Ivie, 7.(;
trasa ta tei jest przebudowywan<l. Prace pro
wad zone Sq od strony Przyborowic. W rok\l
biciqcym asfaltcJ11 pokryty bf;:dzie bruk w
miejscowosci Karolinowo.

W okrcsie wakacji zabezpieczono naroznik
budynku LiCClllll Og6lnokszlatc,!cego od stro
ny poludniowej. \:V wyniku bt~d6w popelnio
nych przy dobudowie tei cz~sci obiektu na
stiwiio zjawisko oSladania, co grozilo zawa
leniem si~ tei cZQsci szkoly. Prace zabezpie
ezaj'lce wykonala nasielska firma budowlana
"Laehendrowicz" .

4. SzkOty (gminne).
Wznowionc zoswly prace ptly budowie
Zespolu Szk61 nr 1 w Nasiels](ll. Majq bye
zakoliczone do 20 gmdnia biez,.eego roku.
Przedmiotem prac sq roboly wykor'iczeniowc

2. Drogi.

Trwa przebudowa drogi POw'3lowej Na
sielsk - Pomiech6wck. W roku biezijeym po
szerzony zostanic odcinek 0 dtugosci 3 600m.
Prace wykonuje Spotdzielnia Robot Drogo
wyeh z T1uszcza.
B ldowa lej drogi jest przeelmiolem C2<;
stych dyskusji w naszej gminie. 1aki byl jej
stan, wiemy IVszyscy. Stanowi ona gl6wnq
tras\; dojazelowq do stolicy powiatu - Nowe
go Dwom. Korzysta z niej bardzo wiele os6b.
Jeunak i IV lataeh, kiedy Nasielsk nie naleial
jeszcze do powiatu nowodworskiego, droga
ta naJeiala do najcz~sciej uczyszczanych lras
wylotowyeh z Nasielska (nikl wtedy nie wspo
minal nawet 0 jej przcbudowie). Wladzc sa
mOl'Zqdowe naszego powiatu rozumiej'l zdc
nerwowanie uiytkownik6w tej elrogi, wicdz,!
tei, jakie znaczenie ma La droga dla calego
powialu. Wyrazem lego jest to, ze w roku
ubieglym na jej przebudow~ przeznaczono
ponad 80% pienic:clzy, jakil:: posiaelalo slare
SLIVO na wszystkie drogi powiatowe. W tyrn
roku 'l. pieni«dzy tyc11 wyasygnowano 70%.

Dyrcktor Zespolu Szk61 Zawodowych wyslq
piJ z wnioskiel11 0 zezwolcnie nil budolVt: hali
Spol'towej. Jest szansa na realizacj~ tego za
mierzenia. W sprawie tej w czasie ost<ltniej
sesji Rady Miejskicj przychylnie wypowiada
Ii si~ przedstawiciele wladz powiatu nowo
dworskiego.

Trwajij prace PlLY budowie obiektu szalni
przy Szkole Podslawowej IV Nasielsku (ul.
KoSciuszki). Uczniowie lej plac6wki powin
ni skarzystac z pomicszczen nowcj szalnl jcsz
eze w (ym roku.
W k011COW,j filZ~ wkroczyly prace przy bu
uowic sZillni i pomieszczen higieniczllO - sa·
nitarnych w Popowie Boro\.\rylll.
Rozstrzygni~ly zostal przetarg na wykona
nie w~zla cieplowniezego i remont central
nego ogrzewania w przedszkolu w Nasielsku.
Wygra1il go firma 2 Ciechanowa: lnstalator
stwo Elektryezno - Sanitarne Krzysztof Pe
tl"ykowski. Jeszcze w toku trwania prae unl
chomione zostanie ogrzewanie ( nie p6iniej
niz do 10 pazdziernika).

Rozpisany zostal przctarg na wykonanie
nowej kotiowni i nowej instalacji centralne
go ogrzewania w Zespole Szk61 nr 2 w Pie
scirogach. Przewidywany termin realizaeji 10
grudzien 2001 r. Prace b~di! prowadzone p zy
r6wnolegtym funkcjonowaniu dawn ego
ogrzewania.

W naszej gl1linie zarejestrowanyeh jest 940
padmiol6w prowadz<jcyeh cizialalnosc gaspo
darczq. W podzialc na poszczeg61ne brani.e
obraz ten wygl'lda nasl<;:pujqCo: mamy 173
sldepy spoiywcze i 101 jednostek zajlllujil
cyeh si~ handlem produktami spoiyw zymi,
aie w formic obwoinej: handel artykulami
przcrnyslow)'mi prowadzi 162 sldepy, a 53
osoby ciziala w hanellu obwoinym; uslugi w
zakladach slacjonarnych prowadzi 71 pod
miotow, a 336 prowadzi ty clzialalnosc w te
rcnie. W braniy proelukcyjncj mamy zareje
strowanych 86 podmiol6w.

7. Forum Wsp6tpracy
Gmlnnej
Z inicjatywy Burmislrza rozpocznic wkrot
cc dzialalnosc Forum Wsp61pracy Gminnej.
Ma ana miee stniq stmktun; i bye forl1lij dia·
logu wladz samorz<\clowych grniny 'Z. przed
stawiciclami dzialajqcych na tcn::nie gminy
srodowisk i inscytucji opiniotworczych. Jego
celem b<;dq dzialania zmicrzajqce I kicru n
ku wypracowania strategii rozwoju oraz pro
mocji gminy Nasiclsk. Sprawy Ie w Urzydzie
Miejskim koordynuje p. Marek Maluchnik.
Notowal AZ.

INFORMATOR

MIEJSKI
Komisariat Policji
tel. 997,

asielsk 69]-22-07, 69]-23-77

Ochotnieza Strai oiarna
tel. 998, Nasielsk 691-22-88

Pogotowie Ratunkowe

KRONIKA POLICYJNA
Poiary
17 .09.w ""ryniku podpalenia w gospodarslwie
Wieslawa W spaleniu ulegla sprasowana slo
ma. Dochodzenie przcprowadza K.P. w Na
sielsku.
22.09. na ul. Ploftskiej w Nasielsku W wYlli
ku zwarcia instaJaeji elektrycznej zapaJil siy
samoch6d "Talra". Blyskawiczna akcja gasni
cza ocaliia p jazd i wla5cicicla. Straly spo
wodowane poiarem wyno zq 1500 z!.

tel. 999, Nasielsk 693-09-99

Pijani na drodze
Pogotowie Gazowe
leI. 691-22-22

Pogotowle Energetyczne Nasielsk
tel. 691-24-21
(po godz.15.00 P10l1Sk - leI. 662-26-45)

Pogotowle WodOcictgowe Nasielsk
el. 691-24-96

Pogo owie Ratunko e
\ az z ambulatorium c1yzllruje calodobowo
IV hudynku Przyehodni przy uI. Sporlowej w
l':asielsku.

Stacja Opieki . Centrum
Piel~gniarstwa odzinnego "Caritas"
Dieeezji Plockiej
Gabinet zabiegowy W "Starej PJebanii",
ul. Zwirki i Wigury 5
tel. 693-14-28, czynny je t od poniedzialku
do piqlku IV goelz. 7.30-19.00.
W soboty, niedziele i swi~ta czynny jesl
w goelz. 8.00-10,00 i 16.00-13.00

Telekomunikacja Polska
Rozll1ownica T P S.A. czynna jest w dni po
Ivszednjc i w pracujqec soboty w goelz. 7.00
21.00. W woh e soboty w goelz. 8.00-14.00.
W niedziele w godz. 9.00-11.00.

Poezta Polska
Urz~d

Poezlowy. Tasie sk-l ezynny jest w dni
powszednic i II' pracujilce soboly w godz. 8.00
18.00. W sobOly w godz. 8.00-13.00. W nie
dzielc urzljd poczlowy jest nieczynny.

SPROSTOWANIE
W informacji 0 nit; braniu odpowie
dzialnosci za zobowiqzania finansowe
zamic zczoncj IV ostatnim numcrze Zy
cia Nasielskil IV podpisie zamia t Marek
Ostaszewski powinno bye Marian Osta
szewski,
Wszystkich zainlcresowanydl . czytcl
nik6w za t~ pomylkc; scrdcezllic przepra
szall1y.

14,09. w Cieksynie zaU'zyrnany zostal ( 0
kontroli drogowej kieruj'ley -iqgnikicm Sta
nislaw Sz. Olcazalo si~ ie kierowea pojazdu
jest pod wplywcm alkoholu. ](ontrola alko
metrem wykazala 1,82 promila alkoholu w wy
dyehanym powietrzu.
26.09. na ul. POW w Nasielsku zostal za
tn.ymany do konlroli drogowej jadqcy rowe
rem Kryslian F. Konlrola wykazala ie ro\,;re
rzysta jest pod wplywcm alkoholu -1,35 pro
mj!a n oholn w wydychanym powielr,w.
2.10. w Nasiel ku podcza pr6by konlroli
drogowej samochodu " Zuk", kierujqcy tym
pojazdem lHltZezyzna, umyslnie doprowadzii
do kolizji z policyjnym radiowozem a nastyp
nie zbiegl z miejsca wypadku. Przcprowadzo
ne doehodlcnie w kazalo ze pojazd ZOs1al
skradziony na terenie powiatll plocki go.
8.10. w Studziankach podel-as konlroJi
drogowej ujawniono ie kicrujqcy "Fiatem
126p" Janusz S. jesl pod wptywem al·oholu.
Badan ie wykazalo ] ,56 promiJa alkoholu w
\vydychanym powictrz

" Izu u". dcrzenia lask'lSpowodowaly znisz
czenie karoscrii sarnochodu.
Nasiel. k ul. Wu -zawska - ni\:'znany spraw
ca dokonal wlamanla do piwnicy Haliny W 1
skrad! rower gorski wart osci 1500 zl.
21.09. z ul. POW nieznany sprawca skrad!
rower g6rski warlosc! 800 zl.
24.09.na lerenie chlodni "Binder .. slwiel
dzono fakt kradziciy 300 'krzynek plastiko
wych clo owocow warto5ci 3000 7.1.
27.09. W 1 asielsku z gospodarstwa 19na~
cego W nieznani sprawcy skradli klacz war
tosci 6000zl.
01.1 . nieznani sprawey dokonali dCWilSW·
cji aparatll telefonic:zncgo zainslalolVuncgo na
ulicy Warszawskiej, TP.SA ocenia slraly na
kwotQ ponad 5000 zl.
Noe,! 01/02.JO. nieznani sprawcy dokonali
wlamania do budynkow gospodarczych Jana
D. w Glodowie. Skradziono klacz ze irebi~
ciem 0 warto .ci 8000 zl.
03.10. w Chrcynnie podczas konlroli dro
gowej policjanci ujawnili ze kieruj'lcy pojaz
clem Krzysztof F z gminy Pultusk legit.ymuje
si~ falszywym prawcm jazdy. Dochodzenie \I'
tej spr \Vie prowad:z.i J .P. w Nasielsku
Nocq 5/6.10 w Ccgiclni Psuckiej rucznani
sprawcy dokonaJi wlamania do dumu Stanislu
wa K. Sklld skradli telewizor warla <ci 500 zl
9.10. w Nasiclsku przy ul. Lipowej niezllu
ny sprawca dokonal wlamnnia do zaparkowa
nego" Fiala 126p" 'kqd skradl radio i tclefon
kom rkowy 0 l'lcznej warLOsci 1000 zl na
szkod<; Stawomira 0 z gminy SwicrcZl:.

Rozboje
Kradzieie
Noc,! 17/18.09. z piwnicy w bJoku przy ul.
SlarL.ynskiego nieznani sprawcy skl'adli rower
g6rski i narniot 2-osobowy ~dqcC wlasno
scilj HaIiny R
18.09. w Pianowie Slanislaw R. zclewas\O
wal s(ojqcy przy clrodze sall1och6d osobowy

23 wrzcsnia panad 30% mieszkuneow
na zej gminy wzit(to udzia! IV wyborach do
parlamentu. Uprawnionych bylo 14 199
o 6b. CZltSC z nieh glosowala po raz pierw
szY, poniewaz dopiero przed tymi w bora
mi nabyli praw wyborCl. ch. Zazwyczaj jest
10 zwi'lzane z przekroczeniem osiemnasle
go roku zycia.
W wypadku mnlZonk6w Asmy i Waela
Oukal sprawa wyglqda nieco inaczcj. W wy
boraeh d polskicgo parlarnenlu wzi,:Jj udzial
po raz pierwszy, chociaz dpowiedni wiek
"wyborczy" osillgn~li znacznie w ·zC:Sniej.
DO(i4d nie mieli jednak polskiego obywatel
stwa. Otrzyll1ali je dopicro w czerweu
2001 roku. Wi~kszos(; mieszkanc6w naszej
gminy zna puna Wacla Oukala. Jest lekarzem
i od 5 lallrOszcz.y si~ () Ilas<:e zdrowic. Pan
slwO Quka! po 'iadajCj ezlery coreezki - Sa~
mah, lman, 019 . Falm~. W tym roku Samah
rozpocz91a nallk,: w pierwszej kla ie szkoly
podstawowej. Na zdj<;ciu: f{odzina pilllS! wa
Oukal pr.:y umic wyborczej.
AZ.

pociqgu relacji Warszawa - Nasiclsk
trzech nieznanyeh spwwc6w clokonalo napa
~ci na mie zkcu'lca Cicksyna ~Tomasza L kto·
remu skradziono teldon kom6rkowy " En c
son", karty p!a(nicz.e i 100 zl w go(6wce.

W.M,
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WYKOPALISKA NA NASIELSKIM "KOPCU"

Odkrywanie przesztosci
Niewielu mieszkanc6w naszcj gminy
wie, ie tu, gdzie mieszkajq znajduj'l si~ Zil
bytki pami«tujqce zamierzchl q przeszlosc.
Jednym z takich obiekt6w jest grodzisko
zwane najcz«sciej kopcem. Nasiclski grod
wzmiankowany jest jui w falsyfikacie mo
gilcl1skim (castrulll Nosilsco) datowanym
na rok 1065. Wymieniony jest w nirn wsr6d
19 innych grod6w mazowieckich. W polo
wie XI wicku istniala na naszych zicmiach
dobrzc rozwiniyta organizacja grodowa.
Miilla una za zadanie strzec przed nieprzy
jaciclem :hodcl dochodu ksiqit;cego, spra
wowac s'ldowniclwo i zarz'ld ogalny okrft
guo Grad nasielski petnit tei funkcjy obron
11'1 chronj'lc pozoslali4 CZySC kraju przed na
padumi Prusow. Naleial do czot6wki gro
d6w administracyjnych, przy ktorym krzy
iowaly silt szlaki biegnqce z Pultuska do
Nowego Miasta, a dalej do Plol;-ka i Ploc
ka oraz z Warszawy i Serocka ku traktowi
strzegocinskiemu i nim do Ciechanowa.
Doktor Marek DuliniCl i mgr Mariusl B/onski omawiajq ze studentami przebieg prac
W polowie XfI wieku mamy poswiad wykopafiskowych na "Kopcu" wNasie/sku
czone istnienie grodu, a to dziltki bulli pa
pie kiej dla kanonik6w regularnych z Czerwiilska nadajqcej im praktyki tcrenowe. Do realizacji tego przedsif(wzic;cia zapew
nc nie doszloby, gdyby nie inicjatywa i pornoc pana mgr Zdzi·
cz~sc Nasielska bez grodziska. Grod zapewnie w XIII wieku zo
stal opuszczony i zniszczony (najpewniej spalony), a okrqg gro slawa Suwinskiego dyrcktora Liceum Og61noksztatcqcego im.
Jaro tawa Iwaszkiewicza. Zorganizowal on calq baz y zuopa
dowy wl<\czony do kaszlelanii zakroczymskiej.
"Kopiec" polozony jest wsrod bagna na sztucznym nasypic IN trzeniow,-! I,-!cznie z noclegami dla calej ekipy. Zapewnil tcz
bliskiej odleglosci rzeki Nasiclnej, na jej prawym brzcgu. Jcgo bu udziut w praci.lch pornocniczych grupy uczni6w, kt6rzy IN ten
spos6b l<ontynuowali calorocznq prac~ fakulletu hislorii. Z
dowu jest typu pierkien [owego 0 'rednicy majdanu ok. 30m.
Wlusnie nil tym obiekcie w dniach 10 - 21 wrzdnia b ly po gn;py lej na szczeg6lnc uwanic zaslLlzyt uczer'l IV klasy Rafal
raz kolejny (ostatnie miaty micjsce w r. J 967) prowadzonc ba Wyszomirsk i_
Nicslely i tyrn razcrn naszym przeciwnikiem byla dcszczo
dania archeologiczne przez pracownik6w TnslylliLlI An;hcolo
gii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Marka DuJinicza j wa pogoda oraz wysoki stan wcid gruntowych (z lego powoc!u
mgr Mariuszil Btonskiego oraz czworga sllldcnl6w Wyi.szcj przcrwano poprzcdnic badania), ktory powodowal ciqglc na
Szkoly Humanistycznej w Pultusku, ktorzy odbywali tu lctnie chodzenie wody do ekspJorowanych wykopow. Pomucnil w tym
wzgl~dzic 0 azala silt motopompa, k16
rej zastosowanie Llmoiliwilo przeprowa
dzenie badan. Wyniki prac Sc! wiclCl: obic
cuj'lce i \ arto je konlynuowac \ l11tach
na lQpnych. W lym roku odsjoni~tu CZltSc
gr bli Iqcz'tcej grad zc s\viaLcIIl zcwn~trz
nym oraz fragmenL wal6w. Zcbruny w
trakcic prac material archcologiczny zo
stunic poddany spccjalistycznym b tla
niom. Wszystko to pozwoli na wzbogacc
nie wicdzy 0 poczqtka"'h naszego miasta.
Daniel Dalecl<i
Autor tekstu mieszka w Mazcwic. 1<~
la123. Jest absolwcntclll Szkoly Podstuwo
wej nr 2 IV Nasiclsku i Tcchnikull1 Samo
chodowcgo w Nowym Dworze. Aklualnic
studiujc na Wydzialc Samochod6w i Ma
szyn Roboczych Polit chniki War zawskiej
(studia dzienne [J l 1'01<) oraz na Wydziule
Histnrycznym WSH \I' Pultusku (studia za
ocznc III rok).

Slf1R,.7
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PIERWSZE SLUBOWANIA
Od kil1w jat do ceremonialu szk61 podsta
wowych wtfjczono Slllho\vani;J. Po kilku ty
godniach przygotownn najmlodsi uczniowie
ScI uroczy:kic przyjll10wnni do spolccznosci
szkolnej. Odbywa si~ 10 najcz~scici w paz
dziemikll. Skladaj'llc7. wtedy pienvszfj w zy
du przysi;,:g~.
Oto Jej slowa: IISllibujell1yl Koehae Ojezy
zn~ i pracowac dla nicj, kiedy dorosniemy. I3ye
dobryllli kolegami i ucwiami. noszczyc si~ 0
k i,j:tkj, zes:t.:YlY i sprzt(t szkolny. Szanowac
nauczycieli i inriych pracownik6w szkoly.
Aktywnie uczestnic7.yc w r.yciu szkoly. Korzy
stac z wiedzy i pomoey st,nszych. Koehae
przyrod~ i Ivszystko, co nas otacza. PostttPO
wac tak, aby wszystkim bylo z nami dobrze".
Przyloczona rota przysi~gi pochodzi ze
Szko!y Podstawowej w Nasielsku. I chociaz
szkoly mogi! uiywat nieco innyeh sl6w slu
bowania, to ieh !resc jest bardzo podobna.
Podobne Sq lei inne elementy szkoLnej imIna
It'ykulacji. S4 10 np. pasowanie na ucznlow
(potc;znym oI6wkiem), wrc;czcnie legitymacji
szkolnej, IVr~czenie upomink6w.
AZ.

Plerwszoklasi~cl szkaly padsfawowej im.

Stefana Slarzyflskiego wroku szkolnym 2001/2002
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S RAZAC E DZIA-... A
Strai cz~sto gosci na lamC\ch "Zycia Na
sielska". Wynika to sl'ld, ie jest (0 burdzo
Ivazna instytucja iycia public7.llcgo. Jej dzia
lania kojarzylismy najczysciej z 0gniem i ga
szel1iem go przy pemae)' wody. Ten obraz \lle
ga stopniowo zmianie, poniewai zrnicniaj'l si y
pa1'lCC sit( ma.terialy, zmienia si~ lei. technika
gaszenia pozar6w. Slraiom przypisano po
nadLO nowe zadania. Nickiedy nie maji! one
nit wsp6Jncgo 7. poiarem. Wyrazem tych prze
mian jest powotanie Krajowego Systemu Ra
towniczo - Gasniczego. W jcgo sktad wcszJy
II' pierwszyll1 rz~dzie straie poiarne i to nie
l.'llko straie zawodowe, ale tei. i slraze ochol
niczc. J jeszc/'c jcdno wainc stwicrdzcnic.
Stmi ma nie lylko brae udzial II' ratowanill
icy-cia i mienia w czasic pO\\lslalych jui zda
rz-d\, ak rna tc:i tym zdat'zeniom zapobiegac.
Przytoewne wyiej zadania reaJizuje strai.
poprzcz szkolenia, \\' tZilsie kt6rych straiat;y
poslc-rzaj'l swoja wiedz y oraz po rzez ewi
czcnia - treningi slui<]ce c1osl<onaleni\l ulllie
j~tnosci. Dotycz'l one zarowno bezpieczell
slIVa pozarowcgo jak i ratownkLwn technicz
nego, chcmicznego, ekologitznego a nnwet
mcdyczncgo.

Komendant gminny OSP pan Zbigniew
Zarallski zabiega 0 ",,"ysoki poziol11 wiedzy i
urnicj\:tIlosci swoicb podopiceznyeh i dlate
go organizujc ella 11ich kursy i cwiezcnia.
Wspicra go IV lym Komenda l'owiatowa osp
i PSP w Nowym Owor7-c, Zarzqd Mazowicc
<i Zwi1jzku Ochotniczych Straiy Poiarnych,
I<omcnda Wojew6dzka PSP.
W dniach od 29.09 do 14.10.20011' odbyl0
si<;: na lcrenit Zcspolu Szk61 Zawoduwyeh IV

Nasielsku szkolenie z zakresu ralownietwa
medyeznego. Do prowadzenia zaj~(; [(omen
da Wojcwodzka PSP II' Warszawie skicrowa
lu spccjalisl6w z Osrodka Szkolcnia Pl1Iistwo
wej Straiy Poiarnej w Pillnkach -lckarzy;
Janusza Kuja\ y, RyszanJa J<ol-i-cniewskicgo,
Piotra Lukiewicz3 oraz mgr Zofi~ Misior. Na
okres zkolenia Osrodek IV Pionkaeh udo·
st.;pnH lcZ l1iezb~dllC pomoce szkoleniowe_ W
zai~ciath uczestniczyli strazacy z naszej gmi
ny wytypowani pri-ez zar<-qdy poszczeg61nych
jednoslck OSP. Szko]enic zakollczyJo siQ cg
zaminem. Bezpo :redni nadz6r nud l<Ursem
sprawowal komcndant p. Zbigniew Zaranski.
Wied,-c; \V zakresie zaehowania siC; \V wa
[·unkach zagroien winni mice nie tylko stra
zacy, a Ie lakie
kaidy z nas. 010.
tego tei do ich
cwiczen w1'lcza
oe; Sci nie tylko
sluiby zobowi'l"
zane do niesienia
pomoey (np. po
gOlowic ratull
kowe) 1 zapew
nicnia pOrlqdku
(op. policja), ale
i zv.ryldi obywa·
\cle. DOlyezy to
zWlaszczn tych,
kt6r.ly pracuj(j IV
micjSl:3Ch, W
kt6rych istnieje
zwi~kszonc

nego zdnrzenia. Sfj to na przykJad zaklady
pracy, szkoJy, rozdzielnie gnzu, stacje bcnzy
nowe. 1nstytucje Ie podlegaj~ okresowcj kon
1rali przeciwpozarowej. PrzeprolVadzanc S,/
lei w nieh cwiczcnia z pozorowanym 'vys1'l
picniem niebczpiecznej sytllacji. W ostatnim
okresie tego Iypu C\l'iclcnia przcprowadzono
w ehlodni przy ul. PJonskicj i Zespol~ Szk61
nr 1 przy ul. Slaszica.
IN chlodni Binder International zgroma
dzon' jesl 4,5 tony 3moniakll. Slwarza to
polcllt;jalnc zagroienie din zalogi i okolicz
nych l1licszkanC0W. W zwi(jzku z tym zukJad
podJega szczegolnr:mu naclzorowi. Zabczpi~·
e1.Ony jest tei odrowicdni sprzc;( (apuraty
powielrzne, ubnmia gazoszczclnc), stale dy
zurujq przcszkoleni opcraLOrzy Celem cwi
rzen, jakie przcprowadzono w chlodni 11
wt'zdl1ia bylo zbadanic, jak zachowalaby si~

dokoflczenie na sIr. 8 •

,

J'y.

z ko wyst'lpie- Praktyczna nauka udzjelania pierwszej pomocy. Zajfjcia prowadzil dr Janusz

nia nicbezpiecz- Kujawa

SlIlO.. S

STRAZACKIE DZIAtANIA
dokonczenie ze sf!. 7
zaloga w wypadku uwarii apulalury z arno·
nlakiem oraz dzialaflia sluzb ratowniczych.
Cwiczeniami kierowal kierownik zakladu przy
wsp61udziale staiszego aspiranla PSP z No
wego Dworu MariLlsza Wyszyllskiego i ko
mendanla gminnego asp Zbignicwa Zaran
skiego. Po aJarmic zaloga zostala wyprowa
dwna z miejsca zagroienia, do usuniQcia
awarii i zabezpieczenia terenu przystq ily
siuiby specjaJislyczne. W ewiczeniach oprocz
zalogi wzi~ly udzial jednoslki PSP i OSP,
pogo[owic ratunkowe, policja, sluzha drogo
wa i przedslawiciel Ul'z~du Miejsklego. eel
cwiczen zostal osiqgni~ty. Na konicc omowio
no ich przebieg i wyci'lgnic;to wnioski,
Podobne cwiczenia zostaly przeprowudzo·
ne 4 paidziernika w Zespole Szk61 111' 1 w
Nasielsku. Ich ceJem bylo wyrobienie nnwy
ku wlasciwyeh zachowa(l w wypadku zaisl
nienia nieprzewidzianych zdarze{1 losowyeh.
\Vzi~Ji w nich udziat ucznjowie, nauczyciele i
pcrsoncl pomocniczy. Zalozony eel zost al
osiqgn i~ly. Osoby oceniaj 'Ice ich przebieg oraz
zu bezpicczcnic przeei wpozarowe obi ekt \l
wydaiy Szkole ocenl( bardzo dobr'1.

Akcja ra/own/cza (polorowana) na ferenie chfodni. Straiacy uruchomili kurtyny wodne kt6re
rozc!enczajCJ i neufralizujq pary amoniaku
J

AZ.

WAZNE DLA ROLNIKOW

III

Nowe korzysc· z za es·ania
Informacja, klOrq przckazujcmy wlnikom
pewna, ale nie jest pelna. Pewna jest dIu·
tego, :ie jest wy'piselll Z \I sta.. . 'y z dlli3 8 czerw
ca 2001 r., podpisancj prz€z Prezydenta i za.
lllieszczoncj w DziCllniku US(<1W nr 73/2001.
US!a\Vil la wchodzi w zycie z dniem 'I stycz
l1ia 20021'. InfornlHcja nic jest zas pelna, po
niewaz. jak zaznaczylem \vczesniej, jest tyl
ko wypisel11 z ustawy i ma za zadanic zasy
gnaJizowac problem. Zaintercsowane osoby
wi nny si~ w powyzszcj sprawie skonlaktowac
z mel)'lm:,>,'cZIlym pracownikiern Urz~du t\ticj
skiego panem Andrzejem Lasocldm,
Ustawa, 0 kt6rej piszemy, rcgu luje zo.sady
przeznaczania grunl6w do zalesienia. Decy
zjti 0 przeznaczcniu gruJll6w do zalcsienia po
dejmuje STAROSTA. Co roku w terminjc do
31 styeznia okresla on powierzchni~ grunt6w,
klure w danym rokll mogq bye przeznaczone
na terenie jego p6wiatu do zalesienia. lest to
lZII'. , [Qczny limit znlesieniu". Slowo "limit"
oznacza, ie starosla l11a pcwne ograniczenia
i nie moie dowolnie deeydowac 0 ilosci grun
lOW przeznaczonych pod zalesienie. \l1i qze si~
to bowiem z konsekwencjumi finunsowymi.
Limil jest uzgadniany z Wojew6dzkim Fun
duszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz z Agcllcj'l Reslmkturyzacji i Mo
dernizaeji Rolnictwa.
Zalesiane mogq bye gnmty VI Jub V klasy
oraz tzw. grunly 7.elegradowane (10 Jakie grun
(y Sq zelcgradowane reglllujfj odr~bne ustawy).
Powierzchnia gruntu przeznaczonego do Z[ljesl

lesienia nie moie bye mniejszu od 0,4 ha a
wit;ksza od 30 ha.
Wlasciciel gruntu chC<ICy skorzyslae z do
brodzicjstw lej ustawy winicn zlozye piscl1l
ny Wlliostk do starosly z prosb'l 0 wyruzcnic
zgody na przcznaczcnic gruntu rolncgo do
zalesienia. Pami«tajmy () limitach i chociai
uSlaWa wejdzie w iycie dopiero od 1 styez
nia 2002r. 10 jcdnak wano si( pospic zye.
Wainc sf! lcmliny wplywu wniosk6w.
Wniosek winien zawierac: a) wykaz po
wierzchni grunlow. kl6re ehcemy zalesic; b)
wypi z rejestru gruntow wraz z mapkami ZR
wierajqcymi numcry dziafek i id1 poloicnie:
c) przcwidywane terminy rozpocz~:cia i zakon
czenia znlesiania,
o otrzymaniu wniosku starosta informu
je \liladze samorz,!dow gminy prosz<tc Rad~
o akceptacj zmiany charakteru uzylkowa
nia gruntu z rolnego na lesny, Jezeli Hada w
CifjgU 30 dni nie zajmie w lej sprawie slano
wiska uznaje si y to za akccptaej~ tcj instan
cji dla wnioskll.
Slarosta no. rozpaLrzcnie wnios u i podj~.
cie dccyzji ma 60 dni. Jc:lli wniosek nie zoslal
rozpatrzony pozytyvmie ze wzglf,ldu na wy
czerpanic limi[(lw, wnioskodawca zostajc 1'0
wiadomiony 0 tenninie ponownego ieh roz
patry,vania i planowanym rozpoczf;cill zale
sienia wI olcjnyeh lalach.
Zalesienie grunlu lesnego jest dokonywa
ne na podstawie planu zalcsicnia, a uprawa
lcSna jesL prowadzollil przez wlascici la grun-

tu zgodnic 7. uproS2czonym plancm urz'ldzc
nia In 'u lub decyzj'l starosly okrcsJajtlCfI za
dania", zakresu gospodarki leSncj. Plan zalc
sienia sporz'ldza nadlesniczy. On lei. dostar
cza wIasci ielowi gnJl1tu odpowiedniq ilosc
adzonek. Za sporzijdzeni plallll i sndzonki
placi Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodo
wiska i Gospodarki Wodnej.
Po trzech miesiqcach od zakol1czenia '/a
lesicnia naSlypuje sprawdzenie prawidlowo
sci wykonanyeh prae i w wypadku opinii po
:lylywm:j starosta wydaje decyzj~ adminis ra
cyj ilq sl wicrdzaj<jc'l prowauzcnic przc •. wi a
kleicla gruntu uprawy !dl1\:j.
Otrzymanie takjej dec. zji daje wlaSciciclo
wi prawo do otrzymywania ekwiwalentu Zit
wylqczenie gnJl1ttl z upraw rolnych. Wynosi on
ISOzl micsi~cznlc za 1 ha grunlu przy obsza
rze zalesicnia od 0,4 ha do 1aha. EkwiwalcnL
moze bye podwyiszony 0 50%, jeieli w wyni
ku przeznaczcnia grulltll pod zaJesienie nastqpi
likwidacja gospodarstwa leSnego. Ekwiwalcl1t
poJlcga waloryzaeii wg wskaznika infJacji.
WlascicieJ gruntU Oll'zyl1luje ekwiwaJcnl do
ezasu nabyeia prawa do emerytury lub renty,
nie dJuiej jednak nii przcz okres 20 lat.
Sq jedna ~ pcwnc rygory, EkwiwalenL moze
bye wstrlymany, jei:cli uprawa JcSna nic b<;l
dzie prowadzona zgodnic :l plancm zalcsie
nia i uproszczonYI11 plancm uf7.ijdzcllia lasu.
W wypadku zas zniszezcnia uprawy Jesnej w
wyniku cclowego dzialania wlasciciela grul1
lu starosta nic lylko wS!J'zymuje ekwiwalenl,
ale nakazuje zwrol pobranego ckwiwalentu
wraz z odsetkarni.
Wybralem najwai.niejsze, maim zdanicm,
·nfolmacje. Zad1~cal11 rofnikow do zasLanowie
nia si y nad q sprawq i skonsuJtc)wania jej
p. Andrzcjem Lasockil11 7. LJrz~dLl Miejskjegu.
Wybral AZ.

KONCERT
KONCERT
KONCERT

REPERTUAR FILMOWY

KINO NIWA"
II

W czwartek 4 paidzicrnika nasiclskim kinie Niwa odbyl sift
ko ejny konccrt rockowy. Bardzo duie zainteresowanie mlodziez
t q form,! rozrywl<i powoduje, ze Nasielski Osrodek Kultury coraz
cZ~Sciej organizuje Iego typu imprczy.
Tym razem opr6cz zespol6w dziatajqcych przy NOKu czyli HEY
DAY, SEKOND, DROPSY, goscilismy grupy GATE.
Ta Plocka formacja mClalowa mana jest funom muzyki nie lyl
ko w Polsce. Picrwszq plyly zesp61 nagral w 1995 roku, Album pt.
"W duchu niewinna" zebral bardzo pochJcbne rccemjc w takjch
czasopismach jak: "'TYlko Rock", ;'Metal Hammer", czy "Brum".
W Nasiclsku zesp61 promowal swoj drugi album "DZfKf", kt6ry
ulmzal sil< w sierpniu b.r.
Tworczosc Gale lo mic5zanka r6Znych Sly16w poczynajfjc ad
rocka nn heavy ll1clalu kOJ1CZiIC. Ten spos6b grania przypadt do
gustu nasielskim Cunom muzyki rockowej.
POl11illlO problemow 1 chnicznych wynikajqcych ze skromnych
zusob6w sprz~towych I asielskicgo Osrodka Kultury, koncert
llloznu nu pewno zaliczyc do bardzo udanych.
Orguniwtorzy sldadajq serdeczne podzi9kowania panu Jacko
wi Rucillskicl11u, kt6ry po raz ko ejny bezplamie \vypoz.yczyt sw6j
sprzc;:t OS\ ictleniowy.
MaT

19 - 21.10.
"Dr. Dollitle 2"

komcdia dla dzieci, prod.USA,
godz.17.00
"Slygmaty"

horror, prod. USA, godz.J 9.00

26-28.10.
"Braterstwo wilk6w"

sensacyjny, prod. USA, godz. 17.00
"Dziermik Bridget Jones"
komedia, prod. USA, godz.19.00

02 - 04.11.
"Shrek"

przygodowy, animowany film dla wszystkich, prod. USA, godz.16.00

Z ostatniej chwili !!!
Zawiadamiamy milosnik6w kina, ie film

"QUO

vadis"

b«dzie wyswicUany w kinie NIWA w tenninie 29,10 - 08.11.

Szczeg6ty na plakatach
UWAGA!!!
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKlEGO
LEKARZA WETERYNARII
OGtASZAM
Ze na lercnic wojew6dztwa mazowieckiego \V dniach od 15 do 20
paidziernika zostanie przcprowadzona akcja
SZCZEPJENlA DOUSTNEGO LIs6w WOLNO zYJl\.CYCH
PRZECIWKO WSCIEKLIZNIE

A tak wyglqdaJ plakal koncertu.

- Szczepionka b«dzie zrzucona z samo)otow w ilosci 16 dawek na
1 km 2 powierzchni
Zrzuty obejmuj'l kompleksy lesne, po)a i l'lki z pomini«ciem akwe·
now wodnych i terenow zabudowanych.
- Dawkt: szczepionki slanowi pakiet w postaci kostki 0 wymia·
raeh 4,5cm x 4,5cm x 1,Oem koloru brqzowego 0 intensywnym
zapachu rybnym.
- Dotk.ni~cie szczepionki przez czlowieka spowoduje, ie nie zosla·
nie ona podj«ta prlcz lisa.
- Szczepionka wykazuje dzialanie uodparniaj'lce tyll<o u lis6w.
- Kazdy kontakl czlowicka ze szczcpionkLj nalezy niezwlocznie
zglosi{; do lekarza weterynarii, a nast~pnie do lckarza medycyny.
- Kaidy konlakt zwierz'lt dommvych ze szezepionka, nalezy nie·
zwlocznie zglosic do lekarza weterynarii.
- W okresie 21 dni ad daty wyloienia szczepionki nie nalezy orga
nizowac polowan i ptoszyc zwicrzyny w lasach oraz na otwar·
tyeh terenach.
- Psy nalezy trzymac na uwi~zi, a koty w zall.1kni~ciu.

-

b' d

-

Kierownictwo Chlodni
"Binder" w Nasielsku

nT~'?ITrl~r, ski a d a s e r dec z n e

podzi~kowanie:
- Komisariatowi Policji w Nasielsku;
- Pogotowiu Ratunkowemu w Nasielsku;
- Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nasielsku;
- Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Dworze
Mazowieckim;
za czynny udzial w prak'ycznym C'wlczeniu.
doskonalqcym prowadzenie dzwlw1 mtowniczych.
Wi:!dlug uceny nadzurujqcych naJ pruwadzeniem
cwiczen, postawlOne zadania zoo raly ocenione bardzo
dobrze.
Specju.lne POdZlflkow0717C: ,klu.damy Panu
Zbigniewowi Zaratiskiemu, k(()ry pomiJgl w
zorgan:'zowaniu caleJ akcji.

--

"
cr Sprzedam

"

2

M3 56m na osiedlu
Warszawska.
tel. 6931720
6912020 (wieczorem)

(j'Sprzedam drzwi garazowe z futrynCl
szerokosc 240; stan bardzo dobry
tel. 69 31 217
2

(j'Sprzedam dom 100 m i budynek
gospodarczy na dziafce 1900 m 2 przy
PKP Nasielsk
tel. 0-22 7757081

Kierownik Zakladu
Eltbleta GrygorceWlcz

MAXI

CEGIELNIA KOSEWO

URT

NOWA HUR OW

A

ART. CHEMICZNYCH

Oferuje:

Mariola i Slawek Mosakowscy

p

Cegt~ petn~, dziurawk~, kratowk~

~

~MOC~JA !l~'

Pustak UNI·MAX, dymowy
~to~uiQtny pn~tn;8 i ut)U~ty
!Tel. 0-23 691~~91

pon.-piqtek 8.30 - 16.30

06048161~

SEZC>~

sobota

ul. Warszawska 91

7.00 - 14.00

tel. 69 12 690

~~Il-I-",<=>~~

2
01
c z a s roz.pOCzqC
SAN~BUD

SAN~BUD

Firma Sanibud prowadzi w swoich placowkach handlovvych sprzedai:

DE A CZ

AI

Cena hurtowa obowiqzuje - upust minus 5%:
- dla instalalor6w wsp61pracujqcych z firmq,
- przy zakupie towar6w a wartosci ad 1000 zt

...
PrzYl'd'z sprawd'Z I'kUp najtanlel

1~

URTOWA
..

Sklep Hydrauhc~~o.Sa"'tarny

?5-190 Nasl~lsk ~1. Kilinsklego 17
(przy Urz~dzle Mlasta) tel.(0-23)6912902 czynny ad 8 -1JXi

Hurtownia Kanalizacyjno-Sanitarna
05-190 Nasielsk ul.Warszawska 47
tel.(023) 6930279,_ lel.lfax (023)6930263 czynna 600-20 00

-
~

MAT RIAlY

BUDOWLA E
CEMENT, VVAPNO. PUSTAKI
CEGI::-A KLINKIEROVVA
STVROPIAN, STVROSUPREMA
VVEI:...NA MINERALNA. PAPA
OTVVORV I OSCIEZNICE

USt.UGI: ROZt.ADUNEK WIDLAKIEM
AWOZV SZTUCZNE

f\jasielsk, ul.Warszawska 18 A
Sprz~t

»ajlc.pszl1c}, fir-»1

ZAU(JPY (J NAS

ZAWSZI~ (JJ)ANJ~!

"lnJ~I(ONY

KOH(»RKO"

R szard Br skiewicz
Naslelsk, ul. Nowa Wies 27, tel. 691 28 92

SA.

Przedsl~biorstwo
SAW._uD

Stanisfaw

Wj~ckowskj

Tel. 691 23 47

Nasielsk

•

Mate

y udow ane

Cement; W3pno; pustaki, cegly; styropian; welna;
papa; oscjeinjce; drury; plyty gipsowe; klltowillki;
wyroby firm Ceresit, Atlas; kleje; sylikony; siatki.

ProdukcyJno-Handlowe K.Gogolewskl s.c.

05-190 Naslelsk uJ Bloninek 7

leI. (023)6912415 tellfax (02 )693

0

Producent Rur PVC i Ksztaftek PP kanalizacyjnych
Prowadzl sprzedai: hurtowq i detalicznq
artykul6w hydrauliczno-sanitarnych takich jak:
Grzejniki; piece; zawory; glowice; pompy; batene
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidety; pisuary; deski;
dolnop~uki; g6rnopluki; brodziki; zlewozmywakl;
rury-ksztaltki miedziane. plastykowe,
PE, KISAN,
termy; bojlery; wodomierze; kapy kuchenne; rynny,
wlazy;nawiertki; systemy wentylacji; suszarki tazienkowe

ae,

ZA-I::....ADUNEK VVIDLAKIEM
ROZI:..ADUNEK NA PALETACH
SAMOCHODEMSAMOWYtADOWAWCZY~

·
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CEMEN,
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TRANSP~":"ZWtRU

pt-A

KU I INNYS;;t!

VVIES.f:...AVV DZ EVVANOVVSKI
Pjescirogi ul. Makovva 11 A
t:el_ 69 30 707

0608 634659

BUS TRANS
Transport: zwiru, piasku

(czarnoziem)

PRZYJDZ - SPRAWDZ
I KUP NAJTANIEJ

Zapraszamy
Pan iedziatek - Piqtek ad 6 DO da 20°0
Sobota
ad Soo do 16(1

Kompleksowe rozwia,zania kanalizacji
wewn~trznej i zewn~trznej, technik grzewczych i wodnych

,

Praca dzwigiem
~""stuga koparko-tadowarkq
r6wnarkCl. tel./fax (0-23) 69 31 753
tel.kom 0-602 196 71 7
tel.kom 0-607 557 290
Nasie sktel.dom (0-23) 6931 136

ul. Kolejowa

05-190

".u. MJIL-MAG

tel.(O-23) 691 2303
Zdzislaw Pietrzak 05-191 Nasielsk3, Siennica, ul. 0 rodowa 17

Powrot tenisa stolowego
do Nas·elska
Po kitkuJotniej przerwie spowodowal1ej odejSciem naszych najlcpszych
lenisislow do innych klubow, 0 Nasielsku wow zaczyna si~ mowit w
wojewadzlwie, a dzieje sj~ to za spraWq dziesi(}cioletniego Ma(€usr.(l Nie
dziclskiego. .tt odbytym w Wdrswwie wojew6dzkim tumieju tenisowym
IV katcgorii "Zakow" (najmlodsza kategoria tenisowa) Mateusz zajq! 2
micjs '0 i jest aktualnie drugim iakiem n<l Mazowszu.
Fachowcy Wr6Z'llllu dui'l karierf;, ponicwaz Matcusz opr6cz talen
t u jest bardzo pracowily i chcialby trenowac codziennie nawet po kil
ka godzin.
R6wnici hardzo pozylywm! opini~ wydat mu dwukrolny misLil Euro
py junior6w Daniel Gorak, kLory oslalnio goscil w Nasidsku. (wi<;ccj 0
wizycie mistrza Europy w Nasielsku w nast«pnym numerze)

Trampkarze starsi w Cieksynie

minski, Mateusz Gorlat, ju]iusz Krasniewicz i Lukasz Wilkowski. lrellc
rem zespou jest i\ndrzej Makm, a jego asystcntem Andrzej Kilis.
W rundzie jcsiennej ehlopey rozegrali ezLery mecze. W Cieksymie
wygrali z Glinojeckiem 7:2 (bramki' Luczak KrzyszloJ -3, Jakub Sow in
ski-2, Piotr Malon i Piotr WituJski po 1) ,z GKS SLczcgowo 6:1 (bramki:
KrzyszLof Luczak-3, Jakub Sowiriski, Krzysztof Siwek i Piotr Witul J i
po 1) . Wygrali walkowerem 3:0 w Ostrowi Mazowieckiej (grali nie
uprawnieni zawodnicy), oraz pechowo przegrali z MKS Ciechan6w 0:1,
po bardzo dobrym i wyrownanym meczu.
NaJei.y nadmienic, ie wszyslkie te druiylly grajil juz ad kilku Jal. ale
nusza druiyna IV niezyrn jill nie lIs!l;,puje.
Tak J)a marginesie naJei:y podkreslic, ze druzyna boryka si~ z klopota
mi finansowymi. Brakuje pieni~dzy na zakup sprl~tu. Bardzo mile zaclH;
carny spon or6w do wsp61pracy Z Lq mJodij i obiecuj,!cq druzynq.
Wszys(kim, l<torzy chat pomoc druiynic 21)[()W110 IV formie pieni~z.
nei, lub zakupie sprz<;tu sportowego z gory serdecznie dzi~kujemy i za
praszmy do daJszej IVsp6lpracy.

Pilka noina

Od niedawn przy ,,WI rze" Cieksyn wcz((la dzialalnosc druzyna
lrampkarLy slarszych. k16ra w bieiqcym roku wystartowara w rozgryw
kaeh Okr~gu Cicchanowsko - Ostrol((ckiego. Utworzenie tej druzyny
spowodowane zostalo du:i:ym zainteresowanie mlodziezy, rodzieow i
dzialaezy takich jak: Bogdan Luczak, Andrzej Kili.s, Kazimierz Wisniew
ski, Andrzej Malon i prezes Wkry Janusz Gers. Pierwsze treningi pod
wodUj lrenera Andrzeja !v[,,)ona rozpoczyto 15 sicrpnia na obicktacb
sportowyeh w Cicksynic i pobliskim lasku.
Sktad druzyny stanowi q: Krzysztof Luczak - kapitan, jaroslaw Olta
rzewskiu Piotr MaJon, Daniel Smigasiewiez, Piolr WiIU!ski, Slawol11ir
Jadczk, Marcin Czyzewski, DariuszLuczaJc, Matcusz Wisniewskj, Tomasz
Mazurkiewicz, Krzysztof Siwek, f:-ukasz Opoiiczewski, Piotr Kilis, Ma
rek Kilis, tukusz Roman, Tomasz Wysocki, Jakub Sowiriski, Przemyslaw
Walczak. przcmysluw Sosnowski, RaInl Zalewski, Lukasz Ml)stows.ki,
Kamil Tmszkowski, Dominik L1b~da, MariuSl \Vojcnski,.ArJ<adiusu Zic

Rozgrywki pilkarskic w ktorych uezcstniczq zespoly z naszej gmi
ny prz~kroc:zyty jUl jesienny p6lmetck. Bardzo dobrze spisujq si~ pi!
karze Zbika.
Akluallie zajmuill3 micjsce w warszawskiej !idze okr«gowej i po
winni si~ powainie liezyc w drodze do powrotu do rv ligi.
1<6wnlcz wySIGpuj'lCY w rozgrywkaeh mazowieckiej klasy C pilka
r~c Plomicllia Nuna zajmujq 3 micjsce w tabeli i J)aJez'1 do scislcj
czolowki w iej klasic.
Gorzcj wiecJzic Slt; pilkarzom Wkry Cicksyn. W ciechaJlowskiej klasie
A aktualnie Z<..ljmujij lllllicjsce. (wyniki i tabcle w l1ast~pnym numerze).

BRYOZ

3-5. Tadeusz Czeremuzynski

29 wrzdniu w 110.1 i sporlowej w Nasielsku odbyt si~ silnie obsudzo
ny lumicj pal' w brydzu sportowym <) Puchar Prclcsu K.S. "Sparta".
Wzif;lo w nim udzial28 ulwodnik6w z Okr~gu CicchClllowskiego, z klo
rych I rzech legHymuje si~ tytulcm mistrza JJli~dzynarodowego, a kilku
tylulem misLrza krajowego. Na tym t.le slabo v,'ypadly pary z Nasiclska,
zajmujqc cZlery oslalnie rruejsca.
Nasielski tumicj zaliezany hyl do klasyfikacji "Grand Prix" Ciecha
nowskiego Zwi<\zku Brydia Sportowego i do klasyfikacji "Grand Prix"
Nasi Iska '200 I .
Zawody zorganizowal l{Jub Sporiowy "Sparta" Nasielsk.
Czol6wka tumieju i miejsca par nasielskich :
I.E. Karwowicz - S. Siwek (Ciechanow)
275 pkL (58,8%)
2.M. Art - P. Hondra (Plonsk)
265 pkt (56,6%)
3.J. HarIman - H: Nowak (Plonsk)
265 pkt (56,6%)
.1;);=

11.S Sotowicz - r. Wroblewski
12.T.CzeremuzyT'lski - G. Kosewskl
13.J. Czyzewski - M Osinski
14.P. Kowalski - G. NowifJsl'i

215pl(t
214 pkt
189 pkt
165 pk t

(45,9%)
(45,7%)
(40,4%)
(35,3%)

Klasyfikacja "Grand Pri. " Nasielskn '2001 po rozegrani sicdmiu
lurniej6w( z zalic.zeniem pil;'ciu nnjlcpszych wynlJ(ow ) :
1. Stanislaw Sotowic:l.
35 pkt
2. Murek H<;bccki
34 pkt

AM
pkt
pkt
pH
pkl
32 pkt
27 pkt
25 pkl
24 pkt
22 pkL

33
33
33
32,5

Piotr Kowalski
Grzcgorz Nowinski
6. PawdWr(lblew Jd
7. Dariu5z Wydra
8. Adam Duczman
9. Maciej OsiJ\ski
10. Janusz Czyzewski
11-12.WaJdemar Gnatkow~ki
Ja usz Wydra
13. I(rzyszlOf ivlichnowski
14. Adam Banasiuk
15. Teol!or Broduwski
16. lazef Dobrowolski
17-18. Cczarv Brwwwski
Andrze) ·Zuliitsld
19 Zbignicw Michalski
20. Jacek CzeremlizYll ki
Grzcgofl. Koscwski
22. J6zd KJasicki
23-24.Tadeusz Gqsiofowski
Wojciech Zaeiewski
25-26.Marian Chojnacki
KrzysZlof Turek

22 pk!

14,5
13,5
12,5
il,S
10,5

p:<l
pk\
pkl
pkl
pkl
10,5 pkt
9,5 pk!
6 pin
6 pl{l
4 pkt
2 pkt

2 pkl
] pkt
1 pkl
Opraeowal : Piotr Kowalsld
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