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ci. przedstawiciele zakladu wykonujCjcego zastosowane tu urz'ldze
nia, Spo!eczny Komitet Wodoci'lgowania Cieksyna i okoJicznych wsi. 

dokonczenie na sir. 6 

Dookola tyle blasku 

Shrum zycze1f, kol~d spiewnosc, 

Czy dal wszystkich SfJ prezenty? 

Ciggie, ciqgle ta niepewnosc ... ! 

Szanowni Paiistwo! 
Niech ten cudown~ pelen magii czas 
Swiq.t Boiego Narodzenia 
pruJniesie Mieszkancom naszej gminy wiele 
szczfsliwych wspomnien i doznan, 
a Nowy Rok 2002 
spelni wszystkie marzenia! 
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Wostatnich dniach listopada oddano do uiytku aUlomatyczmj sta

cj~ uzdatniaTlia wody w Cieksynie. Na uroczyslosc t'l przybyli przed· 
stawiciele gminnych wladz samorzCjdowych, ZGKiM - u, projektan

Wimieniu samorzqdu gminnego Stacj~ Uzdalniania Wady wCieksynie 
przejmuje burmistrz Bernard Mucha 
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W miesiqcu listopadzie na COlygodnio
wyeh spotkaniach Zarzijd Miejski rozpa
trywal w pierwszej kolejnosci projekty 
uchwal budi~towych i podatkowyeh na 

przyszly rok. Oprocz tych spraw omawiano 
biezqce problemy pojawiaj,!ee si~ w toku co
dziennych prac samorz'ldu gminnego. 

W dniu 6 Ustopada Zarz'ld rozpatrywal 
prGblem zagospodarowania obiektu po bylej 
Jednoslce Wojskowej w Chrcynnie. Radea 
prawny - pan SokoJnicki wyjasnial zawile 
kwestie prawne zwlCjzane z r6inymi sposo
bami zagospodarowania tego lerenu. W dlu
giej dyskusji poslanowiono zaproponowac 
Radzie Miejskiej do wyboru dwa rozwiqza
nia. Jedno umozliwia wydzieriawienie oferen
towi obieklu w calosci na zasadzie og61nej na 
okres co najmniej lat trzech. Drugie - to moi

.Iiwosc przekazania obieklu w uiylkowanie 
wieczyste Z obligatoryjnym wykupem nieru
chornoSci. Oba te rozwiqzania majq swoje 
wady i zalety. Kt6re zoslanie wybrane - 0 Iym 
zadecyduje Rada Miejska. 

ZaJZ'ld Miejski roz.patrzyl propozycje sta
wek b~dqcych podslawCj do ustalenia r6i:nych 
aplat podatkowych kt6re wnOSZq do SamOrlq
du mieszkancy naszej gminy. 

Przyj~to wartosc 35z1 jako cen ~ 1q zYla 
podstawa do obliczania podatku roJnego, 
0,40zl- to zaproponowana eena 1m kw. po
wierzchni mieszkalnej b~d4ca podstawq wy
miaru podatku od nicruchomosci, podalek od 
posiadanych psow - pllyj~ta propozycja 10 

30 zl za zwierzl(. Oplala administracyjna 
wartosc kwotowa w roku 2002 na poziomie 
z biei'lcego roku. 

Stawki podalku drogowego od srodk6w 
transportu - pozostaly by na obecnym pozio
mie lecz bez moiliwosci umorzenia podatku. 

Powyzsze propozycje zostaly skierowane 
do dalszych prac w Komisjach Rady Miejskiej. 

"Zarzqd Miejski prlygotowal na najbJiisztj 
'sesj~ Rally Miejskiej (28.11.2001) oproez 
wymi en ionych wyiej n astt;pu j'Ice pro; ekty 
uchwal: 
- w sprawie okrdlenia wysokosci diet dla 

ezlonk6w komisji przetargowej, 
- w sprawie przcdluienia funkcjonowania 

Zcspol6w Szkol nr 1,2,3, 
- w sprawie powolania Nasielskiego Cen

trum Kultury (centrum powstaloby na ba
zie Bibl.ioteki miejskiej i Nasielskiego 
Osrodka Kultury), 

- w sprawie zmi~n w budiecie w 2001 roku. 
Rozpatrzono pisma skierowane do larz,!

du. Dwa podania dotyczyly zezwolenia na 
sprzedai napoj6w alkoholowych . 

Wyrazono zgod~ p. A. Wicrzchoniowi ze 
Starych PieScir6g na dalszq sprzedai delalicz

nq wyzei wymienionych produktow w prowa
dzonym przez niego sklepie spozywczym. 

W drugim podaniu wyraiono 'lgod~ na 
przcdluzenie zezwolcnia na obrat hurtowy 
napojami alkoholowymi prowadzony przez 
p. A. Jan kowskiego w Nasi el sku. 

W dniu 15.11.Zarz'ld Miejski jeszcze raz 
powr6cil do sprawy przygotowania budielu 
na przyszly rok. Om6wiono wnioski przeka
zane przez Komisje Rady dotycz'lce przedsla
wionych przez Zarz'ld propozycji stawek po
datkowych. Wobec sprzeciwu, Komisji Rolnic
twa i Komisji Gospodarki i Budi.etu, na wy
SOk05C podstawy wymiaru podatku Zarz<jd 
postanowil przyj<\c kwot~ 34 zl za 1q zyta. 

Wysokosc podstawy podalku za pozostale 
grunLy - zaproponowano kwot~ 0,07z!. 

Zatwierd2.ono projekt uchwaly w sprawie 
okreslenia stawek podatku od srodk6w trans
porlu, przy uwzg1~dnieniu, ie z powyiszego 
podatku zwolnjone b~dq pojazdy Slraiy po
zarnych. 

Pani Aniela Rogalska - skal'bnik gmlny 
om6wila projekt budietu na przyszly rak 
w oparciu 0 dane tabelaryczilc. Dokonano 
analizy kwot pu obu stronach zapisu budie
towego - przychodach i wydalkach gminnych. 
laakceptowano wSl~pnq propozycj~ docho
du w wysokosci 20.654.790zl. Wydalki 'la
mkni~te zostaly w kwocie 19.144.790 a re
zcrw<! budietowa to 150.000 zl. Na realiza
cj~ zadan inwestycyjnych propollujc si~ prze
znaczyc kwot~ \.300.000 z1. 

Dyrektor M·GOPS - pani Alicja lYe przed· 
stawila propozycje zmian w Miejsko - Gmin
nym Programie przeciwdzjalania Alkoholi
zmowi w roku biezqcym. Wobec zaistnienia 
oszcz~dnoScj finansowych naleialoby sen
sownie zagospodarowac oszcz~dnosci. Pro
ponuje zakup samoehodu diu potrzeb Osrod
ka. Uiywany obecnie pojazd - 7-1etni "Polo
nez" - ze wzgllidu na stan techniczny powi
nien bye zmieniony na DOWY. W loku dysku
sji usta.lono ic nowy sumoch6d dla Osrodka 
Pomocy Spolecznej zoSlanic zaku piony zc 
srodk6w budietowych w roku przyszlym. 
Obecnie zaoszcz~dzonc pieni'ldze wespr'l 
dzialalnose biblioleki miejskiej. 

Nasllfpnego dnia Zarz'ld Miejski kontynu. 
owal obrady przygOlowu('lc materialy na ob
rady Rady Miejskiej. 

Kierownik - pani Maria Lewandowska 
przedstawila Zarz'ldowi projekt uchwaly w 
sprawie odrzueenia protestu do projektu 
zmiany w pJunie Zagospodal'Owania Prze
slrzennego dotycz'lcego wsi Lelewo. Odrzu
cony protest dotyczyl wniosk6w 0 zmian~ 

pneznaCl.cnia dzialek kt6re juz w 1989 roku 
zostaly przeznaezone pod budowl? wiejskjcj 
oczyszczalni sciek6w. 

Zarli\d Miejski l'Ozpalrzyl pisma skierowa
ne do lego gremjum. Wyrnil zgodl( na dalszq 
sprzedai. napOl alkoholowych w sklepach spo
zywezo - przemyslowych w Siemucy i Krzycz. 
kaell - Pienia,ikach. 

Zapoznano si~ z prosbq pani )ankowskiej 
i pana Smolillsklego 0 przedluzenie umowy 
dzieriuwy targowiska przy ul. Lipowej na 
nast~pne lata. Proponuje sil( przeprowadze
nie przetargu na prowadzenie targowiska. Jed
nocZeSnie wobec zainleresowania Zakladu 
Gospodarki l<omunalnej i Mieszkaniowej 
przejyciem tei targowicy na najblizszq posie
dzenie zaproszony zostanie dyreklor Zakla
du, kt6ry zaprezentuje swoje stanowisko w tej 
sprawie. 

Zarzqd Miej ski wysluchal inform acj i 
w sprawie dowozu dzieci do szk61 w Nasiel· 
sku. Postanowiono, ie w miar~ moiljwosci i 
wolnych miejsc w autobusie - opr6cz dzieci ze 
szk6l podstawowych b~d'l przywoione - bez
platnie· dzieci ze szk61 ponad podslawowych. 

22listopada - 11(\ kolejnym posiedzeniu zebral 
si~ ZarzCjd Miejski Zapoznano si~ z pisma
mi, kt6re wplyn~ly od oSlalniego Zarz'ldu. 
- Propozycjq Zakladu Uslug Wodnych 
z Mlawy 0 podniesienie od nowcgo roku sta· 
wek oplat za wod~ doslarczanq z SUW w Psu
cinie i wodoci'lg w Nunie 0 5.7% - lj. do 
1,87 zi. Propozycja ta zostanie przedstawio· 
na na scsji Rady rniejskiej. 

- Postilnowiono rozwiCjzac umowr: 0 niljem 
lokaJu na bi uro poselski e posl6w AWS pan 6w 
W. Arku szewskiego i M. Koilakiewicza, 
w zwi'lzku z wygasnh;ciem ich mandataw po
selskich. 

W zwi'lzku z pismem M-L.K.S. "Zbik" 
Nasielsk 0 wsparcie finansowe planowanej 
rozbudoVvy budynku na stadionie, postano
wiono zapoznac si~ ze stanem technicznym 
tego obieklu i iego wyl<on:yslanicm pod w2g)~
dem sportowym. 

lapoznano si~ Z ofert<1 p. 1. Ziemnicckic
go na wyw6z i ulyliz8Cjt; nieczystosci stalych 
i plynnych z terenu miasta i gminy Nasielsk. 
Oferta ta jest cenowo 0 10% niisza od cen 
kt6re obecnic obowiqzuj'l. 

Zarr."d wyrazil przekonanie ie trudno 
sprawowac nadzor nad pracCj wykonywan'l 
przez prywatnego uslugodawc<; w zwiqzku z 
czyrn bt;dq preferowane uslugi i czynnosci 
wykonywanc przcz samorz'ldowy Zaldad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowcj 
z Nasielska. o 
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28listopada 0 godz.10.OO rozpoczltla 

si~ xxx zwyczajna sesja Rady miejskiej 
w Nasielsku. W proponowanym POrzlld. 
ku obrad byly temaly: 

zwi<tzane z przygotowywanym budze
tern na 2002 rok, 

przyj~cie uchwal 0 odrzuceniu prote
stow mieszkancow Lelewa w sprawie 

zmiany Planu Zagospodarowania Prze
strzennego ich miejscowosci, 
ustalenia wysokoSci oplaty adiactmckiej, 
zmian w budiecie miasta i gminy Nasielsk 
w roku 2001, 
w sprawie przedluienia funkejonowania 
Zespol6w Szk61 na terenie miasta i gminy 
Nasielsk 
Jednym z wainiejszycn punkt6w tej sesji 

mialo bye spotkanie z przedstawieielami 
wladz samorzf\dowych powiatu Pultuskiego, 
kt6rzy mieli zapoznae naszyeh samorz'ldow. 
e6w z wurunkami funkcjonowania tego po
wiatu oraz jego osil\gni~ciami i bol'lezkami. 

Po otwarciu obrad przez przewodniczqce
go Rady p. Grzegorza Duehnowskiego i stwier
dzeniu prawomoenosci lego quorum przystlj
piano do zatwierdzenia porzljdku obrad. Rad
ny Stanislaw Tyc zgiosil wniosek 0 dodanie 
nowego punl<tu obrad uchwall( Rady Miejskiej 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo
tecznych z mieszkancami miaSla i gminy w 
sprawic dalszej przynaJeinoki do powiatu 
Nowy Dwor Mazowiecki lub ewentualnego 
akcesu do powialu pultuskiego. 

Mimo wyjasnien przewodnicz~cego Rady 
ii zgloszenie takiego wniosku powinno od
bye si~ co najmniej na 7 dni przed planowanq 
sesj~ ( zgodnie z rozporzqdzenicm 0 funkcjo
nowaniu samorz'ld6w gminnych)i z powodu 
lego jest on obecnie niezgodny z aktami wy
is~~go rz~du, Rada Miejska zadeeydowaJa 0 

wprowadzeniu go pod obrady sesji (10 glo
sow za, 6 przeciw) rozpatrywany bl(dzie po 
wyst'lpieniach goSci 2. Pulluska. 

Drugq zmianq wprowadzonq do porzqdku 
obrad na wniosek radnego Dublewskiego bylo 
przeniesienie odpowiedzi na inlerpelacje rad
nych zaraz po ich zgloszeniu. 

Protok61 z obrad poprzednicj XXIX sesji 
Rady Miejskiej przyj~to bez publicznego od
ezytywania informuj'lc ie jest do wglqdu dla 
zainteresowanycp, w biurze Rady w Urz~dzie 

Miejskim. 

W nast<;pnym punkeie zabrali glos miesz
kancy kt6rzy pr'.t.ybyli na ohrady. Pan Piekar
ski - soltys z Sienniey zwroeit sil( do obee
nych z zapytaniem dotyczqeym oswietlenia 
jego miejscowosci .Od wielu lat zglasza wnio
ski 0 wymianf;: lamp oswietleniowyeh. Do 
ohecncj chwili mimowielu zapewnien nie nie 
zostalo zrobione. Dmgi temat to gazyfikacja 
- zwlaszcza ze micszkaney Sienniey, Mogo
wa i Pieseirog (od strony "Instalu") jui kil

kakrotnie poniesli spore naklady finansowe 
na przygotowanie dokumentacji lej inwesty
eji. lrzecia sprawa to przesuni~cie srodkow 
inwestycyjnych z prae na ul.Siennickiej na 
wykonanie ulicy Pilsudskiego. 

Pani Nizinska poruszyla spraw~ czasu od
bywania obrad Rady Miejskiej W propozyeji 
swej wyraza opini~ ie sesje Rady powinny 
odbywae silt w doi wolne od pracy (soboty ) 
ewentualnie rozpocz~cie obrad powinno od
bywac si~ w godzinach popoludniowych. 
Wniosek sw6j uzasadnia tym ii. jest wielu 
mieszkancow kt6rzy ze wzgl~d6w zawoda
wyeh nie mogq uczestniczyc w obradach 
bardzo ch~tnie wzi~]j by w nieh udzial. 

Mieszkaniec ulicy Polnej zwr6dl si~ do ra
dy z kwestiC\ gazyfikacji tej uliey. Uzasadnia
jllc prosb~ nadmienil fakl, ze mieszkancy lej 
w ramach inicjatywy spolecznej calkowicie 
pokryli koszty wykonania dokumemaeji oraz 
wykonania prac przy kolektorze i przylqCZ8Ch 
wodoci~gowych na swej uliey. 
Obecnic licz'l na form~ rekompensaty ze stro
ny samorzqdu - czyli poloienie gazociqgu. 

Solt~ls Loreina r6wniez poruszyl temat 
os'Nietienia .W przypadku awarii zglaszajqcy 
odsylany jest z Plonska do Ciechanowa ida
lej do Mlawy. Mlawa kaie konlaklowac si~ 

ze swoim rejonem energetycznym - ezyli Pion· 
skiem i tak kolo si~ zamyka. Pyta - ezy Za
rz~d lub Burmistrz potrafi rozwiklae ten ba
lagan kompetencyjny dotyez<jey cnergetyki na 
naszym terenie? 

Poruszono tei tematy zwiqzane z wysypi
skiem i oczyszczalniq scic <ow - w jakiej fa
zie Sq prace inweslyeyjne lub pJ7.ctargowe. 

Odpowiedzi udzielil Burmistrz - 13. Mll
chao Spraw,\ Siennicy - nowe lampy oswie
tleniowe z iarowkami energooszczlidnymi 
instalowane Sq sukccsywnie na terenie calej 
gminy przez zaklad z Mlawy. B~dq monto
wane lei na Siennicy tak jak ustalila to ko
misja. Wobee problem6w jakie obecnie wy
st~pujq z energelykami Zarzqd Micjski wy. 
sle zaproszenic do prezesa Zakiadu Energe
tyeznego na najblizsz'l scsj<; Rady, by moc 
na micjscu omowic "'Ystc<puj1jce problemy. 
Zaklad Energetyczny jest monopolistq i pr6
buje narzueac swoje warunki wsp6ipraey. 
Musim~l razem rozwiqzac nasze problemy, 
rowniei Ie zwiqzane Z obstugll i usuwaniem 
awarii oswietlenia. W sprawie gazyfikacji 
musimy stwicrdzie i.e temat - bardw trudny 
i zloiony - utkn,\1 w miejscu, wobec spraw 
jakimi si~ zajmowalismy - to jest wysypisl~a 

odpad6w i oczyszczalni scick6w. Na te In
westycjc przeznaczone zostaly olbrzymic 
srodki finansowe. Teraz gdy rusza budowa 
wysypiska w Jask610wie, a miesi~ce grudzien 
i styczell s'l IVolniejsze dla Zarz'ldll od te
rnat6w inweslyeyjnych postaramy si~ ruszyc 
j przyjrzec moiliwosciom gazyfikacji nasze
go terenu. Waznc jesl lo dla wszystkich tak 
w Sienniey jak i na ul Polnej i ealej gminic. 

Uniewainienie picrwszego przetargll 
na wykonanie prac na wysypisku odpad6w 

i ogloszenie drugiego pozwolilo Zarz1\dowi 
Miejskiemu na wybranie lakiego oferenta klO
ry zapewnia tansze wykonanie lej inwestycji 
wraz 2. elementami dodatkOl,\'yn i lakimi jak: 
waga, samoch6d, kompaktor, co daje nam 
oszcz~dnosc rz~du 600.000 zl. Tak wi~c war
to byto nie spieszyc si~ tylko rozwaznie po
dejst do spolecznych pieni~dzy. 

Na dezyderat pani Nizinskiej odpowiedzial 
przewodniezqcy Rady. Nie jest mozliwe by 
Rada odbyv.'ala sesje w godzinaeh popolu· 
dniowych lub w dni wolne od pracy. Rada jako 
organ samoTZLjdowy zobligowany jest termi
nami ustawowymi oraz przepisami prawny
mi. W zwiijzku z powi'lzaniem Rady z Zarzq
dem oraz prac1j Urzl(du Miejskiego nie jest 
moiliwe by Rada odbywala swe sesje w dni 
kt6re pasujq mieszkaileom. Sesje Rady s'l 
otwarte i kto chee - moze przyjsc i silt im przy
sluchiw8C. 

o godz. 11.00 przybyli na sesj~ przedsta
wiciele samorzqdu powiatowego z Pultus 'a 
ze Starost'! Powiatu panem Tadeuszem NaJe
wujkiem. Razem z ni 1 przybyli pan Saraczyn 
-wiceSlarOSla powiatowy pan Strulynski 
przewodniczqcy Rady Powialll oraz IOwarzy
sz'!ey im kierownicy Wydzial6w Starosl\Va. 

Gosci powital Przewodniczqey Rady 1iej
skiej W Nasielsku - pan Duehnowski. Slwier· 
dzil, ie dla dobrej sqsiedzk.iej wspolpracy oraz 
blizszego poznania si~ i problemow, z kt6ry
mi boryka si~ powiat Pultuski oraz co ofemje 
nam nasielszcz3110m warto jest odbyc lakie 
spolkanie. 

Starosta dzi~kuj!le za zapros2cnic przypo
mnial zebranym, ze przed rozpocz~ciem re
formy administracji - kilka Jat temu - Rada 
lVliasta i Gminy w Nasielsku przyj~la llchwa
I~ 0 przynaleinoSci do powiatu i to lVeszlo w 
i.ycie. Decyzja 0 "powrocie" do Pultuska l11usi 
bye rozwaina i powszechna, poprzez wypo
wiedzenie si~ kDidego mjcszkanca. To musi 
bye consensus wszystkich sit politycznyeh. 

W tTzygodzinnej dyskusji gOSc:ie oelpo
wiadali na pytania zadawane przez radnyeh 
i mieszkallcOw Nasielska przedstawiajilc 
powiat Pultuski, swoje osiqgni~cia i pro· 
blemy. Wiele cmoeji wywolal tc nat funk· 
cjonowania SP ZOZ i jego dzialanie na 
lerenie Nasielska, przyszlosc Przychodni 
rejonowej w naszym midcic. Deeyzja 0 za· 
blokowaniu przejf(cia budynku przychod
ni zdrowia przez samorzqd nasielski i innc 
dziatania nie wzbudzily sympatii do Pul
tuska w naszym midcic. Przedslawi, j'lc 
perspektywy rozwojowe pOWialtl goscie 
podkreslali ukierunkowanie na agrot ury
styk~ wykorzystujijce poloienic Pultuska 
w dolinie Narwi oraz szkollliclwO wyisze 
oparte Il[l bazie WS 1-1. 

Po przerwie powr6cono do porz'ldku ob
rad Rady, rcaJizujqc kolejny punkt . wniosek 
o przeprowadzenie konsullileji spolecznych 
na temat zmiany przyllaleznosci do powiatu, 
Po dlugiej dyskusji i wyjasnieniaeh radcy 
prawnego przyj~to argumenlacj~ pl-.lewodni
CZ'leego Rady ze uchwala ta - aby mia!a umo
eowanie prawne i byla zgodna z obowi'izllj~- • 

I 
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cymi przepisami - moze bye poruszona przez 
Rad~ dopiero na nast~pnei sesji Rady. 

W interpelacjach radni pOluszaJi sprawy te
reou strzelnicy w Chrcynnie, stancm rozmow 
Zarz'ldu z przedstawicielami Poczty w spra
wie przejc:cia starego budynku poczly, poro
zumieniem zawartym pomir:dzy czasopismem 
samorz~dowym "Zycie Nasielska" a Nasiel
skim Towarzystwem Kulturalnym w sprawie 
wydawania "Notalnika Nasielskiego". 

Nast~pnie Burmistrz przedslawil informa
cjli 'na temat stanu prac Zarz<\du i kierunk6w 

'dzialania w sprawie Ulgospodarowania tere
nu w Chrcynnie. Przedstawiaj'lc dwie moiJi
wosci dzialaft prawnych sugerowal, ii najlep
szy kierunkiem byloby sprzedanie budynk6w 
wraz z uJamkowfj cz~sciq gruntu Ma to swoje 
wady i zalely. Radni dlugo dyskutowali nad tym 
lematem zasi~gaj'lc opinii radey prawnego 
pani Wiraiko. Postanowiono przygotowac na 
najbliisz'l sesj~ komplety dokument6w maj'l
cych ulatwie podjr:cie decyzji 0 przetargu. 

Pani Alicja Tye - dyreklor M-G.O P'S w 
Nasielsku przedstawila in£ormacj~ 0 sytuacji 
finansowej prowadzonego w jej plac6wce pro
gl'c mu profilaktyki antyalkoholowej. Vi wy
niku sprawnego dzialania udalo sir: zaoszcz~
dzic kwot« ok.28.000 z1. 
Przedstawiajllc na sesji ten fakt jednoczesnie 
sygnaIizuje potrzeb~ zakupu nowego samo
chodu dla Osrodka, proponuj'lc bywlasnie te 
pieni'ldze przeznaczyc na samoch6d. 

Na obecnej sesji radni przygotowywali si~ 

do uchwalenia budietu na rok 2002. Aby to 
uczynic przyjl}to pakiet uchwal oko10 budi:e
lowych, kt6re pozwoJ'I na okreslenie wyso
kOSci dochod6w w przyszlym blldiecic. Jest 

.to pnyj~cie ceny lq iyta dla cel6w wymiaru 
podatku rolnego (33 zl za1 q), stawki podat
ku od nieruchomOSci, stawki oplaly admini
stracyjnej oraz okreslenie stawki podalku od 
srodk6w transportu. 

Spore zamieszanic wywotaJ nast~pny 

punkt obrad w ktorym Zarzqd Miejski pro
ponowal odrzuccnie (leorelyczl1ie - slllszne
go) protes(u zloionego do plaau zagospoda
rowania przestrzennego dotyczqccgo \,\/si Le
lewo, a konkretn(e dzialki p. Gersa, na ktorej 
zapJanowano w przyszloki wybudowanie 
wicjskiej oczyszczalni sciek6w. Teoretycznie 
protest pana Gersa jest sluszny, bo szkoda 4,5 
heklara dzialki poloi:onej nad Wkr'l w pasie 
rekreacyjnym przeznaczac na obiekt, na kto
ry mozna przeznuczyc maksymalnie 0,5 ha. 
Lecz lak zostalo zapisane w Studium Uwa
runkowan Rozwoju gminy Nasielsk kilkana
scie lat temu, bez wiedzy wlascicieli dzialki. 
Aby naprawic ten bl'ld postanowiono wyslq
pic 0 zmianQ uwarunkowan Studium, a na 
obecnym etapie od•.wcie protest. 

Uchwalono przystqpienic do zmiilny Pla
nu··Zagospodarowania Przestrzenncgo wsi 

.Andzin, Wiktorowo, Nowiny. 
Rada Miejska zadecyuowata w formie 

uchwaly 0 przecltuzeniu dziaiania Zespolu 
Szk61 na terenie gminy. Wiqi.e si~ to z przygo
towaniami do novlego roku szkolnego 2002. 

o 

Na fotogra!i! starosta Adam Janas i Minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Celirlski 
Na zaproszenic starosty nowodworskiego w Nowym Dworze Mazowieekim przebywa! 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej CelifJ.ski. 
Spotkal si~ on z samo17.l\dowcami z calego powiatll i przedslawicielami osrodk6w kultllry, biblio
lek i r6inych stowarzyszeri regionalnych. 

W spotkaniu uezestniczyli przedstuwiciele nasieJskjego samorzqdu, z Paniq wice burmistrz 
Krystyn~ Raczkowskq i przewod.nicz[!cym rady Panem Grzegorzem Duchnowskim nil czele, oraz 
plac6wek kulturaJnych i stowarzyszefJ.. 

Podczas spotkania dyskutowano 0 sytuacji gospodarczej, politycznej i ckonomicznej pan
stwa, nie zabt'aklo tei glos6w 0 problemach z jakimi bydzic si~ spotykac i borykac kultura. 

Ministra CeJinskiego zainteresowala opuszczona przcz wojsl<o lwierdza modlil)ska, w I<t6rej 
mogloby powslac wiele plac6wek kulturalnych. 

Starosta nowodworski Adam Janas powiedzial, i.e powiat bytby sldonny utworzyc tam Powi a· 
towy Osrodek Kultul"y, a cz~:k obiektu llloina bytoby wykol'zystac na wyzszq uczeJniCi'. 

MS 

Wysta~a Mistrza Jana 
Nasielski malarz - amalor Jan Witkowski, klorcgo obrazy obcjrzcli Nasjc!szczanie, przcd 

kilku laty, na wystawic w kink Niwa, nada! malllje i zadziwia pit;kllC'11l swych prac mil()~ni
k6w maJars(wa. Ostalnio w pi~knej sceneri; klubu garnizonowcgo IV Modlinie odbyla siC; 
wystawa jcgo prac, na kt6rej Pan Jan pokazal obrazy jllZ wczesniej nama!ow,me, jak tei nowe, 
prosto z pod p~dzJa. 

Zainteresowanie wystaw,! byJo duic. prz}rb~!Ji na Ilj'! zaproszcni gOScic przcz organizatora 
wyslawy, oraz dUle gn)nO prlyjaci61 i znajomych Pana Jana Z Tusielska. Wystawc; zorganizowanq 
'w stylu salonowym upi9kszyla muzyka w wykonaniu studcntck Wyl.szcj Szkoly Muzyczncj. 
Mistrz Jan zapowicdzial si~ nil ponownll wystawr: \V Nasielsku. 
~r· 



Pijani na drodze 
11 listopada Boleslaw Z. mieszkaniec groiny 
Swiercze, jad'lC rowerem po spoiyciu alko
holu spowodowal kolizjr: drogow1j z prze
jeidiaj'lcym samochodem. Rowerzysta mial 
we krwi 1,05 promila alkoholu. 

19.1istopada w Pnjewie zatrzymano do kontroli 
drogowej kieruj'lcego Y/artburgiem" Roberta 
H. Mieszkllllca gminy SWiercze, kontrola wy
kazala, ie jest on w stanie nietrzeiwosci. AI· 
komat wykazal 2.01 promila alkoholu w wy· 
dychanym przez kierowc~ powietrzu. 

Kradzieze 
14.11. pracownicy ochrony "Elektroplastu" w 
Nasielsku zauwaiyli, ie na terenie zakladu 
nieznani sprawcy dokonali wlamania do rna· 
gazynu i przygotowalj sobie do WJlTliesienia 
8rtykuly elektrotechniczne 0 wartosei 7000 zl. 

20 listopada z nieznanych przyczyn na polu 
Tonlasza P z Bud Siennickich splon~la sterta 
'slomy wanosci 1000 zl. Przypuszczalnq przy· 
czyn1j poiaru bylo umyslne podpaJenie. 

Noc<! 21/22 Iistopada nieznani sprawcy do
konali wlamania do budynku gospodarczego 
Tadeusza T. w Krogulach. Skradli betoniar
k~, taczk~, cement i inne akcesoria budowla
ne 0 Iqcznej wartosci 3000 zt 

22 zgloszono na komisariat nasielski fakt kra
dzieiy w "Metal-Market" w Nasielsku. Nie
znani sprawcy ukradli 4 kompletne kola i 4 
opony z samochodu "Mazda" 0 lllcznej war
tosci 3600 zl. 

Noc,! 23/24 listapada llieznany sprawca do
kana! w!amania do domu Piotra W. w Cieksy
nie. Po wybiciu szyby w oknie wszedJ do miesz
kania sk1jd skradl pieniqdze w kwocie 1000 z1. 

Noc'l 25/26 listopada w Mlodzianowie nie
znani sprawcy wlamali si~ do budynku gospo
darczego na posesji Stanislawa M. Po ukr~
ceniu k.I6dki dostali silt do pomieszczenia sk'ld 
wyprowadzili klacz wartosci 5000 z1. 

26 lislopada firma "Kreks" sp. z 0.0. z Biel
ska Padlaskiego handlujqca artykulami do 
produkcji wlnkzej zglosila fakt, ie dw6ch 
mieszkanc6w naszej gminy - Bogumil i Alek
sander Z. pobrali nawozy szluczne 0 warta
Sci 7000 zl j unikajq dokonania zaplaty. 

Noc(l 28/29 listopada z planlacji iglak6w Win
centego P. w Budach Siennckich skradzione 
zostaly swierki srebrne w ilosci 60 szt. warte 
500z!. Podjlfte przez policjant6w z komisarla
(u w Nasielsku dzialania pozwolily ustalic 
sprawc~ tej kradzieiy - okazal sir: nim Mie
czyslaw M. z Nasielska. W trakcie przeszu
kania w miejscu zamieszkania zlodzieja zna
ieziono r6wniez inne drzewka (swierki) 0 

wartoki 300zl., kt6re zostaly skradzione z 
plantacji Marianny D. 

Noc1j z 1 na 2 grudnia nieznani sprawcy wla· 
mali siy do pomieszczen gospodarskich na 
posesji Wojciecha D. w Popowie Borow~:im. 

Skradzione zostaly ziemniaki, zboie, spawnr
'ka elektryczna, szlifierka i inne narzl;dzia 0 
11jcznej wartosci 3000zl. 

2grudnia w Popowie Borowym skradziony 2.0

stal zaparkowany przy posesji samoch6d "Po
lonez" wMtosci 7000 zl. b~dqcy wlasnosci'l 
Alcksandr<! G. Po kilku dniach odnaleziono 
pojazd na \erenie gminy Swiercze. Zostal tam 
porzucony przez zlod.z.iei po uprzcdnill1 rozsza
browaniu r6inyeh element6w samochodu. 

W.M. 

Z okazji 155 rocznicy uroclzin Henryka 
Sienkiewicza Miejsko Gminna Biblioteka Pu
buczna oglosila konkllrs plastyczny. Zostal on 

'zorganizowany w dw6ch gmpach wiekowych: 
10- 12 lat i 13 - 15 lal. 

W konkllrsic wzi~lo lIdzial 42 uczni6w ze 
szk6! z calej gminy. 
Podsllll1owanie koniwrsu i ogloszenie wyni. 
k6w nast'lpilo pod koniec Iistopada w nasiel
skiej bibliotece. 

Prace konkursowe ocenjalo Jury W skla
dzic: Anna Siwiec - dyreklor Miejsko Gmin
nej Biblioteki PublicZTlcj, Hanna Sotowicz
plastyk, Barbara KamiJ)ska - plastyk. 

W kaidej grupie nagrodzono po trzy pra
ce, oraz przyznano po lrzy wyr6inienia. 
Wynik.i: 
Grupa I 

1. Kruszewski Grzegorz SP D<;:binki 
2. Siwek Ewelina SP D~binki 

3, Majewska Olga Zesp61 Szk61 Nr2 Pie
scirogi 

wyr6znienia: 
1. Piekarska Syhvia
 

SP nr 2 Nasielsk
 

2.	 Stromecki Kamil
 
SP Nuna
 

3. Machnjak j\·1onika
 
Zesp61 Szk6! Cicksyn
 

Gnrpa II 
1, Ostaszewska JlIstyna 

Gimnazjum Cieksyn 
2.	 Milewska Joanna
 

Girnnazjum Pie' ·irogi
 
3. Domiala Alcksandra 

Gimnazjum Nasielsk 
wyr6inienia: 

1. Sokolnicka Patrycja
 
Gimnazjum Cieksyn
 

2. Przybysz Anna
 
Gimnazj um Nasiclsk
 

3. Dylewski Pawel
 
Gimnazjum Cieksyn
 

Konkur sponsorowaly ksi~garnia "Grater" i
 
sklep "Piotrus".
 
Ol'ganizator dzi~kuje sponsorom, oraz
 
wszystkim uczniorn biorqcym udzial w kon

kursie, i zyczy dalszych sllkccs6w.
 

:K~mlsariat PQlicji . 
teL 997, Nasjelsk 691-22-07\691-23-77 

Ochotn1cla Straz Poiarna 
tel. 998, . aSle!sk 691-22·g8 

fpogotowie Ratunkpwe 
teL 999, Nasielsk 693-09·91/ 

Pogotowie Gazowe 
tel. 091-22-22 

PogDlowle EnergelyczDe Naslelsk 
tel. 691-24-21
 
(po godz.15.00PJonsk - tel. 662-2.6-45)
 

Pogotowle WodoClaUIOlllre Nasie.lsk 
tel. 69'1-24-96 

Pogotowie Ratunkowe 
'wraz z ambulatorlUll1, dyiunije c\ilodobow6 

\V budynku Przychodni piby u1. Sportowej w 

Nasielskll. 

:Sfacja Opieki .. 'Centrum 
PieleDniarstwa Rodzinnego "Camas" 
'Diecezji Ptockiej 
Gabi11ef zabiegowy w "Starej }Jl'ebanii", 

ul. 2w1rk1 i Wigury 5 

tel. 693~14·28, czynny jest od poniedzialku 

do pj'ltku w godz. 7:30-19.00. 

W soboty, niedzieie i swit:(a czynny Jest 

wgodz. 8.00-10:00i 16.00-18.00 

Telekomunikaeja Polska 
Rozm6wnica t P SA czynna jest w dni po

wszednic i wpracllillUC 'oboty w godz.:, 7,00~ 

21.00. W wolne &qboty w godz. 8.00~J·4.00: 

WJtiedzieJe w godz. 9;00-11.00. 

Poezta Polska 
Ul""tqd Poczlowy Nasielsk-1 czynny je t VI dni 

pow1>"Zednie i w pracujqcesobot.y wgodz. 8.00

18.00. W soboty w goClz.8:00-L3.00. W nie

dziele Uilfld Vc>cztowy Jest hieczynny. 



Happening w Nasielsku 
,. . 

zuc pa enle 

Wogromnym ognisku na fargow;cy miejskiej palono atrapy papierosow i wszyslko 10, co 
zach'1calo do palenia. 

Haslo (0 najcz<;sciej pojawialo si<; na 
transparentach i planszach niesionych przez 
clzieci i mlodziei z nasielskich podstaw6wek, 
giT)'!nazjum i szk6l srednich. w dniu 15listo
pada. w czasie happeningu zorganizowane
go przez Sanepid, dyrekcje szk6l, jcdnostk~ 

OSP i wladz" samorzl\dowq. Jego cclem bylo 
przybliienic spoieczcnstwu miasta i gminy 
problemiltyki walki ze zgubnym nalogicm 
palenia papieros6w. 

Podobne imprezy mialy miejsce w wielu 
miastach naszego kraju. ponicwaz akeja "Rzue 

palenie" ma charakler ogolnopolski, a nawet 
mi~dzynarodowy j odbywala si<; w tym roku 
po raz jedenasly. Dzieil15lislOpada jesl Swia
towym Dnicm Rzucania Palcnia. Tcgoroczne 
haslo akcji: "Uwolnijmy nasze dzieei od dymu 
lytoniowego" wzywalo do ochrony najmlod
szyeh oel dynlLl tytonio\....ego. I nie chodzito tu 
tylko 0 10, aby dzicei nic paIily, ale i 0 to, aby 
c1orosli nie palili w otOezeni II dzieci. Chodzi tll 
lwlaszczll 0 tzw. P lenie bieme. 

W Polsce roelzi si~ ponael 100 lys. dzicci 
welychajqcych biernie dym lytoniowy. Skul· 

ki lego Sq widoczne. Dzicci Ie rodz,! si~ 0 

200 - 400 g. Izejsze ad dzicci I IV kt6rych 010

czeniu si" nie palL Cz~sciej ehorujq na ast
m~ i inne choroby ukladu oddechowego ezy 
ucha srodkowego. l3ierne palen ic od pocz~
cia do 4 roku zycia jest nlljwi~kszym zagro
icnicm dla zdrowia dzieei 

W ezasie lislopadowego happeningu 
dzieei i mlodziez poprzcz transparenty. pia
ka Iy. rozdawanie uJolek i r6Znego rodzaju 
material6w propagandowych zwracaly si~ 

do mieszkanc6w miasta i gminy 0 niepale
nie. Barwny poch6d przeszedl ulicami mia· 
sta. Final imprezy nas(ljpil na largowicy 
przy uL Sponowei. Spalono tu pot"zne 
atrapy papieros6w i wszystko to, co mogio 
zach~cat do palenill. 

Dobrzc byloby, aby lakze uczestnicy hap
peningu wzi~Jj sobie do serca to, co bylo na
pisane na transparentach i ulotkach, kt6rt z 
takim zaangazowaniem wr~ezali przcebod. 
niom i wkladali za wycieraczki samochod6w. 
Moze byl to pojedynezy przypadek, ale lui: 
po zakonczeniu imprezy spolkalem palqcc
go chlopca, kl6ry kilka minUl wczesniej wei
skal mi ealy pJik roznokolorowych ulotek z 
I'/elkimi Iytulami: "Rzuc. palenia" (a wie
dzial, ie ia nie pal~). Kiedy go zapytalem 0 

t~ sprzeeZllosc dcklaracji i c1.ynOw, odpowie
dzial mi, i to iui ostatni i w'~cej paIil nie 
b~dzie. Wierzt;, it tak bt;dzie. Szkoda tyl ko, 
ie tego ostatniego nie wyrzucil do ogniska 
113 targowicy przy ul. Sportowej. 

AZ 

Woda dla Cieksyna dokotlczenie ze sIr. 1 

Wybudowanie lei stacji jest picrwszym ela
rem wodoeiqgowania wsi poloionych wok61 
Cieksyna. Przewiduje sier, ic woda poplynie 
do 12 dni. W lym roku nie udalo si~ jeszcze 
wybudowac odcinka wodocii\gU, k(6rym po
plyn~laby woda do Zespotu Szk61 nr 3 i do 
budynku osrodka zdrowia. 

Urzqdzono punkl czerpania wody. Dz.i~ki 

tenm stacja b"dzie mogla pracowae i do cza
su uzyskania wyrnaganego obcl~iellja urz,\
dz~n, zabezpieczy je przed ewcntualnymi 
awariami. 

Obiekt \V Cicksynie powstal dzi~ki wsp61
nemu wysilkowi Gminy, Spolecznego Komi
letu WodociCjgowania Wsi w okolicach Ciek
synil, przy wsp6tudziaJe srodk6w Wojew6dz
kiego FundusZli Ochrony Srodowiska i Go
spodarki Woelnej w Warszawie. 

Oddanic suw - u w Cieksynie polqczone 
bylo z przcjticiem jej do eksploatacji przez 
Zarzqd Gospodarki Komunalncj i Micszka
niowej w Nasiclsku. 

AZ .Obiek[y Slacji Uzdafniania Wody wCieksynie -.~ 



Slfl!,.7 
Boru kowskich, dzicdzic6w Cieksyna. Szczqt
ki tego zamku zniszczyl, poszul<ujqc skar
bow, jeden z dziedzic6w, za naszych czasuw. 
Drzwi ielaznc tcgo zamku SlllZ4 do lizis do Borkowo 
zamykania skarbca koscielnego w Cieksynie, 

Wielu mieszkane6w naszej gminy zna 
wies Borkowo. Poloiona jest na Wysoczyi
nie Cieehanowskiej, Plyn'lca przez wies rze
ka Wkra i s'lsiaduj'lee z niil lasy zachl(caj'l 
do wypoclynku i kontaktu z przyrod'l. Ale 
ClY wszyscy znaj'l hislori~ tej miejscowosci 
i jej legendf! Wielu zapytanych odpowie, ie 

.toczyly sil( lU zacil(te walki w 1920 roku. A 
wj~ccj? Przeciez wieS ta znana jest jui od 
ponad sicdmiu wiek6w. Pierwsza wzmianka 
pochodzi z 1239 roku. Pierwotna nazwa wsi 
to Borukowo, zapewne wywodz'lca si~ ad 
imienia Boruka, 

Borukowo wraz z Cieksynem i Lelewem 
bylo wlasnosci q rodu Ziemakow. Znich to 
wywodzili si~ r6wniei Bielinscy, Borukow
scy, Lelewscy, Nosilscy. Powyiej wspomnia
ne wlasnosci nie stanov,rily ich jedynych d6br. 
Posiadali maj'ltki w BieJinie, G'lskach, Gost
kowie, Budziszynie, Smogorzewie, Sokolo
wie, a nawet w Nasidsku. 

Co znamienitsi przedstawiciele lego rodu 
piastowali doniosle funkcje. I tak: Ziemak z 
Ciek yna r. Smogorzewa byl pods'ldkiem 
(14221'.), serdzi!j ziemskim ciechanowskirn 
(14271'.). Jan Bielinski w latuch 1517 - 1530 
by] plebanem w Cieksynie, notariuszem na 
dworze Stanislawa i Jana ksi'lz'lt mazowiee
kich. Nasterpnie sekretarzem kr61ewskim. Po
nadto dzi~ki wstawiennictwu krolowej Bony 
dostal nominacj~ na biskupa piockiego. Nie
stety smiere (31 III 1546r.) przeszkodzila InU 

w obi~ciu beneficium. 
Jan z Borukowa (Borukowski) sprawowal 

funkcj<; lustratora kr61ewszczyzny na Ma
zowszu. Otrzymal takie wiele probostw i 
kanonii (plockq, poznaflskq, warszawskq). 
Byl biskupem przemyskim jak i podkancle
rzym na c!worlc Stefana Batorego. Po smierci 
13 IV 1584r, zostal pochowany w rodzinnej 
krypcie pod kosciotem w Cieksynie. Do dzis 
dnia jego epitafium znajdlljc si~ w koSciele. 
Jego brat Piotr zostal kanonikicm i opatem 
plockim. Prawdopodobnie to on byi funda
torem murowanego kosciola w Cieksynie. 
R6wniei i jego epitafiurn zdobi t4 swicltyni~. 

Jan i Piotr byli ostatnimi potomkami rodu 
Borukowskich. W czyjc f1~ce przeszlo Boru
kowo po smierci Borukowskich lrudno mi 
powiedziec. Bye moze dostalo sil( w posia
danic bocznej linii, kt6ra jeszcze iyla. Moic 
wlascicielami byli Bielinscy, Nosielscy lub 
Lelewscy'? Tego nie wicm. 

Mog~ powiedziec, i.e w roku 1662 dobra 
te nalezaly do Kazimierza Gumowskiego, 
podkomorL:ego zakroczymskiego. Zamieszki
wat je wlasciciel z dziesi~ciorgiem poddanych. 
Ma!a liczba micszkaileaw (a pr.::ypominam. 
i.e majqtek skladal si~ z Borkowa, Cieksyna i 

-Gawlowa) Swiadczy 0 tym, zc w ol<resie po
topu szwedzkiego ludnosc opuscila wies na 
skutek zniszczen lub lei ez~sc l nich sluzyla 
w pospolit.ym ruszeniu. Wlasnie z tych miej
scowosei i innych okolio:nych iolnierzc 
szwedzcy prllwdopodobnie zabierali zywnosc 
gdy stacjonowali pod Nowym Dworem Ma
wwieckim. Ieszcze dzis starsi mieszkancy 

opowiadajq postyszane od swoieh przodkow 
opowieSci, jakoby oddzial szwedzki "zadomo
wil" si~ rownici. w Cieksynie. ISLnieje jeszcze 
jedml ewentualnosc, iewlakiciel celowo za· 
niiyl Jiczbe< poddanych by moe zaplacic niz
szy podatek poglowny. 

Po utracie niepodleglosci w wyniku trze· 
cicgo rozbioru w 1795r. Borkowo dostalo si~ 

pod zab6r pruski. Ten stan rzeczy nie trwal 
dlugo, poniewai na aren~ mi~dzynarodowC! 

wkroczyl cesarz Francuzow Napoleon Bona
parte. W ezasie jego kampanii 24 xn 18061'. 
armia francuska, (dowodziii niq gen. Rapp, 
Marlaz, Lemarroys) pod Nasielskiem, zwy
cierzyla wojska rosyjskie dowodzone przez ks 
Ostermana i feldmarszillka Kamief.skoja. 
Gen. Dochturow wycofal si« z bronionej 
przez siebie przeprawy w Borkowie aby 
wspomoc rosyjsk4 armi~. Skorzystata z tego 
lekka kawaleria korpusu Augereau, kt6ra 
przeprawiwszy si~ ruszyla w kierunku Cie
chanowa. 

Po traktacie w lYliy (1807r,) i utworze
niu Ksi~stwa Warszawskiego, Borkowo zna
lazlo sit< w jego granicach, a nast~pnie w gra
nicach Kr61estwa Polskiego, Wlasnie z tego 
okresu zachowalo silil wiele informacji 0 Bor
kowie. Z calq pewnosciq mog~ napisac, ie w 
1827 roku \Vies Iiczyla 163 osoby zamiesz
kuiClce w 19 domach. W roku 1880, gdy dzie
dziccm by! Lasocki, w Borkowie mieszkalo 
239 os6b w 28 blldynkach. 

Zachowany opis, przedstawia Borkowo 
jako folwark nalcZqcy do dobr Cieksyn. Na 
gruntach Borkowa, pn)' granicy 7.. dobrami 
Bl~dowo znaj duje sir:; jezioro Kroezyn, a nad 
jeziorem gora, na kt6rej stat niegdys zamek 

Brak jakkhkolwick slad6w zamku, jak 
rowniei nazwa Borukowo - kojarzona z din
blem Barut,!, byly zapewne przyezynq po
wstania kqzqcej w tyeh stronach lcgcndy. 
Mawi ona, ie "na prawym brzegu rzeki 
(Wkry), naprzeciw wsi Lelewo, znajdujc siQ, 
niezbyt wielkie, lecz rybnc jczioro." Wedle 
legendy, "powstalo ono przez zapadni~cie sj~ 

rniasta, kt6re nazywalo si~ Kroc... Wten spo
sob t!umaczy si~ llazw~ poloionego niedale
ko miasta Zakroczym - niej ako Za Krocki em. 
Na popareie podan legendy opowiadaj'l tu
taj, ie czasami sJychac diwi~k dzwonow i 
glos organ6w z gl~bi jeziora; ie widziano 
Clamq krow~ z dzwonkiem z jeziora wycho
dz'lCC!; ie kiedys mnich, z siw'l brodq do zie
mi si~gaj '1C,!, sploszyl kobiety k'lpi<jce si~ 

wieczorem w jeziorze; na koniec, ie przed 
niezby( dawnymi czasy, obruszyly si~ w za
padlym miescie drzwi ielazne, wyplyn~ly na 
powierzehnil( jeziora, a kiedy osjadly na brze
gu zabrano Je i uzyto dla bocznego wejscia 
do kosciola w Cieksynie, gdzie si~ dzis jesz
cze znajdujlt.' 

Obie wojny swiatowe rowniez nie aminI;
ly Borkawa, Ale najsilniejsze pil(tno wywar
la obrona linii Wkry w 1920 roku. To wla
snie w Borkowie slacjonowalo wojsko pol
skie. Stqd lei 14 sierpnia nast'lpilo uderze
nie na Cieksyn i Nasielsk. W tyeh krylyC:C
nych dniach wojskiem dowodzil gen. Alek
sander OSi(lSki, 

Borkowo nie jest jedynq wsi'!, na terenie 
naszej gminy, z bogatym dorobkiem histo
rycznym. Ale z pewnosci'l godnq uwiecznie
nia i przypomnienia. 

DANIEL DALECKI 

Powstanie Listopadowe wNasielsku
 
W tym roku obchodzimy 171 rocznicc; powsta
nia Iistopadowego. Ja ehcialbym natomiast 
przypomniec czytclnikom drobny epizod z 
tego zrywu narodowego, Mysl<; tu oczywiscie 
o udziale w nim Nasielska. 
Miasto pozostaj'ice w bJiskiej odleglosci od 
Twierdzy Modlinskicj - wainego punktu Slra
tegicznego - rowniei znalazlo sil( w wirze 
dzialan wojennych. T\\lierdza obsadzona byla 
przcz wojska polskie w liczbie 7 tys. Oraz 
miala do dyspozycji 70 dzia\. Dow6dc'l. byl 
gen. Ledoehowski. 
Rosjanie, kt6rzy chcieli jq zdobyc za wsz-elk'l 
cen~, zajrnowali wiele rnia t w jej pobliiu. 16 
czerwea 1831 f. do dow6dcy Twierdzy dotar
la inJormacja, ie mieszkarky Nasiclska spo

, dziewajq sil( dw6ch oddzial6w rosyjskiego 
pulku piechoty. Wojska te nadeszJy nast~pnie 

od strony Golqdkowa. General Led6ehowski 
26 czerwca wysyla l1a rozpozn3nic do Nasiel
ska wojsko. W slJad jego wchodz'l batalion 
20 pulku piechoty Jiniowt:j, kt6rym dowodzil 
major Raczynski onn szwadron 8 pulku LIla
n6w pod dow(>dZlwem kapitana Bleszczyn
skiego. Wsparcie mialo ill! zapewnic 30 sape

row oraz dwa dziala. Dow6dztwo nad calC! 
akei'l obj'll pplk Piwnieki. Poprowadzil swej 
oddzial tak, ie ten omina) wszystkie posle
runki nieprzyjacielskie i przekroczywszy w 
br6d W1([(;: stanijl pod Nasielskicm, 

Wraz z nastaniel1l switu uderzyl na ob6z 
wroga. Zaskoczone wojska earskie ra(owaly 
si<; ucicczk'l. Wielu moskaJi poJeglo. do pol
skiej niewoli dostal sil( oficer rosyjski wraz z 
27 iolnierzami i 10 kozakami. Polacy slracili 
jednego towarzysza broni, a trzeeh it nych 
zostalo rannych, Czyn ten pozwolil !lie (ylko 
na odbicie Nasielska z, r'lk rosyjskich. Ullloi
liwil takie dokladne rozpoznanie stanowisk i 
ruch(w wojsk nieprzyjaciclskich. 
Wsierpniu dow6dea pospolitego ruszenia pik 
August Zawadzki obral Nasielsk za siedzib~ 

swojej kwatery gJownej. To stqd wydawal ode
zwy do wladz administracyjnych i mianowal 
dow6dc6w ok~gov.'ych. 

Jak widac z powyiszych zdan Nasielsk nigdy 
nie stat na uboczu. Miasto bralo aktywny 
udzial w dzialaniach maj,!cych przywrocic 
Sllwertnnosc pmistw<l poiskiego. 

DANIEL DALECKI 



Mikolajkowy 
ST1~,. S 

koneert roekowy
 
6 grudnia w nasielskirn kinie odby1 

si~ kolejny koncert rockowy. Tym razem 
pretekstem do zorganizowania impre
zy byty mikolajki - st1\d nazwa. 
Publicznosc, jak zwykle, dopisata. I 0 

godz. 18.15 - zacz~lo si~. 

Jako pierwszy na scenie pojawili si~ 
gospodarze. czyli nasielski zesp61 Hey
day. 0 tej grllpie pisalern w poprzednim 
numerze naszej gazety, wi~c dodam tyl
ko, i.e zesp61 ten z koncertu na koncert 
robi nlewiarygodne post~py. Jednym sto
wern, kto nie styszal - niech i.atuje. 

Nast~pnie na scenie zainstalowala si~ 

grupa Frog on z Warszawy. To zespol, 
kt6ry styszalem po raz pierwszy, mimo 
to zrobili na mnie ina calej publicznosc 
duze wraienie. Zespol reprezentuje na· 
pr&wd~ wysoki poziorn techniczny, jest 

.bardzo dobrze zgrany (czyli muzycy so
bie nie przeszkadzajq :)), a ieh kompo
zyeje i arani.aeje, to nie mniej ni wi~eej 

- majstersztyk. Szezeg61nie spodobal mi 
si~ ostatni utw6r Freedom, kt6ry poeho
dzi z ieb drugiego demo nagranego w 
styezniu 2001. Zesp6t wyst1\pil w skIa
dzie:Piotr Galqzka - gitara wokal, 
Krzysztof Staluszka - gitara Maciej Ka
wecki - bas, Sebastian Parulski - per
kusja. Po wi~cej informacji na temat t j 
grllpy, zaprasz'am na ieh stron~ inter
netow'l: h up:/ /strony. wp.pl/wp/fro
groek/. 

Jako ostatni, na scenie pojawit siv ze
spot Swamp z Ploilska. Ta grupa gosci
lajuz w naszym miasteczku, najednym 
z poprzednich koncert6w. Od tego eza
su zmienit si~ nieco sklad zaspotu, mia
nowicie do zespotu dolqczy! nowy per
kusista - Darek (Pepciak). To chyba naj· 
bardziej doswiadezony zespotjaki mo
glismy ogl<jdac 6 grudnia na nasielskiej 
seenie. Grupa rna juz za sobq koneerty 
przed takimi zespolami jak Acid Drin
kers, Apatia ezy Pidzama Porno. Nic 
wive dziwnego, ze publicznosc po pro
stu nie ehciala ieh "puscic" ze seeny (bi
sowali '1 razy). Zapraszam r6wniei na 
ieh stronk~ - http://www.swampy.prv.pl/ 

Koncert ehyba mozna zaliczyc do 
lIdanych imprez. ym bardziej, i.e w 
koncu organizator6w byto stac na wy
poiyczenie dobrego sprz~tu nagtasnia
jqeego. 

W tym miejsell organizatorzy ser
decznie dzi~klljq panu Jackowi Rucin
skiemu, bez ktorego pomoey nasielskie 
koneerty na pewno nie wyglqdatyby tak 
kolorowo i efekrownie. 

Mam nadziej~, ie kolejny koneert, 
kt6ry odb~dzie si~ jllZ w styczniu i na 
ktory jui serdeeznie wszystkich zapra
szam, b~dzie rowniez tak udany. 

.'I1AT 

Na fotografii Zesp61 ,.FROG ON" 

REPERTUAR FILMOWY 

KINO IINIWA" 
19 - 23.12.2001. 

"Wied:lmin"
 
fantasy, prod. polskiej. godz.18°O
 

28 - 30.12.2001. 
"Mali agenci" 
komedia kryminalna, prod USA, godz.17°O 
Film w polskiej wersji j~zykowej. 

"Zwierzak"
 
komedia kryminalna, prod.USA,godz.1900
 

04 - 06.01.2002 
"Psy i koty" komedia dJa dzieci , prod. USA, 
godz.1700 

Film ,v polskiej wersji i~zykowej 

"Zwierzak" Sympatyczny "policjant biurko
wy" lT1aI'ZY 0 tym by zostac prawdziwq gUnq 
wk jak jego ojciec. Podczas nocnego dyzuru 
wykOJ-lysluje nadarzajqc'l si" S2ans~ i bez 
wsparcia innych, rusza by areszlowac sprilw, 
cow rabunku. W trakcic nieudanego poscigu 
powoduje groznq kraks~ samochodow'l. Z 
wmku pojazdu ratuje go przypadkowy pne
chodzien. Niebawem wraca do pracy w policji 
nie wie jednak ie jest pl'OduktclTl szar atali
skich praktyk szalonego genetyka. Ludzka 
powloka luyje w soble kombinacj~ zwierzc;cych 
organ6w: lwu, szympansa, psa, kota. Sohater 
cwje w sobie nadludzkq sil~ i sprawnosc lecz. 
nie zna przyczyny (yeh przeobraicn... 

Rezyseria Luke Greenfield, wJ'sr~plliq: Rob 
Szneider, Coleen Haskell, Edward Asner. Czas 
projekcji 84 mill. 

~ ~ * 
"Psy i koty" Psy i koty nigdy za sob'1 nie 
przepada!y - to wiedz<j chyba wszys yale <Ii 
do tej pory chyba nikt nie zelawuJ sobie spra· 
wy, ie poscigi, powarkiwania, drobne bojki, 
stroszenie siersci to nie wojna. Za to teraz 
szalony kot perski Pan Tinkles zumierza pod
jqe walkr: z psim rodem i przeji\c wladz~ nad 
swiatem (ym samym nad Judimi. Biedni lu
dzie nie maj,! pojycia ie ich los spocz}/wa w 
rykach (to znaczy w lapkach) najwierniej
szych przyjaci'6l: kundli, pudli, jamnik6w i 
O\\iczark6w. Jed nYIll z psich dow()dcow zosta
jc szczcniak Lou. Los swiata spoczywa w lap
kach jednego malego szczeniaczka. ezy Lou 
ucla si~ ocalie ludzkosc. 

Rd.yseria Lawrence Gutennall, W}'S!fPU

jq - let! Goidblum, Elizabeth Jler}~ins, Alexan
der Pollock oraz bardzo sympalyczne (i nie) 
pTZer6zne koty i psy. 

Czas projekcji 87 min. Film w polshiej •wersji jfzykowej. 



LIGA OKR~GOWA 
Dobiegly kOI'lca rozgryw!<i Ligi Okr~gowej w brydzu sportowym, 

w kt6rych brala udzial druzyna K.S. "Sparta". Po slabym poczqtku 
sezonu, w drugiej rundzie gra byla bardziej skuteczna, co pozwolilo 
ostatecznie na z..j~cie 6 miejsca w stawce 10 druZyn. RozegraJismy 
18 meczy 24-rozdaniowych na szekiu zjazdach ligi. OdnolowaJismy 
7 zwyci~slw, 3 remisy i 8 poraick. Zespol "Sparty" wysl~powal w 
skladzie; Adam Duczman, Waldemar Gnatkowski, Piotr Kowalski, 
Grzegorz Nowinski, Marek Rl(becki, Pawel Wr6blewski, Janusz Wy
dra, Stanislaw Sotowicz. 

Wyniki uzyskane przez K.S. "Sparta" w sezonie 2001. 

"Sparta"·- "Erste" Ciechan6w 7: 23 11 : 19 
"Sparta"  "Ringo" r Plonsk 15: 15 11 : 19 
"Sparta" - "Ringo" II Plonsk 13 : 17 15: 15 
"Sparta" - "Sona" Nowe Miasto 25: 4 25; 5 
"Sparta" - "Swit" Ciechanow 16; 14 22: 8 
"Sparta"  "Wkra" ] Zuromin 4: 25 13; 17 

."Sparta"  "W1<ra" S Zuromin 9:21 15: 15 
"Sparta"  "I LO" Ciechan6w 24: 6 25: 0 
"Sparta"  "Global" Ciechan6w 17 : 13 o :25 

Klasyfikacja ligi okn~gowej w brydiu sportowym po rundzie za
sadniczej: 

1. "Wkra" J Zuromin	 367 pkt 
2. "Ringo" I Plonsk	 347 pkl 
3. "Wkra" S Zuromin	 341 pkt 
4. "Swit" Ciechan6w	 306 pkl 
5. "Global" Ciechanow	 279 pkl 
6. "Sparta" Nasielsk	 267 pkt 
7. "Erste" Ciechanow	 238 pkl 
S. "Ringo" [j Plonsk	 195 p),t 
9. "I La" Ciechan6w	 127 pkt 
10. "Sona" Nowe Miasto	 118 pkt 

W rozgrywkach baraiowych 0 wejscic do trzeciej ligi wzi9ly udzial 
dwie pierwsze druiyny. Awans uzyskal zesp61 z Plonska. 

REPERTUAR FILMOWY KINO uN WAn 
"Wiedzmin" - Odrazajqcc widlogony, mastikory, zeugle buszujqce 

.po smielnikach to zmutowane potwory doskonale przystosowane do 
otaczajqcych je warunkow. Nie boj" silt ehorob, zanieczyszczen, nie 
drzq przed czarami. Lykaj'l si~ tylko wiedimin6w. 

Porwani jako dzieci przyszli 'wiedzmini przechodzq skomplikowane 
zmiany psychiczne i fizyczne stajqc siy zimnymi, pozbawionymi uezuc
bardzo sprawnymi maszynamj do zabijania pOlworow. Geralt z Rivi rna 
moc wiedimina i slara si~ 'lye w zgodzie z kodeksem \viedzminskim ale 
jcdnoczesnie mysli ,czuje i derpj jak zwykly czlowiek. Odrzucony prlez 
klan wiedimin6w, Geraft jest zdany \\1Y1qcznie na siebie.Za pieni(\dze 
zabija niebezpieczne strzygi, bazyliszki, wampiry, chot w gru ncie rzeczy 
Ie przerazaj'lce stwory bywajq duZo mnicj niebezpieczne niz ... ludzie. 

ReZysen'a- !\J!({,TeJ, Brodzhi, muryka Grzegorz Ciechowskj, wyst{l
pujq: Michal Zebrowski, Graiyna Wo{szczak, Zbigniew Zamachow
shi, Anna Dymna. Czas pTojekcji140 min. 

~	 ~ .
 
"Mali agenci" W tajemniczych okolicznosciach znikn kilkoro agen
tow Operac~~nych Sluzb SpecjaJnych. Podejrzenie pada na \echnocza
rodzieja, gwi81d~ telewizyjnych program6w dJa dzicci Fegam Floopa. Z 
misjq szpicgowskq zoslaje wyslane malienslwo Cortez6w. Wpadajq jed
mk w n;ce Floopa i Minjona - naukowca-szalenca, Idory pracuje nad 
armiq dzieci-l'OboI6w. Losy zaginionych agent6w i calego s\,;l'jata leiq w 
fl(kach dwojki dzicci Cortezow -12-letniej Carmen i 8-JetniegojuniegQ. 

Reiyseria Rnbert Rodrigez, uryst?pujq: Alan Cuming, Alexa Vega, 
Daryl Sabara. Czas pTojekcji 88 mill. Film w polskiej wersji jrzykowej. 

III	 NASIELSKI TURNIEJ PAR
 
W dniu 9listopada w hali sportowej w Nasielsku odbyl siC( "III Na

sielski turniej par w brydiu sponowym" organizowany z okazji Na
rodowego Swi~ta Niepodleg!oSci przez K.S. "Sparta". 

W zawodach wzi~lo udzial14 par, w tym pi~c z Pultuska i jedna z 
Nowego Miasta. Rywalizacjli zdominowali koledzy z Pultuska, k16
rzy zaj~li miejsca od 2 do 6. lYm bardziej cieszy zwycj~stwo pary 
reprezentujqcej Nasielsk. Piolr Kowalski i Grzegorz Nowinski zaj
muj'lc pierwsze miejsce w lym !icznie i silnie obsadzonym turnieju, 
objC(li prowadzenie w kJasyfikacji "Grand Prix" Nasielska '2001. 

\Vyniki "iii Nasielskiego Turnieju Par w Brydzu Sportowym" or
ganizowanego z okazji Narodowego Swi~ta Niepodleglosci przez K.S. 
"Sparta". 

l.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowinski 190 pkt (60,9%) 
2.Piolr Duszczyk i Wladyslaw Popko 179 pkt (57,4%) 
3.Wojciech Borczyftski j Dariusz Sladnik 174 pkt (55,8%) 
4.Marek Chrzanowski i Gnegorz Sniadowski 170 pkl (54,5%) 
5.Henryk Bednarek i Dariusz Kowalski 169 pkt (54,2%) 
6.l\'larek Duszczyk i Piotr t.uniewski 167 pl(t (53,5%) 
7.Stanislaw Solowicz i Pawel Wroblewski 166 pkt (53,2%) 
8.Adam Banasiuk j Grzegorz Kosewski 162 pkt (51,9%) 
9.Tadeusz Gqsiorowski i Waldemar Gnatkowski 159 pkt (51,0%) 
10.Tadeusz Czeremuiynski j Marek R~becki 154 pkt (49,4%) 
l1.Janusz Czyzewski i Madej Osinski 149 pkt (47,8%) 
12.Alicja Bartosik i ]erzy Krzeminski 138 pkt (44,2%) 
13.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski 115 pkt (36,9%) 
14.J6zef Dobrowolsld i Zbigniew Michalski 102 pkt (32,7%) 

Klasyfikacja "Grand Prix" Nasielska '2001 po rozegraniu dzie
wi~ciu lurniej6w (z zaliczeniem siedmiu najlepszych wynik6w): 

1-2.	 Piotr Kowalski 53 pkt 
Grzegorz Nowinski 53 pkt 

3.	 Stanislaw Sotowicz 47 pkt 
4.	 Marek Rt;becki 46 pkt 
5.	 Tadeusz Czeremuiyilski 45 pkt 
6.	 Pawd Wr6blew ki 44,5 pkt 
7.	 Dariusz Wydra 34 pk\ 
8.	 Maciej Osinski 33 pkt 
9.	 Janusz Czyzewski 32 pkl 
10.	 Waldemar Gnatkowski 28 pkl 
11.	 Adam Duczman 27 pkt 
12.	 Janusz Wydra 22 pkt 
13.	 Adam Banasiuk 20,5 pkt 
14.	 Krzyszto[ Michnowski 17,5 pkt 
15.	 Teodor Brodowski 16,5 pkt 

OPRACOWAl : PIOTR KOWALSKI 

WYNAJM~ LOKAL NA SKLEP LUB INNA
 
DZIAtALNOSC.
 

BARDZO DOBRY PUNKT . RYNEK 22.
 

MOZLIWOSC ZAKUPIENIA PElNEGO WYPOSAiENIA
 
SKLEPU SPOzYwCZEGO.
 

TEL 691 2508 LUB 6931 903
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MI' AlY~ 
BUDOWLAN 
CEMENT, VVAPNO, PUSTAKI
 

CEGi:...A KLINKIEROVVA
 
STVROPIAN, STVROSUPREMA
 

VVEI:.NA MINERALNA, PAPA
 
OTVVORV I OSCIE2NICE
 

USI:.UGI: ROZt.ADUNEK WIDLAKIEM 
NAWOZV SZTUCZNE 

. R szard Br skiewicz 
NosJelsk, ul. Nowa Wies 27, tel. 691 2892 

P LA KI, KOSIARKI
 
Sprzedaz-Naprawa-Gwarancja leJ 

IelHusqvama 

P.H.U. MIL-MA 
05-191 Nasielsk3, Siennica, ui. Ogrodowa 17 tel. (0-23) 691 2303 

Transport: 
o Zwiru 
o piasku (czarnoziem) 

Wykonujemy ustugi: 
o koparkq 
o tadowarkq 
o r6wniarkq 
o dZwigiem 
o walcem drogowym 
o wyburzanie i rozbiorka budynk6w 

ul. KoleJ-owa 1 teLlfax (0-23) 69 31 753 
tef.kom 0-602 196 717 

05-191 Nasielsk tel.dom (0-23) 69 31 136 

KREDYTY SAMOCHODOWE
 

UBEZPIECZENIA ZYCIOWE
 
I MAJI\TKOWE
 

USlUGI KSII;GOWO-FINANSOWE
 

Eltbieta Fijalska 
ul. Kr~ta 13 tel. 0-23 691 23 12 
05-190 Nasielsk kom. 0 603 873 897 

aa 

STANDARD 

Nasielsk, ul.Warszawska 18 A 

Sl'-r%~t l'1aj1el's%'icl1 fi-r»1 
ZAKIJPV IJ NAS ZAWSZI~ IJItANIU 

'fELI!~ONl' PlusV ~-~ 
KO~IORKO"TI~ .SM WIZ.JA TV 

t~ lo~j ~~ ~~ 
" * Przed.i.,;:bior.~o 

Instalacyjno-BudOW'lane

iiII~ 1* 
ul. Mieszka I nr.2, 06-190 Nasfelsk 

tel. (0-23) 681 2390, rax (0-23) 691 21 90.0-604-65-99-90 

Oferujelly Isfugi wzakresie 
'X' Budow\, obiek16w mieszkalnych i plZemysloYrfch Zmatenal6w Wlasnych i powierzonych 
'St Remont6w kapilalnych bUdynk6w, adaptacji pomieszczeil i ich wyposa1enia 11'9 potr2eb klienta 
'Sf Sieci i przyl~cza wodocii\9owe, usrugi transportowe, \I'Ykopy, rooo!)' ziemne 
'St Instalacji 00, wodnohnalizacyjnych, gazowych ielektrycznych, ukladanie kostki brukowej 

SA 
flrzedsl~blorstwoProdukcyJno-Handlowe K.Gogolewskl s.c. 

.......UD 05-190 Nasielsk ul. Bro~lnek 7 leL {023)6912415 tellfax (023)6930630 

Producent Rur PVC i Ksztattek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi sprzedai. hurtowq i delalicznq 
artykul6w hydrauliczno-sanitarnych takich jak: 
Grzejniki; piece: zawory; gJowice; pompy; baterie 
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidety; pisuary; deski; 
dol nopl uki; 96rn OpfU ki; brodzi ki; zlewozmywa ki; 
rury-ksztaltki miedziane, pJastykowe, OC, PE, KISAN; 
tenny; bojlety; wodomierze; okapy kuchenne; rynny: 
wlazy;nawiertki; systemy wenlylacji; suszarki lazienkowe 

PRZYJDZ - SPRAWDZ
 
I KUP NAJTANIEJ
 

Zapraszamy 
Poniedziafek - Piqtek ad 6°0 do 2000 

ad 8 00Sobota do 16°0 
Kompleksowe rozwiqzania kanalizacji 

wewn~trznej i zewn~lrznej, technik grzewczych i wodnych 
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ZAKUPY U NAS ZAWSZE UDANE
 

Slaprasdtamy
 



Ul"Zlld Micjski w asielsku zaprasl'" Nasielskie Zaklady Pracy 
do udLialu w Lidze Halowej Pilki 'oinej 0 Puchar Burmistna 
Nasielska. Rozgrywki rozpoczo'l si~ w slyczniu 2002r. 

ZgJoszenia prosimy kierowac osobikie lub lelefonicwie do 
dnia 30 grudnja do UMiG Nasielsk leI. 69127 29lub 6912664 
p. Andnej Malon. 

Wszel kic in formacje dOlyo4ce uczest nictwa b~d'l przellaulnc 
za.inleresowanym w reguJaminie. 

W rankingu najlcpszych sll'Zclc6w prowadz'l: 
7 bramck - ViTieslaw Filipowi z - Sanibud 
6 bramek - Marek PruSlnowski - Sportowa 
6 bramek - Damian Domala - Elektro - Plast 

5. Manhattan 6 7 
6. Kosc\ 0 6 7 
7. Ldna 6 0 

10:16 
8:13 
6:16 
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I Z OPY 

w asie s u
 

W listopadzie br. kr6tk<! wizyt!; w Nasielsku zloiyl aktualny dwu
krolny mislrz Europy juniorow w lenisic Slolowym Daniel G6rak, 
kl6ry pnebywal goscinnie u swcgo serdecznego przyjaciela Krzysz
tofa Stamirowskiego. 

Zar6wno Daniel jak i Knyszlof obecnic reprezentuj'l czolowy klub 
polskicj ckslraklasy Gaz Polski Zielona G6ra i przcbywaj'l w OSrod
ku PrzygotOWi1l1 OJimpijskich w Drzonkowic. 

Na tegorocznych Mistrzostwach Polski junior6w razem wyslqpijj 
w deblu i w wrnieju druzynov.'YJn, nie mai'lc sobie r6wnych. Zdobyli 
dWil :z.lole metlale i tytuly Mislrz6w Polski Wobu lurniejach. Daniel 
zdobyl r6w 11 iei zloty medal w tumieju indywidualnym i srebmy w grze 
micszanej. 

POlwierdzeniem klasy Daniela byly Mislrzostwa Eurory, na kt6· 
rych zdobyl zloty medal w turnicju indywidualnym i razem ze Szwe
dem Svensoncm, w deblu. 

przy okazji wizyty spolkal silt z nadziej'l l1<tsielskicgo lenisa stolo
wego, czolowym iakiem MazowszO:l, dziesiycioletnim Mateuszcm Nie
drielskim, kt6remu udzielil \....iclu cennych wskaz6wck. 

MS. 

Na Idlcclu od lewe/: 
KrzySZlof Stamirowski, Mateusz Niedzielski I Daniel G6rax 

PIt.KA NOZNA 

Tabela rozgrywek Ugi Junior6w Mfodszych po 13 kolejce 1 rundy. 
T~c7.a Plonsk 12 31 56 18 
Zaicz Pruszkow ]2 31 44 12 
MKS Mlawa 12 25 48 14 
J,.egia 12 20 34 19 
Zbik Nasielsk 12 20 33 27 

i}. JOz .r Ursus 12 71 

Tabela rozgrywek Ligi Trampkarzy pO 13 kolejce 1 fundy. 
Gwardia 11 33 62 12 
Ok cic 11 27 39 23 
~OSiR Wyszk6w 11 25 5 21 
Zbik II 24 45 .1·'I 

12. Korona Jad6w 11 4 14 59 

Tabela rozgrywek lIgi Mfodzlk6w po 9 kole)ce 1 fundy 
8 22 33 3 

21 38 9 
8 18 22 

Junak 8 3 5 37 

Tabela rozgrywek Ligi Zak6w po 11 kolejce 1 fundy 
1 Marcovia 11 31 45 6 
~. rolfa . 1 25 50 12 
3. Legionovia 11 23 26 7 
4. GKPl1 r 6w k 11 23 17 14 
5. Salos 1) 19 30 34 
6. Oilel TPD 1) 1 22 16 
7. Hura an Wolomin 1] 13 21 1~ 

8. OsiR S<:rock 11 13 22 31 
9. Zbik 11 12 11 21 

12 UKS Piaski Legionowo II 6 42 

PIt.KA NOZNA 

z6stki 
W lCgoroL~znej cdycji Ligi Sz6stck bierlc udzial siedcm druzyn. Po 

rtmdzic jcsiennej syluacja w tabeli prLcdslawia si~ nasLCrPuj'lCo: 
1. Sanibud 6 14 23:8 
2.Sportowa 6 11 I7:!! 
3. Warszawianka 6 11 15: 13 
4, Elcktro~Plasl 6 8 13: 13 


