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Idea nawiqzy\\'ania slalych kontakt6w bliiniaczych poruiQdzy spo
lecznosciami lokalnymi powstala tui po zakoriczcniu II wojny swiato
wej. Jej eelem bylo pojednanie, przezwycit:ienic wzajemnej wrogoSci i 
zniesienie spowodowanych przez wojn~ barier pomi~dzy Ilurodami. Za
uwazono, ie dui'l roj~ w 1yro proccsie mog'l odegrac miasta i grniny. W 
tyIii ezasic zostalo nawiqzanych wiele kontakt6w bliiniaczych pomi~-

-dzy franeuskimi i niemieckimi mia tarni. W ciqgu 50 lat ad utworzenia 
pierv..-·szego partnerstwa powstalo ieh ponad 2,100. Dzisiaj idea pojed
nania nie jest jui jedynq rnotywacjq do podpisywania akt6w panner
stwa. Jednocz'lca si~ Europa i perspektywy rozszerzenia Unii Ellropej
skiej 0 parlstwa Europy Srodkowej j Wsehodniej stwarzaj"l nowe 11Ory
zonty diu wspolpracy partnerskiej. Db europejskiego procesu integra
cYinego wazne jest, aby idea Europy byla obecna w scrcaeh i umyslach 
jej obywateli, Praces ten nie moze wynikac jedynie z inicjatywy rz'l
dow. Powinien przebiegac rownoleglc w formic osobistych konlakt6w 
pomi~dzy mieszkaneami, samorzqdami, zwi'lzkami, ~zkolami ilp. Jest 
to olbrzymic pole dla dzialan w ramacn parlnerslwa miaSI, takJch jak 
np. \\-'Yrniany d03wiadczen w przezwyciyzaniu problem6w komunal
nych, visp61ne przedsi~wzi~cia ku lturalne i lurystyczne. 

W Polsce - wcdlug danych z koflCa 2001 1'. - funkejorluje oko1o 
j .300 zwi'lzk6w bliiniaezych pomieydzy polskirni mias(ami i gminami 
a ieh zagranicznymi partnerami. Dominuje zdecydowanie wsp61pra
ea polsko-niemiecka, stanowiqea okolo 30% 'wszystkicll tloW. "zbliZ
niaczen", Niekt6re z kontakt6w partnerskich nawi'lzano w lalach 
popr.ledzaj'leych rozbide "ielaznej kurtyny", kiedy konlakty te pod
legaly Scislej kontroli. W tyro okresie powstalo np. partnerstwo po
mili'dzy Gdariskiem a Brel1l'l. Przelom polityezny lal1989/1990 przy

dokonczenie na str. 4 
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Konlynuujqc rozwaiania dot}feZqCe problen 6w zwiqzanych z przy
nilJeznOsci'l do konkrctnego powiatu w dalszym ciqgu b~d~ posilko
wa] si~ tym, co pisatem na tcn temat w prasie IV lalach 1993 - 1998, 
dost~pnymi mi dokumentami oraz zapiskami z rozmow z przedstawi· 
cielami pOlencjalnych powiat6w (wtedy jeszcze rejon6w), Jakie w lej 
sprawic byly prowadzone. 

Na pocz1jtlw chcialbym wyjasnic, dlaczego 0 sprawie przynalei
nosci do konkretnego powiatu pi salem, pisz~ i uwazam, ie pisac na
leiy (pOWilll1i pisac zwolcnnicy roznych opcji powiatowych i przed
stawiac swoje argumenty). Otoi uwaiam, ie przynalcinosc do kon
kretnego powiatu z cal,! pewno§Ci<1 b~dzie miala wplyw na dalsze losy 
naszej gminy. Chodzi tu 0 odpowiedz, w ktorym powiecie nasza gmi
na b~dzic miala wi~ kszq szans~ rOlwoju i ezy w og61e tak,! szans<; 
b~dzie miala? Aby odpowiedziec na to pytanie rnusimy sobie zadac 
wiele dodalkowych pytan j r:zetelnie na nie odpowiedziec. 

Zanim jednak je posta,vimy, musirny przyj'lC pewne zaloienia, Naj
waz.niejszym z nich jest lO, ie winnisrny si~ kierowac bezwzgl~dnie 

interesem naszej gminy i jej mieszkancow (a rlie intercscm w''lskiej gmpy 
- tzw. stoUu, sentymenlami ezy tei interesem miasta powiatow go). 
Dmgie zalozenie, moim zdaniem, takie nie podJega dyskusji. Ot6i lud
nose Nasiclska, a jeszcze bardziej poludniowej eZ~Sci gminy rniata i rna 
"ciqgotki" warszawskie. Polega to na tym, ze mieszkal1CY gminy Na
sic1sk swoje zyciowe sprawy (praca, zakupy, leczenic itp.) realizowali 
na kierunku warszawskim I tak bylo i jest od trzystu przynajmniej lat 
(w kaidym razie nie od zawsze). 

Kolejne zalozenie moze bye uwazane za clyskusyjne, ale 1.lWaZam, 
ie jest one bardw waine i powinno bye zaakceptowane. ChudzJ () 
calosc gminy \v jej obecnym ksztatcic. WieLkosc naszej gminy, jej uklacl 
komu nikacyjny, liczba ludnosei i poloienie poszczegolnych wiosek 
Sq bardzo korzyslnc dla hal'J11onijnego rozwoju wszystkich jednostek 
wchod7.qcych w sklad gminy, Tego przekonania nie zmienia nawl'.t 
swiadomosc lego, ie dotychczasowy rozwoj grniny nie byl r6wnomier
ny. Otoz uwazam, ie rozwa7.aj'lc przynaleinosc do ktoregos z powia
tow trzeba przyj'lc (;1]\4 decyzj~, aby nil'. byto zagroienia ella calosci 
naszej grniny. Mysl~, i.e powinno bye nawel odwrolrue. Dobrze bylo
by, aby do gminy Nasielsk wr6ci!y niektore miejscowosci, ktore do 
niej kiedys naleialy. 

Zanim w kolejnym odcinkll postawit; pytania wynikaj'lce z powyz. 
szych zaloieil, a na kt6re winnismy odpowiedziec przed podj~ciel1l 

jakiejkolwiek decyzji, pl"Ositbym 0 wzi~cie mapy naszcj gminy i spoj
nenie na uldad komunikaeyjny (drogi, linie kolejowe, prLYstanki, sta
cje, odleglosci). ' 

AZ. 

~ ,wyehOdz,e nawzeei" wo'bom mi"""eb"PKP naszej gminy oraz dziflki iycz!iwo,~ci dyrekcji PKP VI 
Warszawie, na slronie 7 i 8 publikujemy 1l0WYf obo

wiqzuj'lcy od 6 slycznia) 
ROZKtAD JAZDY POC/~GOW (w tym numetZe cz~sc druga 

- czyli rozklad jazdy pociqgow z Warszawy do Ozialdowa). 
Redakcia 
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Z PRAC ZARZj\DU MI JS 
Styczniowe posiedzeoia Zarz'ldu 

Miejskiego poswilfcone byJ:y r6inyrn spra
worn jakie 7.Ostaly przedstawione tcmu 
gremiulll do rozwaienia. 

Burmislr'Z - Bernard Mucha poinfor
mowal Zarzijd 0 powolaniu komisji pne
targowej majqccj na eelu dokonanie \'IY

boru rzeczoznawcy do obslugi geodezyj
··nej gminy. 

Pani Alicja 'lYe - dyrektor M-GOPS 
przedstawila analiz.;: budzetu jakim dys
pOlluje jej Oswdek w bieZ'lcym roku. Z 
dokumentu tego wynika, ie zmniejszenie 
srodk6w finansowych 0 10.000 zl spowo

duje realne zagrozenie dla plynnej praey 
Osrodka i moie spowodowac koniccwosc 
zmniejszenia i tak bardzo malcgo zalrudnie
nia opiekunck spoleeznych - na co jako dy
reklor plac6wki obslugujqcej calq gmint; nie 
nlOic wyrazic zgody. Pani dyrektor przedsta
wila Zanqdowi propozycje realizacji budie
tu jej plac6wki w picrwszym kwartale rokll z 
prosbij I) terminowe przckazywanie przez 
gmin<;: srodk6w finansowych. 

Prczes Gminnej Sp6ldzieLni "Samopomoc 
Chlopska" pan W. Jczolkowski zwr6cil sif,: do 
ZarZ,\dll Miejskicgo z prosb'l 0 umorzcnie 
cz~sci podalku od nicruchomosci jaki powin
na wplaci6 gminie Sp61dzielnia .Po dyskusji, 
podczas kt6rej omowiono sytuacj~ finanso
w'! tej instytucji - a jest bardzo trudna - po
slanowiono ncgocjawac w sprawie odslClpie
ni~. cz~sci terenu nalezqcego do Sp6ldziclni 
poloionego w Cieksynic: w zamian za umo

.runie cz~sci podalku. Z wyrukami rozm6w 
Zarz'ld Miejski zapozna sil( na nasll(pnym 
posiedzeniu. 

R6wniei. nasielski SKR zwr6cit sit; do 
wladz gmjny 0 umorzenie cz~sci pod atl\C)W od 
nieruchornosci. Po wnikJiwej analizie dziala
nia tej plac6wki na lerenie Nasielska - tram
port autobusowy - ( zakup 2 nowych auto
bus6w) - poslanowiono urnorzyc podatek od 
nierucholl1osci w. czr:sci naleznej za teren po
loi.ony w Cieksynie. 

Pelnomocnicy ZarL<\du Miejskiego cis. roz
\vi'lzania konfliktu dotyczqcego budowy wy
sypiska odpad6w na tcrenie wsi Jask610wo 
przedstawiU czlonkom Zarzqdu wyniki prze
prowadzonych negocjaeji. Mieszkancy wsi 
proponlljij gminie ku pno gruntow polozonych 
w lei miejsco\Vosci w zamian za odstqpienie 
od protestu. Na talde rozwi'lzanie problell1u 
budowy wysypiska nie rna zgody radnych, a 
wobee tego petnomocnicy zloiyli swojc upo
wainiene do prowadzcnia negocjacji. POSla
no.wiono rozPOCZqC prace zwiCjzanc: z budo

.W'l od ogrodzenia terenu wysypiska. 
Przedluzono zezwolenia na sprzedai alko

holu dla wlascicieli sklep6w usytuowanych w 
Nasielsku pny ul Kosciuszki i Warszuws16ej. 

Na posiedzcniu Zarz'ldu Miejskiego w 
dniu 17.01. odbylo sj~ spotkanie z przedsta

wicielami powialu W osobach Starosly - pana 
Adama Janasa i ralli Marij Kowalskicj. Ce
lem rQzmow w kt6rych brali tei udzial dyr. 
"lGKiM w Nasielsku - pan SierzpulOwski i 
pani kierownik Powiatowego Urz~du Praey
J;'opielarska bylo om6wicnic stanu bCZ10bo
cia oa lel·enie powiatu nowodworskjego, a 
szczcg61nie nil terenie gminy . asielsk. Aby 
zapewnic dobrq obslug<;: osob zamieszkalych 
na naszym terenie a zarejestrowanych w Po
wiatowym rzl(dzie Pracy potrzeba jest utrzy
mac Glit; lcgO U1L~dlJ na tcreoie Nasielsku. 
Dotychczas wyn<ljmowanc byly pomieszcze
nia od ZGKil'vl ,wobec trudnosci finansowych 
PUP iSlnieje realne zugroienie likwidacji tej 
filii. Wobec duicj ilosci bezrobolnych (ok. 
1800 os6b na !en::nie gminy Na,ielsk) posta
nowiano waleic fOzwiqzanie problemu nie 
dopuszczajqc do likwidacji tak potrzebnej pla
cowki na naszym terenie. Starosta ze swej 
strony zobowiqzal si~ wesprzec dzialania pro
wadzCjce do zmniejszenia bezrobocia na 118

szym lel'enle. 

Bu rmistrz poiniomlOwal Zarz'ld 0 rozpo
cz<:ciu dzialail zwiqz:lnych Z ogloszenicl11 
przetargu nicograniczonego n<.1 sprzeuaz 
obieklu w Chrcynnie. Ukazala si<: iui inEar
macja w prasie i na tabJicy ogloszer'l Urz~du 

Miejskiego. Przyj~t() projekt ueh\valyw spra
\Vic p()wotania komisji przetargowej. 

Zarz'ld Miejski zapoznal sil; z informacjq 
przedstawiOllCl przez nowcgo prczesa Spol
dzielni Illwalid6w "Telrncl" w NasicJsku do
tYCZelCq syiUi cji ekot1omicznej tej firmy oraz 
poczynjonych przez niego dzialaniach maji.!
cych na celu poprn.w~ finansowq sp6ldzielni 

Zapoznat1o sir: z ofert'l ZIOlonq przcz fun
dacj~ "Eko-Fauna" na zorga11izowanie na 
terenie naszej gminy schroniska dIu zwienql. 
Postanowiono zlecic dakon nie wywiadu sro
dowiskowcgo pod kqlcrn usytuowania pla
cowki fundacji IV miejscowosci I<rzyczki. 

Zarzqd Miejski przedluzyl zezwolenia na 
sprzedai alkoholu wlascicidom sklep6w po
lozanych w Nasielskll oraz w Jackowje , D~
binkach, Studziankach. 

Na ostatnim w st VCLlliu posicdzeniu Za 
rz,"!du w dnill 24 Za~zcld Micjski upowainiJ 
dyrelctora ZC;KiIVl do prz jt;cia w imicnill 
miasta lokalu przy uL Kiliilskiego 6 

Burmistrz pOiJ1forJ llowal ezlon k6w Zarzq
du, ie z dnicrn 31 stycznia wladze miasla sta
nq siy wi' scicielem nieruchomoSci poloioncj 
W obrt;bie targowiska przy ul Lipowej ZarZq
dzanie lym targowiskiem przekazano Zan'l
dowi Gospodarki Komllnalnej i Mieszkanio
wej. Wobec niskich wr1yW()W J.: lItargu na tar
gowisku (w m-eu stycL.niu byro to 1546 zt) 
poslanowiollo, ie zarz'ldzajqcy lurgowiskjem 
przygotuje nowe stawki oplat (nie byJy zmie, 
niane od 7 lat). 

Kt6rc zostan'l przedstawione raunym do 
akceptacjj na najblizszej sesji Rac.ly. 

Zarzqd Miejski przyj(jl informaejy przed
stawionq przez ZGKiM 0 \!.'Y1<lczeniu z eks
ploalacji puru,lu zlewno - przeJadunkmvego 
zbiornika "Biokon". Jes on obccnic nie \\'Y
korzystywany zgodnic z przeznaczeniem gdyi 
nieczystosci wyvvo7.0ne Sq do oczyszczalni w 
Winnicy i w Pultusku. 

Pan Andnej Lasocki przedstawit wyniki 
przeprowadzonego wywiadll sroclowiskowc
go na temat usytuowanla w Krzyczkach schro
luska dla zwicrz<jt. 

Wyniki wywiadu Sq negatywne wubec 
sprzeciwll zgtoszonego przez soHysa tej wsi 
p. Macieja Krzyczkowskiego. Nalezy sensaw
nierozpalrzyc propozyci<: fundacji "Eko- Fau· 
nato by rozwiqzac problem bezpu!iskich zwie 
rzql. 

Postanowiono w najbliiszym czasie prze 
prowadzic rozmowy "l. pr'LCdSlawiciclcm iun 
dacji panem Lachcm. 

WYNOTOWAl w.~ 

KOMUNIKAT 
Uprasza si~ mieszkanc6w miasta i gminy Nasielsk 

o rozpocz~cie wiosennych porzqdk6w na swoich posesjach. 
Jednoczesnie informujemy, ze wkr6tce Burmistrz powola komisj~ 

pOrlqdkOWq, kt6ra b~dzie dokonywala systematycznych przeg qd6W 
posesj i i gospodarstw pod kqtern przestrzegan ia zasad zawartych 

wRegulaminie Utrzymania Czystosci wGminie. 

SPROSTOWANIE 
Wostatnim numerze rlaszej gazety, na stfOrlie 4, W tekscie "Obradowata Rada", 

zdanie: "P.ada Miejska na wniosek pana M. Grubeckiego powolata Komisj~ do spraw 
przygotowania i przeprowadzenia relerendum na tererlie Ilaszej gminy", powinno 
brzmiec: "Rada Miejska na wniosek pana M. Grubeckiego, wyst~pujqcego wimieni 
grupy radnyc!l, powolata Komisj~ do spraw przygolowania i przeprowadzenia referendum 
na terenie naszej gminy" 



1.Drogi. 
Przygotowania do llowych inwestycii. 

Gmina zloiyla do Mazowieckiego Urz~du 

Marszalkowskiego wstl;pne wnioski 0 dofi
nansowanie 'przcwidywanych do realizacji 
inwcstycji drogowych. 

Remonty dr6g. Kalendarzowa zima osi q. 
gn~la elopiero p6lmctck, a ju,: zawitala do nas 
wiosenna pogoda. Razem z niq pojawily siy 
nowe (ale charaklerystyczne dla kazdej wio
sny) kJopoty na drogach, Slizgawice I zaspy 
zostaly zastC\pionc przcz dziury w nawierzch

·niach. To duze wyzwanie ella drogowc6w, po
niewaz po drogach jdelzi coraz wi~cej pojaz
dow, a powazniejsze remonty na nich prze· 
prowadzane Sf! sporadycznic. Wyeksploato
wane drogi podclane wiosnij naprzemienne. 
mu zjawisku zamarzania i rozmarzania wody 
fOZSypllj'l siy i stanowiq nie lada problem za· 
ro\-vno dla ieh uzytkownik6w jak i dla tyeh, 
ki6rzy nimi si y opiekujCl. 

Drogowey, korzystaj'le z kilku s/onecznych 
drti, rozpoczyJi pozimowe remon~y cZijstko
we nawierzchni bitumieznych. Uzupelniane 
Sq ubytki, Poniewaz zima mOle \Ii kaiclej 
chwili powraeic, prace na drogach wojew6dz. 
kith w naszej gminie prawadzone byly nawet 
w sobOlQ i niedziel~. 

2. Ekologia. 
Sktadowisko odpad6w. Mimo ie <:ld claw

na wszystko jest juz przygotowane do rozpo· 
cZQcia budowy skladowiska odpadow kpmu
nainych w }ask6Iowie, prace w lerenie nie 
zostaly podj~l c (prolesly mieszkaJ1c6w dwoch 
wiosek), Trwajq jednak intensywne dziaJania 
majqee na ee1u polubowne rozwi'lzanjc pro
blemu i dopt"owaclzenie sprawy do szcz~sJi
wego finalu. Wszystko rnusi odbywac sil( w 
granicach prawa (dotyezy to obydwu stroll). 
Wladze samorz'ldowc gminy wykazuj'l w tej 
sprawie duz'l determini\cj~, poniewaz inwe
slycja ta w!az z planowan'l budowij oczysz
czalni ryJi\ ~h~cyduj'lee znaczenie dla dalszcgo 
[(\lWGju JJaszej gminy. 

/CZIJ;S1CZa1nia sci ckOw. Do kumen lil
cj'l.l:iudo·wy oezyszezalni scick6w i siee! ka
naJizacvjnej jest jui- gotowa. Aktualnie 
trwajq prace proceduralne zwiqzane z uzy
"hDi~m I,czwolen na rozpocz~cie reaJiza
eji inwcstycji. 

3. ""'wio.ta. 
D~i'pf-;-ta\,.ie doloz" SW'l cc"ip.II,~ 'k. ia 

tania krajcwej d1iury t-u-i:.htmrcJ. Stani' ~j~ 

to j-o!-·r,zez z,uniejs-:cnic ("-)'f~~ In'll\)b0lJiitt
wo) ilo:ci ~~-:t,zin wyeh.0w.'hlia fjzvcinego 
Ta!,.'! Jec,v-J(p~Mj~la Par t .~,f1J11 >ter Tak.] t ::

decyzjl( musia/y podjqc wladze gminy, po
nicwai i do lej pory juz doldadaly do sub· 
weneji oswiatowej (przydzielanej przez pan
stwo z naszych podatk6w na utrzymanie 
szk61). Nadal tnva przekonanie, ze gminy 
sobie jakos POradz'l. Deeyzje w sprawie 
oszczl(dzania dziwnie nie pasui'l do dekla
racjt, ie dziura nie bl(dzie latana kos?.tern 
llajubozszych j najslabszych. 

4, Do woja marSl, do woja. __ 
W dniach od 11 do 19 kwietnia przed Po· 

wialOW,! Komisj~ Poboro\\l'l i Powialow'l Ko
misjf.( Lekarskq w Nowym Dworze Mazowiec
kim b~d,! obowi'lzani si~ stawic m/odziency 
urodzeni w roku 1983. Obowi'lzkQwi [emu 
podlegajq tei: poborowi urodzeni w lataeh 
1974 - 1982, kt6rzy uznani zostali w latach 
poprzednich za czasowo niezeloinych ze 
wzglydu na stan zdrowia do pelnienia zasad
niczej sluzby wojskowej oraz poborowi, kt6· 
rzy zlozyJi wnioski 0 ponowne ustalenie zelo]· 
nosci do czynnej sluzby. 

Wezwanie to dotyezy r6wniez os6b, uro
dzony"h w podanych wyzej 1atach, ubiegajq' 
cyeh si\ 0 oJrJczenie sluzby wojskowej ze 
wzglydu na koniecwo.5C sprawowania bczpo· 
Sreclniej opieki nad czlonkiem rodziny, a tClk· 
ie tych osob, kt6re wystilpily z wnioskiem 0 

skierowanie do sluiby zasu;:pczej. 
Kobiety pod1egajqce obowi'lzkowi slui-by 

wojskowej winny stawic siG prlcd wyicj wy
mienionymi Komisjami w clniu 24. 04.20021'. 

5. Zagrozenie powodziowe. 
Mirno, ze na lercnie naszej gminy nie lUa 

wirykszych rzek, powo/any zostal jcdnak 
gminny komilel przeciwpowodziowy. jego 
g16wnym zadaniem jest obserwacja stanu 
w6d na rzekach przeplY'vai'lcych przez na· 
SZ~ nasieiskq ziemi~ (Wkra, Klus6wka, Tur
ku, Nasielna). W ostatnich dniach styez
nia najwi~kszi1 uwag~ zwrocono na stan 
wodywe Wkrze. Przedstawicieie komitetu 
prz.eciwpuwodzi owego - panowi e Andrzej 
Lasocki (sekretarz komitelu - merytorycz
ny pracownik UM), Andrzej Krzyczkowski 
(obrona cywi1na) i Zbigniew Zaranski 
(slrai poi-ama) prowadzili systematycznq 
obserwaej~ wodowskazu przy moscie w 
Borkowie. Najwyzszy zanotowan).' poziom 
wody w tym miejscu to 4,1 Om. Wyniki ob
serwacji przekazywano do Wydzialu Zarz'!. 
d.lania Kryzysowcgo i Ochrony Ludnosci 
> ,·Nowym Dworze Maz. 

Wysoki stan wody w naszych rzekach nie 
sllowodowal wi~kszego zagroienia powo· 
d :iowego. Wlasciwie tylko dwa gospodar· 
~t wa mainly si~ w nicbezpi.ecznej strefie. rcb 
IT iJszkancom zaproponowano ewentualnil 

1" 

ewakuacj~. Ci jednak z propozycji nie sko
rzystali, poniewaz obawiali si~ rabunku ich 
mienia. 

W pewnym momencie istniala mozliwosc 
przelania siG wody przez koron~ dragi woje
w6dzkiej Vi okolicach Cieksyna i Borkowa. 
Komitet przeciwpowodziowy clostarczyl do 
soltysa wsi Borkowo dwiescie workow. Pia· 
sek do zagrozonego miejsca dowi6z1 Zarzqd 
Gospodarki KOnJunalnej i Mieslkaniowej 
oraz Mazowiecki Zarzqd Drag. 1 lutego woda 
we Wkrze zaczyia opadac. 

Szybkie topnienie sniegll spowodowaio tak· 
i.e szereg lokalnych podtopieil. Niekiedy po
trzebna by/a pomoc wyspecjalizowanyeh jed
nostek. W Mogowie i Nowej Wsi wod~ z clw6eh 
posesji wypompowywala slraz pozama. 

6. Statystyka. 
Danc statystyezne, Jakie przekazujemy w 

tym Ilumerze llaslcj gazetki obrazuj'l niewieJ· 
ki wycinek zyda gminy, dotycz'l bowiem 
spraw zwiqzanych z ewidenejq ludnoSci. 

W gminie mieszka ooecnie (stan z 
31.l2.2001r) - 19449 os6b (na WSI 12 051, 
w mieseie 7398). Dala siy na powr6t zauwa· 
ivc pewna tendencja wzrostowa, poniewaz 
;; polowie roku bylo nas Iylko 19 422. Nic 
osj~gn~lismy jeszcze jednak stanu sprzed 
roku, kiedy to w gminie Nasielsk mieszkaly 
19 482 osoby. 

Og6lnie w gminie utrzymllje sit;: przewa
ga kobiet - 9807 : 9642. Na ten slan neezy 
elecyduj'lco wplywa "nadlJ micralnosC" m~z
czyzn po 60 roku iycia W tym okrcsie zy
cia, m~i.czyzn w gminie jest ponad dwukrot
nie mniej niz kobiet - 888 : 1816 !I! Do 60 
roku zycia przewag\ ilosciow'l majq l1l«z, 
czyzni - 8754 : 7997 Uest tu pewne przekla
manic, poniewaz oficjalne statyslyki wyka
zujq w tym przedziale i10.5c lJ1yzezyzn do 65 
roku zycia, a kobiet do 60 roku. Nie zmienia 
(0 jednak prawdziwoSci tezy zawatlej w 
pienvszej cz~sci zdania). Rodzi si~ wil(cej 
ch/opcow niz dziewcz'lt (chociai- nie w kai.· 
dym I'oku). W przedzialc wiekowym od 0 do 
6 lat na 818 ehlopeow w naszej grninic za· 
meldowanych jest 765 dzicwCZClt. 

Scislych danych 1110wiqcyeh 0 Hosei uro
dzin w naszej gminie nie mozemy przekazac, 
dane te rejestruj'l bowiem Urz~dy Stanu Cy. 
wilnego miast, w kt6rych znajduj,! si~ szpi
tame odclzialy poloznicze, do klorych udajq 
si~ malllY z nuszej gminy (gl6wnie Pultusk, 
Nowy Dwor Maz., Plonsk, Warszawa). 

\V roku 2001 zawarto 95 malZellstw (40 
w miescie. 55 na wsi). W tym okrcsie zmarlo 
87 os6b (25 w mieseie, 62 nil wsi). W dzie
dzinie urodzin i zgon6w daje si y na nowo za
obserwowac pewne pozyty\vne zjawisko, 1'0

dzi si~ bowiem wiGeej os6b nii umiera ( w 
ostatnim p61roczu odnotowa!ismy 97 urodzeft 
i 89 zgon6w. 

1I0TOWAl AZ. 



SPOLPRACA PARTNERS dokoflczenie ze sir. 1 

niosl zmian~ iloseiowij i jakoseiow'l w kon
taktaeh panncrskich: nawiqzano nowe, a stare 
w:ii)clniono nowq treSci'l' Obecnie Gdailsk 

.oraz Lublin majq po 17 miast partnerskich, a 
od lat obsypywany nagrodami i przyznawa
nymi przez Had~ Europy wyr6znicniami Ko
szalin wsp6lpracuje z 9 miastanti i okr~gallli, 

z kolei Wroclaw posiada 7 partncrow. 

Zakres wsp61pracy partnerskiej obejlllllje 
najczc;sciej nastltPuj'lee obszary: wymiun(( 
mlodzieiy, sport, kultur~, wsp61prae~ gospo
darez,!, z' rZ'ldzanie miaslem, oswial~, gospo
dark(( komunaln'l, ochron~ srodowiska, tury
SlyJ<'!, wspolpraey miEidzy organizaejami po
zarz'ldowymi, wsp61prac" mi~dzy mieszkan
cami, pUnloe spoleeznC! i ochron" zdrowia, 
planowanie i zagospodarowanic pr'zcstrzen
nc, rolniclwo. Natomiast POdll1iotami prow 
dZ'Icymi stalq wspolprac~ Sq inslylueje 0 cha
rakterze publicznym, a WsLczegolnoSci: szko
ly, instytucje kulturalne, organizacie pOlau"!
dowe, urz~dy miast j gmin, osrodki i kluby 
sportowe, strai pozarna, osrodki pomoey spo
lecznej, izby przemys!owo-handlowe i gospo
darcze, wyzsze uczelnie, przedsiybiorsLwa i 
spolki komunalnc, koscioly i parafie katoJic
kie, szpitale i zaklady opieki zdrowotIlej, 
prL dszkola, zwi'lzki zawodowe. 

Korzysci plynqce ze wsp61pracy Sq wymier. 
ne. Dzit;ki wsp61pracy uruchamia si~ np. in· 
kubatory przedsil;biorczosci, opracuwuje 'i~ 

strategie rozwojO\ve W oparciu 0 rozwiqzania 
sprawdzone przez partnera oraz realizuje 
wsp6lne projckly finansowane ze srodk6w 
Un ii Eu ropejskiej. Kontakty Sil te~ wspanialq 
okazi'l do promocji miasta, poznawania i~zy
ka, kultury i obyczajow innych !larodow. 
Szczeg61nie wymiana mlodziciy budzj duic 
nadzieje na to, ii..przyszli obywalcle eur pej
scy d7i yki olwurlosci na r6inorodnose kultur 
i obyczajow wypraeowanej poprzez kontakty 
z rowiesnikami z innych !< raj 6w, b~d'l potra· 
fili si~ odnaleit na !Tlj~dzynarodowym rynku 
pracy. Dzi~ki wsp6Jczesnym technikom infoI" 
matyeznym. swiat bardzo si~ skurczyl i za 
pomoc<\ lnlernetu tlczniowie b~dq mogU na 
bieiqco kontaktowac si~ ze woimi przyj ciol· 
m' ze swiata. Otwiera to ieh na swiat i przy
gotQwuje do wsp61ksztaltowania ich przyszlo
sci. przelamywanie wzajemnyeh slereotypow, 
budowanie zwiqzk6w przyjaini, lwlaszcza 
mi~dzy przedstawicielami mlodego pokolenia, 
ma·znacznie szerszy wymiar nii jcdyn'e bie

.zCjca wsp6lpraca. 

Partncrstwo miast ezy gmin to jeden z 
islotnych element6w promocji i rnarketin
gu jc.dnoslek samorz'ldu terytorialnego. 
Miasla znajdujqce silt w gorszej syluaejj go
spodarczcj powinny wykazywat wi~ksz~ ak
tywl10sc siuzqC<i wlasnej prornocji. SlOSU!1
ki parlnerskic to okazja do stworzenia wa
runk6w do l1awi qzania bardzo konkrctncj 
wsp6lpracy mi~dzy roinego typu instytLlcja
mi, organizacjami miasl uczestnicz.qeych w 
tego rodzajll wsp6lpracy. Kazda wsp61pra
ea z gminami i miastami partnerskimi po
siada swojl\ specyfikl;, odpowiadajqc'l cha

rakterowi poszczcgolnych jednostek i ak
tj'\vrlosci poszczegLilnyeh 'rodowisk w tyeh 
miejseowosciach. 

Jak jui zoslalo wczesniej wspui1lnianc. 
wiele gmin polskich nawi'lza!o \ sp61prac~ z 
gminami Lugrunicznymi. I 0\ nie%. na za gmi· 
na prago~laby dolqczyc do wi Ikici mir;dzy
narodowcj spoleczno' ci. St'ld tel zostaty 
podj':te dziatania p zygolo llj;\C podtoie do 
nawiqzania przez Nasielsk wsp6tpracy z 
grninq parlncrskq z zagranicy. Zgodnie z.e 
WSl\)pnym zaloieniem wyb6r padl na Fran
ciQ juku iltrukcyjnego pod wicloma wzglc:da
mi partm:ra ula naszej gminy. Podqzaj,tC w 
kierunku nawit\zani wspolpraey odbylo sit; 
m.in. spotkanic z pracownikami WydzialtJ 
Prortlocj i, Wspolpracy Mj~dzyregionalnej i 
Zagranicznej Urzc:du Marslalkowskiego 
\Vojew6dztwa Mazowicckiego, na kt6rym 
przedstawione zoslaly nasze oczekiwania i 
nadzicjc. W gl1l niu ubieglego 1'0 U odbylo 
siQ r6wniez spolkanie z przcdstawi ielami 
Urz~du Marszalko\\'skiego Wojew6dztwa 
Mazowieckicgo, Slowurzyszenia Gmin Pod· 
warszawskieh lie de France Dla Promocji i 

ymiany oraz fruncuskicgo odpowiednika 
tego Stowarzyszcnia - Slowarzyszenia "lie
dc·France en Varsovic". Spolkanie bylo po· 
swie;:cone moiliwosciom nawi'lzania kontak
tow mi~dzy gminami z Polski i z Francji. 
Uslalenia zapadle na tym spotkaniu pozwo· 
I,,! w niedalekiej prz. szlosci nawi'lzac wsptll
prace;: z gminq Z Franeji. 0 dal ·zych dziata
niaeh b~da Panstwo informowani na bieztl
co nu lam,;ch "Zycia Na~ic1ska". 

Wskazana kwcslia wydaje si~ by;': jednyll1 
z priorytctowych zaclmi w zakrcsie rcaJizo· 
wanej przez rZ'ld Micjski w Nasielsku pu
lilyki prol1locji gminy. \V bezposrednim 
zwiqzku z nawi'lzaniem wspo!praey zugra
nieznej pozostaje bez wqtpienia finulizQwa
na w najbliisz Il1 czasie sprawa pow tania 
strony internctow j Urz~du Micj kicgo, d,;i9
ki kl6rej informacje 0 a iclsku bt:di\ dost~p
ne Sla!e dla os6b na calym swiecie przcz 24 
godziny na uob ,7 dni w tygodniu, przez365 
dni w roku, u tald funkcjonowanie - pomi· 
rno prob dyskredylacji - forum Wspolpracy 
Gminnej, kt6rc gromadzilc przedstawicicli 
nusiel"kieh srodowisk bttdzie stano 'ie istot· 
ne gremium w kontaktach z przedslawicic
[ami strOrlY francuskiej. 

Kontakty blizniacze rniast i gmin wpisaly 
sic: jui: na stal w curopcjskq codziennosc. 
Inicjatywa obeena od ponad 50 lat w po\\'o
jennej ELI ropic przyniosla spodziewallc rczul
taty. Zakladala dzialania oparle jedynie na 
dobrej woli oraz d'licnie u wsp61nych eelow. 
I3ezposrcdnic kontakly mit<dzyludzkjc przy
cZylldy si~ do przelamywania barier i uprze· 
cJzen, lakie do budowy zaufania, a cz~sto row
niei do nawiqzywania trwalych przyjaini. 
Efekt to ukladanie wspoJnych pianow i reali
zacja partnerskich przedsi9wzi~c. 

MAREK MAlUCHNIK 

KRONtKA
 
POLICYJNA
 

Kradzieie 

W sylwestrowq noe Lbieglego roku podczas 
prywatki w jednym z lUi szkaf\ w Nasietsku nie
znany spraww dokonat kradzieZy dw6ch lelefa
now komorkowych warto'ci 400 zl kaidy. 

IOcq 6/7 stycznia w Borkowie podczas 
nieobecnosci domownik6w nieznuny sprmv
ca skrad! z pomieszczen gospodarczych 2 
kosiarki 0 l'jcznej wanosci 8iO zl. 

11 stycznia w fVlazewiL: nieznany 'prawea 
dokona! wlamania du sklepu spozy\ 'czegu i 
kradziezy art. spoiywczych i papiero 'ow war
tosci ok.lOO zl. 

11 tycznia W J asielsku ja 'ley ic'l Topo· 
lowq Andrzej O. zo lal po trzelony w plecy z 
broni wialrQwej. Sprawctj 1 go czynu okazal 
'i~ bt;d'lCY pod wplywem alkoholu Leon Z 
Okaza!o sir;, ie trzelec nie posiada zezwnle· 
nia na posiaelanie broni. Dalsze dochodn>nl . 
prowadzi Komisariat Policji tv Nasielsku 

15.01. nieznani prawcy wlamali i~ do 
skJepu G.S. sk'ld skradli artykuly spoiyweze 
i przemyslowe na Iqczn'l k\\'Ol~ 5000 zl. 

Noc'115/16 tycznia w l\1azc,ric Dworskilll 
nieznany sprawca - wand, 1powybijal pl.Jdwoj
nc szyby w 9 oknach w nawo blldowanym 
domu Piolra 1. Szkocly oszaCQwano nu kwot<; 
3600 zl. 

16 stycznia micsz;kanicc J1aszcj gminy Da· 
riusz K. pr(lbowal wylutlzi(; z Wydzialu j(l)

mllni1<acji prawo jazdy przcdslawiuj,\c sf<ll:w
wnny druk starego prawn jazdy. Juk wyjasnil 
policjantom z. KOI 11$ riatu Polil:ji w luskl
sku - po zatrzymaniu - falszywk nubyJ nH 
b zarze w Wars7.u\ ie. 

l7 stycznia \\' Mi,!koszynie b~d'lcy nil 
"przedluionej" przepuslt.:e l Z·tkhdu Karne
gu - czyli lzw. niepowrocit' dn zakladu Dariusz 
K. wdurt si ' do doom Slanis!awil B. i zabral 
garnitu1', art. ~pozywczc na l'lczn<t kWlJlt; 1200 
<.1. Zo ·tal paez poUcj~ zalrzymany, a naslC:p
nie odstawiony do wit;zienia. Bt;clzi~ sqdzony 
7a POl elniony czyn w warunkach recydy 'y. 

20 styC-lr ia podezas nicobccnosci domo\\
nik6w dole nanD wlar:luni uo mic'z ania 
I<alarzyny M. w I ilsiclsku. Wlilmywacze 
skradli rzeczy 0 lqczncj wartu~ci 1000 z/. W 
lo){u przcprowadzonego 'lcdztwa pollcja 
ustalila sprawcG kradziczy - okazal sit,: nim 
Hubert B. z Nasielska. UslalLJno lei, iL: W 

uplynnieniu ,J<radzionych rzeczy pOlllagali 
Robert K. i Tadeusz 'I. Przedstawionu'im 
zarzut paserstwa. 

24 slyczrua . sldcpie z art. AGD-HTV ko
rzy tajtle Znieuwagi obslugi sklcpu nicznany 
sprawca skradl telefon kOJllorkowy _, am
su ng" warLosci 97-+ zl. 



Dziewi~c pytan do Komendanta 

WYWIAD ZKOMENDANTEM KOM SARIATU POLICJI 
WNASIELSKU - WOJCIECHEM WOlKOWICZEM 
Od kiedy Komisariat PoUcji w Nasielsku znaj
duje si,: w slrukturach powiatowych? 

·Komisariat PoJicji w Na~ielsku od dnia 
·1 stycznia 1999 roku znajduje si~ w struktu 
rach Komcndy Puwiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazuwieckim. 

Jaki obszar w zakresie swoieh ustawowyeh 
obowi,p:I<6w obsluguje Komisanat Palicji w 
Nasielsku? 

Komisariat Policji w Nasielsku obsluguje 
teren stanowi'lcy obszar administracyjny mia
~ta i gminy Nasielsk. Zasi~gicm naszych dzia
lail obejmujemy obszar gminy 185,3344 k01 
kwadratowych. Na tere-nie lym za01ieszkujc 
19607 mieszkaI'lc6w, z czego 12091 os6b za
mieszkllje na terenie gminy, a 7516 os6b 
mieszka w NasielsJw. 

Cry poloienie gminy Nasielsk rna wptyw na 
zagrozenie dziatalno§ci~ przest~pc4? 

Niew'ltpliwie polozerile gminy Nasielsk w 
bezposredniej bliskosci aglomeracji warszaw
skiej jest jednq Z przyczyn Z\Vi~kszenia zagro· 
zenia przest~pczosci'l kryminalml i WYl<roczc
niami, co mi~dzy innymi wiqze si~ z przeni
kaniem grup z tego terenll na obszar podlegly 
Komisarialowi Policji w Nasielsku. 

.Czy ro6glby Pan wymienic inne czynniki, 
(,16're takie maj~ wplyw na wuost prze
st~ pczosci? 

Do najwainjejszych przyczyn wzrostu 
przest«pczosci nalezy zaliczyc: wzrost bez
robocia, post«pui'lce stale zllbozenie spo· 
leczenstwa, zbyt mala ilose patroli w lere
nie - szczeg6Jnie wiejskim, brak wyodr~b

--_,_"__ .."-,, ..... ..... 
26/27 slycznia w Kosewie nieznany spraw

ea dokonat kradzieiy przechowyw-anych w 
stodole dw6ch rowerDw b~di:jcych wlasnosci'l 
Marka J. Warlosci 300 zl. Okazalo si~, ie mie
siijc wczesniej ztodziejc tei odwiedziJi jego 
gospodar~two kradnqc rower gorski wartosci 
600 zl 0 czym nie zawiadamial policji. 

28 stycznia w Nasielsku tukasz P. cloko· 
nal kradzieiy wieiy "Technics", kt6ra by/a 
wlasnosciq jego brata Marcina. Po kr6tkim 
sledztwie brat - zlodziejaszek przyznal sil; do 
kradzieiy, a skradziol1q wiei~ odzyskano. 

28 stycznia na terenie budowy domku jed· 
norodzinnego w Studziankach stwierdzono 
kJadziei przewod6w elektrycznych, anteno
wych i innego osprz~tu elektrycznego 0 I,!cz· 
nei warlosci 1100 zl na szkod~ Pawla t.. 

30 stycznia w Nasielsku w godzinach rannych 
dw6ch nieznanych sprawc6w wtarr,i.,.lo si~ do 
mieszkanja samolril~J:1lieszkaj'lcej 84 - letniej 

nionej w Komisariacie Policji w Nasielsku 
kom6rki odpowiedzialnej tylko za praCl< 
operacyjnq, zbyt liberalne przepisy z zakre
su Prawa Karnego, 

Jakie jstniej/\ zagrazenia na terenic gminy 
Nasielsk? 

Dokonuj'lc analizy slanu zagrozenia 
przesl~pczosci'l na terenie gminy Nasielsk 
naleiy stwierdzic, it w 2001 roku (w sto
sunku do lat ubieglych) nast~pil wzrost za
groienia prz st<tpczosdi:j. Biori:jc pod uwa
g~ ilose slwierdzonych przest~pstw, dyna
mika w 2001 roku wyniosla ponad 125%. 
Wraz ze wzroslem dynamiki przest~pczosci 

wzr6s1 wskaznik wykrywalnosci, kt6ry W1," 

nosi 67,8%, w slosunku do 2000 roku 
wzrasl 0 17,5 %. W okresie 2001 roku w 
Komisariacie Policji w Nasielsku przepro
wadzono wiele post~powail przygotowaw
czych w sprawach przest~pstw 0 duiym ci~
zarze gatllnkowym - z kaiegorii najci<:i
szych. W zdecydowanej wi«kszosci spraw
cy tych p...zest~pstw zoslali ustaleni. 

Cry rok 2001 w pai'Jskiej ocenie by! rokiem 
pracowitym? 

W okresie 2001 roku w Komisariacie Po· 
licji w Nasielsku przeprowadzono 483 po· 
st~powania przygotowawcze oraz podj~to do 
dalszego prowadzenia 16 post~powan przy· 
gotowawczych, wczeSnicj umorzonych. W 
tym samym okrcsic zakonczonu prowadze. 
nic 463 posl~powan przygotowawczych, w 
kt6rych slwierdzono 594 czyn6w przesl~p
czych, tj. pojcdynczych przest~pslW, W wy
njku przeprowadzonych dzialall operacyjno· 
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Marji B. GroZqC lIzyciem noi.a znnlsili stamsz· 
k~ dowydallia pieni~dzy i posiadanych kosztow· 
nosci, Poszkodowana nie poniosla iadnych ab· 
razen, a straty wycenila na kwot~ 4000 zl. 

Wypadk,il 
31 grudnia w Nasiclsku b~dqcy pod wply' 

wem 31kol101u Wieslaw R. wpadl pod prze· 
jei.di.aj'lcy alltobus. Ze zlamaniem miednicy 
zostal przewieziony do ~zpitala. 

24 stycznia w Nasielsku micszkajijcy przy 
u1. Kosciuszki, 60 - letni Stanislaw M. Po· 
pelni! samobojstwo ppprzez pqwieszenie si~. 

Denala znaleziono na strychu budynku. 

25 slycznia w PicScirogach Nowych kie
fUj'lCy samochodcm "Lada" Wojciech J. spo
wodowal kolizic< drogowq . Po badaniu aUw
matem okaza/o sil( i.e jest nielrzeiwy w wy· 
dychanym prze.z niego powietrzu stwierdzo
no 1,7 promila alkoholu_ 

dochodzeniowych ustalono sprawc6w 404 
czynaw przestftpczych, eo daje og6lny wskaz· 
nik wykrywalnosci 67,8%. 

W;ymienione 404 czyny prlest~pcze popel
nilo og6lem 255 osob podejrzanych, z czego 
19 stanowili nicletni sprawcy czyn6w karal· 
nych. W wyniku podi~tych czynnosci prace· 
sowych i pozaprocesowych w toku prowa
dzonych post~powan przygotowawczych, ad· 
zyskano utracone mienie 0 og6lnej warlOsci 
41 200 zlotych. Funkcjonariusze z Komisa· 
nUll! Policji w Nasielsku ujawnili ogolem 379 
wykroczen, z czego 226 zaistnialo na tere
nie miasta Nasielska, zas 153 na terenie gmi· 
ny. Z powyzszych danych wynika, ii w 2001 
roku, w stosunku db roku 200, nastqpil spa· 
dek zagroienia wykroczeniami, a tym samym 
nastijpil wzrost poczucia bezpieczerlstwa na 
terenie miasta i gminy Nasielsk. 

W 2001 roku funkcjonariuslc l Komisariatu 
Policji w Nasielsku brali udzial w zabezpje
czaniu r6i:nych uroczystosci. PrOSZl;: 0 przy
pomnienie ieh oaszym Czytelnikom. 

Nasi funkcjonariusze zabezpiecz<\Ji mi~dzy 

ir:nymi: procesic< w SWit;to Bozego Ciala w 
trlcch parafiach oa terenie gminy Nasielsk, uro· 
..;zystosci zwiqzane z 1O·t4 rocznicq nadania 
imienia Zesp%wi Szk6! nr 1 w Nasielsku, "Pa· 
rafiad~", wy~cig koJarski" TOUR DE !\1AZO
WIA", festyn z okazji "Dni Nasielska", szereg 
f~styn6w przedwyborczych, wiele uroczySlosci 
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Co zalicrylby Pan do sukces6w 2001 roku?
 
Do SLI kcesow nalezy zaliczyc real izacj ~
 

spraw 0 duzym wydiwi~ku spolecznym, a
 
mianowicie:
 
- lIstalenie sprawc6w kradzieiy i przer6bek
 

pojazd6w mechanicznych, gdzie sprawcom 
udowodrilono popelnienle 75 czyn6w prze· 
sl«pczych, 

- ustalenie os6b posiadaj'lcych i handJujq
cych narkotykami, gdzie sprawcom uda· 
wodniono 87 czyn6w przest~pczych. 

W abu (ych sprawach zostalo tymczaso
'1'.'0 aresztowanych og61em 9 podejrzanych. 

Jakie przedsi~wzi~cia byly realizowane w ca· 
maeh prewcncji kryminalncj? 

W roku 2001 realiz.owano szereg przed· 
sit;wzi~c, rni~dzy innymi: jJrygramy z zakre
su bczpieczerlstwa rcali:wwane przez KPP 
Nowy Dw6r Mazowiecki i przez KOlJ1isarjat 
Policji w Nasielsku. Utrzymywana byla (ak· 
ze dzialainosc Punktu przyj«c ]nleresant6w 
w Miejsko Gmjnnym Osrodku Pomocy Spa· 
lecznej w Nasielsku oraz stals wsp61praca z 
kuralorami sqdowymi. 

Dzi~kujp~a ro:tmowtr. 

l KOMEIIOAfHEM ROZMAwrAlA 

KATARZYNA CIENKOWSKA 
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lYm co od wiek6w l'lezy skupiska iudzkic 
jest religia. A gdzie jest religia musi bye miej
see kultu. DIu nus chrzcScijan jest to swi'lty
nia. Od powstunia pails1wa polskiego, koscio
Iy budowane (dawn iej taki akt nazywuno fu11

dacjq) byly nu podgrodziu. W samych w gro
dacb powstawaly kaplice. Bez wqtpienl<l takie 
zjawisko mialo r6wniei rniejsce na zjemi 113

sielskiej. 
Nu terenie gminy obecnie mamy lrzy para

fie. Sq to: parafia·Nasielsk 7.. ncogotyckim leo
sciolem pod wezwaniem Sw. Wojciccha, par. 
Pidcirogi ze wsp6lczesnym kosciolcm pod we
zwaniem sw. Katarzyny oraz par. Cicksyn z 
pMnogotyckq swiqtyni11 pod weZ\vaniern sw. 
Doraty. 

Dzieje parafii nasiclskiej zostaly jUl. opra
cowunc na lamuch Zycia Nasielska w nume
rach 5 i 6 z roku 1994. )a natomiast chelal· 
bym przybliiyc czytelnikom szkiee z dziej6w 
cieksyilskiej swi'ltyn i. Chociai temal ten byl 
jui poruszany w naszyrn czasopismie to nie 
zostal do kOllc<t wyczerpany. 

lej pocz<1tki sq bardzo zawilc. Moina 
prz·ypuSl.CZ<I(:, ie powslanie kosciola w 

.Cieksynie, mialo na celu rozszerzenic chrze
scijanstwa na teren wi~kszego osrodka osad
nic(wa wiejskiego, w znacznym stopniu od
dalonego od swiqtyni grodowej. Wszak ko
sei6l ten oddalony jest od Nusielska 0 L2 
km. Swiqtynie fundowane bywaly r6wnici 
w osadach targowych. ezy Cieksyn by! laklj 
osaJ'l, CZ':/ III ial wi~ksz'l liczby osadnik6w 
tego lrudno dowieSc ze :hode! pisanych, al
bowiem nie znajdzicmy dokumentu, ktory
by to potwierdzj~. Sam fakt ulokowania wsi, 

Z OW
 
KSYN
 

dobitnie 0 tym swiadczy, ponicwaZ. osada ta, 
potoienia jest u ujscia rzeki Nasielncj do 
Wkry, ponaclto oloczona lasami. 

Miejscowa tradyeja jak i nieklorc opra
cowania podaj'l daty wzniesieni(J kosciola 
W 1147 roku, P~'7.Y ki6rym ok. 1162 roku 
utworzono (dawnicj zwano to erekcj'l) pa
rafj~. Ponadlo tradycja micjscowa glosi 0 

czytelnej dacie ] 160, widocznej przecl I 
wojn'l swia(owej na muraeh kosciola, a 
muj'lc'l swiadczy( 0 czasie jego wzniesienia. 
Taka dala rzckomo r6vv'niei: widnieje na bel
ce t~czowej w swiqtyni. Ciekawostk'l jest 
talde informacja, ic Cieksyn "wzmiankowa
ny IV 1254 roku, byl wlasnosci,. klaszlOru 
kanon i kuw regu larnych la tcrafis ki ch w 
Cze rwi 11 sktl". 

Taki sIan rzeezy trudny jcst do wyjasnie
nia dlatego gdyi. pierwsze koscioly zazwy· 
czaj powslQw"ly w okolicy grodzisk. Powsta
wanie kosciola poza obr~bem grodowym wi,!
zac moina z tworzeniem sieci parafialnej. Ta 
jak wicmy rozpocz~ia siy ksztaltowac w okre
sie rozbicia dzielnicowego. Wezwania ciek
syJlskicgo kosciola nie pozwalajq lahc okre
slie czasu jego powstania. Bardzo cz~stym 

przypadkicm byly zmiany wezwania swiqtyri.. 
Nastl~powalo to przewaznie podczas ocina
wiania b'ldz wZlloszenia nowego kosciota, 
gdyi: budowano jc wezesniej z drewna, Tak 
\vi((c nie moi.na z calq stano\.vczoSciq powie
dziec, ie Sll' to te same od poczqtku istnienia 
kosciola, Dla lej 5wiqtyni nie zachowaly si y 
dokumerny erekcyjne. Wiese m6wiqca, ie w 
Cieksynie znajdowac sic: mial kosci61 ronlali,
ski, Jllurowany, takic nie ma potwierdzeniu. 

Kosciol cieksyiiski ma dwa wezwania tj. 
swi'llynia ma za palronkl( sw. Dorott'( a para
fia sw. Rocha. 

Dorota naleiy do grana swi~tych dzicwic 
mycze.IlJlic. kt6re poniosly SOl iere podczas 
przeSladowall ehfzescijan. Zyla za panowa
nia cesarza Diokleciana (303-3]6 r.). raZ8m 
z ni,! UJll~czono Chrysl~ i Kalist~, klore pro
bowaly naktonic DoroL~ do OdSI~pstwa od 
wiary, Jecz pod jej wptywem same si~ naw1'6
cily. Do polski kull $w. Doroty przyszedt ok. 
pol. XIVw" 

Sw. Roch urodzii si<; w Montpelier w 
czerwcu 1295 roku. Pochodzil z bogatej i 
poboinej rodziny. jego przyjscie na swiat 
popr;::cdzone. byto dtugimi modlilwami. Po 
smierci swoich rodzic6w wyruszyi do Rzy
mu. Tam zastata go zaraza, Roch poswi y
cil caly sw6j majqtek aby ratowac ubogich, 
iak r6wniei. i sam si y ni mi opiekOlval. Tak
ie on ulegl chombie, ale ZJlosit jq bez 
skargi. Nie wiemy, bedy jego kult (rafil 
do Polski, 

Druga data rn6wi'lca jui. 0 parafii ciek
synskiej to rak 1423. Przypada ona na okres 
powst3wania malych parafii na obszarach 
slarego osadnictwa. KOScioly fundowane 
byly W lym czasie przewai.nie przez ryce
rzy. Wg. inform<lcj i w roku 1449 kosei61 
zoslal uposaiony przez Falant y. Wiadomo 
nam laki.e, ie Cieksyn byl wlasnoscii.j pry
watHa, rodu Ziemak6w zwal1ych taki.e Bo
rukowskimi, Nasielskimi. Jeden z nich, Jan 
Bili nski, byl plebanclll cieksyilskim w latach 
1517-1530. 

Obecny koscio! zostal prawdopodobnic 
ufundowany przez Piotra Borukowskjego, su
fragana plockiego. Okres powstania budzi 
kontrowcrsje ponicwai. wyrnieniane s'l lrzy 
daty: 1560, 1569, 1580. Muratorem byla oso, 
ba scisle zwi~zana z warszlatem wenecjani
na Jana Baplysty, budowniczego wiehl koscio
low na MazowsZll ,W lym taki.e kolegiat.y pul
tuskiej. 

Nie\.vl\tpLiwie wiele nO\vyeh informacji do· 
tyczqcych pojawienia si~ pierwszych k05clo, 
16w na naszyeh terenach moglyby wniest ba· 
dania archeologiczne kompleksowo przepro
wadzonc w okolicy crncntarza przykoscieJne
go i sarncj swi'ltyni. Moi.e kiedys archeolo
dzy zawilajq i tu. 'T'akie badania poZ\Volity by 
okreslit ezas powstania pierwszego kosciola. 
Obecne wezwania S'l pMniejsze nii pi rw
sze informacje 0 czasie iego powslania. Polo
ienie kOSciola na wzg6rzu swiadezy a jego 
wai:nym znaczeniu dla tej miejscowosci. 
10zna by si~ pokusic 0 stwierdzerLie, ie bye 

moie kult chrzeScijaiiski zasl'lpil tu pagan
ski. 1\1og1oby to r6wniei wyjasnic bardzo 
wczesne pobudowanie kosciola. Z cali.! pew
nosciq cieksyiiska :hvi<ttynia zaliczana jest do 
grona kosciol6w zabytkO\vyeh. Nie chodzi mi 
lu jcdynie 0 wystr6j architektoniczny, ale row
niei: i wn~trze. }edl1ak dalsze dzieje sWii.jlyni 
i wystr6j jej wnytrza pozwol~ sobie przybli· 
zyc czytelnikom w oddzielnym artykuJe. 

D.DALECKI 
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10) W-wa Zach. - Olsztyn Gl.; 11) Raclb6rz - Elk:
 
12) Krak6w Plasz6w (Kielce) Hel (Kolobneg);
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CO lE SOBj\ lROBIC PO EKCJACH? 
- OMPU ER T ATR WDUECI • 

Od wu;esnia 2001r. przy Szkole Podstawowej w budach Siennic
kich dziala pr,:zna, dWlJdziestoh;lkuosobowa gtupa mlodzieiy 1. kola 
teatra1nego i komputerowego. Zaj~cia organizowane sil dwa razy w 
tygodniu. Dzi~ki'ilim dzieci ze srodowiska wiejskiego mog'! aktywnie 
uczestniczyc w szkolnym iyciu kulturalno -lilerackim. 

Ozialalnose Kola stale si~ rozwija i doskonali. Ozj~ki nawi'lza
niu, przez nasze absolwentki, wsp61pracy z Polsk,\ Fundaci'l Dzieci 
i M10dzieiy uzyskalismy dotacj~ na rozpocz~cje dzialalnosci klubu 

.komputerowego oraz wsparcie naszych poczynan w k61ku leatra!
nym. Za pieniqdze (6 tys. zl.) przyzl1une przez Fundacjrt zakupili
smy miydzy innymi sprz~t naglasniaj'lcy (mituofony, glosniki, itd.), 
programy lllultimediaLne, dokonalismy modernizacji pracowili korn
puterowej, stworzyUsmy wewn<itrzszkolll'l siec kornputerow11. 

Prowadz'le zajt;cia leatralne i kompulerowe uczestnic:zymy w re
alizacji planu rozwoju szkoly, dzialamy na rzecz podnoszenia jej po
ziomu, wywieramy wplyw na kszlaltowanie p07.ylywnych postaw 
uczni6w biorqeych udzial w pracach Kola. 

Entuzjastk'l naszej peaey jest Pani Dyrektor mgr Marianna Dani
siewicz, ktora nas wspiera, zachc:ca, ezuwa nad calosci'l, co jest swietn'l 
mobilizaej'l dla wszystkich. 

Wic:kszosc naszych spotkan uptywa na przygotowywaniu p ·zcdsta· 
wien majqcych uswietnie imprezy szkolne, np. Dzien Nauczycicla, gdzie 
wyst'lpilismy z barwnym widowiskiem kabaretowym. Opr6cz pr6b <on· 
laetnego spektaklu zawsze znajdujemy choe ehwiJ y czasu na "vieze· 
nie \vYl1lowy, nauk~ wyrazania uczuc i odgrywanie scenck. Ttl!. piled 
feriami wystawilismy adaptacj~ basni ks. M. Maliftskiego pt. "Jest laki 
kwial", kl6ra zachwycila i wzruszyla widzOw. Sztuk~ obejrzaly wszyst
kie dzieci z naszcj 5zkoly wraz z rodzieami. 

W naszyeh dzialaniach asystuje specjalista od pracy z kompute
rem mgr Miroslaw Zaremba, kl6ry udziela viskaz6wek i porad mlo
dym komputeroweorn. Ouiym zainteresowaniem i entuzjazmem cie
sz'! sit; zaj~cia poswi~cone poszukiwaniolll wiadomosci w Inlernecie, 
bowiem nie bez powodu mowi sit;, ie jest on najwic:ksZ4 bibliotck'l 
swiata, Na uwagt; zasluguje fakt, ii mamy Jl1o!.liwosc kontaktu ze 

.swiatern zew nc:trznym popne I. poczt~ elektron icznq. 
Wsp6Jnc przcdsj~wz.i~cie umoiIiwia wielostronne doskonalenie sic:. 

Jako polonistJ<.a mC1m okazj~ wplyn'lc na pogl~bienie zainleresowan lc
alrem jako nosnikicm kultury, jak rt'lwniei rozbudzic zainteresowania 
czytelniclwem, kt6rego slatystykt; jako bibliotekarka na bieiqco sleclz~. 

Nasze dzialania wspomagane S'l w duiym slopniu rrzez grup~ 

nbsolwent6w wsp6tpracujqcq z Funclacjq. Szczeg61ne podzi~kowa. 

l1i01 nalezq si~ D. Drzazgo\\'skiej, K. Korzeniewskiej, A. Le~niew
skieji.!, kt6re pelni'l rol~ opiekun6w, Prz1",vodcow dla mlodszych ko
!egow i koleianek, kszt<.lIl11j'l poczucie odpowicdzialnosci za przy
j\-le obuwi<1Zki, pozbywaj<.j kornpleks6w, uJ1loiliwiaj'l "sprawdzenie 
si~", stwarzajq lei - co jest barclzo waine - moiliwosc bycia razem, 
warunkuj'l do roZ!llowy i zaprzyjainienia si~. 

Te formy majq przyczynic sic: clo rozwoju zaintcresowaJl mio
dziczy, do zorganizowania uczniom w spos6b przemyslany, poiy
teczny i mily czasu wolnego, a taki.e przygotowujq uczniow do 
nktywncgo uczestnictwa w iyciu kultu ralnym, ktore poszerza ho
ryzoJ1ty rozumienia swia(a, daje satysfakcj~ z wysilku intelektu· 
a ncgo, krcalywJ1osci. Dalsza wsp61pracil z Fundacj'l b~dzie wspie
rala nasze Jzialania. 

KATARZYNA SZYBKIE • BURZYNSKA 

ZACHOWAJMY S EBI DLA 
PRZYSZl:..YCH POKOLE 

Propozycja Towarzystwa Milosnik6w Ziemi Nasielskiej, zamicsz
ezona w styczniowym nurnerze "Zyciil. Nasielska", w sprawie wyda
rna ksiqzki upami~tniajqccj mieszkanc6w gminy Nasielsk iyj'lcych tu 
na pilelomie tysiqcleci (IIi JII) spotJ<ala sil< na ogol z iyczliwym przy
j~ciem. Robi to w l'oinej fonnie (np. w postaci zbiorowego portretu) 
wiele minst w Polsce i w innych krajach. Nie wynika to jednak, jak 
sugerui4 przeciwnicy pomystu, ;oC sllobizmu i pruzJ1osci. 

Od pewnego czasu obserwuje si<; w swiecie zjawJsko tak zwanego 
wracania do korzeni. Chociai iyjerny terainiejszosciq (jakie trudnq, 
ale ciekaw'l), to jednak kaidy z nus chcialby wiedziec jak najwi~cej 0 

srych przodkach. I temu pragnieniu wychodzirny naprzeciw. W na
szym wypadku nie chodzi jednak 0 naszych przodk6w. Robimy to dla 

-przyszlych pokoJefJ, kt6re takie b~d'l cheialy cos wiedziee 0 swoich 
przodkach. czyJi 0 nas. Dzisiejsze dzieci b~dq kiedys pokazywae swym 

.'prawnukom ksiqzk~ 0 sobie. 

A teraz kilka uwag technicznych, b~d'lcyeh odpowiedziami na za
dawane nam cz~:kiej pytania.. Zamiescimy informacje tylko 0 miesz
karicach. kt6rzy iyli w latach 1999 - 2001. Nie b<;dzic to ksi~ga zaslu
zonych Kaidy eh<;:tny rna prawo si~ w niej malez.e. Wystarczy podac 
inforrnacje 0 sobie (irniona i nazwisko, imionl\ i nazwiska rOdzicow, 
data i mjejsce uroLizenia, imionn i nazwiska dzieci oral. ieh wsp0l
maJionkow, dane 0 wnukach, llkOliczone szkoly, rniejsca pracy, zain
teresowania jtd.), dac nam S\\loje podpisanc zdj~cie (zdj~cia mog<) 
bye kolorowe, ale ksi'lzka ze wzgl~du na kOS7.ty b~dzie wydana, nic
stety, w kolorze czarno-biaiym). Dzieci $'llraktowane na r6wni z 00
rosiymi, lel: b,:dq zamieszczonc ich 7.dj~cia i odpowiednie infor-macje. 
Warunkiem umieszczcnia po zczeg()lnych usob w tym "dokumencie" 
jest wptata lOzl. To przewidywany koszt jeclnego egzempJarza (b~
dzie mozliwosc zakupienia dodalkowych egzemplarzy) . 

AZ. 
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Szcz?sliwej drogi, juz czas. 
Tw6j czas,' Moniko ! 

WCU\Z WYZEJ I WYZEJ
 
Parafrazujflc w nadtytule slowa znanej pio

senki pomyslalem sobie, :ie Monika Gl~bowicz 

uslyszaia glos powolania: "Zostail gwiazd,l", bo 
jest "Szansa na sukces", a lWoim przeznacze
rriem jest "Droga do gwiazd". A i.e Monil'a 
jest osob~ niezwykle lltalentowan'l muzycznie, 
a przytym nadzwyczaj pracowil'l i konsekwent
nq'wi~c wspina sil; coraz wyiej po stopniach 

.artys tycznej kari ery. 
Jestem pn:ekonany, i.e ona jest jej pisana. 

Studiuje wprawdzie polonistykC(, ale nie zanie
dbuje prary nad rozwijaniem swego talentu ..Rok 
2002 b((dzie z pewnosciq bardzo wainy w jej 
iyciu. B~zie to bowiern rok zyciowych decy
zji, rak trudnego wyborn - poswi~cic si~ bez 
reszty spiewaniu cry tei spiewanie traktowac 
jako zaw6d nr 2. 

o pani Morrice Gl~bowicz pisalismvwielokrot
nie na lamach "Zycia Nasielska". SJErlzilismy jej 
osiqgnic;ria ad roku 1996, kiedy to w eliminacjach 
do konkursu piosenki w Opolu- Debiuty«96 zna
lazla si~ w pielwszej dwud7.iestce (a startowaJo 
ponad tysiqc os6b z calego kraju). 

Ze szczeg6ln'l satysfakcj'l odnotowaliSrny 
telewizyjn'l wypowiedi gwiazdy estrady Anny 
Jopek, kt6ra podsumowuj'lc wyst~p naszej 

piosenkarki powiedziala do niej, skromnej 
dziewczyny z Nasielska: "Wygl'ldasz slicznje 
i spiewasz piliknie. Naprawd\l, Trzymam za 
ciebie kciuki". Pam Monika spicwata wtedy 
piosenk~ Edyly Gorniak "When you come 
back to me". 

W ciflgu oSlatnich sZcSciu lat brala udzial 
w wielu festiwalach, konkursach i imprczach. 
Warto wspomniec VI Fesliwal Pioscnki Angiel
skiej w Brzegu. Zaj~la w nim 1miejsce. Wielo
krotnie byla oceniana i nagradzana. Spiewaia 
z dobrymi zespoJami. Brala udzjal w nagra
niach. Nauczyciele z naszej gminy Z Tozrzew
njeniem wspominaj'l jej wyst~p w czasie aka
demii zorganizowanej z okazji Dnia Nauczy
ciela w drriu 15 pazdziemika 1999r. Szkoda 
jednak, ie taJ< rzadko wyst~powala przed pu
blicZllOSciq w swym rodzinnym miescie. Pa
radoksem jest 10, ie wietu nasielszczan zna jq 
tylko z \Vyst~p6w w telewizji. 

5koro jednak tak jest, oglqdajrny czc;sciej 
wysl~py mlodych i obiecujqcych piosenkarzy w 
telewizji. Zwlaszcza w TVN-je. Wierztt jednak, 
ie wkr6tce ucla si~ w Nasielsku zorganizowac 
duzq imprez~ z jej uclzialem w roli gl6wnej. 

Al.. 

Monlka G/~bowicz wczasie wystfjPU w 
nasielldej hall sporlowej. 

REPERTUAR FILMOWY 

KINO "NIWA"
 

22 - 24. 02.2002 

"Inni" 
prod. l iemcyl Hiszpanial USA, godz.1800 

01'- 03.03.2002 

"D'Artagnan " 
przygodowy
 

prod. Francja/USA, godz. 1800
 

08 -10.03.2002 

"Za lini'l wroga" 
wojenny film akcji 

prod. USA, godz.l8°° 

15 -17.03.2002 

"Intymnosc" 
psycho]ogiczny
 

prod. Francj a/HI szpaniaiNiemcy godz.1800
 

"Iuni" Akcja zostala umiejscowiona w 
roku 1945 nil odJudziu, w pi~knej posiadlo
sci na brytyjskiej wyspie Jersey, gdzie miesz
ka Grace (Nicole Kidman) z dw6jk'l dzieci, 
Anne (Alakina Mann) i Nicholasem (James 
Bentley). W domu panujq dziwne zwycza
je: wszyslkie drzwi musz'l bye zawsze za
mkni~te, a zaslony zasuni~te, poniewai: 
dzieci cierpiq na rzadk'l odmian/¥ uczulenia 
na swiatlo. Gdy pani domu przyjmujc na 
stuzb~ nowych sluz'lcych, Bert hc Mi lis 
(Fionnula Flanagan), pana Tuttle (Eric Sy
kes) i gJuchoniemq Lydic (Elaine Cassidy), 
rozpoczyna siC( wyrafinowana gra psycho
logiczna na wielu poziornach, zarowno po
mi<;dzy ekranowymi postaciami, jak i rezy
serern a wiclzem. W filrnie nie pojawia si<: 
nawet kropla krwi, ale to czego nie widzi
my, przeraza nas jeszcze bardziej, a napie;
cie rosnie z minuty na minutr:, tak, ie bo
imy siy jcszczc po wyj kiu l kina. 
Reiyseria: Alejandro Amenabar; Scenariusz: 
Alejandro Amenabar 
Obsada: Nicole Kidnlan, Chl'is[opher Eccle
ston, Fionnula Flanagan, Elaine Cassidy 

"D'Artagnan" Swobodna ekrarrizacja ,Trzech 
tnuszkieter6w" Aleksandra Dumasa. Siedem
nastowieczny Facyi. Mlody D'Artagnan wste:
puje w szeregi kr6lewskich muszkieterow, by 
wyrnierzyc sprawieelliwosc mordercy swoich 
roclzicOw. 
RCZyseria: Peter Hyams .Obsada: Catherine 
Deneuve, Stephen Rea, Tim Roth, Justin 
Chambers. Joachim Paul Assbock 

"Za limq wroga" Stacjonujqcy na Balkanach 
porw:znik Chris Burnett (Owen Wilson), pi
lot amerykaflskiej marynarki wojelmej, nie 
maze zniese przedluzajqccj si<; bczczy11 llosci . 
SkJada rezygnacj~ na r~ce swego dowodcy, 
admirala Reigarta (Gene Hackman), ktol'y 
uwaza, ie Burnett nie dojrzal do walki. Pod
czas l'lltynowej lllisji rozpoznawezej samolot 
Burnetta zostaje zeslrzelony nad terytol'lum 
wroga. Burnett cuel ll111chodzi z iyciem i zmu
SZOIlY jest walczyc a przetr\v<lnic, a jego sla
clem ruslaj" okrutny o(icer tll)llej policji, bez
wzglc;:duy tropicieJ i zolnierze nieprzyjacicla. 
Admiral Reigart zdajc sobie sprawr;:, ze liczy 
si~ Kazda sekuncla, lekcewaiy wit;'c r07:kazy 
paeloionych i stawiajqc pod wakiern zapyta
nia swojq pnyszlosc organizuje misj~ fatun
kowq, ktora rusza z odsiccZq Burnettowi. .. 
Reiyseria: John Moore (XVI); Scenariusz: Jim 
Thomas 
Obsada: .Owen Wilson, Gene Hacbllan, Ga· 
brieJ Macht, Charles Malik Whitfield 

KONDOLENCJE
 
Ksi?dZH proboszczowi parafii
 

Sw. Doroty w Cieksynie
 

J6zejowi Szczecinskiemu 

Wyrazy 5zczcrego wspolczucia 
z powodu smierci ojca 

sklada R.edakcja 
"Zycia Nasielska" 
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OPOt. D ZE o ~NKE 
Dzi 11 26 stycznia 2002 roku pozostanic 

dla wiclu kibicow pilki noinej w Polsce dnicm 
szczcg61nym. Tego dnia przybylo do Warsza
wy najccnniejsze [rofeum pilkarskic - Puebar 
S\ riala, cz di "Zlota ike", !nary sprowadzi
la do Polski "Coca-Cola", Kibice mieli moz '
wose wbaczenia "Zlotej i e" m.in. podczus 
imprezy. jaka odbyla sit; na Placu Zamkowym 
w Warszawie, 

W tygodniu poprzedzaj'lGym przybycie 
Pucbaru do Polski, kibicc 7.. calego krafu rno
gli wziqc udzial w konkursie "Gazety Wybor
C2Cj". Trzcba by to zebrac eztery kllpony Zil

mieszGzanc od ponedzialku do pi, tim, uto
iyc z nich pilk~, a nasl~rnie w pi'ltek zadzwo
nie na podany nLJrncr i odpowiedziec popraw
nie na pytilnic, ilc razy polscy pilkarze grali 
nu mistrzostwach swiata, Nagrod'l dla dwu
slu os6b, klorc zatlzwonity jak najszybciej i 
dobrze odpowiedzialy na pytanie, byla moili
wose zrobienia sobic zdj~cia podcza irnpre
zy na Placu Zamkowym ze "Zlotq J ike"! I'\ie 
powiem, ie - jako zapalony kibic i milosnik 
pilld noznej - ni bylem zadowolony i dUl1lny 
z si bie, kiedy \: reszcie udalo mi silt dodzwo
nie, odpowiedziec na pytanie i usly zc6, zc 
jestcm jednym z tych 200 szcz~sliwcOw. kt6
rzy bE;tI,j mogli miec zdj~cic z Pucb<lrem Swia
tao Tylko prawdziwy kibic wie, co czuje si~ w 
takiej chwili. 

W sobol~ 26 stycznia na Plac I Zamko
lI'ym juz na dlugo przed rozp6czt:cicm im
prczy prl.cd scen'1 pojawialy siC; grupki kibi
C(lW z bialo-czerwonymi szalikami i fJagami. 

_Pomirno padajqccgo deszczu tlum g~stnial i 
pczekiwal na Puchar Swiata. Wczcsniej tr\Va
ly \\'Yst~py, duia grupa kibjC0w ustawita sif( 
tel. w kolejce, by moe zlozyc swoje podpisy 
na ogromnej (wymiary 15 .x 10m) bialo-czer
wonej fladze sladionowcj, kl6ra bl{dzic 10
warzyszyc nasz.cj reprezentacji na kaidym 
meczu mistrzo. tw swiata (rowniei. skorzy
stalem 7. lej okazji i zlozylem swoi podpis). 
Atmosfera byla coraz bardzicj doniosla i na
pi~ta, apogeum nast'lpil zas w mornen ie, 
w kt6rym Pucbar SWiali:l pod sil1l4 eskorlcj 
zama owanych pracowni ow Agencji 
Ochrony "Lupus" wjcchal n odkrytcj toy
ocie na Plae Zamkowy. Nu~t~pnie slatuetka 
zostala umicszczona na spccjalnie przygoto
wallym podium i statu :;i~ celem dla obiekly
wow i f1cszy licznyeh fOloreportcrow. W tym 
czasic Illl s enic pojawili si~ goscie: rezes 
PZPN, byty s\,dzia mi~dzynarodowy Mi
chal Lislkiewiez, jego zast~pca, jeden z naj
k:pszych pol kich pilkarzy - Zbigllicw Bo
nick, jedyny polski pilkarz, kt6ry gral na 4 
J~olejnych mistrzostwach swiata - Wlaclyslaw 
Zmuda, zunny pilkarl. warszawskiej Legii 
Dariusz Dziekanowski oral. najgor~eej okla
skiwanL trener polskiej reprezentacji - le
rzy Engel i jedcn z najlepszych pitkarzy ka
dry - Bartosz Karwan z Legii Warszawa. Glo
sne "dzi~klljcmy", jakic wykrzyczcli dla 
dwoch statnich zebrani kibice, bylo najlep

ym pod umolVuniem tego, czego dokona
la reprezenlacj. pod wodzij Irel era Eng Ja 

w ei,!gu <natnich climinacji. a co udalo si~ 

po dlugich 16 la nicobecnosci na mistrzo
stwach. W krotkich wywiadach prowadzo
nych zc secny prz z lodzimicrza Szarano
wieZi.\, Zbigniew Bonick w pominal m.in. ja 
blisko byla polska reprezentacja od zdoby
cia Pucharu SWiata w 1982 roku. Z kolei 
Prczes Listkiewicz optymistycznie patrzy! w 
przyszlosc sugeruj'lc, ie nasi pilkarze nogq 
pokusic si~ 0 walk~ nawet 0 mistrzoslwo 
$wiata. Nastr6j walecznosci udzielil si~ tak
ze trenerowi EngelowL klory putm.jc na Pu, 
char i widz'lc cnluzjazl11 fanow stwicrdziJ, 
ii ehcialby go przywieic do PoL~ki je"zcze 
raz: po mistrzostwach, Almosfcr~ spolk<!nia 
uprzyjel11niala swaim wysL<,:pem fkni Jusis. 

Wn;szck przyszedl c.:zas na najwainiejsze 
c a mnie 'wydarzen ic lego dnia: zdj~eie z Pu
charcm SWiata. Ci~iko bylo przedoslac si~ 
przcz llLim kibic6w tlu bramki. przez nor' 
przcpuszczano osoby mogCjce zrobic sobie 
zdj~cie z Pucharem, Ale upor i ch~c przeiy
cia niesamowitej przygody zwyci~zyly iota 
stanqlem oko w oko z bezcennym trofeum
"ZlotC\ Ni 'e", Co prawda za na Z osob po
zujCjcych do zdj~cia nie do tala IJucharu do 
r~ki, co wi~cej - Pucharu nie dotkn'll nikt z 
zaproszonych gOSci, klorzy r6wni zpozowali 
do zdjt<c, ezyli II' ner Eng I, 
Barlosz l(arwan, ezy Wlo
dzimierz Szaranowitz, to 
icdnak sama swiadomosc 
bycia tak blisko, na wycii[
gni..;cie n;ki od najcenniej
szego pilkarskiego tfofcum, 
powodowala g<;si'l skorky i 
przyspies20ny oddcch, Guy 
siildalcm nil podium obok 
"Zlotej Nikc", przcz mysl 
przebiegla mi cala historiu 
mislrzoslw swiuta. 010 sie
dzialem obok p charll, t6
ry jest obicktem poz,\dania 
calcgo pilkarskie 0 swiata, 
36·cenlymetrowej slaluetki 
pokryt j sl ~·karat wym 
7.l0tCtlJ, klorq zdobyly do lej 
pory tylko takic pO!f;gi pil
karskie, jak Urugwaj, \Vlo
chy, Niemcy, Brazylia, An
glia, Argcntyna i Francjil, 
ktorq lrzymaly w swych rft
k ch takie 'lawy 'wialowe
go futbolu, jak Pie, Dino 
Zoff, Franz I3eckenbauer, 
Bobby Charlton, Diego rVla
radona, Mario Kcmpcs, ezy 
Zinedinc Zidane, (Ifill. klo
rej nigdy nie miaty szczc<scia 
lrzymac Johann Cryuff, Eu
sebio, Gary Li 11 ekeI', Z,tlno
ri!, Lew Jaszyn czy Miclu;l 
Platini. Bylo to wiclce eks
cytuj'lcc przczycie, kt6rcg 
nie zaponuw do kon a iy· 
cia i ktore na zaw zc bftdzie 
mi przypominac zrobione 
zdj~cie, 

'V zru zaj'lcym momentem podezas im
prezy na Placu Zamk wym byia bez \V'lt
pienia chwila, kiedy po zakoiiczenill skla· 
dania podpisow ogromna polska f1aga zo
~lai' przc7.. wy -ir;gnik podni siona do gory 
i zaiopOlnJa na wietrze jak wie(ki iagiel. 
Wlodzimierz Szaranowicz powicdzial, ie ta 
flaga b~dzic towarzys:l.ye nasz.'lll pitkarzom 
na kazdYIl1 mCCZl na mistrzostwach i za
sumawial sic<, j<lk pilkarzc przcwiozC\ j'l do 
Korei samolotclll. 

Milym akct'lltcl1l spolkania hyla takie krOl
ka rOZl1Iowa 7. trencrem kadry, Jcrzym Engc
em, !<tory podarm al mi sw6j autograt i z kt6

rym mialem przyjemnosc zrobic sobie zdjl:;
cie. il1lieniu wszyslkich kibicow, lakic lyeh 
z ilsielska, zyczylcm trenerowi i jcgo ehlop
com powodzcnia na mistrzostwach oral. aby 
dati nam przezyc lyle tal< pi~knych chwil, jak 
\ climinacjach. ak najlepszych wysl~p6w 

zyrzylem lakie Bankowi Karwanowi, jcdne· 
mu z asow \V talii jcrzego Engela, 

Spotkanic zak nczylo wsp6Jne zdj~cie 
wszystkich zgromadzonych na placu, kt6rc 
,-2ostalo opubliko 'ane w "Gazecie Wyborczej" 
z 28 slyeznia. 

MAREK MALUCHNIK 
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Komisja Infrastruktury i Porzqdku 
Publicznego z wizytq w Metal Markecie. 

-w ROSCE CZYST SRODOWISKO
 
Mieszkailcy gminy Nasielsk sq bardzo wyczuleni na sprawy 

zwi,jzane z czystosciq srodowiska naturalnego. Tak przynajrruliej 
mozna sqdzic biorqc pod uwag~ ilosc prolestow, skarg i petycji kie
rowaJlych w tej sprawie dowszelkich moZliwych instytueji, a zwtasz
cza lyeh, klore zajmujq si~ ochrunq sl'Odowiska oraz do wtadz_ 
Reakejom lym nie nalezy si~ dzi\vic biorqe pod llwag~ fakt, ze kai
da prawie dziatalnosc czlowieka niesie zagroienie dla naturalnego 
srodowiska_ Apelowac jednak naleiy 0 zachowanie umiaru i spo
koju oraz zaufanie dla faehowosci i uClciwosci instytucji stojqcych 
na straiy czyslosd naszego smdO\viska, 

Problemy ekologiczne byly cz~sto podnoszone w czasie sesji 
Hady Miejskiej, ornmviano jc tei: na posiedzeniach merytorycznych 
Kornisji. Glowne lemaly to oczyszczalnia Sciekow, skladowisko od
padow komunalnych i zaklad w miejscowosci Kose\vo prlelapia
j'1cy metale_ Ten ostatni zaklad oel siedmiu jui lat bulwersuje miesz
kancow naszej grniny. Ogrodzony od strony drogi szczelnym i wy
sokim parkanem odgrodzil siC;' lei murem tajemniczosci od miej
scowego spoleczenstwa. To zas odczytane zostalo przez ll1ieszkan
cow jednoznacznie: zaldad ma cos do ukrycia, a tym czyms jest 
przetapianie w nieodpowiednich warunkach olowiu, co szkodli- !<JomiSJ·a-'-nf,ras..z:tr""'ukt""'ury j Porzqdku Publicznego na potu rozladunkowym, gdzie................... .........
\vie oddzialuje na srodowisko i nasze zdrmvie, 0 lym m6wi si~ do przyjmowany jest zlom alumniowy.
dzisiaj. Jest jednak pewna i to zasadnjcza rOirLica. Od wrzeSnia _ 
20aOr w miejscLi tym dziala nowa [irma - METAL MARKET SA 

rchociai pozoslalo wysokie ogrodzenie, [0 nowa firma nie odgradza sil( du spraw zwi'lzanych z jego dzialaLlOsci4, czlonkowie Komisji i przed
od miejscowego spoleczenstwa. Wi~ccj, chee z tym spoleczenstwem wspol stawicielka Uw:du Miejskiego midi wiele burdzo konkrctnych pyl:.ul 
pracowac. Nie rna nic do ukrycia i wr~cz zaprasza do odwiedzania zakladu, dotyczqcych 2ilrOW 10 prodllkcji jak i spraw zwi'1zanych Z ochronq sro
\Vizyt<;l zloZyly juz wladze gmiJly, soltysi, miodzi.ez ze s7.-k6l ponadgimna dowiska. Wldac bylo, ie do lej wizyly s'l doskonalc prlygotowani. Ro\v
zjalnych. Planowane jest zorganizowanie dnia olwartego, laedy to knidy nie konkrelne byly wyjasn.ienia pr-zedstawkieJki zakladu, Jui na po Zqt
chl(tny bC;'dzie mog! obejrzee zaklad j zapoznac si~ z jego dzialalnoSciq, ku spotkania po\viedziala, ie firma nie rna nie do 1I kryeia i w trakcic 
18 sLycznia na roboczym posieclzeniu spotkala si~ lu Komisja lnfrastruk \v jasnieJ't przynosila oelpowiedniq dokumentaci~ na potwierdzenie s\Vych 
tury i Porz'ldku Publicznego. GOScie przybyli do Metal Markelu, aby slow. Zar6wno WcZ<J.sie dyskusji jak i podczas zwiedzania CZ9sci pro
zapoznac si<;l Z dzialalnosciq zaklaelu w aspekcie ;cgo oddzialywania na dukcyjncj zakladu pokazywala, w jaki sposo!> firma z wla nej inicjatywy 
srodowisko. Komisji towarzyszyia pani kicrownil< Maria Lcwanclowska iak i rcagujqc na wynikl kontroli uSliwa moiJiwc zagroi.cnia dla Sl'odo
z Urz,~du :Miejskiego. Kierownictwo zakladu reprezenlowal" pani pel wiska (np_ ze studzqcych si~ zgar6w unosi sir; para ze specyficznym za
nomocnik prezesa dis jakosci mgT ini. Dorota Kila. paszkiem przenikaj<1eym po1.3 teren zaldadu - b<;dziv siy to studzenjc 
eel wizyty przedsta\vil przewodnicziWy Komisji pan Marek Gizinski. Na odbywalo w przygotowywanym aklualnie pO/Tlieszezeniu zaml<JJi~tY[ll). 

sl~pnje p_ mgr inz. Dorola Kit a wyczelvujqco poinfonnowala 0 funkcjo Ka7..da dzialalnosc czlowieka niesie zagroienia dla- srodowiska, Vi klO
l10waniu zaldadu. Metal Market jest sp61k"l akcyjnq. Zajmuje sit; pro rym zyjemy (dolyczy to lakZe pl'odllkcji i.ywno$cj j 1ck()w). 'Ioina je 
dukcj'l wysokiej jakosci odlewniczych stopaw alumi.niulll (nie odlewa zm.inimalizowac przestrzegajijc nOOlJ wypracowanych przez specj ali stow. 
si~ olowiu). Ostatecznym produktem sij tr6jdzielne gqski 0 wadze ok. 7 Wydajc siy, ie swoisty dialog, jak.i wywiqzal sil( IV naszej gmini'e mi y0zy 
kg. Podsta\\lowym sllro\VCem dla tej produkcji jest zlom alliminiowy zaklatlem pl-oclukcyjnym a micjscmvym spo!eezenslwem jest przykla
oraz odpowiednie kompanenly. Slirowce te prz.etapianc sq w dw6ch no clem, jak nalezy roZ\ ii;jzy'Nac sytLlacje konfliklOwc. 
woczesnych (i nowych) piceach gazowych 0 pojemnosci 6 ton lw.idy, W AZ. 
ciqgu miesiqca przetapiane jesl okolo 500 ton zlomu. Zaklacl pracuje w 
ruchu ciqgJ.ym (24 godz. na dob~). OdpadcJll poprodukcyjnym s4 tzw, 
zgary (iuile). Sprzeclaje si~ je finnom, kt6re zajmuj'l si~ ieh dalszym 
przerobem. Melal Markel wdroiyl system zarZ1dzania jakosciCj j posia
cia odpowiedni cerlyfikal. Obecnie wdraiany jest system zarz"lclzania 
srodowiskiem (uzyskanie odpowiedniego w (ym wzgl~clzie swiaclectwa 

ARTYKULYI USLUGI MOTORVZACYJNE .- ceJiyfikatu gwarantuje, ie firma jest przyjazna dla srodo\\ iska). 
05-190 Nasielsk, ul. Kosciuszki 34a tel. 0-23 693 05 55

Ze wzgl~du na rcdzaj produkcji oraz zabicgi 0 uzyskanie odpowiednich 
cert~rfikalow firma jest bardzo CZliislo kontrolowuna, Nie przek.raczajq OLEJE, flLTRY 
wyznaczonych norm j nie plaq kar z tym z\v1qzanych, W celach strate KLOCKI HAMULCOWEgicznych, Jakie firma sobie nalu-eslila, na plan pierwszy wysuwa si~ ja
kosc produkcji i dbalasc 0 srodowisko. W celu realizacji Lyell zaloien AMORTYZATORY 
powolano specjalne stanowiska i zatrudniono na nich pracownikow z 
wysokiOli kwalilikacjami. Zakupiono wysokiej jakosci spcktrometr la PASKIROZRZJ\DU 
boratoryjny oraz dodalkowe filtry. DO SAMOCHOOOW ZACHOONICH I JAPONSKICH 
Pani Pclnornocnik poinfonnowala lei. 0 dzialaniach poza produkcyjnych 
firmy. Z~lrudniel1ie znalazlo w niej 40 osob (wi~ksw§c z Nasielska i 
okolic). Srcdnia p1aca "''Ynosi 1 400 zt (nello). Dla zaiogi o~anizowane 

Sq szkolenia (uzyskujq po nich L1prawnienia, kt.Oremogij si~ plzydac nawet 
w wypadJ<u zmiany firmy). 

P,-oM(/~ MlIOeeKKa.I.I/ 

1()~ ta"'/~Z ~ (J~o.rz~i""Mimo bardzo szczegolowego om6\vienia przez przedstawicielklii zakla-

MAX•AU 
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~ MAT RIAlY 
BUDOWLAN 

CEMENT, WAPNO, PUSTAKI
 
CEG.f:...A KLINKIEROWA
 

STVROPIAN, VVEt:...NA MINERALNA
 
PAPA, STAL BUDOWLANA
 

OTWORV I OSCIEZNICE
 

USt.UGI: ROZLADUNEK WIDLAKIEM
 
NAWOZV SZTUCZNE
 

R szard Br sl<iewicz 
Nasielsk, ul. Nowa Wies 27, tel. 691 2892 

Transport: 
o zwiru 
o piasku (czarnoziem) 

Wykonujemy usJugi: 
o koparka, 
o tadowarkq 
o r6wniarkq 
o dZwigiem 
o walcem drogowym 
LJ wyburzanie i rozbiorka budynk6w 

ul. KoleJ'owa 1 tel.lfax (0-23) 69 31 753 
tel.kom 0-602 196 717 

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

KREDYTY SAMOCHODOWE 

UBEZPIECZENIA ZYCIOWE
 
I MAJATKOWE
 

USt.UGI KSI~GOWO-FINANSOWE 

Eltbieta Fijalska 
ul~ Kr~ta 13 tel, 0-23 691 23 12 
05~190 Nasielsk kom. 0 603873897 

Sprzedam M4 w Nasielsku tel. 0605387895 rAVON-Dodatkowa praca tel. 697 89 72 lub 0 502 226 282 

Sprzedam lub wynajm~ mieszkanie M3, 56 m' osiedle 
warszawska tel. 693 1720, 691 2002 

tSprzedam mieszkanie 40 m w Nasielsku Osiedle 
Pitsudskiego tel. 0 503 136424 

SI\L~1J ~~E?Lf)~ 
Marcin Kulik, Nasielsk ul. Sportowa 1, tel.691 2663 

MEBLE 
\'\'I.JP")c:~".Jnl<.t)vvf.:!, p{)kt);u,.....''"'~ ku(:-h,,;~nrlt~, nltu 'z.I~r")\Vt-

N/\ KAZDA KltS/ - N
 
ZA G -16WKF,: I NA RATV
 

. ZAPRAS~Y..........................................
~ 

RO.R 
TE P K 

KAZIMIERZ PlOMINSKI, 
05-190 Nasielsk, ul. Krupki 19 - przy telekomunikacji 
tel .•0*23) 691 24 33, kom. 0602 432 338, 060([ 593 432 _ 

SA....UD ~05·190 Nasielsk ul. Warszawska 47 leI. (023)6912415 tel../fax (02316930630 

Producent Rur PVC i Ksztaltek PP kanalizacyjnych 
Prowadzi sprzedaz hurtowq i delalicznct 
artykul6w hydrauliczno-sanitarnych takich jak: 
Grzejniki; piece; zawory; glowice; pompy; baterie 
Wanny; kabiny; umywalki; sedesy; bidety; pisuary; deski; 
dolnopluki; g6rnopluki; brodtiki; zlewozmywaki; 
rury-ksllaltki miedziane. plastykowe, ae, PE, KISAN; 
lenny; bojlery; wodomierze; okapy kuchenne; rynny; 
wlazy;nawiertkl; systemy wentylacji; suszarki {azienkowe 

PR;r;E(UKI 

WYKOPY. NIWELACJE TERENU, 
WYWOZ ZIEMI, GRUZU 

o 

PRZYJDZ - SPRAWDZ
 
I KUP NAJTANIEJ
 

Zapraszamy 
Poniedziafek - Piqtek ad 6 00 do 2000 

. Sobota ad 8 00 do 16DO 

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



BRYOZ NASIELSKU
 
. 18.01.2002 r. w hali portowej w Nasielsku po raz pierwszy w lym 
roku spolkali sj~ brydzySci. Przed przysttlpi niem do gry odbyio si~ 

podsumowanie ubieglego sezonu. Puchary dla najlcpszych brydiy· 
16w Nasielska .2001 odebrati Piotr Kowalski i Grzcgol'Z Nowinski. 

.Czolowa dzi si'llka koncowcj klasyfikacji "Grand Prix" tl'Zymala pa· 
rniq kowe dyplomy. agrady ufundowal Klub Sportowy "Sparta". 

W" tyczniowym" lumieju wzi~lo udzial osiem pur. Po ""yr6woa
nej grze, dwie clolowe pary uzyskaly t'l samllliczb~ punkt6w. Dzit;· 
ki lepszemu w nikowi w bezpo§rednim pojedynku \ ygrala para Ta
deusz Czeremuzyn 'ki i Grzcgorz KosewskL 

WYNIKI "STYClNIOWEGO" TURNIEJU PAR: 
1. Tadeusz Czeremuiynski i Grzegorz Kosewski 
2. i\d.am Banasiu i ndzej Zulil'lski 
3. Piotr Kowalski i Grzegorz owillski 
4. Waldemar GnaTI,owskij \l,o'dec'h ZadeW'ki 
5. Teodor Brodowski i KrLysztof Mi Imow ki 
6 anu z z i wsk' i Ma 'lc' Osiii - . 
7. Alicja Bartosik i Je...zY Krzeminski 

Stanislfl.w Makowski i Zbignic 1ichalski 

77 pkl (61,1%) 
77 Rkl Q1,1%) 
72 pkl (57,1 %) 
7Upkl. (55,6%) 
60 pkt (47, %) 
5J pkt l40..5~ 
50 pkl (39,7%) 
47.pkl (37,3%j 

PILKA NOZNA 

W hali sportowej W owym fiekie odbyl si~ lurniej haJowy pilki • 
l1oinej, w kl6rym lartowaly dwa zespoly z naszej gminy: Zbik Na
sielsk i Wkra Cieksyn. Bardzo dobrze wypadla A kJasowa drui. n3 z 
Cieksyna, kl6ra wsr6d druiyn z IV Iigi i Iigi olmgowej zaj((la 3 micj
sc·'. Zbik w Iym turnieju zaj'll 5 JlIiejsce. Kr61cm $u-lelc6w zosta! 
za,';'odnik Wkry arek Pnlsinowski. 

TENIS STOLOWY 

MISTRZOSTWA POWIATU 
SZKOt. WTENISIE STOlOWYM 

12 lutego w nasiel kiej haJi sportowej odbyly si~ I Druzynowc 
Mi ·trzoslwa Powialu Szk61 w tenisie stolowym, w ktorych udz.ial 
wzi~li mistr2.0wie naszej gmiJly w poszczegalnych kalegoriach. 

W kalegorii chlopc'w klasy I-VI bezkonkurencJrjni okazali siQ 
zawodnicy Szkoly Podslawowej Nr1 z Nasielska, klorz'y pokonali 
wszyst kie startujf\ce zcspoly po 3 : 0 i \,·yprzedz.ili zespoly ze szk6! 
z t.omnej, Leoncina i Pomie h6wka. 

Wsrod dziewcz'lt r6wniei: zwyciyiyly reprezentanlki z nuszcj 
groiny zawodniczki zc Szkoly Podslawowej w Dl;binka h, przed 
SF' Leoncin i SP Orzechowo. 

W kategorii szk61 gimnaz)ulnych wsr6d chlopc6w zwyci~i:yl 

Zesp6! Szk6! z t.omnej, przcd Z Leoncin, ZS Nasiel'k i Z Po
miech6wek 

W~i6d dziewcL. t z\Vyci~iyl ZS t.orona, przed ZS Nasielsk. ZS 
Leoncin i ZS Pomiech6wek. 

Mistrzowie powlatu we w'<.ystkich kategoriach z· kwalifikowa
Ii sili; mjstrzostw reionowych, kt6re odb d'l si~ w Piasecznie w 
dniach 19·20 lu.tego br. 

•
LIGA BRYDZOWA
 

Rozpocz~1y il; rozgrywki ligi okrr:gow 'j w brydiu sportowym, w kIa
ry h bierze udzial zesp61 KS, "Sparta". \V lidze gra dziewif;c drui.yll z 
terenu bytego wojew6dztwa ci chanowskiego. Rozgrywki prowadzonc 
Sq w systemie dWlImeczow - kaidy z l<aidyrn. W pierwszej rundzic ze
spol "Sparty" spotka! sit; z "Globalem" Ciechan6w. W pierwszym me
czu asielszczanie przcgraJi 11: 19, a w drugim wygraJi 20: 10. W dru
giej rundzie przys~lo zmierzyc sil; z najlepszym zespolem ligi zubieglego 
s'zonu - "Wlm!" Zuromin. VI pierwszym meczu "Sparta" zv.'Yci~la20 
:10\ a Wrcwaniu gospodarze zmienili 'klad i naSi zesp61 prlegral 0: 25. 

W druiynie" party" V.YSI~puj'r Adam DuC7J'Tlan, Piotr I<owal ki, Grze· 
gon owinski. larek I<t;becki, tanislaw Soto\\~CZ, Pawel Wroblewski. 

KONCOWA RASYFIKACJA "GRAND PRIX" NASIELSKA 2001 
i -2.	 PiOlr Kowalski 

Grlegorz Nowillski 
3. Stani law olowicz 
4 'n deu 'z Cz~mu};yns 
5.	 Pawel Wr6blewski 
6. arek. R beckl 
7. Madej Osinski 

-I Q. Janusz Czvzew~ki 
Waldemar Gnalkow ki 
Dariusz 'Wydra 

11. Adam Duczman 
t2.	 J\dam Banasiuk 
13.	 Janusz Wydra 
14.	 ]6zef Dobra vol-ski 
15.	 Zbigniew fichalskj 

rzy~itof Mi 'lmow' 'i 
17.	 Teodor Brodowski 
1. Grzgorz.Kosewski 
l e . Andrz'jZulinski 
20.	 t:zary ~rL.ozow ki 
21.	 Tadeusz G~siorow 'kj 

22-23.	 AJicj Rarwsik 
jelly Krzeminski 

24. aeck zet'muzvn ki 
25.	 J6zef KJa icki . 
26.	 'i: ojciech Zaciew~ki 

27-28. Marian Chojnacki 
K....zyS-ll.Of Turek 

WYDAWCk 
Zoarx<\d Mlej.ki w N".'e'sl<LJ 

II£DAGW£ Z£S~: 
A. St mlrowskl Ir d"ktor naa..lny/. M.1)rc. A. Zawadzki. M. W.ul·rzy"'dcJ 
M. Stamlrow.kI. T. ZiIIWadZkJ IzdJ~clal. 

eel''''>' \Varda l.kfilldl 
AORES REDAKeJl' 
KINO "NIWA- w N ••, I.ku. ul. Ko.c1....1d 12. t I.12~, 691-2~:J 

P,.P~....: A W·N PULTUSK P'RESS 
06-100 Pl,lltusk. III. ~w o;tojat'lska 15. t l. (023/ 692 1766 
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OPRACOWAl: PIOTR KOWALSKI 

W na~iel kiej hali sportowcj odbyly si~ I Druiynowc listrzoslwa -Gminy w leni ie stolowym szk61 pOdslClwowych i gimnazj6w. umiej 
rozegrano w kalegorii dz,icwcz'lt . chlopc6w. W kutegorii (;hJopcow 
klasy 1- VI z\ ci~iyt zc:;p6! SP z Nasicl ka 'kladzie: Maleusz 
Niedziel 'ki, f'awd Czarnecki. Sebastian Rejchel i Rafa! Hem !mow
ski, przed SP Cic SYll\ SP Zabiczyn, SP D binki, SP Popowo, SP 
PieS irogi i SP 2 asielsk. 

Vi kalcgorii d<.iewCZEjl ida y I - VI z"vyci<:iyla Szkola Podsla~o· 

wa z D<;binek, przed SP Cieksyn, SP Popowo, SP Pie'cirogi, P Za
biczyn i SP 2 asielsk. 

W kalegorii 5z1 61 gimnazjalnych wsr6d chlopc6w i wsr6d dziew
cZ4t zw Ici~zyl Zespol Szk61 r 1 asielsk, przed Z - Nr 3 Cieksyn i 
ZS Nr 2 Piescirogi. 
Mistrzowie poszczeg61nych kategorii otrzymali puchary i dyplomy, 
oraz wezmq udzial w mistrzo twach powiatu. 
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