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Chcą dokończyć budowę
We środę, 10 marca br. odbyła się 

XXIV sesja Rady Miejskiej. Obrady 
prowadził wiceprzewodniczący Rady 
Andrzej Królak. W zaplanowanym po-
rządku posiedzenia znalazł się jeden 
bardzo ważny punkt: podjęcie uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie nieruchomości przy 
ul. Kościuszki. W sesji uczestniczyło 15 
radnych, można więc było podejmo-
wać prawomocne decyzje. 
Zanim przystąpiono do głosowania nad pro-
jektem uchwały B.Mucha, burmistrz Nasielska, 
wspominając o wielu spotkaniach na którym 
omawiano temat domu pomocy społecznej, 
wyjaśnił także znajdujący się w przygotowanym 
dokumencie zapis o przeznaczeniu nierucho-
mości na realizację zadań związanych z ochroną 
zdrowia i pomocy społecznej. - Po ewentualnym 
przejęciu inwestycji bez takiego wskazania gmina 
mogłaby chcieć sprzedać nieruchomość – roz-mogłaby chcieć sprzedać nieruchomość – roz-mogłaby chcieć sprzedać nieruchomość
ważał teoretycznie burmistrz. – Z takim zapisem 
w uchwale mówiącym o realizacji zadań z za-
kresu zdrowia i opieki społecznej nasze intencje 
są czytelne dla wojewody –dodał.są czytelne dla wojewody –dodał.są czytelne dla wojewody

Radny Andrzej Pająk pytał o to czy gmina nie 
przejmie tej inwestycji za darmo, ale z długami. 

Burmistrz powiedział, że na razie nikt nie może 
dać gwarancji, co do pozytywnego zakończenia 
całej sprawy, ponieważ jest to dopiero początek 
działań. - Mam nadzieję, że przejmiemy ten 
obiekt bez żadnych zobowiązań, my dokoń-
czymy jego budowę i będziemy tu realizować 
zadania związane z ochroną zdrowia. Trudno 
powiedzieć czy trzeba będzie ustalać jakieś inne, 
pośrednie rozwiązanie- stwierdził burmistrz.pośrednie rozwiązanie- stwierdził burmistrz.pośrednie rozwiązanie

Radny Michał Wójciak, radny powiatu nowodwor-

skiego ubiegłej kadencji, chciał wiedzieć kto zawierał 
umowy na całkowite wykonanie tej inwestycji, pod 
tzw. klucz.

- Najprawdopodobniej wojewoda a potem sta-
rostwo – odpowiedział burmistrz.rostwo – odpowiedział burmistrz.rostwo

Natomiast radny Andrzej Zawadzki podkreślił, że 

trzeba podjąć działania w celu przejęcia inwestycji. 
- Im bardziej się odwleka, tym bardziej sytuacja się 
może zmienić na naszą niekorzyść- mówił radny.może zmienić na naszą niekorzyść- mówił radny.może zmienić na naszą niekorzyść

Uchwałę o przejęciu nieruchomości Rada podjęła 
jednogłośnie.

W punkcie wolne wnioski i zapytania radni chcieli 
dokładnie zapoznać się sytuacją ratownictwa 
medycznego na terenie naszej gminy. Radny 
A.Pająk pytał o nocne dyżury pogotowia, oraz o 
zdarzenie, które miało miejsce kilka dni wcześniej, 
kiedy to w Nasielsku nie było karetki pogotowia. 
A do jego pomieszczeń w budynku przychodni 
nie mogła wejść nawet dyspozytorka (pisaliśmy o 
A do jego pomieszczeń w budynku przychodni 
nie mogła wejść nawet dyspozytorka (pisaliśmy o 
A do jego pomieszczeń w budynku przychodni 

tym w 5 numerze „Życia Nasielska”). 
nie mogła wejść nawet dyspozytorka (pisaliśmy o 
tym w 5 numerze „Życia Nasielska”). 
nie mogła wejść nawet dyspozytorka (pisaliśmy o 

Burmistrz potwierdził, 
że taka sytuacja miała 
miejsce, ponieważ pra-
cownicy pogotowia nie 
przekazali sobie kluczy. 

- Oczywiście od godziny 
8 do 18 kiedy funkcjonu-
je przychodnia zdrowia 
koordynacja działań 
obu placówek jest prost-
sza, ale nie powinno się 
tak zdarzyć, że karetki 
nie ma na terenie gminy. 
Musimy ten okres przej-
ściowy przetrwać. Ale 
potrzebne jest spotkanie 
z przedstawicielami no-
wodworskiego ZOZ-u.- 
przyznał burmistrz.

Radni interweniowali rów-
nież w sprawie numeru te-

lefonu do pogotowia. Od stycznia bowiem nie można 
już uzyskać połączenia z pogotowiem ratunkowym 
w Nasielsku pod numerem 6930999 lecz jedynie 
pod ogólnopolskim 999. 

- Mieszkańcy Popowa nie mogą dodzwonić 
się do pogotowia nowodworskiego, ponieważ 

zgłasza się Legionowo – mówił radny Wojciech zgłasza się Legionowo – mówił radny Wojciech zgłasza się Legionowo
Krzyczkowski.

Podobnie, co potwierdził A. Królak, jest w Nunie.

Radna Katarzyna Rusek, wyjaśniła kłopotliwą 

dla mieszkańców gminy kwestię zabloko-
wania istniejącego do niedawna lokalnego 
numeru pogotowia. - Ten numer był najpraw-
dopodobniej własnością ZOZ-u z Pułtuska 
i został wyłączony. Teraz trzeba dzwonić pod 
numer 999, a wtedy jeśli ktoś dodzwoni się do 
Legionowa to zgłoszenie będzie przekierowane
do Nowego Dworu – poinformowała radna.

K. Rusek przyznała, że dużo zawiadomień dla po-
gotowia zgłaszanych jest na numer przychodni 
w Nasielsku, dlatego dobrym rozwiązaniem 
byłoby uruchomienie dla pogotowia nowego, 
miejscowego numeru telefonu.

Jako ostatnia przypomniana została kwestia jakości 
nasielskiej wody. W tej sprawie zabrał głos radny 
Michał Wójciak zwracając uwagę zebranym, że 
co prawda na jego posesji pobrano  i przebada-
no wodę, to jednak wykonano tylko standardo-
we badania. - Prosiłem o dokonanie analizy tej 
substancji (czarna maź –przyp.red).

- Prosiłem o dokonanie analizy tej 
(czarna maź –przyp.red).

- Prosiłem o dokonanie analizy tej 
 Ale tego nie 

ustalono. Nikt nie kiwnął palcem, żeby zidentyfi-
kować zagrożenie inną substancją niż ta, która jest 
w standardowym badaniu – powiedział radny w standardowym badaniu – powiedział radny w standardowym badaniu
Wójciak.

Radny Zawadzki miał natomiast wątpliwości co do 
tego kto powinien, a kto w rzeczywistości wodę 
zbadał. - Czy celowo wodę badał sanepid pułtuski, 
przecież podlegamy pod sanepid nowodworski? 
– pytał A. Zawadzki.

Burmistrz wyjaśnił, że dotychczas badania wykony-
wał właśnie sanepid nowodworski, teraz dla porów-
nania wykonała je stacja sanitarno epidemiologiczna 
w Pułtusku. Wyniki były jednakowe – pozytywne.

Po tym zapewnieniu wiceprzewodniczący Rady 
A. Królak zamknął obrady. 

SIC

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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do Unii Eu-
ropejskiej. 
W obecnej 
s y t u a c j i 
p o m o c 
społeczna 
p r z y g o -
towuje się 
na zmianę 
roli klienta 
w nowo-
c z e s n y m 
s y s t e m i e 
p o m o c y. 
Klient jest 
partnerem 
pracownika 
socjalnego 
w rozwiązy-
waniu problemów swoich i swojej rodziny. Istnieje 
konieczność wprowadzenia nowoczesnych me-
tod zarządzania usługami społecznymi. Nietrudno 

przewidzieć, że wzrośnie popyt, a w 
ślad za nim liczba podmiotów zainte-
resowanych świadczeniem usług w lo-
kalnym środowisku. Klienci, na których 
instytucja pomocy społecznej będzie 
musiała skoncentrować swą uwagę w 
najbliższej przyszłości, to ludzie starzy 
oraz osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Głównym celem zmian 
w systemie pomocy rodzinie, które 
wejdą w życie 1 maja 2004r. jest 
skuteczniejsze adresowanie pomocy 
dla rodzin, które faktycznie potrze-
bują wsparcia. Rodziny skorzystają na 
wprowadzeniu nowego systemu, cho-
ciażby dlatego, że do samego zasiłku 
rodzinnego będzie przysługiwać szereg 
dodatków. Dodatki będą przysługiwać 
jedynie rodzinie, która będzie miała 
prawo do samego zasiłku rodzinnego, 
w której miesięczny dochód na osobę 
w 2002 roku nie przekroczył 504 zł 
netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem 
w 2002 roku nie przekroczył 504 zł 
netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem 
w 2002 roku nie przekroczył 504 zł 

niepełnosprawnym). 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych 
określa następujące dodatki:

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 
w czasie korzystania z urlopu wycho-
wawczego;

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka (zastąpi świadczenia alimentacyjne). 
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka (zastąpi świadczenia alimentacyjne). 
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

Jedynym warunkiem jest spełnienie kryterium 
dochodowego, uprawniającego do otrzymania 
zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 170 
zł na dziecko (250 zł. - jeżeli jest ono niepełno-
zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 170 
zł na dziecko (250 zł. - jeżeli jest ono niepełno-
zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 170 

sprawne);
zł na dziecko (250 zł. - jeżeli jest ono niepełno-
sprawne);
zł na dziecko (250 zł. - jeżeli jest ono niepełno-

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - będzie to 
jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł za 
każde urodzone dziecko (obecnie 201 zł, tylko 
jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł za 
każde urodzone dziecko (obecnie 201 zł, tylko 
jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł za 

Pomoc społeczna, to nie tylko pieniądze
„Życie Nasielska” rozmawia z Anną Katarzyną Brzezińską, 
dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
Pani Dyrektor, czym zajmuje się Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej? Pomoc 
społeczna, to pojęcie bardzo szerokie.

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki spo-
łecznej państwa mająca na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia”. Instytucja pomocy społecznej 
świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przezna-
czone dla konkretnych jednostek lub rodzin. Po-
przedzone jest to procesem identyfikacji potrzeb, 
zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i 
opracowaniem adekwatnego i optymalnego pla-
nu pomocy. Zakres przyznawania pomocy ściśle 
określa Ustawa o pomocy społecznej, według 
której wsparcia udziela się osobom i rodzinom 
- w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

i wielodzietnych), alkoholizmu lub narkomanii, 
domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
i wielodzietnych), alkoholizmu lub narkomanii, 
domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

trudności w przystosowaniu do życia po opusz-
czeniu zakładu karnego, a także klęski żywiołowej 
lub ekologicznej. 

Działalność ośrodka pociąga za sobą wydat-
ki. Skąd i ile pieniędzy ma on w tym roku do 
swojej dyspozycji?

Plan budżetu ośrodka na 2004r. (bez kosztów 

utrzymania ośrodka) wynosi 726 000 zł, w tym 
dotacja celowa z budżetu państwa, to 474 000 zł. 
Ogółem, środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
wynoszą 491 000 zł, w tym z budżetu państwa 
- 441 000 zł. Dożywianie uczniów w szkołach 
w kwocie 90 000 zł pokrywa w całości gmina. 
Planowane wydatki na utrzymanie usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
wynoszą 145 000 zł, z czego 33 tysiące złotych 
będą pochodzić z budżetu państwa.

Czy ta kwota pokrywa wszystkie potrze-
by? Na jaką działalność ośrodka brakuje 
pieniędzy?

Kwoty ujęte w budżecie na 2004r. minimalnie 
pokrywają koszty utrzymania ośrodka, jak rów-
nież usług opiekuńczych w gminie. Są natomiast 
odczuwalne braki środków, poza zasiłkami obliga-
toryjnymi, na świadczenia dla rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

bezrobocia oraz braku możliwości zatrudnienia, 
w formie zasiłków okresowych, finansowanych 
z budżetu państwa.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu ośrodka 
pomocy społecznej nastąpią po 1 maja tego 
roku? 

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się już 
przygotowaniem realizatorów zadań polityki 
społecznej do nowych zadań, które wynikają ze 
zmieniających się przepisów prawa i wejścia Polski 

ciąg dalszy na str. 4

fot. M. Stamirowski
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dla rodzin spełniających kryterium dochodowe 
z ustawy o pomocy społecznej);
dla rodzin spełniających kryterium dochodowe 
z ustawy o pomocy społecznej);
dla rodzin spełniających kryterium dochodowe 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych w wysokości 400 zł, wypłacany maksy-
malnie przez trzy lata, nie dłużej jednak niż do 

momentu, gdy dziecko skończy 7 lat;

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego;

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 
będzie wypłacany raz w roku, we wrześniu;

- dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem 
zamieszkania.

Poza dodatkami do zasiłków rodzinnych będą 
wypłacane świadczenia pielęgnacyjne w wyso-
kości 420 zł. Zastąpią one zasiłki stałe z pomocy 
społecznej, przysługujące osobom rezygnują-
cym z pracy, które zmuszone są do zajęcia się 
wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. 
Jest to zupełnie odrębne świadczenie. Zasiłek 
pielęgnacyjny w wysokości 142 zł miesięcznie 
przysługiwać będzie niepełnosprawnemu dziec-
ku lub osobie powyżej 16 roku życia. Zasiłek 
pielęgnacyjny otrzymają także osoby powyżej 
75 roku życia - bez względu na stan zdrowia.
Zasiłek macierzyński natomiast przysługuje na 
podstawie odrębnych przepisów (Ustawa o 
Zasiłek macierzyński natomiast przysługuje na 
podstawie odrębnych przepisów (Ustawa o 
Zasiłek macierzyński natomiast przysługuje na 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa).
społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa).
społecznego w razie choroby i macierzyń-

Czy są takie momenty w Pani pracy, że wy-
rachowanie ekonomiczne bierze górę nad 
zwykłą wrażliwością?

Pomoc społeczna zajmuje się nie tylko rozdawa-
niem pieniędzy... Jest to mylne przekonanie ludzi, 
którzy z naszą pracą nie mają nic wspólnego. To 

Pomoc społeczna, to nie tylko pieniądze
dokończenie ze str. 3

także codzienna, ciężka praca nad aktywizacją 
ludzi bezrobotnych, aby zrozumieli, że życie 
nie tylko kończy się na zapomogach z opieki 
społecznej. Nie można mówić o wyrachowaniu 
ekonomicznym. Każda instytucja w Polsce ma 
określony własny budżet oraz wytyczne, których 
musi się ściśle trzymać.

Co się powinno zdarzyć w Nasielsku, a 
może w Polsce, żeby ośrodki pomocy miały 
jak najmniej Klientów? Czy problemem jest 
tylko bezrobocie?

Główne przyczyny prowadzące do udzielania 
pomocy przez instytucje do tego powołane, to 
przede wszystkim bezrobocie. Czynnik ten, to 

zdecydowanie podstawowa przyczyna ubóstwa, 
zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i samego Na-
sielska. Kolejne przyczyny - ubóstwo (rozumiane 
zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i samego Na-
sielska. Kolejne przyczyny - ubóstwo (rozumiane 
zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i samego Na-

jako niskie dochody, np. niskie renty, emerytury), 
sielska. Kolejne przyczyny - ubóstwo (rozumiane 
jako niskie dochody, np. niskie renty, emerytury), 
sielska. Kolejne przyczyny - ubóstwo (rozumiane 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych (rodziny niepełne i wielodzietne), alkoho-
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych (rodziny niepełne i wielodzietne), alkoho-
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-

lizm oraz długotrwała choroba. Aby poprawić 
sytuację osób ubogich na terenie Nasielska, jak 
również w całej Polsce, należałoby podjąć dzia-
łania ukierunkowane przede wszystkim na : 

- walkę z bezrobociem, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia na wsi;

- podniesienie wynagrodzeń oraz emerytur i 
rent;

- zmianę polityki rolnej, poprawę sytuacji w 
rolnictwie;

- walkę z patologiami społecznymi (rozbudowa 
lecznictwa odwykowego, uzależnień, profilaktyki 
uzależnień).
lecznictwa odwykowego, uzależnień, profilaktyki 
uzależnień).
lecznictwa odwykowego, uzależnień, profilaktyki 

Oprócz istotnego braku środków finansowych z  
budżetu państwa i budżetów samorządowych w 
zakresie pomocy społecznej i Funduszu Pracy, 
rzutujących na sytuację mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego należałoby rozpocząć 
działania  systemowe o charakterze programo-
wo-organizacyjnym. W dłuższej perspektywie 
wpłynęłyby na zmniejszenie poziomu ubóstwa. 
Działania te powinny stanowić w zasadniczych 
kwestiach, nierozłączny element strategii roz-
woju województwa. Muszą one uwzględniać 
poszerzenie rynku pracy, politykę prorodzinną 
oraz korzystną dla pacjentów, politykę ochrony 
zdrowia.

Bardzo dziękuję. 

z Anną Brzezińską 
rozmawiał Dariusz Panasiuk

W gąszczu prawa
Już tylko tygodnie dzielą nas od członko-
stwa w Unii Europejskiej. Do sprawnego 
funkcjonowania w jej strukturach nie-
zbędna jest między innymi znajomość 
prawa unijnego. Jest czego się uczyć, 
bowiem dorobek prawny UE to ponad 
50 tysięcy rozporządzeń i dyrektyw, z 
czego, jak szacują eksperci, w ciągłym 
użyciu jest ponad 13 tysięcy aktów 
normatywnych. Pozostaje jeszcze nasze 
prawo krajowe, ostatnio w pośpiechu do-
stosowywane do standardów unijnych. W 
efekcie Dziennik Ustaw liczy sobie za lata 
2002-2003 .... ponad 32 tysiące stron!

Stara to prawda, że nieznajomość prawa jest 
szkodliwa. Szczególnie zaś groźna jest ignoran-
cja prawna urzędników. Szkodzi obywatelom, 
deprecjonuje państwo. Za brak orientacji w 
prawie unijnym, być może zapłacą też polscy 
przedsiębiorcy.

ważne dla urzędników i przedsiębiorców

Warto więc odnotować inicjatywę Fundacji 
Prawo Europejskie – organizacji pożytku pu-
blicznego, która organizuje Zaoczno - Kore-
spondencyjne Studium Prawa Europejskiego dla 
urzędników, samorządowców i przedsiębiorców. 
Zainteresowanych odsyłamy na stronę interne-
tową Fundacji www.fundacja-pe.org.pl.

fot. M. Stamirowski
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SYLWETKI
KRONIKA 

POLICYJNA
Dariusz
Leszczyński 
– Urodził się w 1962 roku w 
Miszewie gm. Nowe Miasto. 
Od 1967 roku mieszka w 
Pieścirogach Nowych. Wraz 
z żoną Jolantą wychowuje 
dwóch synów, Kamila, ucznia 
drugiej klasy gimnazjum i 
Marcina ucznia trzeciej klasy 
szkoły podstawowej.

Ukończył Wyższą Szkołę 
Policji w Szczytnie, a także 
Wyższą Szkołę Humanistycz-
ną w Pułtusku uzyskując tytuł 
magistra Nauk Politycznych 
o specjalności Administracja 
Publiczna.

Jest zatrudniony na stanowisku naczelnika sekcji dochodzeniowo śledczej w 
Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. 

W Radzie Miejskiej zasiada po raz pierwszy, pełni w niej funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. Ponadto jest członkiem dwóch innych 
komisji, Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Gospodarki i Budżetu. 
Jako członek Rady Miejskiej uczestniczył w tworzeniu Statutu Gminy. Do 
efektów jego pracy zaliczyć można również odwodnienie ulic w Pieści-
rogach (Szmaragdowa, Szafirowa, Agatowa i Rubinowa). Współdziałał w 
efektów jego pracy zaliczyć można również odwodnienie ulic w Pieści-
rogach (Szmaragdowa, Szafirowa, Agatowa i Rubinowa). Współdziałał w 
efektów jego pracy zaliczyć można również odwodnienie ulic w Pieści-

tworzeniu boiska, które powstało dzięki pracy społecznej mieszkańców. 
Jest człowiekiem otwartym, chętnym do współpracy i gotowym zawsze 
udzielić pomocy. Z racji wykonywanego zawodu na pierwszym miejscu 
stawia poprawę bezpieczeństwa publicznego. Plany na przyszłość to budowa 
kanalizacji sanitarnej, rozbudowa gimnazjum i odwodnienie pozostałych 
ulic w Pieścirogach.

Interesuje się sportem.

8 marca w sklepie „Merkury” przy ul. Kościuszki w Nasielsku nieznany 
sprawca skradł 61 szt. kart telefonicznych różnych sieci o łącznej wartości 
ponad 2800 zł.

Nocą z 8 na 9 marca na niestrzeżonym parkingu przy ul. Warszawskiej 
nieznani sprawcy uszkodzili stojący tam samochód – „Renault-Laguna”. 
Wandale połamali tylny spojler oraz zniszczyli lusterka boczne. Straty wy-
noszą ponad 2000 zł.

9 marca w Nasielsku przy ul. Kilińskiego miała miejsce awantura, w której 
uczestniczyły dwie kobiety: Żaneta Ł. i Anna C. Na skutek upadku ze scho-
9 marca w Nasielsku przy ul. Kilińskiego miała miejsce awantura, w której 
uczestniczyły dwie kobiety: Żaneta Ł. i Anna C. Na skutek upadku ze scho-
9 marca w Nasielsku przy ul. Kilińskiego miała miejsce awantura, w której 

dów Anna C. doznała poważnych uszkodzeń ciała.

10 marca w księgarni przy ul. Warszawskiej złodziej skradł saszetkę z tele-
fonem komórkowym, dokumentami oraz pieniędzmi należącą do Jerzego 
B. – mieszkańca Warszawy.

Nocą z 11 na 12 marca w Cieksynie, z punktu sprzedaży, skradziono 6 szt. 
butli gazowych o wartości 650 zł.

Pijani na drodze
6 marca w Nasielsku, podczas kontroli drogowej, u Wiesława W. kierującego 
„ Mitsubishi” stwierdzono 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

8 marca w Ruszkowie zatrzymano do kontroli Fiata „Uno”. Kierujący pojaz-
dem Kazimierz G. miał 1,33 oraz 1,24 mg alkoholu w litrze wydychanego 
powietrza.

9 marca w Cegielni Psuckiej zatrzymano do kontroli drogowej Waldemar R. 
kierujący Polonezem. Miał 0,61 promila alkoholu we krwi.

10 marca w Nasielsku na ul. Piłsudskiego kierowca Cinquecento prowadził 
auto po wypiciu alkoholu. Stwierdzono u niego 0,56 i 0,58 promila alkoholu 
we krwi.

Zniknęły krzaki...nareszcie
- Nareszcie zadbano o te pobocza. Latem jak samochody się 
tu mijały i musiały zjechać na pobocze to zahaczały o krzaki. 
Musieli tu uważać i rowerzyści, bo pędzące samochody lepiej 
wychodziły z otarcia się o krzaki niż oni – mówią mieszkańcy wychodziły z otarcia się o krzaki niż oni – mówią mieszkańcy wychodziły z otarcia się o krzaki niż oni
Jackowa.

Ktoś w końcu postanowił krzaki wyciąć. A że od kil-
ka lat rosły tu sobie bez przeszkód wyglądały już bar-
dzo okazale i w wielu miejscach „wychodziły” na drogę. 
Bardzo często korzystają z niej również mieszkańcy Świercz, bo 
dzo okazale i w wielu miejscach „wychodziły” na drogę. 
Bardzo często korzystają z niej również mieszkańcy Świercz, bo 
dzo okazale i w wielu miejscach „wychodziły” na drogę. 

właśnie nią można dotrzeć do Nasielska najszybciej. Nawierzchnia 
jest tu całkiem dobra, dopiero w Świerczach można sobie uszkodzić 
właśnie nią można dotrzeć do Nasielska najszybciej. Nawierzchnia 
jest tu całkiem dobra, dopiero w Świerczach można sobie uszkodzić 
właśnie nią można dotrzeć do Nasielska najszybciej. Nawierzchnia 

samochodów. Wyboje w drogach gruntowych, dziury w pokruszo-
nym asfalcie, z których na światło dzienne „wyglądają” kamienie. 

Na terenie naszej gminy ta droga jest dość wąska, nie ma też 
zbyt dużo miejsca na poboczach, dlatego krzaki przeszkadza-
ły wszystkim. Teraz droga powinna być bardziej bezpieczna, 
ponieważ z dużo większej odległości będzie można zobaczyć 
nadjeżdżający pojazd.

- Jesienią ubiegłego roku dokonaliśmy wycinki tych zarośli 
w ramach oczyszczania poboczy drogi. Było to konieczne, po-
nieważ zimą tworzyły się tutaj zaspy - wyjaśnił W. Sierzputowski, nieważ zimą tworzyły się tutaj zaspy - wyjaśnił W. Sierzputowski, nieważ zimą tworzyły się tutaj zaspy
dyrektor ZGKiM.

To, że krzaki udało się w końcu usunąć to duży sukces. A może 
teraz ktoś pomyślałby o oświetleniu ulicznym? Przydałoby się, 
wielokrotnie zdarzały się jadącym tędy kierowcom chwile 
ogromnego zdziwienia, kiedy zza zakrętu wjeżdżali wprost w stado krów 
lub nieoświetlony wóz konny.

MK

fot. M. Stamirowski
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  Na własne oczy

fot. M. Stamirowski

Chodnik na Płońskiej
Drogą od strony Nowego Miasta, nawet na od-
cinku znajdującym się już w granicach miasta 
samochody jeżdżą z dużą prędkością. Rzeczy-
wiście nawierzchnia na tym odcinku trasy jest 
dobra. Poza tym wielu kierowców korzysta z 
usług stacji paliw „Lotos” znajdującej się przy ulicy 
Płońskiej. Niestety tak duży ruch drogowy sprawia 
kłopoty okolicznym mieszkańcom, którzy chcąc 
bezpiecznie dotrzeć do centrum miasta powinni 
iść po chodniku. I tu jest problem, gdyż chodnik 
znajduje się tylko po jednej stronie ulicy Płońskiej 
– dokładnie na przeciwko osiedla domków jed-
norodzinnych. Rozpoczyna się od skrzyżowania 
przy Spółdzielni Kółek Rolniczych i prowadzi aż 
do centrum, do skrzyżowania z ulicą Kościuszki 
jest jednak tylko po jednej stronie jezdni. Na tym 
odcinku przejście dla pieszych znajduje się do-
piero przy przychodni zdrowia. 

Mieszkańcy bloku i całego osiedla domków 
jednorodzinnych przy ulicy Płońskiej muszą albo 
dojść do przejścia dla pieszych, co nie należy do 
bezpiecznych z uwagi na wąski pas pobocza, albo 
spróbować przedostać się na drugą stronę jezdni, 
na chodnik, co przy dużym natężeniu ruchu też 
nie jest łatwe. 

- W najgorszej sytuacji są dzieci, które  tą trasą 
chodzą do szkoły. Muszą być bardzo ostrożne 
przy przechodzeniu przez jezdnię tym bardziej, 
że najczęściej robią to dopiero na łuku drogi, bo wcześniej jest skrzyżowanie. 
A na łuku są niewidoczne dla jadących szybko samochodów – skarżą się 
mieszkańcy osiedla.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc wykonanie chodnika rónież po Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc wykonanie chodnika rónież po 

drugiej stronie ulicy Płońskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Płońskiej z 
Lipową aż po skrzyżowanie Płońskiej ze Sportową.
Miejjmy nadzieję, że nie trzeba będzie czekać na ten chodnik tak długo jak 
dzieje się to w przypadku ul. Warszawskiej

 MK

Kurs od zaraz
Już od 1 kwietnia kursy prawa jazdy będą droższe i będą trwały 30 godzin 
dłużej. Teraz trzeba przejść 10 godzinny kurs teoretyczny i 20 godzin nauki 
jazdy, zaś już za kilka dni zarówno teoria jak i praktyka będzie trwać tyle 
samo, a więc po 30 godzin. Zmiany dotyczą nie tylko długości trwania kursu, 
obowiązkowy będzie także egzamin wewnętrzny. 

Ale będzie też i drożej. Na razie planowane są nawet 100% podwyżki. 
Najprawdopodobniej jednak nie będą one aż tak duże. Obecnie kurs pra-
wa jazdy kosztuje w granicach 600 - 700 zł. W obawie przed mającymi 
nastąpić zmianami od stycznia są one oblegane i osoby, którym nawet uda 
się zapisać jeszcze teraz na kurs na starych zasadach często rozpoczną go 
w rzeczywistości dopiero za kilka tygodni. 

To dopiero początek zmian już niedługo Ministerstwo Infrastruktury planuje 
następne, które zreformować mają przede wszystkim sam sposób zdawania 
egzaminów. 

Red.

Idą tropem śmieci
Zniknął już śnieg i coraz bardziej widoczne są różnego rodzaju śmieci zale-
gające w przydrożnych rowach czy lasach. Ostrzegamy wszystkich, którzy 
wyrzucając je gdzie popadnie najwyraźniej nie wiedzą jeszcze o tym, że 
mogą zostać uwiecznieni na zdjęciu. 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odpowiedzialny za utrzy-
manie porządku i czystości na terenie naszej gminy, postanowił radykalnie 
rozprawić się ze wszystkimi „roztargnionymi producentami odpadów”. 
I utrwala moment pozbywania się śmieci – fotografując ich.

Już kilka osób zaistniało na „czarnej liście” ZGKiM. W ten właśnie nieco-
dzienny, ale skuteczny sposób udowodniono im winę.

– Z tymi osobami przeprowadzone zostały rozmowy „edukacyjne”, które 
przyniosły konkretne efekty. Podpisaliśmy z nimi umowy na wywóz nie-
czystości stałych – mówi W. Sierzputowski dyrektor ZGKiM. czystości stałych – mówi W. Sierzputowski dyrektor ZGKiM. czystości stałych

zaz

fot. M. Stamirowski
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W Zakroczymiu będzie „drugi Irak”
Walka ze spalarnią odpadów nie-

bezpiecznych przybiera coraz 
ostrzejszą formę. 

Wczorajsza blokada drogi krajowej Warszawa 
– Gdańsk pokazała olbrzymią determinację, 
z jaką mieszkańcy Zakroczy-
mia walczą „o swoje życie”. 
O tym, że ewentualna budowa 
w tej miejscowości spalarni od-
padów niebezpiecznych zagro-
zi zdrowiu ludności zamieszku-
jącej północno – zachodnią 
część Mazowsza, pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Życia 
część Mazowsza, pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Życia 
część Mazowsza, pisaliśmy 

Nasielska”. Informowaliśmy też 
o zagrożeniach dla tutejszych 
gospodarstw rolnych. 

Mieszkańcy mieli nadzieję, 
że widmo spalarni oddali od 
nich wojewoda mazowiecki. 
Liczyli, że to właśnie on, jako 
gospodarz tej części Polski, 
będzie godnie reprezentował 
ich interesy. Niestety, przeliczy-
li się. Wojewoda jest ZA! Teraz 
mówią, że kto nie jest z nami, 
ten jest przeciwko nam.    

Ryszard Grąbkowski – rzecznik 
prasowy wojewody mazowiec-
kiego –w przesłanym do re-
dakcji „Życia Nasielska” piśmie 
kiego –w przesłanym do re-
dakcji „Życia Nasielska” piśmie 
kiego –w przesłanym do re-

stwierdza: W kwestii lokalizacji 
„Zakładu Utylizacji Odpadów 
w gminie Zakroczym” stwier-
dzić należy, iż realizacja tego 
przedsięwzięcia jest zasadna. 

Inwestycja ta powinna powstać, aby częściowo 
rozwiązać problem odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. Faktyczny wpływ na środowisko 
podlega ocenie na poszczególnych etapach 

procesu inwestycyjnego w oparciu o toczące się 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. Na etapie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu tut. organ wydał 
pozytywną opinię do dokumentacji. Z uwagi na 
zażalenia złożone przez strony postępowania 

sprawa przekazana została do Ministra 
Środowiska, który podejmie stosowną 
sprawa przekazana została do Ministra 
Środowiska, który podejmie stosowną 
sprawa przekazana została do Ministra 

decyzję w przedmiocie sprawy.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warsza-
wie jest za powstaniem spalarni. Urzędnicy 
mają w nosie głos lokalnej społeczności. Jest 
jednak ciekawe, że w piśmie nie ma ani jed-
nego słowa o odpadach niebezpiecznych. 
Użyto w nim nazwy – „Zakład Utylizacji 
Odpadów”. Czyżby Pan Wojewoda nie 
wiedział, o co tu chodzi, jakie paskudztwa 
mają tu być spalane? Jest to raczej niemoż-
liwe. Nie da się zacytować komentarzy 
mieszkańców Zakroczymia do stanowi-
ska Urzędu Wojewódzkiego. Są, mówiąc 
delikatnie, ostre. I trudno się temu dziwić. 
Ludzie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego 
o ich losie, ich zdrowiu, a może nawet życiu, 
decydują urzędnicy z Warszawy, którzy tu 
nie mieszkają i na pewno nie zamierzają 
mieszkać. Zadają przy tym pytanie, czy 
pracownicy urzędu wojewódzkiego, na 
czele z wojewodą, wydaliby równie pozy-
tywną opinię o budowie spalarni odpadów 
niebezpiecznych, gdyby chodziło o ich 
miejsce zamieszkania. Zakroczymiacy są 
bardzo gościnni – Zapraszamy Pana Wo-
jewodę do Zakroczymia, niech zamieszka 
z nami. Załatwimy mu, najlepszą w okolicy 
działkę budowlaną. Jak jest za spalarnią, to 

niech się truje razem z nami. 

Spalarnia ma powstać tuż przy trasie ekspresowej Warszawa - Gdańsk
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ciąg dalszy na str. 9

Będziemy kosić już w Unii Europejskiej 

wanego mechanizmu zwanego RYNKIEM ZBÓŻ, 
w którym jest on tylko jednym z wielu trybików.

Warto zastanowić się, co czeka polskich pro-
ducentów zbóż w Zjednoczonej Europie – tym 
bardziej, że zboża są w naszym kraju dominującą 
uprawą.

Eksperci pytani o to, jak zmienią się ceny zbóż po 
przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej 
odpowiadają dyplomatycznie – „produkty, które 
mają w Unii niższe ceny niż w Polsce (m.in. zboża) 
odpowiadają dyplomatycznie – „produkty, które 
mają w Unii niższe ceny niż w Polsce (m.in. zboża) 
odpowiadają dyplomatycznie – „produkty, które 

powinny nieco stanieć także u nas”. Mówiąc bez 
ogródek - będzie taniej. Pocieszają, że zmiana cen 

nie nastąpi z dnia na dzień. Prawdą jest, że mimo 
pogłębiającej się przez lata integracji, wprowadze-
nia wspólnej waluty, ceny wielu towarów rolnych 
są bardzo zróżnicowane w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Wpływ na to może mieć 
m.in. mniejszy, w niektórych krajach, popyt na 
wieprzowinę, co w konsekwencji pociąga za 
sobą spadek cen pszenicy i jęczmienia wyko-
rzystywanego do produkcji pasz.

Integracja Polski z Unią Europejską zmieni do-
tychczasowy system podtrzymywania opłacal-
ności produkcji zbóż. Tę „zbożową rewolucję” 
spowoduje u nas wprowadzenie w życie unijnych 

regulacji cenowych i zasad interwencji rynkowej 
oraz wynegocjowany system dopłat bezpośred-
nich. Już dziś wiadomo na pewno, że dopłaty 
obejmą wszystkie gospodarstwa produkujące 
zboża o powierzchni powyżej jednego hektara 
użytków rolnych.

System uproszczony dopłat bezpośrednich 
polega na wprowadzeniu jednakowej w całym 
kraju stawki obszarowej do hektara upraw. Bę-
dzie on funkcjonować w naszym kraju przez 
3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata, 
czyli do 2008 roku. Niewykluczone, że dopłaty 
powierzchniowe staną się normą, nawet po 2008 
roku, w całej UE. Takie głosy coraz częściej słyszy 
się w Brukseli.

Najważniejszym i najskuteczniejszym spo-
sobem zapewnienia 
rolnikom cen na 
odpowiednim po-
ziomie jest skup 
interwencyjny. Jest 
uruchamiany, gdy 
ceny rynkowe spada-
ją poniżej ustalonych 
cen interwencyjnych. 
Ceny te, zdaniem eks-
pertów, są przeważnie 
znacznie niższe od 
cen rynkowych, 
i  dlatego skup in-
terwencyjny będzie 
spełniał zupełnie 
inną funkcję niż 
obecnie stosowany 
w Polsce. Według 
znawców rynku bę-
dzie „ostatnią deską 
ratunku” dla rolników, 
którym nie uda się 
sprzedać zboża po 
wyższej cenie na 
wolnym rynku. 

Z materiałów opubli-
kowanych przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa 
wynika, że w przy-
padku, kiedy ceny 
rynkowe na ziarno 
znacznie przewyższą 
ceny interwencyjne 
wówczas Polska będzie 
mogła ogłosić przetarg 

na sprzedaż zboża z zapasów interwencyjnych. 
Tu jest jeden warunek- cena oferowanego zboża 
w ofercie przetargowej nie może być niższa od 
obowiązującej ceny interwencyjnej i musi być, 
co najmniej równa cenie rynkowej zbóż takiej 
samej jakości na rynku lokalnym. Nasze pole 
działania w tym zakresie będzie jednak bardzo 
ograniczone. Na sprzedaż zbóż powyżej 2 tysię-
cy ton Polska będzie musiała otrzymać zgodę 
Komisji Europejskiej. Tak więc wagony będą 
„pod specjalnym nadzorem”.

„Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”.
Tęsknotę swą wyraził Adam Mickiewicz w inwo-
kacji rozpoczynającej „Pana Tadeusza”.

Polskie łany zbóż były natchnieniem dla poetów. 
Jednak mijają lata, wymierają poeci. Teraz nie ma 
już czasu na sielankę. Nastały czasy wszechmoc-
nego biznesu.

Bezwzględna ekonomia rządzi nawet skrawkiem 
pola. Rolnik, który kiedyś wychodził w pole 
robiąc znak krzyża, teraz przeklina i myśli, czy 
warto siać, czy zwrócą się mu koszty nasion, 
nawozów, paliwa, oprysków, o własnej pracy już 
nie wspominając. Niepewność jutra nie zachęca 

do pracy. Trudno przewidzieć podaż, popyt no 
i przede wszystkim ceny. Jak co roku powody 
są te same. Albo zła pogoda, albo nadmierny 
import, albo niekorzystny kurs złotego. Go-
spodarka się sypie, nie ma mowy o stabilizacji. 
Ktokolwiek dostanie się do żłobu – myśli tylko 
o jednym - co by tu „rąbnąć”. Żeby dowiedzieć 
Ktokolwiek dostanie się do żłobu – myśli tylko 
o jednym - co by tu „rąbnąć”. Żeby dowiedzieć 
Ktokolwiek dostanie się do żłobu – myśli tylko 

się co to jest uczciwość, niedługo trzeba będzie 
sięgać po słownik wyrazów obcych.

Rolnik ma jedno, małe pragnienie-posiać, zebrać 
i sprzedać po cenie gwarantującej, choć minimal-
ny zysk. Nie ma przy tym wiele do powiedzenia. 
Wszystko jest w rękach potężnego i skompliko-
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dokończenie ze str. 8
W UE skupem interwencyjnym objęte są : psze-
nica konsumpcyjna (w tym pszenica twarda du-
W UE skupem interwencyjnym objęte są : psze-
nica konsumpcyjna (w tym pszenica twarda du-
W UE skupem interwencyjnym objęte są : psze-

rum), kukurydza oraz jęczmień. U nas, w ramach 
nica konsumpcyjna (w tym pszenica twarda du-
rum), kukurydza oraz jęczmień. U nas, w ramach 
nica konsumpcyjna (w tym pszenica twarda du-

interwencji, skupuje się do tej pory pszenicę i żyto 
konsumpcyjne.

Po integracji, w Polsce zostaną ujednolicone ceny 
interwencyjne na poszczególne gatunki zbóż. 
W krajach „piętnastki” na wszystkie skupowane 
interwencyjnie zboża obowiązuje jednakowa cena 
nieznacznie przekraczająca 101 euro za tonę. Tak 
samo ma być u nas.

Zmieniony zostanie termin interwencyjnego sku-
pu . Będzie on przeprowadzany od 1 listopada do 
31 maja. Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej 
termin ten jest korzystny dla prywatnych firm sku-
pujących, ponieważ umożliwia im prowadzenie 
płynnego zarówno skupu jak i obrotu rynkowego 
ziarnem, co nie byłoby możliwe w czasie żniw.

U nas jest, a właściwie było, trochę inaczej. Skup 
interwencyjny z dopłatą Agencji Rynku Rolne-
go rozpoczynał się w lipcu/sierpniu i trwał do 
końca października-natomiast od września do 
końca grudnia był prowadzony skup bezpośred-
ni za środki własne ARR - interwencja odbywała 
się w okresie największej podaży ziarna. Teore-
tycznie, powinno to zapobiec dużym wahaniom 
cen, a nawet utrzymaniu ich na stałym poziomie. 
Teoretycznie.

Unijna Agencja interwencyjna (w czasie in-
terwencji) ma obowiązek skupić całość ofe-
Unijna Agencja interwencyjna (w czasie in-
terwencji) ma obowiązek skupić całość ofe-
Unijna Agencja interwencyjna (w czasie in-

rowanego jej zboża. Czynią to wytypowane 
Centra Interwencyjne zlokalizowane w rejonach 
o dużej produkcji zbóż, znacznie przewyż-
szającej lokalny popyt. Centra Interwencyjne 
powstaną również w Polsce. Minimalna ilość 
zbóż przeznaczona do sprzedaży w Centrum 
musi wynosić 80 ton. W naszych realiach jest 
to magiczna liczba do osiągnięcia tylko przez 
duże gospodarstwa. Małe nie mają wyjścia. 
Muszą się łączyć w grupy albo sprzedawać 
towar na targowiskach. Kolejną barierą dla 
mniejszych gospodarstw, uniemożliwiającą 
skorzystanie z cen interwencyjnych jest jakość 
towaru. Specjaliści wręcz ostrzegają, że wymogi 
jakościowe stawiane w interwencyjnym skupie 
ulegną znacznemu zaostrzeniu. Rolnikom nie 
pozostaje nic innego jak uprawiać zboża naj-
lepszych odmian, wykorzystując przy tym 
kwalifikowany materiał siewny. 

Jeżeli jakość zboża dostarczonego do „unijnego” 
punktu skupu nieznacznie odbiega od wymagań 
stawianych przy skupie interwencyjnym wtedy 
cena oferowana przez agencję może być niższa 
od obowiązującej. Jeżeli ziarno nie będzie jed-
nak spełniać minimalnych standardów jakościo-
wych, dotyczących chociażby wilgotności lub 
zanieczyszczeń, nie zostanie przyjęte. Ponadto, 
sprzedający będzie musiał ponieść koszty trans-
portu i badań laboratoryjnych. Sama sprzedaż 
zboża nie jest prosta. Otóż producent chcący 
odstawić ziarno musi najpierw na odpowiednim 
formularzu złożyć ofertę sprzedaży do biura na-
rodowej Agencji Interwencyjnej. Potem czeka. 

Jeśli zboże jest dobre, to agencja informuje go o 
tym, przesyła również informację - dokąd i do 
kiedy ma nastąpić dostawa. 

Z jednej strony, patrząc krytycznym okiem, moż-
na by powiedzieć: „ta brukselska biurokracja”, z 
drugiej jednak- „ten brukselski porządek”. Wystar-
czy przypomnieć 
sobie kilometrowe 
kolejki ciągników 
ze zbożem przed 
elewatorami i rolni-
ków koczujących 
tam przez wiele dni 
i nocy. 

W okresie inter-
wencyjnym- od 
listopada do maja 
cena ziarna co mie-
siąc systematycznie 
rośnie. Pozwala to 
pokryć ponoszone 
przez rolników 
koszty magazyno-
wania oraz zapewnia 
regularne dostawy 
zbóż na rynek. 

Ważnym instru-
mentem wspiera-
jącym dochody 
producentów zbóż 
w UE są regulacje 
w handlu zagranicz-
nym. Rynek rolny 
jest szczególnie 
chroniony przed 
„światem zewnętrz-
nym”. 

Import zbóż spoza 
krajów Unii ograni-
cza system stałych stawek opłat celnych. Są one 
ustalane we wspólnej taryfie celnej. W przypadku 
gdyby wystąpił zbyt duży, niekontrolowany na-
pływ zbóż z państw nie będących członkami UE 
lub gdyby ceny importowe nadmiernie spadły 
wówczas, zgodnie z unijną klauzulą ochronną, 
istnieje możliwość nałożenia dodatkowych ceł. 
Ponadto na większość zbóż ustalane są kon-
tyngenty taryfowe preferencyjnego dostępu. W 
tym wypadku cło na pszenice wynosi 0% a na 
kukurydzę do 50 euro za tonę.

 Mechanizm wyliczania ceł na zboża, produkcję 
których Unia wspiera jest skomplikowany, ale- 
co najważniejsze- skuteczny. Wysokość cła jest 
różnicą pomiędzy 155% ceny interwencyjnej 
a ceną zbóż w Rotterdamie, ustaloną na 
podstawie cen z rynku amerykańskiego 
uwzględniających koszty transportu z USA 
do Rotterdamu. Wynik wyliczeń, czyli 
cło- nie może jednak przekroczyć stawki 
podanej w taryfie celnej. Wysokość cła jest 
wyznaczana raz na dwa tygodnie jako średnia 
z notowań codziennych.

Unia Europejska chcąc pozbywać się towarów 

stosuje subsydia eksportowe. Kwota dopłat jest 
ustalana co tydzień podczas przetargów. Jednak 
nad maksymalną wysokością dopłaty eksporto-
wej czuwa Komisja. Z dopłat nie mogą korzystać 
eksporterzy nasion oleistych.

Obrót zagraniczny zbożem w UE podlega licen-

cjonowaniu. Umożliwia to Komisji Europejskiej 
kontrolę i sterowanie zarówno importem jak 
i eksportem- w zależności od sytuacji rynkowej.

W porównaniu z krajami „15” mamy największy 
udział zbóż w strukturze zasiewów, wynoszący 
blisko 70%. Polska będzie w Unii Europejskiej 
jednym z trzech potentatów w produkcji roślin 
zbożowych. Jest to wielka szansa dla polskie-
go rolnictwa. Jednak będzie ją bardzo trudno 
wykorzystać. Niewątpliwie rolnicy muszą 
poprawić jakość, obniżyć koszty produkcji, 
czyli zrobić wszystko żeby uprawa zbóż była 
bardziej opłacalna. Niby to takie proste, tylko 
jak tego dokonać. Jak to zrobią tysiące małych 
i średnich gospodarstw? Konkurencję będzie-
my mieć bogatą i bezwzględną, doświadczoną 
w walce o rynek. 

Może się okazać – już za kilka miesięcy – że na 
otwartym rynku Unii poradzą sobie tylko naj-
więksi.  Pozostałym eksperci radzą, żeby już teraz 
znaleźli sobie pracę poza rolnictwem.   

Tylko gdzie? Tego już nie mówią.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

Będziemy kosić już w Unii Europejskiej 
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nieśności. Strusie żyją w konkubinacie - dlatego 
też, na dobry początek, trzeba kupić jednego 
samca i dwie „kobietki”. Wtedy, za to wszystko 
zapłacimy ponad 20 tysięcy złotych.  

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk

 Chów strusi nie jest już nietypowym hobby. Jest to 
po prostu nowa gałąź produkcji drobiarskiej. 

Wszystkich, którzy chcieliby zająć się chowem 
strusi, informujemy, że jednodniowe pisklę kosz-
tuje około 250 złotych. Niecierpliwym propo-
nujemy kupno dorosłej rodziny, w trzecim roku 

Mówi się o nich, że chowają 
głowy w piasek. Tymczasem 

noszą je dumnie i wysoko – przy-
najmniej tak to robią w Polsce. 
Rzeczywiście, są piękne i nie mają 
się czego wstydzić.
Strusie, bo o nich mowa, na stałe zadomowiły 
się w naszym powiecie. Jest tu kilka strusich 
ferm. Odwiedziliśmy jedną z nich, w Zakrocz-
miu. Jerzy i Bożena Jaworscy, właściciele 
gospodarstwa ogrodniczego dwa lata temu 
postanowili kupić kilka piskląt … i tak to się 
zaczęło. Teraz mają pokaźne stadko. 

Chów strusi w naszym kraju nie ma długiej 
tradycji. Zaczęły zdobywać Polskę około 
10 lat temu. Szacuje się, że jest ich już 
kilkadziesiąt tysięcy. Liczba ta stale rośnie. 
Jeszcze kilka lat temu były sensacją. Trud-
no było uwierzyć w to, że te egzotyczne 
ptaszyska wytrzymają w naszym klimacie. 
Z czasem okazało się, że bez problemu 
dają sobie radę z naszymi mrozami. 
Opierzeni przybysze z Afryki polubili nasz 
kraj – znając zapędy hodowców trudno 
oczekiwać, żeby miały inne wyjście – i z 
wzajemnością. Niestety, ta wzajemność nie 
wychodzi im na zdrowie. Zarówno w kraju, 
jak i za granicą jest coraz większy popyt na 
produkty strusie – mięso, skóry, jaja oraz 
pióra. Cóż, nie ma miłości bezinteresownej. 
Z jednego jaja można przyrządzić jajecznicę 
dla kilkunastu osób. Nic więc dziwnego, że za 
jedno trzeba zapłacić blisko 100 złotych. Około 
10 złotych za kilogram żywca strusiego płacą 
ubojnie. Wielu konsumentów, strusim mięsem 
zastąpiło wołowinę. 

Jego Wysokość



10  11Życie Nasielska 19 - 25 marzec 2004 Życie Nasielska19 - 25 marzec 2004

Więcej czasu dla dzieci
We współczesnym społeczeństwie większość 
rodziców pragnie odsunąć jak najdalej od swoich 
dzieci konieczność dodatkowej pracy w domu - dla 

rodziny, czy w szkole - dla społeczności uczniow-
skiej. Tłumaczą, że ich pociechy mają dużo nauki 
w szkole, więc lepiej nie obarczać ich dodatkowy-
mi obowiązkami - niech odpoczywają po ciężkim 
dniu spędzonym na lekcjach. Dając wytchnienie 
swoim dzieciakom nie zwracają uwagi i nie kontro-
lują, w jaki sposób spędzają one czas wolny. Nieste-
ty, najczęściej jest to czas poświęcony krwawym 
grom komputerowym, wystawaniu pod blokami, 
czy bezcelowemu włóczeniu się po mało cieka-
wych miejscach. Brak zainteresowania dziećmi, 
ze strony dorosłych, często jest powodem wielu, 
niemiłych niespodzianek. Okazuje się, że ten, czy 
tamten kogoś pobił, okradł, że przyłapano - jego 
lub ją - na paleniu papierosów, piciu alkoholu czy na 
innych, równie gorszących „wyczynach”. Wtedy 
dopiero następuje czas na refleksję i poszukiwa-
nie przyczyny gorszącego zjawiska. Najczęściej 
ma ono wieloraki wymiar, jednak przeważnie jest 
spowodowane brakiem kontaktu z rodzicami albo z 
bliskimi. Wiele osób próbuje przerzucić odpowie-
dzialność na szkołę. Tłumaczą, że to właśnie tu ma 
się odbywać wychowanie  młodego człowieka, a 
oni (rodzice) – oni są w pracy i nie mają na to ani 
się odbywać wychowanie  młodego człowieka, a 
oni (rodzice) – oni są w pracy i nie mają na to ani 
się odbywać wychowanie  młodego człowieka, a 

czasu, ani sił. 

Łatwo uogólnić i powiedzieć, że młodzież jest 
zła, wulgarna. Warto wtedy zapytać  skąd czerpie 
wzorce, kto jest jej pierwszym i najważniejszym 
nauczycielem.

Młodzi ludzie szukają swego miejsca w każdym 
środowisku, w którym przebywają: w rodzinie, 
szkole, w grupie. Wśród osób dorosłych, zwłaszcza 
wśród rodziców, szukają powierników, przyjaciół, 
a często też i ostatniej deski ratunku w trudnych 
sytuacjach życiowych. Jest to ogromne zadanie, a 
jednocześnie wielka odpowiedzialność i wyróżnie-
nie dla dorosłych. W takich momentach mają oni 
niepowtarzalną okazję pomówić z nimi chociażby 
o pracy i płynących z niej korzyściach, o satysfak-
cji z niesienia pomocy innym. Trzeba ciągle im 

przypominać, że poprzez pracę można nauczyć 
się odpowiedzialności, umiejętności planowania 
działań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

oraz akceptowania 
innych ludzi – nie-
kiedy o odmien-
nych poglądach, 
zachowaniach.

Wszystko to przygo-
towuje do dorosłego 
życia, do normalne-
go funkcjonowania 
w społeczeństwie, 
pracy, domu, rodzi-
nie. Stwarza to moż-
liwość pokazania 
prawdziwej wartości 
człowieka. Młodzież 
chętnie zajęłaby się 
konkretnym działa-
niem, rozwijaniem 
drzemiących w niej 
talentów, gdyby-
śmy (my – dorośli) 
talentów, gdyby-
śmy (my – dorośli) 
talentów, gdyby-

umożliwili jej reali-
zację zamiarów i, w 

odpowiedni sposób, pokierowali nią. Doskonałą 
okazją do tego typu przedsięwzięć jest udział w 
różnego rodzaju akcjach, podczas których spo-
tykają się ludzie mający wspólny cel i konkretne 
zamiary. Zdecydowana większość, bezinteresow-
nie poświęca swój wolny czas dla czyjegoś dobra 
i nie oczekuje niczego w zamian. Warto przyjrzeć 

się tej pracy z boku, wesprzeć ją dobrym słowem, 
a nie tylko krytykować. Trzeba umieć zauważyć, jak 
wiele serca i wysiłku fizycznego wkładają młodzi 
ludzie w przygotowania do wspólnego działania, 
jak wiele radości sprawiają im efekty ich pracy. Jest 
wiele możliwości samorealizacji. Jedną z nich jest 
udział w organizacjach i kółkach rozwijających za-
interesowania. Działają one w szkołach, świetlicach, 
przy bibliotekach, ośrodkach kultury oraz kościo-
łach. Na przykład ZHP, LOP, Ruch Światło-Życie 
przy bibliotekach, ośrodkach kultury oraz kościo-
łach. Na przykład ZHP, LOP, Ruch Światło-Życie 
przy bibliotekach, ośrodkach kultury oraz kościo-

umożliwiają wielokierunkowy rozwój człowieka 
oraz możliwość pracy i pomocy innym. Szkolne 
koła - matematyczne, biologiczne, chemiczne 
czy polonistyczne pomagają poszerzyć wiedzę 
przedmiowową, nabyć i udoskonalić umiejętno-
ści związane z daną dziedziną nauki. Z kolei nauka 
tańca, gry na instrumencie, śpiewu albo doskonale-
nie warsztatu teatralnego niewątpliwie uwrażliwiają 
każdego człowieka na doznania natury duchowej 
i kulturowej.

Młodzież chce pracować, tylko czasami brakuje im 
zachęty ze strony dorosłych, akceptacji, a może 
nawet pomocy w postawieniu pierwszych kroków 
na nowym, nieznanym gruncie. Starajmy się więc, 
aby młodzież – szczególnie nasza, nasielska – była 
aktywna. Nie ograniczajmy ich pożytecznych dzia-
łań. Dajmy im szansę rozwijania się przez dodatko-
wą pracę. Może za kilka lat usłyszymy o wielkim 
człowieku z naszych stron, a jeśli nawet tak się nie 
stanie, będziemy mogli mieć satysfakcję dobrze 
wykonanego zadania związanego z kształtowaniem 
osobowości młodego człowieka.

  Joanna Maluchnik

UWAGA KONKURS!!!
Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w Konkursie POEZJI ROSYJSKIEJ 
na etapie gminnym. Eliminacje odbędą się w dniu 24.05.2004r. o godz.10.00
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
REGULAMIN KONKURSU

I. UCZESTNICY:
Uczniowie gimnazjum klas I-III gminy Nasielsk.
II. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie uczniów poezją rosyjską.
2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji.
3. Poznanie życia i twórczości poetów rosyjskich.
4. Analiza i interpretacja wiersza w oryginale.
5. Wyrabianie nawyków poprawnej akcentacji i intonacji rosyjskiej.
III. WYMOGI KONKURSOWE:
- Uczeń przygotowuje wiersz dowolnego poety rosyjskiego (dowolnej długości) w oryginale.
- Do eliminacji gminnych przechodzi 5 najlepszych uczestników konkursu szkolnego.
Jury będzie oceniało umiejętność stosowania zasad:

- artykulacji,
- akcentacji, 
- intonacji.

Zgłoszenia należy kierować do Zespołu Szkół Nr 1 w Nasielsku do 20.05.2004r. tel. 691-25-15

POWODZENIA
Organizator konkursu: 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

fot. M. Stamirowski
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H O R O S K O P Bioenergoterapia 
W piątek 26 marca w Nasielsku

Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne 

co drugi piątek w kinie „Niwa” w Nasielsku, w godz. 10.00 - 18.00

pozostałe dni w Warszawie, ul. Janinówka 7, kom. 0 606 743 777.

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość dojazdu do domu chorego 
lub do szpitala.

Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
- chorobach kręgosłupa i stawów
- dyskopatii
- torbielach (wątroba, nerki, jajniki)

dyskopatii
torbielach (wątroba, nerki, jajniki)
dyskopatii

- chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie
- chorobach serca i układu krążenia
- owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy
- złogach w nerkach, pęcherzyku żółciowym
- rwie kulszowej, zapaleniu korzonków
- mięśniakach
- urazach
- nerwicach, stanach lękowych
- zakażeniach bakteryjnych

przeprowadzam także ocenę stanu zdrowia na podstawie fotografii oraz 
w nagłych wypadkach wspomagam chorego na odległość. Polecam rów-
nież usługi radiestezyjne.

Każdy zabieg poprawia ogólny stan organizmu na poziomie fizycznym 
i psychicznym, wspomaga i wyzwala siły do walki z chorobą. 

Usługi radiestezyjne

Promieniowanie cieków wodnych wpływa niekorzystnie na organizm człowieka, 
osłabia go, hamuje dopływ energii do tkanek, nasila i wywołuje stany chorobo-
we oraz zwyrodnieniowe. Powinno się przeprowadzić ekspertyzę radiestezyjną 
mieszkania i ewentualnie zabezpieczyć je ekranem. Stosuję ekrany o ateście 
polskim i szwajcarskim, które skutecznie odcinają dopływ negatywnego pro-
mieniowania, mają 15-letnią gwarancję i są bezpieczne dla otoczenia.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

BARAN 21.03.-19.04.
Będziesz mieć okazję do udoskonalenia swoich umiejętno-
ści zawodowych. Może wyjedziesz na kursy szkoleniowe. 
Pomoże Ci to w uzyskaniu awansu. Sprawdzaj dokładnie 
wszystkie dokumenty, które podpisujesz, żeby uniknąć nieporozumień.

BYK 20.04.-20.05.
Koniecznie zadbaj o zdrowie i zrób niezbędne badania lekarskie. 
Więcej spacerów i gimnastyki bardzo się przyda. Odwiedzi Cię 
ktoś dawno niewidziany.

BLIŹNIĘTA 21.05.-21.06.
Pamiętaj, że „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. Dla-
tego nie daj się wciągać w konflikty i kłótnie z partnerem 
czy też przyjaciółmi.

RAK 22.06.-22.07.
Awantura wisi w powietrzu. Twój zły humor potrwa jeszcze 
kilka dni. Uważaj, żeby nikogo do siebie nie zrazić. Najlepiej 
unikaj spotkań towarzyskich.

LEW 23.07.-22.08.
Daj sobie chwilę wytchnienia. Nie można ciągle pracować 
i pracować. Bliscy także potrzebują Twojego zainteresowania 
i wsparcia. Pomyśl o wspólnej wycieczce. 

PANNA 23.08.-22.09.
Najbliższe dni to dobry okres na podjęcie decyzji np. o zerwaniu 
z paleniem, rozpoczęciu diety lub uprawianiu sportu. Pamiętaj, 
że aby zacząć wystarczy zrobić pierwszy krok.

WAGA 23.09.- 22.10.
Niektóre sprawy do załatwienia nie mogą być już dłużej odkła-
dane. Ten tydzień jest korzystny do nadrobienia zaległości i upo-
rządkowania problemów zawodowych, a także sercowych.

SKORPION 23.10.- 21.11.
Możesz zaufać swojej intuicji i decyzja o przyjęciu propozy-
cji zawodowej będzie bardzo korzystna finansowo. Pamiętaj 
o ostrożności i jak zawsze uważnie wszystko sprawdź. Życie 
cji zawodowej będzie bardzo korzystna finansowo. Pamiętaj 
o ostrożności i jak zawsze uważnie wszystko sprawdź. Życie 
cji zawodowej będzie bardzo korzystna finansowo. Pamiętaj 

osobiste może ulec zmianie.

STRZELEC 22.11.- 21.12.
Osoby samotne spotkają kogoś, z kim mogą spędzić całe życie. 
Korzystny czas na inwestycje finansowe, choćby w nieruchomości 
lub zakup samochodu. 

KOZIOROŻEC 22.12.- 19.01.
Będziesz duszą towarzystwa na spotkaniach ze znajomymi 
i w pracy będziesz również nie do pobicia. Zdobędziesz tym uznanie 
przełożonych. Umiejętnie wykorzystaj ten sprzyjający Ci okres.

WODNIK 20.01.- 18.02.
Swoją energię wykorzystaj na naukę języka obcego, doskonalenie 
umiejętności zawodowych lub sport. Uważaj na sprawy finanso-
we, bo możesz mieć kłopoty.

RYBY 19.02.- 20.03. 
Spotka Cię wiele dowodów przyjaźni i zainteresowania ze stro-
ny rodziny. Zawrzesz kilka nowych znajomości, które okażą 
się długotrwałe. Musisz koniecznie wypocząć, wykorzystując 
zaległy urlop lub wyjeżdżając choćby tylko na weekend.

APEL DO MIESZKAŃCÓW NASIELSKA
W tym roku przypada 

100 rocznica działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
na terenie miasta i gminy Nasielsk. 

Rocznica powinna być uhonorowana przez mieszkańców Na-
sielska w szczególny sposób. Chcemy podziękować założycie-

lom tej jednostki poprzez uczczenie ich pamięci. 

Zwarcamy się do Państwa z propozycją powołania 
Społecznego Komitetu Obchodów 100 - lecia OSP. 

Komitet będący reprezentacją mieszkańców miasta i gminy 
nada tej imprezie szczególny, uroczysty charakter.

Przewidywany termin obchodów rocznicowych to 8 maja 
2004. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 na stadionie 

miejskim, 
gdzie zostanie odprawiona msza polowa.

Komendant OSP
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
Tenis stołowy Brydż

Dobra passa brydżystów trwa
W dniu 14 marca w Ciechanowie odbył się kolejny zjazd ligi okręgowej w 
brydżu sportowym. Zawodnicy „Sparty” Nasielsk potwierdzili wysoką formę 
odnosząc dwa kolejne zwycięstwa. 
W pierwszym meczu pokonali 17 : 13 „Konwencję” Działdowo a w drugim  
wysoko wygrali 21 : 9 z „Promykiem” I Ciechanów. Po tych spotkaniach 
drużyna „Sparty” umocniła się na pozycji lidera. Do rozegrania zostały 
jeszcze tylko dwa mecze i nasielscy brydżyści mają dużą szansę wystąpić 
w meczach barażowych o wejście do trzeciej ligi.  

kkk

W dniu 12 marca odbył się czwarty turniej par w brydżu sportowym w ra-
mach rozgrywek o Grand Prix Nasielska. W zawodach na zapis maksymalny 
wzięło udział osiem par. Drugie zwycięstwo z rzędu odniosła para Stanisław 
Sotowicz - Paweł Wróblewski. Jednak tym razem ich przewaga nad resztą 
stawki była niewielka.
Wyniki turnieju „czwartego” 12.03.2004 r.:

1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 71 pkt (56,35%)
2.Jacek Raźniewski - Dariusz Wydra  69 pkt (54,76%)

71 pkt (56,35%)
69 pkt (54,76%)
71 pkt (56,35%)

3.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra 69 pkt (54,76%)
69 pkt (54,76%)
69 pkt (54,76%)
69 pkt (54,76%)

4.Maciej Osiński - Andrzej Urbański  67 pkt (53,17%)
69 pkt (54,76%)
67 pkt (53,17%)
69 pkt (54,76%)

5.Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski 61 pkt (48,41%)
67 pkt (53,17%)
61 pkt (48,41%)
67 pkt (53,17%)

6.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński 61 pkt (48,41%)
61 pkt (48,41%)
61 pkt (48,41%)
61 pkt (48,41%)

7.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  53 pkt (42,06%)
61 pkt (48,41%)
53 pkt (42,06%)
61 pkt (48,41%)

8.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski 53 pkt (42,06%)
53 pkt (42,06%)
53 pkt (42,06%)
53 pkt (42,06%)

Już  ponad 30 osób z Nasielska i okolic spróbowało gry w brydża spor-
towego. W całym powiecie jest na pewno więcej brydżystów grających 
towarzysko. Zachęcamy wszystkich do wypróbowania swych sił w brydżu 
porównawczym.

Na następny turniej zapraszamy 26 marca na godz. 18.30. do hali spor-
towej. 

P.K. 

Drugie zwycięstwo
W kolejnym meczu o baraże do II ligi, tenisiści z Cieksyna wysoko pokonali 
zawodników Nadwiślanina Płock 10:3. Ich zwycięstwo mogło być jeszcze 
wyższe, ale znów dano szansę zagrania młodzikowi Mateuszowi Niedziel-

skiemu, który co prawda przegrał ze starszym od siebie zawodnikiem, 
ale pokazał tenis na niezłym poziomie.

Punkty w tym meczu zdobyli: Marcin Krzemiński 3,5; Artur Kujawa i Paweł 
Kowalski po 2,5; Marek Stamirowski 1,5.

AS

Mateusz drugim młodzikiem 
na Mazowszu

W rozegranym w Siedlcach 
III Wojewódzkim Turnieju 
Klasyfikacyjnym młodzi-
ków, nasz utalentowany 
młody tenisista Mateusz Nie-
dzielski zajął drugie miejsce. 
W finale przegrywając 
z zawodnikiem gospodarzy 
Kamilem Tomaszukiem 3:2. 
Jest to jeden z największych 
sukcesów Mateusza w jego 
dotychczasowej karierze. 
Zabrakło tak niewiele, by 
znaleźć się wśród 32 najlep-
szych młodzików w Polsce.

W środę 10 marca w nasielskiej hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych w „dwa ognie”. W imprezie udział wzięły reprezentacje 
czterech szkół.

Wśród dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 2 z Nasielska przed 
SP Budy Siennickie, SP Cieksyn i SP Dębinki.

Wśród chłopców  pierwsze miejsce zajęli również zawodnicy z SP 2 Nasielsk, 
wyprzedzając SP Dębinki, SP Cieksyn i SP Budy Siennickie.

Zwycięskie zespoły otrzymały puchary ufundowane przez Burmistrza 
Nasielska i reprezentowały naszą gminę w mistrzostwach powiatu.

Zawody odbyły się 17 i 19 marca w nasielskiej hali sportowej. O wynikach 
jakie uzyskali reprezentanci naszej gminy w turnieju powiatowym, poinfor-
mujemy w następnym numerze Życia Nasielska.
jakie uzyskali reprezentanci naszej gminy w turnieju powiatowym, poinfor-
mujemy w następnym numerze Życia Nasielska.
jakie uzyskali reprezentanci naszej gminy w turnieju powiatowym, poinfor-

AM

O Puchar Burmistrza

Szanowni Państwo
Od 1991 r. Szkoła Podstawowa Nr l w Nasielsku nosi imię „Konstytucji 3 
Maja”.

W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w budynku szkoły mieści 
się również Gimnazjum. Tworzy ono, wraz ze Szkołą Podstawową, Zespół 
Szkół Nr l w NasieIsku.

W roku 2004 działalność Szkoły Podstawowej wygasa. W związku z tym 
jej sztandar zostaje oddany do archiwum.

Publiczne Gimnazjum Nr l w Nasielsku, wzorując się na najpiękniejszych 
ideałach przeszłości, chce wychowywać pokolenia w umiłowaniu wolności 
i demokracji, kontynuować tradycje przejmując imię Szkoły Podstawowej 
Nr l. W związku z tym zachodzi potrzeba zakupu nowego sztandaru.

Zwracamy się do mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk, dawnych wy-
chowanków oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea patronatu nad 
Naszą Szkołą i młodzieżą o finansowe wsparcie naszych zamierzeń.

Dziękujemy za każdą kwotę, która wzbogaci Konto Społecznego Komi-
tetu Nadania Imienia i Fundacji Sztandaru i umożliwi realizację naszych 
planów. 

Wpłat można dokonywać na konto:
Społeczny Komitet Nadania Imienia i Fundacji Sztandaru 
Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 
B.S. Nasielsk 138226 0008 00106470 2000 0001

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA DROBNE
Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku 
os. Warszawska. tel. 0602 352 144

Zatrudnię fryzjerkę. Legionowo tel. 022 772 95 60

Sprzedam pasiekę 25 uli, warszawskie, poszerzone, 
tel. 022 629 50 18

Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.) napęd 
na 4 koła, tel. 022 793 18 81

Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2, 
tel. 023 691 21 15

Pilnie spzrzedam domek w Nasielsku z działką, 
tel. 0604 584 043

Sprzedam garaż murowany na osiedlu Warszawska
tel. 691 20 40

Sprzedam tanio duże ilości marchwi tel. 0507 329 583 
po 2000 

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe (65m2), 
na osiedlu Warszawska 51/53c, I piętro, tel. 0600 211 022.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku 

wynajmie lokal użytkowy o pow. 58 m2 - I piętro 
w pawilonie handlowym przy ul. Warszawskiej 21

tel. 023 691 24 35

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Płońska 43 tel./fax. (023) 6912364; ul. Płońska 43 tel./fax. (023) 6912364; 

ul. Kilińskiego 6 tel./fax. (023) 691 2590ul. Kilińskiego 6 tel./fax. (023) 691 2590

Szanowny Mieszkańcu gminy Nasielsk!Szanowny Mieszkańcu gminy Nasielsk!
Czy Wiesz, że…
• To na Tobie, jeśli jesteś właścicielem lub administratorem nierucho-
mości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia 
służące do gromadzenia nieczystości. Urządzenia te, to np. pojemniki 
SM 110 lub inne szczelnie zamknięte. Punkt gromadzenia powinien 
być estetyczny i mieć zapewniony łatwy dostęp.

• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nie-
czystości i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki (osobie 
• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nie-
czystości i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki (osobie 
• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nie-

uprawnionej przez Burmistrza).
czystości i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki (osobie 
uprawnionej przez Burmistrza).
czystości i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki (osobie 

• Osoby nie wywiązujące się w/w obowiązków podlegają karze 
grzywny.

Aby się z tych obowiązków wywiązać należy:
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 
lub przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy po-
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 
lub przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy po-
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 

trzebny jest Twój NIP lub PESEL).
lub przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy po-
trzebny jest Twój NIP lub PESEL).
lub przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy po-

• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po 
opłaceniu możemy dowieźć na miejsce) lub pobrać worek foliowy 
• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po 
opłaceniu możemy dowieźć na miejsce) lub pobrać worek foliowy 
• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po 

1201- czarny do odpadów komunalnych.
• Prowadzić zbiórkę odpadów z uwzględnieniem segregacji korzy-
stając z zestawów ustawionych na terenie miasta lub kolorowych 
worków foliowych (zbiórka worków kolorowych w każdą środę po 
stając z zestawów ustawionych na terenie miasta lub kolorowych 
worków foliowych (zbiórka worków kolorowych w każdą środę po 
stając z zestawów ustawionych na terenie miasta lub kolorowych 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym).
worków foliowych (zbiórka worków kolorowych w każdą środę po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym).
worków foliowych (zbiórka worków kolorowych w każdą środę po 

• W wyznaczonym dniu wg grafiku udostępnić lub ustawić w miejscu 
dostępnym celem ich opróżnienia lub wywozu.
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym 
terminie (zwykle w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym).
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym 
terminie (zwykle w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym).
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym 

Aktualna cena:
  - pojemnika SM 110    -   80 zł.
          SM 110K  - 100 zł. (na kółkach)
  - wywozu z 1 pojemnika SM 110 -9,10 zł.
  - wywozu worka foliowego czarnego 1201- 9,50 zł.
Worki kolorowe do segregacji i ich odbiór jest nieodpłatny.

Dyrektor ZGKiM
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Miejsce na reklamę

Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43



Kino NIWA 
ZAPRASZA

2-12 kwiecień godz.18.00
„PASJA”

19-21 marzec godz. 18.00
„SYMETRIA”

FOTO-PRZESTROGA

26-28 marzec godz. 18.00
„Ostatni Samuraj”

(Polska, 2003); Dramat obyczajowy; 
czas 99 min.

Reżyseria - Konrad Niewolski; Sce-
nariusz - Konrad Niewolski

Obsada: Arkadiusz Detmer – Łukasz; 
Mariusz Jakus – Kosior; Dariusz 
Biskupski – Adolf; Janusz Bukowski 
– Roman; Andrzej Chyra - Dawid

UWAGA PODPALACZ!!!

The Last Samurai (USA, 2003)
Akcja/Przygodowy, 
czas 144 min.
Reżyseria:  Edward Zwick, 
Scenariusz:  Marshall Herskovitz, John Logan, Edward Zwick
Obsada:
Kapitan Woodrow Algren: Tom Cruise; Sierżant Zebulah Grant: Billy Con-
nolly; Pułkownik Benjamin Bagly: Tony Goldwyn; Simon Graham: Timothy 
Spall; Ohmura: Masao Harada; Hasegawa: Togo Igawa

26-letni Łukasz zostaje aresztowany 
pod zarzutem napadu na starszą 
kobietę. Trafia do aresztu śledczego. 
Pod wpływem wydarzeń na celi przej-
ściowej, Łukasz chce za wszelka cenę 
znaleźć się wśród grypsującej części 
więźniów. Pewnego dnia do celi zo-
staje przydzielony nowy więzień. To 
mężczyzna oskarżony o pedofilię. 
Z uwagi na charakter przestępstwa, pedofil jest prześladowany przez wszyst-
kich. Łukasz także nie może pozostać obojętny. Jego system wartości zostaje 
wystawiony na ciężka próbę. Potem już nic nie będzie takie samo...

3 kwietnia (sobota) 
- godz. 17.30
9 kwietnia (Wielki PIątek) 
- godz. 17.30
9 kwietnia (Wielki PIątek) 
- godz. 17.30

- godz. 19.30
Przedsprzedaż biletów 
indywidualnych oraz za-
mówienia na bilety dla grup 
zorganizowanych realizuje 
kasa kina NIWA od dnia 16 
marca w godz. 10.00-13.00, 
16.00-19.00

The Passion of Christ 
(Włochy,USA, 2004)
Dramat 
czas 125 min.
Reżyseria:   Mel Gibson; 
Scenariusz:   Mel Gibson, 
Benedict Fitzgerald

Cena biletów:
10 zł - szkolne i grupowe10 zł - szkolne i grupowe10 zł
12 zł - indywidualne12 zł - indywidualne12 zł


