
PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

Rolnicy ruszyli po dopłaty

Mają się gdzie bawić!
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Najprawdopodobniej już w najbliższym czasie 
następny plac zabaw powstanie przy ul. Rynek. 
Oby stało się to jak najszybciej, bo nie ma szans 
by wszyscy chętni mogli z nowej atrakcji korzy-
stać jednocześnie. Teraz są ciągle kolejki. A ci, 

którzy w nich czekają biegają po trawniku nie 
zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół nich. 
I zdarza się, że wybiegają na ulicę.

- Planujemy ogrodzić teren tego placu od strony 
jezdni, żeby dzieci mogły bawić się tu bezpiecznie 
- mówi W. Sierzputowski.

Tyle o dzieciach. A co dla dorosłych? Może tak 
w ramach pomysłów na rekreację, udałoby się 
jeszcze wygospodarować jakieś ładne miejsce i 
park zrobić, a w nim ładne ławeczki, i kwiaty...

MK

Upragniony plac zabaw

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Od kilku dni najbardziej gwar-
nym miejscem w Nasielsku 
jest skwer przy ulicy Kościuszki. 
Niemal od rana do późnego 
wieczora gromadzą się tu dzie-
ciaki w różnym wieku, by choć 
przez parę minut pobawić się 
na wybranej zabawce. Wybór 
jest duży.  Huśtawki, zjeżdżalnia, 
słonie oraz konie do bujania, to 
tylko niektóre z atrakcji placu 
zabaw.
- To doskonały pomysł. Nareszcie 
pomyślano o dzieciach Bardzo dobrze 
też, że zrobiono tę niespodziankę aku-
rat na święta. Pogoda była ładna więc 
można było wyjść na spacer i przy oka-
zji dzieci miały szansę się tu pobawić. 
A jakie były kolejki.... – mówią rodzice 
amatorów huśtawek.

Wszystkie zabawki montowali pracowni-
cy ZGKiM w Wielki Piątek, 9 kwietnia.

- Na skwerze ustawiono 10 zabawek 
wykonanych z drewna i ze stali. Mogą się na nich 
bawić dzieci do 7 i do 15 lat. To przedsięwzięcie 
kosztowało ok. 12 tys. zł – wyjaśnia Wojciech 
Sierzputowski, dyrektor Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. – Będziemy się 
starali jeszcze wzbogacić ten plac zabaw. Z na-
szych obserwacji wynika np., że jedna huśtawka 
to zbyt mało. Plac jest systematycznie sprzątany 
i dozorowany – dodaje dyrektor ZGKiM.

Na tym samym skwerze mieszkańcy miasta mogą 
podziwiać też pięknie odnowioną fontannę.

- Nareszcie powstało coś dla ludzi, do tej 
pory z ławek w parku korzystali albo amatorzy 
napojów wyskokowych, albo znudzona świa-
tem młodzież, aż strach było gdzieś przysiąść, 

by chwilę odpocząć podczas spaceru. A trawa 
na trawnikach, wiadomo, służyła za psi wycho-
dek– mówi pani Barbara matka trojga dzieci z 
Warszawskiej. - Mam nadzieję, że to się teraz 
zmieni, na pewno w tej części skweru. Chcia-
łabym,żeby taki plac powstał też gdzieś bliżej 
mojego osiedla - dodaje.

Pomysł jak najbardziej trafiony – dowodem ro-
ześmiane buzie dzieciaków. Szkoda tylko, że to 
jedyne takie miejsce. Podobne mogłoby zostać 
przywrócone na ul. Warszawskiej, przygotowane 
do tego zresztą znakomicie, bo ogrodzone (przy-
najmniej w połowie). Doskonałe miejsce można 
znaleźć również na ul. Piłsudskiego między bloka-
mi, gdzie znajduje się sporo wolnej przestrzeni.

fot. M. Stamirowski
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Ile jest sieci wodociągowych na terenie 
miasta i gminy Nasielsk? Ilu odbiorców  
skorzystało z możliwości wykonania 
przyłączy wodociągowych? Kto jest 
odpowiedzialny za jakość urządzeń 
do przesyłu wody?  Ile źródeł wody wy-
stępuje na naszym terenie? Do kogo 
należy zgłosić awarię wodociągu?
To tylko kilka z pytań, które zadajemy sobie  na 
co dzień. Aby przybliżyć ten temat mieszkańcom, 
spróbuję wyjaśnić podstawowe kwestie.

Na terenie gminy Nasielsk znajdują się cztery 
Stacje Uzdatniania Wody: w Jackowie, Nunie, 
Psucinie i Cieksynie. 

Sieci na terenie Nasielska zasilane są w wodę 
z SUW Jackowo. Dwie czynne studnie mają 
wydajność ok 3000m3l/dobę. Ilość ta może 
jest wystarczająca w sezonie zimowym, jed-
nak w okresie letnim zaznacza się wyraźny 
brak wody, szczególnie na końcówkach sieci 
oraz wyższych kondygnacjach. Planuje się w 
związku z tym uruchomienie trzeciego od-
wiertu (studni Nr 3), która jest zlokalizowana 
ok. 700m od Stacji. Podłączenie spowoduje 
zwiększenie wydajności SUW do 5 500m3 
na dobę. Zapewni to ciągłość dostawy wody 
w każdej porze roku i umożliwi podłączenie 
kolejnych odbiorców.

Planuje się również przeprowadzenie 
modernizacji  SUW Jackowo. Jest to obiekt 
pokaźny, z przestarzałą technologią i zbyt 
energochłonny. W tym celu został opraco-
wany projekt modernizacji oraz zapewnione 
środki zewnętrzne na wsparcie finansowe 
całego zadania.

Najnowszą ze stacji jest ta zlokalizowana 
w Cieksynie, wybudowana w 2001r. , która 
zasila i będzie zasilać odbiorców w miejsco-
wościach letniskowych (Cieksynie, Andzinie, 
Lelewie, Zaborzu, Dobrej Woli, Borkowie) 
i innych. Na chwilę obecną do tej stacji pod-
łączonej jest ponad 15km sieci oraz 5,5 km 
przyłączy, szt.213. 

Miasto i gminę Nasielsk obsługuje dwóch 
użytkowników sieci: Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 
oraz Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie. Podział  wygląda tak, że 
sieci podłączone do Stacji w Jackowie i Ciek-
synie użytkuje ZGKiM w Nasielsku, natomiast 
sieci podłączone do Stacji w Nunie i Psucinie 
– ZUW Mława.

Ogółem zestawienie sieci i przyłączy na 
terenie miasta i gminy Nasielsk przedstawia 
się następująco:

miasto – sieć wodociągowa dł. 37,5km, przyłącza 
12,4km/szt.1164 – użytkownik ZGKiM Nasielsk,

gmina  – sieć wodociągowa dł. 196,3km, 
w tym: 107,4km – w zarządzie ZGKiM Nasielsk, 
przyłącza wodociągowe dł. 68,8km/szt. 2013, 
w tym: 41,4km/szt. 1519 – w zarządzie ZGKiM 
Nasielsk.

Poniżej przedstawiam zestawienie - jak wygląda-
ły inwestycje w zakresie budowy  wodociągów 
w ostatnich czterech latach:
2000r - sieć wodociągowa - dł. 27465m,
przyłącza wodociągowe -dł.7765m/szt. 240
2001 - sieć wodociągowa -dł. 28595m
przyłącza wodociągowe -6743m/szt. 158
2002 - sieć wodociągowa -388m
przyłącza wodociągowe -111m/szt. 4
2003 - sieć wodociągowa -dł. 23252m
przyłącza wodociągowe -dł.7585m/szt. 258

Nowe sieci są i będą bezawaryjne przez wiele lat 
i z nimi zarządcy nie mają większych kłopotów. 
Problemy notujemy jednak bardzo często na 
starych odcinkach wodociągów, przede wszyst-
kim na terenie miasta. W niektórych miejscach 
występują jeszcze sieci wykonane z materia-
łów, które dzisiaj nie są używane. W większości 
przypadków brak jest zasuw przydomowych 
na indywidualnych przyłączach. Założenie 

wszystkich jest obecnie niemożliwe, gdyż nie 
posiadamy kompletnej inwentaryzacji starych 
sieci wodociągowych.  Wszystkie prace re-
montowe i naprawy ZGKiM wykonuje w miarę 
potrzeb i możliwości. Sukcesywnie montowane 
są zasuwy, ale oczywiście, na odcinkach gdzie 
jest to możliwe.

Mamy sygnały i dowody na to, że praca ekipy 
wodociągowej ZGKiM w Nasielsku nie jest sza-
nowana. Notuje się wiele dewastacji uzbrojeń,
a przede wszystkim hydrantów naziemnych, 
oznakowań czy skrzynek. W szczególności doty-
czy to terenów wiejskich. Niekompletne hydranty, 

to brak możliwości wykorzystania tego źródła 
wody do gaszenia pożarów przez Straż Pożarną. W 
ten sposób ludzie sami sobie stwarzają zagrożenie 
i nie pozwalają na ratunek.

Drodzy Państwo nie pozwólcie na dewastację 
urządzeń wodociągowych, nie przechodźcie 
obojętnie widząc, jak inni nie szanują naszej 
wspólnej pracy.

Małgorzata Rosłońska

WODY NIE ZABRAKNIE
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Do mioteł i grabi!
Wiosna na całego. Świat powolutku 
pięknieje. W ogródkach kwitną już 
pierwsze kwiaty. Coraz więcej cza-
su spędzamy w ogródkach, coraz 
częściej i chętniej wychodzimy na 
spacery. Rzeczywiście, koło naszych 
domów robi się ładniej. Najczęściej jest 
jednak tak, że interesujemy się tylko 
tym, co znajduje się na naszym po-
dwórzu.  W nosie mamy to, co jest za 
płotem. Mówimy – to nie moje, niech 
się inni martwią. Warto więc wiedzieć, 
że jeśli nie sprzątamy chodnika, który 
przebiega tuż przy naszej posesji, to 
możemy być ukarani mandatem. 
Możemy mieć wtedy pretensję tyl-
ko do samych siebie, bo kara ta jest 
zgodna z prawem. 

Utrzymanie porządku na chodniku, 
który przylega do domu jest obo-
wiązkiem właściciela tego budynku. 
I nie ma tu co dyskutować. Trzeba 
chwytać za grabie, miotłę, łopatę i 
brać się do roboty – bez względu na 
porę roku. Jesienią powinniśmy za-
miatać liście spadające z drzew, zimą 
usuwamy śnieg i lód, a wiosną sprzą-
tamy pozostałości po zimie, latem 
zamiatamy śmiecie, które pozostawili 
przechodnie i tak dalej, i tak dalej. Na 
szczęście nie musimy sprzątać ulicy 
obok naszego domu. W tym wypadku 
rzeczywiście możemy powiedzieć – niech się inni martwią. O czystość na drogach publicznych musi dbać ich zarząd albo gmina – w przypadku dróg 
gminnych. W najbliższych dniach może nas zaskoczyć – i to bardzo niemile – inspekcja policyjno-gminna. W każdej chwili mogą przyjść ...odkryć brud 
i surowo ukarać. Tak więc do mioteł natychmiast marsz! 

Dariusz Panasiuk

fot. M. Stamirowski

Szanowni Państwo,
Zobaczymy, jak to wyjdzie.

Z naszych obserwacji wynika, że 
powodem zaśmiecania lasów w 
naszych stronach jest brak upo-
wszechnionego systemu groma-
dzenia odpadów w gospodarstwach 
i ich systematycznego wywożenia. 
Wiadomo, że tproblem jest po-

ważniejszy, 
że pokutują 
złe przyzwy-
c z a j e n i a , 
brak wiedzy, 
wyobraźni i kultury. Nas 
nadzieją napawają wieści 
o tym, że unijne dopłaty 
dla rolników mają być 
powiązane z umowami 
na wywóz odpadków 
z gospodarstw. Oby!

Pozdrowienia dla ekipy,
- Nowa Wrona.

Grupa mieszkańców Nowej Wrony i ich 
weekendowi goście postanowili posprzątać 
zaśmiecony las. Był to rodzaj praktycznego 
testu przed właściwą akcją sprzątania naszej 
okolicy być może już w większym gronie, 
którą zaplanowaliśmy na sobotę 24 kwiet-
nia. Pomysł przeprowadzenia takiej akcji 
bardzo się spodobał naszym sąsiadom, swój 
akces zgłosiło dodatkowo kilku gospodarzy. 

Taką wiadomość kilka dni temu otrzymaliśmy od 
mieszkańców i działkowiczów z Nowej Wrony. 
Miłośnicy przyrody, chcą żyć w czystym oto-
czeniu, dlatego postanowili zorganizować własną 
akcję sprzątania świata i w ostatni weekend zebrali 
29 worków śmieci. 
W najbliższą sobotę także będą sprzątać las. Urząd 
Miejski w Nasielksu zapewni ochotnikom rękawi-
ce i worki na śmieci.
Gratulujemy pomysłu, życzymy wytrwałości 
i czekamy na następną relację.

Redakcja

Listy do redakcji
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Katarzyna Rusek 
– Urodziła się w 1967 roku w Warszawie. Jest absolwentką Akademii 
Medycznej w Warszawie. Od dziesięciu lat pracuje w SPZOZ w Nasielsku. 

Wraz z mężem Ceza-
rym, również lekarzem 
wychowują 6 letnią 
córeczkę Basię, która 
w tum roku skończy 
„zerówkę”.

Pani Katarzyna w Ra-
dzie Miejskiej zasiada 
po raz pierwszy, gdzie 
pełni funkcję prze-
wodniczącej. Ponadto 
jest członkiem Komisji 
ds. Rodzin, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych 
i Ochrony Środowiska. 
Zdrowe ciało i zdrowy 
duch obywateli to jej 
pomysł i wkład w rozwój 
Gminy.

Podczas kampanii wy-
borczej deklarowała po-

parcie dla idei utworzenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Cel ten 
udało się osiągnąć, placówka taka istnieje i doskonale sprawdza się w naszej 
gminie. Na pierwszym miejscu stawia dbałość o rozwój naszej wspólnej 
służby zdrowia w myśl zasady – zdrowa gmina to bogata gmina. Zdrowie 
to również czyste środowisko, dlatego też wspiera działania zmierzające 
do budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Dużą wagę przywiązuje 
do rozwoju naszych dzieci. Uważa, że powstanie placów zabaw to dobry 
sposób na zorganizowanie ich wolnego czasu. Internet w szkołach i bibliotece 
to dostęp starszych pociech do nowoczesności.

Jej hobby to dobra książka oraz praca w ogródku.

KRONIKA 
POLICYJNA

SYLWETKI

Szanowna Redakcjo
Z wielką satysfakcją przeczytałem w Życiu Nasielska o kolejce wąskotoro-
wej, której byłem kierownikiem w latach 1980/83. Szkoda, że tak późno 
władze Gmin zainteresowały się jej losem. Szczególnie należy dziwić się 
władzom Gminy Winnica i Pułtusk, przecież dla nich było to okno na świat, 
np. tartak w Poniatach nadawał przesyłki bezpośrednio do Włoch, Pułtusk 
otrzymywał przesyłki z Austrii. 
Dobry okres dla przejęcia był w 2001 roku, kiedy był  tabor (lokomotywy, 
wagony osobowe i wagony transportery do przewozu wagonów normal-
notorowych). Obecnie nie pracuję na kolejach dojazdowych, gdzie byłem 
odpowiedzialny między innymi za korespondencję z samorządami, ale 
posiadam pewną wiedzę, którą mogę służyć. Są na sieci koleje dojazdowe, 
które przejęte przez władze samorządowe, dalej pracują. Do nich należą 
między innymi: Ełcka, Śmigielska, Żnińska, Średzka, Gnieźnieńska, Pleszew-
ska, Przeworska, Krośniewicka, Grójecka, Mławska, Nałęczowska.

Ustawa zobowiązuje samorządy do przejęcia majątku i terenów po likwi-
dowanych kolejach, dlatego też wcześniej czy później gminy będą musiały 
zająć stanowisko w tej sprawie. 

Będąc na rozmowach w Żninie, Pan Starosta wyraził się miej więcej tak: 
ludzie nie darowaliby mi, gdybym doprowadził kolejkę do likwidacji. Żnin 
ma Biskupin, Wenecję. Przecież Pułtusk ma Dom Polonii, Winnica – Mu-
zeum Maszyn Rolniczych, Nasielsk – Kosewo, Chrcynno.

Wspomniałem kiedyś właścicielowi stacji benzynowej w Pniewie o możliwości 
przeniesienia rozjazdu z kawałkiem toru (przy lokomotywach spalinowych nie 
potrzeba trójkąta obrotowego), co umożliwiłoby odbiór paliwa bezpośrednio 
z wagonu oraz nadzór nad taborem. Trzeba by temat odświeżyć.

Z poważaniem Józef Zawadzki

Listy do redakcji

Z 4 na 5 kwietnia w Budach Siennickich nieznani sprawcy skradli z gospo-
darstwa Kazimierza M. cielaka. ”Łup” był wart 400 zł.
Nocą 5 kwietnia w Borkowie nieznani sprawcy skradli 7 butli gazowych  na 
szkodę Iwony D.
6 kwietnia w Ruszkowie nieznani sprawcy wtoczyli na tory kolejowe kamień, 
w który uderzył pociąg osobowy relacji Nasielsk – Sierpc. Uszkodzeniu 
uległa lokomotywa składu. Straty oszacowano na ponad 2000 zł.
Z 6 na 7 kwietnia w Siennicy nieznani sprawcy włamali się do siedziby fir-
my MITO. Skradli komputer, drukarkę, fax i czajnik bezprzewodowy. Straty 
oszacowano na ponad 3000 zł.
Nocą z 7 na 8 kwietnia nieznani sprawcy wybili kilkanaście szyb w oknach 
Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Szacunkowa wartość szkody to 
480 zł.
7 kwietnia w Pianowie Ireneusz T., będąc pod wpływem alkoholu kierował 
fiatem 126 p. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila i 2,22 promila 
alkoholu.
Na początku kwietnia nieznani sprawcy zniszczyli granitowy nagrobek na 
cmentarzu w Nasielsku.
Nocą z 15 na 16 kwietnia w Andzinie, Tadeusz Ś. zniszczył 240 sztuk drzewek 
świerkowych, kilkadziesiąt innych skradł z plantacji Sławomira Ch.
17 kwietnia w Borkowie nieznani sprawcy włamali się do domku letnisko-
wego Romana R. Skradli żeliwny kominek o wartości 7000 zł.
W Chlebiotkach nieznani sprawcy okradli domek letniskowy Ewy D. Zło-
dzieje wynieśli telewizor Panasonic, radioodtwarzacz Sony, grill elektryczny, 
odkurzacz oraz narzędzia ogrodnicze o łącznej wartości 12000 zł.
17 kwietnia w Miękoszynku nieznany sprawca skradł Forda Transita o war-
tości 23000 zł na szkodę Bogdana R.
Tego samego dnia w Nasielsku, nieznany sprawca wyważył zamki w oknie 
sklepiku szkolnego w Zespole Szkół nr 1, przy ulicy Staszica. Złodziej zabrał 
ze sobą artykuły spożywcze o wartości 310 zł.
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ciąg dalszy na str. 9

Dopłaty bezpośrednie – uważaj na przeszkody
- siostra mieszkająca w mieście i jej brat, któremu 
przekazała swoje pole w użytkowanie,

- skłóceni członkowie rodziny, w której nie są 
uregulowane sprawy własnościowe, itp…

Przed złożeniem wniosku o płatność warto więc 
porozumieć się z potencjalnym drugim wniosko-
dawcą, pogodzić się i, jeśli będzie trzeba, podzielić 
się dopłatą. Ktoś musi ustąpić – w myśl zasady, że 

chytry dwa razy traci.

Tak naprawdę nie ma znaczenia czy z wnioskiem 
o płatność zwróci się właściciel czy użytkownik 
gruntów rolnych. Ważne jest, żeby z poprawnie 
wypełnionym wnioskiem wystąpił tylko jeden z 
nich.

Wypalanie
Wypalanie łąk i pastwisk nie ma nic wspólnego 
z dobrą kulturą rolną. Kontrolerzy to sprawdzą, 
opiszą w raporcie i będzie można się pożegnać 
z dopłatą.

Żeby dostać dopłatę rolnik albo użytkownik 
gruntu musi utrzymywać użytki rolne w dobrej 
kulturze. W wypadku łąk oznacza to koszenie 
przynajmniej raz w roku, w wypadku pastwisk 
– wypasanie na nich zwierząt.

Co roku rolnicy wypalają na swoich polach trawę, 
pozostałości po zbożach. Jest to niebezpieczne 
zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalne-
go. Ponadto, co bardzo ważne, jest to prawnie za-
bronione ustawą o ochronie przyrody. Naruszenie 
tego prawa jest wykroczeniem zagrożonym karą 
aresztu lub grzywny.

Chwasty
Przeszkadzają nie tylko rozwojowi roślin upraw-

nych. Już niebawem będą też przeszkadzać w 
ubieganiu się o dopłaty. Pieniądze nie wpłyną na 
konto bankowe rolnika, który zgłosi we wniosku 
o dopłatę zarośnięte działki– np. zachwaszczoną 
plantację porzeczek albo warzyw. Podobnie jest 
w wypadku odłogów.  Z powodu nadmiernego 
zachwaszczenia kontrolerzy nie będą mogli 
uznać, że pole jest utrzymywane w dobrej 
kulturze.

Spryciarz za miedzą
Miedza -  ten wąski pas ziemi, porośnięty chwa-
stami potrafi być bardzo „ruchliwy”. Rolnicy nie 
zawsze zdają sobie sprawy z tego, że albo sąsiad, 
albo jego ojciec, albo jego dziad wykorzystywali 
każdą okazję, żeby choć trochę zagarnąć dla sie-
bie. Wystarczy co roku worać się na szerokość 
symbolicznych  trzech  palców – co przez lata 
może dać i całą rękę . Właściciel gospodarstwa jest 
pewien, że dany kawałek pola  ma np. 1,2 hektara 
(i tyle wpisuje we wniosku), a w rzeczywistości 
może mieć tylko 1,1 hektara. Jest to błąd, za który 
należy się kara. W tym wypadku różnica między 
dopłatami, jakie należą się rolnikowi (za 1,1 ha), a 
tymi o jakie się ubiega (za 1,2 ha) jest większa niż 
3 procent – kara , na którą zasłużył nieświado-
mie rolnik będzie równa dwukrotności różnicy 
między kwotą, która wynika z wniosku, a tym co 
pokaże wynik kontroli. Warto przy tym dodać, 
że jeżeli różnica byłaby mniejsza niż 3 procent 
to nie byłoby żadnego problemu. Gdyby jednak 
wynosiła między 30 a 50 % rolnik nie dostanie w 
danym roku żadnych dopłat. W najgorszej sytuacji 
są rolnicy, którzy „pomylą” się o ponad 50% - nie 
dość, że nie dostaną w pierwszym roku, to jeszcze 
przez najbliższe trzy lata będą wykluczeni z listy 
uprawnionych do dopłat. 

Ubiegając się o przyznanie dopłat 
bezpośrednich należy złożyć:

• wniosek o wpis do ewidencji produ-
centów rolnych,

• wniosek o przyznanie płatności ob-
szarowych.
Obydwa wnioski rolnik może składać w Biurze 
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – w wypadku 
gminy Nasielsk – w Pomiechówku.

Przy wypełnianiu wniosku niezbędny 
będzie wypis z rejestru gruntów. Za-
warte w nim dane ułatwią poprawne 
wypełnienie dokumentu.

Koniecznie trzeba pamiętać o wizycie 
w banku. Pieniędzy z dopłat nie przy-
niesie do domu listonosz. Będą przez 
Agencję przekazywane bezpośrednio 
na konto bankowe. Koniecznie trzeba 
je założyć już teraz.

Wystarczy złożyć papiery i spokojnie 
czekać na pieniądze. Nic prostszego.

Okazuje się jednak, że droga do uzy-
skania dopłat obszarowych nie jest 
taka prosta.

W całej tej „bieganinie” za pie-
niędzmi najważniejszy jest rzetelnie 
wypełniony wniosek. A jak to się 
robi – większość rolników już za-
pewne wie z przeróżnych publikacji 
informacyjnych. Bardzo dobrym 
źródłem wiedzy są szkolenia od-
bywające się teraz we wszystkich 
polskich gminach.

Najlepszym i najskuteczniejszym na-
uczycielem jest jednak życie, które pokaże, że 
nie o wszystkim przeczytaliśmy w broszurach, 
czy usłyszeliśmy na szkoleniach.

Już za kilka miesięcy na pola wejdą kontrolerzy z 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa i z firm upoważnionych przez Agencję do 
„lustrowania” rolników. Kontrolą zostanie obję-
tych ponad sto tysięcy gospodarstw rocznie. 
Możemy być pewni, że wcześniej czy później 
przyjdą do nas.

Warto już teraz wiedzieć o kilku zagrożeniach.

Nie dogadali się
Jeżeli na jedną działkę (na jeden numer ewiden-
cyjny) wpłyną dwa wnioski o dopłaty wówczas 
system komputerowy Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania i Kontroli (IACS) natychmiast 
wyłapie ten przypadek. Oznacza to, że żaden z 
wnioskodawców nie dostanie pieniędzy do czasu 
wyjaśnienia sprawy. Muszą między sobą dogadać 
się, który z nich może występować z wnioskiem 
o dopłatę.

Przypadków takich na pewno będzie dużo. Może 
się zdarzyć, że wniosek złoży zarówno:

- właściciel, jak i dzierżawca, który jest faktycz-
nym użytkownikiem gruntu,
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Nie warto więc ufać sąsiadowi –a już na 
pewno nie warto kombinować. Trzeba 
samemu dokładnie wymierzyć pole.

Pole z przeszkodami
Każdy rolnik chciałby mieć płaskie i 
najlepiej prostokątne pole.

W życiu jest trochę inaczej.  Na 
działce rolnej bardzo często są gli-
nianki, stawy, drzewa, zarośla, dróżki 
dojazdowe o szerokości powyżej 2 
metrów, mała szopa na narzędzia,  
słupy energetyczne, rowy i – co się 
ostatnio bardzo często spotyka przy 
ważniejszych drogach – billboardy 
reklamowe. Należy pamiętać, że po-
wierzchnię zajętą przez różnego ro-
dzaju konstrukcje, budowle, zarośla i 
wodę należy odliczyć od  powierzch-
ni działki rolnej, do której staramy 
się o dopłatę. Rolnikowi może się to 
wydawać bez znaczenia. Jeżeli jednak 
tego nie zrobi, wtedy dla kontrolera 
może to być wystarczającym powo-
dem, żeby zablokować dopłatę.

Lepsze duże
 Rolnik albo użytkownik chcący otrzy-
mać dopłatę bezpośrednią musi mieć 
przynajmniej 1 hektar gruntu rolnego, 
utrzymywany oczywiście w dobrej 
kulturze. Wielkość pojedynczej działki 
rolnej nie może być mniejsza niż 0,1 

hektara. Oznacza to, że jeżeli ktoś 
uprawia na polu np. warzywa, kwiaty, 
krzewy i drzewa owocowe – a żadna 
z upraw nie zajmuje przynajmniej 10 
arów, to nie ma po co występować z 
wnioskiem o dopłaty. Po prostu jemu 
się nie należą.

Diabeł tkwi w szczegółach.  Wyjdą na 
jaw już w tym roku.

Jak nieoficjalnie przyznają eksperci 
– absolutnie nie jest możliwe, żeby 
wszyscy polscy rolnicy otrzymali 
dopłaty. Zawsze się znajdą jakieś 
przeszkody.

To będzie wasz ogromny  sukces, 
jeżeli w pierwszym roku członkostwa 
dopłaty otrzyma chociaż połowa 
polskich rolników – powiedziała w 
prywatnej rozmowie osoba związana 
z Komisją Europejską.   

Jedno jest pewne. Nasi rolnicy muszą 
jak najwcześniej rozpocząć przygoto-
wania, które ułatwią prawidłowe wy-
pełnienie wniosku powierzchniowego. 
Koniecznie już dziś  powinni uaktualnić 
wszystkie niezbędne dane dotyczące 
gospodarstw. 

Postarajmy się maksymalnie wyko-
rzystać przyznane nam pieniądze.

Tekst i zdjęcia
Dariusz Panasiuk

Dopłaty bezpośrednie – uważaj na przeszkody

Od zaraz potrzebne przejście 
- Mamy kłopot z przejściem na drugą stronę 
jezdni. Szczególnie widać to w niedzielę kiedy do 
kościoła  idą ludzie i chcą z Diamentowej przejść 
przez ulicę Kolejową na chodnik. Podobnie jest, 
gdy dzieci rano wędrują do szkoły, a dorośli chcą 
iść na zakupy albo do przystanku autobusowego 
– mówi pani Anna, z ulicy Diamentowej.

Jadąc do stacji PKP w Pieścirogach mijamy skrzy-
żowanie, które usytuowane jest na łuku drogi. W 
tym miejscu z ulicą Kolejową zbiega się ulica 
Diamentowa. To jedna z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się części Pieścirogów. W tej okoli-
cy powstaje dużo nowych domów, jest też dużo 
dzieci w wieku szkolnym. I one właśnie są naj-

bardziej narażone na 
niebezpieczeństwo, 
bo przez nieuwagę 
mogą wejść wprost 
pod nadjeżdżający 
samochód.

- To najgorszy 
odcinek drogi, jaki 
moje dzieci muszą 
pokonać idąc do 
szkoły. Przejście dla 
pieszych znajduje 
się dopiero przy 
samej szkole, więc 
dzieci przechodzą 
na drugą stronę 
ulicy właśnie tu, 
na tym zakręcie. 
Potem jest im wy-
godniej iść chod-
nikiem Codziennie 
je upominam, żeby 

uważały i denerwuję się, kiedy tylko ktoś mówi 
o jakimś wypadku z udziałem dziecka – mówi 
pani Anna. – Mam nadzieję, że ktoś zainteresuje 
się tym tematem zanim zdarzy się tu jakiś po-
ważny wypadek – dodaje.

Samochody jeżdżą tą ulicą dość szybko, a wi-
doczność jest ograniczona, więc o wypadek 
nietrudno. Kierowcy powinni tu bardzo uważać, 
ponieważ jadąc, czy to od strony stacji PKP, czy od 
strony szkoły zawsze na drodze może niespodzie-
wanie pojawić się pieszy lub rowerzysta. 

- Wiem, że mieszkańcy Diamentowej mają 
taki problem. To droga powiatowa, dlatego wszel-
kie zmiany muszą być najpierw zatwierdzone, 
a potem wykonane przez odpowiednie jednostki 
starostwa – twierdzi radny, D. Leszczyński. – Mam 
nadzieję, że wykonanie przejścia dla pieszych 
w rejonie tego skrzyżowania będzie możliwe i to 
już niedługo – dodaje.

Może jeszcze, gdyby tak mieszkańcy „przelali” 
swoje kłopoty na papier i przekazali odpowiednie 
pismo wraz z listą podpisów gdzie trzeba – podpo-
wiadamy: starostwo powiatowe w Nowym Dworze, 
nie zaszkodzi też zgłosić tych potrzeb władzom 
gminy Nasielsk – efekty byłyby dużo szybciej. 
Aha, w Diamentowej przydałby się też chodnik. 
Ale, gdzie on by się jeszcze nie przydał....

MKfot. M. Stamirowski
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Pierwsze w życiu... prawo jazdy
ich unikania jest prawie żadna. Stosownym, 
więc działaniem zapobiegającym zagrożeniom 
stwarzanym przez najmłodszych rowerzystów, 
zarówno dla siebie, jak i innych uczestników 
ruchu, jest tworzenie warunków do zdobywania 

„Karty rowerowej” – ich pierwszego w życiu 
prawa jazdy. Zajęcia przygotowujące do karty ro-
werowej obejmują przypomnienie i ugruntowanie 
najważniejszych wiadomości o ruchu pieszych, o 
wypadkach z udziałem pieszych, o prawidłowym 
przechodzeniu przez jezdnię, o tym, że pieszy 
nie ma bezwzględnego pierwszeństwa na przej-
ściu dla pieszych, że nie wolno mu wkroczyć na 
jezdnię dopóki jadą pojazdy, bo kierowca nie jest 
w stanie zatrzymać pojazdu w miejscu.

Kolejny problem to budowa roweru i wyposaże-
nie. Trzeba pokazać dzieciom, w jakie elementy 

musi być obowiązkowo wyposażony rower, 
trzeba przekonać je o konieczności dbania o stan 
techniczny roweru warunkujący bezpieczeństwo: 
sprawny hamulec, oświetlenie oraz czyste nie 
uszkodzone elementy odblaskowe.

 Dzieci poznają także zasady ruchu prawostron-
nego, podstawowe przepisy dotyczące pojazdów 
zwłaszcza manewrów, a więc wyprzedzanie, 
zawracanie, włącznie się do ruchu, skrętów, 
zatrzymywania. Ważnym zagadnieniem są rów-
nież znaki drogowe i konieczność stosowania 
się do ich treści wszystkich uczestników ruchu 
drogowego.

Po oswojeniu się rowerzystów ze znakami dro-
gowymi przychodzi kolej na utrwalenie zasady 
pierwszeństwa przejazdu. Powtarzamy, więc do 
skutku, czyli aż do wyrobienia odruchowej reakcji 
na hierarchię ważności znaków i sygnałów:
- sygnały policjanta,
- sygnalizacja świetlna,
- znaki drogowe,
- pierwszeństwo nadjeżdżających z prawej 
strony.
 Tak na ogół przebiega cykl szkolenia rowerzysty 
zanim przystąpi do egzaminu na kartę rowerową. 
Jazda praktyczna przy współudziale nauczycieli 
wychowania fizycznego odbywa się na boisku 
szkolnym według opracowanego toru jazdy.

Bardzo pożądanym działaniem wszystkich osób, 
którym bezpieczeństwo dziecka leży na sercu, 
byłoby propagowanie mody na posiadanie 
karty rowerowej, oraz wszechstronna pomoc 
w nabyciu wiedzy i umiejętności wymaganych 
do jej uzyskania. Dobre skutki przynosi zorgani-
zowanie kursu dla uczniów na terenie szkoły, do 
której uczęszczają, dlatego promuję Wychowanie 
Komunikacyjne w swojej szkole. 

Zofia Babicz

Stan wiedzy naszego społeczeństwa na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest nie-
wystarczający. Brak umiejętności bezpiecznych 
zachowań na drodze, brak znajomości przepisów 
i zasad obowiązujących uczestników ruchu dro-
gowego, jest szczególnie groźny, gdy dotyczy 
dzieci i młodzieży. Stale jesteśmy informowani 
o wypadkach spowodowanych właśnie przez 
najmłodszych, którzy odnoszą obrażenia lub 
giną na skutek potrąceń przez pojazdy w trakcie 
nieprawidłowego lub niedozwolonego przecho-
dzenia przez jezdnię. Zdarza się, że jeżdżący ro-
werami lub motorowerami nie tylko nie posiadają 
stosownych do tego uprawnień (karty rowerowej 
lub motorowerowej), lecz niewiele też wiedzą na 
temat ogólnych zasad obowiązujących kierują-
cych jednośladami.

Wprowadzenie decyzją Ministra Edukacji pro-
blematyki wychowania komunikacyjnego, jako 
obowiązkowych zajęć w szkołach podstawowych 
stało się zaczątkiem wypełnienia sporej luki w 
procesie edukacji najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zorgani-
zowane grupy (klasy) uczestników i prowadzo-
ne jest w ramach zajęć przedmiotu – technika 
– przez nauczyciela uczącego. Uświadamiam 
dzieciom, jak bardzo ważne jest posiadanie kar-
ty rowerowej, bez której nie wolno wyjeżdżać na 
drogę publiczną. Nie jest to zakaz wprowadzony 
dla utrudnienia życia najmłodszym rowerzystom, 
lecz dla ich dobra i w trosce o ich bezpieczeństwo. 
W razie wypadku drogowego kierujący bez sto-
sownych uprawnień (karty rowerowej) nie może 
liczyć na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia 
i będzie uznany winnym lub współwinnym spo-
wodowania wypadku.

Życie dowodzi, że najczęściej już w wieku 9 lat 
dzieci stają się posiadaczem własnego roweru, 
otrzymanego z okazji I Komunii, lecz ich wiedza 
o zagrożeniach w ruchu drogowym i sposobach 

Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

pendium wiedzy na temat podstawowych 
zasad zachowania się w sytuacjach kryzy-
sowych. Adresowany jest do wszystkich 
tych, których mogą one bezpośrednio lub 
pośrednio dotknąć.
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYPADEK KA-
TASTROFY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
W przypadku wystąpienia katastrofy, władze 
lokalne oraz służby ochrony ludności będą 
próbować przyjść każdemu z pomocą. Wy-
maga to jednak określonego czasu, zatem 
każdy z nas powinien być przygotowany do 
samoobrony.
Należy wiedzieć, co robić w przypadku pożaru, 
gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, jak 
przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie 
przebywanie w pomieszczeniach do tymczaso-
wego zakwaterowania, co zrobić w przypadkach 
podstawowych zagrożeń medycznych. Jak ogra-
niczyć skutki katastrof ? Jak zabezpieczyć dobytek 
przed zniszczeniem?

CO NALEŻY ZROBIĆ ?
W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co tobie i 
twojej rodzinie zagraża.
W tym celu:
1. Sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz, 
narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiado-
mości na ten temat szukaj w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.
2. Dowiedz się w Referacie Zarządzania Kryzy-
sowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, 
w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom 
i jakiego rodzaju są to zagrożenia.
3. Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, 
sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się 
zasad zachowania się w przypadku ich ogłoszenia.
4. Zaopatrz się w niezbędną literaturę (instrukcje, 
poradniki) i stosuj się do zaleceń w nich zawartych.
Będzie to podstawą do przygotowania się i 
sprawdzenia własnych możliwości do przetrwa-
nia w okresie pierwszych trzech dni kataklizmu. 
Niezależnie od powyższego – pamiętaj! „Zawsze 
i w każdej sytuacji niebezpiecznej stosuj się do 
zaleceń Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej”.

Obrazy zrozpaczonych ludzi, którzy przeżyli ja-
kąś klęskę zawsze budzą współczucie. W klęskach 
i katastrofach tkwi dramat nie mniejszy niż w 
wojnie. Nie sposób dokładnie, mimo rozwoju 
wiedzy i technologii, przewidzieć gdzie wystą-
pią, i w jakich rozmiarach. Naukowcy potrafią 
doskonale objaśnić przyczyny powstawania 
kataklizmów, uświadomić społeczeństwu nie-
uchronność ich występowania oraz potrzebę 
przeciwdziałania. Nie jesteśmy jednak w sta-
nie ich wyeliminować. Możemy za to znacznie 
ograniczyć ich niszczycielskie skutki. By tego 
dokonać, nie wystarczy powołać i przygoto-
wać do działania odpowiednie zespoły kryzy-
sowe, które zajęłyby się koordynacją działań 
wszystkich służb. Niezbędna staje się także 
szeroka edukacja społeczeństwa. Umiejętność 
zachowania się ludności przed, w trakcie i po 
wystąpieniu kataklizmu – ograniczyć straty 
w mieniu i dobytku, to mniej cierpień fizycz-
nych i psychicznych.
Materiał ten będzie swoistego rodzaju kom-

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!
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ciąg dalszy na str. 10

ZA KILKA TYGODNI KOLEJNA GRUPA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW STANIE PRZED POWAŻNYM WYBOREM

JAKA SZKOŁA, JAKI ZAWÓD?
Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji każde-
go młodego człowieka. Od niej zależeć będą nie tylko dwa 
albo trzy lata nauki, ale też całe dorosłe życie. Właściwie 
podjęty wybór ważny jest przede wszystkim dla młodych 
ludzi, którzy zamierzają zdobyć zawód poprzez pracę i 
naukę w wybranym zakładzie rzemieślniczym.

Czym się powinni kierować przy planowaniu przyszłości absolwenci 
gimnazjów oraz ich rodzice, by decyzja nie była przypadkowa? Należy  
odpowiedzieć na kilka istotnych pytań, na podstawie których rodzic oceni 
możliwości swojego dziecka w danym zawodzie. Jakie uczeń ma zaintereso-
wania, ulubione przedmioty, co lubi robić, co stwarza największe trudności, 
jaki ma charakter i usposobienie? Poważnym argumentem w dokonaniu 
właściwego wyboru jest wiedza rodzica: Czy stan zdrowia ucznia, przebyte 
choroby, cechy fizyczne, itp. nie będą czynnikami, które uniemożliwią pod-
jęcie nauki w wybranym wspólnie zawodzie? Przeanalizowanie wszystkich 
za i przeciw pozwoli uniknąć pomyłki i oszczędzi młodemu człowiekowi 
niepotrzebnego stresu.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, pragnąc pomóc 
w podjęciu trudnej decyzji, przygotował kilka praktycznych porad i infor-
macji.

Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych jest popularną formą przygo-
towania zawodowego, bowiem po jej zakończeniu uczeń może uzyskać 
po zdanym egzaminie czeladniczym - dowód kwalifikacji zawodowych o 
randze dokumentu państwowego.

Warunkiem zawarcia umowy o przygotowanie zawodowe jest ukończenie 
przez młodocianego szkoły gimnazjalnej oraz przedstawienie świadectwa 
lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża jego 
zdrowiu.

Młodociani uczący się zawodu muszą się dokształcać, gdyż nauka zawodu 
w rzemiośle składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych 
części: praktycznej u rzemieślnika oraz dokształcania teoretycznego, orga-
nizowanego w szkole zasadniczej, na kursie dokształcającym bądź w drodze 
indywidualnego szkolenia.

Szkolenie prowadzone jest w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy, nie krócej 
jednak niż 33 miesiące. Wyjątkiem są zawody: kucharz małej gastronomii, 
sprzedawca, lakiernik, gdzie nauka zawodu trwa 24 miesiące. Aktualnie 
absolwenci szkół gimnazjalnych mogą kształcić się w ponad 40 zakładach 
rzemieślniczych, w następujących zawodach: tapicer, elektryk, fryzjer, 
stolarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, mechanik maszyn rolniczych sprzedawca, piekarz, monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, lakiernik pojazdów.

Szkolenie mogą prowadzić tylko te zakłady, które spełniają określone 
warunki techniczne, organizacyjne i merytoryczne, umożliwiające pełną 
realizację programu nauki praktycznej. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS 
przygotowanie zawodowe może prowadzić osoba posiadająca tytuł mistrza 
w zawodzie oraz przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs peda-
gogiczny. W przypadku gdy właściciel zakładu rzemieślniczego (instruktor 
praktycznej nauki zawodu) nie posiada tytułu mistrza powinien dysponować 
stosownym wykształceniem oraz stażem pracy:
1). świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo 
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły 
pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do 
zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w 
zawodzie którego będzie nauczać;
2). świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwa-
lifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz 
co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie;

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w NASIELSKU
ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk, tel. /fax. (023) 69 12 585 

zsznsk@oswiata.org.pl; www.zsz.nasielsk.pl
17 -28 maja 2004 - termin składania podań na wybrany kierunek kształcenia.
25 -28 czerwca 2004 - termin składania świadectwa ukończenia gimnazjum 
   i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

DROGI GIMNAZJALISTO!
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, obecnie kształci około 500 uczniów. Dyrektorem 
placówki jest Pan Grzegorz Duchnowski. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczy-
cielską, która zapewni Ci możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez Ciebie kierunku, 
a działające na terenie naszej szkoły kółka zainteresowań pomogą rozwinąć Twoje zdolności 
i zainteresowania.
Na terenie naszej szkoły działają:
• Szkolny Klub Europejski „Nasielszczanie”, który pogłębi twoją wiedzę o Unii i pomoże Ci nawiązać kontakty z młodzieżą z Hiszpanii, Portugalii i Węgier.
• Klub „Przerwa” możesz tu spędzić wolny czas, czekając na zajęcia lub autobus.
• Sklepik szkolny, tu kupisz naprawdę wszystko.
• Gazetka szkolna, w której zawsze znajdziesz coś ciekawego dla siebie, a jak będziesz chciał Ty również możesz być j ej twórcą.
• Dobrze wyposażone nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, z którego będziesz mógł korzystać nawet po lekcjach.
• Prężnie działający Samorząd Szkolny (Dzień Wiosny, Walentynki, dyskoteki, turnieje sportowe).

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NASIELSKU ZAPRASZA WSZYSTKICH GIMNAZJALISTÓW I ICH RODZICÓW
Zapraszamy w celu obejrzenia szkoły:
- sal komputerowych
- sali maszynopisania
- sal wykładowych
- biblioteki i czytelni
- wystawy pt. „Wytwory sztuki ludowej”
Będzie można zobaczyć występy uczniów naszej szkoły.

DZIEŃ OTWARTY

28 kwietnia 2004

godz. 14.00 -16.00
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3). świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształ-
cącego, liceum technicznego lub średniego 
studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifi-
kowanego lub równorzędny w zawodzie, którego 
będzie nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż 
pracy w tym zawodzie;
4). dyplom ukończenia studiów wyższych 
na kierunku (specjalności) odpowiednim dla 
zawodu, którego będzie nauczać oraz co 
najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie 
lub dyplom ukończenia studiów wyższych na 
innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej 
sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego 
będzie nauczać.
Ponadto  zakłady rzemieślnicze zatrudniające 
pracowników w celu przygotowania zawodo-
wego w rzemiośle w myśl Ustawy o Rzemiośle z 
dnia 22 marca 1989r (z późniejszymi zmianami) 
muszą należeć do cechu lub izby rzemieślniczej. 
W związku z powyższym każdy rodzic powinien 
sprawdzić czy zakład, w którym ma się odbywać 
praktyczna nauka zawodu posiada odpowiednie 
uprawnienia oraz czy jest zrzeszony w organizacji 
rzemiosła Cechu.

Po upewnieniu się, że nie ma żadnych przeszkód 
formalno-prawnych można przystąpić do spisania 
umowy o pracę z pracownikiem młodocianym 
w celu przygotowania zawodowego. Umowa taka 
spisywana jest głównie w cechu, w obecności 
mistrza szkolącego, ucznia-pracownika młodo-
cianego oraz rodzica lub opiekuna prawnego 
młodocianego. 

Strony zawierające umowę przedkładają 
następujące dokumenty:

a) rzemieślnik pracodawca lub osoba przez niego 
upoważniona:
- wpis do ewidencji określający zakres pracy 
zakładu,
- dokument stwierdzający kwalifikacje zawodo-
we uprawniające do szkolenia,
- dokument stwierdzający przygotowanie pe-
dagogiczne,
- dokument stwierdzający znajomość prze-
pisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- oświadczenie, iż zakład pracy spełnia warunki 
do zatrudnienia młodocianych, w szczególności 
dysponuje określoną liczbą stanowisk pracy ade-
kwatną do liczby zatrudnionych uczniów.
b) młodociany:
- świadectwo ukończenia gimnazjum (kseroko-
pia),
- zaświadczenie z wybranej szkoły zawodowej 
o przyjęciu do I klasy,
- nr PESEL
- odpis aktu urodzenia,
- aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza 
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w 
określonym zawodzie,
- oświadczenie odnośnie wyboru formy do-
kształcania teoretycznego.
W związku z tym, że uczeń rzemiosła jako mło-
dociany nie może samodzielnie podejmować 

tak ważnych decyzji, na umowie wymagany jest 
podpis rodzica lub prawnego opiekuna. 

Charakterystyczną i wyróżniającą cechą nauki 
zawodu organizowanej u pracodawcy na podsta-

wie umowy o pracę jest to, że całość jej kosztów 
pokrywa pracodawca. Pracodawca zobowiązany 
jest do wypłacania miesięcznego wynagrodzenia 
w wysokościach: w I roku nie mniej niż 4%; w II 
roku nie mniej niż 5%; w III roku nie mniej niż 6% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 
Ponadto zobowiązany jest również do pokrycia 
kosztu egzaminu czeladniczego zdawanego 
przez młodocianego w pierwszym wyznaczo-
nym terminie.

Pracownik młodociany, nazywany też uczniem 
rzemiosła, (od 16 do 18 roku życia) jest szcze-
gólnie chroniony przez prawo pracy. W myśl 
przepisów zawartych w: Kodeksie Pracy, które 
dotyczą zatrudnienia młodocianych:

* czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat 
nie może przekraczać 6 godzin na dobę;

* czas pracy młodocianego w wieku powyżej 
16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę;

* młodocianego nie wolno zatrudniać w go-
dzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej;

* nie wolno zatrudniać młodocianego przy 
pracach wzbronionych;

* młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy 

od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu 
w wymiarze 12 dni roboczych;

* z upływem roku młodociany uzyskuje  
prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, 

jednakże w roku kalendarzowym, w którym 
ukończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wy-
miarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu 
uzyskał przed ukończeniem 18 lat. 

Aby uniknąć pomyłek w wyborze zakładu, z 
którym uczeń chciałby spisać umowę o pracę, 
najlepiej poszukiwania rozpocząć od wizyty w 
naszym biurze w Pułtusku, ul. Świętojańska 16 
Dom Rzemiosła, od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-15.30. Dzięki temu, iż dysponujemy 
aktualnymi informacjami o wolnych miejscach do 
nauki, pomożemy w dokonaniu najlepszego dla 
ucznia wyboru. Już dziś proponujemy zaznaczyć 
w kalendarzu dwa ważne terminy:

- od 17 do 28 maja w szkołach zawodowych, 
z którymi Cech współpracuje, tj. w ZSZ w Nasiel-
sku, ul. Lipowa 10, przyjmowane będą podania 
z zaświadczeniami o miejscu odbywania praktycz-
nej nauki zawodu na rok szkolny 2004/2005,

- od 10 do 27 sierpnia w biurze Cechu spisy-
wane i rejestrowane będą umowy o pracę w celu 
nauki zawodu.

Przypomnieć tu należy, że takie umowy można 
sporządzić tylko z uczniami, którzy w dniu podpi-
sania dokumentu nie ukończyli 18 roku życia.

Janusz Borzyński

ZA KILKA TYGODNI KOLEJNA GRUPA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW STANIE PRZED POWAŻNYM WYBOREM

JAKA SZKOŁA, JAKI ZAWÓD?
dokończenie ze str. 9

fot. M. Stamirowski



10  11Życie Nasielska 23 - 29 kwiecień 2004 Życie Nasielska23 - 29 kwiecień 2004

o powiatowych, dopóki się komuś coś nie urwie, 
nikt nie pamięta! No chyba, że w związku z nad-
chodzącym latem przesiądziemy się na rowery i 
będziemy ćwiczyć jazdę w trudnym terenie.

MK

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza

05-190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10
tel. (023) 69 12 313

 Informuje wszystkich zainteresowanych uczniów kończących gimnazjum, iż od 17 do 28 maja 2004 r. 
będzie prowadziło nabór do klas pierwszych.

Przyszłym uczniom liceum proponujemy:
 • gruntowne zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach następujących przedmiotów wiodących, realizowanych w klasach:
  - biologiczno-chemiczna - przygotowanie do studiów przyrodniczych i medycznych
  - matematyczno-informatyczna - przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, administracyjnych
  - humanistyczna - przygotowanie do studiów humanistycznych
 • rozszerzone programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
 • wybór co najmniej dwóch ścieżek edukacyjnych w poszczególnych klasach spośród następujących:
   - edukacja medialna, -edukacja regionalna,
   - wiedza o kulturze, -edukacja europejska,
   - edukacja ekologiczna, -edukacja prozdrowotna,
   - edukacja filozoficzna,
 • innowacyjną organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (wykłady monograficzne, ćwiczenia warsztatowe, SKS, 
     harcerstwo),
 • możliwość nawiązania w starszych klasach bliskich kontaktów z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi 
     współpracującymi z liceum,
 • rodzinną życzliwą atmosferę szkolną oraz troskliwą opiekę wychowawczą,

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji t.j.:
• terminarz składania podań,

• zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
• rodzaj składanych dokumentów,

• rodzaj zwolnień oraz zasady w pierwszeństwie przyjęć,
można uzyskać codziennie (poniedziałek- piątek) w sekretariacie liceum 

w godz. 8.00 -16.00
oraz na stronie internetowej: www.nasielsk.f6.pl/rekrutacja

wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na „Dzień otwarty” w liceum 7.05.2004r. godz.11.00 -13.00
DODATKOWY ATUT - DOGODNE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE!!!

fot. M. Stamirowski

i podziurawił, więc tam też można uszkodzić koło. 
Drogie władze, może warto raz jeszcze rozważyć 
problem remontów dróg i tych gminnych, i tych 
powiatowych. Bo choć tych gminnych nie bu-
duje się zbyt wiele, to przynajmniej są łatane. Zaś 

Do najgorszych dróg na terenie całej naszej 
gminy z pewnością należy ulica, nosząca nazwę 
Władysława Sikorskiego. Ta droga powiatowa, 
której na pewnych odcinkach już nie ma, bo 
rozsypała się ze starości. Miejscami pozostawia-
jąc po sobie pokruszony asfalt i mnóstwo dziur. 
I tak, pierwszy wielokrotnie łatany jej frag-
ment możemy podziwiać na skrzyżowaniu 
z drogą prowadzącą do Pomiechówka. Dalej 
jest znośnie przez kilka metrów, ale przed 
i za torami kolejki wąskotorowej są same dziury. 
A przecież przy tej ulicy mieści się kilka zakładów 
pracy, które być może (samochody ciężarowe) 
miały swój wkład w jej zniszczenie, oraz droga 
dojazdowa do ośrodka zdrowia w Pieścirogach 
- ruch na niej jest więc duży.

- Stan tej drogi pogarsza się z dnia na dzień. 
Dawniej było tu tylko kilka dziur w poboczach 
i garby na środku szosy, które jakoś można było 
zapamiętać i ominąć. Teraz bardzo głębokie 
dziury sprawiają, że naprawdę trzeba tędy jeździć 
bardzo ostrożnie – mówi Adam K., mieszkaniec 
Siennnicy.

Oczywiście można byłoby na przykład, co 
bardziej nerwowym mieszkańcom tego rejonu 
zaproponować drogę do domu przez Budy 
Siennickie. Tyle, że tam na każdym zakręcie 
sytuacja podobna, asfalt „pomarszczył się” 

Tropem kiepskich dróg



12  13Życie Nasielska 23 - 29 kwiecień 2004 Życie Nasielska23 - 29 kwiecień 2004

BARAN 21.03.- 19.04.
Ten tydzień to czas spokoju i zwykłych monotonnych 
obowiązków. Nie wprowadzaj żadnych zmian w życiu 
osobistym i zawodowym. Poświęć więcej czasu na 
wypoczynek i zajmij się swoim zdrowiem, które ostatnio szwankuje. 
BYK 20.04.- 20.05.
Choć praca nie przynosi Ci przyjemności, to zanim podejmiesz 
decyzję o rezygnacji z niej, bardzo mocno się zastanów. Nie 
łatwo będzie znaleźć nowe zajęcie, dające godziwy dochód. 
Może poświęć więcej czasu rodzinie i przyjaciołom, wtedy 
poczujesz się dowartościowany. 
BLIŹNIĘTA 21.05.- 21.06.
W nadchodzącym okresie unikaj podpisywania ważnych do-
kumentów, nie korzystaj z kredytów, a rozmowy o interesach 
odłóż na później. W pracy napięta atmosfera, ale nie przejmuj 
się tym. Zorganizuj kolację lub przyjęcie, a na pewno odprężysz się. 
RAK 22.06.- 22.07.
Będziesz zajęty sprawami zawodowymi i przez to zaniedbasz 
rodzinę i swoje zdrowie. Pod koniec tygodnia dopadnie Cię 
zmęczenie i odczujesz brak kondycji. Najlepiej zrobisz wyjeż-
dżając na krótką wycieczkę, wtedy odpoczniesz.
LEW 23.07.- 22.08.
Czeka Cię dużo pracy, ciągły pośpiesz i dlatego nie ominą Cię 
sytuacje stresowe. Wykorzystaj nadarzające się okazje do 
zawierania nowych znajomości, które mogą być przydatne w 
przyszłości. W sprawach finansowych poradź się fachowców 
lub kogoś zaufanego. 
PANNA 23.08.-22.09.
Koniecznie poświęć więcej uwagi swemu zdrowiu, a w szcze-
gólności sercu. Zadbaj o wypoczynek w gronie przyjaciół. W 
pracy szykuje się podróż w interesach i może nowa ciekawa 
propozycja zawodowa.
WAGA 23.09.-22.10.
Nie zaniedbuj obowiązków służbowych i terminów. Weź się w 
garść i nadgoń niedokończone sprawy. Pomoże Ci w tym wio-
senny przypływ energii. Pod koniec tygodnia wybierz się na długi 
spacer, a na pewno odpoczniesz fizycznie i psychicznie. 
SKORPION 23.10.- 21.11.
Koniecznie weź udział w grze losowej, gwiazdy Ci sprzyjają, 
może los uśmiechnie się do Ciebie i zdobędziesz główną na-
grodę. Nie podejmuj się nowych zadań i spraw, najpierw dokończ 
stare i pomyśl o swoim zdrowiu. 
STRZELEC 22.11.- 21.12.
Bardzo korzystny okres. Wszystko, czego się nie dotkniesz, bę-
dzie przynosić pozytywne rezultaty. Możesz śmiało inwestować 
pieniądze, kupować na raty lub wziąć kredyt. Pamiętaj tylko o za-
chowaniu zdrowego rozsądku. Krótka rozłąka z partnerem dobrze 
zrobi waszemu związkowi. 
KOZIOROŻEC 22.12.-19.01.
Osoby, które uważasz za swoich przyjaciół, okażą się fałszywe. 
Mogą wyniknąć z tego wcale niemałe problemy. Musisz bardzo 
rozważnie postępować i nie ufać wszystkim dookoła. Masz za to 
korzystny okres do załatwiania wszelkich spraw urzędowych.
WODNIK 20.01.-18.02.
Nadchodzi sprzyjający Ci czas. Będziesz pełen energii i chęci do 
działania. W pracy szykują się częste podróże, które już wkrótce 
okażą się bardzo owocne. Może otrzymasz awans lub dostaniesz 
korzystną propozycję nowej pracy. Nie ufaj zbytnio swoim nowym 
znajomym. 
RYBY 19.02.-20.02.
Będziesz w pogodnym nastroju i nic nie zmąci Twojego do-
brego humoru. Uda Ci się wyjaśnić dawno zapomniane sprawy 
i doprowadzić do pogodzenia zwaśnionych stron. Przyniesie 
Ci to wielką radość i satysfakcję. W pracy okażesz się osobą zdyscyplinowaną, 
obowiązkową i praktyczną. Poznasz kogoś, kto Cię zainteresuje.

H O R O S K O P
Wiadomości z hali 
Na początku kwietnia rozegrano kolejne zawody sportowe młodzieży 
szkół podstawowych. Tym razem o Mistrzostwo Powiatu Nowodworskiego 
w mini-piłce siatkowej walczyły dziewczęta. W turnieju wzięły udział tylko 
dwie drużyny – mistrzynie ze szkół podstawowych z Cieksyna i z Pomie-
chówka. Zwyciężyła drużyna z naszej gminy pokonując Pomiechówek 
2:1. Reprezentacja z Cieksyna wystąpiła w następującym składzie: Kamila Prusik 
– kapitan, Angelika Wierzbowska, Ewelina Luberadzka, Karolina Ropielewska, 
Sylwia Malon, Joanna Ziemiańska, Ewelina Sobczyńska, Elżbieta Makowska.

Drużyna z Cieksyna będzie reprezentować nasz powiat w rozgrywkach 
rejonowych, które odbędą się w maju.

kkk

Niedawno rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Nasielsk w halowej piłce 
nożnej „5” szkół gimnazjalnych. W kategorii dziewcząt zwyciężyły zawod-
niczki z gimnazjum w Pieścirogach. Pokonały one drużynę z nasielskiego 
gimnazjum (1:0) -  zwycięską bramkę strzeliła Ania Łuczyńska. 
W kategorii chłopców nasielskie gimnazjum okazało się lepsze – 11:7. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju był Przemek Wysoki z Pieścirogów, który zdobył 
aż 7 bramek. Warto dodać, że Przemek jest królem strzelców w swojej ka-
tegorii wiekowej (rocznik 1989) w drużynie Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
oraz reprezentantem kadry okręgu mazowieckiego i reprezentantem kadry 
Polski, w której już rozpoczął grać.

AM

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
zaprasza na

OTWARTE MISTRZOSTWA NASIELSKA
01.05.2004r. (sobota) godz. 15.00
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO kobiet i mężczyzn
02.05.2004r. (niedziela) godz. 15.00
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO kobiet i mężczyzn
03.05.2004r. (poniedziałek) godz. 15.00
TURNIEJ BADMINTONA kobiet i mężczyzn
W/w turnieje odbędą się w następujących kategoriach 
wiekowych:
- do lat 10,
- od 10 do 16 lat,
- powyżej 16 lat.
Wpisowe 5 zł od osób powyżej 16 lat.
Zgłoszenia przyjmujemy 
do 29.04.2004 do godz. 20.00
tel. (023) 693 08 65

SPORT      SPORT      SPORT   

Hala Sportowa w Nasielsku 
zaprasza wszystkich 

sympatyków i kibiców na 

Turniej Piłki Koszykowej, 
który odbędzie się w dniu 25.04.2004r. 

(niedziela) o godzinie 11.00. 
Zgłoszenia można składać 

pod numerem telefonu (693 08 65).
Serdecznie zapraszamy!!!
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ZWYCIĘSTWA „ŻBIKA”
MKS CIECHANÓW - MLKS ŻBIK NASIELSK
2: 5 (Kordowski, Gumowski, Markiewicz – 3)
Nasi piłkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w lidze. Tym razem 8 kwietnia na 
wyjeździe w Ciechanowie pokonali tamtejszy MKS 5:2. 
Mecz był bardzo męczący bowiem odbywał się na bardzo grząskim boisku. 
Rozpoczął się od zdobycia prowadzenia przez gospodarzy - już w pierwszej 
minucie. Drużyna dopiero po stracie gola zaczęła narzucać swój styl gry i 
uzyskiwać przewagę. Pod koniec I połowy przewaga naszego zespołu zo-
stała przypieczętowana golem Dariusza Kordowskiego, a następnie bramką 
Marcina Gumowskiego.
Po przerwie nasi zawodnicy panowali na boisku i kontrolowali przebieg 
meczu. Doskonałą formą strzelecką błysnął Rafał Markiewicz, zdobywca 
trzeciej bramki. Wprawdzie gospodarze strzelili bramkę kontaktową, ale to 
wszystko, na co było stać młodych piłkarzy MKS-u. Po tej bramce nasi za-
wodnicy „wzięli się do roboty”. Rafał Markiewicz strzelił kolejne dwie bramki 
– popisał się klasycznym hot-trickiem.
MLKS ŻBIK NASIELSK - LEGIA II WARSZAWA
2: 1 (Markiewicz, Eresaba)
Kolejne zwycięstwo, tym razem w Pucharze Polski 1/16 na szczeblu woje-
wództwa mazowieckiego odniósł nasz zespół, 14 kwietnia. Rywalem Żbika 
była drużyna lidera IV ligi, Legia II Warszawa, w której szeregach wystąpiło 
kilku piłkarzy z kadry I ligowej drużyny Legii. Mecz był rozgrywany w bar-
dzo szybkim tempie. W pierwszej połowie nasz zespół miał zdecydowaną 
przewagę. Wykazał to strzeleniem bramki Rafał Markiewicz, wyrastający 
na czołowego snajpera naszego zespołu. Jednak w końcówce tej połowy 
meczu przeciwnicy doprowadzili do remisu. Początek drugiej połowy, to 
przewaga gości i chaotyczna gra naszego zespołu. Dopiero po dokonaniu 
zmian drużyna zaczęła ponownie pokazywać swoją przewagę. Zwycięstwo 
naszemu zespołowi zapewnił Rowland Eresaba strzelając bramkę w ostatniej 
minucie meczu. Zawodnik ten wystąpił w tym spotkaniu po trzytygodniowej 
absencji w treningach z powodu kontuzji.
Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że odniesione zostało nad drużyną wystę-
pującą o jedną klasę wyżej w rozgrywkach niż nasz zespół.
MLKS ŻBIK NASIELSK:MAZOWSZE PŁOCK
2:1 (Brakowiecki, Lewandowski)
18 kwietnia nasz zespół miał swój słaby dzień i prawie przez cały mecz 
nasi zawodnicy nie potrafili znaleźć sposobu na mądrze grający zespół 
gości. Piłkarze Mazowsza skutecznie bronił dostępu do swojej bramki, 
a w nadarzających się momentach z kontry próbowali zaskoczyć naszego 
bramkarza. Jedna z takich kontr powiodła się i goście zdobyli bramkę . Nasi 
zawodnicy cały czas próbowali atakować. Punkt kulminacyjny meczu to 
ostatnie jego minuty. Po pięknym strzale Marka Brakowieckiego z ostrego 
kąta piłka lobem minęła bramkarza drużyny gości i wpadła do siatki. Na-
stępnie, już w przedłużonym czasie, nasi zawodnicy przeprowadzili akcję 
„rozpaczy” i po dośrodkowaniu piłki w pole karne, Hubert Lewandowski 
głową skierował ją do bramki gości, zapewniając tym samym zwycięstwo 
naszemu zespołowi.
W następnej rundzie Pucharu Polski nasza drużyna wylosowała za prze-
ciwnika zespół wicelidera III ligi Radomiaka Radom. Mecz odbędzie się w 
Nasielsku 5 maja (środa) o godz.16.30.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

Tenis stołowy

Piłka nożna Brydż

Brydżyści będą grać o trzecią ligę
W dniu 4 kwietnia w Ciechanowie odbył się ostatni zjazd ligi okręgowej 
w brydżu sportowym. Przed tymi zawodami brydżyści  „Sparty” Nasielsk 
zajmowali pierwsze miejsce w rozgrywkach. Niestety szansa wygrania ligi 
spowodowała nerwowość w grze i w konsekwencji zanotowaliśmy dwie 
minimalne porażki, obie w stosunku 14 : 16 ze „Świtem” Ciechanów i „Rin-
giem” II Płońsk. Te przegrane zepchnęły naszą drużynę na drugie miejsce w 
tabeli z minimalną stratą do lidera. Mimo tego brydżyści „Sparty” wystąpią w 
meczach barażowych o wejście do trzeciej ligi. Jest to już duży sukces na-
sielskiego brydża. Systematyczna gra w turniejach i występy w rozgrywkach 
ligowych spowodowały wzrost poziomu gry i coraz lepsze wyniki. 

Turniej barażowy odbędzie się 18 kwietnia w Ciechanowie z udziałem czte-
rech drużyn: dwóch z Okręgu Ostrołęckiego, „Sparty” Nasielsk i „Achtela” 
Ciechanów. Najlepszy zespół tych rozgrywek awansuje bezpośrednio do 
trzeciej ligi a drugi wystąpi w jeszcze jednym barażu z drużyną Okręgu 
Warszawskiego. „Spartę” Nasielsk w rozgrywkach ligowych reprezentowali: 
Waldemar Gnatkowski, Piotr Kowalski, Grzegorz Nowiński, Marek Rębecki, 
Stanisław Sotowicz, Paweł Wróblewski i Janusz Wydra.

Końcowa klasyfikacja ligi okręgowej w brydżu sportowym
1. ACHTEL Ciechanów 249 pkt, 2. SPARTA Nasielsk 247 pkt, 3. KON-
WENCJA Działdowo 230 pkt, 4. WKRA II Żuromin 226 pkt, 5. PROMYK 
Ciechanów 208 pkt, 6. PROMYK II Ciechanów 194 pkt, 7. ŚWIT Ciechanów 
163 pkt, 8. RINGO II Płońsk 155 pkt.

PK

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
TABELA PO 20 KOLEJCE
1. MLKS ŻBIK NASIELSK 20 47 56:23
2. MAZOWSZE PŁOCK 20 40 50:19
3. BORUTA KUCZBORK 20 40 46:28
4. PIAST ZAP PIASTÓW 19 40 50:24
5. KASZTELAN SIERPC 19 35 47:29
6. LEGIONOVIA II LEGIONOWO 19 35 40:27
7. KORONA HID OSTROŁĘKA 20 32 42:48
8. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ. 20 31 35:35
9. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI 19 30 38:20
10. TĘCZA 34 PŁOŃSK 20 30 42:29
11. SKRA  DROBIN 20 23 41:41
12. MKS CIECHANÓW 20 19 35:54
13. STOCZNIOWIEC PŁOCK 20 14 21:57
14. GKS STRZEGOWO 19 13 33:62
15. OSTROVIA OSTRÓW MAZ. 20 13 18:53
16. ULKS CIÓŁKOWO 19 7 22:65

Wyniki 20 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK - MAZOWSZE PŁOCK 2:1
TĘCZA 34 PŁOŃSK - KASZTELAN SIERPC 2:1
SKRA DROBIN - LEGIONOVIA II LEGIONOWO 2:0
BORUTA KUCZBORK - MKS CIECHANÓW 0:1
OSTROVIA OSTRÓW MAZ. - STOCZNIOWIEC PŁOCK 0:1
GKS STRZEGOWO - PIAST ZAP PIASTÓW 0:1
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI – KORONA HID OSTROŁĘKA 2:0
ULKS CIÓŁKOWO - MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI 1:2

O puchar 7 redakcji
15 kwietnia w Ciechanowie odbył się rejonowy turniej tenisa stołowego o Pu-
char 7 Redakcji. Wystartowało w nim prawie 100 zawodników i zawodniczek 
– uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z sześciu powiatów: ciecha-
nowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromiń-
skiego. Powiat nowodworski reprezentowało 15 zawodników z naszej gminy, 
oraz dwie zawodniczki z Łomnej (gmina Czosnów). Najlepiej wypadli chłopcy 
z klas V-VI. Mateusz Niedzielski z SP 1 Nasielsk  zajął 1 miejsce, wyprzedzając 
swego szkolnego kolegę Sebastiana Rejchla. Obydwaj zakwalifikowali się do 
finału centralnego, który odbędzie się 25 kwietnia w Żyrardowie.
Z pozostałych naszych zawodników, w kategorii klas I-IV, bardzo dobrze 
zaprezentowali się: Adrian Żyła z SP Nasielsk i Marta Rucińska z SP Nuna, 
którzy uplasowali się na 4 miejscu.
Adrian jest uczniem drugiej klasy i był najmłodszym zawodnikiem turnieju. 
Niewiele brakowało aby i on zakwalifikował się do Żyrardowa, ale tym razem 
nie wytrzymał kondycyjnie i musiał ustąpić miejsca, starszym o dwa lata, 
przeciwnikom. Obiecuje, że za rok „rejon będzie jego”.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2, 
tel. 023 691 21 15

Pilnie sprzedam domek w Nasielsku z działką, 
tel. 0694 695 965

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.

Sprzedam siatkę ogrodzeniową i słupki, Nasielsk, 
tel. 0607 697 306

Zatrudnię: operatora koparki i ładowarki; kierowcę kat. E 
tel. 0501 214 233

Sprzedam Passata 95/96 combi tel. 0508 300 607

Sprzedam dom drewniany z bala 14/11, różna ilość i jakość 
kamieni. Mały ciągniczek jugosłowiański z usprzętowieniem 
tel. 022 793 18 81

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

Sprzedam VW JETTA 1.3 GAZ, ALARM, C. ZAMEK, HAK, SZY-
BERDACH, SZER. ZDARZAKI TEL. 022 686 55 21

Wynajmę samodzielne mieszkanie na kwaterę pracowni-
czą lub małżeństwu. Blisko dworca PKP tel. 691 26 36

W schronisku w Chrcynnie 
czeka na nowych, dobrych 
panów
Młodziutki (ok. roku) bardzo miły 
owczarkowaty piesek; grzeczny, 
ładnie chodzi na smyczy

tel. 784-05-34 
 774-27-71

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam 
pomoc i wsparcie w trudnym dla naszej rodziny czasie.

Dziękujemy:
Włodzimierzowi Mnichowi dyrektorowi Zespołu Szkół 

nr 3 w Cieksynie oraz całej Radzie Pedagogicznej 
i Pracownikom Szkoły,

Pracownikom Ośrodka Zdrowia w Cieksynie, 
lekarzom: Małgorzacie Tymińskiej, 

Krzysztofowi Zielińskiemu i Waelowi Oukal, 
pielęgniarkom Janinie Jarząbek i Ewie Dublewskiej,

a także Barbarze Zimnej i pozostałym pracownikom 
„Caritas” w Nasielsku

Kazimierz i Danuta Witkowscy z dziećmi 
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Burmistrz Nasielska 
oraz Nasielski Ośrodek Kultury

zaprasza na pokaz filmów 
w ramach

w dniach 24 – 25 kwietnia
w kinie „Niwa”

Geburtig
Kraj i rok:  Austria Polska - 2001
Reżyseria:  Stepanik Lukas, Schnidel Robert
Scenariusz:  Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schnidel
Zdjęcia:  Edward Klosiński
Muzyka:  Peter Ponger
Obsada: Peter Simonischek, August Zirner, Daniel Olbrychski, Ruth Rieser, 
Katja Weitzenbock, Corinna Harfouch, Maria Seweryn
Produkcja:  Cult-Film GmbH, Wiedeń Austria
Rodzaj filmu:  fabularny
1987 r. Wiedeń, II Wojna Światowa - eksterminacja Żydów - wciąż żywa 
w świadomości bohaterów. Konrad, reporter, przygotowuje film. Jego oj-
ciec Obersfuhrer Teodor Sachs słynął w obozie z dokonywania „na żywo” 
operacji na pacjentach. Realizacja tego filmu zmusza Harmana Gebitiga, 
kompozytora do wspomnień. Jego rodzice zginęli w obozie koncentra-
cyjnym. Gebirtig wyjechał z Wiednia do Nowego Jorku, po wojnie i nie 
potrafił wrócić. Producent filmu proponuje mu napisanie muzyki, co dla 
Gebirtiga wydaje się absurdem, jednak wraca. W górach Karl Ressel - były 
więzień obozu w Ebebzee -spotyka poszukiwanego od kilkudziesięciu lat 
zbrodniarza wojennego Rudolfa Pointera, znanego jako „skullsmasher”. 
To przypadkowe spotkanie wywołuje u niego atak serca. Ressel umiera, 
nie zdążywszy złożyć zeznań identyfikujących Pointera. To zadanie pozo-
stawia Susanne - córce. I tak Susanne wpada na trop Gebirtiga -jedynego 
żyjącego świadka, który mógłby rozpoznać Pointera. Susanne udaje się 
namówić go do zeznań...

Znaleziony Obraz – Finding Pictures
Kraj i rok:  Niemcy - 2002
Reżyseria:  BenjaminGeissler
Scenariusz:  BenjaminGeissler
Zdjęcia:  BenjaminGeissler
Muzyka:  Gugliemo Pagnozzi
Obsada:  Christian Geissler, Alfred Schreyer, Harry Zeimer, Apolonia Kliigler, 
Yladimir Protasow +, Dora Kacnelson+, Mauricy Weiss+, Nadija Kalushna, 
Larisa Kalushna, Emmanuell Weintraub, Alfred Schónfeld (OFF)+, Yehuda 
Bronicki, Benio Lóffelstiel, Moussia Zeimer, Maria Biermann (OFF), Jerzy Fi-
cowski, Agnieszka Kijowska, Marek Wojciech Chmurzyński, Boris Wosnyzky, 
Wolfram Koch, Tuviah Friedman, Mordecai Paldiel, Tej a-U d o Landau, 
Wolf-Dieter Landau (OFF), Janina Landau (OFF)
Produkcja:  Benjamin Geissler Filmproduction, Hamburg, Niemcy
Rodzaj filmu:  Dokumentalny
„Znaleziony obraz” dokumentuje historię poszukiwań, odkrycia i na-
głego zniknięcia fresków światowej sławy malarza i pisarza, z pochodzenia 
polskiego Żyda Bruno Schulza, wykonanych podczas hitlerowskiej okupacji 
Drohobycza w 1941-42. Po 60 latach autor filmu Benjamin Geissler odkrył 
dla nas kilka wyjątkowych i nigdy nie publikowanych świadectw na temat 
Bruno Schulza i jego ostatnich dni. Jest to rodzaj dokumentu śledczego, 
po mistrzowsku prowadzącego rozważania także nad samym procesem 
tworzenia filmu dokumentalnego.

Sobota – 24.04.2004 
  godz. 18.00 – „Geburtig”
Niedziela 25.04.2004 
  godz. 17.00–„Znaleziony Obraz”
  godz. 19.00 Spotkanie z reżyserem


