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Rozszerzenie jest dla Unii Europejskiej historyczną szansą
i zarazem obowiązkiem, dlatego zaliczane jest do jej
najważniejszych priorytetów. Ostateczny sukces historycznego
przedsięwzięcia, w które się zaangażowaliśmy wraz z krajami
kandydującymi, zależeć będzie od intensywności i jakości
naszej wspólnej pracy, a także od wsparcia mieszkańców
zarówno krajów kandydujących, jak i obecnych państw
członkowskich. Rozszerzenie musi być perfekcyjnie przygotowane, nie powiedzie się jednak bez demokratycznego
poparcia. Dokonano już ogromnych postępów, ale potrzeba
jeszcze znacznego wysiłku, aby doprowadzić ten proces do
końca. Droga jest wytyczona, proces nieodwracalny, a korzyści płynące z rozszerzenia już widoczne.
Günter Verheugen, członek Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za rozszerzenie
Źródło. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Historyczna Szansa.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Może będzie normalnie?
„1 maja 2004 roku Polska będzie w Europie”
– powiedział kiedyś w programie telewizyjnym
pewien bardzo znany polityk. Nikt z zaproszonych
do studia gości nie zwrócił mu
uwagi, że Polska jest już w Europie. Dyskusja była kontynuowana. Można by powiedzieć, że to
taki skrót myślowy, że mówiąc
„w Europie” rozmówca miał na
myśli oczywiście Unię Europejską. Mimo wszystko, mówienie
Polakom, że dopiero od któregoś tam dnia będą w Europie
jest poniżające. To tak, jakbyśmy
nie mieli własnej historii i tradycji. Przywykliśmy już do tego,
że politycy publicznie wyrażają
swoje bezmyślne opinie. Smutne
jest jednak to, że za nimi również i my często powtarzamy
te bzdury.

klepać, natomiast ci, którzy byli bogaci – będą
jeszcze bogatsi. Niestety, kilkadziesiąt lat uszczęśliwiania ludzi na siłę socjalizmem zrobiło swoje.

1 maja staniemy się członkiem
Unii Europejskiej. Wstępujemy
do „klubu” najbogatszych
i najbardziej rozwiniętych
krajów naszego kontynentu,
a nawet świata. Co to dla nas
oznacza? Ano niewiele. Bo, czy
będziemy piękniejsi, zdrowsi,
młodsi? Oczywiście, że nie. Jak
powiedział wybitny polski pisarz
– „nasze pokolenie wiele na tym
nie skorzysta, młodzi – owszem,
a my już jesteśmy spisani na
straty”. Eksperci podkreślają, że
będzie nam się lepiej żyło, że bę- Centrum Brukseli - serce Unii Europejskiej
dziemy bogatsi. Proces dochoZłodziejstwo i korupcja, to obok Pałacu Kultury i
dzenia do dobrobytu będzie jednak długotrwały, Nauki w Warszawie, największy spadek i zarazem
rozłożony na wiele, wiele lat. Tak więc rewolucji najbardziej wyraziste symbole komunistycznej
nie będzie. Ci, którzy klepali biedę, będą biedę przeszłości. Naszą narodową specyfiką jest to,

że idzie się „siedzieć” za przysłowiową kradzież
worka cementu, a „przekręcenie” milionów, czy
doprowadzenie dużego, dobrego zakładu do
bankructwa jest bezkarne. W
krajach Europy Zachodniej,
jeżeli minister przejedzie się
użyczonym, od prywatnej firmy, samochodem, albo prześpi
się w hotelu za pieniądze sponsora – musi odejść. Jego kariera
polityczna jest skończona. A u
nas... i mówią, że deszcz pada.
To prawda, że nie będziemy z
dnia na dzień bogatsi. Może za
to będziemy uczciwsi? Może
praca w administracji rządowej
nie będzie już „dorwaniem się
do żłobu”, a - po prostu - misją.
Kto wie, może przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, których nazwiska pojawiają się przy największych
aferach i skandalach będą wylatywać z rządu na zbity pysk, a
za przestępstwa będą trafiać do
więzień? Może unijna, rozbuchana do przesady, biurokracja
skutecznie ograniczy działalność kombinatorów. Może
zwykli ludzie znajdą pracę?
Do jasnej cholery – może
wreszcie będzie normalnie.
Potrzeba nam trochę optymizmu. Nie bójmy się Unii Europejskiej – wszak gorzej być już
nie może. Nic wiec nie mamy
do stracenia, a dzięki bogatemu towarzystwu
może być już tylko lepiej. Naprawdę, jest szansa.
Niech się Święci 1 Maja!

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk
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Koniec widokowej trasy
Jeszcze kilka lat temu piętrowe pociągi kursujące na trasie z Nasielska do Sierpca cieszyły
się ogromną popularnością. Bywało, że można
było, z przesiadką w Sierpcu, dotrzeć do Torunia czy Płocka. Trwało to co prawda kilka godzin,
np. do Torunia jechało się w ten sposób około
5 godzin, ale miało swój urok i wielu wielbicieli.

Największe stacje kolejowe na tej trasie to:
Nasielsk, Płońsk, Raciąż i Sierpc, pozostałe zlokalizowane są we wsiach. A znajdujące się tam
dworce kolejowe są już od wielu lat po prostu
zamknięte i zdewastowane. Z uwagi na niewielką
liczbę pasażerów jeżdżących tą trasą PKP uznało
ją za deficytową i postanowiło zlikwidować.

Najpierw zlikwidowanopołączenie z
Sierpca do Płocka, w zamian pojawiły
się autobusy. Z Sierpca do Torunia też
dojechać nie można, bo rozkład jazdy ułożono w ten sposób, że pociągi
się mijają. Ale to trasy dalekobieżne.
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ten był dość kosztowny. Wyjściem z trudnej sytuacji miało być wprowadzenie szynobusów, czyli
autobusów szynowych. Tyle, że najpierw trzeba
byłoby je zakupić i co więcej, zmodernizować
całą trasę. Najprawdopodobniej więc, żeby nie
mnożyć kosztów, najpierw tak zmieniono rozkład jazdy, by skutecznie zniechęcić do podróży pasażerów, a teraz trasa zostanie zamknięta.

Dawniej, najwięcej mieszkańców
naszej gminy, z okolic Cieksyna,
korzystało z tego środka transportu,
by dotrzeć do Nasielska czy dalej
do Warszawy. Albo w przeciwnym
kierunku do Płońska. Nowy rozkład
jazdy, według którego w obie strony
kursuje 6 pociągów, odpowiada niewielu osobom. Z Nasielska wyruszają
one o: 9.45, 15.08, 20.27, trzeba
więc przyznać, że to trochę dziwne
godziny, np. dla tych którzy chcieliby
dojechać pociągiem do szkoły.
- Bardzo często korzystałam z tego
połączenia, by rano dojechać do
Płońska na zakupy, a później za dwie
godziny wrócić. Ale rozkład zmienił się i lepiej już jechać autobusem.
A szkoda, bo dawniej wiele osób jeździło tymi pociągami – mówi pani
Agnieszka, mieszkanka Cieksyna.
– Do Nasielska dojeżdżałam w ten
sposób do szkoły średniej, ale teraz
kiedy muszę dostać się do pracy
do Warszawy to na dworzec PKP w Nasielsku
dojeżdżam samochodem - dodaje.

fot. M. Stamirowski

Co prawda pojawił się pomysł, by lokalne połączenia kolejowe, a do takich zalicza się ta linia,
były finansowane przez samorządy. Ale pomysł

Urwało się
niech leży

W najlepszym wypadku już niedługo pojawią się
na niej autobusy.

MK

Sprawy się toczą
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Warszawy złożyło w prokuraturze zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa przez K. Łukaszewicza, prezesa zarządu Fundacji Centrum Ochrony
Środowiska.

Na osiedlu domów jednorodzinnych
Krupka poszczególne ulice są elegancko oznakowane. Jednak nie wszystkie.
Tabliczka z nazwą ulicy: Anny Jagiellonki
„odpadła” od słupka, na którym była
zamontowana.

Fundacja zajmuje się m.in. prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie.
Członkowie Towarzystwa oskarżają prezesa,
a zarazem kierownika schroniska, o złe traktowanie zwierząt, fatalne warunki sanitarne w jakich
przebywają psy oraz brak opieki weterynaryjnej.
W tej sprawie policja prowadzi śledztwo. Są przesłuchiwani świadkowie.

- To miejsce, w którym bardzo często zbiera się młodzież. Stoją na rogu, hałasują i
rozrabiają, być może to oni urwali tablicę
– podejrzewa pan Zygmunt.
Nie wiadomo czy taka nazwa ulicy przeszkadzała mieszkańcom i postanowili ją
zmienić, czy to sprawka miejscowych
chuliganów. Na szczęście, dla gości i listonoszy, tablica nie zginęła. Leży sobie pod
słupkiem i czeka aż ktoś się nią zainteresuje.
Społeczników już nie ma, więc o zajęcie się
tą niewielką sprawą prosimy odpowiednie
służby.

pit

Prezes fundacji został także oskarżony przez
W. Burns, mieszkankę Legionowa, która wielokrotnie wspomagała finansowo schronisko, o
wyłudzenie od niej pieniędzy.
A bezdomne psy jak straszyły mieszkańców
Nasielska, tak dalej ich straszą...
fot. M. Stamirowski

(am)
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Oczyszczalni ciąg dalszy...
Prace nad realizacją projektu, który doprowadzi do powstania oczyszczali
ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, trwają.

działań nie jest przypadkowa i wynika ze ścisłych procedur pozyskiwania
środków finansowych z Programu Phare 2003 SSiG. Nie ma możliwości
przyspieszenia czynności uzgadniania i zatwierdzania dokumentów. Efektem
Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego Inżynier Projektu (Kontych działań jest uzyskanie pozytywnej opinii Przedstawicielstwa Komisji Eusorcjum Firm: BUD-INWENT i ECM Group Polska), w listopadzie 2003r. rozropejskiej. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej skutkuje wyrażeniem
począł prace nad sporządzeniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie
zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej. Natychmiast po uzywykonawcy budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W grudniu
skaniu takiej aprobaty Burmistrz Nasielska zlecił zamieszczenie ogłoszenia
2003r. dokumentacja wpłynęła do Władzy Wdrażającej, gdzie była poddana
o przetargu na łamach Gazety Wyborczej. Ogłoszenie ukazało się w dniu
sprawdzeniu i uzyskała pozytywną opinię. W następnym etapie dokumenty
22 kwietnia. Tego samego dnia na stronie internetowej Komisji Europejzostały złożone do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Kolejność tych
skiej można było przeczytać, że „Gmina Nasielsk zamierza
przyznać kontrakt na roboty związane z budową oczyszczalni
lmproving development conditions for the SME sector in Nasielsk.
ścieków”. Otwarcie przetargu zostało zaplanowane na dzień
Poprawa warunków rozwoju dla sektora małych i średnich
22 czerwca 2004r. Kolejny etap działań zmierzających do reprzedsiębiorstw w Nasielsku.
alizacji projektu „Poprawa warunków rozwoju sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku” został zrealizowany.
2003/004-379/05.22
Co dalej? .... Do czasu przetargu będziemy pracować razem z
Municipality of Nasielsk intends to award a works contract for
Inżynierem Projektu nad wydawaniem Specyfikacji Istotnych
construction of wastewater treatment plant. The contract will be finan- Warunków Zamówienia, udzielaniem wyjaśnień i informacji
ced from the Phare programme of the European Communities
w temacie projektu. Burmistrz Nasielska jest zobowiązany do
and Beneficiary’s own sources.
powołania Komisji Przetargowej. Wymagane jest, aby wszyscy
członkowie komisji przetargowej posiadali wykształcenie i doGmina Nasielsk zamierza przyznać kontrakt na roboty związane
świadczenie pozwalające im na ocenę techniczną i formalną
z budową oczyszczalni ścieków. Kontrakt będzie finansowany
ofert oraz znali język angielski w stopniu pozwalającym na
z środków pomocowych Wspólnot Europejskich
przeczytanie i zrozumienie przedstawionych ofert. Ponadto
w ramach programu Phare oraz środków własnych Beneficjenta.
sekretarz komisji oprócz biegłej znajomości języka angielskiego powinien obsługiwać wskazane programy komputerowe.
Tekst ogłoszenia znajduje się pod następującym adresem
Jak widać nie są to małe i łatwe do spełnienia wymagania,
internetowym:
jednak ich wykonanie jest niezbędne.
The Procurement Notice is published on the following webpage:

http//europa. eu. int/comm/europeaid/cgi/framel2. pl
Publication Reference/Numer ogłoszenia: EUROPEAID/118456/M/W/PL

Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Kilińskiego 10
05-190 Nasielsk
tel. (023) 69 12 664, 69 12 427
fax. (023) 69 12 470

OFERTA INWESTYCYJNA

Wskazane propozycje lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku są świetnie wkomponowane w „żyjące” miasto. Nie zostały zlokalizowane w samym centrum,
ale istnieje doskonały dojazd do wszystkich miejsc. Tereny
położone są blisko głównych szlaków drogowych oraz w
niedalekiej odległości od stacji PKP.
1. Pierwszą ofertą jest teren położony w Nasielsku przy ul. Piłsudskiego.
Występuje tu rzadka zabudowa, siedliskowa. W pobliżu przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Na terenie objętym uchwałą o przeznaczeniu
zlokalizowana jest gazowa stacja redukcyjna. Na północ terenu (po przeciwnej stronie torów kolejowych) znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Tereny przylegają do drogi asfaltowej prowadzącej w kierunku południowo
wschodniej części gminy. Jest to teren o powierzchni 102 ha z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, usługowe oraz przemysł.
2. Druga oferta obejmuje tereny położone w okolicy planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Budowa rozpocznie się już w I połowie roku. Jej
realizacja będzie współfinansowana ze środków Phare SSG 2003.

Charakterystyka oczyszczalni
Jest to teren o powierzchni 40,40 ha z przeznaczeniem na cele budownictwa
mieszkaniowego, usługowego oraz przemysł.
Istnieje możliwość podłączenia terenów do istniejącej w pobliżu infrastruktury: energii, wody i kanalizacji, która będzie wykonywana łącznie z
oczyszczalnią.

Będziemy Państwa informować o losach naszego projektu,
gdy tylko zaistnieją nowe okoliczności.

Małgorzata Rosłońska

3. Trzecia oferta to teren położony przy istniejącym już obszarze przeznaczonym pod budowy przemysłowe. Świetna lokalizacja przy drodze
wylotowej z Nasielska w kierunku Płońska i Ciechanowa oraz trasy E-7
Warszawa – Gdańsk. Jest to teren o powierzchni 46,90 ha. Przeznaczenie
tego terenu to budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysł.

Plan Miasta
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W Kosewie mają wodę... pod ziemią
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W Kosewie leje się woda spod hydrantu. Jak twierdzą
mieszkańcy tej wsi, jest tak już od około trzech lat.
Wodociąg jest uszkodzony pod ziemią, trudno więc
określić dokładnie miejsce wycieku. Koło hydrantu
przez okrągły rok jest błoto, podmywa okoliczną drogę.
I co? I nic! Mieszkańcy zgłaszali usterkę kompetentnej
instytucji, ale jakoś do tej pory nikt się tym nie zajął. Jeden
z mieszkańców Kosewa powiedział nam, że kilka lat temu
(5-6), a było to w styczniu, we wsi położono około 600
metrów wodociągu. A położono bez uwzględnienia tej
inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy. Teraz – jak dodaje- 600 metrów rury z wodą
leży w ziemi i przecieka, a 5 gospodarstw rolnych do
dziś nie ma doprowadzonej wody, choć bardzo by chcieli.
Z pytaniami o felerny hydrant i w ogóle dotyczącymi
„tajemniczego” wodociągu zwróciliśmy się do Wojciecha Sierzputowskiego, Dyrektora Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Publikujemy w całości
– zarówno pytania jak i uzyskane na nie odpowiedzi.
1.Od trzech lat (jak twierdzą mieszkańcy) cieknie
hydrant. Dlaczego do tej pory nie został jeszcze
naprawiony?
Hydrant jest umiejscowiony na terenie podmokłym.
Oceniając stan techniczny w miesiącu kwietniu nie
stwierdziliśmy, aby były widoczne przecieki. Po ustąpieniu wiosennych wód powierzchniowych ocenimy
stan, jeżeli będzie to konieczne dokonamy stosownej naprawy.
2. Czy możliwe jest, że przez wieś przebiega 600 metrów wodociągu,
który nie jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego gminy?
Plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu, a nie
jego uzbrojenie. Posiadamy taką informację, że przez Kosewo przebiega
odcinek sieci wodociągowej, który nie jest zainwentaryzowany i nie został
przekazany w użytkowanie ZGKiM w Nasielsku. Po zapoznaniu się z problemem Burmistrz Nasielska podjął decyzję o zlecenie wykonania inwentaryzacji omawianego odcinka i dopełnienia formalnego jego przekazania
w użytkowanie ZGKiM.

fot. M. Stamirowski

kańcom wsi nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość
i czekać. Hydrant może przestanie cieknąć, a do ich gospodarstw popłynie
woda.

Dariusz Panasiuk

SYLWETKI
Stanisław Wojciech Śmietański
– Urodził się w 1956 roku
w Nowym Dworze Mazowieckim. Mieszka w Psucinie
wraz z żoną Urszulą i 21 letnim
synem Marcinem, studentem
II roku Wyższej Szkoły Celnej
w Warszawie.

3. Pięć gospodarstw w Kosewie nie ma doprowadzonej wody. Dlaczego
nie mogą podłączyć się do istniejącego wodociągu?
Nie ma przeciwwskazań, aby mieszkańcy mogli podłączyć się do istniejącej
sieci wodociągowej. Jedynym problemem jest aspekt finansowy tego przedsięwzięcia. Zadanie nie jest ujęte w budżecie roku 2004, a Urząd Miejski
w Nasielsku nie posiada dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci
w miejscowości Kosewo.
Sprawa tajemniczego wodociągu w Kosewie powolutku się wyjaśnia. Miesz-

Pan Stanisław ma wykształcenie średnie techniczne, jest
właścicielem 13ha gospodarstwa rolnego w Psucinie. Od
1997 roku pracuje na Stacji
Uzdatniania i Poboru Wody
w Psucinie.

KRONIKA
POLICYJNA
16 kwietnia w Studziankach Jarosław P. dokonał napaści na Józefa K. Po
obezwładnieniu ofiary zażądał pieniędzy na alkohol.
Nocą z 19 na 20 kwietnia w Toruniu Dworskim nieznani sprawcy skradli
kopaczkę, wał ugniatający oraz 8 sztuk grzejników żeliwnych o wartości
1000 zł.
20 kwietnia w Chechnówce patrol drogowy policji zatrzymał do kontroli
kierującego ciągnikiem Ursus c 330 Jana L. Kontrola trzeźwości wykazała
3,64 i 2,58 promila alkoholu.
Nocą z 20 na 21 kwietnia w Cieksynie z domku letniskowego skradziono
wkład do kominka. Wartość strat oszacowano na ok. 300 zł.
21 kwietnia w Nasielsku nieznani sprawcy włamali się do pomieszczeń
warsztatów szkolnych skąd skradli 4 tokarki pociągowe, frezarkę oraz inne
narzędzia o łącznej wartości ponad 11000 zł na szkodę Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W radzie Miejskiej zasiada po
raz pierwszy. Jest członkiem
trzech komisji: Rolnictwa,
Infrastruktury i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury i Sportu. Jako radny stara się
o poprawę infrastruktury oraz
warunków życia mieszkańców wsi. Do najważniejszych dotychczasowych
osiągnięć w pracy radnego zalicza odmulenie i pogłębienie stawu w Psucinie, a także uzupełnienie oświetlenia ulicznego w trzech miejscowościach
wchodzących w skład jego okręgu wyborczego.
Plany na przyszłość to budowa i modernizacja dróg oraz stopniowe uzupełnianie oświetlenia w pozostałych miejscowościach. Zapewnia, że jest
otwarty na wszelkie problemy mieszkańców.
Interesuje się sportem i polityką.
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Unia w zbożu

I stało się. Byliśmy i jesteśmy w Europie, a teraz będziemy w Unii Europejskiej. Stajemy w obliczu nowej
rzeczywistości gospodarczej. Nic więc dziwnego w
tym, że Polacy – jedni mniej, drudzy więcej – boją się
czekających nas przemian. Szczególną grupą, która
obawia się o swój los są rolnicy. W naszym kraju są
ponad dwa miliony gospodarstw rolnych. Niestety,
dla wielu z nich, tych małych, które nie dostosowały
się jeszcze do wymogów nowoczesnego rynku
nadchodzą ciężkie czasy - czasy wszechmocnego
biznesu. Ich właściciele, żeby przetrwać i wyjść na
swoje staną oko w oko z bezwzględną ekonomią.
Pozytywną stroną naszej integracji z Unią Europejską
jest stabilizacja w rolnictwie – co widać na przykładzie krajów dotychczasowej piętnastki, a czego już
od dawna nie mogli doświadczać nasi producenci.
Mniej będzie pytań o to, czy warto siać, czy zwrócą się
koszty nasion, nawozów, paliwa, oprysków, robocizny.
To wszystko da się wcześniej przewidzieć. Na pewno trochę mniej będzie niepewności. Łatwiej będzie
przewidzieć podaż, popyt no i przede wszystkim
ceny. Teraz wszystko może „wziąć w łeb” albo z
powodu złej pogody, albo z powodu globalnego
kryzysu ekonomicznego.

w całej UE. Takie głosy coraz częściej słyszy się końca grudnia był prowadzony skup bezpośredni
w Brukseli.
za środki własne ARR - interwencja odbywała się w
okresie największej podaży ziarna. Długo będzieNajważniejszym i najskuteczniejszym instrumenmy pamiętać wielokilometrowe kolejki ciągników
tem zapewniającym rolnikom opłacalne (choć w
z przyczepami przed punktami skupu. Teraz – jak
minimalnym stopniu) ceny zbóż jest skup interzapewniają eksperci – ma tego nie być.
wencyjny. Jest uruchamiany, gdy ceny rynkowe
spadają poniżej ustalonych cen interwencyjnych. Unijna Agencja interwencyjna (w czasie interwenZdaniem ekonomistów, ceny te są przeważnie cji) ma obowiązek skupić całość oferowanego jej
znacznie niższe od cen rynkowych. „Unijny” zboża. Czynią to wytypowane Centra Interwencyjne
skup interwencyjny spełnia zupełnie inną funkcję zlokalizowane w rejonach o dużej produkcji zbóż,
niż ten, stosowany dotychczas w Polsce. Jak pod- znacznie przewyższającej lokalny popyt. Centra
kreślają eksperci, jest on „ostatnią deską ratunku” Interwencyjne powstaną również w Polsce. Minidla rolników, którym nie uda się sprzedać zboża malna ilość zbóż przeznaczona do sprzedaży w
po wyższej cenie na wolnym rynku.
Centrum musi wynosić 80 ton. Jest to oferta dla

Jest wielce prawdopodobne, że rolnicy będą siać,
zbierać i wreszcie sprzedawać po cenie gwarantującej, choć minimalny zysk. Nie mamy innego
wyjścia – do nowej sytuacji rynkowej musimy
podchodzić z odrobiną optymizmu.
Wiele zmian w nowej Europie czeka polskich
producentów zbóż, a zboża są w naszym kraju
dominującą uprawą.
Znawcy rynku żywnościowego niechętnie odpowiadają na proste pytania rolników o zmiany
cen zbóż po przystąpieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej. Niechętnie, bo muszą mówić prawdę,
że po prostu będzie taniej. Dlatego też odpowiadają pokrętnie i dyplomatycznie – „produkty, które
mają w Unii niższe ceny niż w Polsce /m.in. zboża/
powinny nieco stanieć także u nas”. Pocieszają, że
zmiana cen nie nastąpi z dnia na dzień. Dodają, że
mimo pogłębiającej się przez lata integracji, wprowadzenia wspólnej waluty, ceny wielu towarów rolnych są bardzo zróżnicowane w poszczególnych
państwach 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 wykorzystywanego do produkcji pasz. Sytuacja ta nie powinna
więc wystąpić u nas, gdzie trudno sobie wyobrazić
jadłospis bez wieprzowiny.

Według ekspertów Ministerstwa Rolnictwa, w
przypadku, kiedy ceny rynkowe na ziarno znacznie
przewyższą ceny interwencyjne wówczas Polska
będzie mogła ogłosić przetarg na sprzedaż zboża
z zapasów interwencyjnych. Tu jest jeden warunekcena 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
tysięcy ton Polska będzie musiała otrzymać zgodę
Komisji Europejskiej.

W UE skupem interwencyjnym objęte są :
pszenica konsumpcyjna (w tym pszenica twarda
durum), kukurydza oraz jęczmień. U nas, w ramach interwencji była skupowana pszenica i żyto
Już w tym roku w Polsce zmieni się dotychczaso- konsumpcyjne.
wy system podtrzymywania opłacalności produk- Bardzo ważne dla naszych rolników jest to, że
cji zbóż. Podobnie jak pozostałe kraje Wspólnoty zostaną ujednolicone ceny interwencyjne na powprowadzamy w życie unijne regulacje cenowe i szczególne gatunki zbóż. W krajach Unii na wszystzasady interwencji rynkowej oraz wynegocjowany kie skupowane interwencyjnie zboża obowiązuje
system dopłat bezpośrednich. Płatności obejmą jednakowa cena wynosząca 101,31 euro za tonę.
wszystkie gospodarstwa produkujące zboża o Interwencyjny skup będzie przeprowadzany od 1
powierzchni powyżej jednego hektara użytków listopada do 31 maja. Termin ten jest korzystny dla
rolnych. System uproszczony dopłat bezpośred- prywatnych firm skupujących, ponieważ umożlinich polega na wprowadzeniu jednakowej w całym wia im prowadzenie płynnego, zarówno skupu jak
kraju stawki obszarowej do hektara upraw. Będzie i obrotu rynkowego ziarnem, co nie byłoby raczej
on funkcjonować w naszym kraju przez 3 lata z możliwe w czasie żniw. Jeszcze w ubiegłym roku, w
możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata, czyli Polsce skup interwencyjny z dopłatą Agencji Rynku
do 2008 roku. Jest bardzo możliwe, że już za kilka Rolnego rozpoczynał się w lipcu/sierpniu i trwał
lat dopłaty powierzchniowe będą obowiązywać do końca października-natomiast od września do

większych gospodarstw. Małym nie pozostaje nic
innego jak tylko łączyć się w grupy albo sprzedawać
towar na targowiskach. Kolejną barierą dla mniejszych gospodarstw, uniemożliwiającą skorzystanie
z cen interwencyjnych jest jakość towaru. Trzeba
otwarcie przyznać, że wymogi jakościowe stawiane w interwencyjnym skupie ulegną znacznemu
zaostrzeniu. Rolnicy muszą uprawiać zboża najlepszych 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 jednak
spełniać minimalnych standardów jakościowych,
dotyczących chociażby wilgotności lub zanieczyszczeń, nie zostanie przyjęte. Ponadto, sprzedający będzie musiał ponieść koszty transportu i
badań laboratoryjnych.
W okresie interwencyjnym- od listopada do maja
- cena ziarna będzie systematycznie rosnąć – o
0,46 euro za tonę miesięcznie. Pozwoli to pokryć
ponoszone przez rolników koszty magazynowania
oraz zapewni regularne dostawy zbóż na rynek.
Ważnym instrumentem wspierającym dochody
producentów zbóż w UE są regulacje w handlu
zagranicznym. Rynek rolny jest szczególnie chroniony przed „ światem zewnętrznym”.

ciąg dalszy na str. 7
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INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 23 lutego 2004 roku – Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 poz. 219 ) niniejszym
informuje się, że Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Warszawie została
powołana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004
r. i działa w następującym składzie:
Przewodniczący: JÓZEF MEDYK Komisarz Wyborczy w Warszawie sędzia
Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
Zastępcy Przewodniczącego: MAŁGORZATA RADOMIŃSKA sędzia
Sądu Okręgowego w Warszawie; ARKADIUSZ TOMCZAK sędzia Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy
Członkowie: EWA PISULA-DĄBROWSKA sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie; KRZYSZTOF CHMIELEWSKI sędzia Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy; PIOTR KACPERSKI sędzia Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy; MARIUSZ MADEJ sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi; ANITA JARZĄBEK-BOCIAN sędzia Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Pragi; EWA JASZEWSKA sędzia Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Pragi
Sekretarz Komisji: TERESA FILIPIAK główny specjalista w Delegaturze
Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Warszawie swoim zasięgiem działania
obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy
oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego
i wołomińskiego.
Komisja w związku z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego pełni dyżury w swojej siedzibie
w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pok. nr 179, wejście „B”, I p., tel. 695 72 79 w
dniach: 26 – 30 kwietnia 2004 r. w godz. od 10.00 do 16.00; 1-3 maja 2004
r. w godz. od 10.00 do 14.00; 4 maja 2004 r. w godz. od 10.00 do 24.00.
Sekretarz Komisji urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15
w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy
3/5, pok. 45, wejście „B”, parter, tel. 695-66-59, fax. 695-66-97.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Warszawie
/-/ Józef Medyk

Unia w zbożu

dokończenie ze str. 6

Import zbóż spoza krajów Unii ogranicza system stałych stawek opłat celnych. Są
one ustalane we wspólnej taryfie celnej. W przypadku, gdyby wystąpił zbyt duży,
niekontrolowany napływ zbóż z państw niebędących 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 kontyngenty taryfowe preferencyjnego dostępu. W tym wypadku
cło na pszenice wynosi 0%, a na kukurydzę do 50 euro za tonę.
Unia Europejska chcąc pozbywać się towarów stosuje subsydia eksportowe. Kwota dopłat jest ustalana co tydzień podczas przetargów. Jednak nad
maksymalną wysokością dopłaty eksportowej czuwa Komisja. Z dopłat nie
mogą korzystać eksporterzy nasion oleistych.
Obrót zagraniczny zbożem w UE podlega licencjonowaniu. Umożliwia to
Komisji Europejskiej kontrolę i sterowanie zarówno importem jak i eksportem- w zależności od sytuacji rynkowej.
Polska jest w Unii Europejskiej jednym z trzech potentatów w produkcji roślin
zbożowych. Europejski rynek zbóż jest wielką szansą dla naszego rolnictwa
– jednak pod warunkiem, że rolnicy poprawią jakość i obniżą koszty produkcji. Właściciele dużych, nowocześnie zarządzanych gospodarstw doskonale
wiedzą jak sprawić, żeby produkcja zbóż była bardziej opłacalna. Mniejsze gospodarstwa mogą wprawdzie zadbać o lepszą jakość ziarna, ale mają niewielkie
możliwości obniżenia kosztów produkcji. Dlatego jest niewykluczone, że na
rynku Unii poradzą sobie tylko najwięksi.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk
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KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2004 R. O ORGANIZACJI PRACY PKW
W DNIACH 27 KWIETNIA - 3 MAJA 2004 R.

KOMUNIKAT

o organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej
w dniach 27 kwietnia - 3 maja 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje:

1) w dniach 27 - 30 kwietnia 2004 r., z uwagi na Europejskie Forum Ekonomiczne, czynności związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
będą wykonywane wyłącznie w tymczasowej siedzibie Komisji - Warszawa,
ul. Mokotowska 49 (budynek Metalexportu, I piętro, pok. 47 i 48), tel. 66006-17, telefax 660-06-18;
2) w dniach 1 - 3 maja 2004 r. w stałej siedzibie Komisji - Warszawa, ul. Wiejska
10 oraz w siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych będą pełnione dyżury
w godzinach 10.00 - 14.00;
3) zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 60
ust. 3 ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, będzie
wydawane komitetom wyborczym na ich wniosek złożony najpóźniej w dniu
4 maja 2004 r. do godz. 16.15.
Państwowa Komisja Wyborcza ponadto przypomina, że o godz. 24.00 w dniu
4 maja br. upływa termin dla zgłaszania przez komitety wyborcze w Okręgowych Komisjach Wyborczych list kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2004 r.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Autor: Państwowa Komisja Wyborcza

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r.
ZPOW-9414-4/04

STANOWISKO

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z informacjami, że niektóre komitety
wyborcze w zamian za zbieranie podpisów popierających listy okręgowe oferują osobom zbierającym podpisy zgłoszenie ich kandydatur do obwodowych
komisji wyborczych stwierdza, co następuje.
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zbieranie podpisów osób,
na ustawowo określonym wykazie, popierających okręgowe listy kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego należy do komitetu wyborczego
i może być prowadzone tylko w miejscu i czasie oraz w sposób, które wykluczają stosowanie groźby, podstępu lub jakichkolwiek nacisków zmierzających
do uzyskania podpisów wyborców.
Zabronione jest również udzielanie wynagrodzenia pieniężnego osobom, które
zbierają podpisy oraz płacenie za złożenie przez wyborcę podpisu popierającego okręgową listę kandydatów na posłów. Naruszenie tych zakazów zagrożone
jest sankcjami karnymi (art. 147 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej).
Komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego
będą mogły zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji
wyborczej powoływanej na obszarze danej gminy. Kandydatem do obwodowej
komisji wyborczej może być wyłącznie osoba stale zamieszkała w tej gminie.
Obwodowe komisje wyborcze powołuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego członkostwa
w komisji, gdyż w wypadku zgłoszenia do komisji większej liczby kandydatów niż 10, skład komisji zostanie ustalony w drodze losowania. Członkom
obwodowych komisji wyborczych będą przysługiwały diety zryczałtowane
w wysokości około 140 zł. Dieta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym
z budżetu państwa, związanym wyłącznie z wykonywaniem obowiązków
członka obwodowej komisji wyborczej, do których należą: udział w szkoleniu
i posiedzeniach komisji, a także w przeprowadzeniu głosowania w obwodzie
i ustaleniu jego wyników. Wypłacanie zryczałtowanej diety nie ma zatem żadnego związku ze zbieraniem podpisów osób popierających listy okręgowe.
W wypadku nieuczestniczenia w pracach komisji dieta zryczałtowana nie
przysługuje.

Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
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Dzień pięknych Nasielszczanek
Mając świadomość wartości kultury placówki oświatowe w Nasielsku

pomysłowością przy tworzeniu pięknych strojów wieczorowych.
Chociaż zaszczytne tytuły zostały przyznane tylko wybranym finalistkom, to
trzeba przyznać, że wszystkie dziewczęta biorące udział w imprezie odniosły
swój sukces. Pokazały swą otwartość i kreatywność. Ich odpowiedzi na scenie były zabawne i bardzo dojrzałe. Warto niektóre zacytować “Ważniejszym
jest być niż mieć” czy też “Idź do przodu, nie poddawaj się”.
Dziewczęta przeżyły ciekawą przygodę swojego życia, którą będą długo
wspominać.
Bogumiła Barcińska – Ekler urządziła sesję zdjęciową dla wszystkich
uczestniczek. Monika i Marcin Chrustowscy wykonali profesjonalny makijaż. Perfekcyjne prowadzenie oprawy dźwiękowej i obsługa techniczna
imprezy to zasługa pracowników Nasielskiego Ośrodka Kultury. Szarfy
dla wybranych wykonali państwo Borkowscy. Nagrody (rowery, sprzęt
muzyczny i zabawki) ufundowały firmy: Sanibud, Bus-Trans, ZGKiM, ZEAS,
Husqvarna i indywidualnie Tadeusz Szumski oraz radna Janina Kownacka.

ciąg dalszy na str. 16

Świat dla wszystkich
starają się aktywizować dzieci i młodzież, a lokalne władze samorządowe
wspierają ich w tych działaniach. Wynikiem takiej współpracy okazały się
I Miejsko-Gminne Wybory “Miss Nastolatek” i “ Małej Miss”, które odbyły
się 24.04.2004r. w kinie Niwa w Nasielsku. Było kolorowo, wesoło. Organizatorzy: Świetlica Socjoterapeutyczna i Biblioteka Publiczna mogą mieć
satysfakcję. Wydarzenie zasługuje na słowa pochwały i uznania. Impreza
trwała ponad 3 godziny i cały czas publiczność świetnie się bawiła.
Przybyli licznie zaproszeni jurorzy, którym przewodniczył Bernard D.
Mucha, Burmistrz Nasielska. Na widowni byli najmłodsi z rodzicami i nauczycielami, młodzież oczekująca miłych wrażeń artystycznych, kochani
sponsorzy oraz rodziny, znajomi i sympatycy – 30 finalistek – kandydatek do zaszczytnych tytułów piękności. Śpiewali i tańczyli Gwiazdorzy
2003 roku: duet Gerwatowska i Piotrowska, K. Jankowska, D. Wrzeszcz,
N. Mazurkiewicz oraz młodzieżowy zespół muzyki hip-hop “Bielizna
Skład”.
Imprezę prowadzili Marta Zapert i Łukasz Gołębiewski. Nad jej przebiegiem
czuwała Jagoda Chorzela. Za kurtyną cały czas była Joanna Kowalska, a jej
młodzi podopieczni – dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej pracowali bez
wytchnienia. Na scenie rewelacyjnie zaprezentowali się dwaj bracia Marcin i
Mateusz Janoch, którzy z artystycznym wdziękiem prezentowali kandydatki
jury i publiczności.

Ciekawie urządzona kolorowa scena, tego dnia należała do dziewcząt w wieku
od 4 do 15 lat. Wszystkie, oprócz urody, talentu i inteligencji musiały wykazać
się również pracowitością. Po eliminacjach przez ponad 2 miesiące przygotowywały się do występu. Pod kierunkiem pomysłodawców i współpracujących
nauczycieli poznawały tajniki scenicznej prezentacji oraz ćwiczyły układy taneczne. Swoim pociechom towarzyszyli rodzice, którzy wykazali się niezwykłą

W dniach 24 – 25 kwietnia w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„Żydowskie Motywy” w kinie Niwa odbyły się
poza konkursowe pokazy filmowe. W festiwalu,
który odbywał się w stolicy pod hasłem: „Świat
jest wystarczająco wielki dla wszystkich” w dniach
18 – 27 kwietnia zobaczyć można było 53 filmy
z pochodzące z 18 krajów. Były wśród nich filmy
dokumentalne, fabularne, a nawet animowane.
Warszawski Festiwal Filmów Żydowskich jest poświęcony narodowi żydowskiemu, jego tradycji,
tożsamości narodowej, kulturowej oraz historii,
współczesnej i dawnej. Jego jest upowszechnienie
- poprzez dzieło filmowe – świadomości istnienia
wielowiekowej kultury żydowskiej i próba utrwalenia jej w pamięci nowych pokoleń Polaków.

W sobotę nasielscy kinomani zobaczyć mogli
obraz M. Loridan – Ivens pt. „Polana wśród brzeziny”. W niedzielę zaś film

Od lewej: B. Geissler, Ł. Michalski, Z. Rutkowski
pt. „Odnalezione obrazy” w reżyserii B. Geisslera. Po projekcji filmu widzowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z reżyserem. Organizatorem
imprezy był Nasielski Ośrodek Kultury, a patronat nad nią objął B.Mucha,
burmistrz Nasielska.

30 kwiecień - 6 maj 2004
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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 nauczycielską, 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).

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

DODATKOWY ATUT - DOGODNE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE!!!

Wszystkich zainteresowanych
naszą ofertą zapraszamy na
„Dzień otwarty” w liceum
7.05.2004r. godz.11.00 -13.00
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Uwaga: narkomania!
D
ziś kilka słów o amfetaminie. Uzyskana laboratoryjnie po raz pierwszy
w USA w 1887r.Dopiero w czasie
II wojny światowej była powszechnie
stosowana przez żołnierzy brytyjskich
i amerykańskich. Otrzymali oni preparat pozwalający zwalczyć zmęczenie
i wyczerpanie. Po wojnie amfetaminę
zaczęto stosować w medycynie jako
środek likwidujący katar. Szybko odkryto
też, że amfetamina likwiduje senność,
powoduje dobry nastrój i uczucie siły.
Po narkotyk zaczęli sięgać studenci,
głównie podczas sesji egzaminacyjnych oraz sportowcy wykorzystujący
go jako środek dopingujący.
Polska należy od niedawna do światowej czołówki
nielegalnych producentów amfetaminy. Ocenia

się, że ok. 14% zaopatrzenia „czarnego rynku”
Europy Zachodniej już w 1991 roku pochodziło
z podziemnych laboratoriów działających na
terenie naszego kraju.
Amfetamina przyjmowana jest z reguły poprzez
śluzówki nosa, doustnie, czasem poprzez zastrzyki. Jej przeznaczeniem jest pobudzenie
systemu nerwowego. Występuje w postaci
proszku, tabletek, kapsułek oraz roztworu.
Przyjmowanie amfetaminy powoduje czasowy
wzrost energii psychomotorycznej, zwiększa
pewność siebie, dodaje odwagi, co właściwie
oznacza niebezpieczną brawurę , np. dla użytkowników dróg.
Po zastosowaniu środka pojawia się wrażenie
„rozjaśnienia umysłu”, trwające 2-3 godziny. Następnie zapada się w sen trwający 12-14 godzin,
z którego budzi się ze złym samopoczuciem.

W przypadku amfetaminy występuje zjawisko
tolerancji powodującej konieczność aplikowania sobie coraz większych dawek dla uzyskania takich samych efektów. Objawy fizyczne
występujące przy nadużywaniu amfetaminy
charakteryzują się stanem podniecenia, gadatliwością, niepokojem, bezsennością, suchością
błon śluzowych, nadmiernym poceniem się,
drżeniem rąk, rozszerzeniem źrenic. W przypadku zatrucia amfetaminą możliwe jest zejście
śmiertelne. W wyniku nadużywania amfetaminy
występują skłonności do przemocy i fizycznych
porachunków. W skutek nagłego zaprzestania
zażywania amfetaminy rozwija się psychiczna
depresja z myślami samobójczymi włącznie.
Wśród powikłań po amfetaminowych na uwagę
zasługują pełno obrazowe zespoły paranoidalne,
podobne w obrazie do zespołu paranoidalnego
o przebiegu schizofrenii. Jednym słowem nic
dobrego.

Jacek Gawroński

Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

POWÓDŹ

Woda – jeden z najgroźniejszych
żywiołów, który powoduje największe
statystycznie straty ludzkiego dobytku.
Doświadczenia ostatnich lat dowodzą,
że kataklizm powodzi może wystąpić
praktycznie wszędzie. Groźne są nie
tylko duże rzeki, ale także intensywne
opady oraz niewielkie cieki wodne.

PRZED POWODZIĄ
1. Zorientuj się w M-G Zespole Reagowania
przy Urzędzie Miejskim czy mieszkasz na terenie
zagrożonym podwodziami, czy twój dom położony jest powyżej, czy poniżej powodziowych
poziomów wody. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska
przed powodzią.
2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami
ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk
syreny alarmowej lub inny zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy sygnał, np.gongi, dzwony itp.
Dowiedz się, na jakich częstotliwościach radiowych nadawane będą komunikaty powodziowe.
3. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By
była ona efektywna musisz zaplanować:
•
kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej
docelowe miejsca,
•
sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i
członków rodziny.
4. Miej pod ręką przygotowane rzeczy na
wypadek nadejścia katastrofy:
* latarki z zapasowymi bateriami,
* przenośne radio tranzystorowe z zapasowymi bateriami,
* apteczkę pierwszej pomocy;

* niezbędny zapas żywności i wody.
5. Opracuj plan komunikowania się na wypadek
zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę,
mogą być rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy
u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach nie zagrożonych.
6. Omów z rodziną plan zabezpieczenia się
przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy
członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną
uwagę zwróć na dzieci. Naucz je, jak i kiedy
wezwać policję, straż pożarną i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych
częstotliwości.

W CZASIE POWODZI
1. Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody, stanu wód
i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
2. Zgromadź, w przypadku gdy woda staje
się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej
wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy
oraz posiadane w domu naczynia.
3. Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz
parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do
tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały
podręczne.
4. Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich
instalacji domowych (energia elektryczna, gaz).
5. Zgromadź w jednym miejscu przygotowane
zapasy. Jeśli zostanie wydany nakaz opuszczenia
domów – nie zwlekaj, zrób to natychmiast.
Słuchaj zaleceń służb porządkowych, przez co
zdecydowanie ułatwisz im pracę.
6. Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj,

że one też posiadają instynkt samozachowawczy
i nie będą zdążać do zagrożonego rejonu.
7. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do
naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Pamiętaj, że
nawet 15-centymetrowa warstwa wody może
cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać
przez wodę powodziową samochodem lub
pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
8. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne
specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się
przyczynić do znacznego zminimalizowania
strat spowodowanych powodzią. Informacje o
tym, gdzie możesz być potrzebny, znajdziesz
w M-G Zespole Reagowania w Urzędzie Miejskim.

PO POWODZI
1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz
miał pewności, że jest to bezpieczne.
2. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan fundamentów,
ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się,
że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także
stan przewodów elektrycznych, gazowych.
3. Wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z
wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku
powodzi zwierzęta.
4. Wykonaj zdjęcia zniszczeń oraz dokonaj
szacunku strat.
5. Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz
żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi.
Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestnictwa w tej
akcji. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje
M-G Zespół Reagowania.
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - maj
Pomidory wysadzać do
gruntu najlepiej w kwadrze
owocu w końcu maja i na początku czerwca, nieco mniej
korzystna kwadra liścia.
Najlepszy czas do sadzenia
roślin korzeniowych m.in.
ziemniaków, rozsady brukwi
i cebuli w kwadrze korzenia
od 6 i 9 potem w kwadrze
liścia.
W kwadrze liścia i potem
owocu, z racji zaćmień mniej
korzystna tym razem kwadra
korzenia, można jeszcze
wysiewać rośliny korzeniowe na jesienny zbiór m.in.
marchew, także rzodkiewki,
rzodkiew letnią.
Kwiaty jednoroczne siać,
rozsadzać najlepiej w kwadrze
owocu . Korzystna również
kwadra liścia. Sadzić rozsadę
roślin liściowych m.in. kapustnych, sałat w kwadrze liścia
lub owocu, gorszy termin z
racji zaćmienia po pełni w
kwadrze korzenia. Wybierać
wszakże przede wszystkim
dzień dżdżysty, bo wtedy
rośliny zdecydowanie lepiej
się przyjmują. Siewy, sadzenia
wykonywać przed południem,
najlepiej rankiem.

W maju rozkwita w pełni wiosna gdy zakwitną
jabłonie. Ten najpiękniejszy miesiąc roku, dlatego
został więc poświęconym wielbieniu Maryi, opiekunki polskiej ziemi. W maju rozpoczynamy siewy
i sadzenia ciepłolubnych roślin owocujących nad
ziemią. Zgodnie z bardzo dawną polską tradycją
należy to robić dopiero po św. Stanisławie, czyli 8
maja. W tym roku przypadnie to na kwadrę korzenia. Wysiewać więc warto fasolę, ogórki, dynie
najlepiej 8 i 9. Jeżeli będzie nadal chłodno nie zaszkodzi, także z racji majowego zaćmienia Księżyca
4 maja, siewy przesunąć na ostatnią dekadę maja
po 20. Wcześniej w rejonach południowo-zachodnich Polski, gdzie ziemia się ogrzała i gdy mocno
się ociepliło bardzo dobry czas do 2. W maju
przystępujemy do siewu lnu, kukurydzy, prosa,
gryki, kończymy siewy ziół, zbóż, łubinu i wielu
kwiatów. Najlepszym terminem dla tych czynności
będzie tym razem początek maja kwadra owocu,
również kwadra korzenia. Jeżeli zbytnio się nie
ociepliło lepiej siewów roślin bardzo wrażliwych
na chłody nie przyspieszać, majowe zaćmienie,
podobnie jak to było w roku ubiegłym, grozi anomaliami pogodowymi i niewykluczony może być
jeszcze okresowy chłód nocny w połowie maja.
Z racji zaćmienia szczególnie niekorzystna jest do
siewów kwadra uprawy.

Kwadra owocu na początku
miesiąca a szczególnie liścia
ostatniej dekadzie, to tym razem z racji zaćmień najlepszy
czas do rozmnażania roślin
(także na balkonach) przez sadzonki zielne i odkłady.
Okres zaznaczony linią przerywaną jest najkorzystniejszy do zwalczania szkodników, zbierania gąsienic, oprysków drzew. W dniach zakreskowanych
linią przerywaną najlepiej przeprowadzać wszelkie
prace pielęgnacyjne wokół roślin, niszczyć chwasty w ogrodach i na polach m.in. w ziemniakach.
Wtedy też okopywać, redlić, motykować. Jest to
dobry okres do przerzedzania kwiatów, usuwania
zasychających kwiatów i kwiatostanów oraz
zawiązków drzew, wykonywania przerywek, usuwania glonów z oczek wodnych.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po
nowiu w kwadrze liścia, jeżeli pragniemy trawę
wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
będzie z kolei wolniej odrastać.
Maj to czas zbioru ziół, ponieważ są najwartościowsze. Pozyskuje się przede wszystkim liście, kwiaty i
całe rośliny zielone. Zbiory przeprowadzać najlepiej
w czasie przybywania Księżyca, który wyznaczają
linie ciągłe, możliwie w bliskości pełni, w kwadrze
owocu , szczególnie kwiaty. Mniej korzystna będzie
kwadra liścia. Jeżeli zachodzi konieczność, zbiory
można prowadzić jeszcze w kwadrze korzenia,
choć z racji zaćmienia lepiej tego okresu unikać.
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Najwartościowsze są zioła zbierane rankiem w
dzień słoneczny po obeschnięciu rosy. Unikać
pozyskiwania ziół w dniach zakreskowanych
linią przerywaną i w okresach zaćmień. Warzywa
liściowe m.in. rabarbar, szpinak, pędy szparagów są
najwartościowsze, gdy pozyskuje się je w terminach podobnych jak zioła, ale bardzo korzystna
jest też kwadra liścia.
Kury, kaczki na ekologiczny wylęg piskląt nasadzać
jeszcze można najlepiej do 3, potem po 27. Bielić
pomieszczenia inwentarskie w okresie zakreskowanym linią przerywaną. Dokarmiać ryby częściej w
stawach i oczkach wodnych do 4 i po 19. Podlewać
intensywnie ogrody, szczególnie młode kwitnące
drzewka w kwadrze liścia po nowiu (19).
Większość prac pielęgnacyjnych w pasiekach wykonywać najlepiej od 5 do 18, zwłaszcza jednak
od 11 do 18. Unikać prac przy pszczołach do 4 i
po 19, wtedy jednak można owady podkarmiać.
Do wędkowania najlepsze dni od 5 do 9 i 19 do
24 oraz 30 i 31.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne dosiewów, zbiorów, sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.
RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze
do wędkowania i połowu ryb.
RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do wędkowania i połowu ryb
Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas
do sadzenia, siania, zbiorów roślin liściowych,
w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.
Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin
owocowych np. pomidorów, zbiorów i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra
liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy
czas do siania „zbiorów roślin korzeniowych”, w
drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, w
trzeciej owocu.
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziejniestosowny czas do siewów, sadzenia, zbiorów
za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich jest to
czas korzystny. Wtedywykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy
chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca
(od nowiu do pełni). Jest to najkorzystniejszy okres
do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.
Linia przerywana - czas niestosowny do siewów,
zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać
glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

12 Życie Nasielska
HOROSKOP

BARAN 21. 03.- 19.04.
Bardzo zajmujący, ale i ciekawy tydzień. Dużo spotkań,
obiecujących propozycji zawodowych, możliwości
dofinansowania domowego budżetu. Pamiętaj tylko
nie szalej z pieniędzmi. Zadbaj o zdrowie i nie lekceważ nawet niewielkich
oznak choroby.
BYK 20.04. – 20.05.
Nadciągają czarne chmury. Twoja cierpliwość i wyrozumiałość zostaną wystawione na próbę. Możesz liczyć jak zwykle na pomoc
przyjaciół. Odniesiesz sukces w życiu zawodowym i zdobędziesz
uznanie szefa, ale na podwyżkę nie masz, co liczyć.
BLIŹNIĘTA 21.05.- 21.06.
Czeka Cię wiele obowiązków i spraw do załatwienia. Może
być nerwowo. Za to w życiu osobistym pełna harmonia.
Spędzisz dużo czasu w gronie najbliższych. Warto wybrać
się razem na wycieczkę rowerową lub do kina. Nie żałuj pieniędzy na drobne
przyjemności dla siebie i rodziny.
RAK 22.06.- 22.07.
Osiągniesz sukces zawodowy. Dobry czas na załatwianie
spraw finansowych, podjęcie nauki języka obcego lub
kursy szkoleniowe. Dzięki temu podniesiesz swoje kwalifikacje i może otrzymasz wyższe stanowisko w pracy. W domu przeczekaj
kryzysowe sytuacje i poświęć czas na sport.
LEW 23.07.- 22.08.
Uważaj, bo możesz stać się obiektem plotek. Nie daj się wciągać w kłótnie i konflikty w miejscu pracy. Pomóż osobie, która
czeka na gest życzliwości z Twojej strony. Koniec tygodnia
o wiele lepszy niż początek. Twój wdzięk zostanie przez
kogoś dostrzeżony i miło spędzisz czas.
PANNA 23.08.- 22.09.
Energia Cię rozpiera. Podejmiesz się trudnych zadań i osiągniesz
dobre rezultaty. W tym tygodniu nie ma dla Ciebie przeszkód
nie do pokonania. Ale uważaj na osoby wokół Ciebie, bo zawiść
ludzka nie zna granic.
WAGA 23.09.- 22.10.
Swoim postępowaniem przyczynisz się do nieporozumień
i konfliktów. Nie zwierzaj się wszystkim dookoła ze swoich planów i zamierzeń. Najlepiej zrobisz ograniczając w tym tygodniu
kontakty towarzyskie do minimum. Gdy będziesz podejmować
decyzje rób to szybko i zdecydowanie.
SKORPION 23.10.- 21.11.
Czeka Cię dużo pracy. Bardzo nerwowe dni. Nie daj się sprowokować do kłótni. Czasem lepiej nie zwracać uwagi na czyjeś
gadanie i spokojnie robić swoje. Nie odmawiaj nikomu pomocy,
bo i Ty możesz jej potrzebować.
STRZELEC 22.11.- 21.12.
Świetnie poradzisz sobie z nowymi obowiązkami. Uważaj jak wydajesz pieniądze, bo możesz mieć kłopoty finansowe. Dobry czas
na zawieranie nowych znajomości, które w przyszłości mogą być
pomocne. W uczuciach bez zmian.
KOZIOROŻEC 22.12.- 19.01.
Jesteś przemęczony i przez to zirytowany. Łatwo popadasz
w kłótnie i awantury. Wszystko Cię drażni. Musisz, więc solidnie
wypocząć. Wybierz się na majówkę, ale tylko w gronie rodziny.
Przeczytaj jakąś książkę lub obejrzyj film.
WODNIK 20.01.-18.02.
Nie podejmuj żadnych poważnych decyzji dotyczących spraw zawodowych. Uważaj na współpracujące z Tobą osoby, bo niektóre
z nich czekają na Twój błąd. Poświęć czas na wypoczynek i na
bycie z rodziną. Możesz spodziewać się niezapowiedzianych
gości.
RYBY 19.02.- 20.03.
Sytuacja finansowa będzie coraz lepsza. Bardzo korzystne
okaże się dodatkowe zajęcie, którego się podejmiesz. W sprawach rodzinnych zachowaj dystans. Nie daj się sprowokować.
Problemy najlepiej omówić na spokojnie bez udziału osób trzecich.
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Wiadomości z hali

SPORT

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

Pogoda maj

Maj 2004 roku zapowiada się jako miesiąc dosyć ciepły i deszczowy, stąd wielkiego zagrożenia ze strony przymrozków nie powinno być. Jednak zaćmienie
Księżyca może zakłócić przebieg naturalnych rytmów pogody, dlatego m. in.
tradycyjni „zimni ogrodnicy” zapewne pojawią się nieco wcześniej niż zwykle.
Wegetacja roślin powinna przebiegać bez większych zakłóceń.
Na początku miesiąca pogoda dosyć ładna. Dwie, trzy noce mogą być
jednak chłodne, nawet z lokalnymi przymrozkami. Potem kilka dni niezbyt
przyjemnych, pochmurnych z opadami deszczu, poprzedzonych lokalnie
burzami. Okresowo możliwy też napływ zimnego powietrza z północy. W
drugiej dekadzie zmiennie okresy ładniejszej aury przeplatają się z dniami
pochmurnymi, dosyć często padają deszcze. Na początku trzeciej dekady
miesiąca kolejne załamanie pogody. Lokalnie deszcze mogą być ulewne.
Stopniowo dni pogodnych o umiarkowanej temperaturze powinno
przybywać. W końcu miesiąca częściej bardziej ciepło, parno i burzowo.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę w okresie Zielonych Świątek
w końcu maja. Jeżeli w tym okresie bywa wilgotno, padają deszcze, zdarzają
się burze, to z reguły koniec wiosny i początek lata są dosyć ciepłe i wilgotne.
To zaś gwarantuje dobre plony.

DOMOWE KURACJE ZIOŁOWE

Miód pokrzywowy

Receptura nie jest skomplikowana zaś miód
z sokiem świeżej pokrzywy zachowuje swe
własności lecznicze 2-3 lata. Świeżą pokrzywę,
najlepiej zbieraną w maju przed kwitnieniem,
należy opłukać przegotowaną wodą i przekręcić przez maszynkę do mielenia mięsa. Z kolei
tak spreparowaną papkę wkłada się w szmatkę
lnianą i wyciska dokładnie sok. Równocześnie należy rozpuścić w garnku
miód. Trzeba go podgrzewać nieznacznie.
Na jedną część soku z pokrzywy dodaje się cztery części miodu. Po
dokładnym wymieszaniu wszystkiego, specyfik przelewa się do słoików.
Zażywa się go leczniczo lub profilaktycznie w podany sposób. Dzieciom,
dla wzmocnienia, można dawać dwa razy dziennie po 1 łyżeczce przez
całą zimę.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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SPORT

Brydż

Piłka nożna

Brydżyści bez awansu

REMIS ŻBIKA

LEGIONOVIA II LEGIONOWO - MLKS ŻBIK NASIELSK 2: 2
MARKIEWICZ, ERESABA
W dniu 25 kwietnia o godz. 16.00 na stadionie miejskim w Legionowie nasz
zespół rozegrał spotkanie 21 kolejki z tamtejszą Legionovią II. Ten mecz to
kolejne słaby występ w wykonaniu naszych zawodników. Obfitował w błędy
dowodzące, że zarówno nasz trener jak i zawodnicy nie wyciągnęli żadnych
wniosków z poprzednich meczy. Rozpoczęliśmy grę mało skoncentrowani
i bez woli walki, a zawodnicy wyglądali na mocno zmęczonych. Drużyna
gospodarzy szybko uzyskała przewagę, a po katastrofalnych błędach naszej obrony i bramkarza strzeliła dwie bramki. Dopiero przed zakończeniem
I połowy, po rzucie wolnym wykonywanym z 18-go metra pięknym uderzeniem popisał się Rafał Markiewicz zdobywając bramkę kontaktową.
Za sprawą zmian jakie zostały wprowadzone przez trenera, po przerwie
spotkanie przebiegało korzystniej dla naszej drużyny. Na boisku pojawili
się Bącik, Unierzyski, Gumowski oraz Lewandowski, którzy poderwali
nasz zespół do walki i nadawali rozmach naszym akcjom. Po jednej z nich
Rowland Eresaba zdobył wyrównującą bramkę.
Czy remis w Legionowie, to wszystko na co było stać naszą drużynę? Czy
eksperymentalne ustawienie naszej drużyny w tym meczu nie zaważyło
na wyniku spotkania?

OGŁOSZENIE
Zarząd klubu MLKS ŻBIK NASIELSK informuje, że z okazji
40. klubu, będą zamawiane różnego rodzaju pamiątki
klubowe: szaliki, koszulki, czapki, proporczyki itp.
Wszystkich chętnych do nabycia tego rodzaju upominków prosimy o kontakt z Markiem Jóźwiakiem (sklep chemiczny przy ul. Rynek) lub tel. 0-605-953-174; 0-502-506-194,
a także z kierownikiem klubu Aleksandrem Góreckim.

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
TABELA PO 21 KOLEJCE
1. MLKS ŻBIK NASIELSK

21

48

58:25

2. PIAST ZAP PIASTÓW

20

43

52:25

3. BORUTA KUCZBORK

21

43

47:28

4. MAZOWSZE PŁOCK

21

40

50:20

5. KASZTELAN SIERPC

20

38

50:30

6. LEGIONOVIA II LEGIONOWO

21

36

42:29

7. KORONA HID OSTROŁĘKA

21

33

43:49

8. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

21

33

40:23

9. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

21

32

36:36

10. TĘCZA 34 PŁOŃSK

21

30

43:31

11. SKRA DROBIN

21

24

42:42

12. MKS CIECHANÓW

21

22

39:55

13. GKS STRZEGOWO

20

16

35:63

14. STOCZNIOWIEC PŁOCK

21

15

22:58

15. OSTROVIA OSTRÓW MAZ.

21

13

19:57

16. ULKS CIÓŁKOWO

20

7

23:67

Nie udało się nasielskim brydżystom awansować do trzeciej ligi.
W turnieju barażowym, który odbył się 18 kwietnia w Ciechanowie wystartowały cztery drużyny. W półfinale zawodów spotkały się: „Sparta” Nasielsk
z „Juniorami” Ostrołęka i „Achtel” Ciechanów z MOSiR-em Wyszków. Niestety obie drużyny z Okręgu Ciechanowskiego minimalnie przegrały swoje
pojedynki odpadając z dalszych rozgrywek.
Nasza drużyna wygrała pierwszą połowę 16 IMP-ami. Po przerwie przyszły
rozdania, które lepiej „odczytali” zawodnicy z Ostrołęki. Po 24 rozdaniach
to przeciwnicy prowadzili 16 IMP-ami. W końcówce udało się odrobić
trochę strat. Ostatecznie mecz zakończył się niewielką porażką „Sparty”
13:17. W turnieju barażowym Nasielsk reprezentowali: Waldemar Gnatkowski,
Piotr Kowalski, Grzegorz Nowiński, Stanisław Sotowicz, Paweł Wróblewski
i Janusz Wydra.

KKK
W dniu 16 kwietnia odbył się w hali sportowej szósty turniej brydżowy, tym
razem rozegrany na punkty meczowe (IMP-y). W czołówce zawodów znalazły się pary, które zdobyły doświadczenie w meczach ligowych. Ci sami
zawodnicy prowadzą też w klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2004.

Wyniki turnieju „szóstego” 16.04.2004 r.:
1.Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski
2.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
3.Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
4.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
5.Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński
6.Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
7.Maciej Osiński i Andrzej Urbański
8.Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski

+ 42 IMP
+ 22 IMP
+ 18 IMP
+ 3 IMP
– 9 IMP
– 14 IMP
– 23 IMP
– 39 IMP

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:
1-4.

Piotr Kowalski
41 pkt
Grzegorz Nowiński
41 pkt
Stanisław Sotowicz
41 pkt
Paweł Wróblewski
41 pkt
5-6. Waldemar Gnatkowski
38 pkt
Janusz Wydra
38 pkt
7-8. Janusz Czyżewski
34 pkt
Grzegorz Kosewski
34 pkt
9-10. Maciej Osiński
32 pkt
Andrzej Urbański
32 pkt
Na następny turniej zapraszamy 30.04.2004 r. na godz. 18.30.

PK

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 21 kolejki

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

2:2
0:1
3:1
4:1
1:1
2:1
1:1
2:1

LEGIONOVIA II LEGIONOWO:PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

0:1

Mecz zaległy z 19 kolejki
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KOMUNIKAT

o zgłaszaniu kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych

Informuję, iż pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który uzyskał rejestrację okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić do
Burmistrza Nasielska po jednym kandydacie do każdej z 10 obwodowych komisji wyborczych powoływanych w Gminie Nasielsk. Osoba
dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
będzie dokonywane na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921), które można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, II piętro, pokój nr 21. Podkreślenia
wymaga fakt, iż kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może
być wyłącznie osoba stale zamieszkała w Gminie Nasielsk.
Zgłoszenia przyjmowane będą przez Pełnomocnika Burmistrza ds.
Wyborów i Referendów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul.
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 21 od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00 (oprócz 3 maja), zgodnie z kalendarzem wyborczym dla
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004
r. stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), do dnia 14 maja br.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Wyborów i Referendów
/-/ mgr Marek Maluchnik

Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.
U. Nr 84, poz. 921) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

PRZYSŁOWIA
Witaj nam maiczku z słowikiem w gaiczku.
W maju szumne sosieneczki wonne puszczą ci chojneczki.

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom, dzięki którym doszło
do zakupu nowego sztandaru .
Szczególną wdzięczność i ciepłe słowa kierujemy do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk- p. Bernarda D. Muchy
Stronnictwa Demokratycznego- przedstawiciela p. Zdzisław Barciński
Firmy DANTEX Sp. z o.o.
Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”
Firmy BINDER INTERNATIONAL Warszawa Sp. z o.o.
Firmy PPHU „MONREX”- p. Józefa Szymańskiego
Skurczyńskiego Andrzeja
Kamińskiej Haliny
Barbary, Alberta Arciszewskich
SKR w Nasielsku
Olbryś Anny
Małgorzaty i Zygmunta Szwejkowskich
Barbary i Michała Sakowskich
Teresy i Rolanda Borkowskich
Paczewskiego Grzegorza
Firmy PU „STAN-BUD” – p. Stanisława Borowskiego

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta, absolwentów oraz wszystkich tych, którzy sympatyzują z naszą szkołą na uroczystość nadania
Publicznemu Gimnazjum Nr 1 imienia Konstytucji 3 Maja.
Obchody, rozpoczęte Mszą Świętą w Kościele Św. Wojciecha w Nasielsku
o godz. 11.00, odbywać się będą w Hali sportowej.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie
oraz Społeczny Komitet Nadanie Imienia Szkole
i Fundacji Sztandaru Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czeka na nowych,
dobrych panów
Malutka, ładna, bardzo miła, młoda suczka czeka na dobrego pana.
Przygarnij ją, będzie oddanym
przyjacielem.

tel. 784-05-34
774-27-71
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OGŁOSZENIA DROBNE
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 Passata 95/96 combi tel. 0508 300 607
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku
osiedle Warszawska. tel. 0602 352 144
Sprzedam VW JETTA 1.3 GAZ, ALARM, C. ZAMEK, HAK, SZYBERDACH, SZER. ZDERZAKI TEL. 022 686 55 21
Wynajmę samodzielne mieszkanie na kwaterę pracowniczą lub małżeństwu. Blisko dworca PKP tel. 691 26 36
Kupię działkę ul. Warszawska, Krupki, P.O.W., lub Pieścirogi
tel. 0507 177 455
Zatrudnię na stanowisku kierowniczym ze znajomością
agrobiznesu, technika, studenta lub absolwenta. Nasielsk.
0602 303 143. CV-fax 691 23 50
Szukam pracy, zaopiekuję się dzieckiem, tel. 0503 023 727

Życie Nasielska
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Dzień pięknych Nasielszczanek
dokończenie ze str. 8

Wsparcia i pomocy udzieliła organizatorom Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Anna Brzezińska. Nad całą oprawą muzyczną czuwał Marek Jurkiewicz. Szczególne podziękowania należy skierować do Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, który aktywnie wspierał poczynania organizatorów.

Na koniec jeszcze cytat. Thomas Edison powiedział “Nie przepracowałem
ani jednego dnia w swoim życiu, wszystko co robiłem to była przyjemność”.
Oby organizatorzy tej i następnych imprez mogli powiedzieć to samo o
swojej działalności. Życzmy sobie, aby w naszym mieście było więcej tak
wspaniale integrujących środowisko wydarzeń.
Wszystkim, którzy wydatki na kulturę traktują jako przysłowiowy „worek
bez dna” chcemy przekazać, że działania artystyczne i kulturalne mogą
mieć nie tylko wysoką wartość duchową, ale także materialną. Mogą służyć
promocji miasta i regionu.

Kino NIWA
ZAPRASZA

30 kwiecień - 2 maj godz. 17.00

„Piotruś Pan”

Peter Pan (USA, 2003)
Familijny/Fantasy
czas 113 min.
Reżyseria: P.J. Hogan; Scenariusz: Michael Goldenberg
Na podstawie sztuki: J.M. Barrie;
Scenariusz: P.J. Hogan
Historia małego chłopca
z Nibylandii, Piotrusia, który pewnego dnia zjawia się
z maleńką wróżką Dzwoneczkiem w domu Pani Darling. Piotruś Pan, zaprzyjaźniwszy się z
małymi mieszkańcami domu,
przenosi dzieci do magicznej
Nibylandii, gdzie przeżywają
niesamowite przygody, ale
muszą też stawić czoła złemu
kapitanowi Hakowi.

7 - 9 maj godz. 18.00

„Nawiedzony dwór”
The Haunted Mansion (USA, 2003). Komedia/Horror; czas 99 min.
Reżyseria: Rob Minkoff. Scenariusz: David Berenbaum
Obsada: Eddie Murphy - Jim Evers; Marsha Thomason - Sara Evers; Nathaniel
Parker - Edward Gracey; Terence Stamp - Ramsley; Jennifer Tilly - Madame
Leota; Wallace Shawn - Ezra

Elżbieta Wróblewska
Zdjęcia Marek Stamirowski

MISS 2004
TYTUŁY

Mała Miss - Milena Popielarska
Budy Siennickie
Wice Miss - Justyna Podlasińska Nasielsk
Miss Foto - Martyna Mauer
Krzyczki
Miss Gracji - Magda Cieślak
Nasielsk
Miss Publiczności - Gosia Górecka Nasielsk
Miss Nastolatek - Jolanta Pichalska Pianowo
Wice Miss - Julita Słończewska
Pianowo
Miss Foto - Kasia Menich
Pieścirogi
Miss Gracji - Julita Słonczewska
Pianowo
Miss Publiczności - Justyna Jędrzejewska Pieścirogi

