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Absulutorium i zmiana 
Przewodniczącego Rady
We czwartek, 29 kwietnia br., odbyła 

się XXVI sesja Rady Miejskiej. Ob-
rady prowadził Wiceprzewodniczący 
Rady, A. Królak. 

Po dokonaniu, na wniosek B. Muchy, 
Burmistrza Nasielska, zmian w porząd-
ku sesji, rozpoczęto pracę. 
W swoim sprawozdaniu z działań podejmowa-
nych w okresie pomiędzy sesjami Burmistrz 
mówił m.in. o mającym się odbyć 22 czerwca 
br. przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu 
budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej. Po-
informował także, że rozpoczęła się budowa wo-
dociągu: Cieksyn - działki; rozstrzygnięto przetarg 
na wykonanie wiaty belownicy na składowisku 
odpadów w Jaskółowie, odbył się odbiór rozbu-
dowy szkoły podstawowej w Nasielsku, choć będą 
tam jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. 
Burmistrz obwieścił, że powołał komisję porząd-
kową, w skład której wchodzić będą m.in. policjant 
i pracownicy ZGKiM.

- Jeżeli niektóre osoby nie potrafią zadbać 
o swoje posesje, to trzeba im o tym obowiązku 
przypomnieć – mówił Burmistrz. – Wszystkim 
nam zależy na tym, żeby nasze miasto i wsie 
wyglądały ładnie – dodał.

Najpierw komisja będzie pouczać, tych którzy 
nie utrzymują porządku na swoich posesjach, 
a przy następnych odwiedzinach egzekwować 
udzielone wcześniej upomnienie.

W interpelacjach i zapytaniach radnych głos 
zabrali: radny M. Wójciak, który pytał o to, czy 
podjęte już zostały jakieś decyzje w sprawie 
domu pomocy społecznej w Nasielsku, oraz 

radny A. Zawadzki, który monitował o to, by na 
posiedzenia Rady zapraszać sołtysów. Chciał też 
wiedzieć, czy zostanie dokończony podjazd dla 
osób niepełnosprawnych przy hali sportowej, 

czy ustalono zasady korzystania ze słupów 
ogłoszeniowych, interesowała go także kwestia 
nieużywanych słupów telefonicznych.

W dalszej części obrad D. Leszczyński, Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, odczytał pozytywną 
opinię swojej komisji w sprawie wykonania bu-

dżetu za rok 2003 r. Po czym L. Turek, Skarbnik 
gminy, zaprezentowała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu 
za rok 2003. RIO wydało w tej sprawie opinię 
pozytywną, choć znalazły się w niej uwagi doty-
czące kwestii gospodarowania finansami.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
zwrócił się do radnych o udzielenie absolutorium 
burmistrzowi, a pozytywną opinię RIO na temat 
tego wniosku odczytała pani skarbnik. Dyskusję 
na temat wykonania budżetu rozpoczął radny 
M.Wójciak. Mówił on o przekroczeniach finan-
sowych oraz podejmowaniu przez burmistrza 
decyzji bez wiedzy i akceptacji rady. Wyjaśnień 
udzielali: Burmistrz i Skarbnik.

Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi 
z wykonania budżetu za rok 2003r., przy jednym 
głosie przeciwnym.

Po przerwie nadkom. W. Wołkowicz, komendant 
komisariatu policji w Nasielsku przedstawił sprawoz-
danie o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
Nasielsk w 2003r.Mówił, że zagrożenie przestęp-
czością wzrasta, ale poprawił się stan bezpieczeństwa 
na drogach, zmniejszyła się liczba wypadków drogo-
wych. Wskazał na rozprzestrzenianie się przemocy 
w rodzinie w 2002r. zanotowano 203 interwencje 
domowe, a w 2003r. tego rodzaju interwencji było 
już 316. Alarmujący jest wzrost przestępczości wśród 
nieletnich (1,5 ogółu zatrzymanych). Przypomniał 
o trudnej sytuacji finansowej policji i braku specjali-
stycznego sprzętu. 

Radni zadawali komendantowi policji pytania np.:  
A. Pająk chciał wiedzieć w jaki sposób można ogra-
niczyć prędkość szarżujących przez miasto moto-

ciąg dalszy na str. 3
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cyklistów, interesowała go także skala narkomanii 
na naszym terenie. Zaś radny A. Zawadzki, docenił 
stylistyczną stronę policyjnego raportu i dopytywał 

o spójność danych statystycznych oraz poczucie 
bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Na pytanie 
A. Zawadzkiego odpowiedzi udzielił radny D. 
Leszczyński objaśniając, w jaki sposób należy 
analitycznie odczytywać wskaźniki znajdujące 
się w sprawozdaniu. Odnośnie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców – komendant powiedział, 
że jego zdaniem w Nasielsku jest bezpiecznie, 
w porównaniu z innymi miastami w Polsce. Zo-
bowiązał się też do polepszania bezpieczeństwa: 
zwiększenie służb patrolowych, oraz zabiegania o 
większą liczbę patroli ruchu drogowego. 

Następnie radni rozpoczęli głosowania nad 
projektami uchwał. Dwa projekty uchwał: w 
sprawie utworzenia okręgów wyborczych i w 
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 
przedstawił M. Maluchnik, kierownik wydziału Ad-
ministracji Kontroli i Nadzoru Urzędu Miejskiego. 
Wyjaśnił, iż są to uchwały korygujące dotychcza-
sowe uchwały i dotyczą zbliżających się wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem 
korekty było dodanie nowych ulic do obwodów 
i okręgów wyborczych. Obie uchwały przyjęto 
jednogłośnie. Kolejną uchwałę w sprawie opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotycząca zalesienia w granicach 
administracyjnych gminy Nasielsk przedstawiła B. 
Pająk, kierownik wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej. Przyjęto także uchwały: w sprawie nadania 
nazwy ulicy Leszczynowej w miejscowości 
Stare Pieścirogi oraz w sprawie nadania imienia 
Pierre’a de Coubertina szkole w Budach Siennic-
kich i nadania im. Konstytucji 3 maja gimnazjum 
w Nasielsku. Podjęto też uchwały: w sprawie 
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie miasta i gminy Nasielsk, 
w sprawie sieci samorządowych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy Nasielsk.

Dalej radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nasielska i wsi pod-
miejskich obejmującej obszar ulicy Piłsudskiego 
w Nasielsku oraz cztery uchwały w sprawie zmian 

Absulutorium i zmiana Przewodniczącego Rady
w budżecie. Dotyczyły one zaciągnięcia kredytu 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na następujące przedsię-
wzięcia: na sfinansowanie sieci wodociągowej 
z przyłączami Zaborze - Lelewo w wysokości 
641 tys zł; na wodociągowanie wsi Głodowo, 
Kędzierzawice, Pianowo, Krzyczki Pieniążki 
- 613 tys. zł, na podłączenie studni nr 3 w Jackowie 
Włościańskim – 95 tys.zł, oraz na wodociąg Wik-
torowo, Malczyn, Chlebiotki, Mokrzyce, Ruszko-
wo, Pieścirogi Stare w wysokości 507 tys. zł.

Po przerwie Przewodnicząca Rady, K. Rusek, od-
czytała obecnym swoją rezygnację z pełnionej 
dotychczas funkcji. Decyzję uzasadniła wzglę-
dami rodzinnymi. Radni przyjęli rezygnację, po 
czym powołano komisję skrutacyjną do wyboru 
nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
W jej składzie znaleźli się: M. Wójciak, K. Fronczak 
i J. Lubieniecki.

Jedynym zgłoszonym przez radnego K. Froncza-
ka kandydatem do tej funkcji był Wiceprzewod-
niczący Rady A. Królak. W sesji uczestniczyło 15 
radnych, po obliczeniu głosów okazało się, że 
w głosowaniu tajnym kandydat na przewodni-
czącego otrzymał 8 głosów „za” i 7 „przeciw”. 
W ten sposób większością głosów został Prze-
wodniczącym Rady.

Nowy Przewodniczący podziękował wszystkim za 
ten wybór. – Dziękuję za zaufanie, chociaż to jest 
takie nie za duże zaufanie, bo 7 osób za mną nie 
głosowało, ale zawsze większość jest większość. 
Za wybór serdecznie dziękuję. A tych, którzy 
głosowali przeciwko mnie spróbuję zjednoczyć, 

żeby uwierzyli, że ten wybór był 
słuszny – mówił A. Królak. 

Nowy Przewodniczący złożył 
rezygnację z funkcji Wice-
przewodniczącego Rady, która 
została przyjęta, zapowiadając, 
że na najbliższej sesji odbędzie 
się wybór nowego zastępcy 
przewodniczącego. 

W kolejnym punkcie porządku 
obrad: odpowiedzi na zapytania 
radnych, Burmistrz omówił 
sytuację dotyczącą prac nad 
przejęciem budowanego domu 
opieki społecznej w Nasielsku, 
podkreślając dobrą współpracę 
gminy i powiatu. W kwestii diet 
dla sołtysów i zapraszania ich na 
sesje Burmistrz stwierdził, iż ze 
względu na koszty i ograniczone 
możliwości lokalowe sołtysi  nie 
są zapraszani na wszystkie sesje. 
Wspomniał też o systematycznie 
organizowanych informacyjnych 
spotkaniach z sołtysami.
Następnie Przewodniczący 
Rady przedstawił pisma, które 
wpłynęły do rozpatrzenia przez 
Radę Miejską. 

sic
fot. M. Stamirowski

dokończenie ze str. 2
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ciąg dalszy na str. 5

Obchody przejęcia imienia Konstytucji 3 Maja 
w nasielskim gimnazjum

roku wygasa. Dlatego też padła propozycja, aby 
gimnazjum przejęło to zaszczytne imię.

Uroczyste obchody przejęcia imie-
nia odbyły się w piątek, 30 kwietnia. 
Rozpoczęła je Msza św. celebrowana 

w kościele 
parafialnym 
w Nasielsku 
przez księ-
dza prałata 
Kazimierza 
Śniegockiego. 
Wygłosił on 
okol iczno-
ściową homi-
lię, w której 
przypomniał 
z e b ra n y m , 
jak ważnym 
elementem 
n a s z e g o 
współczesne-
go życia jest 
tradycja. Pod-
czas Mszy św. 
został poświę-
cony przez ks. 
prałata   nowy sztandar 
szkoły.  Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi Dyrekcji, Rady 
Pedagogicznej, rodziców 
i uczniów oraz wsparciu 

gminnych władz samorządowych, instytucji, 
przedsiębiorstw uspołecznionych i prywatnych 
udało się zebrać środki finansowe na jego zakup.

Po zakończonym nabożeństwie młodzież 
gimnazjum, nauczyciele emeryci – byli 
pracownicy tej szkoły, przedstawiciele 
samorządu gminnego, radni powiatowi z 
terenu gminy, przedstawiciele zakładów 
pracy współpracujących ze szkołą, przed-

stawiciele szkół z terenu gminy, członkowie Rady 
Rodziców przy dźwiękach orkiestry wojskowej z 

Kazunia przemaszerowali ulicami miasta do bu-
dynku szkoły. Tam też, w hali sportowej, odbyła 
się druga część uroczystości.

Zgodnie z ceremoniałem przewidzianym na 
tego rodzaju okazje rozpoczęto ją od raportu 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
– Tomasza Łaszczewskiego, wciągnięcia flagi 
państwowej na maszt i hymnu. Następnie rodzi-

Patrona ma każdy z nas. Mają go 
również szkoły. Patron jest wzorem, 

który winniśmy naśladować. Dlatego 
tez 13 lat temu szczególnie starannie 
zastanawiano się nad wyborem imie-

nia dla ówczesnej placówki – Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku. W 
200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja szkoła ta przyjęła imię tego 
doniosłego aktu prawnego.
W związku z reformą oświaty w naszym kraju 
zadania szkoły podstawowej zostały znacznie 
poszerzone, ponieważ w jej skład weszło gim-
nazjum. Działalność szkoły podstawowej w tym 
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Po wystąpieniach gości od-
dano głos młodzieży gim-
nazjalnej. Zaprezentowali oni 
montaż słowno – muzyczny 
poświęcony patronowi szko-
ły. Pięknie wykonany przez 
uczniów klas trzecich polonez 
podkreślił uroczysty charakter 
widowiska. 

Program arty-
styczny przygo-
towała młodzież 
gimnazjalna pod 
kierunkiem pań: 
A. Suwińskiej, M. 
Bagińskiej, I. Miller, 
L. Kaźmierczak, 
A. Woźniak, 
J. Skurczyńskiej, 
J. Zadrożnej. De-
koracje wykonały 

panie B. Chrzanowska i A. Chmielewska.

To, że uroczyste obchody można uznać za 
udane, jest wynikiem pracy i zaangażowania 
całej szkoły – uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Podkreśliła to w sposób szczególny B. Zawadz-
ka – Roszczenko Dyrektor Szkoły dziękując 
swoim pracownikom 
p e d agog i c z ny m 
jak i niepedago-
gicznym za pomoc 
w przygotowaniu 
całej uroczystości.

A. Rutkowska, 
M. Bagińska

fot. M. Stamirowski
Dyrektor Szkoły pra-
gnie złożyć serdeczne 
podziękowania kolej-
nym darczyńcom:

1. Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku,
2. Państwu Monice i 
Mariuszowi Szosta-
kom,
3. Firmie Kominiar-
skiej – Krzysztof 
Jerzak – Nowy Dwór 

dokończenie ze str. 4
ce i sponsorzy przekazali nowy sztandar szkoły 
na ręce Dyrekcji. Ta zaś uroczyście oddała go 
młodzieży szkolnej. 

Przy dźwiękach hymnu szkoły, specjalnie skom-
ponowanego na tę okazję, Bernard D. Mucha 
Burmistrz Nasielska oraz Maria Kowalska Starosta 
Powiatu Nowodworskiego odsłonili tablicę oko-
licznościową:

„Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku”.

Uczniowie gimnazjum uroczyście ślubowali, na 
nowy sztandar, godnie reprezentować imię tej 
placówki.

Podsumowania pracy szkoły od momentu 
nadania jej imienia Konstytucji 3 Maja dokonał 
wicedyrektor p. Waldemar Miller. Nadmienił, iż 
w ciągu 13 lat, wiele się zmieniło. Zdecydowanej 
poprawie uległa baza lokalowa szkoły – dobu-
dowano nowe skrzydło, dzięki któremu zyskano 
halę sportową, kilka pomieszczeń dydaktycznych 
oraz nowoczesną stołówkę. Oddano też do 
użytku pracownie informatyczną wyposażoną 
w 15 stanowisk komputerowych, a także salę 
ze sprzętem,  który umożliwia uczniom dbanie 
i podnoszenie swojej sprawności fizycznej.

Kolejnym punktem tej części uroczystości było 
wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru przez 
jego fundatorów oraz okolicznościowe wpisy 
do kroniki szkolnej.

Następnie głos zabrali B. Zawadzka – Roszczen-
ko Dyrektor, Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk, 
przedstawicielka kuratorium M. Szmitkowska, B. 
Sakowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Ad-
ministracyjnego Szkół, A. Zawadzki przedstawiciel 
Komisji Oświaty Urzędu Miejskiego, przewodni-
czący Rady Rodziców oraz Golański przedsta-
wiciel Społecznego Komitetu Nadania Imienia 
i Fundacji Sztandaru.

Obchody przejęcia imienia Konstytucji 3 Maja 
w nasielskim gimnazjum

Mazowiecki,
4. Leszkowi  Kamińskiemu 
5. Ewie Konerberger,
6. Mariannie   Kaczorowskiej,
7. Jadwidze i  Krzysztofowi  Świgoniakom.

Nie wszyscy darczyńcy  mieli możliwość wbić 
„pamiątkowy  gwóźdź”  na uroczystości, która 
odbyła się w piątek 30 kwietnia 2004 r. Ich ak-
ces pieniężny dotarł zbyt późno i firma nie była 
w stanie wywiązać się z zamówienia. Myślimy, 
iż dokonają tego przy innej nie mniej ważnej 
uroczystości szkolnej.

Z wyrazami szacunku 
i podziękowaniami za współpracę

Dyrektor Szkoły
Bożenna Zawadzka-Roszczenko 
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KRONIKA 
POLICYJNA

SYLWETKI

Będzie ścieżka ekologiczna!
W ubiegłym roku Burmistrz Nasielska przedstawił na Komi-

sji Infrastruktury propozycję budowy ścieżki ekologicz-
nej na terenie wysypiska w Jaskółowie. Koncepcja została 
zaopiniowana pozytywnie i podjęto czynności projektowe. 
Zamiarem Inwestorów, czyli Gminy Nasielsk i Gminy Wieli-
szew jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna zorga-
nizowanych grup szkolnych i innych, celem  przybliżenia 
problematyki gospodarki odpadami, ich sortowania, recy-
klingu i składowania w szerokim pojęciu ekologii środowiska. 
Przy okazji jaką daje teren przylegający bezpośrednio do 
wysypiska proponowane jest rozwinięcie edukacji o ele-
menty środowiska leśnego, łąkowego i wodnego.
Oto jak będzie wyglądać to proekologiczne zamierzenie?

Trasa proponowanej ścieżki ekologicznej  będzie rozpoczynać się przy 
głównym wjeździe na teren wysypiska. W sąsiedztwie sortowni zostaną 
zlokalizowane co najmniej dwie tablice informacyjne o treści związanej ze 
składowaniem, sortowaniem i utylizacją odpadów. Następnie istniejącą drogą 
wewnętrzną w kierunku południowym i zachodnim zwiedzający będą mogli 
przejść obok niecki składowiska do  zachodniej części. W tej części, przy 
bocznym placu zostaną ustawione tablice informacyjne o zasadzie funkcjo-
nowania kompostowni oraz pompowni odcieków. Dalej trasa poprowadzi  
drogą w kierunku północnym do nowoprojektowanych ścieżek i placów 
o nawierzchni mineralnej.

W tym rejonie proponuje się lokalizację sanitariatów w formie gotowego 
kontenera oraz małą oczyszczalnię biologiczną w postaci filtra grunto-
wo-roślinnego. Przy pierwszym małym placu zostaną ustawione tablice 
dydaktyczne o treści związanej z działaniem oczyszczalni oraz wprowa-
dzającej w tematykę i plan dalszej ścieżki. Ścieżka będzie prowadzić przez 
istniejący zagajnik brzozowy  , który po odpowiednim ukształtowaniu  
będzie stanowił podstawę zagospodarowania przyrodniczego tej części. 
W środkowej części na polanie proponuje się założenie wrzosowiska, 
przy której zostanie ustawiona tablica o treści związanej z sukcesją leśną 
i rolą przyrodniczą lasu. Dalej trasa ścieżki poprowadzi poprzez  część 
dydaktyczno rekreacyjną ( wiata, altany, palenisko i ruszty) do stawu 
o charakterze naturalistycznym, z bogatą roślinnością wodną i brzegową. 
Nad brzegiem znajdzie się tablica o treści związanej  z życiem stawu, 
jego florą i fauną. W dalszej  części ścieżka poprowadzi wzdłuż stawu 
do projektowanych zbiorowisk „ubogich” muraw z niewielkim udziałem 
wrzosowisk, pojedynczych krzewów i drzew. Tutaj też będzie ustawiona 
tablica o treści związanej z tymi zbiorowiskami. Z tego miejsca można 
będzie przejść do wejścia i zakończyć zwiedzanie lub drugą ścieżką 

21 kwietnia w miejscowości Krzyczki Grzegorz M. wykręcił z samochodu, na-
leżącego do jego brata Mirosława, gaźnik samochodowy o wartości 400 zł.

Nocą z 25 na 26 kwietnia w Borkowie z działki letniskowej nieznani sprawcy 
skradli bramę wjazdową oraz dwie furtki.

26 kwietnia na ulicy Kościuszki w Nasielsku  zatrzymano do kontroli dro-
gowej Daniel W., który po spożyciu alkoholu kierował samochodem marki 
Seicento . Stwierdzono 1,88 i 1,68 promila alkoholu.

Nocą z 27 na 28 kwietnia w Nunie nieznani sprawcy skradli 44 drzewka 
owocowe o wartości 600 zł na szkodę Elżbiety D.

Nocą z 28 na 29 kwietnia w Andzinie nieznani sprawcy skradli konstrukcję 
aluminiową namiotu halowego o wartości 4000 zł na szkodę Dariusza K.

29 kwietnia w Nunie nieznany mężczyzna jadący na tzw. okazję zażądał od 
kierującej pojazdem zatrzymania samochodu i skradł torebkę, pieniądze, 
dokumenty, telefon komórkowy. Straty o łącznej wartości 1300 zł. poniosła 
Iwona J. zamieszkała w Dębem.

Andrzej 
Wierzchoń 
– Urodził się w 1958 roku w 
miejscowości Czajki.  Mieszka 
w Pieścirogach wraz z żoną 
Alicją oraz dwoma synami. 
Artur jest uczniem II klasy 
Technikum Ekonomicznego 
w Nasielsku, a Adam, III klasy 
Gimnazjum w Zespole Szkół 
nr 2 w Pieścirogach.

Wykształcenie średnie 
– technik elektronik. Wraz 
z żoną prowadzi sklep 
w Pieścirogach.

W Radzie Miejskiej zasiada 
po raz trzeci z rzędu. Jest 
członkiem dwóch Komisji, 

Gospodarki i Budżetu oraz Infrastruktury i Porządku Publicznego. Ponadto 
wchodzi w skład Społecznej Komisji Zdrowia. Przez cały czas sprawowania 
mandatu radnego pracował na rzecz poprawy wizerunku naszej gminy. Stara 
się reprezentować wszystkich mieszkańców bez względu na okręg wybor-
czy. Ceni sobie współpracę z innymi dla dobra ogółu lokalnej społeczności. 
Efektem takiej współpracy jest np. ułożenie nawierzchni asfaltowej na tra-
sie Nasielsk – Pieścirogi, a także doprowadzenie do rozpoczęcia budowy 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, co z pewnością przyniesie naszej gminie 
wymierne korzyści. Wiodące sprawy to dalsze wodociągowanie naszej gmi-
ny, budowa dróg oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Twierdzi, że tylko przy zgodnej współpracy, powoli i systematycznie można 
osiągnąć zadowalające efekty.

Pan Andrzej ma bardzo dobry kontakt z wyborcami m.in. dzięki spotkaniom, 
które stara się regularnie organizować. Jeżeli tylko może stara się pomagać 
ludziom.

Jego zainteresowania to dobry film i sport. 

okalającą zbiorowiska muraw, wrócić do części dydaktyczno-rekere-
acyjnej.

Całkowita długość trasy (bez powrotu do części dydaktyczno rekreacyjnej) 
wynosi ok. 1100m.

Projektowana wiata będzie mogła pełnić rolę klasy, miejsca spotkań, wy-
kładów i prelekcji.  Znajdą się w niej ławki i stoły trwale mocowane do 
podłogi.  Również w altanach zostaną ustawione ławki i stoły, przy których 
będą mogły odbywać się zajęcia  i spotkania w mniejszych grupach liczą-
cych 10-12 osób. W sąsiedztwie altan znajdą się stanowiska do grillowania 
w formie kamiennych murków z rusztem. Palenisko na ogniska, urządzone 
w formie kamiennego kręgu wybrukowanego wewnątrz, znajdzie się na 
kolistym placu.

Nowe nasadzenia roślin spowodują, iż na efekt końcowy bujnej i pięknej 
roślinności będziemy musieli trochę poczekać. Mamy jednak pewność, że  
projektowana ścieżka ekologiczna to świetny pomysł na lekcje przyrody dla 
szkół, spotkania towarzyskie i dyskusje na łonie przyrody , z praktycznym 
przykładem działań w zakresie gospodarki odpadowej.

O postępach w realizacji tego zamierzenia i terminie przekazania do użytku, 
poinformujemy Państwa w odrębnym numerze „Życia Nasielska”.

Małgorzata Rosłońska
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POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Publikujemy tekst wystąpienia Güntera Verheu-
gena, członka Komisji Europejskiej odpowie-
dzialnego za rozszerzenie UE, wygłoszony 30 
kwietnia 2004 roku.

Drodzy europejscy Rodacy!
Jutro Wasz kraj jako równy wśród równych zajmie 
w Unii Europejskiej należne mu miejsce. W Komi-
sji Europejskiej i w Radzie polski głos zabrzmi na 
równi z innymi, a po wyborach europejskich po 
raz pierwszy polscy europarlamentarzyści wy-
brani głosami wyborców wejdą do Parlamentu 
Europejskiego. Moja misja komisarza do spraw 
rozszerzenia, 
praca na rzecz 
10 krajów, 
w tym także 
Polski, została 
zatem wyko-
nana. Wspólnie 
pokonaliśmy 
długi, niełatwy, 
ale bardzo po-
myślny odcinek 
w y t y c zone j 
drogi. Dziękuję 
Wam, gdyż 
to Wasz trud, 
Wasz wysiłek 
były kluczem 
do sukcesu. 

Zawsze wierzy-
łem w europej-
ską Polskę, w 
ludzi w Polsce 
w kraju, który 
tak często w 
przeszłości był 
poniewierany 
i zdradzany. 
Wierzyłem, bo 
nie poddając 
się nigdy, nawet 
w najmrocz-
niejszych cza-
sach, trwając 
na przekór dyktaturze, wskazaliście drogę do 
wolności. Bo od 15 lat, w zmaganiach, na nowo 
budujecie Wasz kraj, wciąż jeszcze, niestety, na-
znaczony dziedzictwem powojennej epoki. Bez 
Was, bez wyników Waszej pracy, o jutrzejszym 
dniu trudno byłoby nawet myśleć.

Nie wszyscy wierzyli w europejską Polskę, 
przystępującą o własnych siłach i dzięki wła-
snym osiągnięciom do Unii Europejskiej. Wielu 
dostrzegało jedynie trudności, rozmiar kraju, 
skalę problemów, niejednemu wybór tej drogi 
wydawał się wręcz błędem. Ale Wy, Polacy, 
sprostaliście wyzwaniom. Pokonaliście przeciw-
ności, daliście też nauczkę wiecznym sceptykom, 
których nigdzie nie zabrakło. Doszliście do celu 
własną drogą, z wielką odwagą, czasem wręcz 
desperacją, podejmując reformy. Przeszliście tę 
drogę z wielką nadzieją, ponosząc ogromne 
wyrzeczenia. Bądźcie z tego dumni! 

I proszę Was - zachowajcie Waszą odwagę, tę 
wolę Europy, gdyż właśnie z nadzieją na nie po-

witamy Was jutro w europejskiej rodzinie. Mamy 
nadzieję słyszeć silny europejski głos Polski. Do 
zjednoczenia europejskiego potrzeba odwagi, 
odwagi myślenia i odwagi kompromisu, wcale 
nie mniejszej niż wtedy, gdy przyszło stawić opór 
komunistycznemu zniewoleniu i dyktaturze, i je 
zwyciężać. 

To ten odważny opór zapewnił Polsce znaczące 
miejsce w podręcznikach historii Europy w roz-
działach mówiących o końcu systemu powojen-
nego, bolesnej spuścizny II. wojny światowej. A 
odwaga europejskiego porozumienia, odwaga 

współpracy, zrównoważenia i kompromisu okre-
śli teraz miejsce Polski w zjednoczonej Europie.

Wierzę w europejską Polskę i dlatego też proszę 
jej unijnych obywateli, by dali temu świadectwo, 
gdy wszyscy, ludność 25 europejskich narodów, 
po raz pierwszy razem weźmiemy udział w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. Niech w 
wielojęzycznym koncercie nowego parlamentu 
25 narodów zabrzmi polskie słowo za Europą.

Wierzę w Polskę jako godnego zaufania obrońcę 
interesów jej sąsiadów na Wschodzie. Europejska 
Polska to szansa i nadzieja dla ludzi na Białorusi 
czy Ukrainie, ale nie dla tych, co straszą i oczer-
niają, nie dla sceptyków i uczestników ulicznych 
burd. Europejska Polska niesie ludziom zamiesz-
kującym sąsiednie kraje nadzieję; a wiemy wszy-
scy, jak pilnie potrzeba teraz Waszym sąsiadom 
europejskiej nadziei.

Wciąż żywe pozostają w Polsce ślady trudnej 
przeszłości, a lata po rozszerzeniu będą też 
niełatwe i pracowite. Dla niektórych przełom 

nadszedł zbyt późno, dla wielu oznacza dodat-
kowe ciężary czy gorzkie poczucie zepchnięcia 
na margines. Nikt nie może obiecać, że już dziś 
pożytki integracji przypadną każdemu z Was. 
Ale za to mogę Wam w tym dniu przyrzec, że 
już nigdy Polska nie pozostanie osamotniona 
w daremnych wysiłkach, że znajdzie oparcie 
w sile i solidarności swoich partnerów w Unii 
Europejskiej. Temu możecie zaufać. Stawiam 
na Wasz kraj, który poznałem i pokochałem 
dzięki ludziom w wielu miastach i wsiach. Potra-
ficie zbudować europejską Polskę, która będzie 
wielka i silna.

Polska będzie potrzebowała przyjaciół i przyjaciół 
będzie miała. Wierzę w rozwijającą się przyjaźń 
między Niemcami i Polakami, wierzę też, że 
Niemcy pozostaną dla Polski partnerem, na 
którym będzie mogła polegać. Polacy i Niem-
cy, Niemcy i Polacy podejmują wielką wspólną 
odpowiedzialność - za dobre sąsiedztwo, rów-
nowagę i pojednanie w sercu Europy. 

Moja praca na rzecz Polski jako komisarza do 
spraw rozszerzenia dobiegła końca. Jako członek 
Komisji Europejskiej, jako niemiecki socjaldemo-
krata i jako przyjaciel Waszego pięknego kraju, 
zapewniam, że mogą na mnie liczyć wszyscy 
Europejczycy w Polsce, również po 1 maja. 

Obiecuję Wam to. 

Wasz 

Günter Verheugen

(z jęz. niemieckiego przetłumaczyła Krystyna 
Kopczyńska)
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Unia boi się polskiego żyta
„konkurencyjność na odpowiednim poziomie”, 
ponieważ „oznacza to wzrost wsparcia produkcji 
w Polsce przy jednoczesnym spadku tego wsparcia 
w obecnej Unii Europejskiej”. Zastanawiające jest 
to, gdzie eksperci dopatrzyli się aż tak wysokiego 
wsparcia produkcji naszych rolników, które po-
zwoliłby im swobodnie konkurować ze swoimi 
kolegami z krajów UE. Warto przy tym dodać, że 

strona Polska zaproponowała w Brukseli, aby – w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– dodatkowo wesprzeć finansowo regiony o „nie-
korzystnych warunkach gospodarowania” (ONW), 
gdzie jest szczególnie wysoki udział żyta w pro-

dukcji rolniczej. Ta propozycja dotyczy głównie 
południowej części kraju.

Jak do tej pory, wiadomo, że tylko Niemcy nie 
odczują boleśnie zmian zasad interwencyjnego 
skupu zbóż. Otóż udało się im wynegocjować w 
Brukseli rekompensaty dla swoich producentów 
za wyłączenie żyta z interwencji.

To też nikogo w Polsce nie dziwi. Wiadomo, 
że bogaty może więcej, a tak naprawdę, to on 
dyktuje warunki.

Dariusz Panasiuk

Wykluczenie żyta z zakupów inter-
wencyjnych to wielka i zarazem 

niemiła niespodzianka dla polskich 
rolników. Reformowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej (już naszej) Unii Europej-
skiej potrafi zaskakiwać, szczególnie 
producentów.
Do tej pory, w Polsce, skup interwencyjny obejmo-
wał pszenicę i żyto konsumpcyjne. I nie ma 
w tym nic dziwnego, bowiem uprawa żyta 
to nasza krajowa specjalność. Stanowi ono 
blisko 25 procent w strukturze zasiewów 
roślin zbożowych. 

To wystarczająco dużo, żeby przestraszyć 
ministrów rolnictwa i finansów krajów Unii 
Europejskiej. Zdaniem naszych rolników, 
dużych producentów zbóż , takiego ruchu 
ze strony Unii można się było spodziewać. 
Jak twierdzą : Unia Europejska zorientowała 
się, że spora część pieniędzy ze wspól-
notowej kasy może trafić do naszych 
kieszeni. Jej przedstawiciele zachowali się 
jak „pies ogrodnika”, który sam nie zeżre 
i drugiemu nie da. Trudno zaprzeczyć 
tym słowom – bo, być może o to właśnie 
chodzi. Owszem, Polska jest mile widziana 
w Zjednoczonej Europie, ale tylko jako 
członek tych struktur, a nie jako konkurent, 
czy – co nie daj Boże – kolejna „gęba” do 
wyżywienia dla unijnego budżetu.   

Tymczasem w Brukseli decyzję uzasadnia się 
bardziej dyplomatycznie. Otóż, z oficjalnych 
wypowiedzi ekspertów, zbliżonych do Komi-
sji Europejskiej, wynika, że dzięki niej „uniknie się 
dalszego wzrostu zapasów interwencyjnych żyta”. 
Dziwne, że jakoś do tej pory nikt się nie przejmował 
zawartością wspólnotowych magazynów, a już tym 
bardziej „nadmiernymi zapasami”. 

Niewiele to zmieniło, ale trzeba przypomnieć, że 
strona Polska (przynajmniej oficjalnie) zdecydo-
wanie opowiadała się za utrzymaniem interwencji 
na rynku żyta. Warto jednak przy tym dodać, że 
negocjacje akcesyjne nie były mocną stroną 
obecnego rządu. 

Cóż więc siać, zamiast żyta, w naszych warun-
kach klimatyczno-glebowych. Jest u nas dużo 
gruntów, na których właśnie ta uprawa udaje się 
najlepiej. A jeżeli już siać, to po to, żeby sprze-
dać – jak stanie interwencja, to żyto nie pójdzie 
– i co wtedy robić z ziarnem, na targu wszystkiego 
nie sprzedamy. Takie obawy, w pełni uzasadnione, 
mają nasi producenci.

Dalsze konsekwencje likwidacji interwencyjnego 
skupu żyta nie dadzą się do końca przewidzieć. Już 
dziś na pewno wiadomo, że spadną ceny żyta na 
rynku obecnej Unii Europejskiej w porównaniu do 
cen ubiegłorocznych, a nawet jeszcze obecnych. 
A to dlatego, że w UE cena interwencyjna na żyto 
była taka sama jak w przypadku pozostałych zbóż 
– między innymi pszenicy. Na polski rynek eksperci 
patrzą bardziej optymistycznie. Ich zdaniem, mimo 
obniżenia ceny unijnej, cena żyta u nas i tak będzie 
bardzo zbliżona albo nawet wyższa, niż do tej pory. 
Pocieszają, że nie będzie taniej. Ponadto dodają, że 
dzięki dopłatom bezpośrednim zapewnimy sobie 

fot. M. Stamirowski

Gra warta świeczki
się na pociąg z napisem Brukselska Administracja. 
Wiadomo wszak, że kto teraz do niego wsiądzie, 
to będzie już do końca życia ustawiony. Unijna 
pensja nie pozwoli nikomu zdechnąć z głodu. Ci, 
bardziej zaradni i przewidujący „wybrańcy narodu 
wywodzący się z mas” już dawno zadbali o wła-
sne dzieci i wnuki – posyłając je do najdroższych 
i najlepszych prywatnych szkół z językami ob-
cymi. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że 
dobra znajomość angielskiego, czy francuskie-
go, to furtka do kariery, do wysokich zarobków 
i w ogóle – do luksusu.

Rozpoczyna się kampania wyborcza do 
Parlamentu Europejskiego. W przeróżnych 
programach telewizyjnych będziemy mo-
gli oglądać i słuchać obrońców polskości, 
wojowników, walczących o prawa narodu, 
zbawców - obiecujących nowe miejsca pracy. 
Większość z nich będzie obiecywać dobrobyt 
i „lepszą przyszłość”. Jednym słowem bełkot 
i bicie piany. 

Dariusz Panasiuk 

Wszystko przebiega zgodnie z 
planem. Jesteśmy już w Unii Eu-

ropejskiej. Wokoło panuje spokój. Ulice 
naszych miast i my sami nie zmienili-
śmy się. Tak jak do tej pory sąsiadom 
mówimy (po polsku!) „Dzień dobry”. 
Nie zanosi się na zapowiadaną przez 
niektórych polityków rewolucję, czy - 
jak głosili niektórzy – na koniec świata. 
Póki co jest normalnie. I dobrze, niech 
tak będzie. 
Duże poruszenie daje się zauważyć wśród 
skompromitowanych polityków z pierwszych 
stron gazet. Jeszcze kilkanaście lat temu płynnie 
porozumiewali się po rosyjsku – zresztą lepiej 
im to wychodziło niż w języku ojczystym. Ich 
„unią” był wtedy Związek Radziecki, a Brukselą 
– Moskwa. To, co na zachodzie, było zgniłym 
kapitalizmem i zagrożeniem dla socjalizmu. 
No cóż, tylko krowa nie zmienia poglądów. 
W każdym razie czasy się zmieniły i teraz na gwałt 
szlifują angielski. Po co? Ano po to, żeby załapać 
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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 ) niniej-
szym 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 War-
szawy-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 działa-
nia obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy 
oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwoc-
kiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego 
i wołomińskiego.
Komisja w związku z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandyda-
tów 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

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 komi-
tety wyborcze w zamian za zbieranie podpisów popierających listy okręgowe 
oferują osobom zbierającym podpisy zgłoszenie ich kandydatur do obwo-
dowych 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 wyklu-
czają 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 po-
pierającego 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 wy-
borczej 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 członko-
stwa w komisji, gdyż w wypadku zgłoszenia do komisji większej liczby kandy-
datów 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 człon-
ka 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 żad-
nego związku ze zbieraniem podpisów osób popierających listy okręgowe.
W wypadku nieuczestniczenia w pracach komisji dieta zryczałtowana nie 
przysługuje.

Autor: Państwowa Komisja Wyborcza

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 Ekono-
miczne, 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. 660-
06-17, 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 Parla-
mentu Europejskiego.
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2004 r.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Autor: Państwowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 marca 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje i przypomina, że obywatele Unii 
Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, a także obywatele państw 
przystępujących do Unii, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego powinni najpóźniej do 13 kwietnia br. złożyć w tej sprawie 
wniosek w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.

Państwowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKAT
W związku z postanowieniem art. 12 Dyrektywy Rady Europejskiej 
93/1009/EC, określającym obowiązek poinformowania obywateli 
Unii Europejskiej (a także obywateli państw przystępujących do UE) nie 
posiadających obywatelstwa polskiego o warunkach i szczegółowych 
ustaleniach w kwestii korzystania przez nich z praw wyborczych na tere-
nie Polski w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą 
się w dniu 13 czerwca 2004 r. informuję, iż na terenie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (przy wejściu, przy Sekretariacie Burmistrza oraz przy Wydziale 
Spraw Obywatelskich) znajdują się plakaty i ulotki w języku angielskim, 
francuskim i niemieckim informujące o wspomnianej kwestii. 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów
mgr Marek Maluchnik
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Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

PORYWISTE WIATRY
Wichury – wiatry wiejące z prędkością powyżej 
75 km/h. w Polsce występują coraz częściej. 
Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać 
i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować 
transport.

Huragany – wiatry wiejące z prędkością powyżej 
120km/powyżej. Powodują rozległe spustosze-
nia w strefie swojego oddziaływania.

PRZED NADEJŚCIEM SILNYCH WIATRÓW

1. Słuchaj prognozy pogody oraz komuni-
katów podawanych przez rozgłośnie radiowe i 
telewizyjne. Nie słuchaj plotek.

2. Sprawdź, czy poszycie na dachu twojego 
domu jest solidnie przymocowane. Jeżeli masz 
wątpliwości, masz jeszcze czas na usunięcie 
stwierdzonych usterek.

3. Gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz 
to za konieczne – zabezpiecz je odpowiednio.

4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mo-
głyby narobić szkód w przypadku porwania ich 
przez wiatr.

5. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio 
zabezpiecz pomieszczenia, w których się znaj-
dują.

6. Upewnij się, czy twoje radio i latarka działają 
jak należy. Miej zapas świeżych baterii.

7. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. 
Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.

8. Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może 
być potrzebny.

9. Upewnij się, czy twoi najbliżsi sąsiedzi zdają 
sobie sprawę z powagi sytuacji.

W CZASIE SILNYCH WIATRÓW

1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, 
jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie zbliżaj się 
do okien i oszklonych drzwi.

2. Jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań 
tam, gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie. 
Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, 
planszami reklamowymi i drzewami. Nie spaceruj 
też pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki 
lub szyby okienne mogą cię dotkliwie poranić.

3. Wyłącz główny wyłącznik prądu – ograniczy 
to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

4. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyj-
nych oraz przestrzegaj w nich przekazywanych 
zasad zachowania się.

PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW

1. Zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla 
poszkodowanych.

2. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj nie-
zbędnych napraw w swoim domu.

3. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które 
upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj zerwa-
nych przewodów.

4. Uważaj na rozbite szkło – możesz się poka-
leczyć.

5. Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno w 
domu, jak i jego wyposażenia. Mogą się przy-
dać.

6. Zgłoś się w swoim miejscu pracy – możesz 
być potrzebny.

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

Budynek jest aktualnie użytkowany na biura Urzędu Miejskiego.]

Rozkład pomieszczeń:

• parter – 10 pokoi i WC + korytarz + klatka schodowa

• I piętro – sala konferencyjna (75m2), 7 pokoi, WC + korytarz + klatka 
schodowa

• II piętro – sala Urzędu Stanu Cywilnego (75m2) + 7 pokoi + korytarz 
+ klatka schodowa.

Pokoje biurowe o pow. użytkowych od 12 ÷ 18 m2 zlokalizowane w dwóch 
ciągach z korytarzem biegnącym wzdłuż budynku w jego środkowej części. 

Obiekt jest zlokalizowany przy głównej ulicy miasta w ciągu zabudowy 

mieszkalnej z funkcją usługową w parterach budynków.

Ze względu na lokalizację oraz funkcję terenu przyległego należy sądzić, że 
najbardziej celowym byłaby adaptacja parteru budynku do funkcji handlowo 
– usługowej, natomiast I i II piętra do funkcji hotelowej, mieszkalnej itp.

Budynek biurowy – Miasto Nasielsk
Właściciel: Gmina Nasielsk

 Nieruchomość położona jest w Nasielsku w centralnej części miasta 
przy ul. Kilińskiego 10 o łącznej powierzchni 481 m2. Nieruchomość 
zabudowana jest budynkiem biurowym 3 – kondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym. Uzbrojenie techniczne terenu – pełne.

Dane techniczne budynku biurowego: 

• powierzchnia zabudowy – 273,10 m2

• powierzchnia użytkowa – 626,55 m2

• powierzchnia usługowa – 154,01 m2

• kubatura – 2.997 m3

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części: budynku 
głównego (wybudowanego ok. 1975r.) oraz części dobu-
dowanej w ok. 1986r.

Wyposażenie techniczne budynku:

• instalacja energetyczna oświetleniowa, 

• instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej,

• instalacja kanalizacyjna – odprowadzenia ścieków do 
sieci miejskiej,

• centralne ogrzewanie – z lokalnej kotłowni węglowej 
w piwnicy.

Konstrukcja z budynku w dobrym stanie technicznym. Niewielkie zary-
sowania i pęknięcia tynku maja mają ustabilizowany charakter i wynikają z 
normalnej pracy budynku.
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Autystyczny świat dzieci i dorosłych
(nie uśmiechające się do innych osób, preferują-
ce samotność, mające słaby kontakt wzrokowy 
z innymi ludźmi, nie okazujące zainteresowania 
innymi dziećmi - sprawiające wrażenie niezależ-
nych zamkniętych we własnym świecie),
- dzieci z problemami w zachowaniu (takimi jak 
hiperaktywność, zafascynowanie jakimiś przed-
miotami, nietypowe wykorzystanie zabawek, 
nadwrażliwość na pewne dźwięki lub dotyk).
Nie znaczy to, że wymienione problemy muszą 
wskazywać na autyzm. Zawsze jednak powinny 
stać się sygnałem do wnikliwej analizy tego, co 
dzieje się z dzieckiem.

Nauka od niedawna intensywnie zajmuje się pro-
blemem autyzmu. Dzięki temu powstało wiele 
metod zarówno terapeutycznych, jak i eduka-
cyjnych. Istnieje znakomity program należący do 
orientacji behawioralnej opartej na teorii uczenia 
się - TEACCH profesora  Erica Schoplera i jego 
zespołu. Program TEACCH ma wiele mocnych 
stron ze względu na swój kompleksowy charakter 
- obejmuje diagnozę, ocenę poziomu rozwoju, re-
spektowanie potrzeb dziecka, możliwość ułożenia 
indywidualnego programu. Przy tej metodzie  ro-
dziców traktuje się jak kompetentnych terapeutów.  
Założenie jest bardzo słuszne, bo nikt innyjak tylko 
rodzice znają swoje dziecko najlepiej i mają okazję 
obserwować je przez 24 godziny na dobę.

TEACCH stanowi również rewolucję w ocenie IQ 
dzieci z autyzmem. Większość zadań w teście nie 
zależy od poziomu rozwoju mowy. Jest to ważne 
ponieważ znaczna część autystycznych dzieci ma 
problemy z mówieniem.

Wiele dziwacznych zachowań dzieci (takich jak 
trzepotanie rękami, mruganie oczami, podskaki-
wanie, piszczenie) tłumaczy teoria Carla Delacato. 
Uczony ten wyróżnił trzy rodzaje zaburzeń na 
poziomie poszczególnych zmysłów ( wzroku, 
słuchu, dotyku, węchu, smaku, równowagi). Za-
burzenia funkcjonowania tych zmysłów mogą 
wynikać z:
- nadwrażliwości sensorycznej - czyli obniżonego 
progu wrażliwości na bodźce sensoryczne,
- niedowrażliwości sensorycznej - podwyższone-
go progu czucia  na bodźce sensoryczne,
- białego szumu - zakłóceń w odbiorze bodźców 
na drodze neuronalnej.
Kolejna metoda to Holding - metoda wymuszo-
nego kontaktu. Ma zarówno wielu przeciwników, 
jak i zwolenników. Przeciwnicy mówią o ryzyku 
uwolnienia niekontrolowanej agresji rodziców 
względem dziecka, a obrońcy twierdzą, że 
właśnie dzięki sesjom wymuszonego kontaktu 
frustracja rodziców, wynikająca z posiadania 
dziecka z dysfunkcją zapobiega aktom przemo-
cy wobec niego.

Podobnie jak nie ma jednej koncepcji terapeutycz-
nej, właściwej dla wszystkich dzieci z autyzmem, 
nie ma również jednej koncepcji pedagogicznej 
optymalnej dla autystycznego ucznia. Dzieci z 
autyzmem mogą początkowo nie wykazywać 
zainteresowania zajęciami szkolnymi, a wręcz 
bronić się przed nimi poprzez wybuchy złości 
i agresji. Powodem takich zachowań jest lęk przed 
zmianą istniejących przyzwyczajeń. Inną trudno-
ścią w realizacji celów edukacyjnych jest to, że 
uczniowie z autyzmem nie podporządkowują się 

wymaganiom i regułom zabaw dydaktycznych. 
Często zajmują się pomocami dydaktycznymi, 
nie dostrzegając ich właściwych funkcji.

Tradycyjne, sprawdzone formy nauczania, sto-
sowane wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zwykle okazują się nieskuteczne w 
nauczaniu dzieci z autyzmem. Programy są „prze-
ładowane” nadmiarem bodźców i powodują nad-
mierne obciążenie psychiczne. Nie uwzględniają 
indywidualnego poziomu rozwoju dziecka.

Edukacja dzieci z autyzmem w szkołach 
masowych w Polsce, nie jest zjawiskiem po-
wszechnym. Do roku 1982 nie było w naszym 
kraju zorganizowanego kształcenia dzieci z tym 
zaburzeniem. Jako pierwszy podjął taką inicjaty-
wę zespół pod kierunkiem prof. T.Gałkowskiego 
(1995r.). Koncepcja „pełnej integracji” zakłada, że 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, a więc i dzieci z autyzmem mogą uczyć 
się w tych samych warunkach, co ich prawidłowo 
rozwijający się rówieśnicy. Otrzymując pewne 
wsparcie, mogą uczęszczać do szkół maso-
wych i jest to dla nich korzystniejsze niż nauka 
w klasach lub szkołach specjalnych. Zwolennicy 
takiego podejścia podkreślają zaletę kontaktu ze 
zdrowymi rówieśnikami. Dziecko ma wówczas 
szansę na rozwój, nie jest izolowane od innych 
dzieci. Idea pełnej integracji jest niezwykle in-
teresująca, szczególnie w odbiorze rodziców, 
ale niewiele jest dowodów empirycznych uza-
sadniających bezkrytyczne przyjęcie takiego 
stanowiska.

Prognozy dotyczące rozwoju, stopnia przysto-
sowania się i wyjścia z autyzmu nie są dobre. 
Mimo postępów w diagnozowaniu, terapii 
i edukacji, sukces w postaci pełnego wyleczenia 
jest wciąż rzadki. W USA zaledwie około 10-15% 
dorosłych z autyzmem zdobywa zatrudnienie. 
W Polsce sytuacja tej grupy osób jest znacznie 
gorsza. Większość osób z autyzmem nie jest 
zdolna do samodzielnego życia, a ponad 50% 
wymaga dużej pomocy i prędzej lub później trafia 
do specjalnych instytucji. Niezwykle istotne jest 
stworzenie takich ośrodków, w których osoby 
z autyzmem będą szanowane, zyskają poczucie 
godności oraz odpowiednia jakość życia. Propa-
guje się tworzenie specjalnych osiedli, np. farm 
położonych za miastem, w których osoby te 
mogłyby żyć i pracować. Praca w gospodarstwie 
wiejskim, w bliskim kontakcie z przyrodą wyzwala 
spontaniczną aktywność, a zatrudnieni tam tera-
peuci dbają o to, aby osoby z autyzmem były 
aktywne, podejmowały decyzje, miały hobby 
oraz wykonywały satysfakcjonującą i jednocze-
śnie produktywną pracę. Nie ma jednej właściwej 
formy pracy, równie skutecznej w przypadku każ-
dej osoby z autyzmem. Najważniejsze jest to, by 
zapewnić podopiecznym możliwość godnego 
życia, dostosowanego do ich indywidualnych 
potrzeb. Istotne są relacje społeczne i atmosfera 
panująca w danym środowisku, rodzaj i trwałość 
więzi, które wpływają na spójność zamieszkującej 
wspólnie grupy ludzi. Wszystko to przybliża oso-
by z autyzmem do w miarę niezależnego życia, 
podobnego do życia każdego z nas.

Mariola Małgorzata Kwiatkowska

Z chwilą przyjścia dziecka na świat, rodzice 
zaczynają myśleć o jego przyszłości - „będzie 
grało na instrumencie, uczyło się języków ob-
cych, skończy wyższe studia, będzie muzykiem, 
dziennikarzem, prawnikiem, lekarzem, informa-
tykiem”. I oto okazuje się, że z dzieckiem jest 
coś nie tak. Niby wygląda zupełnie zdrowo, siedzi, 
chodzi, a nawet mówi pierwsze słowa. Jednak nie 
przytula się do osoby bliskiej, nie wyciąga rączek, 
nie patrzy w oczy i dziwnie macha rączkami przed 
oczami lub kręci się w kółko. Rodzice zaczynają 
szukać rad, pomocy u specjalistów: lekarzy, peda-
gogów, psychologów. Wcześniej czy później pada 
diagnoza - autyzm. Trzeba porzucić marzenia 
o wspaniałej przyszłości i zacząć myśleć co bę-
dzie jutro, co zrobić aby dziecku pomóc, otoczyć 
je właściwą opieką oraz wsparciem.

Większość specjalistów twierdzi, że dziecko 
„wyrośnie z tego”, że nie ma się czym martwić. 
Inni, zwłaszcza o długim stażu zawodowym, 
przejawiają szczególną postawę wobec auty-
zmu, twierdząc, że takie zaburzenie w ogóle nie 
istnieje lub jest nadzwyczaj rzadkie. Uważają, że 
diagnoza bywa „wymuszana” przez rodziców , nie 
mogących pogodzić się z tym, że ich dziecko jest 
upośledzone umysłowo.

Autyzm należy do całościowych zaburzeń 
rozwoju. Jego początkowe oznaki pojawiają się 
w ciągu pierwszych 36 miesięcy życia dziecka, 
zazwyczaj niepostrzeżenie. Dziecko stopniowo 
wycofuje się z kontaktów z innymi osobami, 
staje się „zamknięte i obce”. Może także prze-
jawiać m.in. nadpobudliwość ruchową, agresję, 
nadwrażliwość na bodźce słuchowe i dotykowe.  
W rzeczywistości nie istnieje żaden symptom 
charakterystyczny wyłącznie dla autyzmu. 
O specyfice autyzmu przesądza współwystępo-
wanie określonych zaburzeń. 

Rozwój dzieci dotkniętych autyzmem jest nie-
harmonijny. Obok znacznych zaburzeń i deficy-
tów w określonych obszarach, występują funkcje 
dobrze, a nawet nadzwyczaj dobrze rozwinięte. 
Sprawiając wrażenie, że nie potrafią poradzić sobie 
z najprostszymi życiowymi zadaniami, wykazu-
ją dużą inteligencję i zdolności wystarczające do 
rozwiązania skomplikowanych problemów. Znane 
są niezwykłe zdolności pamięciowe, arytmetycz-
ne, muzyczne czy plastyczne niektórych z nich. 
Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, iż w dzieciach 
tych - mimo stwierdzanego u większości z nich 
upośledzenia umysłowego - drzemie ogromny 
potencjał. Problemem jest, jak potencjał ten 
uruchomić, by służył możliwie najlepiej osobie 
dotkniętej autyzmem. 

Do grupy ryzyka ze względu na możliwy autyzm 
należą: 
- dzieci posiadające starsze rodzeństwo z auty-
zmem, 
- dzieci o znacznie opóźnionym rozwoju mowy 
(które nie zaczęły gaworzyć do 12 miesiąca ży-
cia, nie budują prostych dwuwyrazowych zdań 
w wieku 24 miesięcy), nie potrafią powiedzieć, 
czego chcą, sprawiają wrażenie głuchych, bo nie 
reagują na kierowane do nich komunikaty - nawet 
na własne imię, nie które używały niegdyś kilku 
słów, ale zaprzestały posługiwać się nimi,
- dzieci z problemami w rozwoju społecznym 
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BARAN 21.03.- 20.04.
Dokończ zaczęte sprawy i przedsięwzięcia. Nie podej-
muj się nowych obowiązków. Dobry czas na spotkania 
rodzinne i zaległe wizyty u znajomych. Osoby samotne 
mają szansę na poznanie kogoś interesującego.
BYK 21.04.- 21.05.
W tym tygodniu znaczny przypływ gotówki. Pieniądze prze-
znacz jednak na rzeczy potrzebne i takie, które będą użyteczne. 
Musisz poważnie pomyśleć o swoim zdrowiu i kondycji. 
BLIŹNIĘTA 22.05.- 21.06. 
Zdobędziesz uznanie szefa. Swoją inteligencją i umiejęt-
nością postępowania zjednasz sobie współpracowników i 
przekonasz do swoich racji. W życiu rodzinnym czeka Cię 
dużo miłych i radosnych chwil.
RAK 22.06.- 22.07.
Dobry czas na wszelkie zmiany i te zawodowe, i osobiste. 
Możesz śmiało zaryzykować i zmienić pracę lub podjąć się 
dużej inwestycji, np. budowy domu. Spotkasz osobę, która 
zrobi na Tobie duże wrażenie i być może zostanie Twoim 
przyjacielem na długie lata. 
LEW 23.07.- 22.08.
Uważaj jak wydajesz pieniądze. Musisz zacząć oszczędzać. 
Wokół Ciebie nie wszystkie osoby są Ci życzliwe. Więc w 
pracy przyłóż się do wykonywanych obowiązków. Dobry 
moment na wyjaśnienie nieporozumień rodzinnych. 
PANNA 23.08.- 22.09.
Czeka Cię dużo pracy i na pewno nie odpoczniesz w tym tygo-
dniu. Dzięki dobrej kondycji i przypływowi energii dasz sobie radę, 
ale potem znajdź czas na relaks. Z rodziną będziesz w dobrych 
relacjach i to także ułatwi Ci pokonanie nawału pracy. 
WAGA 23.09.- 22.10.
W pracy zwykła rutyna, ale nie daj się wykorzystywać przez 
współpracowników. Nie ponosisz odpowiedzialności za ich błędy. 
Postępuj bardzo rozważnie i nie ufaj każdemu. Zrozumienie znaj-
dziesz w gronie rodzinnym. Zaplanuj spotkanie z przyjaciółmi. 
SKORPION 23.10.- 21. 11.
Dobry czas na rozwijanie i podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych. Może wybierzesz się w podróż służbową. W tym tygo-
dniu śmiało podpisuj dokumenty i załatwiaj sprawy urzędowe. 
W domu panuj nad swoją zazdrością i złym humorem. 
STRZELEC 22.11.- 21.12.
Uważaj, co mówisz i jak postępujesz. Możesz kogoś urazić i 
zniechęcić do siebie. Nie łatwo będzie potem nadrobić straconą 
pozycję. Nie ufaj nowym znajomym, którzy proponują Ci „złoty 
interes”, bo możesz stracić sporo gotówki. 
KOZIOROŻEC 22.12.- 19. 01. 
W pracy zmiany, ale na szczęście nie dotyczą Ciebie. Możesz 
liczyć na małą podwyżkę, ale nie wydawaj od razu tych pie-
niędzy. Będziesz czuć się trochę osłabiony, ale nie oznacza to 
choroby, tylko chwilowe przemęczenie. Zadbaj o kondycję, 
uprawiając jakiś sport.
WODNIK 20.01.- 18.02.
Wyjaśnią się sprawy, na rozwiązanie, których tak długo czekałeś. 
Jest szansa, że będzie to z finansową korzyścią dla Ciebie. Dobry 
okres w życiu rodzinnym. Pełne zrozumienie i akceptacja oraz 
chęć pomocy w każdej, nawet błahej kwestii.

RYBY 19.02.- 20.02.
Nie reaguj zbyt nerwowo i pochopnie na sytuacje stresowe 
w pracy. Wycisz się i uspokój, bo możesz mieć kłopoty ze 
zdrowiem. Zacznij regularnie uprawiać sport lub choćby 
systematycznie spaceruj. W życiu rodzinnym także nie-
najlepiej. 

H O R O S K O P
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
Piłka nożna

Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w Kon-
kursie POEZJI ROSYJSKIEJ na etapie gminnym. Elimi-
nacje odbędą się w dniu 24.05.2004r. o godz.10.00 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
REGULAMIN KONKURSU

I. UCZESTNICY:
Uczniowie gimnazjum klas I-III gminy Nasielsk.
II. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie uczniów poezją rosyjską.
2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji.
3. Poznanie życia i twórczości poetów rosyjskich.
4. Analiza i interpretacja wiersza w oryginale.
5. Wyrabianie nawyków poprawnej akcentacji i intonacji rosyjskiej.
III. WYMOGI KONKURSOWE:
- Uczeń przygotowuje wiersz dowolnego poety rosyjskiego (dowolnej 
długości) w oryginale.
- Do eliminacji gminnych przechodzi 5 najlepszych uczestników konkursu 
szkolnego.
Jury będzie oceniało umiejętność stosowania zasad:
- artykulacji,
- akcentacji, 
- intonacji.
Zgłoszenia należy kierować do Zespołu Szkół Nr 1 w Nasielsku do 
20.05.2004r. tel. 691-25-15

POWODZENIA
Organizator konkursu: 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

UWAGA KONKURS!!!

SZCZĘŚLIWE ZWYCIĘSTWO
W sobotę, 1 maja, Żbik Nasielsk podejmował 
zespół Korony Ostrołęka. Poziom, jaki zapre-
zentowały obie drużyny przypominał mecz 
drużyn B klasy. Na boisku zobaczyliśmy typową 
„kopaninę na uwolnienie”. Niestety nasz zespół 
zaprezentował słabą formę. Kibiców raziło złe 
ustawienie taktyczne zawodników.

Zwycięstwo naszej drużynie zapewnił w 87 
minucie Mariusz Krzyczkowski, po dokład-
nym podaniu Eresaby. Sukces cieszy, ale styl 
w jakim został odniesiony pozostawia wiele do 
życzenia. 

Nasuwają się pytania: czy trener jest w stanie 
przywrócić naszym zawodnikom formę, jaką 
prezentowali na początku rundy wiosennej oraz 
w spotkaniach sparingowych?, czy wszyscy 
zawodnicy wkładają maksimum zaangażowania 
w grę w naszym zespole? 

Nad odpowiedziami na te pytania powinien po-
ważnie zastanowić się trener i zarząd klubu. Cie-
kawe jak wypadnie nasza drużyna w najbliższych 
meczach z Radomiakiem i Kasztelanem Sierpc.

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 22 kolejki

MLKS ŻBIK NASIELSK : KORONA HID OSTROŁĘKA 1:0
ULKS CIÓŁKOWO - STOCZNIOWIEC PŁOCK 1:3
OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA – MAZOWSZE PŁOCK 0:0
BORUTA KUCZBORK - LEGIONOVIA II LEGIONOWO 3:0
SKRA DROBIN - KASZTELAN SIERPC 3:3
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI - PIAST ZAP PIASTÓW 0:1
MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI : MKS CIECHANÓW 2:1
TĘCZA 34 PŁOŃSK - GKS STRZEGOWO 4:3
Mecz zaległy z 19 kolejki

PIAST ZAP PIASTÓW - ULKS CIÓŁKOWO 0:2

TABELA PO 22 KOLEJCE 
1. MLKS ŻBIK NASIELSK 22 51 59:25
2. PIAST ZAP PIASTÓW 22 46 53:27
3. BORUTA KUCZBORK 22 46 50:28
4. MAZOWSZE PŁOCK 22 41 50:20
5. KASZTELAN SIERPC 21 39 53:33
6. LEGIONOVIA II LEGIONOWO 22 36 42:32
7. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ. 22 35 38:37
8. TĘCZA 34 PŁOŃSK 22 33 47:34
9. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI 22 33 40:24
10. KORONA HID OSTROŁĘKA 22 33 43:50
11. SKRA DROBIN 22 25 45:45
12. MKS CIECHANÓW 22 22 40:57
13. STOCZNIOWIEC PŁOCK 22 18 25:59
14. GKS STRZEGOWO 21 16 38:67
15. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA 22 14 19:57
16. ULKS CIÓŁKOWO 22 10 26:67

fot. M. Stamirowski
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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, SZY-
BERDACH, SZER. ZDERZAKI TEL. 022 686 55 21

Wynajmę samodzielne mieszkanie na kwaterę pracowni-
czą 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

W schronisku w Chr-
cynnie czeka na no-
wych, dobrych panów
Uroczy, 3-miesięczny szcze-
niaczek tęskniący za małym, 
przytulnym domkiem.

tel. (022) 784-05-34 
 (022) 774-27-71

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

KOMUNIKAT
o zgłaszaniu kandydatów 

do obwodowych komisji wyborczych
Informuję, iż pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który uzy-
skał 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 obwodo-
wych komisji wyborczych powoływanych w Gminie Nasielsk. Osoba 
dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgło-
szenia 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 We-
wnętrznych 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).

Urząd Miasta w Mławie po raz pierwszy jest organizatorem jedynego 
w swoim rodzaju Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła pod nazwą „Jarmark Woj-
ciechowy”, który odbędzie się 30 maja br. (niedziela) w trakcie głównych 
obchodów święta naszego miasta - 575 rocznica uzyskania praw miejskich.

Jarmark Wojciechowy jest zaplanowany, aby docenić i zaprezentować doro-
bek twórców i rzemieślników związanych z tradycją, obyczajem i obrzędem 
oraz drobnych przedsiębiorców, wytwarzających produkty adresowane do 
osób poszukujących rzeczy niepowtarzalnych, wyróżniających się pięknem 
i oryginalnością.

W Jarmarku Wojciechowym może wziąć udział każdy, kto zajmuje się 
wytwarzaniem nawet małych dzieł sztuki.

Deklaracja udziału w Jarmarku następuje po wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej miasta Mławy 
www.mlawa.um.gov.pl.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Inwe-
stycji i Promocji Urzędu Miasta w Mławie, tel. 0-23 65456 80, 
e-mail: info@mlawa.um.gov.pl.

Jarmark Wojciechowy 
w Mławie
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Miejsce na reklamę

Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43



Kino NIWA 
ZAPRASZA

14 - 16 maj godz. 18.00
„KILL BILL Vol.2”

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; Natha-
niel Parker - Edward Gracey; Terence 
Stamp - Ramsley; Jennifer Tilly - Ma-
dame Leota; Wallace Shawn - Ezra

Zajmujący się handlem nierucho-
mościami Jim Evers (Eddie Murphy) 
wraz ze swą żoną Sarą otrzymuje nie-
zwykle korzystną propozycję zakupu 
zabytkowej rezydencji w Luizjanie. Na 
zaproszenie ekscentrycznego wła-
ściciela, Edwarda Gracey’a, razem z 
dziećmi jadą obejrzeć dom. Okazuje się, że domostwo jest zamieszkane 
przez 999 duchów, a Sara związana jest z ciążącą nad nim klątwą.

Zespół „Multanki” z Pianowa swoim śpiewem ubarwił 
I Miejsko - Gminne Wybory Miss Nastolatek i Małej Miss, 
które odbyły się pod koniec kwietnia w Nasielsku. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy dwie piosenki „Pieg na nosie” i „Do 
łezki łezka”.21 - 23 maj godz. 18.00

„Hidalgo - Ocean ognia”
Hidalgo (USA, 2003). 
Akcja/Przygodowy. Czas 133 min.
Reżyseria:  Joe Johnston 
Scenariusz:  John Fusco
Stany Zjednoczone, lata 90. XIX wie-
ku. Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen), 
doświadczony kurier słynnej poczty 
konnej Pony Express dowiaduje się o 
niezwykłym wyścigu zwanym „Oce-
an Ognia”, organizowanym w Arabii 
Saudyjskiej przez bogatego szejka. 
Zaproszony do udziału w rywalizacji i 
skuszony wysoką nagrodą, postanawia 
wraz ze swym wiernym wierzchowcem 
– mustangiem Hidalgo – wziąć w niej 
udział. Wyścig liczy 3000 mil, a jego 
trasa wiedzie przez pustynne tereny...

Kill Bill Vol. II (USA, 2004). Akcja. 
Czas 111 min.
Reżyseria:  Quentin Tarantino. 
Scenariusz:  Quentin Tarantino
Po zamordowaniu dwóch pierw-
szych osób z “listy śmierci” - O-Ren 
Ishii i Vernity Green, Panna Młoda 
kontynuuje vendettę. Celem tej 
krwawej podróży jest wyśledzenie 
i zgładzenie pozostałych z szajki 5 
płatnych zabójców: Elle Driver, Bud-
da i w końcu Billa. Jednak plan nieco 
się komplikuje kiedy Panna Młoda 
dowiaduje się, że jej córka, którą 
uważała za zmarłą, jednak żyje...

Proszę wsiadać drzwi 
zamykać...

FOTO-HUMOR


