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Wnioski o dopłaty
- tylko do 15 czerwca
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DNI NASIELSKA
18 - 20 czerwca

W sobotę 19 czerwca na boisku przy Szkole
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbędzie się „Parafiada” organizowana
przez księży z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.
Będzie ona trwać od godz. 11.00 do 22.00,
a w programie m.in. kiermasze, stoiska handlowe, gastronomia, turniej piłki nożnej ministrantów, wyścig kolarski, gry, zabawy i konkursy
dla dzieci, „Biesiada Lwowska”, koncert Tomka
Kamińskiego oraz – na zakończenie – zabawa
taneczna.
Ostatni dzień „Dni Nasielska” (niedziela 20
czerwca) rozpocznie Msza św. w kościele
św. Wojciecha w Nasielsku o godz. 12.00
w intencji wszystkich mieszkańców Gminy
Nasielsk. Od godz. 13.15 na Stadionie Miejskim
w Nasielsku przy ul. Sportowej trwać będzie
dalsza część festynu. W programie przewidziano
m.in. występy dzieci i młodzieży z nasielskich
szkół, wręczenie nagród Burmistrza Nasielska
najlepszym uczniom szkół z terenu Gminy Nasielsk, obchody 40-lecia MLKS „Żbik Nasielsk”
(w tym wręczenie nagród zasłużonym działaczom i sportowcom oraz towarzyski mecz „Żbika”), występ laureatów „Gwiazdora”, nasielski
hip-hop, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
w „Dniach Nasielska” oraz występ gwiazdy,
polskich Beatlesów – zespół ŻUKI. Rozstawione
będą stoiska handlowe, ogródki piwne, gastronomia. Na placu targowicy rozstawione będzie
wesołe miasteczko. „Dni Nasielska” zakończy
zabawa taneczna.
Szczegółowy program „Dni Nasielska” zostanie podany do wiadomości w późniejszym
terminie na łamach „Życia Nasielska” i na
plakatach.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do wzięcia
udziału w „Dniach Nasielska” poprzez prezentację swojej firmy w formie stoiska handlowego. Szczegółowych informacji w tym zakresie
udziela Pan Radosław Kasiak, Wydział Rozwoju
Regionalnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, I piętro, pokój nr 15,
tel. (0-23) 691-25-74 wew. 15.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

A TAK BAWILIŚMY SIĘ PRZED ROKIEM

Informuję, iż
w dniach 1820 czerwca
br. odbędzie
się
tradycyjny festyn
„Dni
Nasielska”. Uroczyste
otwarcie „Dni Nasielska” nastąpi w piątek
18 czerwca o godz. 19.00 w sali kina „Niwa”
w Nasielsku, które to otwarcie uświetni wieczór
poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu
„Czerwony Tulipan” z Olsztyna.
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To ostatni miesiąc na składanie wniosków o dopłaty unijne dla rolników

Z

a niespełna miesiąc upływa
termin składania wniosków
o dopłaty bezpośrednie. Gmina
Nasielsk obejmuje swym zasięgiem miasto i 65 sołectw. Głównym
problemem naszego członkostwa
w Unii Europejskiej jest ewidencja
gospodarstw rolnych i związane
z nią dopłaty bezpośrednie. Wszyscy rolnicy mają jednakowe szanse na uzyskanie dopłat, ale czy
wszyscy tę szansę wykorzystają?
Cały czas trwa kampania informacyjna.
W ostatnim czasie zostało przeprowadzonych wiele szkoleń dla rolników.
Mieszkańcy gminy mogli skorzystać
z fachowych porad ekspertów. Obecnie
w budynku Urzędu Miejskiego dyżurują
przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Do 25 czerwca 2004r. w poniedziałki, wtorki i piątki
w godz. 8-16 oddelegowani pracownicy
ARiMR udzielają wszelkich niezbędnych
informacji.
Na ok. 2200 gospodarstw rolnych, wnioski
rejestracyjne złożyło ok. 600 gospodarstw,
co stanowi ok.27%. Do Powiatowego Biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Zespłół Szkół w Pomiechówku przy ul. Ogrodniczej 6), wpłynęło nieco ponad 60 wniosków
- czyli niecałe 3% gospodarstw.

Przypominamy zatem najważniejsze informacje:
20 maja 2004r. – upłynął termin składania

Znikające kosze
- W Nasielsku kosze uliczne są
ustawione jeden obok drugiego, a
u nas są zaledwie trzy. Kiedyś przy
naszej ulicy stało ich więcej. Zniknęły. Były słabo przymocowane i
chuligani je po prostu zniszczyli.
Jeszcze jeden taki zdewastowany kosz stoi przy targowisku
– mówi pani Anna, mieszkanka
Pieścirogów. – W mieście też je
niszczą, ale zawsze ustawiane sąnowe dlaczego
o nas zapomniano? - pyta.
Przy ulicy Kolejowej w Pieścirogach ustawiono
kilka koszy ulicznych. Teraz zostało ich tylko
trzy: jeden przy szkole, jeden za zakrętem - ten
jest mocno przymocowany i jeden uszkodzony,
przy targowisku. To zdecydowanie zbyt mało dla
mieszkańców tej okolicy. Jeśli nie ma koszy to papierki po cukierkach, lodach lądują na chodniku
lub w ogródkach.
Szkoda, że zabierając zniszczone pojemniki nie
pomyślano o nowych, przecież tą trasą wędruje
codziennie do szkoły, czy stacji PKP wiele osób. A
może by tak pomyśleć o współpracy z policją i za
niszczenie mienia publicznego karać chuliganów
mandatami.

MK

wniosków o wpis do ewidencji producentów,
15 czerwca 2004r. – ostatni dzień składania
wniosków o dopłaty powierzchniowe,
do 25czerwca – w budynku Urzędu Miejskiego (sala nr 13), pracownicy ARiMR udzielają
pomocy i informacji.
Ponadto codziennie (od poniedziałku do

piątku) w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
pok. nr 12 I piętro, tel. (0-23) 6912 527, można uzyskać informacje dotyczące finansowania gospodarstw rolnych ze środków Unii
Europejskiej.
To już ostatni miesiąc! Skorzystajcie Państwo
z tej szansy!
Małgorzata Rosłońska
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Pamięć i modlitwa
Odarte z kory drzewo, płonące znicze
i napis „Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” – to przerażający i smutny widok, który już na
stałe wpisał się w pejzaż spokojnego
Psucina. Porażająca jest świadomość,
że w tym miejscu zostało przerwane
życie trojga osób. Zapłacili najwyższą
cenę za to, że byli młodzi i szczęśliwi.
Ludzie zastanawiają się nad powodem
wypadku. I choć nikogo nie było na
miejscu zdarzenia, to jedni mówią o
brawurze, drudzy o czymś innym. Jednak, cokolwiek by nie było przyczyną
tego wypadku – Oni powinni żyć, nie
zasłużyli na tak okrutną karę. Przypominam sobie, jak blisko 30 lat temu, w
wieku 16 lat, zdałem egzamin na prawo
jazdy. Wydawało mi się wtedy, że u stóp
mam cały świat. Duma i pewność siebie
brały górę nad rozsądkiem. Wsiadając
do samochodu zapominałem o teorii,
którą wtedy, jeszcze nie tak dawno,
wpajano mi na kursie. Znaki drogowe
traktowałem tylko jako ozdobę poboczy. Tak było do czasu pierwszej stłuczki. To był prawdziwy kubeł zimnej wody.
Po niej nastąpił okres lęku, opamiętania
i pokory. I tak już zostało do dziś. Los dał
mi wtedy szansę ...

Codziennie przejeżdżam drogą przez
Psucin. Zwalniam przy tym smutnym drzewie.
Widzę jak inni kierowcy postępują podobnie.
Myślę wtedy, że Ich śmierć to przestroga dla in-

nych, że dzięki temu drzewu, w tym miejscu, nie
będzie już więcej podobnych tragedii, że oddając
swoje życie uratowali wiele innych. Te płonące
lampki niech będą dla nas wszystkich symbolem

lęku, opamiętania i lekcją pokory. A im już tylko
nasza pamięć i modlitwa.

Dariusz Panasiuk

Dziękujemy Panu za flagę Nasielska
Niedawno, do kina NIWA, mieszkaniec Nasielska przyniósł flagę. Symbol miasta był wyprany, wyprasowany
i złożony w kostkę. Nie byłoby w tym
nic dziwnego – wszak tam był nasz
herb i nasze miejskie barwy, a tym,
jak wiadomo, należy się najwyższy
szacunek – gdyby nie fakt, że flaga
została uratowana przed zniszczeniem. Okazało się bowiem, że dzień
wcześniej ów mieszkaniec znalazł
flagę w śmieciach. Z jego opowiadania wynikało, że była zdewastowana
– brudna i pognieciona. Zmiętoszoną
ktoś wrzucił do śmieci. Nie wypada
nam opisać tego „kogoś” i komentować jego zachowania – choć na język
ciśnie się mnóstwo słów. Jesteśmy
natomiast pełni podziwu dla mieszkańca Nasielska, który zachował się
godnie. Bezinteresownie, skromnie i
w ciszy po prostu odniósł flagę, bo
jak przypuszczał, mogła być zdjęta
właśnie z budynku kina. Największe słowa uznania i podziękowania
dla anonimowego, skromnego, ale
dla nas Największego Mieszkańca
Nasielska.
Dariusz Panasiuk
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Wycinka drzew
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Od środy, 12 maja, prowadzona jest wycinka olbrzymich drzew rosnących
w pasie drogowym przy ul. Kolejowej w Pieścirogach. O usunięcie kilkunastu drzew rosnących wzdłuż tej ulicy mieszkańcy starali się już od dawna.

fot. M. Stamirowski

Starań było co niemiara i trwały już od kilku lat. Sołtysa
wspierał proboszcz miejscowej parafii ks. J.Majewski
i T.Skrzynecka, dyr. Zespołu Szkół, a jednocześnie
radna powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy
Pieścirogów.

fot. M. Stamirowski

Największe i najstarsze topole, których konary rozpościerały się nad ulicą
i nad terenami do niej przylegającymi, należącymi do szkoły czy kościoła,
stwarzały realne zagrożenie dla ludzi.
- To bardzo kruche drzewa. Podczas każdej wichury ich gałęzie łamały się
spadały na chodnik, jezdnię uniemożliwiając przejazd. Niejednokrotnie
trzeba je też było uprzątać ze szkolnego boiska i przykościelnego placu. To
cud, że dotąd nie zdarzyła się jeszcze tragedia, przecież taki konar mógł
spaść na samochód, przechodzących tędy ludzi. Drzewo mogło się przewrócić na budynek – mówi Zenon Wiśniewski, sołtys wsi Pieścirogi Nowe.
– Poza tym wśród gałęzi przebiega linia energetyczna, która w każdej chwili
może zostać uszkodzona. Rozpoczęliśmy więc starania o usunięcie tych
drzew przede wszystkim w trosce o nasze bezpieczeństwo – dodaje.

ZAPROSZENIE
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru,
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku
uprzejmie zaprasza

wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nasielsk
w dniu 30.05.2004 roku
na uroczystą mszę świętą o godz. 12.00,
na której odbędzie się wyświęcenie sztandaru
oraz przekazanie ornatu
jako daru strażaków z Nasielska

z okazji 100-lecia powstania

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku
Prezes Zarządu
Tadeusz Bielecki

Prośby o usunięcie drzew wpływały do starostwa
powiatowego w Nowym Dworzec Maz. od 2001
roku. Informacja na ten temat dotarła także do urzędu marszałkowskiego, gdzie oprócz pisma przesłano
dokumentację fotograficzną. Urząd marszałkowski
sprawę odesłał do załatwienia według kompetencji
do starostwa powiatowego. Interwencje mieszkańców nie pozostawały bez odzewu i wielokrotnie
podcinano drzewa, usuwając stare lub zagrażające
bezpieczeństwu przechodniów gałęzie. Jednak termin likwidacji drzew
odkładano na później tłumacząc się, a to brakiem funduszy, a to brakiem
odpowiednich pozwoleń.
W końcu udało się. Wycinki na zlecenie zarządcy drogi, czyli starostwa
powitowego w Nowym Dworze Maz., dokonuje prywatna firma.

MK

SYLWETKI

Andrzej Zawadzki

Magister historii. Długoletni nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 2.
Współzałożyciel Życia Nasielska.
W ogłoszeniu wyborczym, które ukazało
się w 103 numerze Życia Nasielska pisał,
że: „Gdyby został wybrany do Rady Miejskiej
chciałby między innymi działać na rzecz:
- budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków,
- budowy ulic w osiedlach domków jednorodzinnych,
- poprawy warunków życia w budynkach
komunalnych,
- bezpieczeństwa,
- poprawy estetyki miasta,
- zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków do zdobywania wiedzy,
- wspierania tych, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej lub przeżywają chwilowe trudności,
- logicznego i uczciwego rozporządzania finansami publicznymi.”
Radny A. Zawadzki odmówił naszemu współpracownikowi udzielenia informacji
na swój temat (jako jedyny spośród 15 radnych). Dlatego, w celu przybliżenia
jego sylwetki naszym Czytelnikom, do zredagowania powyższego tekstu wykorzystaliśmy ogłoszenie wyborcze, które ukazało się w naszym piśmie (Życie
Nasielska nr 10/103 październik 2002).

Red.
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Idą ciężkie czasy dla okradających krajowe zapasy
M

ądry Polak po szkodzie – miejmy być nie mniej niż pięć procent przechowywanadzieję, że jeszcze mądrzejszy nego ziarna.
w Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwo, które chce usługowo przechoPrzejęcie unijnych zasad przechowywania zbóż, wywać zboże w ramach zapasów interwencyjnych
stanowiących zapasy interwencyjne, niewątpliwie musi najpierw złożyć swoją ofertę w Agencji Rynprzyczyni się do powstrzymania niekontrolowanego „wyparowywania” ziarna z magazynów, a z tym zjawiskiem, w
ostatnich latach, mieliśmy
dość często do czynienia.

dowodami dokonanych operacji magazynowych
– potwierdzającymi dostawy ziarna lub wydanie
ziarna z magazynu interwencyjnego.
W rocznym raporcie inwentaryzacyjnym o stanie
zapasów muszą być podane ilości znajdujące się

Jak twierdzili właściciele magazynów, w których stwierdzono
„parowanie” – nikt nie kradł
– w związku z tym można
śmiało przyjąć założenie, że
była to typowa reakcja chemiczna.
Jednak Polska musi być
przygotowana również na
przeciwstawianie się zjawisku
złodziejstwa.
Czego jak czego, ale braku skutecznego nadzoru i biurokracji
Unii zarzucić nie można.
I jak już jesteśmy w jej strukturach, to musimy być tacy
jak „Oni” – bezlitośni dla
ewentualnych zbożowych
oszustów, bez względu na ich
zapatrywania polityczne lub
zawartość portfeli. Nie będzie
litości nawet dla magazynierów z poselskimi immunitetami. Muszą czuć, że ktoś patrzy
im na ręce i – co najważniejsze
– od czasu do czasu – zagląda do elewatorów. Kontrole
magazynów będą przeprowadzane w dowolnym czasie
danego roku gospodarczego,
ewentualnie znienacka, bez
wcześniejszego informowania
o tym przedsiębiorstwa przechowalniczego.
Właściciel magazynów, w których są przechowywane zapasy interwencyjne zbóż, musi cały czas
monitorować ich stan oraz warunki, w jakich
ziarno jest składowane. Musi przy tym prowadzić
komputerowy rejestr wszystkich operacji magazynowych. Przedsiębiorstwo całkowicie odpowiada
nie tylko za ilość, ale również za jakość zboża.
Aktualny rejestr wszystkich magazynów, w których jest zboże przyjęte na zapasy interwencyjne
prowadzi Agencja Rynku Rolnego. Ponadto musi
ona dysponować, o każdej porze dnia i nocy,
wszelkimi niezbędnymi informacjami, które pozwolą błyskawicznie i precyzyjnie określić ilość
przechowywanych zbóż w każdym magazynie
„interwencyjnym” na terenie całego kraju.
Pracownicy Agencji będą musieli częściej
„wypuszczać” się w Polskę. Otóż, w każdym
magazynie, przynajmniej raz w roku, będą
sprawdzać ilość składowanych zbóż. Zgodnie
z zasadami prawa Unii Europejskiej powinno to

ku Rolnego. Po ewentualnym przyjęciu oferty,
Agencja przeprowadza skrupulatną kontrolę
(zwaną kontrolą autoryzacyjną) obiektów
przechowalniczych. Jeżeli to, co pokaże firma,
będzie odpowiadać unijnym wymaganiom i
kontrolerzy nie będą mieli żadnych zastrzeżeń, wówczas przedsiębiorstwo uzyska zgodę
na przechowywanie zapasów interwencyjnych,
o czym fachowcy mówią, że uzyska autoryzację.
Firma, z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług przechowalniczych jest zobowiązana
przez ARR do prowadzenia rzetelnej i szczegółowej dokumentacji. Tylko wtedy będzie możliwe
stałe ocenianie i kontrolowanie stanu zapasów
ziarna. Jednym słowem – czy jest tyle, ile być
powinno i czy nieprzyjemnie nie pachnie.

w danym magazynie z precyzyjnym wskazaniem
poszczególnych rodzajów zbóż oraz miejsc ich
przechowywania. Bardzo ważne jest również podanie roku zbioru, z którego pochodzi ziarno.
Uczciwe i pracochłonne zajęcie z prowadzeniem
dokumentacji opłaca się. Bowiem po przesłaniu
papierów do Agencji Rynku Rolnego następuje
upragnione wyliczenie należności za przechowywanie ziarna. Zapłata jest naliczana przedsiębiorstwu raz w miesiącu.

Unijne przepisy, w wypadku przechowywania zapasów interwencyjnych zbóż, mogą się okazać
zbawienne dla naszej gospodarki. Być może uda
się wreszcie wyeliminować z polskiego rynku
„specjalistów od parowania ziarna”, którzy każdego roku naciągali Skarb Państwa na olbrzymie
kwoty. Uciążliwa biurokracja , częstsze kontrole
Dokumentacja, sporządzona przez przedsiębior- – czyli wszystko to, na co tak często narzekamy
stwo, będzie przesyłana do Agencji Rynku Rolne- mówiąc o Unii Europejskiej – w tym przypadku
go. Będą to raporty: bieżące, miesięczne i roczne. - są w pełni uzasadnione.
Między innymi o zmianach w stanie zapasów z
Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk
dołączonymi kopiami dokumentów, które będą
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Na WR-SRH w Broniszach duży popyt na białe kwiaty, są już krajowe truskawki
Kwiaciarnie kupują kwiaty i dodatki dekoracyjne
do przygotowania wianków i bukietów pierwszokomunijnych. Bardzo modne jest ozdabianie
stołów kompozycjami z białych kwiatów. Hurtowe ilości tych kwiatów kupowane są do dekoracji
kaplic i kościołów.

Bardzo bogata i atrakcyjna cenowo jest oferta
roślin rabatowych i balkonowych, co powoduje spore zainteresowanie
kupujących. W sprzedaży są znane i popularne
aksamitki, niecierpki,

Najbardziej poszukiwane są białe stokrotki, konwalie, mieczyki, lewkonie, chryzantemy Santini.
Bukiet białych stokrotek kosztuje na Rynku od
2,5 złotego do 3 złotych. Jest to prawie 2 zł wię-

OWOCE KRAJOWE
opakowanie
gruszki Konferencja
gruszki Lukas
gruszki Paten
jabłka Alwa
jabłka Boiken
jabłka Cortland
jabłka Elstar
jabłka Gala
jabłka Gloster
jabłka Jonagold
jabłka Jonagored
jabłka Jonica
jabłka Ligol
jabłka Lobo
jabłka Sampion
orzechy laskowe
orzechy włoskie
truskawki kraj

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Warzywa Krajowe

cej niż płaci się za bukiet
kolorowy.

Cena
Cena
min.
max
4,50 zł 6,00 zł
2,80 zł 3,30 zł
2,80 zł 3,30 zł
1,50 zł 2,00 zł
1,25 zł 1,66 zł
1,50 zł 1,86 zł
1,20 zł 1,66 zł
1,50 zł 1,86 zł
1,20 zł 1,66 zł
1,66 zł 2,00 zł
1,66 zł 2,00 zł
1,50 zł 1,86 zł
1,86 zł 2,50 zł
1,50 zł 1,86 zł
1,66 zł 2,33 zł
7,00 zł 9,00 zł
2,00 zł 3,00 zł
14,00 zł 17,00 zł

boczniaki
botwina
buraki ćwikłowe
buraki ćwikłowe młode
cebula biała
cebula czerwona
cebula ze szczypiorem
cykoria
czosnek
fasola jaś karłowy
fasola szparagowa - kraj
kalafiory - kraj
kalarepa - kraj
kapusta biała
kapusta biała młoda
kapusta czerwona
kapusta kwaszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew - kraj
marchew młoda - kraj
natka
ogórki gruntowe
ogórki kwaszone
ogórki małosolne
ogórki spod osłon krótkie - kraj
pieczarki
pietruszka
pomidory spod osłon - kraj
pory - kraj
rzodkiewka
sałata karbowana - kraj
sałata lodowa - kraj
sałata masłowa - kraj
seler
szczypiorek
szparagi
szpinak
włoszczyzna
włoszczyzna młoda
ziemniaki Irga
ziemniaki młode - kraj

surfinie, pelargonie
oraz nowe ciekawe
odmiany wiszących
gatunków: bakopa i
bidens.
Od tego tygodnia jest
w sprzedaży peonia,
która zwykle nie występuje o tej porze.

opakowanie
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
sztuka
kg
kg
sztuka
sztuka
kg
sztuka
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
pęczek
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
sztuka
sztuka
sztuka
kg
pęczek
kg
kg
sztuka
kg
kg
kg

Cena min.
6,00 zł
1,00 zł
0,30 zł
1,00 zł
0,95 zł
1,00 zł
0,80 zł
6,00 zł
0,28 zł
4,50 zł
22,00 zł
1,80 zł
0,80 zł
0,16 zł
1,40 zł
0,40 zł
1,00 zł
1,50 zł
1,30 zł
0,70 zł
0,40 zł
3,00 zł
0,60 zł
4,50 zł
2,00 zł
7,50 zł
3,30 zł
4,00 zł
1,50 zł
3,80 zł
2,00 zł
0,80 zł
0,90 zł
3,00 zł
1,00 zł
2,40 zł
0,75 zł
10,00 zł
4,00 zł
1,40 zł
2,00 zł
0,38 zł
5,50 zł

Cena max
10,00 zł
1,80 zł
0,40 zł
1,50 zł
1,33 zł
1,40 zł
1,00 zł
7,00 zł
0,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
2,30 zł
1,30 zł
0,20 zł
2,00 zł
0,55 zł
1,20 zł
2,00 zł
1,66 zł
0,88 zł
0,80 zł
3,50 zł
0,75 zł
5,50 zł
2,40 zł
8,50 zł
3,66 zł
4,80 zł
2,00 zł
4,25 zł
2,80 zł
1,30 zł
1,25 zł
3,66 zł
1,25 zł
3,00 zł
0,93 zł
12,00 zł
5,00 zł
1,60 zł
2,50 zł
0,45 zł
6,00 zł

Tanie są cięte kwiaty z upraw gruntowych. Żonkile
można kupić po 10 groszy za sztukę, tulipany po
20 groszy.
Z dodatków kwiatowych najtańszy jest asparagus
plumosus – od 40 groszy do 1 złotego 80 groszy
za sztukę. Chętnie kupowane są liście anturium
(0,60 zł – 0,80 zł za sztukę) oraz liście filodendrona, używane do kompozycji florystycznych.

ciąg dalszy na str. 8
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Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

UPAŁY

Upał to intensywne oddziaływanie promieni
słonecznych na nas i nasze otoczenie. Zjawisku
temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza,
często przekraczająca 30 stopni Celsjusza.
Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia
termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm
przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów,
należy zapoznać się ze sposobami postępowania
w czasie ich wystąpienia.

PRZED WYSTĄPIENIEM UPAŁÓW
1.

Zainstaluj klimatyzujące okna.

2.

Wyłącz wszystkie ogrzewacze.

3. Izoluj przestrzenie wokół klimatyzatorów w
celu lepszego ich uszczelnienia.
4. Użyj wentylatora do lepszego rozprowadzania chłodnego powietrza.
5. Odprowadzaj ciepło na zewnątrz i utrzymuj
chłodne powietrze wewnątrz.
6. Zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe,
takie jak płyty tekturowe pokryte folią aluminiową, w celu odbijania promieni słonecznych na
zewnątrz.
7. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach
i oknach.
8. Rozważ utrzymywanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne
okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu i w ten sam sposób utrzymują ciepło

w domu zimą. Sprawdź przewody urządzeń
klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i
szczelne.

PODCZAS UPAŁÓW
1. Ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni.
2. Zawieś zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje na okna, które są oświetlane przez poranne
i popołudniowe słońce. Zewnętrzne markizy lub
żaluzje mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu przez okna nawet o
80%.
3. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają tendencje do znacznie
większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do
niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
4. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo,
jak to możliwe. Jeśli brak jest klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku poza
zasięgiem światła słonecznego.
5. Pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie
chłodzą, powodują tylko ruch powietrza.
6.

Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.

7. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek
lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie oraz
mające problemy z utrzymaniem płynów.
8. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają

Wieści z ogrodniczego rynku
dokończenie ze str. 7
Cena tych ostatnich waha się od 1 złotego nawet do 3
złotych za sztukę.
W sprzedaży jest pełny asortyment polskich warzyw.
Dużo jest młodej kapusty, główka kosztuje około
1,5 złotego. Kilkadziesiąt groszy więcej płaci się za
kalafiory.
Tanie są importowane ziemniaki. Kilogram kosztuje 3
złote. Pomimo to większym zainteresowaniem cieszą
ziemniaki krajowe. Są one prawie trzykrotnie droższe,
ale znacznie smaczniejsze.
Atrakcyjna jest cena szparagów. Kilogram w sprzedaży
hurtowej kosztuje od 8 do 10 złotych.
Ceny zbliżone są do ubiegłorocznych.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni powinny pojawić
się czereśnie. Od kilku dni są już krajowe truskawki.
Owoce są bardzo drogie, podobnie jak w ubiegłym
roku. Kilogram kosztuje nawet 25 złotych. W ciągłej
sprzedaży są owoce importowane z Włoch w cenie 16
złotych za kilogram.

się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują
dalsze odwodnienie organizmu.
9. Ubieraj się w luźne ubrania, zakrywające
możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka
o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną
temperaturę ciała.
10. Chroń twarz i głowę poprzez noszenie
kapelusza z szerokim rondem.
11. Pozwól swojemu organizmowi przystosować się do wysokich temperatur w ciągu pierwszych 2-3 dni fali upałów.
12. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego
chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed
promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności.
13. Unikaj skrajnych zmian temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale
może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.
Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego
ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Zażywaj dużo wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalnego systemu chłodzenia
twego organizmu. Stosuj tabletki solne, ale tylko
wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza. Poznaj
objawy dolegliwości termicznych i dowiedz się,
jak udzielać pierwszej pomocy.
14. W przypadku stwierdzenia oparzeń lub
innych dolegliwości – skontaktuj się z lekarzem.

21 - 27 maj 2004
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6 FESTIWAL ROCKOWY

Co roku, w maju Nasielski Ośrodek Kultury tradycyjnie organizuje duży koncert rockowy. Również i tym razem, 15. maja,
sala Kina Niwa była wypełniona po brzegi.
Jak się okazało, muzyki rockowej w naszym mieście słucha bardzo wielu
ludzi. Tak wielu, że obecność zwolenników „prostych rytmów” została przez

9

Korzystając z okazji przekazują podziękowania za wiarę w zespół dla: Rafała
„Siuwaksa”, Karoliny i Anki.
Po raz drugi wystąpił w Nasielsku ciechanowski EPSILON (poprzednim razem
grali na Koncercie Walentynkowym). W grupie wystąpiły drobne zmiany
personalne, mianowicie zmienił się basista, obecnie jest nim Piotr Ambroziak.
Grupa istnieje 1,5 roku, wykonuje głównie covery tzw. dinozaurów rocka,
czyli m.in. Deep Purple, T.S.A., Perfect. Na nasielskiej scenie zaprezentowali
również dwa własne utwory: „Zostawcie mnie” i „Trochę pokory”. Warto
dodać, że spora część publiczności była pod dużym wrażeniem dziesięciominutowego solo na perkusji. Członkowie EPSILONU byli zadowoleni
z koncertu, jak i z reakcji publiczności, dla zainteresowanych podaję adres
strony na której wkrótce będzie można znaleźć więcej informacji na temat
grupy: www.epsilon.art.pl
www.epsilon.art.pl.
Kolejna grupa na 6. Festiwalu Rockowym to nasielski ODIUM (Mariusz
Kościuk „Loczek”- vocal, Piotr Bagiński „Peter”- gitara, Norbert Suwiński
„Norbi”-bas, Maciek Sitek „Sitasz”-Perkusja). Był to drugi ich występ i trudno
było nie zauważyć, że ODIUM ma już sporą grupkę stałych fanów. Najwięcej
zabawy było przy utworach Kata („Śpisz jak kamień”, „Głos z ciemności”).
Zespół przedstawił cztery własne utwory, zaskoczył dziwnie spokojnym,
własną kompozycją „The Cleanest Touch”. Swój występ zakończyli mocnym

fot. M. Stamirowski

wszystkich niemalże niezauważona..., ale o tym może później. 6. Festiwal
Rockowy jest imprezą, na której ważna jest muzyka i dobra zabawa, więc
może tym zajmę się w pierwszej kolejności.
Tak to już przeważnie bywa, że jako pierwsi na koncertach grają debiutanci.
Tym razem był to zespół ALL MY HEROES (Bartek Świgoniak – perkusja,
Tomek Suwiński – bas, vocal, Michał Ziółkowski – gitara).Wykonał on siedem
utworów z obszaru punka californijskiego - covery grupy Blink 182. Był to
ich pierwszy występ, choć grupa istnieje sześć miesięcy. Jak powiedzieli
członkowie zespołu od początku „wiatr wiał im w oczy”. Najpierw spalił się
piec, Tomek przez trzy miesiące „robił” gitarę, później spalił się głośnik w
piecu i w ogóle wszystko było „be”. Mówili też, że była to dopiero druga
próba z wokalistą, być może w ten sposób tłumaczyli zżerającą ich tremę,
zwłaszcza przy pierwszym utworze.
- Obawialiśmy się reakcji publiczności, ale miło nas przyjęto. Dziękujemy

fot. M. Stamirowski

i ostrym akcentem - „Odium”, który traktują jako hymn. Widać, że chłopaki
wiedzą o co im chodzi i mają jasno wytyczony cel.
Jako czwarty zagrał dobrze wszystkim znany HEYDAY, wciąż korzystający
z wsparcia różnych basistów. Może by tak kiedyś przeprowadzić ranking na
najlepszego basistę zastępującego Michała?;-) Tym razem na basie zagrał
Norbert Suwiński (basista Odium). Na dobry początek usłyszeliśmy autorski
numer: „Zdrada”. Tłum zaczął szaleć, tym bardziej że HEYDAY zagrał utwory
grupy Illusion: „Ruszy las” i „Bracie”. Pod sceną cały czas bawiło się mnóstwo
ludzi - nie dziwne, HEYDAY gra już ponad trzy lata i większość zna dobrze ich
muzykę i klimat podczas koncertów. W ostatnim kawałku („Roots” Sepultury)
Piotrka Wójcika wspomagał wokalista Odium - „Loczek”. Dodam jeszcze, że
utwór ten był pierwszy raz wykonywany na koncercie przez HEYDAY.
fot. M. Stamirowski

publiczności - powiedział T.Suwiński. Dla pokrzepienia wspomnę o pozytywnych opiniach publiczności, zwłaszcza na temat perkusisty (a raczej jego
umiejętności gry na tym instrumencie).Wokalista Dropsów wróżył grupie
wręcz świetlaną przyszłość: - Wreszcie wiem po co gram, a gram po to,
by powstawały takie zespoły jak ALL MY HEROES - stwierdził Gawron.
W najbliższych planach ALL MY HEROES mają dalsze próby i koncerty.

Przez jakiś czas pozostaliśmy jeszcze w kręgu dobrze znanych ,miejscowych zespołów. Klimat muzyki nieco złagodniał, ale w żadnym wypadku
nie ostudziło to atmosfery pod sceną, bo...Ladies and Gentleman...Na scenie
pojawiły się Dropsy. Zagrali m.in. „Koniec XX wieku”, „Gruba”, „Zabronił mi
rząd”, „Trzy listy”, „Salwador Dali”, „Obawiam się”.
Miłym akcentem było zbiorowe odśpiewanie „Sto lat” z okazji niedawnych
urodzin Radka Wierzbickiego. Można uznać, że powody do świętowania
były dwa: pierwszy nasielski koncert „Radzika” z DROPSAMI miał miejsce

ciąg dalszy na str. 16
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GP.72241/12/03/04

OGŁOSZENIE
o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46,
poz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwałą Nr VII/66/03 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości
oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
lub własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami) ogłaszam, że w dniu 07-06-2004 roku o godz. 9.00 w sali Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk,
położonych we wsi CIEKSYN, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. Działka Nr 135/1 i nr 135/2 o ogólnej powierzchni 5300 m2 za cenę
wywoławczą 29.000,00 złotych
- wadium w wysokości
2.900,00 złotych
- postąpienie
290,00 złotych
2. Działka Nr 139/2 o powierzchni 2200 m2 za cenę wywoławczą
16.300,00 złotych
- wadium w wysokości
1.630,00 złotych
- postąpienie w wysokości 163,00 złotych
3. Działka Nr 139/4 o powierzchni 1900 m 2 za cenę wywoławczą
15.100,00 złotych
- wadium w wysokości
1.510,00 złotych
- postąpienie w wysokości 151,00 złotych
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej KW
Nr 38039.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielska dotyczącego zespołu wsi : Borkowo, Cieksyn,
Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek : Wkry,
Naruszewki, Nasielnej, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr XXXVII/273/98 z dnia 18.06.1998 r (Dz. Urz.Woj. Ciechnowskiego
Nr 25, poz. 124) działka:
- Nr 135/1 i 135/2 położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi
rzemieślnicze jednorodzinne,
- Nr 139/2 położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe nierolnicze,
- Nr 139/4 położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe nierolnicze.

Charakterystyka działek:
Działki położone w centralnej części wsi tworzą dwa kompleksy przecięte
drogą, różniące się przeznaczeniem.
Działka nr 135/1 o powierzchni 700 m2 ze względu na niewielką powierzchnię i trójkątny kształt może być zagospodarowana tylko łącznie z działką
135/2 o powierzchni 4600 m2.
Dojazd drogą o nawierzchni brukowo-żwirowej.
Możliwość swobodnego zagospodarowania terenu ogranicza przebiegająca
nad działkami napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.
Wyposażenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg.
Działka nr 139/2 i 139/4. Nad działkami przebiega napowietrzna linia
energetyczna średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy działek
Ponadto działka nr 139/2 ma niekorzystny trójkątny kształt. W południowym narożniku działki nr 139/2 znajdują się pozostałości obudowy wagi
wozowej.
Wyposażenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 3 czerwca
2004 roku do godz. 15.00.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium
upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu ustnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 w godz. 9.00 - 15.00
lub pod numerem telefonu 0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574 wew. 26
oraz na stronie internetowej http://umnasielsk.big.org.pl.

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

21 - 27 maj 2004
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Czekają Cię małe, ale satysfakcjonujące sukcesy. Poza tym
mnóstwo pracy i energii, która będzie Cię rozpierać. Przyda
się także Twój zmysł do robienia interesów, bo może trafisz na „żyłę złota”.
Sprawy rodzinne załatwiaj w domu, bez udziału osób trzecich.

Byk 20.04.- 20.05.

Nie słuchaj narzekań przyjaciół i nie daj się wciągnąć w ich kłótnie.
Najlepiej poczekaj, aż opadną emocje i wtedy pomóż im dojść do
porozumienia. Najbliższy weekend spędzisz na majówce w gronie
rodzinnym. W pracy trochę zamieszania, ale wszystko się wyjaśni.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

W tym tygodniu będziesz mógł wykorzystać swoje zdolności
podejmowania szybkiej decyzji. Wybierz się na spotkanie w
interesach, na które Cię ktoś zaprosi. Później dla odpoczynku
i przeżycia przygody udaj się na urlop, koniecznie z kimś bliskim.

Rak 22.06.- 22.07.

Trzymaj się z daleka od osób nastawionych pesymistycznie
do życia. Tobie potrzebna jest energia i wola działania. Dzięki
temu zmieni się Twoje życie. Nie przejmuj się komentarzami znajomych
i ciesz się sukcesem.

Lew 23.07.- 22.08.

W pracy zacznij działać zespołowo, bo przyniesie to większe
efekty. W najbliższym otoczeniu znajduje się osoba, która czeka
na Twoją pomoc. Dobry moment na rozpoczęcie ćwiczeń
gimnastycznych, żeby poprawić kondycję lud podjęcie diety.

Panna 23.08.- 22.09.

Czekają Cię nieprzyjemne dni w domu. Zabraknie Ci cierpliwości
i wyrozumiałości dla najbliższych. Dlatego daruj sobie kłótnie
i szukaj kompromisów. Poświęć więcej uwagi swemu zdrowiu.

Waga 23.09.- 22.10.

Zadbaj wreszcie o swoje sprawy i przyjemności. Poświęć czas na
kino, spacer lub spotkanie z przyjaciółmi. Zdecydowanie poprawi
to Twój nastrój. W domu pogoda zmienna- raz deszcz, innym
razem słońce. Samotne Wagi poznają kogoś interesującego, kto zrobi
na Was pozytywne wrażenie.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Nie zawsze słowa krytyki są słuszne i należy się nimi przejmować. Dąż wytrwale do obranego celu, a na pewno przyniesie to
wymierne efekty, może nawet finansowe. Śmiało podejmuj się
nowych wyzwań, choćby były trudne do osiągnięcia.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Dadzą znać o sobie niewykonane obowiązki. Nagromadziło się ich
tyle, że z trudnością sobie z nimi poradzisz. Na przyszłość dobra
rada: to, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Unikniesz kłopotów
i stresów. Postaraj się zerwać z nałogiem palenia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

W życiu zawodowym codzienna rutyna. Nadchodzący czas
wykorzystaj na uporządkowanie życia rodzinnego. Najpierw
zrób porządek w domu i jego otoczeniu. Potem nadrób zaległości towarzyskie. Wybierz się do znajomych lub zaproś dawno
niewidzianych krewnych.

Wodnik 20.01.- 18.02.

W pracy gorąca atmosfera. Trzeba dojść do porozumienia, bo
stres nikomu nie służy. Może otrzymasz awans lub podwyżkę.
Koniecznie weź udział w grze losowej, bo gwiazdy Ci sprzyjają.
Poświęć trochę uwagi najbliższym.

Ryby 19.02.- 20.03.

Uważaj na osoby proponujące Ci „złoty interes” i na nic się nie
zgadzaj. Nie podpisuj też żadnych dokumentów, bo możesz
przez długi czas płacić rachunki za nieprzemyślane decyzje. Za
to w życiu osobistym pełne zadowolenie. Nadchodzą lepsze
dni, pełne zrozumienia i szczęścia z bliską osobą.

21 - 27 maj 2004

Nasi milusińscy

Na temat dzieci można mówić długo i barwnie, przytaczając wiele śmiesznych sytuacji. Wszystkich rozczulają i bawią reakcje najmłodszych.
Również podczas zabiegów bioterapeutycznych najbardziej spontaniczne są
reakcje maluchów. Przynoszone przez matki, chore i z temperaturą, po kilkunastu
minutach rozpoczynają radosne popisy, połączone z tańcem i śpiewem.
Tak było w przypadku choroby dwuletniego wnuczka sąsiadów, której
objawy pojawiły się późnym wieczorem. Młoda mama po udzieleniu
przeze mnie pomocy maluchowi pojechała z dzieckiem do pogotowia.
Podróż trwała kilka minut, ale już na miejscu, oczekując na lekarza, chłopiec
radosnymi okrzykami zabawiał kierowców karetek. Lekarka długo badała
dziecko i nie znalazła objawów choroby, więc dała skierowanie do szpitala
dziecięcego. W tym momencie wkroczyła babcia dziecka, która wcześniej
przychodziła do mnie na zabiegi i stanowczo oznajmiła, że skoro ja się nim
zajęłam, to szpital nie jest potrzebny.
Niemowlakowi, który miał kłopoty z biodrem, lekarz zalecił układanie go
w specjalnym przyrządzie rozstawiającym nóżki. Jednak z chwilą ubierania
malca w ten stelaż dziecko uderzało w gwałtowny płacz i nikt nie był w
stanie go uspokoić. Rodzina zapewniając sobie spokój, przestała w ogóle
stosować się do zaleceń lekarza. Po serii moich zabiegów, kolejna kontrola
wykazała ustąpienie nieprawidłowości.
Kilkuletni chłopiec cierpiący na przewlekłe zapalenia zatok wykrzykiwał ze
zdumieniem, że cały katar wyciągam mu przez nogi. Pięcioletnia dziewczynka
w trakcie zabiegu oznajmiła niespodziewanie i stanowczo, że dłużej „tego” nie
wytrzyma, bo w uszach, nosie, gardle ma pełno „raków”. Właśnie w ten sposób
wciąż chorująca na alergię, katary, zapalenia gardła i uszu, mała Kasia odczuła dość
intensywny zabieg, po którym stan jej zdrowia poprawił się zdecydowanie.
Dziewczynka z wrodzoną wadą serca, którą czekała powtórna operacja ratująca jej życie, przyjeżdżała przed zabiegiem chirurgicznym na serię seansów
bioterapeutycznych. Wyraźnie poprawiła się odporność dziecka na infekcje,
które ją osłabiały, a jednocześnie uniemożliwiały przeprowadzenie operacji.
Prowadzona przeze mnie dziewczynka spokojnie zniosła kolejną operację i w
ciągu kilku dni została wypisana do domu. Szczęśliwa mama małej Asi opowiedziała o poważnych komplikacjach, które wystąpiły w czasie poprzedniej
operacji oraz o bardzo długim okresie rekonwalescencji. Rzeczywiście, tym
razem, dzięki pani wyglądało to zupełnie inaczej – stwierdziła.
Również i półtoraroczna Marta urodzona z wrodzoną wadą budowy
czaszki, w czasie zabiegu, gdy przesuwałam dłonie w kierunku jej główki,
odsuwała się gwałtownie. Zabieg musiał być dla niej nieprzyjemny, gdyż
łączył się ze zmianami w połączeniach kostnych czaszki i nie dziwiłam się,
że dziewczynka broni się przed bolesną reakcją. Po wielokrotnych zabiegach, przeprowadzanych bardzo łagodnie ze względu na wiek maleństwa,
głowa przybrała normalny kształt, a wypchnięte wcześniej czoło cofnęło
się, wyginając w prawidłowy łuk. Wzrosła również jej komunikatywność z
otoczeniem, zainteresowanie ludźmi i środowiskiem.
Spotkany przypadkiem czteroletni chłopiec zwrócił moja uwagę zapłakaną i
spuchniętą buzią. Miał również zaropiałe oko z zupełnie zamknięta powieką.
Myślałam, że zatarł je sobie właśnie brudnymi rączkami. Przyłożyłam ręce do
jego główki lecz tylko na kilka sekund, gdyż maluch wyrwał się i uciekł. Zjawił
się po chwili znów, tym razem z matką, od której dowiedziałam się, że dziecko
chodzi w tym stanie już cały dzień. Ze zdumieniem przyjęłam to wyjaśnienie
nieczułej i niefrasobliwej kobiety, która nie reagowała na przedłużającą się infekcję. Jeszcze raz próbowałam poratować chłopca, ale i ten „niby – zabieg”
trwał zaledwie przez krótką chwilę. Dziecko schowało się za matkę i wbrew
jej zachętom, nie chciało się do mnie zbliżyć. W tej sytuacji zrezygnowałam
z niesienia pomocy i wróciłam do domu. Gdy po chwili wyszłam ponownie,
zastałam przed drzwiami całą rodzinę chłopca. Stał między rodzicami z otwartym i czystym okiem, a buzia wróciła do normalnych rozmiarów. Jedyne, co
usłyszałam od tej rodziny, to pytanie: co pani zrobiła?
Dzieci reagują spontanicznie i szczerze odpychając energię, gdy poczują
ją w miejscach dotkniętych chorobą lub specjalnie nadstawiają pod takie
działanie miejsca zmienione chorobowo. Potrafią też instynktownie siedzieć
nieruchomo przez dłuższy czas i dopiero przy końcu zabiegu zaczynają się
gwałtownie kręcić, bezbłędnie wyczuwając moment jego zakończenia.

Maria Malanowska
członek Polskiego Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Biopol”

21 - 27 maj 2004
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PEWNE ZWYCIĘSTWO ŻBIKA
GKS STRZEGOWO – MLKS ŻBIK NASIELSK
ERESABA 20 i 35 min.
BRAKOWIECKI 23 min.
LEWANDOWSKI 66 min.

SPORT

Ważne dla kibiców Świtu
W sobotę 22 maja Świt
Nowy Dwór Maz. gra
z Lechem Poznań.

0:4

Mecz będzie rozegrany
na stadionie miejskim
w Nowym Dworze o
godz. 19.00.

Po wpadce w Sierpcu nasza drużyna rozegrała w niedzielę 16 maja mecz
w Strzegowie. Spotkanie to decydowało o pierwszym miejscu w tabeli.
Cały zespół był bardzo zmobilizowany i od pierwszych minut kontrolował
przebieg wydarzeń na boisku. Natomiast gospodarze grali w osłabionym
składzie. Zabrakło dwóch zawodników, którzy w poprzednich spotkaniach
otrzymali czerwone kartki.
Nasi zawodnicy od początku meczu narzucili swój styl gry rywalom i dominowali na boisku pod każdym względem. Zespołową grę drużyny Żbika
celnymi strzałami i zdobyciem bramek przypieczętowali Eresaba, strzelec
dwóch goli, oraz Brakowiecki i Lewandowski. Całemu zespołowi za walkę i
zaangażowanie należą się brawa. Na pochwałę zasłużył grający przez ostatnie
kilkanaście minut młodziutki Jakub Skórczyński, który w kilku akcjach popisał
się ładnymi zagraniami i błysnął dobrą techniką. Być może trener postawi
na niego również w następnych meczach. W zespole Żbika nie zagrali tym
razem Tomek Michalak i Artur Bącik.

Zapowiada się dobre
widowisko piłkarskie, ponieważ ten mecz piłkarze
z Nowego Dworu muszą
wygrać, aby utrzymać się
w ekstraklasie.

Tabela ekstraklasy 16.05.2004.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Przed spotkaniem miało miejsce miłe wydarzenie, nasi zawodnicy wręczyli
swojemu trenerowi Robertowi Bugalskiemu kwiaty z okazji urodzin, a po
zakończeniu meczu odśpiewali sto lat.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na mecz Pucharu Polski, który
odbędzie się 26 maja o godz. 17.00 w Nasielsku. Żbik podejmować będzie
III ligowy zespół MZKS Kozienice.

drużyna
Wisła Kraków
Legia Warszawa
Amica Wronki
Groclin Grodzisk
Wisła Płock
Lech Poznań
Górnik Zabrze
Odra Wodzisław
Górnik Łęczna
Dospel Katowice
Polonia Warszawa
Górnik Polkowice
Świt Nowy Dwór
Widzew Łódź

m
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

z
19
16
13
11
9
9
7
8
8
6
5
5
4
3

r
1
5
5
6
7
6
9
4
3
6
7
4
6
7

p bramki pkt.
3
66:27 58
2
44:15 53
5
45:23 44
6
51:28 39
7
37:35 34
8
39:31 33
7
24:29 30
11
24:34 28
12
20:37 27
11
17:37 24
11
22:35 22
14
16:35 19
13
19:39 18
13
23:42 16

źródło: www.sport.onet.pl

TABELA MAZOWIECKIEJ LIGI SENIORÓW PO 25 KOLEJCE

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 25 kolejki

GKS STRZEGOWO – MLKS ŻBIK NASIELSK
0:4
MAZOWSZE PŁOCK - MKS CIECHANÓW
2:1
LEGIONOVIA II LEGIONOWO - STOCZNIOWIEC PŁOCK
2:0
KORONA HID OSTROŁĘKA – MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.
3:0
KASZTELAN SIERPC – OSTRIVIA OSTRÓW MAZOWIECKA
5:0
PIAST ZAP PIASTÓW - BORUTA KUCZBORK
4:1
TĘCZA 34 PŁOŃSK - SKRA DROBIN
7:0
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI – ULKS CIÓŁKOWO
5:0
MLKS ŻBIK NASIELSK – PIAST ZAP PIASTÓW - przełożony
na19.05. (środa)

lp.

drużyna

mecze

pkt.

bramki

1.

MLKS ŻBIK NASIELSK

24

54

65:29

2.

PIAST ZAP PIASTÓW

24

52

62:30

3.

MAZOWSZE PŁOCK

25

50

61:23

4.

KASZTELAN SIERPC

24

48

65:37

5.

BORUTA KUCZBORK

25

46

53:36

6.

LEGIONOVIA II LEGIONOWO

25

43

50:37

7.

PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

25

42

51:27

8.

TĘCZA 34 PŁOŃSK

25

39

56:35

9.

KORONA HID OSTROŁĘKA

25

39

47:52

10. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

25

35

40:48

11.

SKRA DROBIN

25

28

51:59

12.

MKS CIECHANÓW

25

25

48:62

13.

OSTROVIA OSTRÓW MAZ.

25

18

25:66

14.

STOCZNIOWIEC PŁOCK

25

18

27:71

15.

GKS STRZEGOWO

24

16

43:80

16.

ULKS CIÓŁKOWO

25

13

28:74

14
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OGŁOSZENIA DROBNE
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
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
Sprzedam M4, IV piętro, w Nasielsku, tel. 0605 387 895
Sprzedam samochód ciężarowy - wywrotkę, tel. 69 12 719
Sprzedam dom w Nasielsku, ul. Płońska, tel. 022 794 37 34
Kupię używany traktorek ogrodniczy z kosiarką i przyczepką,
tel. 0502 035 852
Sprzedam Volkswagena Passata, 1990, 1.8 benzyna + gaz,
tel. 0605 953 174

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czeka na nowych,
dobrych panów

Młoda o oryginalnej urodzie,
sympatyczna czarna suka o
dłuższej, miękkiej sierści.

tel. kontakt. 7840534

Bioenergoterapia
W piątek 28 maja w Nasielsku
Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne
tel. 0-22 679 07 11 lub 0 606 743 777
Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów, dyskopatii, torbielach (wątroba, nerki, jajniki),
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie, chorobach serca i układu krążenia, owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, złogach w nerkach, pęcherzyku
żółciowym, rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, mięśniakach, urazach,
nerwicach, stanach lękowych, zakażeniach bakteryjnych.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

21 - 27 maj 2004
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6 FESTIWAL ROCKOWY
dokończenie ze str. 9

dokładnie na poprzednim (V) Festiwalu Rockowym... Publiczność bawiła się
od początku do samego końca, wreszcie na bis usłyszeliśmy „To co czujesz,
to co wiesz” (Brygada Kryzys).
Na zakończenie wystąpiła grupa rekomendowana przez DROPSY.
Zespół zamykającym
tegoroczny Festiwal
Rockowy była warszawska formacja
ANI’RAZOU. Jest to
projekt oscylujący
w klimatach reggae
i tym podobnych.
Wokalistką grupy jest
Ania Noszczyk „Ani’”,
która jest jednocześnie
autorką słów. Oprócz
Ani teksty „popełnia”
Jacek „Łoś” Osiorgitarzysta. Pozostali
członkowie ANI’RAZOU to: Leszek „Lehu”
Zbroziński- klawisze,
Rafał „Raf’in” Żukowski-gitara basowa, Artur
„Pavian” Brzozowskigitara i Bartek „Bartone” Szemis. W tym składzie zespół funkcjonuje od 1,5
roku, ma już na swoim koncie demo zawierające 13 kawałków. Kilka z nich
jest dostępne na stronie www.mp3.wp.pl
www.mp3.wp.pl. Obecnie planują wydanie wyżej
wspomnianego dema oraz kolejne koncerty, a mają ich już sporo na koncie.
Myślę, że warto wspomnieć tu o ogólnopolskiej trasie PANKREGETOUR.
Na warszawskim koncercie przed Habakukiem. Proletaryatem i Farben Lehre
wystąpiła właśnie formacja ANI’RAZOU.

koncert się przedłużył, ale moim zdaniem powinniśmy się cieszyć z takiego obrotu sprawy. Koncert ANI’RAZOU odbył się w bardzo kameralnej,
można wręcz powiedzieć, że przytulnej atmosferze. Mnie się podobało
i myślę, że tym którzy pozostali również. Zwłaszcza że „fani”, którzy pró-

Wracając do nasielskiego koncertu: mieliśmy okazję usłyszeć set trwający
1,5 godziny. Były kawałki reggae(„Gdy wschodzi słońce”, „Bytustan”) i ska
(„Jedno”), punky („My little girl”, „Bunt”) i rock’a vibe („Oliwa”, „Popkultura”).
Z pewnością wiele stracili ci, którzy nie zostali do końca. Rozumiem, że

Kino NIWA
ZAPRASZA

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 wieku. Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen),
doświadczony kurier słynnej poczty
konnej Pony Express dowiaduje się o
niezwykłym wyścigu zwanym „Ocean 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...

bowali narobić najwięcej zamieszania najwyraźniej okazali się mało wytrwali.
Niewątpliwie wydawało im się, że ich gwiazdy lśnią najjaśniej...być może,
ale tych kilku „odważnych” zabłysło jedynie na końcu sali...z pewnością
nie inteligencją...

Martyna Pielecka

