PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

ŚWIĘTO NASIELSKICH STRAŻAKÓW

Teraz się opłaca

BĘDĄ NOWI
SPECJALIŚCI

2

4 - 10 czerwiec 2004

Życie Nasielska

Niech żyją 200 lat!
W tym roku mija sto lat zorganizowanej i udokumentowanej działalności straży ogniowej
w Nasielsku.
W kronice jednostki strażackiej pisanej po II wojnie

światowej znajdujemy informację, że OSP założona została w 1904 roku przez kilku mieszkańców
miasta. Od samego początku działała przy niej
orkiestra dęta, a strażacy aktywnie uczestniczyli
w życiu lokalnej społeczności. Pierwsza strażnica
mieściła się w tym miejscu,
gdzie obecnie znajduje się
kino „Niwa”. Spłonęła
podczas II wojny światowej. W latach powojennych reaktywowano
działalność straży na
terenie miasta. A budowa nowej remizy została ukończona w 1965
roku. Jej rozbudowę
prowadzono w latach
90-tych.

się poświęcenie nowego sztandaru nasielskiej OSP.
Potem zaś na terenie strażnicy odbywały się uroczystości podczas których strażakom i osobom
zasłużonym dla OSP wręczano odznaczenia.

Red.

Relacja z obchodów 100. rocznicy powstania
OSP w Nasielsku za tydzień.

Obecnie prezesem
nasielskiej OSP, która
działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest
Tadeusz Bielecki.
W niedzielę, 30 maja br.,
nasielscy strażacy świętowali 100. rocznicę
założenia swojej jednostki. Najpierw podczas Mszy św. odbyło

Warto przeczytać
28 maja w kinie Niwa odbyła się uroczysta promocja książki „Historia
oczyma mieszkańców Nasielska – wybór pamiętników.”
Autorem opracowania jest dr Roman Chymkowski.
Promocję zorganizowało Nasielskie Towarzystwo Kultury, które jest wydawcą tej publikacji.
Jak zapewnili autor oraz wydawca książki, pamiętniki będzie można nabyć
już 19 czerwca podczas obchodów Dni Nasielska.

Co słychać w sprawie DPS?
Nadal trwają spotkania i rozmowy w sprawie domu pomocy społecznej
w Nasielsku. Władze nasielskiego samorządu zabiegają u wojewody o
komunalizację tego obiektu na rzecz naszej gminy.
- Jesteśmy w trakcie sporządzania projektu wykorzystania pomieszczeń
domu pomocy społecznej. Musimy precyzyjnie określić co, gdzie będzie
się znajdowało w poszczególnych pomieszczeniach i w jaki sposób będą
one będą wykorzystane. Takiego planu zażyczył sobie od nas wojewoda
mazowiecki. Musimy go przygotować w ciągu najbliższych kilku dni.
Jest szansa, że wojewoda zdecyduje się na zmianę przeznaczenia tego
obiektu, jednak podstawowym warunkiem jest właśnie wykonanie planu, w którym część miejsc przeznaczonych będzie dla domu pomocy
społecznej. Musimy opracować taki wariant, który byłby do przyjęcia
przez nas i przez wojewodę, ale ważne jest też fionansowa strona całego
przedsięwzięcia – informuje B.Mucha, burmistrz Nasielska.
Na razie decyzja dotycząca komunalizacji tego obiektu nie została podjęta.
Wszystko powinno się rozstrzygnąć do końca tego roku.

fot. M. Tyc

Burmistrz Nasielska Bernard D. Mucha wręcza Romanowi Chymkowskiemu
pamiątkową grafikę.
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Publiczne placówki zdrowia gwarantują
bezpieczeństwo i stabilność świadczeń
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Rozmowa z Maciejem Rudzkim, lekarzem medycyny, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku.
„Publiczna służba zdrowia jest chora” – to
tytuł pewnego artykułu prasowego w jednej
z ogólnopolskich gazet. Wiele podobnych
ukazało się w ostatnim czasie. Czy Pan też
jest tego zdania?
Rzeczywiście kondycja Publicznej Służby Zdrowia
nie jest dobra. Brak jasnych kryteriów i uporządkowania tej istotnej dziedziny życia, budzi zrozumiały niepokój społeczny.

W ostatnich miesiącach wiele się dzieje
– a właściwie nic się nie dzieje – na szczytach władzy, w rządowych jednostkach
odpowiedzialnych za funkcjonowanie
publicznej opieki medycznej. Bałagan,
protesty, rosnące zadłużenie szpitali – czy
w takiej rzeczywistości nie bał się Pan objąć
stanowiska dyrektora ZOZ-u?
Gdyby wszyscy patrzyli na problemy przez
pryzmat własnych obaw, bylibyśmy skazani na
przegraną jeszcze przed przystąpieniem do walki. Rozważyłem otrzymaną propozycję i jestem
dobrej myśli.

Jaka jest sytuacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku?
Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ-u jest stabilna
choć nie jesteśmy bogaci. Mam wsparcie Burmistrza i świadomość odpowiedzialności wobec
lokalnej społeczności.

Jest Pan dyrektorem tutejszej placówki
medycznej od 7 kwietnia. To dość długo,
żeby zorientować się w sytuacji i podjąć
odpowiednie decyzje.
To jeszcze bardzo krótko, ale kierunki działania są
już wyznaczone.

Co już się udało zmienić, poprawić?
Podstawową bolączką w chwili obejmowania
stanowiska był brak lekarzy internistów w Miejskim Ośrodku Zdrowia przy ul. Sportowej 2
w Nasielsku.
Zainteresowanych pracą u nas było niewielu,
zwłaszcza, że środki, którymi dysponuję są
skromne. Zrozumienie znalazłem wśród kolegów
z czasów służby wojskowej. Cieszę się z takiego
rozwiązania, bo wiem, że tutaj medycy w mundurach są bardzo dobrze postrzegani.

Jakie plany na przyszłość? Czy zamierza Pan
powiększyć liczbę personelu medycznego,
zakupić nowy sprzęt? Takie właśnie pytania
zadają mieszkańcy Nasielska, którzy chcieliby u siebie mieć lekarzy specjalistów.
Szukam intensywnie laryngologa, okulisty
i neurologa oraz dobrego sposobu, abym mógł

udźwignąć ciężar finansowy zatrudnienia tych
specjalistów. Przychodnię w Nasielsku czeka
remont, a placówki w Starych Pieścirogach i
Cieksynie restrukturyzacja.
Myślę oczywiście o pozyskaniu sprzętu medycznego, ale to w pewnym stopniu pochodna moich
działań na polu zatrudniania nowych lekarzy.

Wszystko da się zrobić, jeżeli będą pieniądze. Ma Pan pomysł na to, jak je zdobyć?
Pieniądze są naturalnie bardzo ważne trzeba je dobrze liczyć i mądrze wydawać. Prawo w przypadku
Publicznych Zakładów Op. Zdr. dość precyzyjnie
określa sposoby pozyskiwania środków. Mam pewne pomysły, ale teraz jeszcze ich nie zdradzę.

Poza instytucją, którą Pan kieruje, w Na-

sielsku są dwie placówki niepubliczne.
Czy w wypadku ochrony zdrowia, wypada
mówić o konkurencji? Czy jest to zdrowa
konkurencja?
Jeśli konkurencja podnosi poziom świadczeń
medycznych to jest konstruktywna, jeśli kupuje pacjenta jedynie za cenę obietnic, aby tylko
zmienił on deklarację to jest to nieuczciwy chwyt.
Ludziom potrzebny jest czas na refleksję i zebranie doświadczeń, aby mogli dokonać dobrego
wyboru.
Słyszałem ostatnio, że nasz Ośrodek ma być zlikwidowany i niemal już upadł. Rozsiewanie takich
informacji utrudnia pacjentom podejmowanie
przemyślanych decyzji.

ciąg dalszy na str. 4
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Publiczne placówki zdrowia gwarantują
bezpieczeństwo i stabilność świadczeń
dokończenie ze str. 3
Jak Pan ocenia funkcjonowanie tutejszych, niepublicznych przychodni i możliwość nawiązania z nimi współpracy?

Działalności placówek prywatnych nie oceniam, ponieważ nie jestem do
tego uprawniony. W kwestii współpracy jestem otwarty, zwłaszcza jeśli chodzi o wykonywanie na ich rzecz oraz indywidualnych pacjentów badań
laboratoryjnych.

Ośrodka Zdrowia w Nasielsku przy ul. Sportowej 2 w terminie od 28.06.
do 02.07.2004r.Badania są bezpłatne. Wspólnie z przedstawicielami
Akademii Medycznej z Gdańska oceny mieszkańców będą dokonywać lekarze i pielęgniarki naszej przychodni, specjalnie przeszkoleni w
tym celu przez autorów „Projektu 400 Miast”. Szczegółowy plan akcji
zostanie opublikowany w prasie, ukażą się również stosowne plakaty
informacyjne.

Ilu mieszkańców gminy Nasielsk korzysta z usług placówki publicznej, a ilu z przychodni prywatnych?

Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Z Publicznego ZOZu korzysta ponad
13 tys. mieszkańców. Pani Łapińska
podczas rozmowy
wymieniła liczbę
zadeklarowanych
do Niej na ponad
2000, natomiast
Pani dr Rucińskiej
mimo długiej i szczerej wymiany zdań nie
zapytałem o liczbę Jej
pacjentów.

Czy w ostatnim
czasie daje się zauważyć przechodzenie pacjentów
od „jednych do
drugich”? Jeżeli
tak, to dlaczego?
Tak, oczywiście.
Ludzie poszukują
dla siebie dobrych
rozwiązań, są ciekawi umiejętności nowych lekarzy i tego
jak będą załatwieni
w innym miejscu.

Gdzie
pacjent
może się czuć
pewniej?
Pacjenci mają zwykle większe zaufanie do placówek publicznych. Działają
one lepiej lub gorzej, ale gwarantują bezpieczeństwo i stabilność świadczeń.
Funkcjonuje też słuszne przekonanie, że to jest nasza wspólna własność.
Tego atutu prywatne gabinety nie mają. Poza tym nawet chwilowe migracje
pacjentów dużo szybciej i boleśniej odczuwane są w mniejszych ośrodkach
niż nasz. Możemy być spokojniejsi, choć zachowujemy czujność.

Na przełomie czerwca i lipca w Nasielsku odbędzie się masowa
akcja w ramach „Projektu 400 Miast”. Pisaliśmy o niej na łamach
Życia Nasielska. Proszę jednak przybliżyć naszym czytelnikom cel
tego przedsięwzięcia.
Chodzi o przesiewowe badania ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Ma to służyć wykryciu chorób i wdrożeniu ich leczenia
u osób, które jeszcze nie wiedzą, że powinny być leczone.

Gdzie będą przyjmowani pacjenci i kto będzie mógł skorzystać z badań?
Osoby, które zechcą poddać się badaniom mogą zgłosić się do Miejskiego

Maciej Rudzki - żonaty, ma troje dzieci w wieku od

16 do 21 lat, mieszka w Nowym Dworze Mazowieckim.
We wrześniu skończy 45 lat, z czego niemal 25 przypadło na służbę wojskową, którą zakończył w stopniu
podpułkownika. Pełnił, między innymi, obowiązki na
stanowisku Zastępcy Szefa Służby Zdrowia Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a przez ostatnie 6 lat był
Szefem Oddziału Medycznego Jednostki Specjalnej.
Posiada specjalizacje pierwszego stopnia z pediatrii
i transfuzjologii klinicznej oraz drugiego stopnia
z chorób płuc i epidemiologii. Obecnie kontynuuje
specjalizację z alergologii.
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Pod górkę do Pniewskiej Górki
Mieszkańcy Pniewskiej Górki, od 8 lat korzystają zaledwie z jednego
kilometra drogi asfaltowej, która przebiega przez środek wsi. Miejscowość
ta jest w zasadzie „dzielnicą” Nasielska. Jednak jak dotąd nie udało się
dokończyć budowy drogi. A potrzeba jej naprawdę niewiele, ot, 1100

Życie Nasielska
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Jak wyjaśnia burmistrz Nasielska pomysł przejęcia przez gminę dróg osiedlowych rozważany był od dawna, zresztą w porozumieniu z władzami
spółdzielni. Wtedy to samorząd dbałby o ich utrzymanie i remonty.
Nie byliśmy zainteresowani przejęciem tych dróg. Dopiero podczas wykonywania projektu o uzupełnienie brakującego odcinka drogi
z Nasielska do asfaltu w Pniewskiej Górce ustaliliśmy, że w ten sposób
pojawiłaby się możliwość przejęcia części drogi osiedlowej, pomiędzy
wjazdem na osiedle, a restauracją „Stary Młyn”. Dlatego doszliśmy do
wniosku, że dobrze byłoby przedłużyć projekt właśnie o tę ulicę osiedlową, tam wykonać nowe chodniki położyć nową nawierzchnię. Ale
okazało się, że mieszkańcy osiedla nie zgadzają się, żeby ta ulica osiedlowa była drogą dojazdowa do Pniewskiej Górki - wyjaśnia B. Mucha
Burmistrz Nasielska.
- Co prawda odcinek drogi pomiędzy restauracją, a „Sanibudem” należy
do gminy, ale na samym zakręcie w prawo, w stronę Pniewskiej Górki
są problemy z ustalenie własności działki. Jednak tam właśnie będziemy
projektować tę ulicę - dodaje Burmistrz
Najwyraźniej władze osiedla myślały, że oddadzą swoje drogi osiedlowe
gminie i nic się nie zmieni. Zapomniano jednak, że o drogach gminnych
ich rozbudowie czy przebudowie decydują radni.
Koncepcja budowy drogi w kierunku Pniewskiej Górki od Warszawskiej pomiędzy Starym Młynem, a Sanibudem też nie podoba się mieszkańcom.

metrów. Jednak sprawa na ładnych parę lat utknęła w martwym punkcie,
najwyraźniej uznano, że skoro mają już kilometr asfaltu w centrum wsi
to na jakiś czas wystarczy. Sołtys tej miejscowości przypominała wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej o niedokończonej inwestycji, ale na
próżno. Zawsze czegoś brakowało albo dokumentacji, albo pieniędzy,
albo odrobiny dobrej woli. I oto pojawił się temat poprowadzenia drogi
do Pniewskiej Górki.

- To bardzo wąska droga, wydzielona dwoma wysokimi murami. Jak mają
się tu minąć dwa większe samochody? Poza tym przecież nadal będzie
trochę zahaczała o nasze osiedle – mówią. – Czy nie można byłoby zrobić
jakiegoś przyzwoitego ciągu drogowego. Przecież za Sanibudem też jest

Tyle, że pomysł poprowadzenia takiej drogi pomiędzy wjazdem na osiedle
Warszawska, a restauracją „Stary Młyn” zbulwersował mieszkańców pobliskich bloków.
To jest kiepski pomysł, przecież to droga osiedlowa. Zwiększyłoby się
tu zadecydowanie natężenie ruchu samochodów, a co za tym idzie byłoby
bardziej niebezpiecznie dla naszych dzieci. Poza tym trzeba byłoby zlikwidować część parkingu. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie – mówią
mieszkańcy osiedla Warszawska.

KRONIKA
POLICYJNA
23 maja w Cieksynie zatrzymano do kontroli kierującego rowerem Jacka R.
Badanie alkomatem wykazało 1,06 i 1,15 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
25 maja w Nasielsku na targowicy przy ul. Młynarskiej, nieznany sprawca
skradł telefon komórkowy Janinie P. z Nasielska.
28 maja w Nasielsku z posesji, przy ul. Piłsudskiego Józef R. skradł wyroby
z metalu o wartości 300 zł. na szkodę Krzysztofa B.
28 maja na stacji paliw LOTOS nieznany sprawca zatankował 75 litrów paliwa
i odjechał nie płacąc za nie.
30 maja Tomasz W. mieszkaniec Modlina, wybił szybę w budynku stacji
PKP. Wartości strat wyceniono na 40 zł.
1 czerwca w Popowie Borowym nieznani sprawcy poruszający się Volkswagenem Passatem zepchnęli z drogi auto przedstawiciela handlowego.
Sprawcy wybili w pojeździe szybę kijem baseballowym, pobili kierowcę
i skradli pieniądze. W wyniku działań policji odnaleziono porzuconego Passata. Okazało się, że samochód został wcześniej skradziony w Warszawie.

fot. M. Stamirowski

droga dochodząca do traktu prowadzącego w kierunku Pniewskiej Górki.
Tam chyba byłoby najłatwiej usytuować wjazd – sugerują.
Na razie nie wiadomo czy z tego zamieszania wokół drogi mieszkańcy
Pniewskiej Górki doczekają się w tym roku chociaż zaprojektowania swojego
kilometra asfaltu.

MK
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Mazowiecki Oddział Regionalny

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. (022) 536 57 05, 536 57 06, fax (022) 435 49 05 mazowiecki@arimr.gov.pl

Rolnicy!
Zbliża się 15 czerwca – ostatni dzień przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Namawiamy do ich wypełniania i przypominamy jak to zrobić.
Jak wypełnić wnioski na dopłaty bezpośrednie?
Na płatności bezpośrednie do powierzchni upraw składają się:

JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA,
czyli dopłata podstawowa
+
PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE,
czyli dopłaty uzupełniające do uprawy:
CHMIELU

INNYCH
UPRAW *

*Płatności uzupełniające do innych roślin – Rada Ministrów będzie określać corocznie w drodze rozporządzenia rodzaje roślin do których
będzie przysługiwała płatność uzupełniająca
O jednolitą płatność obszarową może ubiegać się każdy, kto:
1) posiada gospodarstwo rolne, o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej wynoszącej co najmniej 1 ha,
składającej się z działek rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha. Uprawnionymi do ubiegania się o płatność są właściciele gospodarstw
rolnych, a także inne osoby, które władają nimi z innych tytułów, np. dzierżawy, użyczenia.

Grunty rolne to: grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy wieloletnie (trwałe) i ogródki przydomowe.
Ugory to grunty, które w danym roku zostały wyłączone spod uprawy,
ale na których dokonuje się odpowiednich zabiegów agrotechnicznych.
2)

utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze rolnej*, na które składają się:
Grunt orny zajęty pod uprawę roślin lub ugorowany;
Trwałe użytki zielone koszone lub wypasane przynajmniej raz w roku;
W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 200– zakaz uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub stosowania ugoru czarnego;
w przypadku uprawy roślin wieloletnich zalecane jest utrzymywanie okrywy roślinnej lub ściółkowanie w międzyrzędziach albo
prowadzenie uprawy tarasowej;
Trwałe użytki zielone i ścierniska nie mogą być wypalane.

Stan dobrej kultury rolnej określa się wizualnie w odniesieniu do oświadczenia wnioskodawcy złożonego na wniosku o przyznanie płatności.
3) posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

O płatności uzupełniające może ubiegać się każdy, kto:
1) spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej
2) uprawia jedną lub więcej z następujących roślin:
chmiel,
inne rośliny – wykaz tych roślin będzie określany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

W 2004 r. płatności uzupełniające będą przysługiwały do następujących roślin:
√
√

zboża i ich mieszanki;
rośliny wysokobiałkowe: bobik, odmiany słodkie łubinów, groch siewny;
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√ rośliny oleiste: rzepak, rzepik, słonecznik, soja;
√ rośliny strączkowe: wyka siewna, soczewica jadalna, ciecierzyca;
√ len włóknisty i oleisty;
√ konopie włókniste;
√ orzechy: orzech włoski, leszczyna;
√ mieszanki zbóż z wyżej wymienionymi roślinami oleistymi;
√ mieszanki zbóż z wyżej wymienionymi roślinami wysokobiałkowymi;
√ mieszanki ww. roślin oleistych z ww. roślinami wysokobiałkowymi;
√ plantacje nasienne wybranych gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych oraz traw;
√ trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska);
√ rośliny przeznaczone na paszę uprawiane w plonie głównym na gruntach ornych: trawy, rośliny motylkowate drobnonasienne, rośliny strączkowe
pastewne, mieszanki traw z roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi,
√ okopowe pastewne – z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

Uwaga: płatności uzupełniające do:
•
tytoniu
•
ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobię
przyznaje i wypłaca w odrębnym trybie Agencja Rynku Rolnego.

Do powierzchni działki rolnej nie wliczamy:
1. terenów zabudowy mieszkaniowej (tzn. powierzchni zajętej przez zabudowania
gospodarskie);
2. wszystkich innego rodzaju zabudowań np.: altan, szop, szałasów itd.
3. zbiorników wodnych (rzek, jezior, stawów, glinianek itd.),
4. prywatnych dróg dojazdowych do pól o szerokości powyżej 2 m i nieporośniętych trawą;
5. pojedynczych drzew, skupisk i szpalerów drzew, obszarów pokrytych krzewami, rowów,
miedz, ścieżek nieporośniętych trawą, murów, żywopłotów i innego rodzaju ogrodzeń
trwałych o szerokości powyżej 2 m;

Wyjątkiem od tej reguły są:
drogi będące integralną częścią uprawy ze względu na proces technologiczny (np.: przy uprawach chmielu);
pole manewrowe nie przekraczające 8 m (w przypadku upraw chmielu i sadów);
prywatne drogi dojazdowe do pól zarośnięte trawą, drogi przepędowe dla zwierząt stanowiące część pastwiska
Ich powierzchnię wlicza się do powierzchni działki rolnej, na której się znajdują.
Do wypełnienia wniosku przydatne są dokumenty odzwierciedlające stan prawny posiadania gruntów rolnych, czyli podstawowe informacje z zakresu
danych ewidencji gruntów i budynków, tzn. położenie (województwo, powiat, gmina), numer działki ewidencyjnej, powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej. Dokumentem takim może być wypis z ewidencji gruntów i budynków wystawiany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Dokument ten powinien być zgodny ze stanem faktycznym (zgodny numer działki i jej powierzchnia całkowita).
Do wypełnienia wniosku wystarczy także wypis z ewidencji gruntów i budynków o niepełnej treści (informacja). W takiej formie informacja na ogół
jest wydawana przez prowadzących ewidencję „od ręki” z bazy danych ewidencyjnych. Innymi pomocnymi dokumentami są np. akt notarialny kupnasprzedaży lub darowizny, decyzja administracyjna, wieloletnia umowa dzierżawy. Pomocną może być również kopia mapy ewidencyjnej.
W/W dokumenty nie stanowią załączników do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania wypełnia się również w celu uzyskania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Osobą uprawnioną do wnioskowania o płatności z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(zwanej dalej dopłatą wyrównawczą) jest producent rolny, prowadzący na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym na
terenach ONW - w całości lub części (przynajmniej 1 ha), a suma działek rolnych wnioskowanych do płatności jest równa lub większa niż 1 ha. Producentem rolnym jest właściciel gospodarstwa, jego współwłaściciel, ale także osoba, która użytkuje gospodarstwo z innego tytułu, np. dzierżawa, użytkowanie,
użyczenie.Za obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania uważa się obszary, na których prowadzenie produkcji rolniczej jest utrudnione ze
względu na niekorzystne warunki naturalne lub specyficzne utrudnienia.

Termin złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich
15.IV.2004 – 15.VI.2004 + 25 dni kalendarzowych (za każdy dzień roboczy zwłoki redukcja płatności o 1%)
Miejsce złożenia - Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Wniosek można składać osobiście
lub przesyłając pocztą. W przypadku doręczenia wniosku pocztą, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Formularze wniosków o płatności bezpośrednie dostępne są w Biurach Powiatowych ARIMR lub na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl
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Wołowina w górę
Kolejny atak szalonych cen – tym razem przyszedł czas na wołowinę. Sprawdziły się prognozy
ekspertów, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej
będziemy więcej płacić za wołowinę. Wystarczy
iść do sklepu mięsnego, żeby się o tym przekonać. W ostatnim czasie hurtowe ceny tego
mięsa wzrosły średnio o połowę. „Nadal rosną
i będą rosły” – twierdzą znawcy rynku. Jeszcze
niedawno za żywiec mięsny płacono rolnikom
w skupie 2,8 zł za kilogram, teraz cena skupu już
przekracza w wielu rejonach kraju 4 złote. W gorę
poszły również ceny starego bydła mlecznego
przeznaczanego na ubój. „Jak tak dalej pójdzie,
to możemy spodziewać się spadku produkcji
mleczarskiej” – takie obawy mają ekonomiści.
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popyt, to wymarzona sytuacja również dla rodzimych handlowców - pośredników. Eksperci
nie wykluczają, że to właśnie oni dodatkowo będą
„podgrzewać atmosferę” na krajowym rynku,
żeby w krótkim czasie osiągnąć jak największe

Pod tym względem „kochamy się w świniach”.
Jemy siedmiokrotnie więcej wieprzowiny niż
wołowiny.

zyski. Dodają jednak, że wszystko ma swoje granice i w pewnym momencie, przy znacznym
wzroście cen, konsumenci masowo „przerzucą
się” na spożywanie drobiu, którego mamy pod
dostatkiem i po przystępnych cenach. Warto
przy tym dodać, że w Polsce, wołowina nie jest
najczęściej i najchętniej spożywanym mięsem.

„poprzedniej” Unii Europejskiej – czyli dawnej
piętnastki. W ubiegłym roku przeciętny obywatel
UE spożył około 20 kilogramów tego przysmaku.
W tym samym roku, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, spożycie wołowiny w Polsce nie
wyniosło nawet sześciu kilogramów.

Mięso wołowe upodobali sobie mieszkańcy

Wzrasta eksport. Polską wołowinę polubili konsumenci w Europie Zachodniej. Jak mówią handlowcy – pochodzi ona z kraju, w którym krowy
są jeszcze karmione tradycyjnymi paszami. Nic
więc w tym dziwnego, że mięso jest smaczne.
Ponadto jest ono jeszcze znacznie tańsze, niż na
Zachodzie.
Po drastycznym spadku spożycia wołowiny,
spowodowanym kilka lat temu paniką związaną
z chorobą szalonych krów i pryszczycą – wiele
europejskich gospodarstw rolnych zmniejszyło
pogłowie albo w ogóle zaprzestało chowu krów
mięsnych. Teraz okazało się, że apetyt (wraz z nim
i popyt) powrócił do stanu sprzed lat, a hodowcy
nie zdążyli jeszcze odbudować stad. Dla polskich
rolników, którzy nie rezygnowali z chowu bydła
mięsnego eksport wołowiny jest olbrzymią szansą
i jednocześnie możliwością zrekompensowania
sobie (z nawiązką) wielu lat nieopłacalnej produkcji. Obecna sytuacja na mięsnym rynku,
to nagroda dla wytrwałych. Mała podaż, duży

Ruszyli z wnioskami
Wielkie przyśpieszenie – tak można określić to,
co dzieje się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy,
prawie do ostatniej chwili zwlekali ze składaniem
wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dopiero od
kilku dni agencyjne biura przeżywają prawdziwe
oblężenie.
W całym kraju, wnioski złożyło już blisko 700
tysięcy właścicieli i użytkowników gospodarstw
rolnych. Stanowi to około połowy uprawnionych
do otrzymania dopłat.
W systemie IACS (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli) zarejestrowało się blisko półtora
miliona gospodarstw – tyle bowiem wniosków
o wpis do „ewidencji producentów rolnych”
wpłynęło do ARiMR.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce są ponad dwa miliony gospodarstw,
których powierzchnia wynosi co najmniej 1
hektar użytków rolnych. Różnica między liczbą
gospodarstw, a liczbą złożonych wniosków rejestracyjnych wynika z tego, że wielu właścicieli
małych – jedno i dwuhektarowych gospodarstw
- nie jest zainteresowanych otrzymywaniem do-

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

płat.

Termin składania
wniosków o dopłaty bezpośrednie upływa 15
czerwca. Można
i później, ale to
się nie opłaca, bo
wtedy dopłata
będzie mniejsza.
- W powiecie
nowodworskim
do ubiegania się
o dopłaty jest
uprawnionych
ponad 5 tysięcy rolników, a
wnioski złożyło
już blisko tysiąc
- poinformował
nas Krzysztof
Bodzak, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Pomiechówku.
W gminie Nasielsk, na około 2200 gospodarstw

rolnych wnioski złożyło blisko 300 rolników.
Mało, a czas leci!

Dariusz Panasiuk

4 - 10 czerwiec 2004

Życie Nasielska

BUDUJEMY WODOCIĄG

9

Od maja bieżącego roku trwają prace przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Cieksynie, na terenie działek letniskowych.
Projekt przewiduje podłączenie do wodociągu około 140 posesji.
Dokumentacja techniczna wykonana przez Społeczny Komitet
Wodociągowania zawiera wykaz właścicieli działek, które będą
podłączone do sieci. Wykaz ten ulega ciągłym zmianom. Posiadamy nieaktualne dane, a przyczyną tego jest duża rotacja wynikająca ze zmian własności. Brak aktualnych informacji dotyczących
właścicieli działek letniskowych uniemożliwia zawieranie umów
w sprawie realizacji przyłączy wodociągowych.
Apelujemy do mieszkańców Cieksyna oraz właścicieli działek letniskowych tej miejscowości o współpracę z Urzędem
Miejskim w Nasielsku i zgłaszanie się zainteresowanych osób
celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Szczególnie prosimy
o kontakt osoby, które do chwili obecnej nie otrzymały żadnej
korespondencji w temacie wykonania przyłącza, a projekt przewiduje jego realizację.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, codziennie w godz. 8.00. – 16.00., pok. nr 14,
I piętro. Osoby, z którymi należy kontaktować się w w/w sprawie
to Franciszek Kuciński i Piotr Mychliński.

W CIEKSYNIE

tel. (0-23) 69 12 664, 69 12 566, 69 12 574, 69 12 427.

Małgorzata Rosłońska – Urząd Miejski w Nasielsku
fot. M. Stamirowski

Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub
klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie
naturalnego środowiska człowieka. Zagrożenie
zdrowia lub życia mieszkańców może być spowodowane przez obiekty stałe (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchome (cysterny
samochodowe i kolejowe).

PRZED AWARIĄ
Zorientuj się, czy na terenie twojego miejsca zamieszkania występują surowce lub półprodukty
chemiczne charakteryzujące się własnościami
toksycznymi. Jeśli w pobliżu twojego miejsca
zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe),
dowiedz się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne.
Jeśli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę,
szczególnie dzieci o sposobach postępowania.
Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony
dróg oddechowych przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu.

PODCZAS AWARII
W przypadku przebywania w miejscu, w którym
nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem się
jakichkolwiek toksycznych środków należy:
1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice
i lękowi.
2. Opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii.

3. Ograniczyć oddychanie, przy pomocy wilgotnej chustki lub tamponu zatkać usta i nos oraz
najkrótszą drogą opuścić teren skażony.

mieszczeń zwierzęta gospodarskie, uszczelnić
pomieszczenia.

4. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny
znacznie wcześniej zanim stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego!
Jeżeli usłyszysz, że w pobliżu wykoleiła się
cysterna, np. z chlorem, a obłok przesuwa się
z wiatrem w twoim kierunku, powinieneś wykonać następujące czynności:

5. Osoby znajdujące się w domach, powinny
jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna,
mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się
w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez
służbę porządkową.
6.Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły opuścić mieszkań, przystępują niezwłocznie
do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych dróg przedostania się
toksycznego środka.
7. Wykorzystać zastępcze i podręczne środki
ochrony dróg oddechowych i skóry (maski
tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary
ochronne, tampony z waty lub gazy).
8. Zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach.
9. Włączyć dostępne środki masowego przekazu
(np. radio, TV) na program lokalny i zastosować się
do zaleceń przekazywanych w komunikatach.
10. W budynkach publicznych przeprowadzić ludzi do pomieszczeń tym celu przygotowanych.
11. Z terenów zewnętrznych zabrać do po-

PAMIĘTAJ!

• zamknąć drzwi i okna oraz uszczelnić je
mokrą tkaniną,
• przygotować tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuży ci do oddychania.
Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni, sprawdź,
jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak najszybciej
prostopadle do jego kierunku, omijając miejsce
awarii.

PO AWARII
1. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych
pomieszczeń.
2. Po przejściu obłoku skażonego powietrza i
odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia.
3. Unikaj spożywania żywności z twojego
ogrodu oraz mleka od twoich krów, dopóki nie
zostaną zbadane przez urząd sanitarny.
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Życie Nasielska
Nasielsk, 2004-05-31

G.72241/1/04

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi
zmianami) oraz Uchwały Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
21 sierpnia 1999 roku w sprawie w sprawie sprzedażyw drodze przetargu
ustnego nieograniczonego podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w mieście Nasielsku przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotowa nieruchomość:

- uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 26022.
- znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
- nad działkami oznaczonymi nr 1394/11, 1394/12, 1394/13, 1394/14,
1394/15, 1394/16, 1394/17, 1394/18 zlokalizowana jest napowietrzna
linia energetyczna średniego napięcia,
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 01.06. 2004 – 22.06.2004 roku.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia
w prasie.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

1. Nieruchomość położona przy ulicy Grabowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako :
1) działka nr 1394/11 o powierzchni 1067 m2
cena wywoławcza
18.200,00 złotych
2) działka nr 1394/12 o powierzchni 1067 m2
cena wywoławcza
18.200,00 złotych
3) działka nr 1392/13 o powierzchni 1064 m2
cena wywoławcza
18.100,00 złotych
4) działka nr 1394/14 o powierzchni 1061 m2
cena wywoławcza
18.100,00 złotych
5) działka nr 1394/15 o powierzchni 1061 m2
cena wywoławcza
18.100,00 złotych
6) działka nr 1395/16 o powierzchni 1060 m2
cena wywoławcza
18.100,00 złotych
7) działka nr 1394/17 o powierzchni 1059 m2
cena wywoławcza
18.000,00 złotych
8)działka nr 1394/18 o powierzchni 1029 m2
cena wywoławcza
15.900,00 złotych

2. Nieruchomość położona przy ulicy Gajowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
1) działka nr 1394/20 o powierzchni 1074 m2
cena wywoławcza
16.600,00 złotych
2) działka nr 1394/21 o powierzchni 971 m2
cena wywoławcza
15.000,00 złotych

UWAGA!!!

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje
na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu
w dniu wyborów.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na podstawie wniosku
złożonego najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. 11.06.2004r.
(piątek) w Wydziale Spraw Obywatelskich w godz. od 8.00 – 16.00 (pok.
nr 18, II piętro)
Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt
stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego na podstawie złożonego wniosku o
dopisanie w spisie wyborców.
Wniosek należy złożyć do dnia 03.06.2004 r.
Do dnia 3 czerwca 2004 r. wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.
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OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
i Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku
Organizują kurs – szkolenie w zakresie:
I. Przystosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji
z Unią Europejską.
możliwości i formy wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów
wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
przygotowanie do sporządzania projektów przedsięwzięć zgodnych
z wymogami unijnymi, ,,Elementy wiedzy o Unii Europejskiej”
Tematy wykładów będą miały na celu promocję zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich polepszenie kondycji gospodarstw rolnych, a także odpowiednie przygotowanie potencjalnych odbiorców wsparcia.
Wykłady przyczynią się do lepszego wykorzystania szans, jakie daje
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przyczynią się do przyspieszenia pozytywnych
przeobrażeń na obszarach wiejskich w Polsce.
1. Płatności obszarowe; 2. Renty strukturalne; 3. Wsparcie dla działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarownia; 4. Wsparcie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych;
5. Zalesianie gruntów rolnych; 6. Wsparcie grup producentów
rolnych; 7. Dostosowanie do standardów UE; 8. Inwestycje w gospodarstwach rolnych; 9. Ułatwienie startu młodym rolnikom;
10. Wsparcie doradztwa rolniczego; 11. Poprawa przetwórstwa i marketingu
produktów rolnych; 12. Scalanie gruntów;13. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 14. Zróżnicowanie działalności
rolniczej i zbliżonej do rolniczej w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu; 15. Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi; 16. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej
związanej z rolnictwem; 17. Pilotażowy program LEADER+
II. Podnoszenia kwalifikacji w zakresie marketingu, tworzenia i funkcjonowania rynku rolno – spożywczego.
zasady marketingu produktów rolno – ogrodniczych, tworzenie lokalnych marek i zarządzanie nimi,
tworzenie grup producenckich, normy jakościowe dla poszczególnych warzyw i owoców, wykorzystanie informacji rynkowej do planowania
produkcji.
Informacje i zapisy – sekretariat Szkoły Nr 1 ul. Staszica 1
tel. 0-23 691-25-15 do godz. 16.00 Termin kursu: 07 czerwca
2004 r. poniedziałek godz. 16.30 w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku
ul. Staszica 1

Uwaga:

od 01.06.2004 – 04.06.2004

- w godz. od 8.00 -18.00

W trakcie szkolenia każdy zainteresowany uczestnik otrzyma komplet
materiałów tematycznych.
Po ukończeniu kursu – szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
ukończenia kursu.
Kursy zorganizowano przy finansowej pomocy Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

05.06.2004 (sobota)

- w godz. od 8.00 - 13.00

Serdecznie zapraszamy

Sprawdzanie spisu wyborców w czasie pełnionych dyżurów w Urzędzie
Miasta - pok. nr 18 (drugie piętro):

12 Życie Nasielska
HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
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Twój zły nastrój będzie utrapieniem dla najbliższych. Rozwiązaniem nieporozumień jest szczera rozmowa. Zastanów się
nad zmianą otoczenia- może krótki wyjazd lub wycieczka. Dokładnie analizuj
każdą składaną Ci propozycję i uważaj na szczegóły, bo w nich tkwi „diabeł”.

18 - 20 czerwca

Byk 20.04.- 20.05.

Trafi się okazja do podreperowania domowego budżetu. Nie
przegap jej. Uważaj na nowych znajomych i nie ufaj im bezwzględnie. W pracy mnóstwo obowiązków i zaległych zajęć,
z którymi musisz się uporać.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Dobry czas na załatwianie wszelkich spraw urzędowych,
sądowych i w ogóle ważnych. Wszystko będzie po Twojej
myśli. Zaplanuj już wyjazd wakacyjny, bo później okaże
się, że nie masz czasu i ograniczają Cię wcześniejsze zobowiązania. Ktoś
bliski zawiedzie Twoje zaufanie.

Rak 22.06.- 22.07.

Zdecydowanie przeciwstaw się wtrącaniu do Twoich prywatnych spraw osób trzecich. Sam powinieneś rozwiązywać domowe problemy. Może się zdarzyć, że nieprzyjemne sytuacje
będą Cię prześladowały także w pracy. Na weekend wybierz się
do znajomych poza miejsce zamieszkania. Wtedy psychicznie odpoczniesz.

Lew 23.07.- 22.08.

W najbliższym czasie słuchaj swojej intuicji, a decyzje podejmuj zdecydowanie i szybko. Możesz poradzić się przyjaciół, ale ostateczne zdanie musi być Twoją opinią. Postępuj
konsekwentnie i uczciwie, a osiągniesz zamierzone cele.
Nieoczekiwana gotówka w zasięgu Twoich możliwości.

Panna 23.08.- 22.09.

Nie zwierzaj się teraz nikomu ze swych sekretów i marzeń. Jest ktoś,
kto chce Ci zaszkodzić i je wyjawić. Zajmij się rodziną i domem.
Poświęć więcej czasu dzieciom, rodzicom czy dziadkom.

Waga 23.09.- 22.10.

W nadchodzącym tygodniu wszystkie sprawy ułożą się po Twojej
myśli. Będziesz mieć świetny humor, energia będzie Cię rozpierać.
Dobry czas na podjęcie decyzji o rozpoczęciu ćwiczeń, diety lub
nauki pływania. Odwiedzą Cię dawno niewidziani kuzyni.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Nadchodzi dobry czas, wszystko, o czym tylko pomyślisz spełni się.
Nie będziesz miał chwili wytchnienia, czeka Cię mnóstwo obowiązków, dodatkowych zajęć i spotkań. Wystrzegaj się napadów złości i
złego humoru. Samotne Skorpiony poznają ciekawe osoby.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Czeka Cię dużo spotkań i nieoczekiwanych wizyt znajomych, dalekich krewnych, a nawet sąsiadów. Będziesz jednak zadowolony,
bo wszyscy pamiętają o Tobie. Uda Ci się załagodzić spór rodzinny
i pogodzić zwaśnione strony.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje pomocy. Pomóż tej osobie,
bo i Ty możesz być kiedyś w kłopocie. W pracy nawał zajęć i nie wiadomo,
od czego zacząć. Musisz sobie z tym jednak poradzić, a nie minie Cię
nagroda. W sprawach osobistych więcej wyrozumiałości i uczucia.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Unikaj kłopotów i w pracy nie mieszaj się w spory i kłótnie. Działaj
według swoich zamierzeń i planów i nie rezygnuj z nich. Gdyby dopadł
Cię zły nastrój, zrób sobie chwilę wytchnienia i wybierz się choćby do
kina lub na spacer. Pomyśl o zaplanowaniu wakacyjnego wyjazdu z rodziną.

Ryby 19.02.- 20.03.

W tym tygodniu czeka Cię dużo pracy, a Ty masz ochotę
poleniuchować i o niczym nie myśleć. Ale na taki luksus
możesz sobie pozwolić dopiero za kilka dni. Teraz weź się w
garść i nie odkładaj spraw na później. Energii doda Ci spotkanie
z przyjaciółmi lub rozmowa z kimś życzliwym.

PROGRAM
18 czerwca 2004 r.(piątek) – sala kina „Niwa” w Nasielsku

Godz. 19.00
Uroczyste otwarcie Dni Nasielska.
Wręczenie statuetek Lwa Nasielskiego zasłużonym dla Gminy Nasielsk.
Wręczenie małych Lwów Nasielskich radnym Rady Miejskiej w Nasielsku.
Godz. 19.20
Wieczór poetycko-muzyczny – zespół „Czerwony Tulipan” z Olsztyna.
W holu kina – wystawa prac malarskich artystów nasielskich.

19 czerwca 2004 r. (sobota) – Szkoła Podstawowa w Nasielsku,
ul. Kościuszki 23
PARAFIADA – organizowana przez księży z Parafii Św. Wojciecha
w Nasielsku.
Godz. 11.00 – rozpoczęcie Parafiady, turniej piłki nożnej ministrantów.
Godz. 14.00 – wyścig kolarski.
Godz. 15.00 – gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
Godz. 16.00 – Biesiada Lwowska.
Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.
Godz. 20.00 – 22.00 – zabawa taneczna (gra zespół CRAFT z Lipowca).
Przez cały czas trwania Parafiady: loteria, wystawy, kiermasze, gastronomia.

20 czerwca 2004 r. (niedziela)
Kościół Św. Wojciecha w Nasielsku, godz. 12.00 – Msza św.
w intencji mieszkańców Gminy Nasielsk.
Stadion Miejski w Nasielsku ul. Sportowa:
Godz. 13.15
- otwarcie III dnia Dni Nasielska.
Godz. 13.20 – 14.20 - występ młodzieży z nasielskich szkół – Szkoła
Podstawowa w Nasielsku, Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku.
Godz. 14.20 – 14.40 - wręczenie nagród najlepszym uczniom szkół
z terenu Gminy Nasielsk z związku z zakończeniem roku szkolnego.
Godz. 14.40 – 17.30 - obchody 40-lecia ŻBIKA Nasielsk (m.in. wręczenie nagród zasłużonym działaczom i sportowcom, towarzyski mecz
piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii
grających w Polsce) – w przerwie meczu występ na murawie dzieci
z kółka tanecznego.
Godz. 17.30 – 18.30 - „Gwiazdor”
Godz. 18.30 – 19.20 - Nasielski hip-hop
Godz. 19.20 – 19.30 - rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Nasielsku
Godz. 19.40 – 20.00 - wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Dniach
Nasielska dla osób zaangażowanych, firm, instytucji, sponsorów.
Godz. 20.00 – 21.00 - Występ gwiazdy wieczoru: polscy Beatlesi – zespół ŻUKI.
Godz. 21.00 – 24.00 - Zabawa taneczna (gra zespół CONSTANS z Andzina).

Ponadto:

stoiska reklamowe i handlowe,
wesołe miasteczko,
konkurs wiedzy o Nasielsku,
wystawy kolekcjonerskie,
rodzinne zdjęcie mieszkańców Nasielska wykonane z podnośnika strażackiego,
ogródki gastronomiczne i piwne.
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Piłka nożna

PORAŻKA ŻBIKA W PUCHARZE
W niedzielę 26 maja, o godz.17.00, na stadionie w Nasielsku nasz zespół
podejmował drużynę MZKS KOZIENICE wmeczu o Puchar Polski. Drużyna

fot. M. Tyc

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 27 kolejki

PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI - MLKS ŻBIK NASIELSK (2.06.2004)
LEGIONOVIA II LEGIONOWO - MAZOWSZE PŁOCK

2:4

KORONA HID OSTROŁĘKA - MKS CIECHANÓW

4:1

KASZTELAN SIERPC - STOCZNIOWIEC PŁOCK

5:0

PIAST ZAP PIASTÓW - MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

3:1

GKS STRZEGOWO - OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA

1:2

SKRA DROBIN - ULKS CIÓŁKOWO

10 : 4

TĘCZA 34 PŁOŃSK – BORUTA KUCZBORK
fot. M. Tyc

z Kozienic zajmuje obecnie trzecie miejsce w III lidze. Pierwsza połowa
meczu to „badanie się” przeciwników, z
widoczną przewagą po stronie naszego
zespołu. Niestety nie udało się im wykorzystać kilku doskonałych okazji do lp.
drużyna
zdobycia bramki. Pierwsza połowa
1.
MLKS ŻBIK NASIELSK
zakończyła się remisem.

2:0

Mecz zaległy 26.05.2004r.
KASZTELAN SIERPC – GKS STRZEGOWO

3:0

TABELA PO 27 KOLEJCE

Po przerwie zespołowi gości wystarczyły zaledwie pierwsze trzy minuty,
by zaskoczyć naszych zawodników
szybkością rozegranych akcji i zdobyć
aż dwie bramki. Uzyskanie takiego prowadzenia pozwoliło drużynie z Kozienic
kontrolować przebieg meczu i skupić się
na obronie. Pomimo dobrej gry naszego
zespołu w tym spotkaniu odnieśliśmy
porażkę, która wyeliminowała nas z
udziału w finale Pucharu Polski województwa mazowieckiego. Przegrana z
drużyną tej klasy co MZKS Kozienice 0
: 2 to nie jest powód wstydu. Czy jednak
nie mogło być lepiej i czy przypadkiem
nasz zespól nie obrał zbyt defensywnej
taktyki w tym meczu?
Teraz Żbik musi skupić całą swoją uwagę
na grze w lidze i walce o awans, ponieważ to jest jego nadrzędnym celem.

mecze

pkt

bramki

z

r

p

26

60

71:30

19

3

4

2.

KASZTELAN SIERPC

27

57

77:38

18

3

6

3.

MAZOWSZE PŁOCK

27

56

73:25

18

2

7

4.

PIAST ZAP PIASTÓW

27

55

65:35

18

1

8

5.

BORUTA KUCZBORK

27

49

56:39

15

4

8

6.

PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

26

45

53:27

13

6

7

7.

LEGIONOVIA II LEGIONOWO

27

43

53:44

13

4

10

8.

TĘCZA 34 PŁOŃSK

27

42

59:39

13

3

11

9.

KORONA HID OSTROŁĘKA

27

42

51:54

13

3

11

10.

MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

27

35

42:55

9

8

10

11.

SKRA DROBIN

27

31

61:65

9

4

14

12.

MKS CIECHANÓW

27

28

52:67

8

4

15

13.

OSTROVIA OSTRÓW MAZ.

27

24

29:67

7

3

17

14.

STOCZNIOWIEC PŁOCK

27

21

28:76

6

3

18

15.

GKS STRZEGOWO

27

16

45:88

5

1

21

16.

ULKS CIÓŁKOWO

27

13

32:92

4

1

22

14
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię działkę ul. Warszawska, Krupki, P.O.W., lub Pieścirogi
tel. 0507 177 455
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
Instalacje elektryczne od A do Z tel. 0692 87 43 46
Zatrudnię kierowcę ciągnika siodłowego, tel. 0501 214 233
Lokal do wynajęcia w Nasielsku na działalność gospodarczą, ul. Rynek, tel. 693 19 03
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 69 31 442.
Sprzedam nieduży dom na działce 800 m. tel. 023 693 14 85
lub 0505 599 735
Sprzedam samochód Opel Calibra 2.0 litry + gaz, pełna
opcja, grudzień 1995, tel. 691 26 36

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie
czeka na nowych, dobrych
panów
Młodziutki, bardzo miły wilkowaty
pies (złocisty podpalany) czeka na
dobrego pana, który oferuje mu
przyjazny dom.

tel. 022 7742771

Bioenergoterapia
W piątek 11 czerwca 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”

4 - 10 czerwiec 2004

Miejsce na reklamę
Twojej firmy
zadzwoń 023 691 23 43

Życie Nasielska
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Niech żyją 200 lat!

