PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

Nasielsk na rynku hurtowym w Broniszach

AWANS ŻBIKA

Jedna antena

dwie opłaty!
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W niedzielę idziemy na wybory
W niedzielę,13 czerwca br., odbędą się wybory
do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy 54
europarlamentarzystów z całej Polski.
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli głosować w 10 lokalach wyborczych. W każdym
pracować będą 11 osobowe komisje wyborcze.
Swoich kandydatów do komisji zgłaszały komitety wyborcze. W naszej gminie było po 14, a
do niektórych komisji i 15 chętnych. Dlatego 19
maja br. w obecności przedstawicieli komitetów
wyborczych i Burmistrza odbyło się losowanie
składów komisji wyborczych. W każdym z lokali
wyborczych wśród najważniejszych informacji
dotyczących sposobu głosowania znajdą się także
nazwiska osób zasiadających w komisji.
Większość z nas będzie głosować w lokalach
wyborczych, które zostaną przygotowane w
szkołach. Ale warto wcześniej sprawdzić gdzie
powinniśmy się udać na głosowanie. W Szkole
Podstawowej przy ul. Kościuszki będą mogły
głosować osoby niepełnosprawne, ponieważ
tylko tam jest specjalny podjazd i osoby na wózkach bez większych problemów będą mogły się
dostać do budynku.
- Trzeba jednak pamiętać, że każdy musi
głosować osobiście. Nie można nikogo w tym
wyręczyć – mówi M. Maluchnik, pełnomocnik

Burmistrza Nasielska
do spraw wyborów.
Idąc na głosowanie
trzeba ze sobą zabrać
dokument potwierdzający naszą tożsamość, koniecznie ze
zdjęciem. Może to
być np. dowód osobisty, czy paszport.
Po podpisaniu listy
otrzymamy kartę
do głosowania. Tym
razem będzie ona
wyglądać dość nietypowo. Nie będzie
to książeczka lecz
duża karta papieru o
formacie A2. W naszym województwie
zarejestrowanych jest
aż 17 list wyborczych,
z których startować będzie 164 kandydatów.
Możemy postawić krzyżyk tylko przy jednym
nazwisku.
Jeśli jednak okaże się, że któryś z kandydatów
został skreślony z listy lub cała lista została
unieważniona wtedy nasze głosy: w przypadku

Zaczęli kolejne 100 lat
Uroczystości związane z obchodami 100. powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku odbywały
się w niedzielę 30 maja br. Uczestniczyli w nich
przedstawiciele władz samorządowych, pożarniczych, członkowie OSP oraz mieszkańcy gminy
Nasielsk.
Strażacy zebrali się na placu przed strażnicą skąd
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przemaszerowali do kościoła. Towarzyszyła im orkiestra dęta z OSP Suchocin. W intencji strażaków została
odprawiona msza św., podczas której poświęcono
sztandar ufundowany przez mieszkańców gminy dla
strażaków oraz ornat, dar strażaków dla ks. prałata
K. Śniegockiego. Po zakończeniu mszy św. dh
Zbigniew Zarański, komendant Gminny OSP przeprowadził ulicami miasta członków nasielskiej OSP
aż do miejsca dalszych uroczystości, czyli
pod budynek remizy. Tu przed strażnicą,
ksiądz prałat K. Śniegocki poświęcił figurkę
patrona strażaków, św. Floriana.
Następnie pod przewodnictwem dh Kepke
odbył się uroczysty apel. Jego przebieg
relacjonował, informując obecnych z
wyprzedzeniem o mających nastąpić
czynnościach, M.Torbus, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze
Maz. Po złożeniu raportu dh Andrzejowi
Wasilewskiemu Wiceprezesowi Zarządu
Mazowieckiego Związku OSP i dokonaniu
przeglądu pododdziałów, historię nasielskiej
jednostki OSP przedstawił Stanisław Tyc.
A następnie Ludwina Turek odczytała akt
przekazania przez fundatorów sztandaru dla
OSP. Po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru prezesowi OSP Nasielsk dh.
T.Bieleckiemu. Najwyższym odznaczeniem
związkowym, czyli Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych sztandar
udekorował dh A. Wasilewski.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia. Uchwałą zarządu wojewódzkiego
ZOSPRP złoty medal za zasługi dla pożar-

skreślonego kandydata będą zaliczane na poczet
poparcia dla danej listy, a w przypadku unieważnienia listy będą nieważne.
Swój głos na wybranego kandydata będziemy
mogli oddać w nieco innych godzinach niż to
bywało dotychczas, bo od 8.00 do 22.00.

MK

nictwa otrzymał dh Andrzej Szumski, srebrny medal – Bernard Mucha, zaś brązowy medal: Andrzej
Krzyczkowski, Jan Nowacki, Mirosław Klimczewski,
Antoni Żbikowski.
Natomiast uchwałą Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Nowym Dworze Maz. odznaką Wzorowego
Strażaka wyróżniono 15 członków OSP Nasielsk. Byli
to: Mariusz Aleksandrowicz, Grzegorz Daniszewski,
Paweł Dobrzyński, Rafał Dylewski, Adam Gładkowski, Mariusz Holender, Jarosław Jechalik, Sebastian
Kepke, Artur Klimczewski, Michał Klimczewski,
Robert Kosewski, Piotr Saliszewski, Przemysław
Saliszewski, Bogusław Wysocki, Kamil Wysocki.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. st. brygadier
Ryszard Psujek, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
dh Andrzej Wasilewski, wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Warszawie, Maria Kowalska starosta nowodworski
i prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP powiatu
nowodworskiego, B.Mucha, burmistrz Nasielska,
sekretarz miasta Zbigniew Rutkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku A.Królak, mł.bryg. Andrzej
Hiszpański, komendant powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Dworze Maz. A także chrzestni
sztandaru ufundowanego dla OSP: Ludwina Turek,
Stanisław Tyc, Wojciech Ostrowski, Krzysztof Poszepczyński, Elżbieta Słonczewska, Stanisław Gogolewski,
Stanisław Modzelewski, Stanisław Nowak.
Na zakończenie imprezy program artystyczny pt.
„Każdy mały chłopiec marzy by służyć w pożarnej
straży” zaprezentowały dzieci ze szkoły Podstawowej
w Pianowie.
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Jak się nowocześnie handluje produktami ogrodniczymi – mogła zobaczyć kilkudziesięcioosobowa delegacja z Nasielska, która odwiedziła Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
w Broniszach koło Ożarowa Mazowieckiego.
W spotkaniu z Januszem Bylińskim, prezesem
WR-SRH uczestniczyli radni – członkowie komisji rolnictwa, sołtysi oraz Bernard D. Mucha,
Burmistrz Nasielska.
Po zwiedzeniu hal, w których odbywa się handel
owocami, warzywami i kwiatami Janusz Byliński
opowiadał o trudnych początkach funkcjonowania rynku, o sukcesach, które udało się osiągnąć
w ostatnich kilku latach oraz o ponadregionalnym
znaczeniu Warszawskiego Rolno-Spożywczego
Rynku Hurtowego – jest on położony w zagłębiu
warzywniczym oraz w pobliżu dużego rejonu sadowniczego (Warka, Grójec). Około jednej trzeciej
mazowieckich gospodarstw produkujących na
rynek zajmuje się ogrodnictwem. Wysoka jakość
owoców i warzyw oraz dobra lokalizacja Bronisz
sprawiają, że przyjeżdżają tu handlowcy nie tylko z Mazowsza, ale i z innych ościennych województw. W okresie wakacyjnym po świeży towar
przyjeżdżają właściciele ośrodków wypoczynkowych i sklepów warzywnych nawet z Wybrzeża.
Obecnie na rynek w Broniszach wjeżdża od 5 do

Unii, ponieważ koszty produkcji owoców i warzyw w Europie Zachodniej są znacznie wyższe

Przewodnikiem po rynku był Janusz Byliński, prezes WR-SRH S.A.

5,5 tysiąca samochodów w ciągu doby – z czego
około 40 procent stanowią producenci owoców i
warzyw. Latem, w szczycie sezonu ogrodniczego,
liczba samochodów wjeżdżających w ciągu doby
na rynek dochodzi do 10 tysięcy.
Gości z Nasielska interesowała sytuacja na ogrodniczym rynku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Janusz Byliński uspokajał – pierwsze
tygodnie naszego członkostwa dowiodły, że
po zniesieniu ceł i otwarciu granic nie grozi nam
zalew produktów ogrodniczych z innych krajów

niż w Polsce, co oznacza, że na handlu nikt nie
zamierza tracić.
Z obserwacji rynku, zdaniem Bylińskiego, wynika
zupełnie coś innego. Poinformował, że w naszym
kraju pojawia się coraz więcej handlowców,
którzy chcą zarabiać na sprowadzaniu dobrych
jakościowo i tańszych polskich produktów ogrodniczych na rynki innych krajów Unii Europejskiej.
Ceny warzyw w Polsce są o blisko 40 procent
niższe od średnich cen w Unii. Warto dodać, że w
ramach wspólnoty ceny te są bardzo zróżnicowa-

ne – najdrożej jest w Danii. Prezes Janusz Byliński
powiedział – Polski rynek jest penetrowany przez
dystrybutorów z krajów Zachodniej Europy.
Chcą oni zawierać umowy z naszymi producentami. Zarząd rynku w Broniszach dąży do tego,
aby na eksporcie polskich warzyw i owoców do
pozostałych krajów Unii zarabiali głównie nasi
producenci. Moim zdaniem będzie to możliwe
dzięki współdziałaniu, utworzonej przez WR-SRH
Bronisze, platformie logistycznej i grup producenckich. Pozwoli to, nie tylko, na robienie wspólnych
interesów, ale również na uzyskiwanie wsparcia,
jakie dla grup producentów przewiduje Wspólna
Polityka Rolna Unii Europejskiej.
Organizując Platformę Logistyczną, „Bronisze”
chcą pomagać producentom w pozyskiwaniu
środków na podnoszenie jakości, produkowanych w ich gospodarstwach, towarów. Ta, nowa
inicjatywa organizacyjna Rynku ma wspomóc
ogrodników w dystrybucji standaryzowanych
owoców i warzyw na rynku krajowym, unijnym,
a także poza UE. Wdrożenie tego przedsięwzięcia
wymaga dużych nakładów finansowych. Ponadto
wiąże się to z koniecznością wykonania ogromnej
pracy polegającej na uświadomieniu producentom standardów obowiązujących w obrocie na
rynkach Wspólnoty. Według Bylińskiego, Rynek
powinien się zająć kompletowaniem, a nie konfekcjonowaniem towaru – To stąd skompletowany
towar powinien trafiać do krajowego, unijnego i
pozaunijnego odbiorcy; takie miejsce widzimy
dla siebie w całym obrocie hurtowym.
WR-SRH w Broniszach zamierza wysyłać do odbiorców w Europie Zachodniej towary ogrodnicze o najwyższej jakości, odpowiednio pakowane
i etykietowane, bo tylko za takie – jak podkreśla
Byliński – można tam uzyskać atrakcyjne ceny.
Odbiorcom zagranicznym chcemy oferować to-

ciąg dalszy na str. 4
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dokończenie ze str. 3

wary markowe pochodzące z gospodarstw mających udokumentowany
monitoring gleby na zawartość metali ciężkich i badających pozostałości
pestycydów w owocach i warzywach – dodał J. Byliński.
W tym roku zapowiadają się obfite zbiory jabłek i rekordowe zbiory cebuli.
Platforma Logistyczna chce chronić gospodarstwa ogrodnicze przed problemami związanymi z klęskami urodzaju, które przychodzą zawsze po
latach dobrej koniunktury na poszczególne gatunki owoców czy warzyw.
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Rynku Hurtowego.
Zwiedzanie Rynku przez delegację z Nasielska odbywało się w sobotę rano.
Jest to pora sprzątania. W tym czasie nie ma handlu. Jak zwykle samochody muszą wyjechać za bramę wjazdową. Sterty śmieci – pozostałości po
stoiskach handlowych - przypominały pejzaż po bitwie. Janusz Byliński
skwitował to żartobliwie – „pobojowisko”. Po upływie zaledwie kilku mi-

Gości z Nasielska oczarowały kwiaty

W tym celu zamierza wpływać na ukierunkowanie produkcji w regionie
przez podpisywanie wieloletnich umów z gospodarstwami.
Odnosząc się do przyszłości rynku hurtowego w Broniszach, jego Prezes
mówił o zachodzących przekształceniach własnościowych. Poinformował,
że rządowe agencje (Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości
Rolnych), które były udziałowcami spółki budującej ten rynek, przekazały
swoje akcje na rzecz Skarbu Państwa – ma on teraz blisko 60% akcji WR-SRH
S.A. Prywatni akcjonariusze sugerują wykupienie tych akcji przez Rynek na
preferencyjnych warunkach. Ich zdaniem taka prywatyzacja umocniłaby
w spółce pozycję producentów i operatorów – to właśnie ci akcjonariusze
wnieśli kiedyś 10
milionów dolarów
własnego kapitału
do funduszy, z których finansowano
budowę „Bronisz”.
Obecnie finansują
bieżącą działalność
rynku. Dzięki ich
pieniądzom, które
wpływają za bilety
wjazdowe i czynsze dzierżawne
za wynajmowaną
powierzchnię handlową, pokrywane
są wszystkie koszty
– w tym związane
z obsługą kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w czasie budowy.
Prezes WR-SRH S.A. zdradził gościom z Nasielska informację, która nieoficjalnie, już od pewnego czasu, krąży po kraju, że na terenie rynku powstanie
jedyna w Polsce, profesjonalna Giełda Zoologiczna. Zapowiedział, że jej
otwarcie nastąpi w połowie sierpnia tego roku. Po Giełdzie Antyków będzie to druga, nietypowa działalność Warszawskiego Rolno-Spożywczego

Na giełdzie antyków i staroci można kupić stylowe meble

nut plac handlowy lśnił czystością jak porządnie wysprzątane mieszkanie.
Z terenu rynku firmy sprzątające wywożą od 500 do 850 ton śmieci miesięcznie – samych tylko liści kalafiorów i kapusty wywozi się teraz około
30 ton dziennie.

Krajobraz po handlu

Dzień wcześniej radni i sołtysi z Nasielska rozmawiali o problemach rolnictwa
podczas spotkania z Adamem Struzikiem marszałkiem województwa mazowieckiego. Spotkali się również z przedstawicielami departamentu rolnictwa
i modernizacji terenów wiejskich urzędu marszałkowskiego.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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GMINNE INWESTYCJE
Przyjęty budżet na 2004 r. przewiduje realizację w gminie Nasielsk wielu
inwestycji. Ważną pozycją są w nim wydatki na budowę wodociągów.
Zgodnie z założeniami będą one wykonywane przy współudziale środków zewnętrznych.
Obecnie trwają prace przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w
Cieksynie (wybudowano już ok. 5km sieci). Planowany termin zakończenia robót , to 31 sierpnia 2004r. Przewidziano dofinansowanie inwestycji
środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Na etapie końcowym jest sprawdzanie dokumentacji (niezbędnej do podpisania umowy z Biurem SAPARD Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa) dotyczącej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wiktorowo, Malczyn, Chlebiotki, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce
Włościańskie, Ruszkowo i Pieścirogi Stare. Weryfikację dokumentacji przeprowadzają pracownicy ARiMR. Procedura zmierzająca do pozyskania dotacji
z Funduszu SAPARD jest bardzo skomplikowana. Nie są to „łatwe pieniądze”.
Można przypuszczać, że na przełomie czerwca i lipca firma „INWOD” z Lubartowa, która wygrała przetarg na to zadanie - po podpisaniu umowy z ARiMR
– rozpocznie prace. Przewidywany termin realizacji, to 30 listopada tego roku.
Należy podkreślić, że na początku roku inwestycja była zaplanowana do realizacji w dwóch etapach – w 2004 i w 2005 roku. Jednak, z tego powodu,
że cena najkorzystniejszej oferty jest o wiele niższa od planowanej, podjęte
zostały działania, aby wykonanie tego wodociągu nastąpiło jednoetapowo
- w roku 2004. ARiMR oraz Wykonawca wyrazili zgodę na skrócenie czasu
realizacji do 30 listopada 2004 r. Ponieważ, w tym wypadku, dofinansowanie
z SAPARD-u wynosi 26,1% wartości przedsięwzięcia, dlatego też jednocześnie
staramy się o pozyskanie brakujących środków z WFOŚiGW w Warszawie.
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lecie. Podłączenie kolejnego źródła zasilania rozwiąże ten problem. Zadanie
będzie wykonane przez ZGKiM w Nasielsku.
Podpisana została umowa na wykonanie wiaty belownicy na wysypisku
śmieci. Obiekt umożliwi prace przy segregacji odpadów.
ZGKiM w Nasielsku będzie wykonawcą odcinka chodnika przy ulicy Polnej,
od ul. POW do ul. Staszica. Niebawem rozpoczną się prace.
Cały czas są prowadzone prace projektowe dotyczące budowy zatoki
autobusowej przy ul. Kościuszki (obok szkoły podstawowej) oraz budowy
chodnika wzdłuż ulicy Płońskiej (po stronie przychodni lekarskiej)- od
skrzyżowania z ul. Kościuszki do bloków przy ul. Lipowej.
Trwają czynności związane z wydawaniem specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nasielsku.
Zbliża się termin przetargu. Powołana została Komisja Przetargowa, a oferenci ,
którzy pobrali specyfikacje odwiedzają już tutejszy Urząd, aby zapoznać się z
dokumentacją projektową oraz oglądają miejsce planowanej inwestycji.

Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku

Niebezpieczne skrzyżowanie

Planowany zakres wodociągowania na ten rok zakłada wybudowanie ok.53
km sieci oraz ponad 460 szt. przyłączy o długości ponad 15km.
Żeby zwiększyć wydajność SUW w Jackowie nastąpi uruchomienie trzeciej
studni. Teraz stacja jest zasilana z dwóch ujęć, co nie jest wystarczające w

I znowu był wypadek. Na przejściu dla pieszych przy ulicy Kościuszki
potrącona została kobieta. Zdarzenie miało miejsce w czwartek 3 czerwca
w godzinach przedpołudniowych.
O tym, że wypadki bardzo często zdarzają się na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i POW-u pisaliśmy wielokrotnie. Dochodzi tu systematycznie nie
tylko do samochodowych kolizji, ale i potrąceń pieszych, którzy próbują się
przedostać na drugą stronę ruchliwych ulic. A staje się to coraz trudniejsze ze
względu na duży ruch pojazdów. A także ze względu na samochody parkujące po obu stronach ulicy Kościuszki i tym samym utrudniające widoczność
kierowcom wyjeżdżającym do centrum miasta od strony ulicy POW.
Ponownie apelujemy do władz miasta i zarządców tych dróg o zainstalowanie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.

Red.

KRONIKA
POLICYJNA
Nocą z 1 na 2 czerwca w Lelewie nieznani sprawcy włamali się do budynku
gospodarczego i do przyczepy campingowej na jednej z prywatnych posesji.
Skradli między innymi materiały budowlane i kuchnię gazową.
Również nocą z 1 na 2 czerwca z domku letniskowego w Borkowie, nieznani
sprawcy, po uprzednim zdemontowaniu, skradli dwoje drzwi.
fot. M. Stamirowski

Miejsce pod nowy chodnik

3 czerwca w Nasielsku na ul. Kościuszki kierujący fiatem 126p Stanisław W.
na oznaczonym przejściu dla pieszych potrącił kobietę, która z obrażeniami
ciała została przewieziona do szpitala.
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Jedna antena – dwie opłaty
Z

wrócił się do nas zdenerwowany
czytelnik z pytaniem, czy musi uiszczać opłatę abonamentową rtv, jeśli
jest użytkownikiem anteny Cyfra+. Pytanie jest zasadne,
ponieważ płaci już
abonament - i to
słono, około 100
złotych miesięcznie - operatorowi
platformy cyfrowej.
Dodaje, że nie ma,
no i oczywiście nie
korzysta z anteny
naziemnej. Jak
twierdzi, zamówił
antenę satelitarną
głównie ze względu na kanały filmowe i muzyczne, no i
oczywiście z myślą
o dzieciach, bo
jest tu sporo filmów
animowanych.
Odpowiedź na pytanie
naszego czytelnika
wydaje się oczywista,
– dlaczego ma płacić
za coś, czego nie ma.
Okazuje się jednak, że
myśli nasze nie są myślami urzędników. Gdy
w grę wchodzą nasze
pieniądze, to kończy się
logiczne myślenie. Dochodzimy do wniosku,
że w naszym kraju działają przeróżne instytucje
powołane do życia tylko po to, żeby doić obywatela – ile się da, jak się da i kiedy się tylko da!

Wszelkie wątpliwości, a właściwie nadzieje
czytelnika, dotyczące tej sprawy rozwiewa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Otóż,
zdaniem Rady, „wszystkie osoby posiadające

Najbardziej bulwersujące jest chyba to, że „na
wysokość opłat nie ma wpływu jakie i ile programów odbiera się za pomocą odbiorników,
ani też, czy korzysta się z telewizji satelitarnej

odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór
programu, zobowiązane są do wnoszenia opłat
abonamentowych”.

lub kablowej czy platformy cyfrowej”. Czy nam
się podoba, czy nie, to i tak musimy płacić. Stanowisko KRRiT w tej sprawie jest jednoznaczne:
W przypadku korzystania z oferty platformy
cyfrowej wnosi się dwie opłaty:
- wynikającą z ustawy o radiofonii i telewizji
obowiązkową opłatę abonamentową,
- wynikającą z umowy cywilnoprawnej opłatę na rzecz operatora platformy cyfrowej.
Operator platformy cyfrowej jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i za swoje
usługi – zgodnie z prawem – pobiera opłaty.
Opłata na rzecz platformy jest opłatą za
świadczoną usługę dostarczania sygnału.
Jej wysokość jest określona w umowie
zawartej pomiędzy abonentem, a operatorem.
Korzystanie z usług operatorów platform
cyfrowych odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy
operatorem, a abonentem i tylko taka
umowa może określić wysokość opłat,
tryb ich wnoszenia oraz ewentualne ulgi.
Jednym słowem - cyrk – „nie chcę, ale muszę”. Cóż, za luksus posiadania telewizora
trzeba płacić.

Nie oglądam wiadomości, tylko programy dla dzieci

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Dzień Dziecka z MGOPS
Rozum i serce, to sterowniki wychowawców,
które kierują opieką nad dziećmi ze świetlicy
socjoterapeutycznej w Nasielsku.

Rozum mówi, że dziecko musi nauczyć się
wszelkich reguł życia obowiązujących w danej
społeczności, aby mogło w przyszłości zająć w

niej należne miejsce i pełnić przypisane sobie
funkcje.
Serce zaś chciałoby, aby udziałem dzieci było
nieustające zadowolenie, szczęście, spokój i
zdrowie.

Życie Nasielska
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zoo, gdzie oglądając zwierzęta dowiedzieliśmy
się o nich wiele ciekawostek.
1 czerwca dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej

Dzień Dziecka
był kolejną okazją
do zorganizowania wycieczki,
tym razem do
Płocka.

Najpierw przybyliśmy do Teatru
Powszechnego,
gdzie obejrzeliśmy przedstawienie „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Już po spektaklu
czekała na nas następna atrakcja, był nią przejazd
promem po Wiśle, podczas którego podziwialiśmy piękną panoramę Płocka.
Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy płockie

spędziły miło i aktywnie, pod opieką wychowawców oraz Dyrektora MGOPS.
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, który zawsze bardzo chętnie wspiera
finansowo świetlicę w organizowaniu tej i podobnych atrakcji.
Serdeczne podziękowania składamy również
Panu Krzysztofowi Więcławskiemu, który
zapewnił nam bezpieczny transport. Był także
naszym przewodnikiem oraz sponsorem wielu
atrakcji i zabaw.

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI ROZTRZYGNIĘTY

Moje miejsce w Europie za lat piętnaście
17 maja odbyło się posiedzenie komisji, która rozstrzygnęła gminny konkurs
plastyczny i literacki pod hasłem „Moje
miejsce w Europie za lat piętnaście”
dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowany przez Bibliotekę Zespołu Szkól nr
1 w Nasielsku pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy.
W skład komisji weszły następujące osoby:
Regina Olszewska (członek kolegium redakcyjnego „Notatnika Nasielskiego”,
Marek Maluchnik (Kierownik Wydziału
Administracji, Kontroli i Nadzoru Urzędu Miasta
w Nasielsku),
Waldemar Miller (nauczyciel wos-u i techniki,
wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nasielsku),
Dorota Sierzputowska (nauczyciel języka
polskiego w Zespole Szkól nr 2 w Pieścirogach
Starych),
Martyna Sosnowska (wychowawca świetlicy
w Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku),
Ewa Zdziebłowska (nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkól nr 1 w Nasielsku),
Bożena Chrzanowska (nauczyciel plastyki i

bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku),
Anna Chmielewska (nauczyciel techniki i
bibliotekarz w Zespole Szkól nr 1 w Nasielsku).
Spośród 22 prac literackich i 54 prac plastycznych, w których młodzi ludzie przedstawili wizję
swojego życia w zjednoczonej Europie za piętnaście lat, jury wybrało najciekawsze i najbardziej
oryginalne prace.
Werdykt komisji przedstawia się następująco:

Część literacka

I miejsce – Katarzyna Opalach (uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt.
Europa i ja),
II miejsce – Olga Zawadzka (uczennica Zespołu
Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych, autorka pracy
pt. Powrót do domu),
III miejsce – Kamil Leszczyński (uczeń Zespołu
Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych, autor pracy
pt. Moje życie we Wspólnocie Europejskiej).

Wyróżnienia:
1. Dominik Piórkowski (uczeń Zespołu Szkół nr
2 w Pieścirogach Starych, autor pracy pt. Moje
europejskie perspektywy),
2. Paulina Gierwatowska (uczennica Zespołu

Szkół nr
1 w Nasielsku,
a u t o rk a
pracy pt.
Znaleźć
s wo j e
miejsce),
3. Emilia Krzyczkowska (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Sen o
przyszłości),
4. Mateusz Bartosz (uczeń Zespołu Szkól nr
2 w Pieścirogach Starych, autor pracy pt. Dzień
Niepodległości Europejskiej),
5. Aleksandra Saliszewska (uczennica Zespołu
Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych, autorka pracy
pt. Wakacje w rodzinnej miejscowości).

Część plastyczna

I miejsce – Ewelina Kobusiak (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Malarstwo
– moja pasja i zawód),
II miejsce – Krystian Wójcik (uczeń Zespołu Szkół
nr 1 w Nasielsku, autor pracy pt. Ja w Madrycie
– „duch Hiszpanii”),

ciąg dalszy na str. 8
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KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI ROZTRZYGNIĘTY

Moje miejsce w Europie za lat piętnaście
dokończenie ze str. 7
III miejsce – Wojtek Konarzewski (uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Nasielsku, autor pracy pt. Wybór
należy do ciebie)

Wyróżnienia:
1. Grzegorz Kruszewski (uczeń Zespołu Szkół
nr 3 w Cieksynie, autor pracy pt. Jesteśmy razem),
2. Anna Janicka (uczennica Zespołu Szkół nr 1
w Nasielsku, autorka pracy pt. Euro – Galop),
3. Anna Drajer (uczennica Zespołu Szkół nr
1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Astronomiczna
wędrówka),

4. Bożena Zawadzka (uczennica Zespołu Szkół
nr 1 w Nasielsku, autor pracy pt. Podróże po Europie),
5. Agnieszka Więckowska (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Europa
wita nas),
6. Joanna Piekarzewska (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Uczeszę
całą Europę),
7. Martyna Piekarzewska (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Rozśpiewam cały świat),
8. Katarzyna Zalewska (uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Nasielsku, autorka pracy pt. Kom-

pletny „odlot”),
9. Paulina Ćwik (uczennica Zespołu Szkół nr 1
w Nasielsku, autorka pracy pt. Poznaję różnorodność kultur narodów Europy).
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy z rąk Burmistrza podczas festynu z okazji Dni
Nasielska 20 czerwca 2004r.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
konkursu, ich opiekunom oraz jury za trud i
aktywne uczestnictwo. Najlepsze prace literackie
ukarzą się na łamach naszego lokalnego czasopisma. Miejmy nadzieję, że będą ciekawą lekturą
dla czytelników.
A. Chmielewska, B. Chrzanowska, E. Zdziebłowska

Tekst laureatki I miejsca konkursu - „Moje miesjce w Europie za lat 15”

Europa i ja

Tego dnia wstałam później niż zwykle, dzisiaj
w pracy mogę być o dziesiątej, bez pośpiechu
wstawiam więc wodę na kawę. Na dworze
ciągle pada. Och! Jak ja nie lubię takiej pogody.
Max jeszcze słodko śpi, nie będę go budzić,
zadzwonię po nianię, ona zawsze znajdzie dla
niego czas. Kochana Suzi.
Parzę kawę, włączam radio, pełen luz.
- W Stanach Zjednoczonych doszło do kolejnych zamachów terrorystycznych. Zginęło
ponad trzydzieści osób, wielu jest rannych...
-daje się słyszeć z odbiornika.
My Europejczycy już dawno zapomnieliśmy
co to strach i terror. Odkąd tworzymy wspólne
państwo, żyjemy w pokoju bez obaw o jutro.
We wczorajszym przemówieniu prezydent
podkreślał, że : „... Tworzymy Europę bez granic, a naszym bogactwem jest jedność i pokój...”
I trudno się z tym nie zgodzić, mamy przecież
wspólny język, wspólną walutę. W naszym kraju nie ma prześladowań, każdy kto tylko chce
może pracować, nie ma bezdomnych, biednych
( no może z małymi wyjątkami). Nasze państwo
jest duże i silne, tej jedności bardzo zazdroszczą
nam inne kraje.
Z zadumy wyrwał mnie dzwonek do drzwi. To
niania. Spojrzałam na zegarek. -O rany! To już
tak późno? Znowu nie zdążę zjeść śniadaniawestchnęłam.
Dopiłam szybko kawę, w biegu złapałam parasol
i wybiegłam.
- Nie pędź tak, bo złamiesz nogę! -krzyczała
za mną Suzi.
Ulice Londynu tego dnia wydają się takie
smutne i szare. Na stacji metra jak zawsze tłum
ludzi, wsiadam pospiesznie do wagonika, z
daleka dostrzegam swoją przyjaciółkę.
- Witaj Isabel! -uśmiecham się do niej.
- Jak miło cię widzieć Kasiu! Tak dawno nie
rozmawiałyśmy. Co u Ciebie nowego?

-W porządku, dziękuję. Max rozrabia jak nigdy
dotąd, ale jest taki słodki, że trudno się na niego
gniewać. W czwartek wraca mój mąż. Thomas
skończył właśnie projekt budowy mostu z Anglii do Francji i dostał parę dni wolnego. Ja także
poprosiłam w pracy o tydzień urlopu i wyobraź
sobie, że w weekend postanowiliśmy odwiedzić
moją rodzinę w Warszawie. Nawet nie wiesz jak
się cieszę!
- Zazdroszczę Ci... Ja już nie pamiętam kiedy
ostatnio miałam wolne, mam tyle pracy, że na
razie nie mogę myśleć o urlopie. A wiesz mój
sąsiad pan Szmid, znasz go przecież.
- To ten astronauta? -pytam.
- Tak, ten. Wyobraź sobie, że jutro leci na Marsa.
Pan Szmid mówił mi, że razem z Japończykami
będą budować „kosmiczne miasteczko” i może
za kilkanaście lat ludzie będą mogli polecieć w
kosmos chociażby po to, żeby odpocząć od
tego ziemskiego hałasu.
- To byłoby niezłe, zwłaszcza, że w ostatnim
czasie coraz więcej samochodów jeździ po ulicach i przez to dziura ozonowa staje się bardziej
uciążliwa.
- Masz rację, to problem, z którym my ludzie
nie możemy sobie poradzić. Kasiu, to już chyba
twoja stacja! -wykrzyknęła Isabel.
- O rany! Tak się rozgadałyśmy się, że przegapiłabym swój przystanek. Muszę wysiadać,
zadzwoń do mnie to umówimy się któregoś
dnia -zaproponowałam.
-Dobrze, na pewno zadzwonię, do widzenia
Kasiu, pozdrów Maxa i Thomasa.
-Dziękuję! Do zobaczenia -wykrzyknęłam i
pobiegłam w stronę Bulwaru, tu właśnie mieści
się moje laboratorium.
W pracy był już Michael, jego uśmiech zdradzał
wszystko, a więc dostaliśmy przesyłkę z Wilna.
Profesor Pawłow dotrzymał słowa, przysłał nam
szczep nowych bakterii, może tym razem nam
się uda. Jeszcze nie tak dawno Amerykanie wy-

naleźli lek na wirusa HIV, a znowu pojawiła się
nowa choroba, pracuję nad nią wraz ze swymi
kolegami od paru miesięcy i ciągle nie widać
efektów. Profesor Reitchel podtrzymuje nas
na duchu, przekonuje, że niedługo osiągniemy
zamierzony cel.
Oby miał rację. Siedzę w pracy do późnych godzin. Wracam do domu zmęczona. Dobrze, że
jest Suzi, Max nie czuje się taki samotny.
-Jak ty wyglądasz? -Suzi zauważa moje zmęczenie. Przynosi kubek gorącej herbaty z
cytryną i sokiem malinowym. Max siada mi
na kolanach.
- Mamo, czy pójdziemy na „Święto Europy”?
-pyta z niewinną miną
- Tak, kochanie, pójdziemy- powiedziałam
tuląc go czule. -Musimy tylko kupić kolorowe
baloniki i kilka pocztówek z życzeniami, które
tym razem wyślemy do najbardziej odległych
zakątków Europy, jutro pokażę ci mapę, a ty
wybierzesz miejsca- zgoda?
Max pokiwał radośnie głową. -A teraz idziemy
grzecznie spać- wzięłam go za rękę i zaprowadziłam do sypialni.
Suzi już wyszła. Siadam do komputera, aby zamówić na jutro zakupy, część zakupów dostanę
regionu z Polski, tam żywność jest najbardziej
ekologiczna. Pamiętam, że gdy byłam jeszcze
dzieckiem Europa dzieliła się na państwa, była
Francja, Hiszpania, Polska, Włochy, teraz nie ma
państw, są tylko regiony.
Gdy chciałam z rodzicami wjechać do innego
państwa musiałam na granicy okazać specjalny
dokument -paszport. Teraz jest inaczej każdy
może poruszać się swobodnie, gdzie tylko chce,
nikt go nie sprawdza, nie kontroluje.
Przed snem biorę ciepłą kąpiel. Za oknem wciąż
pada.

Katarzyna Opalach
16 lat Zespół Szkół nr l
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MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA W POŚWIĘTNEM
Odbywające się rokrocznie w czerwcu w Regionalnym Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne”w Płońsku targi rolnicze, stwarzają możliwość zaprezentowania dorobku nauki i techniki rolniczej
oraz ułatwiają transfer nowoczesnych metod produkcji do praktyki. Adresowane są one do szerokiego grona producentów rolnych, pracowników
służb doradczych, przedstawicieli samorządów, handlowców, nauczycieli,
młodzieży szkół rolniczych i innych zainteresowanych.
Podczas MDR 2004, które odbywały się w dniach 5-6 czerwca wystawiało
się 306 firm. Imprezę odwiedziło 25 000 zwiedzających.
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nictwa (w tym konkursie udział wzięło 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Płońsku).
I miejsce zajął Marek Popowski, uczeń kl. IVe
II miejsce zajął Dawid Węgliński, uczeń kl.Va
III miejsce zajął Bartosz Pawlak, uczeń kl. Va
4) Zwycięzcą IX Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi został Zbigniew Koperski Ilino k/Płońska (zaprzęg - klacze
wielkopolskie, luzak - Marcin Kamiński).

Rozstrzygnięto kilka konkursów, m.in.: konkurs na „HIT
Targowy 2004”, konkurs na „Najładniejsze Stoisko V
Mazowieckich Dni Rolnictwa”, Konkurs Filatelistyczny
na znaczek o tematyce Mazowieckich Dni Rolnictwa.
Podczasm MDR odbyły się również IX Amatorskie
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

Laureatami w poszczególnych konkursach i zawodach byli:
1) HIT Targowy 2004
Za Hit Targowy uznano: ciągnik rolniczy New Holland
TS115A wystawiany przez firmę PolAgra z Płońska.
Ponadto wyróżniono: nawóz Sonata kukurydza firmy
Prolab z Włocławka „za przyjazne środowisku nawożenie kukurydzy”; ciągnik rolniczy Farmtrac 80 4WD
firmy Polmot Escorts z Mrągowa „za konkurencyjność
cenową i zapewnienie potrzebnych cech użytkowych”;
firmę Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Zawadych „za innowacyjność i przystępne ceny wystawianych wyrobów”; wialnię odśrodkową M303 firmy
WS Włodzimierz Sosnowski z Ciechanowa „za prostotę
rozwiązań technicznych”.
2) Najładniejsze Stoisko V Mazowieckich Dni Rolnictwa
Uroczyste Otwarcie V Mazowieckich Dni Rolnictwa - dr Grażyna Opolska, Dyr. Regionalnego Centrum
• w kategorii WYSTAWA - zwyciężcą została firma Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne”w Płońsku. W tle od lewej: (w pierwszym
PPUH „BUDMAR” s.j. Henryk i Urszula Lewandowscy rzędzie) Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński, Dyr. Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa
z Płońska,
i Obszarów Wiejskich w Brwinowie dr Bronisław Matusz, Maria Zwolińska - Radca Generalny w MRiRW, poseł
Drugie miejsce zajęła firma PPHU „BORYNA” z Załusk. na sejm Jerzy Pękała, Robert Kołakowski - Dyr. Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie.
Trzecie przypadło Firmie handlowej „MAX” Zbigniew
Miejsce drugie zajął Leszek Strużyński z Grodziska Mazowieckiego (zaprzęg
Gadomski z Płońska.
- kuce, luzak Mateusz Strużyński).
• w kategorii KIERMASZ zwycięzcą zostało Stowarzyszenie Gospodarstw
Miejsce trzecie zajął Krzysztof Aniołek, Leśniewo k/Ciechanowa (zaprzęg
Agroturystycznych Zielone Północne Mazowsze z Ciechanowa.
- konie śłązaki, luzak - Joanna Tkach).
Miejsce drugie przypadło Szkółce Roślin Ozdobnych „FLORA” Maria
i Janusz Załuscy z Ciechanowa.
Więcej informacji na temat Mazowieckich Dni Rolnictwa znaleźć można na
Na trzecim miejscu uplasowała się firma PPUH Zieleń Jolanta Pawłowska, stronie internetowej www.cdr.gov.pl.
Baboszewo.

Red.

3) Konkurs filatelistyczny na znaczek o tematyce Mazowieckich Dni Rol-

Dostawcy bananów zeszli z cen
Rosnące z dnia na dzień dostawy krajowych owoców (truskawki i czereśnie)
powodują małe zainteresowanie importowanymi owocami. Nic dziwnego,
że dostawcy bananów obniżyli ceny. Za karton tych owoców (18 kilogramów) płaci się od 58 do 66 złotych. Cena kilograma nie przekracza 3,66 zł.
Pomimo że jest to taniej niż dwa tygodnie temu, to jednak ceny nie wróciły
do poziomu z początku maja (poniżej 3 zł/kg).
Mamy pełnię sezonu truskawkowego. Dostawy są duże, a tym samym ceny
owoców coraz niższe. Cena kilograma dorodnych truskawek nie przekracza
2,5 złotego.
O 50 groszy droższe są czereśnie odmiany Rivan. W ubiegłym roku o tej
porze w sprzedaży były już czereśnie odmian wielkoowocowych. Cena
czereśni w ubiegłym roku kształtowała się od 2 do 6 złotych za kilogram w
zależności od odmiany.
W ciągu tego tygodnia powinny pojawić się w sprzedaży czereśnie odmian
Van, a póżniej Kordia.

Zwiększyły się dostawy kalafiorów. Odbiorcy płacą za sztukę półtora złotego.
Brokuły są dwukrotnie droższe. Sztuka kosztuje 3 złote.
Wahania cen w poszczególnych asortymentach warzyw mają charakter
krótkotrwały i wynikają z chwilowo mniejszej podaży. Tak jest w pomidorach,
których ceny wzrosły do 3,80 złotego za kilogram.
Ogólnie notuje się spadek cen wszystkich krajowych owoców i warzyw
(pominąwszy jabłka pochodzące z klimatyzowanych chłodni).
Połowę tego co tydzień temu płaci się za fasolkę – 6-7 złotych za kilogram.
Stałe są ceny szparagów. Tak jak tydzień temu kilogram kosztuje od 10 do
12 złotych.
Młoda marchew sprzedawana jest nadal w pęczkach po 1,5 złotego. Botwina
kosztuje do 1,2 złotego za pęczek, botwina z bardziej dojrzałymi burakami
droższa jest o 80 groszy.
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Rodzinny festyn w Pieścirogach
Przez dwa dni, w piątek 4 i sobotę 5 czerwca na
boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Pieścirogach Starych odbywał się festyn pod hasłem
„O uśmiech dziecka”. Imprezę otworzyła Teresa
Skrzynecka dyrektor szkoły.
W piątek od godz. 11
uczniowie brali udział
w zawodach i konkursach sportowych
z okazji dnia sportu,
po południu można
już było korzystać
z takich atrakcji jak
karuzele. Dzieci mogły też wziąć udział
w loterii fantowej,
w której główną
nagrodą był rower.
Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna.
Dla mieszkańców
grały zespoły Mateo
i Skalar.
W sobotę wręczano
nagrody i dyplomy
uczestnikom dnia
sportu. A ponadto
dzieci prezentowały
swoją wiedzę i zdolności artystyczne w

Można było: skakać...

różnego rodzaju
konkursach. Można
było zobaczyć np.:
dzieciaki z klasą, konkurs polskiej piosenki,
maraton uśmiechu.
Szczególne wyrazy
uznania za przygoto-

wanie słodkich smakołyków oraz całej imprezy
należą się rodzicom dzieci uczęszczających do
tej szkoły i dyrekcji placówki, a także wszystkim
nauczycielom. Festyn został zorganizowany już
po raz kolejny i podobnie jak w latach ubiegłych
cały dochód uzyskany z tej imprezy zostanie
przeznaczony na remont szkoły.

Red.

Zarząd Spółdziełni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21 (woj.mazowieckie)

Ogłasza przetarg na:

1). Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ulicy Starzyńskiego 4b w Nasielsku położonego na parterze, o pow. użytkowej 46 m2 oraz wysokości wkładu
budowlanego.
Lokal nie jest obciążony kredytem bankowym.
Cena wywoławcza wkładu budowlanego określonego na podstawie wartości
rynkowej wynosi 70000,00 zł. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 21 w Nasielsku w dniu 16 czerwca
2004r o godz. 1000.
2). Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku przy ulicy Piłsudskiego 12/16B w Nasielsku
położonego na II piętrze, o pow. użytkowej 50,07 m2 oraz wysokości
wkładu budowlanego.
Lokal nie jest obciążony kredytem bankowym.
Cena wywoławcza wkładu budowlanego określonego na podstawie wartości
rynkowej wynosi 54400,00 zł. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 21 w Nasielsku w dniu 16 czerwca
2004r o godz. 1030.

...jeździć...

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto
Spółdzielni PKO BP o/Ciechanów 52102015920000240200124461
do dnia 17 czerwca 2004r. Dowód wpłaty należy przedstawić
do godz. 930 w dniu przetargu.
Bliższe informacje o w/w lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni
lub pod nr telefonu (023) 691-24-35. Jednocześnie Zarząd upoważnia do
wystawienia faktury VAT bez podpisu.
fot. M. Stamirowski

Prezes Zarządu
Hanna Wróblewska
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„Lekcje języka polskiego w Zespole Szkół nr 1”

„Mamy tylu nauczycieli
ilu ludzi spotykamy w życiu”
Aldona Różanek
W Zespole Szkół nr 1 w Nasielsku uczy się 665
uczniów. W samym gimnazjum jest ich 588. Nie
da się ukryć, że dzieci te cechuje różny poziom
intelektualny. Są tu, obok tych twórczych i zdolnych, uczniowie dotknięci różnymi trudnościami i zaburzeniami: począwszy od dyslektyków
i dysgrafików po uczniów z obniżonym poziomem wymagań do tzw. minimum. Program
nauczania języka polskiego musi być zatem
dostosowany do poziomu umiejętności jaki reprezentuje dany zespół klasowy. Musi dostrzegać
zarówno jednych jak i drugich. Nauczyciele języka polskiego w nasielskim gimnazjum pracują
w oparciu o program „Stentor 2” i ze związanymi
z nim podręcznikami - „ Kto czyta nie błądzi” i
„Mowa polska”.

pracę oraz gdy jesteśmy aktywni. Poza tym układ tekstów literackich i pozaliterackich, ich różnorodność i cykliczność
wymagają wręcz od nauczyciela stosowania
różnorodnych metod i form pracy, na które
w naszej szkole zwracamy szczególną uwagę.
Stosując pewne sposoby działania skłaniamy
się zawsze ku metodom aktywizującym pracę ucznia. Bogactwo tych metod zapobiega
z jednej strony nudzie i monotonii, z drugiej
zaś rutynie.
Metody te mają za zadanie pomóc uczniom
pogłębić ich zainteresowania , przyswoić bez
trudu nową wiedzę, rozwinąć własne pomysły,
komunikować się, także dyskutować i spierać
się na różne tematy oraz podejmować inicjatywy na rzecz własnej szkoły.
Podczas takich działań uczniowie naszej szkoły stają się współtwórcami zajęć lekcyjnych.
Dają one także nauczycielowi niepowtarzalną
możliwość wniknięcia w sferę doświadczeń
młodzieży, poznania jej systemu wartości,
gustów literackich oraz przyzwyczajeń językowych.

Wiemy jednak, że nawet najlepszy podręcznik
nie zastąpi dobrego nauczyciela, ponieważ to
on potrafi dobrać odpowiednie metody i formy
pracy w zależności od treści i celów lekcji oraz
na ich podstawie buduje plan zajęć.
Obecnie od ucznia nie wymaga się nauki „na
pamięć”. Jego zadanie polega na zdobywaniu
i kształceniu tzw. umiejętności praktycznych,
którymi posłuży się na egzaminie końcowym.
Dlatego też na lekcjach języka polskiego kładziemy szczególny nacisk na
czytanie tekstów kultury ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w odpowiednich źródłach, na umiejętność przełożenia tekstu na rysunek, bądź
rysunku na tekst, tworząc przy tym różnego rodzaju formy wypowiedzi.

11

Dzięki tym metodom oraz życzliwości i
zrozumieniu uczniów ze strony nauczycieli
można łatwiej i przyjemniej się uczyć, i nie
chodzi tylko o naukę z podręczników, ale
również naukę ze wspólnych spotkań.
Naszym celem jest budowanie szkoły, która rzeczywiście uczy, a nie wpaja
pamięciową wiedzę.

Opracowały:
Monika Bagińska
Ewa Zdziebłowska

Doświadczenia w pracy z młodzieżą pozwalają stwierdzić, że najwięcej zapamiętujemy wtedy, gdy działamy w zespole, gdy wykonujemy konkretną

Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE
Wielkie opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze i huragany, mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach poprzez izolację całych osiedli lub
gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej
oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego, lotnisk itp.
Mając tego świadomość, możesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed
licznymi niebezpieczeństwami tego rodzaju klęsk żywiołowych, przygotowując się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

CO ROBIĆ PRZED NADEJŚCIEM DUŻYCH MROZÓW I ZAMIECI
ŚNIEŻNYCH?
1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.
•
•

Słuchaj prognoz pogody i komunikatów w TV.
Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, a przede wszystkim:
Zapasowe baterie radiowe i do latarek,
Żywność, która nie wymaga gotowania,
Zapas wody,
Sól kamienną, piasek,
Zapas opału,
Zastępcze źródła światła i ogrzewania.
Przygotuj dom poprzez:
Uszczelnienie ścian i poddaszy,
Zaizolowanie i uszczelnienie drzwi i okien,

•
Zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien plastikową folią.
4. Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy”, tj. łopatkę do śniegu,
radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe, rękawice,
czapkę, koc, linę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną,
odblaskową płachtę, kable do akumulatora, mapę drogową.

CO ZROBIĆ W CZASIE ZIMOWEJ BURZY I DUŻYCH MROZÓW?
1.

Ubieraj się stosownie do pogody.

2. Noś ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież
powinna być łatwa do zdjęcia i wodoodporna.
3. Uważaj na przemęczenie. W czasie mrozów doprowadzić to może do
ataku serca.
4. Obserwuj, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia, biały
lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk i stóp oraz małżowin
usznych i na czubku nosa). Jeżeli stwierdzisz takie objawy, niezbędna jest
natychmiastowa pomoc lekarska.
5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w
domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach.
6.

Jeżeli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczeń.

7.

Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.

12 Życie Nasielska
HOROSKOP
Baran 21.03.- 19. 04.

Nie zabieraj głosu w sprawach, na których się nie znasz i
które nie należą do Twoich obowiązków. Uważaj także na
składane Ci propozycje udziału w korzystnych interesach,
bo wymagają one poważnych nakładów finansowych. W życiu osobistym
zrobisz wrażenie na najbliższych i wszystko będzie się pomyślnie układać.
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DNI NASIELSKA
18 - 20 czerwca

Byk 20.04.- 20.05.

Postaraj się być bardziej profesjonalny w pracy, bo tylko tak
zapewnisz sobie przychylność szefa. Wszelkie niejasności i nieporozumienia załatwiaj na drodze kompromisu. Więcej czasu
poświęć również rodzinie, może wykorzystasz długi weekend.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Mimo Twoich najszczerszych chęci, w najbliższym czasie
nie uda Ci się zrealizować Twoich zamierzeń i planów. Nie
martw się. Przyjdzie czas, gdy będziesz „ góry przenosić”,
ale nie teraz. Swoją uwagę skoncentruj na rodzinie lub przyjaciołach, bo ktoś
będzie potrzebował Twojej pomocy.

Rak 22.06.- 22.07.

Nie ulegaj nastrojom i nie popadaj z jednej skrajności w
drugą. Popracuj nad swoim charakterem. Nie daj się wciągnąć w konflikty bliskich Ci osób. W pracy możesz wiele
zyskać podejmując się ryzykownego wyzwania.

Lew 23.07.- 22.08.

W nadchodzącym tygodniu pracuj bardziej systematycznie,
nie odkładaj na później skomplikowanych spraw, bo od nich
nie uciekniesz. Będziesz przechodzić kryzys decyzyjny, trudno będzie Ci zdecydować, co masz zrobić, z kim spotkać i
komu zaufać. Zdaj się na rady przyjaciół.

Panna 23.08.- 22.09.

Spotkasz się z życzliwością wszystkich, dookoła, ale nie będzie
to bezinteresowne. Każdy będzie coś od Ciebie potrzebować.
Musisz podjąć trudną decyzję, komu pomóc. Nie obędzie się
bez kłótni i wzajemnych pretensji. Zaufaj swojej intuicji.

Waga 23.09.- 22.10.

Masz trudny czas przed sobą. Twoje nerwy będą wystawione
na ciężką próbę. Praktycznie wszystko będzie Ci przeszkadzać.
Postaraj się jednak zapanować nad emocjami. Pod koniec tygodnia niespodzianka- odwiedziny krewnych.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Masz szansę poprawić swoją sytuację finansową, wykorzystaj
nadarzającą się okazję i działaj. Gwiazdy Ci sprzyjają. Może
spróbuj szczęścia w grze losowej. Samotne Skorpiony poznają
interesujące osoby i być może stworzą udany związek.

Strzelec 22.11.- 21.12.

W najbliższym czasie możesz śmiało podejmować decyzje w trudnych sprawach. Korzystny okres dla załatwiania spraw urzędowych
i sądowych. Czeka Cię podróż służbowa i być może dłuższa rozłąka
z rodziną. Więc teraz poświęć bliskim więcej uwagi.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

W pracy dokładnie i starannie wykonuj powierzone zadania.
Przełożony może Cię skontrolować i lepiej, żeby wszystko było w
porządku. Zastanów się nad wyjazdem na weekend wraz z rodziną.
Będziecie mieć czas na rozmowy, spacery i zabawę.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Czeka Cię mnóstwo pracy. Musisz się zastanowić, co jest najpilniejsze i ułożyć plan działania. Na pewno uda Ci się wszystko zorganizować. Znajdź czas na doskonalenie zawodowe, naukę języka
obcego lub kurs komputerowy. W życiu rodzinnym burze, ale krótkie.

Ryby 19.02.- 20.03.

Przestań rozpowiadać wszystkim w koło o swoich problemach. Lepiej pomyśl jak je rozwiązać lub zajmij się pracą w
ogrodzie. Patrząc z dystansu na swoje kłopoty łatwiej będzie
Ci ocenić sytuację. Pamiętaj, że możesz liczyć na bliskie osoby.

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

ŻBIK ZWYCIĘŻA W LIDZE
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI : MLKS ŻBIK NASIELSK

1:4

ERESABA - 2 KULPA - 2
2 czerwca o godz.17.00 w Sokołowie Podlaskim oddalonym o120 km od
Nasielska, nasz zespół odniósł kolejne zwycięstwo. Przybliżyło ono zespół
do awansu do IV ligi. Pierwsza połowa meczu nie wskazywała na zwycięstwo
naszej drużyny, a zespół gospodarzy miała kilka dogodnych sytuacji do
zdobycia bramek. W drugiej połowie zobaczyliśmy nasz zespół, bardziej
zmobilizowany. Gra zaczęła układać się po naszej myśli, czego dowodem
była zdobyta przez Dariusza Kulpę bramka. Po objęciu prowadzenia Żbik
popełnił błąd w obronie i po faulu naszego zawodnika sędzia wskazał na rzut
karny, który wykorzystali gospodarze. Taki obrót rzeczy wpłynął mobilizująco na nasz zespół i posypały się gole zdobyte przez Rowlanda Eresabę.
Piłkarz ten wykorzystując swoje duże umiejętności techniczne zdobył dwie
bramki ośmieszając obronę gospodarzy i bramkarza, którego przy drugiej
bramce pokonał strzałem z około 40 metrów. Ten sam zawodnik wypracował
czwartą bramkę precyzyjnie dośrodkowując w pole karne na długi słupek,
gdzie głową z ostrego kąta piłkę do bramki skierował ponownie Dariusz
Kulpa. Taki wynik cieszy, ponieważ drużyna gospodarzy w lidze słynie z
jednej z lepszych formacji obronnych i urwała punkty kilku drużynom
walczącym o awans.

MLKS ŻBIK NASIELSK - SKRA DROBIN

8:0

SPORT

SPORT

Brydż
W dniu 28 maja w hali sportowej po raz dziewiąty w tym roku spotkali się
brydżyści. Turniej został rozegrany na IMP-y a wzięło w nim udział osiem
par. Zabrakło na starcie liderów rozgrywek Stanisława Sotowicza i Pawła Wróblewskiego. Fakt ten wykorzystała para Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński,
która wysoko wygrywając zawody objęła prowadzenie w klasyfikacji ogólnej
Grand Prix Nasielska `2004. Drugie miejsce zajęli słabo ostatnio grający
Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski.

Wyniki turnieju „dziewiątego” 28.05.2004 r.:
1.Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński
2.Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski
3.Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra
4.Maciej Osiński i Andrzej Urbański
5.Jacek Raźniewski i Dariusz Wydra
6.Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski
7.Tadeusz Czeremużyński i Lech Ślubowski
8.Jacek Jeżółkowski i Piotr Turek

Wyniki 28 kolejki

+ 36 IMP
+ 29 IMP
– 1 IMP
– 2 IMP
– 7 IMP
– 10 IMP
– 14 IMP
– 31 IMP

Czołówka klasyfikacji po dziewięciu turniejach:
1-2. Piotr Kowalski
58 pkt
Grzegorz Nowiński
58 pkt
3-4. Stanisław Sotowicz
56 pkt
Paweł Wróblewski
56 pkt
5-6. Waldemar Gnatkowski
47 pkt
Janusz Wydra
47 pkt
7-10. Janusz Czyżewski
45 pkt
Grzegorz Kosewski
45 pkt
Maciej Osiński
45 pkt
Andrzej Urbański
45 pkt
Na następny turniej zapraszamy 25.06.2004 r. na godz. 18.30.

LEWANDOWSKI - 4
ERESABA - 2
GUMOWSKI M. - 1
SKURCZYŃSKI - 1
W sobotę 5 czerwca o godz. 17.00 w Nasielsku nasz zespół gościł drużynę
SKRY DROBIN. Słowo „gościł” w tym przypadku to za dużo powiedziane,
bo Żbik podszedł do meczu bardzo serio i urządził sobie festiwal strzelecki
deklasując rywala pod każdym względem. Nasza drużyna grała na luzie. O
swych umiejętnościach strzeleckich przypomniał kibicom Hubert Lewandowski zdobywca czterech bramek w tym meczu, a także Rowland Eresaba
asystując przy bramkach kolegów. On sam też zdobył dwie bramki. Wynik meczu ustalili Marcin Gumowski, po którego strzale lp. Drużyna
piłka odbiła się od obrońcy gości i wpadła do bramki oraz Jakub
Skurczyński najmłodszy zawodnik w naszym zespole strzałem 1. MLKS ŻBIK NASIELSK
z około 18 metrów pokonał bramkarza drużyny Skry. Żbik tym
zwycięstwem przypieczętowała sobie awans do IV ligi. Miłym 2. KASZTELAN SIERPC
akcentem tego spotkania był doping grupy kibiców, która zasiadła
na krytej trybunie z transparentem „ŻBIK DUMĄ NASIELSKA”. 3. MAZOWSZE PŁOCK
Doping ten nie pozostał bez odzewu. Podziękowania kibicom
złożyli zawodnicy, którzy po zakończeniu meczu otworzyli 4. PIAST ZAP PIASTÓW
przygotowane na tę okazję szampany. Następnie zawodnicy i
kibice wspólnie zatańczyli taniec radości fetując awans zespołu 5. BORUTA KUCZBORK
ŻBIKA.
6. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI
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LEGIONOVIA II LEGIONOWO
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MLKS ŻBIK NASIELSK - SKRA DROBIN

8:0

8.

TĘCZA 34 PŁOŃSK

45

61:40
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3

11

MAZOWSZE PŁOCK - KORONA HID OSTROŁĘKA

2:0

9.

KORONA HID OSTROŁĘKA

42

51:56
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3
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10. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

38

43:55

10

8

10

11. SKRA DROBIN

31

61:73

9

4
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12. MKS CIECHANÓW

28

52:70

8

4

16

13. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA

24

30:69

7

3

18

BORUTA KUCZBORK - PODLASIE SOKOŁÓW PODL. 1:3

14. STOCZNIOWIEC PŁOCK

21

29:81

6

3

19

Mecz zaległy 26.05.2004r.

15. GKS STRZEGOWO

16

45:89

5

1

22

16. ULKS CIÓŁKOWO

13

32:97

4

1

23

MKS CIECHANÓW - KASZTELAN SIERPC

0:3
(mecz przerwany)

STOCZNIOWIEC PŁOCK - PIAST ZAP PIASTÓW

1:5

MAKOWIANKA MAKÓW MAZ. - GKS STRZEGOWO 1:0
OSTROVIA OSTRÓW MAZ. - TĘCZA 34 PŁOŃSK

1:2

ULKS CIÓŁKOWO - LEGIONOVIA II LEGIONOWO

0:5

KASZTELAN SIERPC – GKS STRZEGOWO

3:0
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Życie Nasielska

OGŁOSZENIA DROBNE
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
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
Dwa lokale do wynajęcia na działalność w Nasielsku; bardzo
dobry punkt, tel. 69 31 903
Sprzedam samochód dostawczy marki Żuk, rok produkcji 1989,
tel. 0692 255 577
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkalnym, tel.0600153116.
Kupię dom w Nasielsku lub okolicy, tel. 0607 724 568
Sprzedam wózek dziecięcy ROAN, „dwa w jednym”, głęboki
i spacerówka tel. 0606 881 474
Sprzedam suknię ślubną w idealnym stanie roz. 36/38, dodatki
gratis, tel. 691 26 63; 693 02 61

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czeka
na nowych, dobrych panów
6 ślicznych, samodzielnych szczeniaczków (czarne, biało-czarne i beżowe).
Będą małymi psami.

tel. 022 7742771

Kino NIWA
ZAPRASZA

10, 12,13 czerwiec godz. 18.00

„Fanfan Tulipan”

(Francja, 2003); Przygodowy/Romans;
czas 97 min.
Reżyseria: Gérard Krawczyk
Scenariusz: Luc Besson, Jean Cosmos

XVIII-wieczna Francja. Uciekając
przed niechcianym ożenkiem, Fanfan,
młody awanturnik i wielbiciel kobiecych
wdzięków, zaciąga się do armii Ludwika XV. Przekonuje go do tego Adeline,
urodziwa córka werbującego rekrutów
sierżanta, przepowiadając Fanfanowi
sławę oraz rękę królewskiej córki.
Vincent Perez - Fanfan Tulipan
Penélope Cruz - Adeline La Franchise
Didier Bourdon - Ludwik XV
Hélene de Fougerolles - Madame de
Pompadour
Jacques Dynam – Chaville

25-27 czerwiec godz. 17.00

„Lepiej późno niż później”
Something’s Gotta Give (USA, 2003),
Komedia romantyczna
Reżyseria: Nancy Meyers
Scenariusz: Nancy Meyers
Harry Sanborn (Jack Nicholson) jest podstarzałym nauczycielem, który umawia
się na randki jedynie z kobietami przed
trzydziestką. W trakcie romantycznego
weekendu w domu matki swej najnowszej
miłości, Marin (Amanda Peet), Harry czuje silne bóle klatki piersiowej. Matka Marin,
Erica Barry (Diane Keaton) z ociąganiem
zgadza się opiekować się nim do czasu
wyzdrowienia. Kiedy zostają sami, Harry
– ku swemu zaskoczeniu – stwierdza, że
Erica naprawdę go pociąga. Romantyczna sytuacja komplikuje się nieco, gdy o
uczucie Eriki zaczyna starać się także czarujący, trzydziestokilkuletni doktor
Harry’ego, Julian Mercer (Keanu Reeves).

25-27 czerwiec godz. 19.00

„VAN HELSING”

(USA, 2004); Przygodowy/Fantasy;
czas 130 min.
Reżyseria: Stephen Sommers
Scenariusz: Stephen Sommers
Osadzona w XIX-wiecznych realiach
historia legendarnego pogromcy sił
nieczystych, wezwanego w odległe i niebezpieczne rejony Europy
Wschodniej do “królestwa”, w którym
zalęgło się zło.
Hugh Jackman - Gabriel Van Helsing
Kate Beckinsale - Anna
Richard Roxburgh - Hrabia Dracula
David Wenham - Carl
Will Kemp - Velkan/Człowiek-wilk
Shuler Hensley - Frankenstein
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I Komunia Św. w Nasielsku

