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Oczyszczalnia coraz bliżej
B

udowa oczyszczalni ścieków ruszy prawdopodobnie już w sierpniu tego roku – taką optymistyczną informację przekazał nam Bernard Dariusz Mucha, Burmistrz Nasielska.

Do tutejszego Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy oferty
od firm zainteresowanych budową tego przedsięwzięcia. – Wszystkie mieszczą się w kwocie, jaka jest przeznaczona na ten cel - zapewnił nas Burmistrz Nasielska.
A kwota ta jest niebagatelna. Na inwestycję przeznaczono bowiem 3 miliony 47 tysięcy Euro. Większość,
bo aż 75% tej kwoty będzie pochodzić z budżetu Unii
Europejskiej, a reszta ze środków krajowych.
Zakończyła już pracę komisja przetargowa, która wyłoniła ewentualnego wykonawcę robót. Ewentualnego,
ponieważ ostateczną decyzję podejmie teraz Komisja
Europejska. Do niej bowiem trafi teraz kompletna dokumentacja zawierająca nie tylko rozstrzygnięcia komisji
przetargowej dotyczące potencjalnego wykonawcy,
ale również projekt inwestycji. Został on dołączony
do kompletu papierów przesłanych do Brukseli. Mniej
więcej za miesiąc, po zaakceptowaniu dokumentów
przez KE, wyniki postępowania powinny zostać przesłane ponownie do Nasielska. Do tego czasu werdykt
nasielskiej komisji przetargowej pozostanie tajemnicą.
Potem, Burmistrzowi nie pozostanie nic innego, jak tylko podpisać umowę z przedsiębiorstwem wyłonionym
w postępowaniu przetargowym. Burmistrz Nasielska ma
nadzieję, że procedury formalno-prawne przebiegną
sprawnie i być może już pod koniec wakacji będzie
można rozpocząć prace budowlane – tym bardziej, że,
jak powiedział nam Bernard D. Mucha – Ta procedura Tak inwestycja wygląda dzisiaj - jest to „plan sytuacyjno - wysokościowy oczyszczalni
ścieków dla miasta Nasielska
przetargowa nie przewiduje trybu odwoławczego.
i w Pieścirogach. – Zrobimy wszystko, żeby wykorzystać całą pulę środJest to rzeczywiście informacja optymistyczna. Przecież nie od dziś wia- ków finansowych, przyznanych nam przez Komisję Europejską – dodał
domo, że odwołania od wyniku przetargu mogą się ciągnąć w nieskoń- Bernard D. Mucha.
czoność. W wypadku nasielskiej oczyszczalni ścieków czas ma ogromne
Dariusz Panasiuk
znaczenie, zwłaszcza
ekonomiczne. Wszyscy,
zarówno władze miasta,
ale przede wszystkim
mieszkańcy Nasielska,
z niecierpliwością czekają na oczyszczalnię.
Łatwiej i przyjemniej
(dosłownie) będzie żyć,
a i inwestorzy chętniej
będą tu przyjeżdżać
– wszak wiadomo, że
inwestycje, to nowe
miejsca pracy.
Budowa oczyszczalni,
to jeszcze nie wszystko
– przy okazji będą wykonane inne inwestycje.
Jak powiedział Burmistrz
– Jeszcze w tym tygodniu przystępujemy do
prac mających na celu
zwiększenie zakresu
prac związanych z
budową oczyszczalni
oczyszczalni.
Teraz trwa przygotowywanie dokumentacji
dotyczącej
dalszej
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w której będą
uwzględnione niektóre
ulice w Nasielsku

fot. M. Stamirowski
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W

szystkie gminy w Polsce przygotowują się do usuwania pokryć dachowych zawierających azbest. Oznacza
to, że z naszych domów musi zniknąć
eternit, a zamiast niego na dachach ma
się pojawić materiał, który nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców – na
przykład płyty blaszane albo dachówka.
Rządowy Program Usuwania Azbestu i
Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski zakłada, że
realizacja tego przedsięwzięcia potrwa
(aż!) 30 lat. Nie ma w tym nic dziwnego.
Przed nami do wykonania ogromna
robota. Wystarczy się rozejrzeć dookoła,
żeby przekonać się, że nasz kraj przykryty
jest właśnie eternitem. Płyty wykonane z
azbestu pokrywają nie tylko budynki gospodarcze, ale również – i to jest w tym
wszystkim najgorsze – domy mieszkalne.

Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w
tutejszej gminie powierzchnia eternitowych pokryć
dachowych wynosi blisko pół miliona metrów kwadratowych. Jak nas poinformowano w UM, jest wiele
gospodarstw, w których jest 1000, a nawet ponad
1500 metrów kwadratowych eternitu. Co to oznacza
dla mieszkańców Nasielska i okolic – ano to, że już teraz muszą poważnie zastanowić się nad tym - jak usunąć to paskudztwo z budynków i czym je zastąpić.
Niestety, powinni też zajrzeć do swoich portfeli, bo prawdopodobnie będą to
robić za swoje pieniądze. Do końca nie jest jeszcze wiadomo, kto zapłaci za całą
akcję wymiany pokryć dachowych.
W kraju są już gminy, które rozpoczęły usuwanie eternitu i finansują większość
kosztów tej operacji pieniędzmi pochodzącymi z własnych budżetów. W rządowym Programie Usuwania Azbestu jest również mowa o środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a konkretnie z Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójności UE. Pożyjemy, zobaczymy. Jedno jest pewne – nikt nie

sprezentuje nam dachówki albo blachy. To my sami będziemy za nią musieli
zapłacić i to słono.
Azbest był powszechnie stosowany w przemyśle już od dawna. W Polsce
nazywany jest „dobrodziejstwem komunizmu”, bo to właśnie po drugiej

wojnie światowej był masowo używany przede wszystkim do produkcji
wyrobów budowlanych – płyt dachowych i elewacyjnych oraz rur. Traktowany był jako cenny surowiec ze względu na swoje niewątpliwe zalety:
elastyczność, odporność na działanie wysokich i niskich temperatur, działanie kwasów i substancji żrących. Szacuje się, że w naszym kraju jest blisko 16
milionów ton wyrobów zawierających azbest, z czego większość stanowią
płyty azbestowo-cementowe. Usuwanie i zabezpieczanie tak olbrzymich
ilości wyrobów azbestowych wiąże się z bardzo dużymi kosztami, które w
ciągu najbliższych trzydziestu lat będą dla naszego budżetu znacznym obciążeniem finansowym. Trwałość płyt azbestowo – cementowych eksperci
oceniają na około 30 lat.
Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu eternit był towarem, którego się
nie kupowało, ale „zdobywało”, tak samo, jak pozostałe materiały
budowlane. Szczęściarze - zdobywcy kryli nim wszystko, co się
dało. W tamtych czasach był to tani i, poza papą, jeden z niewielu
dostępnych materiałów pokryciowych. Eksperci, zajmujący się
wpływem towarów przemysłowych na ludzkie zdrowie, już wtedy
zwracali uwagę na szkodliwość zawartego w nim azbestu. Mówienie
o jego rakotwórczym działaniu było na owe czasy politycznie nie
wskazane. Liczyło się wykonanie planów produkcyjnych, postęp w
budownictwie, wzrost wszelkich możliwych wskaźników i w ogóle
rozwój socjalizmu. O ludzkim zdrowiu nie było mowy, bo – jak
mówili niektórzy ówcześni politycy: „będzie socjalizm – będzie
zdrowy naród”.
Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania
włókien, zawieszonych w powietrzu. Nic więc dziwnego, że poważny
niepokój budzi fakt, że usuwanie teraz z dachów i elewacji wyrobów
zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy,
zwiększa tylko zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców
„uzdrawianych” domów. Są specjaliści, którzy w tym wypadku
powtarzają stare powiedzenie – „nie ruszać g..., to nie będzie śmierdziało”. Nie ma jednak innego wyjścia. Trzeba to i tak wcześniej,
czy później ruszyć. Lepiej wcześniej i pod kontrolą ekspertów.
Tymczasem okazuje się, że są jeszcze gospodarstwa, w których
eternitu nadal się używa do krycia dachów albo jako kruszywa do
utwardzania dróg. Pewien rolnik wykorzystał ten materiał przy budowie wiaty.
Pytany dlaczego, odpowiedział: „miałem duże zapasy ze starych czasów, część
eternitu odzyskałem z rozbiórki starego domu – szkoda, żeby się zmarnowało,
jak każą rozebrać, to rozbiorę”. I nic tu dodać, nic ująć. Jest to powszechne
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TANIO SPRZEDAM
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rudno sobie wyobrazić życie bez samochodu. Każdy chce mieć własne „cztery kółka”.
Nie każdego stać na nowy wóz, dlatego większość z nas rozgląda się za kupnem tańszego
- starego, ale jarego. Nic w tym dziwnego, że
z Zachodu ruszyła do Polski lawina używanych
samochodów. Wzmożony ruch w motoryzacyjnym interesie stał się możliwy po 1 maja tego
roku. W samym tylko pierwszym miesiącu naszego członkostwa w Unii Europejskiej do kraju
trafiło blisko 48 tysięcy, mniej lub bardziej wiekowych, aut. Jest to o ponad 14 tysięcy więcej
niż w całym ubiegłym roku.
- Na naszym rynku jest duży popyt na samochody stare.
Te, których eksploatacja w Zachodniej Europie nie jest
już opłacalna – chociażby ze względu na „duże” zużycie
paliwa albo wysokie podatki od pojazdów nie spełniających nowych norm emisji spalin - u nas idą, jak świeże
bułeczki”– tak sytuację na rynku samochodowym skomenbułeczki”
tował pewien drobny importer. Dodał, że jeżeli ktoś ma do
wyboru jeździć starym „poldkiem” albo używanym Volkswagenem, to zawsze wybierze tego drugiego, bo: - Mniej
żre paliwa, mniej się psuje, dłużej pojeździ i jest niewiele Ten pojechał za wschodnią granicę
droższy. Trudno nie przyznać mu racji.
droższy
Pocieszające jest to, że nie jedynym. Po drogach, w okolicach Nasielska,
Wielu z nas jeździ samochodami sprowadzonymi z zagranicy i nie narzeka.
Jednak zawsze jest jakieś „ale”. Znoszenie zakazów, liberalna interpretacja
naliczania podatku akcyzowego niosą za sobą kilka zagrożeń. Najgorsze
z nich jest to, że do Polski będą sprowadzane samochody mocno wyeksplo-

Pomiechówka, codziennie przejeżdża wiele samochodów dostawczych
ciągnących przyczepki z wrakami – dosłownie są to wraki samochodów po
wypadkach. Na szczęście, nasz kraj jest dla nich tylko szlakiem tranzytowym
z Niemiec na Wschód. Samochody te (sądząc po tablicach rejestracyjnych)
kierują się za naszą wschodnią granicę – głównie na Litwę. Oni też od niedawna są członkami Unii i cieszą się ze zniesienia
granic.

Co nam, Polakom pozostaje? Odpowiedź na to
pytanie jest prosta. Otóż, w prawie każdej większej
miejscowości są salony z nowymi samochodami, najlepszych światowych firm. Wystarczy tam
wejść, potem pokazać palcem, który model
chcemy i wyjechać własnym „spełnionym marzeniem”. Proste! Ale czy realne? Podobno realne,
bo jesteśmy już w Unii i lada moment będziemy

Przed kupnem warto zajrzeć pod maskę...

atowane, zagrażające bezpieczeństwu drogowemu. Mówiąc wprost – złom,
który długo nie pojeździ. Mało tego, to właśnie my, Polacy, będziemy ponosić koszty jego utylizacji.
Z pobieżnych i nieoficjalnych szacunków ministerstwa finansów wynika, że
blisko trzy czwarte samochodów, sprowadzonych w maju do Polski, miało
ponad 10 lat. Celnicy nie chcą wypowiadać się o ich stanie technicznym.
Mówią jedynie, że z tym bywa rożnie, są samochody w bardzo dobrym stanie, ale trafiają się również i takie, które „ledwo dają radę wjechać o własnych
siłach”. Tymczasem na Zachodzie zacierają ręce, że pozbywają się rupieci, a
my cieszymy się, że mamy czym jeździć. Nie zastanawiamy się przy tym,
że już niedługo możemy się stać samochodowym złomowiskiem Europy.

... i sprawdzić stan licznika

zarabiać jak „oni”. To już krótko, jeszcze chwileczkę...no, góra kilkanaście,
najwyżej kilkadziesiąt lat. Zanim to jednak nastąpi, nie pozostaje nam nic
innego, jak tylko jechać na najbliższą giełdę samochodową i ...kupić złom,
w którym łatwiej będzie jakoś przeczekać ten czas. Może dożyjemy?

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Można się „zakręcić” w Siennicy i Mogowie
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Drogi w Siennicy i Mogowie są wyjątkowo kręte i bardzo
łatwo stracić orientację, w tym gdzie się aktualnie znajdujemy. Tym bardziej, że granica pomiędzy tymi miejscowościami przechodzi wzdłuż jednej z dróg. Sąsiedzi, mimo że
mieszkają naprzeciwko siebie, to jednak w dwóch różnych
miejscowościach.
Ale chyba najbardziej fantazyjny w całej gminie zakręt możemy znaleźć na skrzyżowaniu ulic Siennickiej i Ogrodowej.
Od którego dodatkowo odchodzą dwie inne drogi, jedna
prowadząca do prywatnej posesji, a druga obok terenów
Spółdzielni GS do ulicy Sikorskiego. Fantazyjne jest dlatego,
że główna dość wąska droga, którą na jesieni na pewnym
odcinku pokryto asfaltem, zakręca tu niemal pod kątem
prostym. O ile samochody miną się na niej za dnia w miarę
bezpiecznie, o tyle wieczorem i w ciągu nocy mogą być
kłopoty nie tylko z mijaniem innego auta, ale i ogrodzeń prywatnych posesji. Dodatkowym minusem takiej sytuacji jest:
asfalt i brak lamp oświetleniowych na tym odcinku drogi.
Asfalt, położono jesienią ubiegłego roku na blisko kilometrowym odcinku ulicy Siennickiej i tak jak zaczyna się
niespodziewanie pośrodku piaszczystej drogi, tak samo
kończy się, też niespodziewanie, tuż za zakrętem. A że jest
fot. M. Stamirowski
nowy to wielu, szczególnie młodych, kierowców ma ambicje pojechać sobie tędy nieco szybciej. I prosto z dobrej Widok nieoświetlonego zakrętu od ulicy Ogrodowej
drogi za zakrętem wpada w doły, dlatego wielokrotnie już
mieszkańców. Nie trudno zresztą, spacerując ulicą Ogrodową, zauważyć
zdarzało się, że rozpędzone auta kończyły swoją trasę na siatce ogrodzeniowej. których konkretnie. Dziwne, że zamiast zadbać o oświetlenie całej ulicy,
Z pewnością, gdyby udało się zamontować oświetlenie uliczne byłoby tu nie- a w szczególności newralgicznego zakrętu, który naprawdę nie udał się
co bezpieczniej i dla kierowców, i dla mieszkańców. Ale oświetlenia nie ma. nasielskim „fachowcom od planowania i budowy dróg”, lampy pojawiły
się jedynie przy niektórych bramach i to przy prostej, i co ważne szerszej
Jednak jak się okazuje jest to całkiem realne do wykonania przedsięwzięcie.
części tej drogi. A pogłoski o rzekomo sprzeciwiających montowaniu lamp
I udało się kilka metrów dalej. Dziewięć lamp ulicznych zamontowano kilka
osbach okazały się nieprawdziwe. Kto dziś nie chce mieć oświetlenia przed
tygodni temu przy ulicy Ogrodowej. Oświetlenie to powstało na wniosek
domem, szczególnie, że o każdej porze dnia i nocy może spotkać się we
własnym ogródku z nietrzeźwym kierowcą?
Koszt zainstalowania tych 9 lamp wyniósł gminę ok.12 tys. zł. Wystarczyłyby może jeszcze dwie latarnie i problem nieoświetlonego zakrętu byłby
rozwiązany. Tylko najwyraźniej nikt ze zlecających wykonanie tego zadania
W piątek, 18 czerwca, po południu na drzewo rosnące na prywatnej posesji nie był w terenie, a nie wiedząc, gdzie lampy zostaną ustawione nie był w
przy ul. Cmentarnej wdrapał się mieszkaniec Nasielska. Udało mu się wejść stanie oszacować realnych potrzeb wszystkich mieszkańców tej okolicy.
dość wysoko, a wszelkie namowy, żeby zszedł na dół z własnej woli nie Niestety nie da się załatwiać dobrze spraw wodząc tylko palcem po mapie
przynosiły skutku. Na miejsce zdarzenia oprócz miejscowej policji przyje- albo słuchając rozżalonych na siebie sąsiadów. Dobra jakość dróg, podobchało pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna z Nowego Dworu Maz. i z nie, jak oświetlenie uliczne jest dobrem publicznym i należy się wszystkim
Warszawy. Strażacy przywieźli ze sobą podnośnik, którego jednak nie wy- mieszkańcom gminy bez wyjątku. Dlatego uznając pozostawiony bez
korzystano, ponieważ w pobliżu miejsca, w którym ulokował się mężczyzna oświetlenia zakręt przy skrzyżowaniu Siennickiej z Ogrodową za czysty
przebiegały linie energetyczne. Dlatego pod drzewem rozłożona została przypadek i niedopatrzenie czekamy na kolejne lampy. Zapewniamy, że
poduszka powietrzna, na którą po blisko dwugodzinnych negocjacjach mamy w tej kwestii pełne poparcie tutejszych mieszkańców.
skoczył zanim dojechała do Nasielska ekipa ratownictwa wysokościowego
MK
PSP z Warszawy. Jak się okazało przyczyną takiego zachowania młodego
człowieka były środki odurzające.

Popatrzył z góry

cis

KRONIKA
POLICYJNA

W okresie między 18 a 20 czerwca w Cieksynie nieznani sprawcy z werandy nie zamkniętego domku letniskowego skradli piłę spalinową Stihl
o wartości 1000 zł.
23 czerwca w Kątnych zapalił się opel Calibra. Straty oszacowano na 1400 zł.
27 czerwca w Mazewie Włościańskim po wybiciu dziury w ścianie sklepu
spożywczego złodzieje skradli z niego artykuły spożywcze o wartości 100 zł.
na szkodę Marcina B.
27 czerwca w Budach Siennickich zatrzymano do kontroli dwóch rowerzystów. Badanie alkomatem wykazało, że obaj mężczyźni byli pod wpływem
alkoholu.
fot. M. Stamirowski

Kiedy wreszcie amator wysokości znalazł się na dole, został zatrzymany przez policję

Z 27 na 28 czerwca przy ul. Kościuszki patrol policji zatrzymał na próbie kradzieży nieletnią Martę S. W toku postępowania ustalono kolejnego sprawcę
Roberta R.
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PKP: Tańsze przejazdy dla młodych ludzi
Od poniedziałku można taniej podróżować koleją, chodzi
w głównej mierze o tak zwane przejazdy rodzinne i dla
młodzieży do 26 lat.
- W PKP Intecity dotychczasowe oferty „Przejazdy rodzinne” i „Opiekun
dziecka do 16 lat” zastępuje „Rodzina z PKP Intercity” - powiedziała Anna
Rosiek, rzecznik spółki. Promocja ta skierowana jest do małych grup, z co
najmniej jednym dzieckiem. Każda z osób dostaje 33-procentową zniżkę
na bilet - dodała. Anna Rosiek poinformowała poza tym, że od dziś PKP
Intercity rozszerza dotychczasową ofertę „Intercity
minus 26”. Dzięki tej promocji mogą podróżować
pociągami Intercity w drugiej klasie osoby w wieku
do 26 lat, niekoniecznie
kontynuujące naukę.

pośpiesznych.
Anna Hyrlik, rzeczniczka tej spółki powiedziała - Osoba dorosła, która zabierze ze sobą dwójkę dzieci do 16 roku życia może liczyć na 33-procentową
zniżkę, to samo w przypadku rodziny czteroosobowej.
Zmiany objęły także przejazdy grupowe. Zorganizowana grupa może podróżować z 50-procentową zniżką we wszystkich pociągach PKP.

IAR

Również PKP Przewozy
Regionalne wprowadza
na czas wakacji ofertę
tańszych przejazdów rodzinnych.
Promocja jest ważna w
pierwszej i drugiej klasie
pociągów osobowych i

fot. M. Stamirowski

Czerwono i tanio
N

a targowiskach zrobiło się czerwono od
marchwi i truskawek. Pogoda sprzyja uprawom. Nic wiec dziwnego w tym, że towaru jest
dużo i jest on tani.
Pęczek długiej marchwi kosztuje od jednego do półtora
złotego – dwa razy drożej niż w obrocie hurtowym. Cena
zależy od podaży i od wyglądu warzywa. Marchew bez
naci kosztuje około złotego za kilogram. Nie zanosi się na
to, żeby jej cena wzrosła.
Eksperci szacują, że powierzchnia zajęta pod uprawę
tego warzywa jest większa niż w ubiegłym roku. Warto
dodać, że towar, który teraz trafia na rynek pochodzi
z upraw „przyśpieszonych”, czyli spod osłon foliowych.
Znacznych obniżek cen marchwi można oczekiwać już
w najbliższym czasie, kiedy na rynku pojawi się warzywo
gruntowe.

Znacznie spadły ceny truskawek - kilogram kosztuje około półtora
złotego. W firmach skupujących dla przetwórni jest jeszcze taniej.
U przydrożnych kupców, w okolicach Pomiechówka, za łubiankę
truskawek sprzedający żądają 6 złotych – i tu jest najdrożej.
- Niestety, pogoda sprzyja w tym wypadku ilości towaru, a nie jego
jakości. Owoce są wprawdzie dorodne, ale lekko kwaśne. Jest za dużo
deszczu – mówią ogrodnicy.
Zdaniem synoptyków lipiec ma być równie mokry, jak czerwiec.
W ostatnim czasie zdrożały czereśnie. Za ładne owoce „przy drodze” trzeba zapłacić nawet 6 złotych za kilogram. Na targowiskach
jest trochę taniej.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Atrakcyjne ceny dla producentów
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na Warszawskim Rolno - Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach
Ceny większości warzyw i owoców są wyższe
niż rok temu. Ogórki gruntowe są droższe o
60%, kilogram kosztuje od 2 do 2,50 złotego za
kilogram. Za młodą białą cebulę odbiorcy płacą
80% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku.
Jedynie ceny truskawek są niższe. Teraz kilogram
owoców przeznaczonych do konsumpcji kosztuje na Rynku od 2 do 3 złotych.

od 2 do 5 złotych. Papryka z dostaw krajowych
jest w tym roku wcześniej. W ubiegłym roku nie
notowano jeszcze o tej porze papryki krajowej.
Kończą się szparagi, cena kilograma tych najwyższej jakości doszła
już do 16 złotych, ale
nadal można kupić
szparagi płacąc po 12
bakłażany
złotych za kilogram.
Dostawy truskawek na Rynek Hurtowy w
bób
Broniszach są w tym roku mniejsze niż w tym Od ubiegłego tygoboczniaki
samym okresie roku ubiegłego. Według samych dnia notowane są w
producentów jest to spowodowane sprzedażą sprzedaży maliny. botwina
tych owoców bezpośrednio z samochodów Ceny jeszcze wyso- brokuły
na ulicach miast jak również zwiększonymi kie, ale najbliższe dni buraki ćwikłow
zakupami eksporterów i skupem owoców do przyniosą zwiększone buraki ćwikłowe młod
przetwórstwa.
dostawy i tym samym cebula biała
zmniejszenie przycebula biała młoda
Zwiększają się dostawy czereśni. W sprzedaży są
najmniej o połowę cen
już odmiany Van (czerwone jednolite owoce) oraz
tych owoców. Dziś za cebula czerwona
odmiana Poznańska (żółta z czerwonym rumieńmaliny sklepy płaciły cebula ze szczypiorem
cem). Ta ostatnia utrzyma się w sprzedaży przez
od 14 do 16 złotych cykoria
cały lipiec. W najbliższych dniach spodziewane są
za kilogram.
czosnek
dostawy czereśni odmiany Cordia.
Pełnia sezonu w pro- fasola jaś karłowy
Producenci i dystrybutorzy oferują pełen asortydukcji ogrodniczej to fasola szparagowa
ment towarów we wszystkich klasach jakości. Tazwiększone dostawy kalafiory
nia jest krajowa papryka zielona. Kilogram kosztuje
kalarepa
kapusta biała
kapusta biała młoda
kapusta czerwona
kapusta kwaszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew
marchew młoda
natka
ogórki gruntowe
ogórki kwaszone
ogórki małosolne
ogórki spod osłon krótkie
papryka czerwona i żółta
papryka zielona
pieczarki
pietruszka
Owoce krajowe
pietruszka młoda
opakowanie
Cena min. Cena max
pomidory spod osłon
czereśnie
kg
4,00 zł
8,00 zł rzodkiewka
jabłka Alwa
kg
2,00 zł
2,53 zł
jabłka Boiken
kg
2,00 zł
2,53 zł sałata karbowana
jabłka Cortland
kg
1,66 zł
1,90 zł sałata lodowa
jabłka Elstar
kg
1,50 zł
2,00 zł sałata masłowa
jabłka Gala
kg
2,00 zł
2,53 zł seler
jabłka Gloster
kg
2,00 zł
2,53 zł seler młody
jabłka Jonagold
kg
2,00 zł
2,53 zł
jabłka Jonagored
kg
2,00 zł
2,53 zł szczypiorek
jabłka Jonica
kg
2,00 zł
2,53 zł szparagi
jabłka Ligol
kg
2,00 zł
2,60 zł szpinak
jabłka Lobo
kg
1,50 zł
2,00 zł włoszczyzna
jabłka Sampion
kg
2,00 zł
2,53 zł włoszczyzna młoda
jagody leśne
kg
5,50 zł
6,00 zł
maliny
kg
12,00 zł
14,00 zł ziemniaki Irga
truskawki kraj
kg
3,00 zł
4,00 zł ziemniaki młode

oraz częstsze odwiedziny sprzedawców detalicznych. Każdego dnia wjeżdża na Rynek Hurtowy w
Broniszach ponad 7 tysięcy samochodów.

WRSRH
Warzywa krajowe
opakowanie
kg
kg
kg
pęczek
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
sztuka
kg
kg
sztuka
sztuka
kg
sztuka
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
pęczek
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pęczek
kg
pęczek
sztuka
sztuka
sztuka
kg
pęczek
pęczek
kg
kg
sztuka
pęczek
kg
kg

Cena min.
5,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,80 zł
1,80 zł
0,30 zł
1,00 zł
1,50 zł
1,80 zł
1,00 zł
0,80 zł
5,00 zł
0,28 zł
4,50 zł
5,00 zł
1,00 zł
0,80 zł
0,20 zł
1,00 zł
1,60 zł
1,00 zł
1,40 zł
1,00 zł
0,30 zł
0,50 zł
0,70 zł
0,35 zł
1,80 zł
2,60 zł
4,80 zł
1,70 zł
7,00 zł
2,00 zł
3,60 zł
3,00 zł
1,00 zł
2,40 zł
0,50 zł
0,65 zł
1,60 zł
0,60 zł
3,00 zł
8,00 zł
0,60 zł
12,00 zł
1,60 zł
1,20 zł
1,50 zł
0,42 zł
0,50 zł

Cena max
6,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
1,20 zł
2,50 zł
0,40 zł
1,50 zł
1,80 zł
2,30 zł
1,40 zł
1,00 zł
6,00 zł
0,50 zł
5,00 zł
6,00 zł
1,50 zł
1,00 zł
0,30 zł
1,50 zł
2,00 zł
1,20 zł
1,60 zł
1,50 zł
0,45 zł
1,30 zł
1,00 zł
0,48 zł
2,30 zł
3,20 zł
5,30 zł
2,00 zł
9,00 zł
5,00 zł
4,30 zł
4,00 zł
1,50 zł
2,90 zł
0,90 zł
1,00 zł
2,30 zł
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
0,85 zł
16,00 zł
2,20 zł
1,60 zł
1,90 zł
0,50 zł
0,90 zł
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Magda Wrzosek
ur. 06.01.1992r.
List kierujemy do wszystkich
ludzi dobrej woli
Jesteśmy rodzicami 12-letniej
Magdy Wrzosek. U naszej córki
we wrześniu 1999 roku wykryto ostrą białaczkę
limfoblastyczną (ALL REZ BFM). Leczona była
intensywną chemioterapią na Oddziale Onkologii
i Hematologii Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej. Po 2,5 latach leczenia Magda wróciła do
zdrowia, zaczęła uczęszczać do szkoły tak jak inne
dzieci. Nasze szczęście trwało dwa lata. Niestety w
lutym 2004 roku nastąpił nawrót choroby. Obecnie Magda jest poddawana leczeniu na Oddziale
Onkologii i Hematologii Samodzielnego Szpitala
Klinicznego im. M. Michałowicza w Warszawie.
Czeka ją jeszcze dalsze leczenie i po jego zakończeniu -przeszczep.

2 - 15 lipiec 2004

Wierzymy we wszystkich ludzi dobrej woli
chcących wesprzeć nasze działania oraz pomóc nam
w czasie leczenia i rehabilitacji.
Za okazane serce i hojność już teraz gorąco dziękujemy

Rodzice Magdy Maria i Grzegorz Wrzosek
Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Spełnionych Marzeń
ING Bank Śląski o/Warszawa

52 1050 1025 1000002268440571
z dopiskiem „Dla Magdy Wrzosek”

Konto bankowe Fundacji Spełnionych Marzeń zostało udostępnione dla
Magdy Wrzosek reprezentowanej przez tatę -Grzegorza Wrzoska w dniu
28.05.2004, nr umowy 1/05/2004.

POMÓŻMY MAGDZIE!
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączając się do
apelu Fundacji Spełnionych Marzeń, kieruje prośbę o wsparcie do
wszystkich ludzi dobrej woli.
12 - letnia Magda potrzebuje naszej pomocy.

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

Moje miejsce w Europie za lat piętnaście

III miejsce. Wojtek Konarzewski (uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Nasielsku) „Wybór należy do ciebie.”
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Rekordowe
zainteresowanie studiami
w SGGW
P

rawie 19 tysięcy absolwentów szkół średnich chce w tym
roku rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. O jedno miejsce w SGGW ubiega
się ponad 7 osób, dwukrotnie więcej niż w Szkole Głównej
Handlowej.
W tym roku o 2 580
miejsc stara się 18 735
osób. Tak dużego zainteresowanie studiami w
SGGW nigdy dotąd nie
notowano. W porównaniu z rokiem ubiegłym,
liczba kandydatów na
studia jest większa o
1/3. Doskonała kadra
naukowa, wysoki i uznawany na świecie poziom
nauczania, szeroka oferta
kierunków studiów oraz
bardzo dobre warunki
dydaktyczne i socjalne,
jakie stwarza SGGW
fot. Napis.waw.pl
swoim studentom, to Rektorat
powód tak dużego zainteresowania kształceniem w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Najbardziej obleganym kierunkiem są studia międzywydziałowe z Informatyki i Ekonometrii. Na jedno miejsce przypada tu 30 kandydatów. O
jeden indeks na kierunku Turystyka i Rekreacja walczy prawie 21 osób
(60 miejsc - 1 856 kandydatów). Chcąc studiować Socjologię przy
Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, przyszły student musi pokonać
14-tu kandydatów. Na Biotechnologię złożono ponad 12 podań na
jedno miejsce, a Weterynarię chce studiować 10 razy więcej osób niż
przewidziano miejsc na pierwszym roku.
SGGW jest jedyną
Uczelnią w Polsce,
która w całości prowadzi rekrutację przez
Internet. Kandydaci na
studia mogą zapisywać
się na egzaminy w
domu lub przy specjalnie przygotowanych
stanowiskach komputerowych w siedzibie
Uczelni. Dokumenty
fot. Napis.waw.pl
składane są dopiero po
Nowoczesne budynki dydaktyczne
otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia o
uzyskaniu miejsca na studiach. Przez cały okres przyjmowania zgłoszeń,
kandydaci mogą śledzić liczbę składanych deklaracji na poszczególne
kierunki. Wyniki egzaminów, także będzie można sprawdzić przy użyciu
Internetu. Egzaminy na pierwszy rok studiów w SGGW odbędą się od 6
do 8 lipca b.r. Wyjątkiem są egzaminy na Architekturę Krajobrazu, które
rozpoczną się 24 czerwca b.r. egzaminem z rysunku.
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Szkoła Główna
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Gospodarstwa Wiejskiego
- profesjonalizm i nowoczesność

S

zkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to obecnie
najszybciej rozwijająca się Uczelnia w Polsce. Ciągle
rosnąca liczba studentów i kadry naukowej (blisko 23 tysiące studentów i ponad 1 100 pracowników naukowych)
sprawia, że władze Uczelni inwestują w jej rozwój i poprawę
warunków nauczania.
Realizowane w SGGW inwestycje i remonty tworzą nowoczesną bazę
dydaktyczną i naukowo-badawczą. Do 2006 roku na terenie Uczelni
zostanie zagospodarowana skarpa ursynowska, zostanie wybudowana
podczyszczalnia ścieków, budynek dydaktyczny dla wydziału Inżynierii
Produkcji, kompleks z aulą wielofunkcyjną i campusem centralnym,
Centrum Edukacyjne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska,

fot. proamed.com.pl

Projekt budynków dydaktyczno - laboratoryjnych SGGW Warszawa
III-ci etap rozbudowy Biblioteki Głównej, modernizacja Ośrodka Szkoleniowego, parking główny, a także wprowadzone zostaną wielofunkcyjne
elektroniczne karty studenta.
W ciągu ostatnich lat (1999-2003) na terenie SGGW wybudowano 7 budynków dydaktyczno-naukowych o łącznej powierzchni użytkowej 106,5
tys. m2. W budynkach tych znalazły swoje siedziby Wydziały: Medycyny
Weterynaryjnej, Nauki o Zwierzętach, Technologii Żywności, Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Leśny, Technologii Drewna, Inżynierii
Środowiska, Rolniczy, Ogrodnictwa, Architektury Krajobrazu oraz Klinika
Małych Zwierząt, Zwierzętarnia i lecznica dla koni.
Ponadto w tym okresie powstały obiekty sportowe: kryta pływalnia, hala
do tenisa, kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek dydaktyczno-sportowy, a także budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

SGGW to najstarsza i największa uczelnia rolnicza w Polsce. Uczelnię,
której początki datowane są na 1816 rok ukończyło dotychczas około
70 tysięcy absolwentów. Obecnie 23 tysiące osób studiuje 23 kierunki
na 11-tu wydziałach. Prawie połowa studentów uczy się na kierunkach
międzywydziałowych.

Warunki mieszkalne studentów także uległy w tym czasie (1999-2003)
znacznej poprawie. Powstał nowy dom studenta na 546 miejsc noclegowych ze stołówką i przychodnią lekarską, klubo-kawiarnią i usługami
kserograficznymi. Wyremontowano także cztery inne domy studenta
oraz budynek administracyjny, w którym znalazły swoje siedziby między innymi Chór Akademicki SGGW i Ludowy Zespół Artystyczny
„Promni”.
W okresie przerwy wakacyjnej (od czerwca do lipca 2004 roku) planowany jest remont instalacji c.o. i węzła cieplnego w Domu Studenta
„Ikar”. Koszty remontu wyceniono na kwotę 700 tys. PLN. Ponadto w
najbliższych latach (2004-2005) przewidziane są remonty kolejnych
czterech domów studenta, klubu studenckiego, adaptacja hali sportowej
dla Wydziału Technologii Drewna oraz remont czterech budynków na
ulicy Rakowieckiej.

dr Krzysztof Szwejk

dr Krzysztof Szwejk
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Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy szczerego współczucia

Zbigniewowi Rutkowskiemu, Sekretarzowi Miasta Nasielsk

Zbigniewowi Rutkowskiemu, Sekretarzowi Miasta Nasielsk

z powodu śmierci

z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składa

składa

Rada Miejska w Nasielsku

Burmistrz Nasielska

Z powodu śmierci
Ojca

Panu Zbigniewowi Rutkowskiemu, Sekretarzowi Miasta Nasielsk

składamy kondolencje z powodu śmierci

Zbigniewowi Rutkowskiemu, Sekretarzowi Miasta Nasielsk

Ojca

wyrazy współczucia

Redakcja
Życia Nasielska

składają
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Zarządzenie nr 184/04

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 21 czerwca 2004 roku
w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Nasielsku
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania
przestrzennego w składzie:
1/. mgr inż. arch. Stanisław Korpanty
- przewodniczący
2/. arch. Wiesława Wiklińska
- zastępca przewodniczącego
3/ mgr inż. Bogdan Wieczorek
- członek
4/. mgr inż. Jerzy Paprocki
- członek
5/. mgr inż. Tadeusz Jezierski
- członek
6/. inż. Jerzy Żelech
- członek .
Powołuję na sekretarza Komisji kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§2

Komisja może pełnić funkcje organu doradczego dla wójtów i burmistrzów innych gmin na mocy zawartych porozumień.

§ 3

Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku do zapewnienia obsługi organizacyjnej Komisji.
1.
2.
3.

§ 5

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości określonej w regulaminie.
Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie podpisanej listy obecności z posiedzeń Komisji.
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gmin, których sprawy są rozpatrywane.

§6

Upoważniam kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku do przedstawiania Komisji dokumentacji związanej ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wykazów decyzji wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a na wniosek Komisji także niezbędnej dokumentacji.

§ 7

Zobowiązuję kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej do przedstawiania rocznych raportów z działalności Komisji.
Zarządzenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

§ 8
§ 9

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

BURMISTRZ NASIELSKA
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 2004-06-28
GP.72241/1/04

BURMISTRZ NASIELSKA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz.
543 z późniejszymi zmianami), Uchwałą Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub
własność gminy (Dz. U Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami) ogłaszam,
że w dniu 16 lipca 2004 roku o godz. 1300 w sali Urzędu Miejskiego w
Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk,
położonych w mieście Nasielsku :
I.Przy ulicy Grabowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. Działka Nr 1394/11 o powierzchni 1067 m² za cenę wywoławczą
18.200,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie

1.820,00 złotych
182,00 złotych

2. Działka Nr 1394/13 o powierzchni 1064 m² za cenę wywoławczą
18.100,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.810,00 złotych
181,00 złotych

3. Działka nr 1394/14 o powierzchni 1061 m² za cenę wywoławczą
18.100,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.810,00 złotych
181,00 złotych

4. Działka nr 1394/15 o powierzchni 1061 m² za cenę wywoławczą
18.100,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.810,00 złotych
181,00 złotych

5. Działka nr 1395/16 o powierzchni 1060 m² za cenę wywoławczą
18.100,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.810,00 złotych
181,00 złotych

6. Działka nr 1394/17 o powierzchni 1059m² za cenę wywoławczą
18.000,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.800,00 złotych
180,00 złotych

7. Działka nr 1394/18 o powierzchni 1029 m² za cenę wywoławczą
15.900,00 złotych
- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.590,00 złotych
159,00 złotych

II. Przy ulicy Gajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako :
1.Działka nr 1394/20 o powierzchni 1074 m² za cenę wywoławczą
16.600,00 złotych
- wadium w wysokości
1.660,00 złotych
- postąpienie w wysokości
166,00 złotych
2.Działka nr 1394/21 o powierzchni 971 m² za cenę wywoławczą
15.000,00 złotych

- wadium w wysokości
- postąpienie w wysokości

1.500,00 złotych
150,00 złotych

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej
KW Nr 26022.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/80/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
16 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska w/w nieruchomości
położone są na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.

Charakterystyka działek:
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 ograniczająca sposób zabudowy
działek.
Działki oznaczone numerami 1394/20, 1394/21 przylegają bezpośrednio do torowiska kolejki wąskotorowej, mogą być zagospodarowane
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Dojazd do działek od asfaltowej ulicy Warszawskiej zapewnia nie
urządzona droga gruntowa.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą
wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 12 lipca
2004 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium
upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a
wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu ustnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 6 w godzinach 900 - 1500 lub pod numerem telefonu
0 prefiks 23 69-12-664, 69-12-574 wew. 26 oraz na stronie
internetowej http://umnasielsk.big.org.pl
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Czeka Cię dobry tydzień. Będziesz pod specjalną opieką
gwiazd. Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Możesz śmiało
rozwiązywać trudne problemy, podejmować się nowych obowiązków lub
inwestować pieniądze. Pomyśl także o wypoczynku w gronie rodzinnym.

2 - 15 lipiec 2004
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 6
tel. 0(...) 22 775 -34 -61
faks O (...) 22 775 -27 -84
e-mail nowydwor@sanepid.waw.pl
Nowy Dwór Maz. dn. 2004-06-16

KOMUNIKAT

Byk 20.04.- 20.05.

Masz mnóstwo pracy, którą musisz wykonywać systematycznie
i sumiennie. Wtedy przyniesie ona efekty, o których nawet nie
marzyłeś. Warto trochę się przemęczyć. Później zrób sobie kilka
dni wolnego i zadbaj o relaks.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Twoje obowiązki przytłoczą Cię i będziesz w nienajlepszym
nastroju. Ktoś z Twoich bliskich będzie potrzebować Twojego wsparcia i pomocy. Nie możesz odmówić. Samotne
Bliźnięta poznają czarujące osoby.

Rak 22.06.- 22.07.

Pilnuj spraw finansowych, bo wydasz pieniądze na niepotrzebne
rzeczy i będziesz w kłopocie. Zwróć uwagę na kogoś z Twojego otoczenia, kto próbuje zdyskredytować Cię na oczach
wspólnych znajomych. Nie daj się sprowokować do kłótni.

Lew 23.07.- 22.08.

Wokół Ciebie mnóstwo zamieszania. Rozstrzygną się sprawy,
które zaważą na Twoim życiu w przyszłości. Bądź dobrej myśli
i nie wpadaj w panikę z błahego powodu. Możesz liczyć na
przyjaciół i porozmawiać z nimi o swoich problemach.

Panna 23.08.- 22.09.

Musisz zacząć działać, a nie tylko myśleć o działaniu. Nikt nie
rozwiąże Twoich problemów i nie zastąpi Cię w pracy. Dosyć
martwienia się na zapas i ciągłego narzekania na wszystko i na
wszystkich. Staje się to bardzo męczące dla rodziny, ktoś w końcu
wybuchnie i otoczenie zacznie Cię unikać.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim działając na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 1998r. Nr 90 poz. 575 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57
poz. 358), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.
U. Nr 183 poz.1530) w oparciu o wyniki badań wód z kąpielisk przeprowadzonych w miesiącach kwiecień -maj 2004 r. informuje, że:

dopuszcza do kąpieli kąpieliska:
1)

rzeka Narew -Nowy Dwór Maz.
Pogotowiu Ratunkowym
2) rzeka Narew - Nowy Dwór Maz.
3) rzeka Narew - Nowy Dwór Maz.
4) Jezioro Dolne - Kazuń Bielany
5) rzeka Wkra - Berencizna
6) rzeka Wkra - Borkowo
7) rzeka Wkra - Dobra Wola
8) rzeka Wkra - Cieksyn
9) rzeka Wkra - Lelewo
10) rzeka Wkra - Zaborze

- przy Wodnym Ochotniczym
- przy targowisku
- ul. Mieszka 1
gm. Czosnów
gm. Pomiechówek
gm. Nasielsk
gm. Nasielsk
gm. Nasielsk
gm. Nasielsk
gm. Nasielsk

Waga 23.09.- 22.10.

Odłóż wszystkie sprawy na bok i zadbaj o zdrowie. Koniecznie
wybierz się do specjalisty- chirurga. Zastosuj się do jego zaleceń
bardzo dokładnie. Zaplanuj także dłuższy wypoczynek. Dzięki swojej pomysłowości i chęci działania odniesiesz sukces w pracy.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Masz korzystny tydzień. Poznasz wielu interesujących ludzi,
a samotne Skorpiony, być może swoją drugą połowę. Dobry
czas na załatwianie wszelkich spraw służbowych, urzędowych i
sądowych. Ale pamiętaj wszystko dokładnie sprawdź i przeczytaj
nim podpiszesz jakiś dokument.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Swoje plany i zamierzenia osiągniesz postępując rozsądnie i konsekwentnie. Gdy będziesz potrzebować pomocy, śmiało o nią poproś
przyjaciół. Na pewno Ci nie odmówią. W sprawach sercowych nie
podejmuj decyzji zbyt pochopnie i pod wpływem emocji. Przyjrzyj
się swojej sytuacji z dystansu.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Musisz uważać i bardzo ostrożnie postępować. Sprawa, na której Ci
zależy, znów powróci i może teraz uda się ją zakończyć z korzyścią
dla Ciebie. Poświęć więcej czasu i uwagi swoim bliskim.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Nadchodzące dni będą inne niż wszystkie dotąd. Poczujesz
potrzebę zwierzenia się komuś i sam staniesz się powiernikiem
tajemnic. Ktoś sprawi Ci miłą niespodziankę i obdaruje upominkiem lub zaprosi na wytworną kolację. Zwróć uwagę na stan
swojego zdrowia.

Ryby 19.02.- 20.03.

W pracy odniesiesz sukces. Twoje pomysły zostaną docenione
przez szefa i być może nagrodzone podwyżką. Bądź otwarty na
wszelkie nowe propozycje, mogą przynieść Ci korzyści finansowe. Jesteś w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Korzystaj więc z życia.

Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w sezonie letnim. W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpieliska mogą być wyłączone
z użytkowania. Przypomina się, że niewskazana jest kąpiel w przypadku
masowego zakwitu glonów w zbiornikach wodnych.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Mazowieckim
lek. med. Romuald Bednarski
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SPORT

SPORT

SPORT

ZAPROSZENIE
Klub sportowy WKRA Andzin
zaprasza
w dniu 04.07.2004 (niedziela)
do Cieksyna na

festyn sportowo-rekreacyjny
W programie:

SPORT

SPORT

SPORT

Brydż
Trwają rozgrywki brydżowe organizowane przez K.S. „Sparta”. W czerwcu odbyły się dwa kolejne turnieje. Pierwszy
został przeprowadzony na zapis maksymalny, a drugi na punkty meczowe.
Były to ostatnie zawody zorganizowane
przed przerwą wakacyjną. Na półmetku
rozgrywek prowadzą grający stale z sobą
Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński.

Wyniki turnieju „dziesiątego”
04.06.2004 r.:
1. Adam Duczman - Waldemar Gnatkowski

91 pkt (63,19%)

2. Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski

87 pkt (60,42%)

1700 Pokazy skoków spadochronowych

3. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński

82 pkt (56,94%)

1800 - 2200 Zabawa Taneczna zespół Constans z Andzina

4. Maciej Osiński - Andrzej Urbański

79 pkt (54,86%)

5. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski

78 pkt (54,17%)

6. Józef Dobrowolski - Jacek Jeżółkowski

71 pkt (49,31%)

7. Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski

54 pkt (37,50%)

8. Jacek Raźniewski - Dariusz Wydra

54 pkt (37,50%)

9. Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński

50 pkt (34,72%)

8 - 18 Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich
o Puchar Burmistrza Nasielska
00

00

1900 Uroczyste wręczenie Pucharu Burmistrza za awans do ligi
okręgowej drużyny seniorów Wkry Andzin
Ponadto na gości festynu czekają inne atrakcje m. in.:
Loteria fantowa
Stoiska gastronomiczne
Ogródki piwne
Wesołe miasteczko
Serdecznie zapraszamy
Klub sportowy Wkra Andzin

Bramkarz Świtu blisko Amiki
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Wyniki turnieju „jedenastego” 25.06.2004 r.:
1. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński

+ 41 IMP

2. Paweł Wróblewski i Marek Rębecki

+ 41 IMP

3. Józef Dobrowolski i Lech Ślubowski

+ 8 IMP

4. Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński

+ 3 IMP

5. Maciej Osiński i Andrzej Urbański

0 IMP

6. Waldemar Gnatkowski i Janusz Wydra

– 1 IMP

7. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski

– 46 IMP (2 IMP kary)

ramkarz Świtu Lukullusa Nowy Dwór Mazowiecki, Arkadiusz Malarz porozumiał się z Amiką Wronki, teraz czeka
na ustalenie warunków między klubami.

8. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski

– 48 IMP

Po rozwiązaniu umowy z Grzegorzem Szamotulskim i kontuzji Macieja
Mielcarza pierwszym golkiperem Amiki chwilowo został kończący za
tydzień 18 lat Paweł Linka. Amica szukała więc nowego bramkarza.

1-2.

B

Amica będzie musiała
zapłacić Świtowi odstępne, gdyż Malarz
ma jeszcze przez rok
ważny kontrakt z ekipą
z Nowego Dworu.
Sam piłkarz nie ma
wątpliwości, że przejście do Amiki to dla
niego awans. - Cieszę
się, że wpadłem w
oko trenerom Amiki.
Macieja Skorży nie
znam osobiście, ale z
Maćkiem Szczęsnym
trenowałem w Polonii
Warszawa i wiem, że
sporo można się
od niego nauczyć opowiada Malarz.

sport.onet.pl

Czołówka klasyfikacji po jedenastu turniejach:
Piotr Kowalski

64 pkt

Grzegorz Nowiński

64 pkt

3.

Paweł Wróblewski

60 pkt

4.

Stanisław Sotowicz

58 pkt

5.

Waldemar Gnatkowski

54 pkt

6-7.

Janusz Czyżewski

50 pkt

Grzegorz Kosewski

50 pkt

8-9. Maciej Osiński

49 pkt

Andrzej Urbański

49 pkt

10.

Janusz Wydra

47 pkt

11.

Tadeusz Czeremużyński

39 pkt

12-13. Teodor Brodowski

37 pkt

Krzysztof Michnowski

37 pkt

14.

Józef Dobrowolski

34 pkt

15.

Adam Banasiuk

33 pkt

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK
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OGŁOSZENIA DROBNE
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
Tłumaczenia - język rosyjski, tłumacz przysięgły Celina
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 80, 0501 265 198
email: biuro@mobirex.pl
Sprzedaż części do samochodów ciężarowych i maszyn
budowlanych, tel. 0502 432 900
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku
os. Warszawska, tel. 0602 352 144
Hydraulik + prawo jazdy B,C,E szuka pracy, tel. 0607 687 306
Sprzedam małą przyczepkę z zamykaną klapą, zarejestrowaną
i ubezpieczoną, tanio, tel. 0605 070 839
Sprzedam samochód ciężarowy - wywrotkę, tel. 69 12 719
Sprzedam działkę budowlaną w Studziankach 800 m.,
tel. 502 063 132 lub (022) 679 83 74
Sprzedam m4 IV piętro w Nasielsku tel. 0605 38 78 95
Kupię używane łóżko piętrowe tel. (023) 69 12 239
Sprzedam ciągnik MF 255 z kabiną 90/91, stan b. dobry,
tel. (022) 794 30 03
Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.), napęd na 4 koła, tel.
(022) 793 18 81
PKS w Nowym Dworze Maz. zatrudni kierowcę z kat. D, zamieszkałego w Nasielsku lub bliskich okolicach, tel. 022 775 34 16
Sprzedam pralkę półautomatyczną czeską (do 2 kg), lodówkę
Mińsk 15 i dużą zamrażarkę, tel. 0605 89 87 84

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

W schronisku w Chrcynnie czekają na nowych, dobrych
panów
Szczeniaczki – samodzielne,
bardzo ładne, będą niedużymi
pieskami (2-, 3- i 4-miesięczne).
Bardzo potrzebują dobrego,
przyjaznego domu.

tel. (022) 784 05 34
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Miejsce na reklamę
Twojej firmy
zadzwoń 023 691 23 43
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Już absolwenci

Gimnazjaliści z Pieścirogów zakończyli naukę w tutejszym Gimnazjum nr 2
im. ks. Józefa Poniatowskiego. Z tej okazji, 23 czerwca odbyła się uroczystość
zakończenia roku szkolnego przez trzecie klasy.
Na początku uczniowie odtańczyli poloneza. Po powitaniu zaproszonych
gości dyrektor Teresa Skrzynecka wręczyła świadectwa i nagrody najlepszym gimnazjalistom. Podziękowała rodzicom wspierającym działalność
szkoły. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, po którym
przyszedł czas na ostatnią wspólną zabawę.
W tym roku szkołę ukończyło 69 osób. Swoich wychowanków żegnali
Ewa Sitek (IIIa), Bogumiła Kurpiewska (IIIb) i Piotr Kowalski (IIIc) i całe grono
pedagogiczne.

RED

HERB NASZEGO POWIATU

Po raz pierwszy publikujemy Herb naszego powiatu ustanowiony
Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego z 29 kwietnia 2004 roku.

