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„Nie można 
doprowadzić 
do sytuacji, w której 
Polacy przestaną się 
leczyć z powodu braku 
pieniędzy”

Rozmowa Życia z profesorem Z. Religą
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ciąg dalszy na str. 3

Nie można doprowadzić do sytuacji, w której Polacy 
przestaną się leczyć z powodu braku pieniędzy 
- rozmowa z profesorem Zbigniewem Religą, znanym kardiochirurgiem,  
senatorem, liderem partii Centrum
Panie Profesorze, razem z zespołem ekspertów przy-
gotował Pan projekt ustawy o finansowaniu opieki 
zdrowotnej – dlaczego?

Zabraliśmy się za to widząc pogarszanie się sytuacji w tej 
dziedzinie i kompletny brak koncepcji wyjścia z tej sytuacji. 
Po utworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia obserwujemy 
gwałtowne zadłużanie się służby zdrowia. Pogłębia się centrali-
zacja i upolitycznienie instytucji odpowiedzialnych za ludzkie 
zdrowie. Pracowaliśmy nad ustawą ze specjalistami z całej Polski 
od ubiegłego roku.

Czy uważa Pan, że wystarczy zmienić ustawę, żeby 
uzdrowić tragiczną sytuację „chorej” służby zdrowia? 

Ustawa ta jest dopiero początkiem drogi reformowania całego 
systemu opieki zdrowotnej. Wypracowana przez nas koncepcja 
wymaga zmian wielu ustaw, w tym o ubezpieczeniach społecz-
nych. Ustawy te będziemy przygotowywać po zrealizowaniu 
tej, która jest wymagana decyzją Trybunału Konstytucyjnego. 
Pracując nad projektem ustawy o finansowaniu opieki zdrowot-
nej braliśmy pod uwagę stan finansów Państwa i stan kieszeni 
obywateli. Uważam, że nie można doprowadzić do sytuacji, 
w której Polacy przestaną się leczyć z powodu braku pieniędzy. 

Co nowego w ustawie? 

Projekt ustawy przewiduje, że na potrzeby ubezpieczonych będą działały 
samodzielne, posiadające osobowość prawną, fundusze zdrowia.

Ile funduszy?

Proponujemy utworzenie pięciu makroregionalnych funduszy zdrowia. 
Moim zdaniem podział na kasy chorych był zły – chociażby dlatego, że 
były województwa małe i biedne, w których kasom chorych brakowało 
pieniędzy na leczenie ludzi. Powołanie nowych funduszy zdrowia pozwoli 
uniknąć różnic demograficznych, jakie występują w kraju.

Początkowo będą to instytucje państwowe, działające na terenie określo-
nego terytorium, ale już od 2007 roku będą mogły działać na terenie całej 
Polski. Od tego też roku, równolegle będą mogły być tworzone prywatne 
fundusze zdrowia. Obywatel będzie miał prawo swobodnego wyboru fun-
duszu zdrowia, podobnie jak to jest teraz w wypadku wyboru banku czy 
funduszu emerytalnego.

Ustawa określa tryb powoływania i nadzoru nad działalnością funduszy 
zdrowia. Reguluje także tryb postępowania sanacyjnego i likwidacyjnego 
funduszu. Proponowana przez nas ustawa, w odróżnieniu do dotychczas 
przyjętych rozwiązań prawnych nie zawęża zasad finansowania świadczeń 
zdrowotnych do obszaru ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje również 
świadczenia, które wynikając z odrębnych przepisów są finansowane ze 
środków budżetowych państwa. Ustawa w sposób przejrzysty klasyfikuje 
rodzaje uprawnień poszczególnych grup, osób mających uprawnienia do 
świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu spełnienia obowiązku ubezpieczenia 
zdrowotnego lub z tytułu ich zakwalifikowania do jasno określonych grup 
osób uprawnionych – np. mundurowe osoby uprawnione. 

Panie Profesorze, a co ze składką na ubezpieczenie społeczne?

Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne powinna wynosić 9 procent. 
Teraz od naszych podatków jest odprowadzane blisko 8 procent.

Kto weźmie na swoje barki ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne powinno być finansowane środkami pochodzącymi 

Profesor Zbigniew Religa
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z budżetu państwa, bo jest to przecież ratowanie życia ludzkiego, a nie zdro-
wia. 

W proponowanych zapisach ustawy w sposób jasny przyporządkowano 
rodzaje gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, zakładając jednocze-
śnie, że świadczenia medycyny ratunkowej są gwarantowane obywatelowi 
polskiemu niezależnie od statusu ubezpieczenia i uprawnienia. Dla ograni-
czenia i eliminowania podstawowych problemów zdrowotnych o charak-
terze społecznym zostały przewidziane świadczenia zdrowotne społeczne 
oraz świadczenia promocji zdrowia, finansowane z budżetu państwa. 

Czy projekt ustawy gwarantuje rozsądne wydawanie „naszych” 
pieniędzy?

Oczywiście, że tak. Proponowanym przez nas uregulowaniom towarzyszy pre-
cyzyjne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie określonych 
świadczeń zdrowotnych. Są nim fundusze zdrowia, dysponent środków budże-
towych państwa. Został również przewidziany odpowiedni system nadzoru i 
kontroli nad wydatkowanymi na te świadczenia środkami finansowymi. 

Nie można doprowadzić do sytuacji, w której Polacy 
przestaną się leczyć z powodu braku pieniędzy 
- rozmowa z profesorem Zbigniewem Religą

Na zdrowie!
Tragiczna, katastrofalna, przerażająca, smut-
na – to najczęstsze słowa komentarza do 
obecnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia. 
Nawet zdrowy człowiek, słysząc je, popada 
w depresję. 
Nic dziwnego. Codziennie słyszymy te określenia 
w radiu, telewizji, czytamy w gazetach. A używają ich 
ludzie, których kompetencje są niepodważalne. Najza-
bawniejsze jest w tym wszystkim to, że fatalną sytuację 
służby zdrowia widzą i opisują ludzie, od których zależy 
najwięcej – pracownicy resortu zdrowia i inni wysocy 
urzędnicy rządowi. I co? I nic! Nie pozostaje wtedy nic 
innego, jak tylko zadać sobie pytanie – to po co oni tam 
są? Za co biorą ciężkie pieniądze i jeżdżą luksusowymi 
samochodami rządowymi? Dlaczego korzystają z klinik 
dla VIP-ów, a nie z powiatowych szpitali?  W tym samym 

c z a s i e , 
kiedy Oni 
obradują 
i dys-
k u t u j ą 
o zdro-
wiu spo-
łeczeństwa, w większości 
prowincjonalnych ośrod-
ków zdrowia sypie się 
z sufitu tynk na tyłek pacjen-
ta, któremu pielęgniarka robi 
zastrzyk. 

Czy tak musi być? Oczywi-
ście, że nie! Niezbędne jest 
spełnienie tylko jednego 
warunku. Należy wywalić 
na zbity pysk partyjnych 
kolesiów (najczęściej są to 
na zbity pysk partyjnych 
kolesiów (najczęściej są to 
na zbity pysk partyjnych 

– mówiąc delikatnie - bar-
dzo ograniczeni intelektu-
alnie ludzie) i zastąpić ich 
dzo ograniczeni intelektu-
alnie ludzie) i zastąpić ich 
dzo ograniczeni intelektu-

Panie Profesorze, projekt ustawy o finansowaniu opieki zdrowotnej 
jest inicjatywą obywatelską – co to oznacza?

Mamy zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby projekt został wzięty przez Sejm 
pod uwagę. W przeciwnym razie będzie rozpatrywany tylko projekt rządowy, 
który według mnie, nie poprawi sytuacji. Dlatego, za pośrednictwem „Życia 
pod uwagę. W przeciwnym razie będzie rozpatrywany tylko projekt rządowy, 
który według mnie, nie poprawi sytuacji. Dlatego, za pośrednictwem „Życia 
pod uwagę. W przeciwnym razie będzie rozpatrywany tylko projekt rządowy, 

Nasielska” zwracam się do Państwa o poparcie dla Ustawy przez składanie 
podpisów pod jej projektem. Z treścią pełnego projektu można zapoznać 
się na stronie internetowej: www.centrum.org.pl

Czekam na każdy podpis. Proszę przesyłać listy z podpisami i zgła-
szać się po informacje pod adresem: 

Biuro Senatorskie Zbigniewa Religi
Pl. Dąbrowskiego 5 
00 – 057 Warszawa
tel. (22) 827 84 42

Z prof. Zbigniewem  Religą rozmawiał Dariusz Panasiuk

dokończenie ze str. 2

tymi, którzy wiedzą, o co chodzi i cieszą się powszechnym szacunkiem. 
Czas na ludzi mądrych i uczciwych, którzy doprowadzą naszą, państwową 
opiekę medyczną do standardów obowiązujących w cywilizowanych 
krajach Europy. 

Naprawdę jest źle. A mówią o tym bezwzględne liczby. Otóż, jak wynika 
z oficjalnych badań, już teraz około 40 procent chorych nie wykupuje 
w aptekach leków przepisanych im przez lekarzy – nie mają za co zrealizo-
wać recept. Nie jest powodem do naszej narodowej dumy fakt, że jesteśmy 
w pierwszej trójce europejskich państw o najniższych wydatkach na opiekę 
zdrowotną - liczoną na głowę jednego mieszkańca. Pod tym względem 
jesteśmy „pod ogonem”, bo w ogonie jest Albania i Rumunia. Roczne 
wydatki wynoszą u nas około 600 dolarów. W Czechach jest to 1100 $, 
w Niemczech 2700 $, w Szwecji ponad 3200 $.  Chwała Rządzącym! 
A my życzmy sobie zdrowia!

Tekst i zdjęcia Dariusz PanasiukTak kończą niezrealizowane recepty

Codzienny „posiłek” wielu Polaków
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BUDUJEMY WODOCIĄGI
30 czerwca 2004 r to ważna data dla inwestycji wodociągowych w naszej 
gminie, w tym dniu Burmistrz Nasielska oraz Skarbnik podpisali umowy na 
dofinansowanie, w formie dotacji ujętych w budżecie 2004 r. sieci wodo-
ciągowych. Dotyczą one trzech dużych zadań, z mianowicie:

1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Gło-
dowo, Kędzierzawice, Pianowo Bargły Pianowo Daczki i Krzyczki Pieniążki 
gm. Nasielsk”.

2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Le-
lewo, Zaborze gm. Nasielsk”.

3. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 
Wiktorowo, Malczyn, Konary, Chlebiotki, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce 
Włościańskie, Ruszkowo i Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.

(W tym miejscu przepraszam Sołtysa oraz wszystkich mieszkańców miej-
scowości Konary za to, że w jednym z ostatnich numerów „Życia Nasielska” 
(W tym miejscu przepraszam Sołtysa oraz wszystkich mieszkańców miej-
scowości Konary za to, że w jednym z ostatnich numerów „Życia Nasielska” 
(W tym miejscu przepraszam Sołtysa oraz wszystkich mieszkańców miej-

pisząc o wodociągu w rejonie Konar nie wymieniłam nazwy miejscowości. 
Wodociąg w Konarach został zaprojektowany i będzie wykonywany)
pisząc o wodociągu w rejonie Konar nie wymieniłam nazwy miejscowości. 
Wodociąg w Konarach został zaprojektowany i będzie wykonywany)
pisząc o wodociągu w rejonie Konar nie wymieniłam nazwy miejscowości. 

Podpisanie umów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Biurze SAPARD, to swoista procedura. Wszystkie dane dotyczące inwe-
stycji są kolejno wprowadzane do systemu. Muszę Państwu powiedzieć, 

że podpisanie trzech umów, przez osoby reprezentujące Gminę Nasielsk, 
trwało od godz. 9-tej do godz. 18-tej. Niemożliwe? ...a jednak tak.

Pomimo iż długo czekaliśmy na pozytywny efekt mrówczej pracy, to 
mamy ogromną satysfakcję, że na złożone przez nas trzy wnioski, wszyst-
kie uzyskały dofinansowanie. Nie każda Gmina może pochwalić się taką 
skutecznością.

Podpisanie umów powoduje, iż w najbliższym czasie rozpocznie się realiza-
cja wszystkich trzech zadań, które muszą być wykonane zgodnie z projek-
tami. Taki warunek stawia SAPARD, gdzie najważniejszymi elementami jest 
zakres rzeczowy i termin realizacji. Projekty zostały wykonane z inicjatywy 
mieszkańców przez Społeczne Komitety Wodociągowania. Postarajmy się 
wszyscy, aby prace przebiegały sprawnie i terminowo.

Na naszą prośbę sołtysi wsi dostarczają do mieszkańców miejscowości 
planowanych do wodociągowania, umowy na realizację przyłączy. Proszę 
wszystkich Państwa abyście ułatwili te czynności swoim przedstawicielom, 
ponieważ przeznaczają oni na to swój cenny czas.
Wszystkim sołtysom i zaangażowanym osobom dziękujemy za współ-
pracę.

Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku 

Ranga miasta wzrośnie
W Nasielsku mamy już filię dwóch wydziałów starostwa powiatowego: komunikacji i geodezji, jest też filia Powiatowego 
Urzędu Pracy. To duże ułatwienie dla mieszkańców naszej gminy, dzięki temu bowiem nie muszą jeździć z każdą sprawą 
do Nowego Dworu Maz. Warto też dodać, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie, która ma takie udogodnienia. 

Teraz pojawiła się szansa, by właśnie w Nasielsku swoją siedzibę miała 
Biblioteka Powiatowa. Taką interpelację zgłosił na ostatniej sesji Rady 
Powiatu, nasielski radny Bogdan Ruszkowski. Pomysłodawcą oraz ini-
cjatorem pierwszych działań jest radny powiatowy i obecny dyrektor 
Miejsko - Gminnej Biblioteki w Nasielsku, Stanisław Tyc. To dzięki jego 
staraniom doszło do spotkania władz samorządowych, w tym burmi-
strza Nasielska i starosty nowodworskiego z przedstawicielami Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego - dyrektorem, M.Strąkiem i kie-
rownikiem wydziału instrukcyjno metodycznego, Barbarą Stępniewską. 
Rozważano na nim możliwość stworzenia takiej placówki właśnie w 
Nasielsku. Dlaczego akurat tu? Przede wszystkim ze względu na bardzo 
dobrą bazę lokalową. Biblioteka o d 11 lat mieści się w kamienicy przy 
ul. Piłsudskiego, a koncepcja stworzeniatu również siedziby biblioteki 
powiatowej ma swoje zalety.  Dlatego choćby, że stanie się ona miej-
scem reprezentatywnym, podnosząc tym samym status naszego miasta. 
Powołanie takiej biblioteki daje też szanse na zatrudnienie instruktora 
(finansowanego przez powiat), którego zadaniem będzie koordynacja 
Powołanie takiej biblioteki daje też szanse na zatrudnienie instruktora 
(finansowanego przez powiat), którego zadaniem będzie koordynacja 
Powołanie takiej biblioteki daje też szanse na zatrudnienie instruktora 

prac wszystkich bibliotek znajdujących na terenie naszego powiatu, 
pomoc w powiększaniu księgozbiorów, współpraca z samorządami 
oraz instytucjami kultury i oświaty. 

W każdym powiecie taka biblioteka powinna funkcjonować, w naszym jak 
dotąd nie została utworzona, choć ustawa samorządowa nakłada na samo-
rząd powiatowy taki obowiązek.Dlatego pomysł zyskał przychylność władz. 
- Burmistrz Nasielska obiecał zwiększyć budżet biblioteki o 50.000 zł, sta-
rosta zapewni finansowanie jednego etatu, a Biblioteka Główna pomoże w 
organizacji całego przedsięwzięcia - poinformował nas S. Tyc.

Zanim decyzje co do umiejscowienia biblioteki powiatowej zostaną pod-
jęte z projektem musi zapoznać się zarząd powiatu oraz komisja oświaty 
i zdrowia, ponieważ jego realizacja będzie wiązała się z określo-
nymi kosztami. To radni powiatowi zadecydują gdzie powstanie 
taka biblioteka. Nasielska biblioteka ma bardzo duże szanse, by 
zostać wybraną, ponieważ żadna z tego typu placówek działają-
cych w naszym powiecie nie ma tak ładnej i przestronnej siedziby. 
Na ostateczne decyzje przyjdzie poczekać, chociaż powinny one zapaść 
jeszcze w tym roku. 

MK
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. Dariusz Majewski

fot. M. Stamirowski

fot. Dariusz Majewski

W okresie od 26 czerwca do 1 lipca nieznani sprawcy skradli z niezabez-
pieczonego domu skrzynkę elektryczną. Straty oszacowano na 1600zł na 
szkodę Mirosława P. mieszkańca Siennicy
Na początku lipca  w Borkowie po wcześniejszym wyłamaniu zamków 
w domku letniskowym nieznani sprawcy skradli: telewizor, rower górski, 
kosiarkę  i kosę spalinową na szkodę Czesława P., mieszkańca Warszawy.
2 lipca br. w Siennicy nieznani sprawcy skradli rower górski koloru zielonego 
na szkodę Ryszarda L.
2 lipca br. w Nasielsku na ulicy Piłsudskiego Mariusz Ł. skradł rower górski 
na szkodę Elżbiety Ch. Wartość strat 300zł.
Pijani rowerzyści
4 lipca br. w Nasielsku na ul. POW Wiesław P. mieszkaniec Siennicy kierował 
rowerem pod wpływem alkoholu 1,05mg/l i 1,11mg/l.
4 lipca br. w Nasielsku na ul. POW Wiesław Ch. kierował rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwym 0,97mg/l i 1,05mg/l
4 lipca w Pieścirogach Nowych na ul. Kolejowej Zbigniew S. mieszka-
niec Chlebiotek kierował rowerem pod wpływem alkoholu 1,16mg/l 
i 1,13mg/l
4 lipca w Cieksynie Stanisław P. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
0,37mg/l i 0,32mg/l
4 lipca w Cieksynie Jerzy W. kierował rowerem pod wpływem alkoholu 
0,57 i 0,6 mg/1
4 lipca w Chrcynnie Stanisław A. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 
0,84 i 0,77mg/l
4 lipca w Chrcynnie Paweł S. kierował samochodem marki Fiat 126 p. w 
stanie nietrzeźwym 0,27 i 0,3mg/1
6 lipca w Nasielsku na ul. Warszawskiej nieznani sprawcy wyrwali z ręki 
Jarosławowi K. telefon komórkowy. W wyniku pracy policji jednego ze 
sprawców ustalono.
9 lipca w Nasielsku przy ul. Płońskiej dokonano gwałtu na mieszkance 
gminy Nasielsk. Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji 
i aresztowany na trzy miesiące.
9 lipca w Pieścirogach nieznani sprawcy po uprzednim wyłamaniu drzwi 
w nowo budowanym domu skradli 10 grzejników, 2 umywalki, wiertarkę. 
Straty wyceniono na 7 tys. zł na szkodę Marka P.
10 lipca w miejscowości Jaskółowo na dyskotece w OSP grupa mężczyzn 
pobiła Pawła J. mieszkańca Legionowa. Policja ustalił sprawców.

Zabrakło rozwagi
W piątek, 9 lipca w godzinach przedpołudniowych na trasie Nasielsk – Przy-
borowice w Mokrzycach doszło do tragicznego wypadku samochodowego. 
Na łuku drogi podczas wykonywania manewru wymijania autobusu Alfa 
Romeo zjechało do rowu, uderzyło w drzewo po czym dachowało. Kie-
rujący pojazdem Józef D. mieszkaniec Borkowa zginął na miejscu, a pasażer, 
Stanisław Ś., również mieszkaniec Borkowa został odwieziony do szpitala, 
rujący pojazdem Józef D. mieszkaniec Borkowa zginął na miejscu, a pasażer, 
Stanisław Ś., również mieszkaniec Borkowa został odwieziony do szpitala, 
rujący pojazdem Józef D. mieszkaniec Borkowa zginął na miejscu, a pasażer, 

gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Prawdopodobną przyczyną 
wypadku była nadmierna prędkość.

Następnego dnia, w sobotę, 10 lipca, ok.16.00 na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym w Kosewie jadący od strony Nasielska Opel Cadet nie zatrzy-
mał się przed znakiem „Stop” i uderzył w bok przejeżdżającego pociągu. 
Kierowca Paweł R. i pasażer Zbigniew R., mieszkańcy Nasielska, na skutek 
silnego uderzenia wypadli przez przednią szybę pojazdu, który następnie 
eksplodował. Zostali przewiezieni do szpitala. Obaj mężczyźni cudem unik-
nęli śmierci w płomieniach. Zbawiennym dla nich okazało się to, że nie mieli 
zapiętych pasów bezpieczeństwa. 

Red.
Za udostępnienie zdjęć dziękujemy panu Dariuszowi Majewskiemu

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH 
USŁUGI HOTELARSKIE

Informuję, iż zgodnie z przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z 
Informuję, iż zgodnie z przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z 
Informuję, iż zgodnie z przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

późn. zm.) ewidencję obiektów innych niż obiekty hotelarskie, które świadczą 
r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z 
późn. zm.) ewidencję obiektów innych niż obiekty hotelarskie, które świadczą 
r. o usługach turystycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 z 

usługi hotelarskie, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 
względu na miejsce położenia tych obiektów. Jednocześnie art. 39 ust. 3 przy-
wołanej ustawy stanowi, iż przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, 
przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć te usługi w gospodarstwie 
rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do wspomnianej wyżej ewidencji.

W związku z powyższym zwracam się do osób zamierzających prowadzić na 
terenie Gminy Nasielsk usługi hotelarskie w formie kwater agroturystycznych, 
pokojów gościnnych bądź kwater prywatnych o zgłoszenie się z wnioskiem 
dotyczącym wpisania obiektu do ewidencji. Proszę również o zgłaszanie się 
z wnioskiem w sprawie wpisu do ewidencji osoby, które już prowadzą wspo-
mniane usługi hotelarskie, a które do tej pory nie dopełniły formalności.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Kilińskiego 10, 
I piętro, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Burmistrz Nasielska mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

MokrzyceMokrzyce

KosewoKosewo
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ciąg dalszy na str. 7

UNIA EUROPEJSKA - CENY
PODSUMOWANIE AKCJI
Od końca marca do końca czerwca trwała akcja Naro-
dowego Banku Polskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów „Unia Europejska – ceny”, której celem było 
zapobieganie sytuacjom, w których przystąpienie Polski 
do UE byłoby wykorzystywane jako pretekst do podno-
szenia cen.
Z wcześniejszych analiz NBP wynika, że łączny efekt zmian cen związanych 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej to wzrost średniorocznej inflacji 
w 2004 roku o nie więcej niż 0,9 pkt. proc.

Szacunek ten obejmuje tylko bezpośredni, regulacyjny wpływ akcesji na 
ceny w wyniku:

• wzrostu stawek VAT

• wzrostu stawek akcyzy

• wprowadzenia Wspólnej Taryfy Celnej

• wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej

W połowie kwietnia uruchomiona została specjalna infolinia (0-801 305 
305), na którą każdy mógł zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak 
W połowie kwietnia uruchomiona została specjalna infolinia (0-801 305 
305), na którą każdy mógł zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak 
W połowie kwietnia uruchomiona została specjalna infolinia (0-801 305 

i o spadkach cen. Jednocześnie - jako działanie wspomagające zbieranie 
informacji o zmianach cen - oddziały okręgowe NBP rozpoczęły notowania 
cen wybranych towarów.

Przez dwa i pół miesiąca działania infolinii zadzwoniło tu ponad 8,7 tys. 
osób, z czego blisko 8,0 tys. do połowy maja. Nasi rozmówcy sygna-
lizowali zmiany związane nie tylko z wejściem Polski do UE, ale także 
powodowane przez inne czynniki, m.in. wzrost cen surowców (ropy 
lizowali zmiany związane nie tylko z wejściem Polski do UE, ale także 
powodowane przez inne czynniki, m.in. wzrost cen surowców (ropy 
lizowali zmiany związane nie tylko z wejściem Polski do UE, ale także 

naftowej, węgla) na świecie. Potwierdza to rozkład zmian cen zgłoszo-
powodowane przez inne czynniki, m.in. wzrost cen surowców (ropy 
naftowej, węgla) na świecie. Potwierdza to rozkład zmian cen zgłoszo-
powodowane przez inne czynniki, m.in. wzrost cen surowców (ropy 

nych do infolinii.

Tabela 1. Podwyżki cen, najczęściej sygnalizowane przez osoby 
dzwoniące na infolinię w okresie 15 kwietnia-30 czerwca

Towar Procent zgłoszeńProcent zgłoszeń
Cukier 19,6%
Paliwa 11,2%
Koks 10,9%
Materiały do konserwacji mieszkania lub domuMateriały do konserwacji mieszkania lub domu 8,3%
Artykuły farmaceutyczne 5,2%
Opłata za radio i telewizję kablową 4,8%
Pozostałe grupyPozostałe grupy 37,5%
Wszystkie zgłoszeniaWszystkie zgłoszenia 100,00%

Podwyżki cen, najczęściej sygnalizowane przez osoby dzwoniące 
na infolinię w okresie przed i po akcesji:
Tabela 2.
15-30 kwietnia

Towar Procent zgłoszeńProcent zgłoszeń
Cukier 23,9%
Koks 13,3%
Materiały do konserwacji mieszkania lub domuMateriały do konserwacji mieszkania lub domu 10,5%
Paliwa 8,8%
Artykuły farmaceutyczneArtykuły farmaceutyczne 6,2%
Pozostałe grupyPozostałe grupy 44,5%
Wszystkie zgłoszeniaWszystkie zgłoszenia 100,00%

Tabela 3.
1-12 maja

Towar Procent zgłoszeńProcent zgłoszeń
Paliwa 17,7%
Opłata za radio i telewizję kablową 12,2%
Cukier 8,4%
Koks 4,7%
Opłaty internetoweOpłaty internetowe 4,4%
Pozostałe grupyPozostałe grupy 52,6%
Wszystkie zgłoszeniaWszystkie zgłoszenia 100,00%

ANALIZA ZMIAN CEN
• najsilniej wzrosły ceny ryżu (27,7%), mięsa wołowego (21,7%) oraz bana-
nów (18,0%),
• najsilniej wzrosły ceny ryżu (27,7%), mięsa wołowego (21,7%) oraz bana-
nów (18,0%),
• najsilniej wzrosły ceny ryżu (27,7%), mięsa wołowego (21,7%) oraz bana-

• wyraźny wzrost (powyżej 5%) odnotowano także w przypadku mięsa wie-
przowego, cytryn, cukru i materiałów do konserwacji mieszkania (domu),
• wyraźny wzrost (powyżej 5%) odnotowano także w przypadku mięsa wie-
przowego, cytryn, cukru i materiałów do konserwacji mieszkania (domu),
• wyraźny wzrost (powyżej 5%) odnotowano także w przypadku mięsa wie-

• podrożały również niektóre towary, w przypadku których oczekiwano 
spadku cen, tj.: drób (22,0%), masło (13,7%) i pomarańcze (5,1%)
• podrożały również niektóre towary, w przypadku których oczekiwano 
spadku cen, tj.: drób (22,0%), masło (13,7%) i pomarańcze (5,1%)
• podrożały również niektóre towary, w przypadku których oczekiwano 

• w grupie potencjalnych spadków cen, znajdują się takie towary, których 
obniżki jeszcze się nie ujawniły, np. pieczywo i produkty zbożowe – korzyst-
ne efekty regulacji unijnych ujawnią się dopiero począwszy od III kwartału 
2004 roku; należy spodziewać się wówczas spadku cen zbóż, a co za tym 
idzie również cen detalicznych produktów zbożopochodnych.

MIĘSO DROBIOWE

• Wzrost cen drobiu, nieoczekiwany przez ekspertów rolnych, związany jest 
przede wszystkim ze zwiększonym (po 1 maja) popytem ze strony innych 
• Wzrost cen drobiu, nieoczekiwany przez ekspertów rolnych, związany jest 
przede wszystkim ze zwiększonym (po 1 maja) popytem ze strony innych 
• Wzrost cen drobiu, nieoczekiwany przez ekspertów rolnych, związany jest 

państw członkowskich (z powodu niższych cen w Polsce),
przede wszystkim ze zwiększonym (po 1 maja) popytem ze strony innych 
państw członkowskich (z powodu niższych cen w Polsce),
przede wszystkim ze zwiększonym (po 1 maja) popytem ze strony innych 

fot. D. Panasiuk
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• po wyeliminowaniu kontyngentów i barier 
celnych ograniczających eksport, warunki 
sprzedaży tego mięsa na rynki innych państw 
członkowskich stały się bardzo korzystne dla 
polskich producentów,

• efektem zwiększonych zakupów zewnętrznych 
jest mniejsza podaż na rynku krajowym,

• przewidywana korzystna sytuacja podażowa 
na rynku zbóż, tj. większe od ubiegłorocznych 
zbiory, wystąpią dopiero począwszy od lipca,

• jednocześnie - dzięki przejęciu unijnych 
regulacji na rynku zbóż - w warunkach praw-
dopodobnego urodzaju, należy spodziewać się 
spadku cen zbóż,

• w konsekwencji, ceny pasz powinny ulec silne-
mu obniżeniu, a tym samym obniżeniu powinny 
ulec koszty produkcji (udział pasz w kosztach pro-
mu obniżeniu, a tym samym obniżeniu powinny 
ulec koszty produkcji (udział pasz w kosztach pro-
mu obniżeniu, a tym samym obniżeniu powinny 

dukcji szacowany jest na poziomie ok. 70%),
ulec koszty produkcji (udział pasz w kosztach pro-
dukcji szacowany jest na poziomie ok. 70%),
ulec koszty produkcji (udział pasz w kosztach pro-

• efektem niższych kosztów produkcji powinno 
być więc obniżenie cen drobiu w Polsce, w dłuż-
szym okresie.

MIĘSO WOŁOWE

• W sezonie 2003/2004 obowiązywał kon-
tyngent w wysokości ok. 21 tys. ton (eksport 
• W sezonie 2003/2004 obowiązywał kon-
tyngent w wysokości ok. 21 tys. ton (eksport 
• W sezonie 2003/2004 obowiązywał kon-

ogółem do UE-15 w tym okresie wynosił 22,7 
tys. t). Stąd też zdecydowana większość eksportu, 
ogółem do UE-15 w tym okresie wynosił 22,7 
tys. t). Stąd też zdecydowana większość eksportu, 
ogółem do UE-15 w tym okresie wynosił 22,7 

ze względu na zaporowe cła, realizowana była do 
30.04.2004 r. głównie przez kontyngenty,

• braki w podaży 
na rynku UE w 
stosunku do po-
pytu pokrywane 
były importem, 
który aktualnie 
realizowany jest 
w większej skali 
z Polski, po likwi-
dacji istniejących 
jeszcze do końca 
kwietnia barier,

• efektem są 
wyższe ceny na 
rynku krajowym,

• w firmach 
zajmujących się 
pośredniczeniem 
w handlu mięsem 
na eksport, od-
notowano 3-4-
krotnie większy 
obrót mięsem w 
I połowie 2004 
roku niż w tym 
samym okresie 
roku ubiegłego.

Departament 
Komunikacji 

Społecznej 
NBP

UNIA EUROPEJSKA - CENYUNIA EUROPEJSKA - CENY
PODSUMOWANIE AKCJIPODSUMOWANIE AKCJI

dokończenie ze str. 6

fot. D. Panasiuk

Zupa z każdym dniem coraz droższa

Kierowco, lej śmiało!
Stacja benzynowa z Nasielska na białej liście

opałowym, smarami i klejami. „Dodatki” pozwa-
lają dwu, a nawet trzykrotnie zwiększyć objętość Są już znane wyniki ostatniej kontroli 

jakości paliw przeprowadzonej 
przez Inspekcję Handlową. Na liście 
mazowieckich firm handlujących pa-
liwem, na których można bez obaw 
tankować, opublikowanej przez „Życie 
Warszawy”, znalazła się stacja benzy-
nowa z Nasielska. 
Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do jakości 
paliwa sprzedawanego w firmie Monrex przy 
ulicy Płońskiej. - Nie boimy się żadnej kontroli, 
bo sprzedajemy paliwo, którego jakość jest stale 
sprawdzana przez niezależnych ekspertów i kon-
trolerów koncernu paliwowego, warto też dodać, 
że dowozimy paliwo do stacji własną cysterną, 
bezpośrednio z rafinerii – powiedział nam Józef bezpośrednio z rafinerii – powiedział nam Józef bezpośrednio z rafinerii
Szymański, właściciel stacji.

Od maja tego roku, pracownicy Inspekcji Han-
dlowej skontrolowali w całym kraju blisko 500 
stacji benzynowych. Niestety, nie wszędzie jest 
tak, jak w Nasielsku. Okazało się bowiem, że około 
17 procent stacji handluje paliwem nie spełniają-
cym norm jakościowych. Kontrolerzy ujawnili, 
że paliwo „chrzci” się (o zgrozo!) wodą, olejem 
cym norm jakościowych. Kontrolerzy ujawnili, 
że paliwo „chrzci” się (o zgrozo!) wodą, olejem 
cym norm jakościowych. Kontrolerzy ujawnili, 

benzyny, a tym samym zyski. Kontrolerzy radzą 
kierowcom omijać szerokim łukiem stacje z fał-
szowanym paliwem, a ich właścicieli ostrzegają, że 
będą bezlitośni przy nakładaniu kar pieniężnych 
– nawet do miliona złotych. 

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk  
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Informacja nt. wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych zebranych przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

nionej do dopłat (14 842 836 ha) wynosi 79,2 % (11 749 422 ha). Nie 
wszystkie złożone wnioski 
zostały opracowane w Biu-
rach Powiatowych (dotyczy
zostały opracowane w Biu-
rach Powiatowych (dotyczy
zostały opracowane w Biu-

to w dużej mierze wniosków  
wielohektarowych).
to w dużej mierze wniosków  
wielohektarowych).
to w dużej mierze wniosków  

W chwili obecnej wniosko-
dawcy mają jeszcze moż-
liwość złożenia wniosku o 
przyznanie płatności bezpo-
średnich do gruntów rolnych
po terminie, tj. po 30 czerw-
ca br. Prowadzi to jednak do 
zmniejszenia o 1% za każdy 
dzień roboczy kwoty, do któ-
rej rolnik byłby uprawniony
w przypadku terminowego 
złożenia wniosku. Jeżeli opóź-
nienie w złożeniu wniosku 
wyniesie powyżej 25 dni 
kalendarzowych, wniosek nie 
zostanie przyjęty. Tak więc 
ostateczny termin składania 
wniosków (z sankcjami) upły-
ostateczny termin składania 
wniosków (z sankcjami) upły-
ostateczny termin składania 

wa 26 lipca br.

Wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rol-
nych będą podlegały:

Termin składania wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich do gruntów rolnych bez sankcji upłynął 30 

czerwca br. Do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło w tym czasie 1 622 985 
wniosków o wpis do ewidencji producentów i 1 376 226 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, co stano-
wi 85 % liczby zarejestrowanych producentów rolnych. 
Najwięcej wniosków o płatności obszarowe w stosunku do liczby produ-
centów zostało złożonych w województwach: wielkopolskim – 91,9%, 
kujawsko-pomorskim – 90,5%, podlaskim – 90,5%, łódzkim – 89,2% i 
warmińsko-mazurskim – 89,1%. 

Najmniej wniosków złożono w województwach: małopolskim – 75,7% 
oraz śląskim – 77,7% . Przyczyną relatywnie mniejszej liczby wniosków 
złożonych w tych województwach mogą być nieuregulowane stosunki 
własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw (duży udział działek 
złożonych w tych województwach mogą być nieuregulowane stosunki 
własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw (duży udział działek 
złożonych w tych województwach mogą być nieuregulowane stosunki 

o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha).  
własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw (duży udział działek 
o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha).  
własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw (duży udział działek 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zło-
żone w województwach mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, mało-
polskim i łódzkim stanowią ponad 50 % wszystkich złożonych wniosków
o przyznanie płatności.

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich do gruntów rolnych do 30 czerwca w stosunku
do pierwotnego terminu, tj. do 15 czerwca, spowodowało,
że ponad 150 000 wnioskodawców mogło jeszcze złożyć wnioski
o przyznanie płatności bez sankcji. Podobnie przedłużenie terminu składania 
wniosków o wpis do ewidencji producentów umożliwiło nadanie numeru 
indentyfikacyjnego ponad 40 000 wnioskodawców.

Procentowy udział powierzchni deklarowanej z wprowadzonych
do systemu wniosków o płatności obszarowe do powierzchni upraw-

Lp. województwo liczba zarejestrowanych 
producentów

liczba wniosków OB 
złożonych w  BP 

(w szt.)
złożonych w  BP 

(w szt.)
złożonych w  BP 

liczba wniosków OB 
złożonych w  BP

(w %) 
złożonych w  BP

(w %) 
złożonych w  BP

1 DOLNOŚLĄSKIE 71 602 60 467 84,4%
2 KUJAWSKO-POMORSKIE 76 145 68 926 90,5%
3 LUBELSKIE 202 641 171 096 84,4%
4 LUBUSKIE 23 914 20 115 84,1%
5 ŁÓDZKIE 142 048 126 639 89,2%
6 MAŁOPOLSKIE 169 345 128 204 75,7%
7 MAZOWIECKIE 234 728 199 052 84,8%
8 OPOLSKIE 34 878 30 094 86,3%
9 PODKARPACKIE 150 141 117 512 78,3%
10 PODLASKIE 87 760 79 429 90,5%
11 POMORSKIE 44 697  38 876 87,0%
12 ŚLĄSKIE 66 306 51 502 77,7%
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 105 974 91 592 86,4%

14 WARMIŃSKO 
- MAZURSKIE 46 671 41 582 89,1%

15 WIELKOPOLSKIE 133 036 122 220 91,9%

16 ZACHODNIOPOMOR-
SKIE 33 099 28 920 87,4%

POLSKA 1 622 985 1 376 226 84,80% ciąg dalszy na str. 9

fot. D. Panasiuk



8  9Życie Nasielska 16 - 29 lipiec 2004 Życie Nasielska16 - 29 lipiec 2004

dokończenie ze str. 8
- kontroli kompletności (100 % wniosków), 

- kontroli administracyjnej (100% wnio-
sków) 
- kontroli administracyjnej (100% wnio-
sków) 
- kontroli administracyjnej (100% wnio-

  oraz 

- kontroli na miejscu (5,5% wniosków).

Jeżeli okaże się, że złożone wnioski są 
niekompletne, wówczas wnioskodawcy, 
którzy je złożyli, będą zobowiązani do 
usunięcia braków.

Podczas kontroli administracyjnej (kontroli 
systemowej) system sprawdza m.in.:
Podczas kontroli administracyjnej (kontroli 
systemowej) system sprawdza m.in.:
Podczas kontroli administracyjnej (kontroli 

- czy wniosek został złożony w terminie,

- czy dane osobowe wnioskodawcy oraz 
numer identyfikacyjny są zgodne z danymi 
w bazie danych,

- dane dotyczące wnioskowanych działek 
ewidencyjnych z rejestrem ewidencji grun-
tów i budynków,

- czy nie złożono dwóch lub więcej wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych na te same działki rolne 
(w celu uniknięcia nienależnego wielokrot-
do gruntów rolnych na te same działki rolne 
(w celu uniknięcia nienależnego wielokrot-
do gruntów rolnych na te same działki rolne 

nego przyznania płatności bezpośrednich na 
tę samą działkę).
nego przyznania płatności bezpośrednich na 
tę samą działkę).
nego przyznania płatności bezpośrednich na 

Jeżeli kontrola administracyjna wykaże błędy we wnioskach, wówczas wnio-
skodawcy, którzy złożyli błędnie wypełnione wnioski, będą zobowiązani do 
złożenia wyjaśnień.

Wybrane wnioski będą też kontrolowane na miejscu. Wnioskodawcy 
mogą spodziewać się kontroli w gospodarstwie w lipcu i sierpniu. Kontrola 
polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych podanych we wniosku
o przyznanie płatności ze stanem faktycznym w gospodarstwie.

Po przeprowadzonych kontrolach, zgodnie z harmonogramem obsługi 
wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, 

Informacja nt. wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych zebranych przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR naliczy płatności (październik br.), podejmie decyzje o ich przy-
znaniu (październik – listopad br.), a następnie będzie je wypłacać. Płat-
ARiMR naliczy płatności (październik br.), podejmie decyzje o ich przy-
znaniu (październik – listopad br.), a następnie będzie je wypłacać. Płat-
ARiMR naliczy płatności (październik br.), podejmie decyzje o ich przy-

ności wypłacane będą na rachunki bankowe od 1 grudnia 2004 roku
do 30 kwietnia 2005 r.

Wnioski o wpis do ewidencji producentów oraz wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich do gruntów rolnych przyjmowane były w 314 Biurach 
Powiatowych ARiMR. Uruchomione zostały też punkty przyjmowania wnio-
sków bezpośrednio w urzędach gmin, gdzie wnioskodawcy mogli odbierać 
formularze wniosków oraz byli instruowani co do zasad ich wypełniania.

ARIMR

Nie chcą dopłat?
2753 właścicieli gospodarstw rolnych z powia-
tu nowodworskiego złożyło wnioski o dopłaty 
bezpośrednie – poinformowano nas w Biurze 
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Pomiechówku. 
To mało, bo w naszym powiecie jest ponad 6,6 tysiąca 
gospodarstw. Tak więc ci, którzy chcą otrzymywać pienią-
dze „z Brukseli” stanowią zaledwie 41 procent wszystkich 
rolników. A reszta śpi? Warto dodać, że wnioski o nadanie 
numeru identyfikacyjnego złożyło nieco ponad połowę 
rolników z powiatu nowodworskiego.

Wynika z tego, że nie jest aż tak źle jeśli ludzie nie chcą 
pieniędzy!? 

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk   

fot. D. Panasiuk
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Borówka amerykańska - mała, zdrowa i droga
13 złotych za ćwierćkilogramowy pojem-
nik, czyli ponad 50 złotych za kilogram 
– tyle trzeba było zapłacić w ubiegłym ty-
godniu za borówki amerykańskie. Cena 
tych owoców spada z dnia na dzień. 
Mimo to jest nadal drogo. Za pojemni-
czek płaci się już poniżej 8 złotych – oczy-
wiście w obrocie hurtowym. W sprzedaży 
detalicznej jest jeszcze drożej.
Jak twierdzą eksperci – „za zdrowie trzeba płacić”. 
Dodają – „borówka albo apteka”.  Ich zdaniem 
ten, kto spożywa borówki, nie musi chodzić do 
lekarza, bo nie ma takiej potrzeby. Być może jest 
to stwierdzenie przesadzone, ale jest w nim wiele 
prawdy. Badania wykazały bowiem, że owoce 
borówki amerykańskiej (wysokiej) zawierają 
prawdy. Badania wykazały bowiem, że owoce 
borówki amerykańskiej (wysokiej) zawierają 
prawdy. Badania wykazały bowiem, że owoce 

substancje chroniące przed chorobami cywili-
zacyjnymi – nadciśnieniem i chorobami serca, 
obniżając poziom cholesterolu we krwi. Wykazują 
również działanie antynowotworowe. Są szczególnie 
polecane chorym na prostatę. Jedzenie borówek 
wpływa korzystnie na funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego i przeciwdziała zmęczeniu oczu. W 
owocach borówki naukowcy odkryli kwas egalowy 
i kwas foliowy. Pierwszy ma właściwości przeciwno-
wotworowe, a drugi przeciwdziała wadom rozwojo-
wym układu nerwowego u noworodków – dlatego 
jagody borówki amerykańskiej są polecane kobietom w ciąży jako naturalne 
źródło kwasu foliowego.

Właściwości uzdrawiające owoców borówki amerykańskiej nie mają jednak 
wpływu na to, że są one drogie. Decydują o tym wysokie koszty produkcji i 

trudności związane z uprawą tych roślin. Borówka udaje się tylko na glebach 
lekkich (piaszczystych), kwaśnych, przewiewnych i wilgotnych. Trudno jest 
trudności związane z uprawą tych roślin. Borówka udaje się tylko na glebach 
lekkich (piaszczystych), kwaśnych, przewiewnych i wilgotnych. Trudno jest 
trudności związane z uprawą tych roślin. Borówka udaje się tylko na glebach 

więc jej dogodzić, a najtrudniej zapewnić optymalną ilość wody – dlatego 
nie można uprawiać borówki bez budowy kosztownego systemu nawad-
niającego. 

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk  

Wystarczył im jeden dzień
- Do tej pory trudno mi uwierzyć 
w to co się tu stało, to było dla mnie 
naprawdę bardzo duże zaskoczenie, 
że można tyle dobrego zrobić, w tak 
krótkim czasie. To dla szkoły bardzo 
duża pomoc. Jestem duma z tego, 
że to nasza szkoła została wybrana 
do realizacji tego projektu – mówi 
Teresa Przybysz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Popowie Borowym.  

Uczestnicy szkolenia dla pracow-
ników międzynarodowej firmy 
„Unilever” i prowadzącej szkolenie 
firmy „Pathways”, które odbywało 
się w Jachrance postanowili zro-
bić coś dobrego dla miejscowej 
społeczności i zagospodarować 
teren przy jednej z wiejskich szkół. 
Wybór padł na Szkołę Podstawową 
w Popowie Borowym. W czwartek 
1 lipca do szkoły przyjechało ok.140 
osób, wśród których oprócz Pola-
ków znajdowali się także : Niemcy, 
Anglicy, Francuzi. Międzynarodowa 
ekipa w ciągu jednego dnia wykona-
ła między innymi: plac zabaw, boisko 
o wymiarach 30 na 60 m, pomalo-
wano ogrodzenie, zakupiono bramki 

ciąg dalszy na str. 16

Unilever jest jednym z najwięk-
szych światowych koncernów 
zajmujących się produkcją i 
sprzedażą artykułów konsump-
cyjnych. 

Historia Unilevera sięga lat siedem-
dziesiątych XIX wieku. Unilever 
posiada ponad 300 oddziałów 
w 88 krajach na całym świecie, 
gdzie zatrudnienie znalazło prawie 
250 000 ludzi. Jestjedną 
z wiodących firm na rynku dóbr 
szybkozbywalnych.Produkty 
Unilevera są obecne w ponad 
150 krajach. 

Unilever w Polsce obecny jest od 
1991 roku, choć Polska wzbudzi-
ła zainteresowanie firmy już przed 
wojną. Dziś Unilever posiada czte-
ry zakłady produkcyjne w Polsce, 
w których zatrudnia około 2700 
pracowników. Oznacza to, że 
większość produktów Unilevera 
dostępnych w sklepach, wytwa-
rzana jest w Polsce.
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Magda Wrzosek ur. 06.01.1992r.

List kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli

Jesteśmy rodzicami 12-letniej Mag-
dy Wrzosek. U naszej córki we wrześniu 
1999 roku wykryto ostrą białaczkę lim-
foblastyczną (ALL REZ BFM). Leczona 
była intensywną chemioterapią na Od-
dziale 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. Nie-
stety 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 lecze-
nie i po jego zakończeniu -przeszczep.

Wierzymy we wszystkich ludzi dobrej woli chcą-
cych 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.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 
- Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia , że w dniu 30. 06. 
2004 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr AB.FN. 7351 
- 94 / 2004 dla GMINY NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gmin-
nej w miejscowości Psucin (ul. Lipowa) gm. Nasielsk , na odcinku od km 
- 94 / 2004 dla GMINY NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gmin-
nej w miejscowości Psucin (ul. Lipowa) gm. Nasielsk , na odcinku od km 
- 94 / 2004 dla GMINY NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gmin-

0+000 do km 1+455,01 , w istniejącym pasie drogowym (szerokość 
nej w miejscowości Psucin (ul. Lipowa) gm. Nasielsk , na odcinku od km 
0+000 do km 1+455,01 , w istniejącym pasie drogowym (szerokość 
nej w miejscowości Psucin (ul. Lipowa) gm. Nasielsk , na odcinku od km 

korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na 
mijance 5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na 
mijance 5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na 

Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 
nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 
nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 

w godz. 8 -16 .
Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazo-
wieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 
- Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia , że w dniu 30. 06. 
2004 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr AB.FN. 7351 
- 96 / 2004 dla GMINY NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gminnej 
Chlebiotki - Pieścirogi Stare w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 
do km 1+736,46 , w istniejącym pasie drogowym (szerokość korony 
Chlebiotki - Pieścirogi Stare w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 
do km 1+736,46 , w istniejącym pasie drogowym (szerokość korony 
Chlebiotki - Pieścirogi Stare w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 

drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 
5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 
5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 

Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 
nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 
nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) 
zapoznać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku, w pokoju 

w godz. 8 -16 .
Od powyższej decyzji służy  stronom odwołanie do Wojewody Mazo-
wieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku

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.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku - Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia , że w dniu 02. 07. 2004 
r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr AB.FN. 7351 - 106 / 2004 dla GMINY NASIELSK dotycząca: budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z rur PVC - U 200 wraz z przykanalikami z rur PVC - U 160 oraz pompowniami sekcyjnymi fi 1200 , 1500 mm i przewodami tłocznymi 
z rur PE fi 90÷160 mm , w miejscowościach Pieścirogi Stare i Pieścirogi Nowe , gm. Nasielsk.
Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapoznać się    w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 
5 / siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10 / w godz. 8 -16 .
Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 
14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Filia w Nasielsku
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Baran 21.03.- 19.04.
W najbliższych dniach porozmawiaj z szefem o podwyżce lub 
zmianie stanowiska pracy. Twoje plany i propozycje są bardzo 
korzystne dla firmy i powinieneś być doceniany. Sukces jest w zasięgu ręki. 
W domu nie wszczynaj kłótni i przeczekaj zły nastrój partnera.

Byk 20.04.- 20.05.
Zabierz się do pracy i zacznij nadrabiać zaległości. Zajmij się 
pilnymi i trudnymi sprawami, które nie mogą być ciągle prze-
kładane na później. Będzie to trochę kosztować wysiłku, ale 
trud się opłaci. Pomyśl czasami, że inni też mogą mieć rację 
i nie narzucaj im swojego punktu widzenia.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W nadchodzącym czasie, energię i chęć do życia będzie Ci 
dostarczać uczucie do partnera. Wszystko będzie się wspaniale 
układać nawet w pracy nastanie spokój i miła atmosfera. Pamiętaj tylko o wydatkach 
i nie szastaj pieniędzmi, bo możesz popaść w długi. Zaplanuj wyjazd z rodziną.

Rak 22.06.- 22.07.
Czeka Cię mnóstwo drobnych zajęć, które tylko Ty możesz 
wykonać. Efekty zadziwią wszystkich. Będziesz w centrum za-
interesowania. Później pomyśl o sobie i swoim samopoczuciu. 
Może przeczytaj jakąś książkę lub wybierz się do teatru.

Lew 23.07.- 22.08.
Uważaj na nowych znajomych. Zachowaj dystans. Najpierw 
przekonaj się o ich prawdziwych zamiarach. W pracy nie 
podejmuj się obowiązków, których wykonywanie nie daje Ci 
satysfakcji. Samotne Lwy będą wzbudzać ogólne zaintereso-
wanie i mają szansę na spotkanie drugiej połowy. 

Panna 23.08.- 22.09.
Najblizsze dni będą korzystne dla Ciebie. Będziesz mieć wiele 
powodów do zadowolenia. Wszystko, zarówno w domu jak 
i w pracy, będzie się układać po Twojej myśli. Razem z rodziną 
zaplanuj wakacyjny wyjazd, choćby tylko na kilka dni. 

Waga 23.09.- 22.10.
Wakacyjny czas sprzyja rozwijaniu zainteresowań i pasji, chyba, że 
koliduje to z pracą i nie możesz udać się na urlop. Ale nie martw się. 
Więcej pracy to większe korzyści finansowe. Uważaj nie przesadź 
z wydatkami i dokładnie analizuj każdy zakup.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Twoja praca zbyt Cię pochłania. Koniecznie musisz odpocząć 
i zadbać o zdrowie. Pomyśl również o najbliższej rodzinie i zre-
kompensuj jej brak Twojego zainteresowania w ostatnich dniach. 
Wybierzcie się na spacer lub do kina. Spotkaj się z przyjaciółmi. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Dobry czas na inwestycje finansowe lub udział w grach losowych. 
Możesz liczyć na wygraną. W pracy nie obawiaj się swoich nowych 
obowiązków. Na pewno im podołasz. Życie rodzinne nabierze tem-
Możesz liczyć na wygraną. W pracy nie obawiaj się swoich nowych 
obowiązków. Na pewno im podołasz. Życie rodzinne nabierze tem-
Możesz liczyć na wygraną. W pracy nie obawiaj się swoich nowych 

pa, bo odwiedzi Was na dłużej daleka rodzina. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Dla osiągnięcia swoich zamierzeń i planów wykorzystaj najprostsze 
rozwiązania. Przyniosą efekty i nie martw się pierwszymi niepowo-
dzeniami. Dąż uparcie do celu. Konsekwencja w działaniu zawsze 
przynosi korzyści. Również w życiu rodzinnym czy osobistym.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nadchodzą czarne dni, zła passa potrwa dość długo i Twoje nerwy 
będą wystawione na ciężka próbę. Najlepiej nie podejmuj się no-
wych zadań, nie inwestuj pieniędzy i nie podpisuj żadnych doku-
mentów. Jeśli możesz poświęć ten czas rodzinie i przyjaciołom.

Ryby 19.02.- 20.03.
Nienajlepszy czas na podejmowanie ostatecznych decyzji 
i podpisywanie długoterminowych umów lub kontraktów. 
Bądź wyrozumiały dla pracowników i domowników. Twój 
zły humor może wprowadzać zamieszanie i wzbudzać konflikty. Daj innym 
szanse na wykazanie się w działaniu. Będziesz mile zaskoczony.

H O R O S K O P

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1071, z późn. zm. )   
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm. )   
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku - Wy-
dział Architektury i Budownictwa zawiadamia , że w dniu 30. 06. 2004 r. została 
wydana decyzja pozwolenia na budowę nr AB.FN. 7351 - 95 / 2004 dla GMINY 
NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gminnej Mazewo Dworskie - Kątne 
w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 1+962,41 , w istniejącym 
pasie drogowym (szerokość korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m, 
w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 1+962,41 , w istniejącym 
pasie drogowym (szerokość korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m, 
w gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 1+962,41 , w istniejącym 

szerokość jezdni na mijance 5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
pasie drogowym (szerokość korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m, 
szerokość jezdni na mijance 5,0 m , obustronne pobocza po 1,0 m ). 
pasie drogowym (szerokość korony drogi 6,0 - 7,0 m , szerokość jezdni 4,0 m, 

Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-

w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) w godz. 8 -16 .
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) w godz. 8 -16 .
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 
r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 
r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1071, z późn. zm. )   
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm. )   
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku - Wy-
dział Architektury i Budownictwa zawiadamia , że w dniu 30. 06. 2004 r. została 
wydana decyzja pozwolenia na budowę nr AB.FN. 7351 - 97 / 2004 dla GMINY 
NASIELSK dotycząca: przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Toruń 
Dworski i Toruń Włościański gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 
2+119,08 , w istniejącym pasie drogowym ( szerokość korony drogi 5,5 - 6,5 
Dworski i Toruń Włościański gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 
2+119,08 , w istniejącym pasie drogowym ( szerokość korony drogi 5,5 - 6,5 
Dworski i Toruń Włościański gm. Nasielsk , na odcinku od km 0+000 do km 

m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 5,0 m , obustronne 
pobocza po 0,75 m ). 
m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 5,0 m , obustronne 
pobocza po 0,75 m ). 
m , szerokość jezdni 4,0 m , szerokość jezdni na mijance 5,0 m , obustronne 

Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
Z dokumentacją dotyczącą powyższego zadania inwestycyjnego można zapo-

w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) w godz. 8 -16 .
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10) w godz. 8 -16 .
znać się w Filii Starostwa Nowodworskiego w Nasielsku , w pokoju nr 5 (siedziba 

Od powyższej decyzji służy  stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 
w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku

W schronisku w 
Chrcynnie czeka 
na nowych, do-
brych panów

Pełna wdzięku, 
młoda, pogodna 
wyżłowata sucz-
ka.

tel. (022)  784 05 34

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

SENIORZY IV LIGASENIORZY IV LIGASENIORZY IV
MECZE RUNDY JESIENNEJ
1 kolejka ŻBIK NASIELSK – SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC
2 kolejka WISŁA II PŁOCK – ŻBIK NASIELSK
3 kolejka ŻBIK NASIELSK – POGOŃ SIEDLCE
4 kolejka KS ŁOMIANKI – ŻBIK NASIELSK
5 kolejka ŻBIK NASIELSK – KS PIASECZNO
6 kolejka NADNARWIANKA PUŁTUSK- ŻBIK NASIELSK
7 kolejka ŻBIK NASIELSK – MAZUR KARCZEW
8 kolejka GLKS NADARZYN – ŻBIK NASIELSK
9 kolejka ŻBIK NASIELSK – KORONA GÓRA KALWARIA
10 kolejka KASZTELAN SIERPC – ŻBIK NASIELSK
11 kolejka ŻBIK NASIELSK – OLIMPIA WARSZAWA
12 kolejka PILICA BIAŁOBRZEGI – ŻBIK NASIELSK
13 kolejka ŻBIK NASIELSK – POLONIA II WARSZAWA
14 kolejka ŻBIK NASIELSK - DOLCAN ZĄBKI
15 kolejka KS WARKA – ŻBIK NASIELSK

 - DOLCAN ZĄBKI
ŻBIK NASIELSK

 - DOLCAN ZĄBKI

16 kolejka ŻBIK NASIELSK – NAREW OSTROŁĘKA
17 kolejka DELTA WARSZAWA – ŻBIK NASIELSK

 – NAREW OSTROŁĘKA
ŻBIK NASIELSK

 – NAREW OSTROŁĘKA

Rozgrywki rozpoczynają się dn. 11.08.2004 roku(środa)
17 kolejka
Rozgrywki rozpoczynają się dn. 11.08.2004 roku(środa)
17 kolejka DELTA WARSZAWA – 
Rozgrywki rozpoczynają się dn. 11.08.2004 roku(środa)

DELTA WARSZAWA – ŻBIK NASIELSK
Rozgrywki rozpoczynają się dn. 11.08.2004 roku(środa)

ŻBIK NASIELSK

Drużyna  z Andzina

Mecz finałowy Andzin - Dębinki

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zależy na utrzymaniu 
dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, do udziału w ćwiczeniach gim-
nastycznych prowadzonych pod okiem absolwentki AWF, które 
rozpoczną się w sierpniu, w poniedziałki i piątki o godz. 19.00, na 
Hali Sportowej w Nasielsku. Należy zabrać ze sobą dobry humor, strój 
i lekkie obuwie oraz karimatę lub kocyk.

     Zapraszają

mgr Anna Skrzynecka 
oraz Kierownik Hali Sportowej, Andrzej Malon

Festyn w Andzinie
Klub sportowy „Wkra” Andzin w niedzielę 4 lipca br. zorganizował festyn sporto-
wo rekreacyjny w Cieksynie. Najważniejszą część programu stanowił VII Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich o Puchar Burmistrza Nasielska. Wzięło w nim 
udział 12 drużyn wiejskich z terenu gminy Nasielsk. Wszystkie zgłoszone do 
turnieju zespoły podzielone na cztery grupy po 3 drużyny w każdej. 
Grupa A:1. Kosewo, 2. Borkowo, 3. Czajki; Grupa B: 1. Andzin, 2.Cieksyn, 
3.Konary; Grupa C: 1.Dębinki. 2.Mazywka, 3.Mazewo; Grupa D: 1.Popowo, 
2. Nuna, 3. Miękoszyn.
Mecze rozpoczęły się już od godz.9.00 i trwały aż do 17.30. Były bardzo 
zacięte i emocjonujące.
W poszczególnych grupach uzyskano następujące wyniki: Kosewo – Borkowo 
8:0, Andzin – Cieksyn 3:0 (w drużynie Andzina grało 9. zawodników), Dębinki 
W poszczególnych grupach uzyskano następujące wyniki: Kosewo – Borkowo 
8:0, Andzin – Cieksyn 3:0 (w drużynie Andzina grało 9. zawodników), Dębinki 
W poszczególnych grupach uzyskano następujące wyniki: Kosewo – Borkowo 

– Mazywka 1:0, Popowo : Nuna 1:0 (lecz zweryfikowano 0:3 vo za grę zawod-
8:0, Andzin – Cieksyn 3:0 (w drużynie Andzina grało 9. zawodników), Dębinki 
– Mazywka 1:0, Popowo : Nuna 1:0 (lecz zweryfikowano 0:3 vo za grę zawod-
8:0, Andzin – Cieksyn 3:0 (w drużynie Andzina grało 9. zawodników), Dębinki 

nika z innej gminy, było to niezgodne z regulaminem), Kosewo – Czajki 0:0, 
– Mazywka 1:0, Popowo : Nuna 1:0 (lecz zweryfikowano 0:3 vo za grę zawod-
nika z innej gminy, było to niezgodne z regulaminem), Kosewo – Czajki 0:0, 
– Mazywka 1:0, Popowo : Nuna 1:0 (lecz zweryfikowano 0:3 vo za grę zawod-

Andzin – Konary 3:0 vo, Dąbinki – Mazewo 1:0, Popowo – Miękoszyn 1:1 lecz 
zweryfikowano na 0:3vo za grę zawodnika z innej gminy, Borkowo –Czajki 0:3, 
Cieksyn – Konary 3:0, Mazywka – Mazewo 4:0, Nuna - Miękoszyn  0:1.
Mecze w grupach trwały po 25 minut, bez zmiany stron i zawodników. O miejscach 
9-12 decydowały: bilans punktów i zdobytych bramek (ewentualnie trzy rzuty 
Mecze w grupach trwały po 25 minut, bez zmiany stron i zawodników. O miejscach 
9-12 decydowały: bilans punktów i zdobytych bramek (ewentualnie trzy rzuty 
Mecze w grupach trwały po 25 minut, bez zmiany stron i zawodników. O miejscach 

karne). O miejsce 5-8 rozegrano następujące mecze: Cieksyn – Czajki (0:0) rzuty 
9-12 decydowały: bilans punktów i zdobytych bramek (ewentualnie trzy rzuty 
karne). O miejsce 5-8 rozegrano następujące mecze: Cieksyn – Czajki (0:0) rzuty 
9-12 decydowały: bilans punktów i zdobytych bramek (ewentualnie trzy rzuty 

karne 3:2; Nuna – Mazywka (1:0); mecz o 5 miejsce: Cieksyn – Nuna 1:0. Mecz 
karne). O miejsce 5-8 rozegrano następujące mecze: Cieksyn – Czajki (0:0) rzuty 
karne 3:2; Nuna – Mazywka (1:0); mecz o 5 miejsce: Cieksyn – Nuna 1:0. Mecz 
karne). O miejsce 5-8 rozegrano następujące mecze: Cieksyn – Czajki (0:0) rzuty 

o 7 miejsce Mazywka – Czajki 1:0. 
Faza finałowa Kosewo – Andzin 1:1 rzuty karne 2:3; Dębinki – Miękoszyn 1:1 
rzuty karne 4:3. Mecz o 3 miejsce: Kosewo – Miękoszyn 0:0 rzuty karne 5:6; 
mecz o pierwsze miejsce Andzin – Dębinki 0:0 rzuty karne 3:2.
Skład drużyny z Andzina: Janusz Malon, Sylwester Białorudzki, Adam Malon, 
Sławomir Jadczak, Piotr Malon, Piort Jazłowiecki, Dawid Białorudzki, Mariusz 
Wojeński, Łukasz Gortat, Sebastian Mazurkiewicz, Mariusz Lesiński, Mateusz 
Gortat, Jakub Lesiński, Andrzej Malon Szymon Maciątek.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Andzin    7. Mazywka
2. Dębinki    8. Czajki
3. Miękoszyn    9. Mazewo
4. Kosewo  10. Popowo
5. Cieksyn  11. Konary
6. Nuna   12. Borkowo

Wszystkie mecze sędziowali arbitrzy OKS Ostrołęka. Zwycięska drużyna 
otrzymała Puchar Burmistrza Nasielska, komplet strojów piłkarskich, piłkę oraz 
dyplom. Puchar za zajęcie II miejsca ufundował Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Wszystkie drużyny występujące w turnieju otrzymały puchary, piłki 

oraz dyplomy. Królem strzelców został Michał Morawski zdobywca 5 bramek 
z Kosewy, najlepszym bramkarzem Adam Malon z Andzina. Nagrody wręczali 
Andrzej Królak, Przewodniczący Rady Miejskiej i radny Andrzej Wierzchoń. 
Ponadto drużyna „Wkry” Andzin występująca w rozgrywkach A – klasy okręgu 
ciechanowsko – ostrołęckiego otrzymała Puchar Burmistrza Nasielska za awans 
do ligi okręgowej, puchar otrzymał też król strzelców tej drużyny Paweł Wilga, 
który w tych rozgrywkach zdobył 24 bramki. Przez cały dzień uczestnicy festynu 
mogli miło spędzić czas. Wśród atrakcji znalazły się wesołe miasteczko, stoiska 
z zabawkami, przejażdżki na kucykach. Zawiedli tylko spadochroniarze. Od 
godz. 17.00 do 22.00 do tańca grał zespół muzyczny „Constans” z Andzina. 

Zarząd KS Wkra „Andzin”  za pomoc w organizacji festynu dziękuje: Burmi-
strzowi Nasielska, dyrektorowi Szkoły w Cieksynie, Komendantowi Komisariatu 
Policji w Nasielsku, dyrektorowi ZGKiM Nasielsk, dyrektorowi Nasielskiego 
Ośrodka Kultury.

A. Malon



14  15Życie Nasielska 16 - 29 lipiec 2004 Życie Nasielska16 - 29 lipiec 2004

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni 
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkal-
nym, tel.0600153116.
Sprzedam suknię ślubną w idealnym stanie roz. 36/38, dodatki 
gratis, tel. 69 12 663, 69 30 261
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
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
Sprzedam pralkę półautomatyczną czeską (do 2 kg), lodówkę 
Mińsk 15 i dużą zamrażarkę, tel. 0605 89 87 84
Sprzedam samochód dostawczy marki Żuk, rok prod. 1989, 
tel. 0692 255 577
Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) w Nasielsku lub w Pieścirogach, 
tel. 0607 284 236 
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie M3 w Nasielsku os. Piłsud-
skiego, tel. 0506 045 168
Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokoje w Nasielsku lub okolicy, 
tel. 0888 052 699
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i siatki do nich, zamontowano system nawadniający boisko, zakupiono 
i zamontowano stojaki na 90 rowerów.
Wszystkie prace wykonane zostały w ciągu jednego dnia. Ich wartość osza-
cowano na ok.40tys.zł. W całości pokryła je firma „Unilever”.

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„LATO W MIEŚCIE” W DNIACH 02.08.2004 - 06.08.2004 r.

Program zajęć organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nasielsku w dniach 02.08.2004 -03. 08.2004r.

* Miejsce spotkania: Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku

10.00-12.00 – GRY I ZABAWY

12.00 – 13.00 - OBIAD (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku) 

13.30 -15.30 - GRY I ZABAWY, KONKURSY

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez 
Dyrektora Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program zajęć organizowanych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Nasielsku w dniach 04.08.2004 -05.08.2004r.

* Miejsce spotkania: Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku

1. ZAJĘCIA W BUDYNKU BIBLIOTEKI:

- gry planszowe, np. Monopol, Chińczyk, itd.

- rozwiązywanie zagadek, quizów, krzyżówek z czasopism znajdujących 
się w bibliotece.

- spotkania kolekcjonerów znaczków, plakatów, kart, widokówek itp. (wy-
miana miedzy zainteresowanymi).
- spotkania kolekcjonerów znaczków, plakatów, kart, widokówek itp. (wy-
miana miedzy zainteresowanymi).
- spotkania kolekcjonerów znaczków, plakatów, kart, widokówek itp. (wy-

- zachowanie w lesie, nad wodą (zapoznanie się z gatunkami grzybów i 
znajdujących się w czytelni biblioteki).
- zachowanie w lesie, nad wodą (zapoznanie się z gatunkami grzybów i 
znajdujących się w czytelni biblioteki).
- zachowanie w lesie, nad wodą (zapoznanie się z gatunkami grzybów i 

- przygotowywanie i degustacja owocowo -warzywnych sałatek.

- przygotowanie krótkiej bajki w wykonaniu chętnych „aktorów”.

- maraton uśmiechu.

2. ZAJĘCIA NA PLACU PRZED BIBLIOTEKĄ:

- pokaz swoich „milusińskich” -zapoznanie się z rasami psów -pogawędka 
z weterynarzem. -jazda na rolkach, deskorolkach „Mini Konkurs”.

- gry i zabawy z piłką.

- 12.00 -13.00 - OBIAD (w Zespole Szkół Nr I w Nasielsku).

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
opiekunowie wyznaczeni przez Dy-
rektora Miejsko -Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

Program zajęć organizowanych 
przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniu 06.08.2004r.

* Miejsce spotkania: Kino

9.00 – 9.30 -CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

9.30 - 11.00 -SEANS FILMOWY

11.00 – 12.00 -KONKURSY I ZABAWY

12.00 - 13.00 -OBIAD (w Zespole Szkół Nr l w Nasielsku)

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez 
Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury.

dokończenie ze str. 10

Wystarczył im jeden dzień
Tak ogromną i kosztowną pracą na rzecz szkoły zaskoczona jest cała lo-
kalna społeczność, a dyrektor szkoły ma nadzieję na dalszą współpracę 
z przedstawicielami tej firmy. 

Red.


