PROGRAM TELEWIZYJNY

OGRODNICY PROTESTUJĄ
„Nawóz” z Nuny

w prokuraturze

Szkoła

w Budach Siennickich

ma już 50

lat

Wydanie dwutygodniowe

2

13 - 26 sierpień 2004

Życie Nasielska

Konkurencyjne usługi medyczne
W poniedziałek 2 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Andrzej Królak. Na początku posiedzenia B. Mucha Burmistrz Nasielska zaproponował wprowadzenie zmian
w porządku obrad. Dodano do niego punkt dotyczący przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy Nasielsk – który jest koniecznym załącznikiem do
wniosków na dofinansowanie dróg. Propozycję Burmistrza przyjęto.
Następnie przewodniczący Rady omówił swoje działania pomiędzy sesjami. Podczas pełnionych dyżurów przyjął 15 osób, a interwencje dotyczyły
następujących zagadnień: chodnika przy ul. Płońskiej, drogi Siennica – Chrcynno, oraz prac komisji porządkowej na terenach wiejskich. Część spotkań
związana była z problemem bezrobocia oraz możliwościami zatrudniania
bezrobotnych na tzw. pracach interwencyjnych.
Również Burmistrz zrelacjonował przebieg swojej pracy w okresie
między sesjami. Poinformował, że jest już opracowywana dokumentacja na chodnik przy ulicy Płońskiej oraz na zatokę autobusową przy Szkole Podstawowej w Nasielsku. Odbył się także przetarg
na zakup kostki brukowej przeznaczonej na wykonanie chodnika
w ulicy Warszawskiej, którego budowa ruszy niebawem. Zapowiedział, że podpisze porozumienie z zarządem dróg wojewódzkich
w sprawie wykonania chodnika przy ul. Płońskiej oraz wymiany w latach
2005-2006 wszystkich starszych chodników znajdujących się na terenie
miasta w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki miasta.
Gmina złożyła 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji wodociągowych
z programu SAPARD i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, a 30
czerwca podpisane zostały umowy na wykonanie tych zadań. Ponadto
trwają prace przy budowie chodników w ulicach Polnej i Szkolnej, oraz
przy uruchamianiu 3 odwiertu, które w sierpniu zostaną zakończone. Prowadzone są także prace modernizacyjne budynku przy ul. Elektronowej.
Do końca zbliża się budowa wodociągu w Cieksynie, a rozpoczęte zostały
prace przy kolejnych wodociągach. Z czterech wniosków złożonych do
wojewody na dofinansowanie budowy dróg tylko jeden, na budowę dróg
na os. Piłsudskiego II, został rozpatrzony pozytywnie.
Burmistrz krótko zrelacjonował radnym kontrowersyjną sprawę dotyczącą
budowy wodociągu w Cieksynie i współpracy ze Społecznym Komitetem,
który zbierał od mieszkańców pieniądze na ten cel. Nie wszyscy, którzy
deklarowali chęć przyłączenia się do wodociągu i wpłacili pieniądze na wykonanie przyłączy zostali uwzględnieni w projekcie technicznym. Spośród
ważniejszych wydarzeń czekających gminę w najbliższym czasie burmistrz
przypomniał o obchodach kolejnej rocznicy bitwy nad Wkrą. Poinformował
także o tym, iż zakończyła się kompleksowa kontrola Urzędu prowadzona
przez z Regionalną Izbę Obrachunkową.
Przewodniczący Rady A. Królak stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby
radni zostali zapoznani z wynikami kontroli. Otrzymał takie zapewnienie
od burmistrza.
W kolejnym punkcie posiedzenia – interpelacje i zapytania radnych – głos zabrali m.in. radny Michał Wójciak, który pytał o
losy budowy domu pomocy społecznej i szanse na zakończenie tej inwestycji w tym roku. Radny mówił także o konieczności przygotowania wieloletnich planów inwestycyjnych,
w których powinny się znaleźć informacje o terenach uzbrojonych
przeznaczonych pod inwestycje. Następnie radna Anna Łapińska pytała o kwestię finansowania naszego samorządowego pisma pt. „Życie
Nasielska”. Zaś radny Andrzej Zawadzki podziękował burmistrzowi i W.
Sierzputowskiemu, dyr. ZGKiM za wykonanie chodnika przy ul. Polnej.
Radny Jerzy Lubieniecki powrócił do kwestii budowy wodociągu w
Cieksynie i skarg osób, które nie zostały ujęte w projekcie, a wpłaciły
pieniądze na konto komitetu, prosząc o podjęcie konkretnych decyzji
w tej sprawie.
Burmistrz wyjaśnił, że dom pomocy społecznej w Nasielsku został skomunalizowany na rzecz starostwa powiatowego i będą środki na dokończenie
tej inwestycji.
Radna A. Łapińska proponowała rozważenie po raz kolejny możliwości
otwarcia na terenie Nasielska centrum diagnostycznego. Jeśli nie byłoby to
możliwe w domu pomocy społecznej, to w jakimś innym miejscu.
W następnej części obrad radni wysłuchali informacji dyrektora Społecznego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku dotyczącej funkcjonowania
tej placówki.
- Nasza sytuacja była trudna przede wszystkim ze względu na konkurencję,
obserwowaliśmy spadek zadeklarowanych pacjentów, co związane było
również z brakiem lekarzy internistów dla dorosłych pacjentów. Obecnie
w naszej przychodni pracują lekarze interniści i lekarz rodzinny, a w poradni uzależnień psychiatra i terapeutka. W tej chwili sytuacja SPZOZ-u
jest stabilna, chociaż w ogóle w społecznej służbie zdrowia jest trudno,
a środki wystarczają na trwanie, a nie dają możliwości na to, by się rozwijać
– mówił Maciej Rudzki dyrektor SP ZOZ w Nasielsku.
Wskazywał też na wdrażanie nowych rozwiązań, np. rozstrzygnięta została
już kwestia jedynego na terenie Nasielska laboratorium. Do tej pory nie było
tu nadzoru merytorycznego – obecnie dyrektor uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zgodnie z nowymi przepisami.
Pozostała jeszcze sprawa doposażenia placówki. Dyrektor mówił również
o konieczności przeprowadzenia remontu budynku przychodni oraz o potrzebie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. - Uzyskaliśmy
kontrakt w zakresie wykonywania świadczeń pielęgniarki środowiskowej
i pielęgniarki położnej. Dotychczas znajdował się on w całości w rękach
„Caritasu”. Mamy ok.13 tys. pacjentów, a opieka pielęgniarska powinna
znajdować się w najbliższym powiązaniu z lekarzami leczącymi, więc ci,
którzy wybrali lekarza w naszym ZOZ-ie powinni też u nas zaopatrywać
się w opiekę pielęgniarską – stwierdził M. Rudzki.
Radna A. Łapińska zaproponowała, aby informację dyrektora Rudzkiego
szczegółowo omówić na posiedzeniu komisji zdrowia, a w tym przede
wszystkim odnieść się do kwestii pielęgniarstwa środowiskowego, które, jej
zdaniem, pociąga za sobą duże koszty jednocześnie przynosząc bardzo
małe zyski dla ZOZ - ów.
Natomiast radny M.Wójciak powiedział – W pewnym momencie proszono „Caritas” o pomoc, teraz widzę zmianę koncepcji, kiedy już „Caritas”
poczynił na naszym terenie inwestycje. Jaka jest nasza wiarygodność?
Proszę pamiętać, że „ Cartias” ma pieniądze na funkcjonowanie, nie tylko
z kontraktu z funduszem, ale także z innych źródeł.
Dyrektor nasielskiego SPZOZ-u powiedział, że kontrakt na pielęgniarstwo
środowiskowe obowiązuje od 1 sierpnia br., zapewniał też, że nie zamierza
występować przeciwko „Caritasowi”.
W dalszej części obrad rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Przy
prezentacji tego projektu uchwały radny M. Wójciak zapytał o faktyczne zadłużenie gminy. Skarbnik Ludwina Turek, wyjaśniła, że jest to kwota – 1.329.810 zł,
na którą składają się trzy pożyczki: na budowę wysypiska (do spłaty 509.810zł
– wniosek o umorzenie na 364 tys.zł), z WFOŚ na sieć wodociągową Cieksyn
– Andzin (do spłacenia 280tys.zł z czego 175 tys. zł można umorzyć), kredyt
komercyjny na nabycie i adaptację nieruchomości na przyszły budynek urzędu
miejskiego (1.040 tys.zł). Przyjęto trzy uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na finansowanie wydatków związanych z budową wodociągów: Głodowo,
Kędzierzawice, Pianowo - Daczki, Pianowo Barły, Krzyczki Pieniążki; Zaborze
– Lelewo; Wiktorowo, Malczyn, Konary, Chlebiotki, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Ruszkowo, Pieścirogi Stare.
Radni przyjęli też jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP. Podstawą do przygotowania
takiego projektu był wniosek radnego M. Wójciaka. Związek Gmin Wiejskich
RP gromadzi 490 gmin z całej Polski, a jego tradycje sięgają II RP.
Kolejnym punktem obrad było omówienie, a następnie wniesienie poprawek i przyjęcie planu rozwoju lokalnego gminy Nasielsk na lata 20004
- 2006.
Przyjęto również plan pracy Rady na II półrocze 2004 r. ustalając w nim
przede wszystkim, że sesje planowe będą odbywać się w poniedziałki
o godz.14.00.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo od mieszkańców ul. Konopnickiej z prośbą o zainstalowanie oświetlenia ulicznego.
Zaś na zakończenie posiedzenia burmistrz przekazał specjalne życzenia od
Ojca św. dla byłej przewodniczącej Rady Katarzyny Rusek, a tym samym dla
wszystkich radnych, o które w ramach podziękowania za pamięć wystarał
się ks. Tomasiński, honorowy obywatel Nasielska.
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W tym roku mija 50 lat istnienia szkoły w obecnym budynku.
Szkoła wprawdzie istniała już przed II wojną światową, ale podczas wojny
została zniszczona. Tuż po wojnie wznowiła swoją działalność. Nauka odbywała się w drewnianym, poniemieckim baraku.
Mimo że ówczesne władze oświatowe sugerowały, w ramach poprawy warunków nauki, obmurowanie baraku, to kierownik, nauczyciele i rodzice stanowczo zaprotestowali, aby ich dzieci uczyły się w poniemieckim budynku.
Postanowiono pobudować „polską szkołę”. I tak, dzięki wspaniałej postawie lokalnego społeczeństwa, w wakacje 1953 roku wmurowano kamień
węgielny i przystąpiono do budowy nowego budynku. Warto podkreślić,
że udział lokalnego społeczeństwa w gromadzeniu materiałów i robociźnie
oszacowano na 50% wartości inwestycji.

1 września 1954 roku był wielkim dniem dla mieszkańców obwodu
szkolnego. Tego dnia oddano do użytku nowy obiekt szkolny.
Dlatego uważam, że zorganizowanie uroczystości z okazji 50-lecia będzie pewną formą podziękowania Tym, którzy podjęli się odbudowy naszej polskości.
Wraz z pomysłem obchodów 50- lecia, zrodził się następny: uczcijmy ten jubileusz, niech nasza szkoła nie będzie bezimienna – wybierzmy dla niej patrona.
W efekcie Rada Pedagogiczna, po konsultacji z Radą Rodziców postanowiła
zorganizować, we wrześniu 2004r. uroczyste obchody 50- lecia i nadania
szkole imienia, z udziałem absolwentów i nauczycieli minionych lat.
I tak jak przed pięćdziesięciu laty, do organizacji uroczystości zaangażowało się
lokalne społeczeństwo. Postanowiliśmy nieco zmienić wizerunek naszej szkoły.
Rodzice wymalowali izby lekcyjne. Wspólnie z nauczycielami, pracownikami
obsługi, rodzicami i absolwentami wykonaliśmy skalne ogródki i kwietniki. Nasze
działania zyskały także aprobatę Pana Burmistrza i Rady Miejskiej. Przyznane
środki finansowe pozwoliły na zakup materiałów do malowania izb lekcyjnych,
na ułożenie przed szkołą kostki brukowej i wymianę ogrodzenia placu szkolnego
od strony jezdni. Szczególne zainteresowanie i pomoc systematycznie oferuje
Pan Kazimierz Drabik – radny powiatu nowodworskiego i radni gminni naszego
obwodu: Panowie Stanisław Śmietański i Andrzej Królak.

ciąg dalszy na str. 6

OGRODNICY PROTESTUJĄ

Przez kilka dni i nocy począwszy od czwartku, 29 lipca, pod nasielskimi chłodniami
należącymi do firmy Binder protestowali
producenci owoców. Były flagi, transparenty,
oraz blokada drogi dojazdowej do zakładu.
Utrudniano w ten sposób dostarczanie do
niego owoców. Swoje oburzenie w związku
z bardzo niskimi cenami skupu owoców miękkich w taki właśnie sposób wyrażali sadownicy
zrzeszeni w Związku Sadowników RP z oddziału „Dębe”. Podobne akcje prowadzone były w
całym kraju przed zakładami przetwórstwa
owocowo-warzywnego. Większość plantatorów czarnej porzeczki zrezygnowała z jej
zbiorów. Cena kilograma tych owoców wahała
się od 20 do 30 groszy, w żaden sposób nie
kalkulowało się więc producentom ponoszeni
kosztów związanych ze zbiorem owoców.
Dla wielu sadowników niskie ceny skupu owoców będą przyczyną strat finansowych, szczególnie ucierpią ci, którzy zaciągnęli kredyty.
Protesty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
ceny owoców kształtują się nadal na podobnym
poziomie, poniżej kosztów produkcji.
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Ogrodnicy muszą się łączyć w silne grupy
Rozmowa z Januszem Bylińskim, prezesem zarządu Warszawskiego RolnoSpożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, byłym ministrem rolnictwa
Zmowa właścicieli przetwórni czy nadprodukcja owoców - Panie Prezesie, co jest
przyczyną niskich cen owoców miękkich na
krajowym rynku?

towy w Broniszach – jeden z największych szukać rynku zbytu w całej Polsce, a nawet
w Europie - ma pomysł na
uporządkowanie obrotu produktami ogrodniczymi?

Myślę, że jedno i drugie. Moim zdaniem niewielu
przetwórców zauważyło, że w Europie następuje
bardzo mocna koncentracja produkcji – szczególnie w wypadku koncentratu jabłkowego – i
monopolizacja tej produkcji w rękach niemieckich. Zresztą nie tylko w Europie, ale również w
Chinach. W związku z tym uważam, że jeżeli
nie będzie przeciwdziałania przetwórców z innych krajów naszego kontynentu oraz blokady
dostępu chińskich owoców i przetworów do
rynku europejskiego, to możemy się spotkać z
sytuacją, że produkcja tych towarów na terenie
Europy będzie nieopłacalna. Ponadto, warto przy
tym wspomnieć o dobrej, w ostatnich latach,
koniunkturze cenowej, która zachęcała naszych
plantatorów do zwiększania skali produkcji.
Dotyczy to między innymi wiśni, porzeczek
czarnych, prawdopodobnie będzie dotyczyć
również truskawek, bo w tym przypadku dobre
ceny utrzymują się już trzeci rok.

Nasza idea organizowania branży
- tworzona platforma logistyczna
– polega m.in. na tym, aby zachęcić istniejące i dopiero tworzące
się grupy producentów do inwestowania w nowoczesne chłodnie
z kontrolowaną atmosferą i w
urządzenia służące przygotowaniu
towaru do sprzedaży – np. sprzęt
do sortowania, kalibrowania i
czyszczenia.

Import z Chin i nowe nasadzenia to chyba
jeszcze nie wszystko?
Oczywiście, że nie. Zarówno w przypadku produkcji surowca dla przetwórstwa, jak i przy sprzedaży świeżych wyrobów mamy do czynienia z
bardzo słabym zorganizowaniem się producentów
w zrzeszeniach, spółkach albo w spółdzielniach
ogrodniczych, które mogłyby być partnerem
handlowym dla branży przetwórczej. Taki partner
jest szczególnie potrzebny przy sprzedaży dużej
masy towarowej i do negocjowania korzystnych
cen. Obecnie, obserwujemy sytuację, że indywidualizm ogrodników jest przeszkodą przy
organizowaniu się producentów na drapieżnym
rynku. Jest tak w przypadku sprzedaży surowca,
jak i przetworzonych wyrobów. Organizacja tej
branży, to jest gra o interes polskich ogrodników
- o to, czy będą dostarczycielami surowca na europejski rynek, czy będą dostawcami gotowego
produktu.

Produkcja owoców i warzyw w obecnych realiach to nie tylko siew czy sadzenie, zbiór i
„odstawienie”.
Produkcji świeżych owoców towarzyszy konfekcjonowanie, zarządzanie zamówieniami, wysyłka towaru oraz podpisywanie stałych umów.
Żeby być liczącym się na rynku partnerem
handlowym trzeba mieć zaplecze towarowe na
co najmniej dziewięć miesięcy, a najlepiej gdyby
móc oferować towar „stary” aż do czasu pojawienia się na rynku towarów z nowej produkcji.
Konieczne są przy tym chłodnie z kontrolowaną
atmosferą, w których mogą być przechowywane
warzywa i owoce.

Platforma logistyczna Rynku
Hurtowego powinna się zająć
organizowaniem zamówień,
kompletowaniem towaru i dostarczaniem go do odbiorcy finalnego
w postaci zestawu świeżych owoców i warzyw.
Przeważnie jest tak, że w rejonie
intensywnej uprawy owoców nie
ma znaczącej produkcji warzyw
– i odwrotnie. W związku z tym
położenie rynku w Broniszach
daje tę szansę, żeby pogodzić
jedno z drugim. Lansujemy pogląd – „indywidualna produkcja,
wspólne przygotowanie towarów Janusz Byliński
do sprzedaży w ramach grup
producenckich”, ale partnerstwo
za granicą. Teraz, o sukcesie decyduje
handlowe i kompletowanie towaru jest już zada- głównie dobre rozeznanie rynku i szybka
niem Platformy Logistycznej Bronisze.

Skąd brać gotowe i sprawdzone wzorce?
W ostatnim czasie WR-SRH w Broniszach odwiedziła delegacja niemieckich grup producenckich. Było to zaledwie czternaście osób, a
reprezentowali grupy produkujące 700 tysięcy
ton owoców i 600 tysięcy ton warzyw. Tak więc
razem mogą oni dostarczać aż 1 milion 300
tysięcy ton produktów ogrodniczych – 14
producentów! Do takiego poziomu podaży
powinna również dążyć platforma logistyczna
Bronisz, współpracując z grupami producenckimi. Niestety – barierą do osiągnięcia tego celu
zaczyna być zbyt daleko posunięty indywidualizm polskich producentów, którzy nie chcą
albo obawiają się zrzeszania w grupy. Najczęściej
używane przez nich argumenty, to te, dotyczące
sprzedaży towarów. Boją się utraty, wypracowanych przez lata, własnych ścieżek dystrybucji.
Nie zdają sobie przy tym jednak sprawy z tego,
że są one dobre tylko do czasu, do momentu,
kiedy na rynku nie pojawi się więcej danego
towaru. Wtedy dopiero przekonują się, że te ich
„kanały” nie są wystarczające do pozbycia się
nadwyżek produkcji.

informacja handlowa. To nowe zadania
Rynku?
Nasz ośrodek powinien mieć globalny przegląd
sytuacji na poszczególnych rynkach, móc dawać sygnały producentom i zawiązywać stałe
umowy zbytu, a pod te umowy – stałe umowy
kontraktacyjne towary. Musi być przy tym spełniony jeden warunek – partnerstwo! Nie może
być tak, że damy „know- how”, że pomożemy
zdobyć środki finansowe, albo doposażymy grupy w urządzenia do konfekcjonowania, a potem
przyjdą lata, że danego towaru będzie na rynku
mniej i każdy powie, że on sam poradzi sobie z
jego sprzedażą

Tymczasem przed zakładami przetwórczymi
protestują ogrodnicy. Protestują przeciwko
niskim cenom owoców. Warto dodać, że nie
są to pojedynczy rolnicy, a przedstawiciele
grup, zrzeszeń sadowników. Do tej pory nie
udało się im wynegocjować cen gwarantujących opłacalność produkcji. Ceny owoców,
oferowane przez zakłady nie zwracają im
nawet kosztów produkcji. Odnosi się wraWarszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hur- Żyjemy w czasach dużej konkurencji. Trzeba żenie, że to nie ekonomiczna kalkulacja,
ciąg dalszy na str. 5
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Ogrodnicy muszą się łączyć w silne grupy
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Rozmowa z Januszem Bylińskim, prezesem zarządu Warszawskiego RolnoSpożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, byłym ministrem rolnictwa
dokończenie ze str. 4

przecież mielibyśmy otwarte granice z Europą skorzystają wszyscy ogrodnicy – jedynie
a „sufit” jest podstawą do ustalenia ich Zachodnią. Nie zapominajmy, że w ramach UE ci, którzy produkują jabłka, gruszki, winojest wolny przepływ towarów i kapitału.
wysokości.
grona morele, brzoskwinie i inne owoce,
Jest to złożony problem. Trzeba powiedzieć to Nasi ogrodnicy narzekają, że rynek owo- które nie są uprawiane w naszej strefie
szczerze, że pewna grupa zakładów przetwór- ców i warzyw nie jest objęty interwencyjną klimatycznej.
To prawda. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie,
żeby Polska wystąpiła z propozycją poszerzenia
tej listy o produkty, które mają ważne znaczenie
gospodarcze dla naszych producentów. Mamy
do tego prawo, aby domagać się wprowadzenia
tego istotnego instrumentu regulacji rynku.

Dziękuję za rozmowę
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Polska znajduje się w czołówce europejskich
producentów wielu gatunków owoców
i warzyw.

czych jest w bardzo słabej kondycji finansowej.
Oferuje towar po każdej cenie, zgodnie z zasadą
–„ aby tylko zbyć”. Następstwa tego są bardzo
niekorzystne. Partnerzy handlowi dostając taki
sygnał z rynku (chociażby pojedynczy), zachowują się podobnie w stosunku do innych
dostawców, którym nie pozostaje nic innego,
jak tylko zaakceptować tę sytuację. Następny
problem, to import surowca z Chin, o którym
już wspominałem. Towar ten pochodzi z kraju,
w którym jest bardzo tania siła najemna. Konkurowanie na rynku, na którym koszty pracy
są wyższe musi być obarczone ochroną tego
rynku, ograniczającą dostępność taniego surowca z zewnątrz. Jest tu konieczna decyzja,
którą powinniśmy wymóc w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej w Brukseli.

Czy Polska, chcąc bronić interesów rodzimych producentów owoców, nie może
indywidualnie wprowadzić barier celnych
na towary importowane z Chin?

działalnością Państwa – podobnie jak to
jest w wypadku mięsa, mleka czy zboża.
Większość produktów ogrodniczych daje
się przechowywać, mrozić. Interwencja
Państwa pozwoliłaby uniknąć napięć na tym
rynku, ustabilizować ceny i zagospodarować
nadwyżki towarów.
Wspólna Polityka Rolna przewiduje jedną z
możliwych form interwencji na rynku owoców i warzyw – zapłatę za towar, który będzie
wycofany z rynku. Ma to na celu utrzymanie
określonego poziomu cen. Interwencja ta dotyczy tylko grup producenckich. Indywidualne
gospodarstwo rolne, nie zrzeszone nie może z
tych środków skorzystać. W ramach uznanych
organizacji producentów tworzony jest fundusz
operacyjny. Powstaje on ze składek członków
grupy oraz dofinansowania z budżetu Unii
Europejskiej. To właśnie ze środków funduszu
można m.in. finansować wycofanie produktów
z rynku – czyli jego zniszczenie lub przekazanie
np. organizacjom charytatywnym, tak, aby nie
spowodowało to zakłóceń w funkcjonowaniu
rynku.

Nie. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
Wszystkie decyzje chroniące rynek UE muszą
uwzględniać zasady Wspólnej Polityki Rolnej.
Zresztą, nawet gdyby Polska wprowadziła
P
is
na r a
bariery celne na części naszych granic (nie Na liście produktów, które mogą być wycofywane
z
rynku
nie
ma
owoców
miękłączących nas z Unią – np. na wschodzie ), to i
kich.
Tak
więc
z
tej
formy
interwencji
nie
tak nie miałoby to większego znaczenia. Nadal

Na rynku Unii Europejskiej jesteśmy 4 – 5 producentem towarów ogrodniczych. Wyprzedzają nas Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja.
Produkcją warzyw w Polsce zajmuje się ponad
półtora miliona gospodarstw. Jednak produkcję
rynkową prowadzi blisko jedna piąta – czyli 350
– 400 tysięcy gospodarstw.
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Jubileusz Szkoły w Budach Siennickich
dokończenie ze str. 3

Do wszystkich absolwentów szkoły, w marcu
2004r, skierowaliśmy listy, w których proponujemy, aby ufundowali Oni tablicę pamiątkową z
okazji jubileuszu. W odpowiedzi mamy, oprócz
pomocy miejscowych absolwentów w pracach
modernizacyjnych, wpłaty na wykonanie tablicy
(na dzień 2.08. na konto szkoły wpłynęło 3150zł.).

Dlaczego wybraliśmy na patrona Pierre’a de
Coubertina?
Długo szukaliśmy patrona, który byłby w jakiś sposób związany z naszym jubileuszem 50-lecia.
Najczęściej wymienianym wydarzeniem roku
2004 była Olimpiada w Atenach i udział w niej
naszej rodaczki Renaty Mauer-Różańskiej. Tak
powstał pomysł, aby patronem naszej szkoły była
osoba związana ze sportem.
Ponieważ pierwsze, nowożytne, międzynarodowe
igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach, a ich
inicjatorem był Pierre de Coubertin, to On został
jednym z „kandydatów” na naszego patrona. Z
pośród czterech proponowanych postaci, w głosowaniu przeprowadzonym wśród nauczycieli,
uczniów i rodziców, Pierre de Coubertin zyskał
najwięcej głosów.
Wprawdzie, patriotyzm lokalny sugerowałby
wybór Patrona – Polaka, to jednak uważam, że
międzynarodowy zasięg działalności Pierre’a
Coubertina, ponadczasowy charakter głoszonych
zasad oraz nadawanie imienia szkole w roku olimpijskim uzasadnia nasz wybór.

Nasz Patron
Pierre de Coubertin
(1863-1937) – francuski baron, historyk i
pedagog uważany za
ojca nowożytnego
ruchu olimpijskiego.
To właśnie On zainicjował wznowienie
międzynarodowej,
sportowej rywalizacji. W 1888 roku w
Paryżu przedstawił
swój projekt olimpijski i doprowadził w 1894 roku
do zwołania I Kongresu Olimpijskiego i powstania
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,
którego został prezesem. Dzięki Jego staraniom
pierwsze, nowożytne igrzyska olimpijskie odbyły
się w 1896 roku w Atenach.
Był autorem podstawowych zasad neoolimpizmu.
Wyrazem jednej z zasad doktryny olimpijskiej stało
się hasło „All nations – All games” (wszystkie narody
– wszystkie sporty). „All nations” – oznaczało, że
igrzyska olimpijskie mają być dostępne dla sportowców ze wszystkich krajów, bez względu na ich
przynależność narodową, rasę, poglądy polityczne,
czy wyznanie religijne. „All games” – oznaczało, że
wszystkie dyscypliny sportowe w programie zawodów olimpijskich powinny być reprezentowane na
równych prawach. Zaprojektował flagę olimpijską
– pięć kolorowych, splecionych ze sobą kół, symbolizujących poszczególne kontynenty.

Baron Pierre de Coubertin uważał, że igrzyska
olimpijskie powinny przede wszystkim służyć
umacnianiu pokoju między narodami, stawać się
źródłem przyjaźni między sportowcami wszystkich krajów, a same zawody winny być areną
szlachetnego współzawodnictwa. Był on również
inicjatorem akcji upowszechniania sportu w jak
najszerszych kręgach społeczeństwa, widząc
w nim bardzo ważny element wychowania
młodzieży. Wartości sportu przedstawione w
utworze „Oda do sportu”, za który w 1912 roku
otrzymał złoty medal olimpijski w dziale literatury
oraz Jego pogląd, iż sport to nie tylko hartowanie
ciała, ale przede wszystkim uniwersalny środek
wychowania współczesnego człowieka w duchu
pokoju, przetrwały po dzień dzisiejszy.

Współcześni stwierdzają, że Polska żyje i że nie
jest możliwym ją zabić”.
Szczególnym przejawem Jego życzliwości było
zaproszenie Polski (pozostającej pod zaborami)
do udziału w igrzyskach w Sztokholmie w 1912
roku, które niestety nie zostało wykorzystane.
Jubileusz 50-lecia jest mi szczególnie bliski, gdyż
jestem absolwentką tej szkoły.

Pragnę podkreślić, że realizacja wszystkich działań
jest możliwa dzięki wspaniałej współpracy z Gronem Pedagogicznym i pracownikami obsługi.
Tylko praca w przyjaznej, serdecznej atmosferze,
a taka panuje w naszym gronie, daje radość i satysfakcję. Jeśli do tego dodam owocną współpracę
z rodzicami, władzami samorządowymi i całym
Przeszedł do historii z przydomkiem „wskrzesicie- lokalnym społeczeństwem, wierzę, że uczynimy
la igrzysk olimpijskich”. Na życzenie, jego serce wszystko, aby wrześniowa uroczystość na trwałe
złożone zostało w Olimpii.
zapisała się w pamięci jej uczestników.
Warto dodać, że Pierre de Coubertin był wychowany w atmosferze szacunku do Polski. Jego
ojciec znany był z sympatii do Polski. Jako malarz z
zamiłowania sięgał i po tematy polskie. Namalował
między innymi „Śmierć św. Stanisława Kostki”. Sam
Coubertin miał kilku przyjaciół z Polski, z którymi
uczęszczał do prowadzonego przez jezuitów
gimnazjum św. Ignacego w Paryżu. Gdy został
prezesem MKOl, nie zapomniał o Polsce. W swych
pamiętnikach podkreślał rolę „polskich przyjaciół”.
Na szczególne przypomnienie zasługuje artykuł
pt. „La Pologne inconnue” (Nieznana Polska), który ukazał się w pierwszym numerze ze stycznia
1906 r. czasopisma literackiego „Revue pour les
Francais” Oto co pisał autor we wstępie do swego artykułu: „Polska nie tylko została wyłączona
z geografii. Zamierzano wypędzić ją z historii. Nie
znamy w Europie ani jej terytorium ani jej dziejów.
Skoro jednak mimo wszystko to terytorium istnieje, nie należy pomijać wydarzeń, które na nim
miały miejsce. Dla kogoś, kto potrafi przewidzieć
prawdopodobny rozwój ludzkości, kto opiera się
na pozytywnych objawach, zrywając, jeśli trzeba,
z tradycyjnymi przesłankami, sprawa wskrzeszenia integralnej Polski jest tylko sprawą czasu... Nasi
ojcowie - dzielni ludzie - mówili: Polska powinna
żyć, bo jest tego godna. Wynikało to z uczucia.

Marianna Danisiewicz
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Budach Siennickich.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
(mgr matematyki) w szkole w Budach Siennickich
pracuje od 1975r., a od 1.09.1982r pełni funkcję
dyrektora szkoły.
Zarówno Jej poprzednik Pan Mieczysław Kuciński,
który kierował szkołą od 1951 do 1982r, jak i Ona
sama, starali się dbać o rozwój placówki i systematyczną modernizację obiektu. Lata 1960-1981:
budowa boisk, studni głębinowej, uruchomienie
łazienek, zmiana pokrycia dachu z dachówki na
blachę, zmiana systemu ogrzewania z piecowego
na centralne, budowa Domu Nauczyciela, wyposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne
i meble oraz bieżące remonty. Lata 1982 -2003:
remont kapitalny instalacji elektrycznej, remont
łazienek, modernizacja boisk, wykonanie bieżni,
zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, wymiana okien i drzwi, nowa elewacja, doposażanie klasopracowni w sprzęt audiowizualny,
pomoce dydaktyczne, urządzenie pracowni komputerowej i placu zabaw dla dzieci młodszych.
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Listy do redakcji

„Nawóz” z Nuny w prokuraturze

Publikujemy obszerne fragmenty „zawiadomienia o przestępstwie”. Dokument złożyli mieszkańcy wsi Nuna w Prokuraturze Rejonowej
w Pułtusku. Jego kopię otrzymała również nasza redakcja z prośbą o zamieszczenie w tym wydaniu czasopisma.
Prokuratura Rejonowa W dniu 24.07.br. o godz. 0:15 mieszkańcy
w PUŁTUSKU zatrzymali samochód firmy „ROLLAS” ( przy
interwencji Policji)- kierowca nie posiadał żadnych
Zawiadomienie o przestępstwie
dokumentów przewozowych. Policjant
Protestujący mieszkańcy wsi NUNA gm. NASIELSK proszą o wnikliwe
zbadanie sprawy:

był również właściciel firmy, który oświadczył, że
przygotowuje grzybnię do kompostowania.
W dniu 5 sierpnia 2004 roku wezwane po raz
drugi pracownice, Wydziału Ochrony Środowi-

Od 1996r. na pola uprawne naszej wsi przywożona
jest przez firmę „ROLLAS”
s.c.(…), grzybnia pofermentacyjna z Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” S.A.
w Warszawie.
Do roku 2001 bez zezwolenia,
a od 29.06.2001r. na podstawie decyzji Nr 58 wydanej
przez Starostę Nowodworskiego. W/w decyzja obowiązywała do 30 lipca 2004r.
i była nagminnie łamana. Nikt
nie kontrolował ilości wywożonej grzybni, ani jej rodzaju.
Zrzucano ją w bezpośrednim
sąsiedztwie ujęcia wody
pitnej dla kilku wsi, domów
mieszkalnych, zabudowań
gospodarskich i lasów.
Przywożona do nas grzybnia
jest śmierdząca, bez wapna
- a jest to niezgodne z wytycznymi, badaniami i zaleceniami Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. We wrześniu
2003r., jak nas poinformował w/w Instytut, Starosta Nowodworski otrzymał pismo zakazujące wywozu na pola grzybni
w czystej postaci, a jedynie kompostu. Pomimo
to nie zmieniono firmie „Rollas” decyzji.

zachowywał się bardzo agresywnie, nie wysłuchał
naszych argumentów dotyczących ładunku, nie
obejrzał dokumentu zakazującego wywozu
grzybni i nawet znak ograniczający wjazd samochodów ciężarowych powyżej 10 ton, nie był dla
Pana Policjanta argumentem. Ponadto zostaliśmy
Jedyne badanie wykonane przez Wojewódzki
postraszeni, że przeciwko nam zostanie skierowaInspektorat Ochrony Środowiska- delegatura w
ny wniosek do Kolegium(...).
Ciechanowie, w związku ze skargą mieszkańców,
wykazało- przekroczenie dopuszczalnych dawek W dniu 31 lipca br. pomimo braku zezwolenia,
grzybni na 1 ha- i zaowocowało jedynie pismem w ciągu całej doby przywieziono OSIEM sawzywającym firmę „Rollas” do zaniechania mochodów czystej grzybni, którą natychmiast
działań niezgodnych z decyzją, do którego to zaorano. W/w grzybnia była wywożona bez zewezwania firma nie zastosowała się. Nikt jej nigdy zwolenia do wsi Popowo Północne i Południowe.
w niczym nie kontrolował.
Od 1 sierpnia 2004 roku obowiązuje decyzja
Nr 77 z dnia 08.07.2004r., która nie jest przeDegradacja środowiska postąpiła tak daleko, że
strzegana od pierwszego dnia wejścia w życie.
bardzo nasiliła się liczba zachorowań. Dzieci często
skarżą się na bóle brzucha, zabierane są ze szkoły ze W dniu 4 sierpnia 2004 roku na naszą interwencję
względu na torsje, niewynikające z błędów żywie- u Starosty Nowodworskiego na miejsce wywozu
niowych. U osób mniej odpornych powstają na ciele grzybni przyjechały dwie pracownice Wydziału
rany w postaci głębokich wżerów (wygląda to jak Ochrony Środowiska( notatkę z w/w kontroli dotrąd). Na polach tych bezpośrednio po nawiezieniu łączamy). Na polu leżała zawartość 5 wywrotek
r
grzybni uprawiane jest zboże, ziemniaki, truskawki, grzybni, niewielka ilość wapna i słomy,
aopracows N
itp. Plonami z tych upraw karmione są zwierzęta, nik wyposażony w łopatę, taczkę i buty gumowe,
owoce odstawiane do punktów skupu.
ręcznie mieszał grzybnię z wapnem. Na miejscu

ska ze Starostwa, podczas oględzin stwierdziły,
że grzybnia przygotowywana do kompostowania
w dniu 4 sierpnia została zaorana. Interweniujący
wskazali nowe miejsce wywozu grzybni, na którym leżała zawartość 2 wywrotek.
Jak wynika z protokołu oględzin z dnia 5 sierpnia
2004 roku nie zostały dotrzymane warunki
podane w pkt. II podpunkt 1) decyzji Nr 77
z dnia 08.07.2004r. Zresztą cała decyzja sformułowana jest tak, że stwarza znakomite pole
do nadużyć(…).
Czekając na wyniki badań gleby z naszej niegdyś
czystej ekologicznie miejscowości, przy szczelnie
zamkniętych oknach, zachwycamy się urokami
lata w pełni. Bo u nas wszystko kwitnie. Kwiatki
też. Lękamy się tylko nadejścia jesieni- czasu
plonów, bo cóż za plon może wydać ziemia tak
intensywnie zatruwana tyle lat. Z czego będziemy
żyć- nie mogąc już dziś sprzedać swoich plonów.
Zdaje się to być problem tylko nasz -
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OBCHODY 84 ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ
S

ierpień to miesiąc bogaty w wydarzenia, rocznice historyczne. Dla nas, mieszkańców Gminy Nasielsk, sierpień
to miesiąc, w którym tradycyjnie czcimy pamięć bohaterskich obrońców odrodzonej Rzeczypospolitej w wojnie
z bolszewickim najeźdźcą w 1920 roku. Czcimy tym donioślej,
iż wydarzenia roku 1920 nie ominęły nasielskiej ziemi, a jak
twierdzi wielu historyków – to właśnie tu, nad rzeką Wkrą,
ważyły się losy całej wojny.
W imieniu własnym oraz władz Gminy Nasielsk mam zaszczyt zaprosić
mieszkańców Gminy Nasielsk oraz szanownych gości na uroczyste
obchody 84 rocznicy „Bitwy nad Wkrą”, które w tym roku odbędą się
w dniach 15 i 21 sierpnia.
W dniu 15 sierpnia br. (niedziela) o godz. 11.45 na cmentarzu w Nasielsku
nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie bohaterów wojny
polsko-bolszewickiej, a następnie o godz. 12.00 w kościele parafialnym
w Nasielsku odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Druga część obchodów 84 rocznicy „Bitwy nad Wkrą” odbędzie się
w dniu 21 sierpnia br. (sobota) pod pomnikiem w Borkowie. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 17.00 odegraniem Hymnu RP, później odprawiona zostanie Msza św. polowa, po niej nastąpi uroczystość wojskowa, apel
poległych, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem oraz
program patriotyczny. Wzorem roku ubiegłego, w organizację uroczy-

stości w Borkowie włączyli się wójtowie gmin położonych
nad Wkrą: Bogdan Maranowski – Wójt Gminy Joniec, Dariusz
Starczewski – Wójt Gminy Nowe Miasto, Jan Misiun – Wójt
Gminy Pomiechówek, Tomasz Wiktorowicz – Wójt Gminy
Sochocin oraz Adam Misiewicz – Wójt Gminy Świercze. W
uroczystościach w Borkowie udział wezmą przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, władz samorządowych
województwa, powiatu oraz gmin współorganizujących
obchody oraz duchowieństwo. Tradycyjnie uroczystość
uświetni udział wojska – Kompanii Reprezentacyjnej oraz
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach w dniach
15 i 21 sierpnia wszystkie poczty sztandarowe z terenu naszej
Gminy. Zapraszam również instytucje, firmy, stowarzyszenia
oraz indywidualne osoby, pragnące złożyć wieńce i wiązanki
kwiatów na cmentarzu w Nasielsku w dniu 15 sierpnia oraz pod
pomnikiem w Borkowie w dniu 21 sierpnia.
Zachęcam wszystkich do udziału w tych podniosłych i uroczystych wydarzeniach. Niech nasz wspólny udział, wspólna
modlitwa i zaduma będą hołdem dla tych, którzy 84 lata temu
przelewali krew za wolność odrodzonej Ojczyzny.
Jednocześnie informuję, iż dla pocztów sztandarowych
i wszystkich chętnych na wyjazd do Borkowa w dniu 21 sierpnia
będzie zagwarantowany bezpłatny dojazd autobusami. Wyjazd
do Borkowa spod Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Kilińskiego 10 o godz. 16.00, powrót do Nasielska – po zakończeniu
uroczystości w Borkowie.
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Zarządzenie nr 184/04

Burmistrz Nasielska

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.
§5
1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości określonej w regulaminie.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie podpisanej listy obecności z posiedzeń Komisji.
3. 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 przedstawiana rocznych raportów z działalności Komisji.
§8
Zarządzenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej .
§9
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej .
§ 10

z gh s c r
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na podstawie §1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r.
( Dz.U. Nr 189, poz. 1855 )
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
ul. Kolejowa 65 B, 05-191 Nasielsk.

I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek ( Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki ;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
– w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania
zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ;
6. ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakimi
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - karta nauczyciela
( Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia ( tj. do dnia 26.08.2004r. do godz. 14.00 ) na adres : Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli , ul. Piłsudskiego 6,
05-190 Nasielsk
IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Nasielska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Kto zarządza drogami w gminie Nasielsk?
Gmina Nasielsk posiada zróżnicowaną sieć drogową, są to: drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne oraz
drogi wewnętrzne ( nie zaliczone do żadnej kategorii).
Podział ten obowiązuje od roku 1999. W poprzednim numerze zamieściliśmy mapę uwzględniającą podział dróg w Nasielsku. Teraz publikujemy mapę
drogową terenu całej gminy.

SCHEMAT PODZIAŁU DRÓG - GMINA NASIELSK

W publikowanej w poprzednim numerze naszego pisma mapce Nasielska, nie została zaznaczona jako droga powiatowa
ul. Rynek.
Za pomyłkę przepraszamy.

13 - 26 sierpień 2004
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Pali się!

Po dość zimnej i deszczowej pogodzie doczekaliśmy się wreszcie prawdziwego lata. Początek sierpnia był upalny. Przelotne deszcze i pojawiające się
gdzieniegdzie burze nie były w stanie zepsuć nam humoru. Trwały krótko.
Niestety - krótko. Kilka słonecznych dni wystarczyło, żeby strażacy mieli
pełne ręce roboty. Susza spowodowała, że największe zagrożenie pożarami
jest w lasach i na polach.

11

5. nie zachowuje przepisowej odległości od budynków przy ustawianiu
stert i stogów lub nie zachowuje obowiązujących warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas omłotów;
6. w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100
m od granicy lasu:

Zbigniew Zarański, Komendant Miejsko-Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku apeluje
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
żniw. Podaje przykłady wielu pożarów słomy,
których sprawcami były ... maszyny rolnicze.
Ciągniki i urządzenia, przed wyjazdem do prac
polowych, muszą być należycie zabezpieczone
przed iskrzeniem, które może być spowodowane m.in. nieszczelnym układem wydechowym.
Warto więc mieć zawsze przy sobie gaśnicę – a
tak przy okazji – dajmy ją specjalistom do sprawdzenia, czy jest sprawna.
Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę
w Państwowej Straży Pożarnej są upoważnieni
do sprawdzania, jak przestrzegamy przepisów
ochrony przeciwpożarowej. W drastycznych
przypadkach naruszenia prawa mogą nas karać
nawet mandatami.
Komendant Z. Zarański przypomina o istnieniu
Katalogu Wykroczeń. Zapisano w nim:
„Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub
wykracza przeciwko przepisom dotyczącym
zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
1. nie wyposaża budynku w odpowiednie
urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie
zdatnym do użytku;

a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia
przed iskrzeniem,

2. utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki
naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych;

b)

roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

c)

pozostawia rozniecony ogień,

3. nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynku urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru;

d)

korzysta z otwartego płomienia,

4. eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar;

e)

wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,

f)

porzuca nieugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo pożaru;
7. roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu
drewnianego albo przejeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z niezamkniętym paleniskiem;
8. wbrew ciążącemu na nim obowiązku ochrony lasu
przed pożarem, nie wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożarów podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany”.
Nasi strażacy nie narzekają na brak zajęcia. Nie tak
dawno byli wzywani do ściągnięcia kota z drzewa.
To bardzo dobrze, że ktoś zainteresował się losem
biednego i zbłąkanego zwierzątka. Trudno jednak jest
sobie wyobrazić wspinającego się po drabinie strażaka,
wołającego „kicikici”, gdy w tym samym czasie jest
być może zagrożone czyjeś życie albo mienie. Zanim
wezwiemy strażaków do tego „typu” akcji, zastanówmy
się - czy warto? Kot jest dzikim stworzeniem, obdarzonym mocnymi pazurami i potrafiącym się znakomicie
wspinać po drzewach. „Jak wlazł, to i zlezie” – powiedział
pewien przechodzeń. I miał rację.
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Gwiazdy wróżą Ci pomyślność, choć teraz wydaje Ci się,
że zapomniały o Tobie. Wszystko się ułoży. Z biegiem czasu
zrealizują się Twoje plany i zamierzenia. Budżet domowy zostanie podreperowany, nieoczekiwanym zastrzykiem gotówki. W sprawach osobistych
trochę nieporozumień, ale w końcu konflikt zostanie zażegnany.

Byk 20.04.- 20.05.

Czekają Cię ciekawe i intrygujące dni. Będziesz uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach i zabawach towarzyskich. Poznasz wielu nowych
ludzi, którzy w przyszłości mogą mieć wpływ na Twoje życie zawodowe. Koniecznie zwróć uwagę na swoje wydatki i trochę je ogranicz.

13 - 26 sierpień 2004
27-29 SIERPIEŃ godz. 17.00

„KRÓL ARTUR”

King Arthur (USA,Irlandia, 2004)
Akcja/Przygodowy czas 130 min.
Reżyseria: Antoine Fuqua; Scenariusz: David Franzoni, John Lee
Hancock; Obsada: Clive Owen - Król
Artur, Keira Knightley - Ginewra, Ioan
Gruffudd - Lancelot, Stephen Dillane
- Merlin, Mads Mikkelsen – Tristan

Artur pragnie opuścić Brytanię
i powrócić do Rzymu. Zanim jednak będzie mógł to zrobić musi
Życie zmusi Cię do podejmowania szybkich decyzji,
spełnić ostatnią misję. To właśnie
ale dzięki temu nadrobisz zaległości i rozwiążesz trudne
wtedy, wraz ze swoimi rycerzami
sprawy, które odkładałeś na później. Nie przywiązuj zbytniej
– Lanclotem, Galahadem, Borsem,
uwagi do znajomości zawartych w podróży. Możesz wpaść
w niewłaściwe towarzystwo. Lepiej zainteresować się starymi i sprawdzonymi Tristanem i Gawainem, dochodzą do
wniosku, że po upadku Imperium
przyjaciółmi.
Rzymskiego Brytania potrzebować
Rak 22.06.- 22.07.
będzie przywódcy. Po przewodnicŻycie zawodowe będzie układać się pomyślnie. W pracy same
twem Merlina, dawnego wroga, oraz
sukcesy, ale musisz uważnie oddzielić sprawy istotne od tych
w towarzystwie pięknej Ginewry, Artur będzie musiał odnaleźć w sobie siłę,
mniejszej wagi. Dzięki łatwości nawiązywania kontaktów
z ludźmi otrzymasz kilka ciekawych propozycji dodatkowego zarabiania. by odwrócić bieg historii.
W wirze pracy nie zapominaj jednak o najbliższych.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Lew 23.07.- 22.08.

27-29 SIERPIEŃ godz. 19.15

„AMNEZJA”

Nie ulegaj nastrojom i przeczekaj nienajlepszy czas. W kontaktach z ludźmi konfliktowymi nie okazuj emocji i nie działaj
Twisted (USA, 2004) Thriller czas 97 min.
pochopnie. Za kilka dni wszystko się wyjaśni z korzyścią dla
Ciebie. Zaplanuj wyjazd wakacyjny. Ktoś z przyjaciół będzie potrzebować Reżyseria: Philip Kaufman; Scenariutwojej pomocy lub porady.
sz: Sarah Torp; Obsada: Ashley Judd
Panna 23.08.- 22.09.
- Jessica Shepard, Samuel L. Jackson - John
W najbliższych dniach będziesz prowadzić bardzo urozmaicone
Mills, Andy Garcia - Mike Delmarco, David
i pełne spotkań życie towarzyskie. Na dalszy plan odsuniesz oboStrathairn - Dr Melvin Frank, Russell Wong
wiązki. Nie wróży to nic dobrego. Musisz z umiarem korzystać
- Porucznik Tong
z uciech i dzielić czas między pracę i przyjemności. Osoby teraz poznane
Jessica Shepard (Ashley Judd), inspektor poprzysporzą Ci mnóstwo kłopotów.
licji po niedawnym awansie, szuka seryjneWaga 23.09.- 22.10.
go zabójcy. Szokiem jest dla niej odkrycie,
Nadchodzi wreszcie pomyślny czas. Gwiazdy będą ci sprzyjały
że jego ofiarą padają mężczyźni, z którymi
w załatwianiu trudnych spraw. Możesz liczyć na zainteresowanie
niedawno łączyło ją łóżko. Śledztwo gmai życzliwość osób wpływowych oraz na otrzymywanie samych
dobrych wiadomości. Wykorzystaj najbliższe dni maksymalnie. Być może twa się coraz bardziej, gdy jej partner (Andy
Garcia) zaczyna zachowywać się dziwnie,
uda się zarobić dodatkowe pieniądze. W sam raz przed urlopem.
a komendant (Samuel L. Jackson) musi
Skorpion 23.10.- 21.11.
odebrać sprawę Jessice, która staje się w niej główną podejrzaną. WszystCzeka Cię mnóstwo pracy. Będziesz nieustannie zajęty pomaganiem
kie poszlaki wskazują na nią i Jessica zaczyna podejrzewać, że sama jest
przyjaciołom, znajomym i rodzinie. Zyskasz ich wdzięczność i na
zabójcą, którego szuka.
pewno nie zapomną o Twojej życzliwości. W sprawach zawodowych wyjaśni się Twój status, możesz liczyć nawet na awans.
2-6 WRZESIEŃ godz. 17.00

Strzelec 22.11.- 21.12.

Nastąpią nieuniknione zmiany w życiu osobistym. Być może rozstaniesz
się z partnerem. Przed podjęciem takiej decyzji przemyśl dokładnie
wszystkie za i przeciw. Ale pamiętaj, że nie ma sensu związek za wszelką
cenę. Poświęć trochę uwagi zdrowiu i nie przeceniaj swojej kondycji.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Pochłonie Cię nowa praca. Będziesz musiał wykazać się podejmowaniem trudnych i szybkich decyzji oraz rozwiązywaniem
złożonych problemów. Nie przerażaj się- wszystkiemu podołasz.
Później wybierz się na krótki wypoczynek, by podreperować
stargane nerwy.

Wodnik 20.01.- 18.02.

W najbliższych dniach poznasz ciekawe osoby, a znajomość z nimi
może przerodzić się w przyjaźń. Jeśli planujesz wyjazd na urlop, będziesz lepiej wypoczywać, gdy uporządkujesz sprawy zawodowe.
W życiu rodzinnym bez większych problemów, za to koniecznie
zadbaj o zdrowie.

Ryby 19.02.- 20.03.

Masz dobrą passę. Więc wykorzystaj to. Pozałatwiaj sprawy urzędowe lub sądowe- rezultaty będą korzystne dla Ciebie. Zdecyduj
się na większe zakupy lub zainwestuj pieniądze w sprawdzony
interes. Rozwiąż problemy odkładane na później i wybierz się na urlop.

„ROGATE RANCZO”

Home on the Range (USA,
2004) Bajka animowana,
czas 76 min.
Reżyseria: Will Finn,
John Sanford; Scenariusz: Will Finn, John
Sanford
Wyjęty spod prawa
Alameda Slim planuje
przejęcie farmy Patch
of Heaven prowadzonej
przez Pearl. Poznawszy
jego niecne plany trzy waleczne krowy; Madzia, pani Calloway i Grace,
postanawiają, w obronie swego dotychczasowego sposobu życia, ochronić farmę przed przestępcą. Do akcji wciągają też inne zwierzęta. Razem
zamierzają schwytać poszukiwanego listem gończym bandytę i zdobyć
wyznaczoną za niego nagrodę. Taki sam zamiar ma tajemniczy łowca
nagród, Rico.

nz
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SPORT

SENIORZY

1. ŻBIK – Szydłowianka

11.08.04

ŚRODA 17.00

2. ŻBIK – Pogoń Siedlce

21.08.04

SOBOTA 17.00

3. ŻBIK – KS Piaseczno

28.08.04

SOBOTA 17.00

4. ŻBIK – Mazur Karczew

11.09.04

SOBOTA 16.30

5. ŻBIK – Góra Kalwaria

25.09.04

SOBOTA 15.30

6. ŻBIK – Olimpia Warszawa

09.10.04

SOBOTA 15.00

7. ŻBIK – Polonia II Warszawa

23.10.04

SOBOTA 14.00

8. ŻBIK – Dolcan Ząbki

30.10.04

SOBOTA 14.00

13.11.04

SOBOTA 13.00

1. ŻBIK – WKS. PUZNÓW

22.08.04

NIEDZIELA 11.00

2. ŻBIK – LEGIONOWIA

05.09.04

NIEDZIELA 11.00

3. ŻBIK – OLESIN- KALINÓW

19.09.04

NIEDZIELA 11.00

4. ŻBIK – AGRYKOLA

03.10.04

NIEDZIELA 11.00

5. ŻBIK – BIAŁOŁĘKA

10.10.04

NIEDZIELA 11.00

6. ŻBIK – OLIMPIA W-wa

24.10.04

NIEDZIELA 11.00

7. ŻBIK – AON REMBERTÓW

07.11.04

NIEDZIELA 11.00

1. ŻBIK – DĄB WIELISZEW

28.08.04

SOBOTA 11.00

2. ŻBIK – ORZEŁ WARSZAWA

04.09.04

SOBOTA 11.00

3. ŻBIK – PIASKI LEGIONOWO

18.09.04

SOBOTA 11.00

4. ŻBIK – RZĄDZA ZAŁUBICE

09.10.04

SOBOTA 11.00

5. ŻBIK – BÓBR TŁUSZCZ

23.10.04

SOBOTA 11.00

6. ŻBIK – WICHER KOBYŁKA

07.11.04

NIEDZIELA 13.30

28.08.04

SOBOTA 13.30

2. ŻBIK - WICHER KOBYŁKA

11.09.04

SOBOTA 13.00

3. ŻBIK – BÓBR TŁUSZCZ

25.09.04

SOBOTA 13.00

4. ŻBIK – KS. ŁOMIANKI

10.10.04

NIEDZIELA 14.00

5. ŻBIK – UKS. BRÓDNO

24.10.04

NIEDZIELA 14.00

6. ŻBIK – TĘCZA PŁOŃSK

06.11.04

SOBOTA 11.00

9. ŻBIK – Narew Ostrołęka

JUNIORZY ROCZ. 86

TRAMPKARZE ROCZ. 90

MŁODZIKI ROCZ. 92
1. ŻBIK – BIAŁOŁĘKA

OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zależy na utrzymaniu
dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, do udziału w ćwiczeniach gimnastycznych 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
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PROGRAM ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH W RAMACH
AKCJI „LATO W MIEŚCIE”

SPORT

MECZE RUNDY JESIENNEJ
ROZGRYWANE NA STADIONIE W
NASIELSKU
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W DNIACH 16.08.2004 - 27.08.2004 r.
Program zajęć organizowanych
przez Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku
w dniach 16.08.2004 – 20.08.2004r.
PONIEDZIAŁEK – 16.08.2004 r.
- SPRAWY ORGANIZACYJNE,
- GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE,
- GRY I ZABAWY KOMPUTEROWE,
- PIKNIK W LASKU – (śpiewy przy gitarze, gry i zabawy harcerskie, sesja
zdjęciowa),
- OBIAD godz. 12.00 – 13.00 (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku ).
WTOREK – 17.08.2004 r.
- WYJAZD NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ W PŁOŃSKU,
- WEJŚCIE DO KFC (lody),
- OBIAD godz. 12.00 – 13.00 (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku).
ŚRODA – 18.08.2004 r.
- BAL KARAIBSKI (zabawa przy muzyce ludowej)
- OBIAD godz. 12.00 – 13.00 (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku).
CZWARTEK – 19.08.2004 r.
- WYCIECZKA SZLAKAMI PAMIĄTKOWYCH MIEJSC,
- SPACER PO NASIELSKIM CMENTARZU – szlakiem starych pomników,
- GRY I ZABAWY KOMPUTEROWE,
- GRY I ZABAWY REKREACYJNO - SPORTOWE,
- OBIAD godz. 12.00 - 13.00 (w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku ).
PIĄTEK – 20.08.2004 r.
- WYCIECZKA DO POWSINA I KONSTANCINA,
- OBIAD – suchy prowiant,
- MC DONALDS.
CZAS TRWANIA WYCIECZKI 9.00 – 16.00
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nasielsku
w dniach 23.08.2004 – 27.08.2004 r.
PONIEDZIAŁEK – 23.08.2004 r.
- SPRAWY ORGANIZACYJNE,
- GRY I ZABAWY NA WESOŁO (INTEGRACYJNE),
- PORUSZAMY SIĘ W ŚWIECIE INTERNETU – GRY I ZABAWY
PRZY KOMPUTERZE,
- KONKURS PLASTYCZNY W PLENERZE,
- OBIAD godz. 12.00 – 13.00 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
WTOREK – 24.08.2004 r.
- RAJD ROWEROWY SZLAKIEM MIEJSC HISTORYCZNYCH
POŁĄCZONY Z PIECZENIEM KIEŁBASEK PRZY OGNISKU,
- GRY TERENOWE,
ŚRODA – 25.08.2004 r.
- SZKOŁA PRZETRWANIA (Chrcynno),
- GRA W PAINTBALL,
- OBIAD W LESIE (grochówka, kiełbasa),
CZWARTEK – 26.08.2004 r.
- WYJAZD DO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO DOWÓDZTWA WOJSK
LOTNICZYCH I OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU (Zegrze),
PIĄTEK – 27.08.2004 r.
- SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM LUB HISTORYKIEM, KTÓRY OPOWIE
O WYKOPALISKACH NA TERENIE TZW. KOPCA,
- GRY I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU,
- GRY KOMPUTEROWE,
- OBIAD godz. 12.00 – 13.00 (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 6
tel. 0 (...) 22 775-34-61
faks 0 (...) 22 775-27-84
e-mail nowydwor@sanepid.waw.pl

Nowy Dwór Maz. dn. 2004-07-28

KOMUNIKAT Nr 3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim działając na podstawie art.4.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998r. Nr 90 poz. 575
z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja
1997r. 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
października 2002r. 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 miesiącu lipcu 2004r. informuje, że:
nie dopuszcza do kąpieli kąpielisk:
rzeka Narew -

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mieszka I

rzeka Wkra

Berencizna gm. Pomiechówek.

-

W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystywana do kąpieli należy
umieścić tablice informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że w wodzie,
w której widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic nie wskazana
jest kąpiel.
Informacje o aktualnym stanie pozostałych kąpielisk można uzyskać
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim.

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

Bardzo ładny, ułożony,
młody wilczur

tel. 022 784 05 34

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkalnym, tel.0600153116.
Tłumaczenia - język rosyjski, tłumacz przysięgły Celina
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 80, 0501 265 198
Sprzedam m4 IV piętro w Nasielsku tel. 0605 38 78 95
Sprzedam ciągnik MF 255 z kabiną 90/91, stan b. dobry,
tel. (022) 794 30 03
Sprzedam samochód dostawczy marki Żuk, rok prod. 1989,
tel. 0692 255 577
Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) w Nasielsku lub w Pieścirogach,
tel. 0607 284 236
Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokoje w Nasielsku lub okolicy,
tel. 0888 052 699
Sprzedam garaż z blachy perforowanej o wymiarach 3x5.
Cena 1350 zł, tel. 691 26 63
Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie poszukuje mieszkania do
wynajęcia, tel. 0888 742 586
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0504 36 36 44
Sprzedam drewno opałowe. Wólka Zalewska, tel. 0504 904 128
Sprzedam samochód Toyota Corolla 1988, 1,8 D,
tel. 0502 146 860
Firma logistyczna poszukuje magazynierów do pracy
w Nowym Dworze Maz. CV proszę kierować pod numer
faksu (022) 765 91 10
Skup królików ogrodowych, tel. 0698 623 063
Kupię każdą ilość drewna: brzoza, topola, olszyna, dąb,
tel. 0503 509 079
Punkt kopulacyjny, Nasielsk, ul. P.O.W. 160, Bogdan
Piekarzewski
Sprzedam mieszkanie własnościowe 46m2, os. Starzyńskiego,
Nasielsk, tel. 0607 681 564
Zatrudnię pracownicę na stanowisko sprzedawcy do sklepu mięsnego w Nowym Dworze Maz., tel. (022) 794 30 97, 785 22 05
Sprzedam Fiata 125p; kombi, gaz, hak, 1988, stan dobry,
tel. 691 23 52 po 1900
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Miejsce na reklamę Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43
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PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„LATO NA WSI” W DNIACH 13.08.2004 - 27.08.2004 r.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dębinkach
w dniach 23.08.2004 – 27.08.2004r.
9.00 – 9.30 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
9.30 – 11.00 – ZAJĘCIA TEMATYCZNE (muzyczne, plastyczne i techniczne).
11.00 – 11.30 - POSIŁEK
11.30 – 13.00 – GRY I ZABAWY (boisko, świetlica, pracownia komputerowa).
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Budach
Siennickich w dniach 09.08.2004 – 20.08.2004r.
9.00 – 9.30 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
9.30 -10.30 - GRY I ZABAWY (plac zabaw, boisko, świetlica, pracownia
komputerowa)
10.30 – 11.30 – ZAJĘCIA TEMATYCZNE (dotyczące wybranego patrona
szkoły i medalistów olimpijskich)
11.30 – 12.00 – POSIŁEK
12.00-14.00 – GRY, ZABAWY I KONKURSY
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Pianowie
w dniach 23.08.2004 – 27.08.2004r. (od godziny 9.00 do 13.00).
1. PODCHODY
2. BIEG Z PRZESZKODAMI
3. MECZ POŁKI NOŻNEJ
4. GRA W DWA OGNIE
5. PLENER MALARSKI; przeniesienie prac malarskich na komputer
6. WYCIECZKA DO LASU – poszukiwanie skarbów lata
7. WYJAZD NA BASEN
8. GRY TOWARZYSKIE – warcaby, skaczące czapeczki, piłkarzyki, bierki
Opiekę na dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym w dniach 23.08.2004 – 27.08.2004r (od godziny 9.00 d0 13.00)
ŚRODA -25.08.2004 r.
1. WYCIECZKA ROWEROWA I ZA WODY SPORTOWE W TERENIE (dzieci
młodsze)
2. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK (dzieci młodsze)
3. MECZ PIŁKI NOŻNEJ (dzieci starsze)
4. MINI LISTA PRZEBOJÓW (dzieci starsze)
5. KONKURS „EKSCENTRYCZNY MAKIJAŻ I FRYZURA” (dzieci starsze)
6. POSIŁEK
7. PODCHODY I DYSKOTEKA (dla wszystkich)
CZWARTEK -26.08.2004 r.
1. ROZGRYWKI W DWA OGNIE, MECZ PIŁKI NOŻNEJ (dzieci młodsze)
2. KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA (dzieci młodsze)
3. POSIŁEK
4. PROJEKCJA FILMU „SHREEK II”
5. KONKURS LITERACKI
6. DYSKOTEKA I KONKURS TANECZNY (dla wszystkich)
PIĄTEK -27.08.2004 r. „DZIEŃ EUROPEJSKI”
1. KONKURS GEOGRAFICZNY
2. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STRÓJ NARODOWY
3. PLAKAT W TECHNICE DOWOLNEJ NA TEMAT „EUROPA W OCZACH
DZIECI”
4. KONKURS MUZYCZNY
5. SALONIK BRYTYJSKI
6. PODSUMOWANIE TYGODNIA WYPOCZYNKU - rozdanie drobnych
upominków
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

12.30 -13.30 -GRY PLANSZOWE
WTOREK -17.08.2004 r.
8.30 -13.30 -WYCIECZKA ROWEROWA
PO OKOLICY: Żabiczyn, Nuna, Lorcin,
Pop owo Borowe, Jaskółowo, Chrcynno,
Żabiczyn (piknik w Jaskółowie)
ŚRODA -18.08.2004 r.
8.30 -10.00 -KONKURS PIĘKNEGO
CZYTANIA
10.00 -10.15 -ŚNIADANIE
10.15 -11.30 -MECZ PIŁKI NOŻNEJ
11.30 -13.30 -DYSKOTEKA -wybory Mistera szkoły
CZWARTEK-19.08.2004 r.
8.30 -10.00 -KONKURS MUZYCZNY „Piosenka na wakacje”.
10.00 -10.15 -ŚNIADANIE
10.15 -11.30 -MALOWANIE FARBAMI WSPÓLNEGO RYSUNKU
11.30 -13.30 -WYCIECZKA DO LASU
PIĄTEK -20.08.2004 r.
8.30 -10.00 -SZKOLNY AEROBIC
10.00 -10.15 -ŚNIADANIE
10.15 -11.30 -KONKURS LEPIENIA Z GLINY
11.30 -12.15 -GRY PLANSZOWE
12.15 -13.30 -WSPÓLNE OGNISKO (pieczenie kiełbasek, tańce i śpiewy
przy ognisku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nunie w
dniach 23.08.2004 - 27. 08.2004r.
PONIEDZIALEK -23.08.2004 r.
l. OGLĄDANIE FILMU (wideo)
2. GRA W PIŁKĘ (siatkówka, dwa ognie)
3. GRY KOMPUTEROWE
4. PRZYDZIAŁ RÓL (na rozpoczęcia nowego roku szkolnego)
WTOREK -24.08.2004 r. (9.00 -13.00)
l. GRY I ZABAWY NA POLANIE SZKOLNEJ (gra w kwadraty)
2. WYCIECZKA DO LASU -(szukamy oznak zbliżającej się jesieni)
3. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASKI.
4. ZAJĘCIA PLASTYCZNE -”Moja wakacyjna przygoda”
5. OGLĄDANIE FILMU WIDEO
ŚRODA -25.08.2004 r. (9.00 -13.00)
l. WYCIECZKA ROWEROWA DO FUNDACJI CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA W CHRCYNNIE: -zwiedzanie centrum, - zawody rowerowe na
terenie lasu, -gry i zabawy sportowe w warunkach środowiska leśnego, -gra
w chowanego, -podchody
2. POWRÓT DO NUNY.
CZWARTEK -26.08.2004 r. (9.00 -13.00)
WYJAZD NA ROWERACH DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
„ZACHCIANKA” BUDY SIENNICKlE (jazda na koniach, przejazd bryczką,
podziwianie zwierząt żyjących na wolności, ognisko, gry i zabawy).
PIĄTEK-27.08.2004r.
(9.00 -13.00)
ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY (gry
i zabawy sportowe,
konkurs plastyczny,
gry komputerowe,
próba na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego).

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŻABICZYNIE W DNIACH 16.08.2004 – 20.08.2004
PONIEDZIAŁEK -16.08.2004 r.
Opiekę nad dziećmi
8.30 -10.00 -KONKURS PLASTYCZNY „LATO NA WSI”
będą sprawowali na10.00 -10.15 -ŚNIADANIE
uczyciele.
10.15 -11.30 -GRY I ROZGRYWKI SPORTOWE
11.30-12.30- UKŁADANIE KRZYŻÓWKI WAKACYJNEJ

