TERAZ CO TYDZIEŃ!!!

Znów podwyżki cen
żywności?
W najbliższych tygodniach zdrożeje pieczywo, makarony i inne produkty mączne.
Zdaniem ekspertów, niektóre z tych artykułów żywnościowych mogą być droższe nawet
o 30 procent. Podwyżki nie ominą mięsa i wędlin.
W tym wypadku jest również przewidywany
wzrost cen, na szczęście dopiero za kilka miesięcy.
Koszty produkcji żywca mięsnego będą wyższe
z powodu drożejących pasz.

SAPARD
BUDŻET
coraz mniej czasu
GMINY
UCHWALONY

20 lutego upływa termin składania wniosków
o pomoc finansową na rozwój inwestycji w gospodarstwach rolnych - poinformowała Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ
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„Życie Nasielska” tygodnikiem
„Życie Nasielska” jest już doskonale Państwu znane. Gazeta docierała do mieszkańców gminy co miesiąc. Od
dzisiaj będzie trafiać do Państwa co tydzień. W Waszych rękach jest właśnie pierwszy numer TYGODNIKA.
Wydarzenia biegną bardzo szybko. Dookoła nas dzieje się coś ciekawego i ważnego.
Każdego dnia zapadają decyzje mające bezpośredni wpływ na nasze życie. Tak jest nie tylko w Nasielsku, ale
w całym kraju. Żeby nadążyć za tym wszystkim potrzebny jest szybki przepływ informacji. Informacje ukazujące się raz w miesiącu, choć istotne, mogą być
spóźnione. Chcemy, aby TYGODNIK „Życie
Nasielska” na bieżąco informował o wszystkim, co
dotyczy zarówno mieszkańców samego miasta,
jak i sołectw z gminy Nasielsk.
Macie Państwo dostęp do prasy ogólnopolskiej. Jednak „najbliższa ciału jest koszula”- a w tym wypadku jest nią prasa lokalna. Mamy nadzieję i mocno
w to wierzymy, że dołączymy do Państwa stałych
„informatorów”. Cieszy nas, że na lokalnym rynku
nie jesteśmy sami. Jest już Tygodnik Nowodworski
i Tygodnik Ciechanowski. Od dzisiaj również tygodnik „Życie Nasielska”, będzie przekazywać gorące
wieści o tym, co wydarzyło się w gminie, powiecie, regionie i w kraju. Ponadto w naszej gazecie
znajdą Państwo cotygodniowy dodatek z programem telewizyjnym, a także kalendarz księżycowy
dla rolników, działkowiczów i wędkarzy oraz wiele
innych, ciekawych publikacji.
Prosimy o pomoc przy redagowaniu pisma. Bardzo
cenne będą dla nas wszelkie opinie, komentarze
i przede wszystkim informacje o tym, co Państwa
cieszy, co bulwersuje, jakich zmian Państwo oczekują. A może wiedzą Państwo o czymś, o czym nie
wiedzą jeszcze nasi reporterzy ?

„Życie Nasielska” jest do Państwa dyspozycji.
Serdecznie pozdrawiamy naszych Czytelników – redakcja.
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Jak najwięcej przydatnych
inwestycji, jak najmniej
bezrobocia
– „Życie Nasielska” rozmawia
z Bernardem D. Muchą, burmistrzem
Nasielska
Panie Burmistrzu, Nasielsk, jak każda gmina w Polsce ma swoje problemy – który
zaliczyłby Pan do najpoważniejszych?
Oczywiście jest ich wiele, ale najpoważniejszym jest bezrobocie, którego wskaźnik
wynosi ok. 20%. Jest to problem wynikający
z ogólnej sytuacji naszego kraju. Boryka się
z nim każda gmina. Samorząd gminny ma ograniczone możliwości zwalczania tego zjawiska.
Jednak, w miarę naszych kompetencji, staramy
się skutecznie rozwiązywać ten problem.

Jaki, skuteczny sposób na walkę z bezrobociem ma Nasielsk?
Ożywienie przedsiębiorczości – to podstawa.
Wychodząc z tego założenia opracowaliśmy
i złożyliśmy specjalny projekt w ramach
programu PHARE , który nazwaliśmy właśnie
„Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Nasielsku”. Ma on na celu stworzenie
ponad 300 nowych miejsc pracy.

Czy Gmina, położona blisko Warszawy,
żeby radzić sobie z bezrobociem, musi
zabiegać aż o środki „PHARE-owskie”. Na
pewno wielu jej mieszkańców znajduje
zatrudnienie w stolicy i w okolicznych,
większych miejscowościach.
Życie pokazało, że Warszawa jest chłonnym
rynkiem dla dwóch skrajnych grup zawodowych - osób bardzo dobrze wykształconych,
z biegłą znajomością języków i ludzi bez kwalifikacji, wykonujących proste prace fizyczne.
Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia w stolicy ma „średnia kadra”. Stąd też,
z myślą o niej, nasza inicjatywa.

Występując o środki z funduszu PHARE
postąpiliście jak wiele innych samorządów
gminnych.
Tak, ale warto dodać, że to właśnie nasze
przedsięwzięcie było jedynym, z Mazowsza,
projektem samorządowym szczebla gminnego i powiatowego, które uzyskało akceptację

Komisji Europejskiej.

Kiedy mieszkańcy Nasielska mogą się
spodziewać pierwszych efektów?
Przewidujemy, że w ciągu dwóch najbliższych lat założenia tego planu zostaną
wdrożone i zrealizowane. Zmieni się obraz
naszego miasta.

Inicjatywa Nasielska pokazuje jak wiele
można zrealizować przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej.
To prawda. Wystarczy posłużyć się liczbami. Otóż 75% kosztów tego projektu tj.
3/4 z 3 milionów euro będzie pochodzić z
budżetu Unii. Musimy zainwestować tylko
25% kapitału polskiego, niekoniecznie gminnego. Fakt, że jesteśmy jedyni na Mazowszu
świadczy o tym, że pozyskanie tych środków
nie było łatwe. Konieczny jest dobry pomysł
i jego właściwa prezentacja. Z projektem zapoznał się przedstawiciel Komisji Europejskiej,
który przebywał u nas z roboczą wizytą. Udało
się nam przekonać gościa z Brukseli, że koncepcja ma szansę powieść się, i gdy założenia
zostaną spełnione, to bezrobocie na naszym
terenie zmniejszy się.

Czy Gmina Nasielsk wykorzystuje jeszcze
inne środki pomocowe Unii Europejskiej ?
Z unijnych pieniędzy finansowaliśmy m.in.
budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, który oddaliśmy do użytku
ponad rok temu. Dzięki dofinansowaniu środkami z Programu SAPARD wybudowaliśmy
wodociąg. Niedawno złożyliśmy kolejne
trzy wnioski, także na budowę wodociągu.
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja powstanie
z funduszy PHARE 2003. Środki przedakcesyjne mają istotny wpływ na nasz budżet.
Dzięki nim systematycznie zwiększamy wydatki inwestycyjne.

…a konkretnie jak duże są to kwoty ?
W tym roku na inwestycje przeznaczymy

osiem milionów złotych. Jest to o blisko pięć
milionów więcej niż trzy lata temu.
Nasielsk ma dobre perspektywy rozwoju
przedsiębiorczości. W naszym projekcie wykazaliśmy, że przeszkodą ograniczającą rozwój
działalności gospodarczej jest brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Wraz z oczyszczalnią
powstaną nowe miejsca pracy.
Jako przykład chciałbym wskazać niemiecką
firmę Binder. Chce ona wybudować zakład
przetwórstwa owoców i warzyw, zatrudniający w przyszłości około 120 osób. Warunkiem powstania tej inwestycji jest budowa
oczyszczalni. W tym roku firma Binder oddała do użytku, kolejną już, potężną komorę
chłodniczą. Umożliwiło to utworzenie blisko
30 nowych etatów. Wiele firm, szczególnie
z branży mięsnej, jest również zainteresowanych inwestycjami w Nasielsku.

Gmina Nasielsk słynie na Mazowszu z rolnictwa.
Jesteśmy gminą, która łączy w sobie dwa organizmy - 12,5 tysięczny gminny i 7 tysięczny
miejski. Z jednej strony, w powstających zakładach, tworzone są nowe miejsca pracy dla
mieszkańców Nasielska i okolic. Z drugiej zaś,
powstaną miejsca zbytu produktów rolnych dla

ciąg dalszy na str. 4
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Jak najwięcej przydatnych
inwestycji, jak najmniej bezrobocia

– „Życie Nasielska” rozmawia z Bernardem D. Muchą,
burmistrzem Nasielska
dokończenie ze str. 3
kilku tysięcy gospodarstw z terenu gminy. Gospodarcze połączenie miasta i gminy jest dla nas
najlepszym i najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Korzystają na tym obydwie strony.

Co, Pana zdaniem, wydarzy się w kraju
– i tu, w Nasielsku – po 1 maja tego roku ?
Integracja Polski z Unią Europejską pozwoli na
szybszy rozwój naszego regionu. Nie mogę

wyobrazić sobie funkcjonowania naszego kraju, położonego w środku Europy, poza granicami Unii. Byłoby to polityczne i gospodarcze
samobójstwo.
Głęboko w to wierzę, że będąc w potężnych,
unijnych strukturach staniemy się państwem,
które zacznie się rozwijać. Po 89 roku zabrakło w Polsce sił i pomysłów na uzdrowienie
i usprawnienie gospodarki. Musimy rozwijać
się, unikając szarpania się od lewej do prawej
strony i dreptania w miejscu.

Czy damy radę dorównać do najlepiej rozwiniętych krajów świata – i to tak z dnia
na dzień ?
Oczywiście, że damy radę – no, może nie
tak od razu, ale też nie musimy mieć kompleksów. Czasami brakuje nam odwagi i wiary
we własne siły. Pamiętajmy, że w wielu dziedzinach nie jesteśmy gorsi, a nawet lepsi. Tak

jest chociażby w wypadku rolnictwa. Ponadto,
w praktycznym podejściu do życia i radzeniu
sobie w trudnych sytuacjach jesteśmy, moim
zdaniem, bardziej doświadczeni i zaradni. Nie
widzę zagrożeń, jeśli chodzi o przygotowanie
naszego rolnictwa do funkcjonowania w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej. W gminie mamy
dobre gospodarstwa. Sądzę, że mało jest jednak praktycznej i łatwo dostępnej informacji
o tym, co nas czeka już za kilka miesięcy.
Z informacją o Unii Europejskiej musimy ener-

giczniej wychodzić do ludzi – wykorzystując
przy tym wszelkie dostępne media.

Ma Pan na myśli m.in. tygodnik „Życie Nasielska” ?
Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że będzie
on zarówno informować, jak i edukować,
w możliwie najbardziej przystępny sposób.
Wierzę, że gazeta trafi do każdego sklepu na

wsi i do każdego sołtysa - dzięki temu informacje staną się ogólnie dostępne. A tak, korzystając z okazji, pragnę życzyć redakcji udanego
startu i jak największej liczby czytelników.

Panie Burmistrzu dziękuję za rozmowę
– a w imieniu zespołu redakcyjnego „Życia
Nasielska” - za życzenia.
Z Bernardem D. Muchą, burmistrzem
Nasielska rozmawiał Dariusz Panasiuk
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Przyjęto budżet
W piątek, 30 stycznia br., odbyła się XXII sesja Rady Miasta i Gminy w Nasielsku. Debatę zdominowały następujące tematy: służba zdrowia, jakość miejskiej wody i budżet gminy.
Po ustaleniu porządku obrad i przedstawieniu przez burmistrza Nasielska
sprawozdania z jego działań podejmowanych pomiędzy sesjami wiceprzewodniczący Rady A. Królak udzielił głosu radnym. M. Wójciaka
interesowało zorganizowanie spotkania z władzami powiatu w kwestii możliwości utworzenia medycznego centrum diagnostycznego
w budowanym przez starostwo nowodworskie domu pomocy. A. Pająk
pytał o to, czy został podpisany ze starostwem nowodworskim akt notarialny dotyczący budynku przychodni zdrowia, natomiast A. Łapińska
chciała poznać aktualną sytuację nasielskiego SPZOZ. W imieniu wyborców dopytywała również dlaczego pacjenci nie mogą korzystać
z przewozu karetką. J. Jarząbek poprosiła o przedstawienie pełnej
informacji na temat pomocy udzielanej mieszkańcom gminy przez
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Kwestię
budowy dróg w Jaskółowie i Pniewskiej Górce podnieśli sołtysi tych
miejscowości.
B. Mucha, burmistrz Nasielska stwierdził, że na temat zagospodarowania domu pomocy zostanie zorganizowana sesja rady, na którą będą
zaproszeni przedstawiciele władz powiatu i „Caritasu”. W kwestii aktu
notarialnego wyjaśnił; że rozmowy ze starostwem nowodworskim dotyczące treści tego dokumentu nie zostały jeszcze zakończone. Aktualną sytuację SPZOZ omówił dyrektor, K.Krzyżanowski. Zapewniał, że
dokumenty dotyczące podpisania umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia są kompletne, wyjaśnił też, że SPZOZ nie ma obowiązku
zabezpieczać przewozu pacjentom z domu do domu. O pomocy
udzielanej mieszkańcom przez MGOPS mówiła A.Brzezińska, dyrektor
tej placówki.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje
opinie na temat przedłożonego im projektu budżetu gminy na 2004r.
Wszystkie zaopiniowały go pozytywnie. Zgłoszone przez K. Fronczaka,
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu wnioski zmniejszające środki m.in. na ZEAS - o 35 tys.zł, na dodatki mieszkaniowe o 80
tys.zł, oczyszczanie miasta o 50 tys.zł, biblioteki - 50 tys.zł, zwiększyły
tym samym fundusze przeznaczone na drogi, oraz rezerwę ogólną i
celową. Radny M. Wójciak proponował, by pieniądze zamiast na drogi
przeznaczyć na poprawę jakości wody z sieci wodociągowej. Nie był
gołosłowny, jako dowód rzeczowy przedstawił wkład do filtra wodnego,
pokryty czarną substancją. Radna Jarząbek zapewniała, że przedstawiane
na posiedzeniach Komisji Zdrowia badania sanitarne wody prowadzone
przez sanepid nie budzą zastrzeżeń.
Następnie L.Turek, Skarbnik Gminy odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu. Po czym burmistrz, uwzględniając wnioski komisji stałych Rady, zaprezentował projekt budżetu. - Mamy budżet przełomu, ponieważ jest w nim aż 8 mln zł
przeznaczonych na inwestycje, to wyjątkowa sprawa - powiedział.
Podczas dyskusji nad budżetem radny A. Zawadzki mówił o tym, iż
radni kosztują wyborców zbyt dużo, wspomniał też o bezrobotnych.
- Tym razem rąk nie umyję, ale będę zdecydowanie głosował przeciwko temu budżetowi - twierdził.
Na zarzuty radnego B. Mucha, burmistrz Nasielska ostro ripostował przypominając, że A. Zawadzki był w zarządzie dwóch kolejnych kadencji
i miał wpływ na politykę poprzednich władz, np. źle wykonaną stację
uzdatniania wody.
Radni M.Wójciak i A. Wierzchoń optowali za pierwszą, autorską wersją
budżetu. Jednak burmistrz zaakceptował wnioski komisji i przygotował autopoprawkę do swojego projektu. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu
miasta i gminy Nasielsk została przegłosowana większością głosów. Przeciwko jej przyjęciu głosowali: A.Łapińska, M.Wójciak, A.Zawadzki.
Następnie Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia oraz ustalenia wartości 1 punktu w złotych dla pracowników MGOPS w Nasielsku; w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku; w sprawie

wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz zapewnienia
im opieki. Przyjęto także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk; w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk, oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi,
Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie. Ponadto przyjęto także
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. oraz uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla ZGKiM.
Następnie radny D. Leszczyński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac komisji w roku 2003. Po czym
zaprezentował plan działań na rok 2004. Plan ten został przez Radę
zaakceptowany.
Wśród pism skierowanych do Rady znalazły się: pismo prezesa fundacji
"Centrum Ochrony Środowiska" prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie, oraz prośby sołtysów dotyczące budowy
dróg asfaltowych w miejscowościach: Chrcynno- Żabiczyn, Malczyn
- Konary, droga do wysypiska w Jaskółowie. Po wyczerpaniu planowanego porządku obrad rozmawiano jeszcze na temat konieczności
przeprowadzenia badań jakości wody.

SIC

SYLWETKI
Na łamach Życia Nasielska będziemy prezentować Państwu
sylwetki osób, które mają największy wpływ na losy miasta i
gminy. Stały cykl rozpoczynamy od przedstawinia członków
Rady Miejskiej. Sylwetki naszych radnych publikujemy w porządku alfabetycznym.

Krzysztof Fronczak

– Urodził się w 1958r. w Nowym
Dworze Mazowieckim. W 1978 roku,
wraz z żoną Jolantą zamieszkał w
Mogowie gm. Nasielsk.
W tym samym roku ukończył technikum kolejowe w Warszawie. Od tego
czasu jest zatrudniony jako maszynista
w PKP. Wraz z rodziną prowadzi 4ha
gospodarstwo rolne.
Pan Krzysztof po raz trzeci został wybrany na sołtysa w Mogowie. Po raz
drugi zasiada w Radzie Miejskiej, gdzie
pełni funkcję przewodniczącego Komisji
Gospodarki i Budżetu. Jednocześnie wchodzi w skład trzech innych
komisji: Rolnej, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rewizyjnej. Jego pasją
jest polityka oraz historia kolejnictwa. Za swój największy sukces uważa
poprawę infrastruktury w swoim okręgu wyborczym (Mogowo, Siennica, Morgi, Ruszkowo). Jego marzeniem jako lokalnego polityka jest
budowa oczyszczalni ścieków, redukcja bezrobocia na terenie gminy. Z
wejściem Polski do Unii Europejskiej wiąże nadzieje poprawy sytuacji
w rolnictwie.
Pan Krzysztof zapewnia, że jest otwarty na wszelkie problemy i spostrzeżenia mieszkańców. Jako radny i sołtys stara się godnie reprezentować ich interesy.
Jest ojcem 25 letniego syna Piotra oraz dziadkiem rocznego Damianka.
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Pojechał po słupkach
Jesienią ubiegłego roku oddano do użytku zmodernizowany odcinek
drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice. Zadowoleni są kierowcy,

Na własne oczy

Pożar u sąsiada
- Wracaliśmy wieczorem z Warszawy i byliśmy zmęczeni dlatego w
pierwszej chwili myślałem, że to światło lampy odbija się w szybach,
ale kiedy wysiedliśmy z samochodu było już wyraźnie widać, że to
ogień tak buzuje w pomieszczeniach. Z otwartego okna balkonowego
wydobywał się gęsty dym – opowiada pan Stanisław z Popowa.
Popowo Borowe to w miarę zwarta wieś, ale budynek, w którym wybuchł pożar stoi nieco na uboczu. Mieszka w nim rodzina, która przyjeżdża tu tylko na weekendy. Domem opiekują się krewni właścicieli.
Przypadek sprawił, że przejeżdżające tędy we wtorkowy wieczór 27
stycznia br., osoby z pobliskiej miejscowości zauważyły pożar i powiadomiły odpowiednie służby: straż pożarną i policję. Zdarzenie miało
miejsce ok. godz. 21.30.
Mieszkańcy okolicznych domów niczego wcześniej nie zauważyli,
przybiegli dopiero na dźwięk syreny strażackiej. W gaszeniu pożaru
brały udział dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Nasielska i
Psucina. Spaleniu uległy pomieszczenia budynku, ale jego konstrukcja
została nienaruszona. Straty oszacowano na 10 000zł.
- Sprawa jest w toku, ustalenie przyczyny powstania pożaru jak i ocena
zniszczeń jest badana przez biegłych – mówi W. Wołkowicz, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku. (sic)

bo poszerzona jezdnia z dobrą nawierzchnia umożliwia szybszą jazdę, i
piesi, ponieważ mogą poruszać się po chodnikach wyłożonych kostką.
Mają ponadto, dzięki niewielkim wysepkom usytuowanym na jezdni,
możliwość przejścia na drugą stronę, tak jest np. przy banku PKO.
Wysepki ze znakami drogowymi okazały się dla kierowców nowością,
a dla niektórych nawet przeszkodą, którą próbowali staranować. Podobnie zresztą jak słupki, które połączone łańcuchami mają za zadanie
chronić pieszych przed niespodziewanym wtargnięciem na jezdnię.
Otaczają chodniki przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kolejowej. Jest
ich kilkadziesiąt i od czasu zainstalowania wzbudzały spore emocje.
W kilka dni potem jak zostały zamontowane były poobrywane
łańcuchy. Pojedyncze słupki udało się też komuś powyginać, najwyraźniej brakowało mu zajęcia lub próbował się wykazać przed kolegami – mówi pani Wanda. – A od kilkunastu dni niektóre są zupełnie
powyginane, jakby ktoś w nie wjechał samochodem. Kto to teraz
naprawi? –pyta.
Jeśli nie zostanie przez policję ustalony sprawca tego zdarzenia, który
powinien pokryć koszty remontu, będzie musiał dokonać tego właściciel drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. (sic)

KRONIKA
POLICYJNA
8 stycznia w Miękoszynie nieznani sprawcy dokonali kradzieży 400 m
linii energetycznej. Właściciel linii - Zakład Energetyczny Płock wycenił
straty na kwotę ponad 1000 zł.
11 stycznia w Chlebiotkach w wyniku podpalenia spłonęła sterta sprasowanej słomy. Krzysztof W. wycenił stratę na kwotę 1500 zł.
16 stycznia z ogrodzonego terenu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Rejon Wołomin przy ul. Płońskiej w Nasielsku nieznany
sprawca skradł pługo – piaskarkę marki „Kamaz” o wartości 40.000 zł.
Kilka dni później policja odnalazła porzucony pojazd.
18 stycznia w Nasielsku na parkingu przy kościele w Nasielsku nieznani
sprawcy zniszczyli samochód „Polonez Caro”. Drzwi pojazdu zostały
porysowane ostrym narzędziem.
18 stycznia w Mogowie nieznani sprawcy włamali się do budynku
technicznego PKP. Z pomieszczeń obsługi skradziono 2 radiotelefony
oraz magnetofon.

W powiecie...

Nocą z 20 na 21 stycznia nieznani sprawcy dokonali włamania do garażu
remizy OSP w Cieksynie. Złodzieje skradli 140 l paliwa.

Na stanowisku
Mieszkanka gminy Nasielsk, Agata Nowak, została przez zarząd powiatu
nowodworskiego powołana na stanowisko kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz.
Od pięciu lat pracuje w nowodworskim starostwie, ostatnio była przewodniczącą powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na stanowisku kierownika PCPR zastąpiła Annę Kaczmarek,
również mieszkankę naszej gminy, która wygrała konkurs na dyrektora
domu opieki społecznej „Kombatant” w Legionowie. Obu paniom życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.

(sic)

23 stycznia nieznani sprawcy dokonali włamania do domu przy ul. Kolejowej w Starych Pieścirogach. Włamywacze skradli wieżę „Aiwa” oraz
telefon komórkowy. Poszkodowany wycenił straty na kwotę 1500 zł.
27 stycznia w Kątnych nieznani sprawcy dokonali kradzieży 500 m
kabla lnii telefonicznej.
30 stycznia w Nasielsku przy ul. Leśnej został podpalony dom mieszkalny. Nieznani sprawcy wrzucili przez okno do mieszkania butelkę
z płonącą benzyną. Spaleniu uległy panele ścienne oraz wykładzina
podłogowa.
Tego samego dnia podpalony został dom przy ul Piaskowej w Nasielsku.
Nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania butelkę z benzyną. Zniszczeniu uległ dywan oraz umywalka.
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Znów podwyżki cen żywności?
W najbliższych tygodniach zdrożeje pieczywo, makarony
i inne produkty mączne. Zdaniem ekspertów, niektóre z
tych artykułów żywnościowych będą droższe nawet o 30
procent. Podwyżki nie ominą mięsa i wędlin. W tym wypadku jest również przewidywany wzrost cen, na szczęście
dopiero za kilka miesięcy. Koszty produkcji żywca mięsnego będą wyższe z powodu drożejących pasz.
A całą spiralę podwyżek wywołują coraz to wyższe ceny zbóż. Zaczęły one „szaleć” pod koniec ubiegłego roku. I jakoś nie zanosi się na
szybki koniec tego szaleństwa.
Zarówno w Polsce jak i w Europie jest mniej zbóż niż chociażby
w ubiegłym sezonie. Jest
to wymarzona okazja dla
wielkich „rekinów” zbożowych do kombinowania,
sterowania rynkiem i ustalania cen. W tej sytuacji
Agencja Rynku Rolnego
– nawet gdyby bardzo
chciała – nie jest w stanie
ustabilizować rynku.
Na całym tym bałaganie
zarobią giełdowi spekulanci, obracający ziarnem
i właściciele firm, w których jest ono przechowywane. A co z tego mają
przeciętni rolnicy – garby! Większość z nich już
dawno pozbyła się zboża.
Nie zdawali sobie sprawy
z tego, że sprzedają za
wcześnie. Teraz na pewno
żałują. Trudno – stało się.

cena skupu pszenicy wzrosła w porównaniu z październikiem o blisko
23%, a żyta o ponad 24%. W grudniu, w notowaniach tygodniowych
obserwowany był dalszy wzrost cen zbóż. W II dekadzie grudnia 2003
roku średnia cena pszenicy w skupie według danych ministerstwa rolnictwa osiągnęła poziom 655 zł/t, tj. o 11% wyższy niż przed miesiącem i
o blisko 44% wyższy niż rok temu. Przeciętna cena skupu żyta w tym
czasie wynosiła 502 zł/t i była o ok. 3% wyższa niż miesiąc wcześniej
oraz o 45% wyższa niż przed rokiem.
Na krajowych giełdach towarowych w grudniu utrzymywała się przewaga popytu nad podażą zbóż i wysoki poziom cen ziarna, przy niewielkich obrotach. W II dekadzie tego miesiąca za pszenicę konsumpcyjną
w transakcjach uzyskiwano 660-700 zł/t, a za żyto konsumpcyjne 520
zł/t, tj. więcej niż przed miesiącem odpowiednio o ok. 6% i 14%.
Według notowań Reurters’a od początku sezonu 2003/2004 na rynku
europejskim notowany jest bardzo wysoki poziom cen zbóż. W połowie grudnia 2003 roku
na giełdach w Niemczech
za pszenicę konsumpcyjną
w transakcjach natychmiastowych uzyskiwano średnio 196 USD/t (750zł/t), we
Francji 194 USD/t (740 zł/t),
a na Ukrainie 235 USD/t
(896 zł/t). Znacząco niższe
ceny ziarna notowane są
w USA i Argentynie. W
połowie grudnia 2003 roku
średnia cena pszenicy HRW
Nr 2 w portach USA wynosiła 165 USD/t (628 zł/t/t),
a w Argentynie 132 USD/t
(503 zł/t).
Czynniki wpływające na
poziom cen

Poziom
produkcji

Jedno jest pewne – stracimy my, konsumenci. Nasze chude portfele - będą
jeszcze chudsze.
Czekające nas podwyżki
na rynku zbożowym
potwierdzają
analizy,
które opracowali eksperci
– znawcy rynku rolnego.
Ich zdaniem ceny zbóż w
transakcjach giełdowych
będą rosły.
Tymczasem sprawdziliśmy ceny zbóż na targowisku w Nasielsku. We
wtorek kształtowały się one na następującym poziomie: pszenica – 70
zł za kwintal, za żyto prywatne firmy skupujące płaciły 50 zł. W porównaniu z innymi targowiskami ceny ziarna w Nasielsku nie są jeszcze
wygórowane. W wielu innych miejscowościach jest drożej.

Według szacunku GUS
zbiory zbóż w 2003
roku wyniosły 23,4 mln t.
W porównaniu do zbiorów
z 2002 roku były one
niższe o 13%. O głębszym
spadku zbiorów niż przewidywano zadecydowały
mniejsze zbiory mieszanek
zbożowych (3,6 mln t) i kukurydzy (niecałe 1,9 mln t).
W porównaniu do ubiegłego roku były one niższe odpowiednio o 6% i
4%. Zbiory pszenicy wyniosły 7,9 mln t, a żyta 3,2 mln t i były niższe
niż przed rokiem odpowiednio o 15,5% i 17%.

Dariusz Panasiuk

Według ocen Ministerstwa Rolnictwa USA w 2003 roku zbiory zbóż
w Unii Europejskiej wyniosły ok. 184 mln t (w tym 92 mln t pszenicy)
i były o ok. 12% niższe niż przed rokiem. O tak dużym spadku zadecydowały rekordowo niskie zbiory we Francji. W odróżnieniu od Europy
wyższe niż w 2002 roku zbiory zbóż odnotowano w Ameryce. Według USDA produkcja zbóż w USA wyniosła 348 mln t i była o ok. 18%
wyższa niż przed rokiem. Zbiory pszenicy zwiększyły się o 44% do
poziomu 64 mln t.

W listopadzie 2003 roku nastąpiło istotne zwiększenie tempa wzrostu
cen zbóż. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna

ciąg dalszy na str. 8

Prognoza cen rynkowych zbóż

Aktualna sytuacja cenowa
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Znów podwyżki cen żywności?
Zużycie krajowe

Ocenia się, że w sezonie 2003/2004 krajowe
zużycie zbóż może być niższe niż w poprzednim sezonie o blisko 1 mln t (o ok. 3%) i wyniesie 26,8 mln t. Przewidywany spadek pogłowia
trzody chlewnej i bydła rzeźnego, nawet przy

dokończenie ze str. 7

uzupełnienie niedoborów importem ziarna umożliwiających import ziarna z wszystkich
i jego przetworów. Według danych GIORiN kierunków. W ramach tego kontyngentu przew okresie lipiec-listopad 2003 roku sprowa- widziany jest przywóz 600 tys. t zbóż.
dzono do kraju 328 tys. t zbóż i produktów
Wzrost cen zbóż w bieżącym sezonie na
pochodnych, w tym 23 tys. t ziarna pszenicy,
rynku międzynarodowym mógłby natomiast
19 tys. t żyta, 53 tys. t jęczmienia i 29,5 tys. t
zachęcać przedsiębiorców do ich eksportu.
kukurydzy. Według informacji GIJHAR-S pszeW celu przeciwdziałania wywozowi zbóż za
nica sprowadzana była
granicę wprowadzone zostały bariery ochronz Niemiec (blisko 50% imne poprzez zastosowanie opłat wywozowych
portu pszenicy ogółem),
na zboża i produkty przemysłu młynarskiego
Rosji, Francji, Hiszpanii
(w okresie od 28 sierpnia 2003 do 30 kwieti Słowacji, żyto z Białorusi,
nia 2004 roku). Według danych GUS w okresie
Czech i Rosji, jęczmień
lipiec-wrzesień 2003 roku eksport zbóż ogógłównie z Danii, Francji
łem wyniósł zaledwie ok. 10 tys. t.
i Wielkiej Brytanii, a kukurydza z Czech, Słowacji
i Węgier. Nie odnotowano
żadnego przywozu zbóż
i produktów pochodnych
z krajów pozaeuropej- Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuskich. Pomimo tego, że ację podażowo-popytową zespół ekspertów
import zbóż i jego prze- ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż w I
tworów zrealizowany w półroczu 2004 roku mogą ukształtować się na
miesiącach lipiec-listopad następującym poziomie:
jest o 34%
większy niż w
marzec 2004
czerwiec 2004
analogicznym
zł/t
zł/t
okresie 2002 roku, dotychczaso640-670
650-680
we jego tempo może być zbyt Pszenica ogółem
wolne dla uzupełnienia krajowych Pszenica konsumpcyjna*
670-700
680-710
niedoborów do końca bieżącego
Żyto
490-510
500-530
sezonu. W związku z tym, w celu
ułatwienia przywozu zbóż z za- *dotyczy przewidywanych cen w transakcjach giełdowych
granicy podjęta została decyzja
o konieczności wprowadzenia
Opracowano na podstawie materiałów
bezcłowych kontyngentów,

Prognoza cen skupu
do czerwca 2004 roku

wysokiej produkcji drobiu spowoduje, że paszowe zużycie zbóż może zmniejszyć się (o
ok. 4%) do poziomu 16,9 mln t.

Handel zagraniczny
W bieżącym sezonie 2003/2004 rynek zbóż
kształtuje się pod wpływem przewagi popytu
nad podażą, w związku z czym, przywrócenie
równowagi rynkowej będzie możliwe poprzez

Z psami do lasu
Na terenie gminy Nasielsk działają dwa schroniska dla bezdomnych zwierząt: w Chrcynnie
i w Krzyczkach. Schronisko w Chrcynnie
funkcjonuje od 2002r., na blisko 9 ha terenu.
W lesie, w jednym ze schronów działa fundacja
„Centrum Ochrony Środowiska” prowadząca
schronisko dla bezdomnych zwierząt. To
właśnie z nią gmina Nasielsk, w październiku
2002r., podpisała umowę na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.
Od tego czasu zmieniło się wiele, chociaż umowa ciągle jeszcze obowiązuje. Przede wszystkim zmienił się skład fundacji, z pierwszych jej
założycieli zostały już tylko dwie osoby, m.in.
K. Łukaszewicz. Obecnie jest on jednocześnie
prezesem fundacji i kierownikiem schroniska.
Zmieniła się także atmosfera wokół tego
schroniska, które na początku budziło spore
nadzieje mieszkańców. Niestety, najpierw
zaczęły się konflikty i wzajemne podejrzenia
wśród członków fundacji, a potem okazało się,
że jednak najważniejszy jest zysk. A schronisko
ma podpisane umowy z kilkoma gminami, co
daje określone środki finansowe na jego funkcjonowanie, ponadto są sponsorzy troszczący
się o zwierzęta oraz o to by schronisko w ogó-

Agencji Rynku Rolnego.

le przetrwało. I jest Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami, które
zainteresowało się losem przebywających tu zwierząt. Jego raporty
nie są zbyt wesołe, wskazują na
wiele uchybień i zaniedbań, m.in.
brak należytej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, złe warunki sanitarne, zbyt duża liczba
psów w boksach. Na 56 psów
znajdujących się w schronisku,
14 jest z gminy Nasielsk. To ważne
ponieważ gmina musi płacić za
każdy dzień pobytu zwierzęcia
– 6 zł.
- Staramy się o to, by była jak największa liczba adopcji naszych
zwierząt, dlatego ich liczba systematycznie
maleje - zapewnia B. Ruszkowski z nasielskiego
UM. - Schronisko jest ciągle w trakcie rozbudowy i widać już poprawę panujących w nim
warunków - dodaje.
Co prawda z zarzutami Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami K. Łukaszewicz się nie zgadza
i odpiera je twierdząc, że wiele zaleceń pokontrolnych już zostało zrealizowanych. Jednak
przedstawiciele TOnZ wystosowali do urzędów
gmin pisma, w których kreślą tragiczną sytu-

ację zwierząt przebywających w Chrcynnie.
W niektórych gminach niedługo odbędą się
przetargi na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom, być może więc taka akcja odniesie skutek. W najbliższym czasie gminę
Nasielsk również czeka przeprowadzenie takiego przetargu, radni na ostatniej sesji podjęli
już stosowną uchwałę. Możliwe jest też inne
rozwiązanie... utworzenie schroniska tylko dla
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy.

CIS
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SAPARD – coraz mniej czasu
Rolnicy, którzy chcą jeszcze skorzystać z dofinansowania
swoich inwestycji pieniędzmi z Programu SAPARD muszą
się pośpieszyć. Jak nas poinformowano w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową (w ramach Działania 2
– Inwestycje w gospodarstwach rolnych) upływa 20 lutego
tego roku.

9

Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich.
Do tej pory rolnicy złożyli ponad 9100 wniosków o pomoc finansową
z programu SAPARD.
Najbardziej zaradni okazali się rolnicy z Mazowsza, którzy przygotowali
blisko 2500 wniosków.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

Powód? Wstępne szacunki
pokazują, że Polska wykorzystała już przyznane jej środki
finansowe przeznaczone na
SAPARD.
Jeżeli ktoś ma już komplet
dokumentów, to niech nie
zwleka i jak najszybciej pędzi
z papierami do oddziału regionalnego ARiMR w Warszawie.
Program SAPARD został
uruchomiony w 2002 roku.
Rolnicy mieli niby dużo czasu
na przygotowanie niezbędnej
dokumentacji. Niby – ponieważ wszystko zależy od rodzaju inwestycji. W wypadku
zakupu maszyn rolniczych
albo ciągnika – to rzeczywiście wystarczająco dużo czasu
.Jednak w przypadku inwestycji budowlanych - to wcale nie
jest tak wiele na uporanie się z
biurokracją i zebranie wszystkich wymaganych papierów,
no i oczywiście na uzbieranie
wystarczającej gotówki, żeby
inwestycję zrealizować. Nic więc dziwnego, że dla niektórych rolników
informacja o zbliżającym się końcu SAPARD-u, spada jak grom z jasnego nieba. Niewielu rolników, zainteresowanych SAPARD-em, znało
lutowy termin. W Agencji wszyscy są przejęci przygotowaniami do
powitania Unii Europejskiej, że jej kierownictwo zapomniało o wcześniejszym poinformowaniu rolników. Oficjalny komunikat w tej sprawie
ARiMR opublikowała dopiero w ubiegłym tygodniu. Czytamy w nim: Z
perspektywy 19 miesięcy od momentu uruchomienia Programu SAPARD
w Polsce można stwierdzić, że jego realizacja przebiega nie tylko zgodnie
z założeniami i oczekiwaniami zainteresowanych stron, ale znacznie je
przewyższa. Świadczy o tym bardzo duże zainteresowanie wśród beneficjentów oraz liczba złożonych wniosków. W związku ze zbliżającym się
terminem akcesji Polski do Wspólnot Europejskich oraz przewidywanym
w najbliższym czasie osiągnięciem zakładanego poziomu wykorzystania
środków finansowych konieczne jest zakończenie przyjmowania wniosków o pomoc finansową w ramach Programu. Wyjaśnienie to zapewne
nie ucieszy rolników, którzy dopiero teraz rozpoczęli starania o dofinansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach.
Rolnicy mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową w ramach
programu SAPARD od 17 lipca 2002 roku, co oznacza ponad półtoraroczny termin przyjmowania wniosków do tego Działania – tak całą
sprawę komentuje, w przesłanym do naszej redakcji piśmie, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pomoc
finansowa na przedsięwzięcia m.in. w zakresie poprawy przetwórstwa i
marketingu artykułów rolnych, różnicowania działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich oraz na inwestycje w gospodarstwach rolnych
będzie udzielana między innymi w ramach Sektorowego Programu

Standaryzacja przez Internet
Fundacja „Europa i Samorządność” wspólnie z samorządami lokalnymi
rozpoczęła powszechną akcję edukacyjną na temat wprowadzania
jakości handlowej owoców i warzyw, czyli standaryzacji. Znakowanie
owoców i warzyw oraz stosowanie standardów jakości handlowej to
konieczność, jaką wymusi na polskich producentach wspólny europejski rynek. Pomimo obowiązywania od stycznia 2004 roku ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tylko nieliczni
producenci stosują jej zapisy
w praktyce.
Szczegółowe zasady standaryzacji opracowane przez
ekspertów Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, zamieściła na
swoich stronach internetowych
Fundacja Europa i Samorządność. Pod internetowym adresem www.fundacja.europa.pl w
dziale standaryzacja owoców
i warzyw można znaleźć pełną
informację na temat stosowania norm jakości handlowej
i znakowania poszczególnych
owoców i warzyw.

Anna Maliszewska
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY luty 2004
W drugiej połowie lutego już można przystąpić do zakładania ciepłego inspektu. Na początku miesiąca do 6 można jeszcze siać, pikować
i przesadzać rośliny w szklarniach lub na parapetach okiennych. Wtedy
również rozpoczynać pędzenie roślin cebulowych i warzyw.

w kwadrze korzenia, w drugiej kolejności w kwadrze liścia, w trzeciej
owocu. Rośliny owocowe, kwiatowe najlepiej wysiewać przed pełnią w
kwadrze owocu . Przesadzać kwiaty i rozsadę najlepiej do 6 i po 20 w
dniach zaznaczonych jako korzystne. Dosyć korzystna również kwadra
korzenia od 8 do 12 lutego.
Cięcie drzew w lasach z przeznaczeniem na opał,
sprzęty najlepiej przeprowadzać od 6 do 20 , z kolei
drewno budulcowe pozyskiwać lepiej w okresie
przybywania Księżyca, szczególnie przed pełnią
do 6 i po 28.
Nawozić pola, łąki obornikiem, kompostem, zakładać inspekty najkorzystniej w kwadrach uprawy
(linia przerywana).
Ubijać zwierzęta najlepiej do 6 i po 20, szczególnie
25 i 26.
Kury, indyki, gęsi, kaczki na ekologiczny wyląg
piskląt nasadzać najkorzystniej od 1 do 5 i po 28.
Klacze puszczać do ogierów do 6 i po 28. Szczególnie dobre dni to 3 i 4 oraz 21 i 22, unikać dni
wykreślonych.
Prace w pasiekach wykonywać najlepiej od 7 do 19,
szczególnie od 13 do 19.

Zbigniew Przybylak

OBJAŚNIENIA SYMBOLI
GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sadzenia, wykonywania przetworów.
Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.
RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze
do wędkowania i połowu ryb.
RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do wędkowania i połowu ryb.
Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas
do sadzenia, siania, zbiorów roślin liściowych, w
drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu
i korzenia.

W przydomowym ogródku, na działce, cięcia prześwietlające drzew
i krzewów, usuwanie suchych pędów malin, obcinanie pnączy, cięcie żywopłotów i winorośli, przygotowanie podłoża w cieplarniach,
prowadzić najlepiej w dni bezmroźne, w czasie ubywania Księżyca
(od pełni 6 do nowiu 20 ), brak linii i linia przerywana. Karczowanie
drzew przeprowadzać najlepiej w okresie przybywania Księżyca do 6
i po 20.
W kwadrze uprawy (podobnie jak w styczniu) po oskrobaniu pni
z łuszczącej się kory można je bielić wapnem zmieszanym z gliną i krowieńcem, także zakładać opaski na drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy
też można osłaniać drzewka przed nadmiernym ogrzaniem od strony
południowej papierem falistym lub deską.
Przed pełnią w kwadrze owocu warto już wysiewać nasiona roślin,
z których pragniemy otrzymać wczesną rozsadę. Rośliny liściowe, np.
kapustne, najlepiej wysiewać po nowiu w kwadrze liścia. Rośliny korzeniowe, które plonować będą jeszcze w tym roku wysiewać najlepiej

Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza
najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbiorów
roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas
do siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne,
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących nad ziemią.
Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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PRZEPOWIEDNIE LUDOWEJ METEOROLOGII

Słońce wędruje przed zimnym znakiem
Wodnika do 19. O godz. 8.51 tego dnia
trafia do wilgotnego i chłodnego pasa Ryb.
Luty 2004 roku będzie zapewne, podobnie jak luty 2003, dosyć ubogi w opady.
Miesiąc według dawnych reguł powinien
być również dosyć mroźny. Zimna, stosunkowo bezchmurna, choć
zapewne również wietrzna aura, przeważa z dwu pierwszych dekadach.
Na początku miesiąca sporo dni może być ładnych, pogodnych
i mroźnych, zwłaszcza w nocy. Między 6 i 10 więcej chmur, przelotnych opadów śniegu, zawiei, zwłaszcza w górach. Potem stopniowo dni pogodnych przybywa. Spadki temperatur nocą mogą
być jeszcze dosyć znaczne. Ponowne pogorszenie pogody więcej
opadów na przełomie drugiej i trzeciej dekady. Na początku trzeciej dekady możliwa odwilż, silne wiatry. Potem zmiennie, wietrznie
i dosyć chłodno, nieprzyjemnie. Stopniowo przybywa ładnych dni.
Prognoza dodatkowa: Obserwujemy pogodę na początku Wielkiego
Postu w okolicach 25 lutego. Jeżeli pojawiają się wtedy deszcze i niże
mogą być one zwiastunem wilgotnej, mokrej wiosny. Słoneczna, sucha
aura zapowiada wiosnę suchą.

STAROPOLSKA METEOROLOGIA

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo potrwa zima, to rzecz
niewątpliwa.

PRZYSŁOWIA

Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
Luty pokazuje swoje gluty ( sople lodu).

Gromnica - zimy połowica...

Według meteorologii ludowej prognozy odnośnie drugiej połowy zimy
pozwala stawiać obserwacja pogody na początku lutego. Wróżebne
znaczenie miała cała pierwsza dekada. Jednak najważniejsze były przepowiednie stawiane w dniu drugiego lutego w wielkie święto kościelne,
zwane w tradycji ludowej świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Panowało powszechne przekonanie, że gdy jest mroźno w ten dzień
zima jeszcze potrwa i na dodatek będzie śnieżna. Znane były przysłowia:
„Gromnice jasne i czyste, zima potrwa zaiste”.
„Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę, większych, jak były mrozów,
czyni lice”.

UZDRAWIAJĄCE KURACJE NATURALNE
Ciepłe okłady z lnu na zatoki.
Medycyna domowa zna wiele sposobów łagodzenia bólu zatok. Najpopularniejsze są różne
ciepłe okłady m.in. z nasion lnu ( siemienia
lnianego).
Dwie łyżki siemienia lnianego zalać około pół szklanki wrzątku.
Odstawić na godzinę. Potem napęczniałe, pełne śluzu nasiona lekko
podgrzać i ciepłe rozsmarować na ściereczce lnianej, gęstej gazie lub
włożyć do woreczka płóciennego. Położyć się na tapczanie i ciepły,
prawie gorący okład przyłożyć do czoła. Trzymać przez co najmniej
kilkanaście minut. By nie dopuścić do zbyt szybkiego wychłodzenia
warto okład dodatkowo przykryć szalem, ręcznikiem itp.

Z.PRZYBYLAK

HOROSKOP
BARAN (21.3-20.4)

WAGA (24.9-23.10)

Obowiązki i nawał w pracy w tym tygodniu zmniejszy się. Większą
wagę przywiąż do obowiązków domowych. Pamiętaj o rodzinie, może
wybierzcie się na wycieczkę.

W pracy, jeżeli nie zadbasz o swoje sprawy, to możesz stracić szansę
na sukces, więc weź się szybko do roboty! A dzięki temu …nagły
dopływ gotówki i będziesz mógł kupić sobie coś ładnego, na co długo
czekałeś.

BYK (21.4-20.5)
Są ferie- nareszcie! Czeka Cię bardzo miła podróż, podczas której
poznasz wielu sympatycznych ludzi. Ale nie zapominaj o starych znajomościach. W rodzinie może nie być za dobrze i pamiętaj o ciepłej
czapce.

SKORPION (24.10-22.11)
Czeka Cię przeprowadzka lub wielki remont w mieszkaniu, na który tak
długo czekałeś. Ktoś Cię bardzo lubi, a Ty go nie dostrzegasz, więc miej
oczy szeroko otwarte.

BLIŹNIĘTA (21.5-21.6)

STRZELEC (23.11-21.12)

Pracuj ciężko, a w zamian dostaniesz zasłużone wynagrodzenie. A po
ciężkiej pracy wybierz się na urlop. Uważaj na siebie, ponieważ możesz
mieć problemy ze zdrowiem.

W tym tygodniu można nazwać Cię prawdziwym szczęściarzem! W
miłości same sukcesy, w szkole i w pracy również. A lekarza w najbliższym czasie nie odwiedzisz. Ktoś szykuje Ci niespodziankę.

RAK (22.6-22.7)

KOZIOROŻEC (22.12-20.1)

Czeka Cię zawód miłosny, ale głowa do góry- masz przyjaciół , z
którymi możesz porozmawiać, a oni Cię na pewno wysłuchają i
dobrze doradzą. Nie zaszkodzi zrobić sobie małą przerwę od codzienności.

Po nieudanym związku, przyjdzie czas na wiele przemyśleń. Może
dojść do tego, że zmienisz wiele poglądów. Przyjaciele i rodzina nie
zostawią Ciebie w potrzebie. Pod koniec tygodnia dopadną Cię kłopoty
finansowe.

LEW (23.7-23.8)

WODNIK (21.1-19.2)

Stosunki w rodzinie w tym tygodniu będą bardzo dobre, czego nie można powiedzieć o relacjach z przyjacielem. W pracy małe komplikacje. A
w sprawach sercowych najważniejsze jest teraz zrozumienie.

W nadchodzących dniach, ktoś z rodziny będzie potrzebował Twojej
pomocy, nie zaniedbaj go. W pracy szef zauważy, że z dużym poświęceniem wypełniasz swoje obowiązki. Na pewno będzie Ci to wynagrodzone.

PANNA (24.8-23.9)
Czeka Cię niesamowity związek z kimś kogo bardzo dobrze znasz.
Szykują się miłe wyjazdy w drugi weekend lutego. Pamiętaj aby nie
wydać zbyt dużej sumy pieniędzy, bo przed Tobą inne, ważne wydatki.

RYBY (20.2-20.3)
W tym tygodniu odczujesz nagły przypływ energii. Ktoś Cię doceni,
więc dostaniesz awans. Ale wciąż przykładaj się do pracy. Bądź tolerancyjny i wyrozumiały. Nie zapomnij o rodzinie.
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NASIELSKIE STUDNIÓWKI
Na sto dni przed egzaminem dojrzałości uczniowie nasielskich szkół średnich bawili się na prawdziwych,
przygotowywanych od wielu tygodni balach.

Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych wraz ze swoimi gośćmi bawili się na studniówce 24 stycznia br., w hali sportowej we Winnicy. W imprezie uczestniczyło 84 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi.

Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego zorganizowali
swój bal studniówkowy w Legionowie. Odbył się on
17 stycznia br., a wzięło w nim
udział 94 maturzystów oraz zaproszeni przez nich goście.
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Karnawał w szkole
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PODZIĘKOWANIA

17 stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Dębinkach
odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów, która
została zorganizowana
przez Komitet Rodzicielski
i nauczycieli.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – XII
Finał przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w
Nasielsku

Największa atrakcją imprezy była loteria fantowa,
którą wspólnie z uczniami
przygotowały nauczycielki: Marianna Chmiel i Bożena Pietrzak. Niska cena
losów, a przede wszystkim
chęć wygrania atrakcyjnych nagród sprawiły, że
losy rozeszły się w błyskawicznym tempie. Dzieci były bardzo zadowolone z wygranych,
m.in.: słodyczy, napojów, książek, plecaków, siodełek rowerowych,
maskotek i przyborów szkolnych.

- właścicielom marketu „Merkury”,

składa serdeczne podziękowania
za pomoc w zorganizowaniu XII
Finału WOŚP, sponsorom:

Pieniądze uzyskane z loterii zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla szkoły.
Cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje
wszystkim darczyńcom: G. Budek, T. Suwińskiej,
A. i L. Jankowskim, A Menich, M. i M. Szostak, A.
Ziemińskiemu, K. Czachorowskiemu, K. Frąckiewiczowi.
Organizatorzy

SPORT

SPORT

SPORT

Piłka nożna

- państwu Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim,
- państwu Pawłowskim,
- dyrekcji przedszkola w Nasielsku,
- Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku,
- Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury,
- Restauracji „Stary Młyn”.

Szef Sztabu WOŚP
przy LO Nasielsk
Robert Parzonka

Nasielski Ośrodek Kultury
dziękuje
Panu Januszowi Konerbergerowi
za okazaną pomoc.

SPORT

SPORT

SPORT

Tenis stołowy

Halowy sukces Żbika

Mistrzostwa Szkolnego Związku
Sportowego

Przygotowując się do wiosennej rundy
rewanżowej, piłkarze nasielskiego Żbika
uczestniczą w turniejach halowych. Pod
koniec stycznia wzięli udział w silnie obsadzonym turnieju w Mławie z udziałem
drużyn z III i IV ligi.

W nasielskiej hali sportowej odbył się gminny, drużynowy turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięły reprezentacje szkół z gminy
Nasielsk.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

Drużyny podzielone na dwie grupy po
pięć zespołów w każdej, rozegrały pomiędzy sobą mecze każdy z każdym.
Zwycięzcy grup spotkali się w finale.
Pozostałe zespoły grały w grupach, w
kolejności zajętych miejsc, o miejsca 3, 5, 7, 9.

dziewczęta – kl. I–IV Szkoła Podstawowa z Nuny (Marta Rucińska,
Karolina Walczak). Klasy V-VI Szkoła Podstawowa z Cieksyna (Karolina
Ropielewska, Angelika Wierzbowska). Gimnazja - ZS nr3 Cieksyn(Magda Liwska, Grażyna Moczydłowska).

Piłkarze Żbika grający w I grupie pokonali Spartę Brodnica 2:1, Borutę
Kuczbork 4:0, Błękitnych Raciąż 4:1, oraz zremisowali z MKS Mława 2:
2 i z dorobkiem 10 punktów zajęli 1 miejsce w grupie. W finale spotkali
się ze zwycięzcą grupy II KS Łomianki.
W meczu finałowym padł remis 1:1. Dopiero rzuty karne zadecydowały
o zwycięstwie - górą byli Nasielszczanie wygrywając 3:2. Miejsce trzecie zajął MKS Mława pokonując Narew Ostrołęka 3:1.
Królem strzelców został zawodnik Żbika Rowland Eresaba, a Krzysztof
Prusinowski uznany został najlepszym bramkarzem turnieju.

MS

Chłopcy - kl.I-IV Szkoła Podstawowa w Nasielsku (Adrian Żyła, Adam
Jasiński, Artur Skoroszewski). Kl. V-VI ZS nr1 Nasielsk (Mateusz Niedzielski, Sebastian Rejchel). Gimnazja- SZ nr3 Cieksyn (Arkadiusz Ziemiński,
Robert Ołtarzewski)

Powtórka w Leoncinie

Zwycięzcy turnieju gminnego szkół podstawowych wzięli udział w
turnieju powiatowym w Leoncinie. W turnieju tym nastąpiła powtórka
z Nasielska. Wszyscy nasi reprezentanci zwyciężyli i zakwalifikowali się
do turnieju rejonowego który odbędzie się 1 marca w Piasecznie. Natomiast turniej powiatowy klas gimnazjalnych odbędzie się 17 lutego w
Nasielsku.
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Skorzystaj z pomocy
Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą liczyć na pomoc
specjalistów Poradni Terapii Uzależnień.

Poradnia funkcjonuje od 01.01.2004 r. w strukturach Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Poradnia czynna:
Poniedziałek 12.00 - 20.00, Wtorek 8.00 - 16.00,
Środa 8.00 - 14.00, Czwartek 9.00 - 20.00, Piątek 8.00 - 12.00
ul. Warszawska 50, tel. (023) 6930250
Wszystkie świadczenia udzielane w poradni są bezpłatne.
Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kino NIWA ZAPRASZA
06-08 luty godz. 18.00

„Dark Water”

Honogurai mizu no soko kara (Japonia, 2002); Horror; czas 101 min
Treść
Yoshimi Matsubara walczy
o prawo do sprawowania opieki
nad swoją pięcioletnią córką,
z którą mieszka w ponurym,
wilgotnym budynku w Tokyo.
Niepewna siebie i niespokojna
o przyszłość córki, zaczyna być
nękana wizjami cieknącej po
ścianach wody oraz obrazem ducha dziewczynki, która zaginęła
w tym budynku kilka lat wcześniej w tajemniczych okolicznościach. Yoshimi rozpaczliwie
stara się zapanować nad strachem,
ale przerażające wizje zaczynają
układać się w koszmar, przed którym będzie próbowała uchronić siebie
i córkę.

MIEJSCE NA REKLAMĘ
TWOJEJ FIRMY
ZADZWOŃ !
023 691 23 43

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w stanie surowym 250m2. Nasielsk ul. 11
Listopada. tel. 0609 220 270
Zostań konsultantką AVON tel. 0604 337 414
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MALI TANCERZE

„Człowiek jest tyle wart,

25 stycznia 2004 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się koncert
taneczny przygotowany przez studio „Dancing Stars” z Pomiechówka.
Zapewne większość mieszkańców naszego miasta nie wie, że studio
prowadzi również zajęcia w Nasielsku.

ile jest w stanie ofiarować drugiemu człowiekowi”

OTWARTE SERCA

Słowa te niosą ze sobą przesłanie, na które odpowiada wielu ludzi. W dzisiejszym świecie wiele osób i rodzin potrzebuje pomocy. Szczególnie
ważna i cenna jest ta, bezinteresowna.
W niesienie pomocy potrzebującym angażują się członkowie Akcji
Katolickiej w Nasielsku z Panią Prezes Haliną Kamińską. To oni zorganizowali imprezę choinkową, podczas której rozdawano paczki dla dzieci
z rodzin potrzebujących wsparcia.
Członkowie Akcji Katolickiej z własnych funduszy zakupili i przygotowali poczęstunek dla 215 dzieci. Paczki zakupiono za wcześniej
zarobione pieniądze. Podobnie jak w poprzednich latach dzieci zostały
również obdarowane jogurtami, które pozyskali nasi księża wikariusze
z księdzem prałatem Kazimierzem Śniegockim na czele.
Uroczystość choinkową poprzedziły jasełka, w których postacie znane
z bajek oddały pokłon małemu Jezusowi. Program zaprezentowany
przez uczniów szkół podstawowych - z Nasielska i Popowa, przygotowany został pod kierunkiem katechetki Teresy Wrońskiej. Z dużym
zainteresowaniem obejrzały go dzieci i ich rodzice.

Właśnie tego dnia mieliśmy okazję podziwiać dokonania najmłodszej
grupy tancerzy. Koncert był zorganizowany z okazji święta Babci
i Dziadka, ale wśród widzów była również spora grupa rodziców. Zebraną publiczność przywitał dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, Adam
Stamirowski. Koncert prowadziła Krystyna Gałczyńska. W programie
zobaczyliśmy klasyczne tańce towarzyskie i nowoczesne. Pomysłodawczynią i założycielką „Dancing Stars” jest Maria Czajkowska, która
odnosi sukcesy w tańcu towarzyskim w parach. Prowadzi zajęcia w
Pomiechówku już od pięciu lat. Nasielska grupa powstała we wrześniu
ubiegłego roku. Przez pierwsze trzy miesiące z grupą pracowała Patrycja
Majewska. Obecnie zajęcia prowadzą Anna Stachowska i Anna Szczodry. W Nasielskim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia dla trzech grup:
młodszej (klasy I-III szkoły podstawowej), starszej oraz aerobik.
Właśnie najmłodsza grupa wystąpiła 25 stycznia w Kinie „Niwa”. Swoje
umiejętności taneczne prezentowało pięć dziewczynek i jeden chłopiec. Młodzi wykonawcy włożyli wiele serca w swój występ, z zapałem
obserwowali też popisy starszych koleżanek. Wszystkie dzieci miały
piękne kostiumy. Dla dzieci koncert był bardzo ważnym wydarzeniem.
Występowały przed swoimi bliskimi i chciały wypaść jak najlepiej. Zebrani w sali Kina „Niwa” docenili ich starania. Ten koncert to pierwszy, ale
nie jedyny sukces nasielskiej grupy.

Dzięki życzliwości Bernarda Muchy Burmistrza Nasielska, dzieci z najbardziej odległych miejscowości zostały odwiezione do domu specjalnie
wynajętym autokarem.

Martyna Pielecka

Ewa Kamińska

Organizatorzy mają nadzieję, że podobną imprezę uda się przygotować
również w przyszłym roku.

