PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

ale przynajmniej dowiemy się
czy nie jesteśmy chorzy

Nasielsk przystąpił
do projektu 400 miast
BANANY TYLKO
DLA BOGACZY?

... a osądzą nas w Pułtusku
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Życie Nasielska

Polski Projekt 400 Miast - wyzwanie w dziedzinie profilaktyki
C
horoby układu krążenia są głównym problemem zdrowotnym Polaków. Badania
epidemiologiczne wykazują, że przedwczesna
umieralność z powodu zawałów serca i udarów
mózgu w Polsce jest od 1,5 do 3 razy wyższa niż
w krajach Unii Europejskiej. Pomimo sukcesów w
zakresie poprawy standardów leczenia, które odnotowano w ostatnich 10 latach, trudno mówić
o rozwiązaniu problemu. Okazuje się, bowiem,
że szybko postępujące przemiany społeczno
- gospodarcze trwające od początku lat 90-tych
sprawiły, że poprawa dotyczy przede wszystkim
społeczności dużych aglomeracji, o wyższym niż
średni statusie majątkowym. Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne oraz dane Głównego Urzędu
Statystycznego wskazują, że najgorsza sytuacja
epidemiologiczna dotyczy mieszkańców małych
miast i wsi, osób o niskim statusie ekonomicznym
i społecznym oraz mężczyzn w średnim wieku. Z
tego powodu, w ramach Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego na lata 2003-2005, jako jedno z
głównych zadań w zakresie profilaktyki wyznaczono poprawę sytuacji w tych środowiskach.

Ogłoszony konkurs Ministerstwa Zdrowia na realizację programu profilaktyki chorób układu krążenia w środowiskach małomiejskich i wiejskich
wygrał wieloośrodkowy projekt zespołu autorów
Akademii Medycznej i Akademickiego Centrum
Klinicznego w Gdańsku. W działania związane z
realizacją tego przedsięwzięcia zaangażowane są
wiodące ośrodki z innych uczelni medycznych
i instytutów naukowo - badawczych z terenu
całej Polski. Realizacja zadania nazwanego Polskim Projektem 400 Miast przewidywana jest w
latach 2003 - 2005. PP400M jest olbrzymim
programem interwencyjnym adresowanym
do mieszkańców małych miast (do 8 tysięcy
mieszkańców) i otaczających je wsi. W całej
Polsce w takich miastach, a jest ich 418, mieszka
około 2,5 miliona osób. Istotnym elementem
projektu jest szczegółowe monitorowanie
efektów interwencji. Ocena sytuacji wyjściowej
oraz skutków podjętych działań będzie polegała
na wykonaniu szeregu badań z zastosowaniem
metody reprezentatywnej. Zgodnie z postulatami
zawartymi w deklaracji Rady Unii Europejskiej z
2002 roku Heart Plan for Europe ważną częścią
projektu będzie także ocena kosztowa prowadzonych działań, która pozwoli wskazać rozwiązania
najkorzystniejsze w polskich warunkach.
Warunkiem sukcesu każdego programu zdrowotnego jest odpowiednie zaangażowanie społeczności, do której jest adresowany. Nie można
tego osiągnąć bez stosowania nowoczesnego
marketingu społecznego. Dlatego Polski Projekt
400 Miast nie ogranicza się do jednorazowej
interwencji medycznej. Stanowi on przede
wszystkim wsparcie w zakresie organizacyjnym i merytorycznym dla władz lokalnych w
ich działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia
społeczności, które reprezentują.
Polski Projekt 400 Miast składa się z kilku nawzajem uzupełniających się modułów. Interwencja
medyczna będzie polegała na przeprowadzeniu
w każdym mieście w czasie jednego tygodnia
przesiewowych badań ciśnienia tętniczego, po-

ziomu lipidów i glukozy w surowicy krwi. Badanie
dla mieszkańców będzie dobrowolne i nieodpłatne. Głównym celem badań przesiewowych jest
poprawa wykrywalności nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz zespołu metabolicznego. Ponadto bardzo ważnym elementem
PP400M jest edukacja nowo wykrytych chorych.
Osoby te zostaną zaproszone do wzięcia udziału w
nowoczesnych programach edukacyjnych.

Interwencja społeczna z zastosowaniem nowoczesnych metod marketingu społecznego
ma za zadanie zapoznanie mieszkańców z
Projektem oraz zachęcanie do wzięcia udziału
w proponowanych badaniach przesiewowych.
Równie ważnym elementem jest działanie na
rzecz zdrowego stylu życia poprzez rzucanie
palenia, podejmowanie rekreacyjnej aktywności
fizycznej i przyjęcie zasad zdrowego odżywiania.
Adresatem interwencji społecznej są osoby zdrowe, jak i cierpiące na choroby układu krążenia.
Efektem interwencji społecznej ma być podniesienie wiedzy mieszkańców na temat czynników
ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz korzyści ze
stosowania aktywnej profilaktyki.
Moduł antytytoniowy będzie uzupełnieniem
kampanii „Rzuć palenie razem z nami” autorstwa prof. W. Zatońskiego. Poza działaniami
bezpośrednio skierowanymi do palących i
zagrożonych nałogiem przewiduje się również
stworzenie lokalnych środowisk wsparcia dla
propagowania „niepalenia” i zdrowego stylu
życia. Jest to szczególnie ważne wobec dzieci i
młodzieży, dlatego drugim elementem modułu
będą działania edukacyjne adresowane do dzieci
przeprowadzane na terenie szkół.
W realizację Polskiego Projektu 400 Miast zaangażowani są przedstawiciele uczelni medycznych
i instytutów naukowo - badawczych z Gdańska,
Warszawy, Poznania, Łodzi i Krakowa. Honorowy
patronat nad Projektem objęli: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Prymas Polski Ksiądz Kardynał
Józef Glemp, Minister Zdrowia Leszek Sikorski oraz
Przewodnicząca KRRiTV Danuta Waniek.

Jesienią 2003 roku przeprowadzono badanie pilotażowe. Jego celem było „przetestowanie” głównych
założeń programu, w tym elementów interwencji
medycznej i społecznej. Ponadto wypracowano
optymalne sposoby współpracy z władzami lokalnymi i mieszkańcami miasteczek. Pilotaż PP400M
zrealizowano w 8 miastach województw: pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.
Obecnie trwają intensywne przygotowania do
rozpoczęcia projektu na terenie całego kraju. W
roku 2004 przewidziano realizację programu w
województwach: małopolskim, mazowieckim,
wielkopolskim i śląskim.

lek. med. Monika Nowalińska
Rzecznik PP400M

Projekt 400 Miast
w Nasielsku
Mieszkańcy Nasielska będą mogli skorzystać z
dobrodziejstw „Projektu” między 28 czerwca i
2 lipca tego roku. W tych bowiem dniach, w tutejszej przychodni zdrowia przy ulicy Sportowej
będzie można wykonać bezpłatnie badanie ciśnienia tętniczego oraz sprawdzić poziom lipidów i
glukozy w surowicy krwi. Projektem zostanie
objętych 300 mieszkańców naszej gminy. Przewiduje się przebadanie 60 osób dziennie.
O szczegółach przedsięwzięcia dyskutowano w
ubiegłym tygodniu, podczas posiedzenia komisji
Rady Miasta oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele jednostki koordynującej ogólnopolski program zdrowotny „Polski Projekt
400 Miast”.
Decyzję o przystąpieniu gminy Nasielsk do
programu podjęła Rada Miejska w marcu tego
roku.

Dariusz Panasiuk
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Powiat w Nowym Dworze - Sąd w Pułtusku
O
d kilku ładnych lat z Nowym
Dworem Maz. łączą Nasielsk już
nie tylko dobrosąsiedzkie stosunki,
ale granice wspólnego powiatu.
A co za tym idzie także szereg instytucji, w których nasielszczanie mogą
załatwiać swoje sprawy: Urząd Skarbowy, ZUS. Podobnie jest w przypadku
funkcjonowania placówek podlegających na mocy ustawy powiatowi
– np. szkolnictwo średnie, kwestie osób
bezrobotnych (urząd pracy), i wiele
innych. Nawet nasielscy policjanci
podlegają Komendzie Powiatowej
Policji w Nowym Dworze Maz. Dla ustalenia jakiegoś porządku wypadałoby
więc, żeby w zakresie sądownictwa,
ksiąg wieczystych oraz prokuratury
mieszkańcy Nasielska także mogli
swoje sprawy załatwiać w mieście
powiatowym – Nowym Dworze Maz.
O takie rozwiązanie zabiegał od kilku
lat w Ministerstwie Sprawiedliwości zarząd powiatu nowodworskiego.
Najpierw wniosek nie mógł być pozytywnie
rozpatrzony ze względu na trudności lokalowe
Sądu Rejonowego i
Prokuratury, zaś kiedy
okazało się, że już w
tym roku problemy
te zostaną rozwiązane, a instytucje te
zlokalizowane będą
w nowych siedzibach pojawił się inny
kłopot.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że podejmując ją zadbano o wygodę mieszkańców gminy,
zabezpieczając im siedzibę Sądu Rejonowego
w Pułtusku odległą zaledwie o 23 km od Nasielska. Rzeczywiście dojazd do Pułtuska nie jest
zły, jednak zapomniano nadmienić przy okazji,
że od Nowego Dworu dzieli Nasielsk niemal
identyczna odległość, a dojazd tam jest o wiele
lepszy, ponieważ oprócz autobusu, można skorzystać także z kolei. Nikt jakoś nie pomyślał też
o tym, że przecież niektóre sprawy odbywają
się w sądach okręgowych. A w tym wypadku,
co powinno przyprawić lekkomyślnych decydentów o wyrzuty sumienia, mieszkańcy naszej
gminy muszą podróżować aż do Ostrołęki, a to
wcale nie jest proste. Nie dotrzemy tam bowiem koleją, a autobus może nie dojechać na
czas, tym bardziej, że takie połączenia mamy i
owszem tyle, że z Pułtuska. Potrzebny jest więc
samochód.
A gdybyśmy weszli w obręb sądu nowodworskiego właściwy sąd okręgowy znajdowałby się
w Warszawie. Dojazd do Warszawy jakby ten ktoś
zza urzędowego biurka w Warszawie nie wiedział,
mamy bardzo dobry, zdecydowanie lepszy niż do
Ostrołęki. Żeby się o tym przekonać wystarczyło
zerknąć na mapę....

W uzasadnieniu wskazano, chyba niechcący,
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już jedna gmina odeszła od tego sądu oraz,
że mieszkańcy gminy Nasielsk nie będą zainteresowani tym tematem.
W ten sposób Nasielszczanie już po raz kolejny
zostali potraktowani jak obywatele drugiej kategorii nie tylko dlatego, że takim przydziałem
poważnie utrudniono im życie, ale przede wszystkim dlatego, że nikt nie pokusił się nawet o to,
by spytać ich, a przynajmniej ich przedstawicieli
o opinię na ten temat. Zaocznie uznano, że ich to
po prostu nie zainteresuje, zaś za jedynie słuszną
uznano propozycję władz Pułtuska.
- Uważam, że takie postępowanie jest oburzające. Nie byliśmy poinformowani o tym, że trwają
takie ustalenia, nikt z nie pytał nas o jakąkolwiek
opinię, a przecież sprawa najbardziej dotyczy
właśnie mieszkańców Nasielska. Ktoś decyduje
o naszym losie za nas posługując się przy tym
co najmniej niepoważnymi argumentami, jak te
dotyczące kwestii dogodnego dojazdu do Sądu
– mówi B.Mucha, Burmistrz Nasielska. - Nie zgadzamy się ani z taką argumentacją, ani z takim
sposobem traktowania naszych mieszkańców,
dlatego przygotowaliśmy pismo do A.Kwaśniewskiego, Prezydenta RP dotyczące właśnie
tych kwestii. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź
– dodaje Burmistrz.

Co prawda Sąd Okręgowy w Warszawie
wydał pozytywną
opinię na temat
przeniesienia sądu dla
mieszkańców Nasielska do Nowego Dworu Maz., ale przeciwny
takim ustaleniom był
samorząd pułtuski.
Decyzję podjęły
więc ministerstwa,
a właściwie ich
urzędnicy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po konsultacji z Ministerstwem
S p raw i e d l i wo ś c i
uznało, że zmian
w zakresie właściwości Sądu Rejonowego w Pułtusku
względem gminy Nasielsk nie będzie. O czym
elegancko i oficjalnie poinformowano władze
samorządowe Pułtuska. Najprawdopodobniej
dlatego, żeby byli spokojniejsi. Pozostałych
zainteresowanych potraktowano nieco mniej
czule.

prawdziwą przyczynę tej decyzji uznając,
że skoro Sąd Rejonowy w Pułtusku należy
do najmniejszych tego rodzaju jednostek
w kraju, ograniczenie jego zasięgu terytorialnego może spowodować realne zagrożenie
jego bytu. Wspomniano tam, że wcześniej

Póki co, mieszkańcy gminy Nasielsk swoje
sprawy sądowe załatwiają w Pułtusku. A nasielska policja musi współpracować z dwoma
prokuraturami i dalej wozić zatrzymanych do
aresztu w Siedlcach, a nie w Białołęce.

MK
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Złote Pary
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„50 lat niewoli” – tak żartobliwie skomentował Złote Gody
pewien uczestnik uroczystości, która odbyła się Urzędzie
Stanu Cywilnego w Nasielsku. Trudno jednak mówić o niewoli, jeśli bohaterami uroczystości były dwie szczęśliwe pary
i rozradowani goście – rodziny Jubilatów.

W uroczystości uczestniczył również Andrzej W. Królak, przewodniczący
Rady Miejskiej. Burmistrz życzył Złotym Parom dużo zdrowia i kolejnych
jubileuszy i, żeby się sprawdziło, wypił z „młodymi” tradycyjną lampkę
szampana. No i oczywiście wszyscy odśpiewali „100 lat”. Redakcja „Życia

Ponad 50 lat temu związek małżeński zawarli Państwo Regina i Antoni Gorajscy oraz Janina i Stanisław Osińscy - obydwie pary mieszkają w Nasielsku.
Z tej okazji Prezydent RP uhonorował zacne Pary medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie. Medale wręczał Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska.

Nasielska” przyłącza się do życzeń. Jednak naszy zdaniem 50 lat to za mało.
Mamy nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na następną uroczystość, tym
razem na Brylantowe Gody.

Dariusz Panasiuk
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Aresztowani i rozstrzelani
W
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5

niedzielę 16 maja w lesie pod Klukowem (gmina Świercze) odbyła się
uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 60 rocznicę rozstrzelania
przez hitlerowców mieszkańców Putuska,
Nasielska, Świercz i innych miejscowości.

Pod pomnikiem i tablicą, na której wypisane są nazwiska zamordowanych, licznie zebrało się społeczeństwo
Świercz i okolicznych gmin. W uroczystości ze sztandarami uczestniczyli kombatanci z Ciechanowa, Nasielska
i Świercz, uczniowie okolicznych szkół i delegacje
strażaków, oraz prezes Rejonowego Związku Kombatantów płk. Wacław Szewczyk. Mszę Św. odprawił
i wygłosił homilię ksiądz Andrzej Kucharczyk – proboszcz parafii Klukowo. Naszą gminę reprezentowali
kombatanci nasielskiego koła: Czesław Krzyczkowski,
Bronisław Skoroszewski, Stanisław Różański, oraz wiele
innych osób.
Wspomnienia pamiętających to tragiczne wydarzenie, były wstrząsające. - Aresztowani byli przetrzymywani w bunkrze, z którego wywożono ich do lasu po
dwóch. Tam kopali sobie grób. Hitlerowcy dokonaniu zbrodni przysypywali zwłoki ziemią. Najbardziej
wstrząsający był widok poruszającej się ziemi, pod którą znajdowały
się ciała rozstrzelanych - wspomina ze łzami w oczach prezes koła
kombatantów w Świerczach Władysław Ogniewski.
Wkrótce po wyzwoleniu, w1945 roku, rodziny zamordowanych wykopały zwłoki swoich bliskich i pochowały je w rodzinnych miejscowościach. W 1978 roku władze gminy Świercze postawiły w miejscu kaźni
pomnik i wmurowały upamiętniającą to wydarzenie tablicę.

MS

KRONIKA
POLICYJNA
11 maja w hali sportowej w Nasielsku nieznany sprawca skradł z torebki
Teresy W. telefon komórkowy o wartości 800 zł.
Nocą z 11 na 12 maja w Pieścirogach Nowych nieznani sprawcy włamali się
do sklepu tekstylnego skąd skradli kilka bel firan o wartości 1140 zł.
Nocą z 14 na 15 maja w Nasielsku z piwnicy w bloku przy ul. Staszica nieznani
sprawcy skradli dwa rowery będące własnością Andrzeja K.
Nocą z 15 na 16 maja w Krzyczkach Szumnych nieznani sprawcy skradli
z nie zamkniętej obory w gospodarstwie Urszuli O. klacz źrebną maści
gniadej o wartości 9000 zł.
Nocą z 16 na 17 maja w Nunie nieznani sprawcy skradli z działki rekreacyjnej
metalowy kontener na śmieci wartości 2000 zł, należący do firmy BYŚ
z Warszawy.
17 maja w Mazewie kierujący fiatem 126 p Jacek T. nie ustąpił pierwszeństwa
podczas skrętu w drogę gruntową nadjeżdżającemu pojazdowi marki Hundai, czym doprowadził do zderzenia pojazdów. Trzecim poszkodowanym
pojazdem okazał się radiowóz policji.
21 maja zgłoszono kradzież z włamaniem do domku letniskowego Izabeli
K. w Borkowie. Złodzieje skradli butlę gazową, stół plastikowy, krzesła, dwie
pompy do wody o wartości powyżej 1500 zł.
22 maja w pociągu relacji Warszawa – Nasielsk nieznany sprawca dokonał
kradzieży telefonu komórkowego z torby Anny R.
Nocą z 21 na 22 maja w Wągrodnie nieznani sprawcy włamali się na posesję
Anny R. skąd skradli piec centralnego ogrzewania wartości 100 zł.

fot. M. Stamirowski

Czy będzie spór o drogę?

W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nasielsku rozpoczął się okres zebrań środowiskowych. W czwartek, 20 maja, spotkali się
mieszkańcy bloków 51/53 ABC z osiedla Warszawska. Głównym celem
zebrania było omówienie wyników Spółdzielni za 2003 rok, plany na 2004
rok, oraz wybór delegatów na Zebranie Środowiskowe.
Jednak dla mieszkańców tych bloków omówienie wyników i wybory nie były najważniejsze. Przyszli na zebranie szczególnie po to,
by wysłuchać informacji na temat pogłosek o likwidacji parkingu
i wybudowania drogi przez osiedle w kierunku Pniewskiej Górki. Wyjaśnień udzielili prezes spółdzielni, oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego.
Jak się okazuje plany nie sprzyjają dobru mieszkańców. Wprost przeciwnie,
przyniosłyby duże utrudnienia w ruchu drogowym na osiedlu, jak również
stanowiłyby zagrożenie dla mieszkańców. Dlatego też nie zgadzili się oni
na proponowane rozwiązanie i domagali od władz gminy ponownego
przeanalizowania tej sprawy.

Uwaga: narkomania! (4)
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Dziś garść informacji o heroinie. Należy do grupy opiatów i jest pochodną morfiny. Działa w sposób podobny do morfiny, jest jednak od niej
do 25 razy silniejsza i dwa razy mocniejsza w powodowaniu nałogu. Z tych
też względów została zupełnie wycofana z lecznictwa.
Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku korzystano z niej głównie w formie
tzw. „kompotu” lub „polskiej heroiny” wprowadzając ją do organizmu
poprzez dożylne iniekcje. I chociaż w dalszym ciągu produkuje się ją
w oparciu o krajowy susz makowy, to modna i dostępna w wielu środowiskach stała się przemycana do Polski heroina do palenia oraz wdychania,
czyli tzw. brown sugar.
Heroina w organizmie działa depresyjnie na mózg i rdzeń kręgowy.
Po wstrzyknięciu jej następuje drzemka, źrenice są maksymalnie zwężone,
puls i oddech zwolnione. Chroniczne zatrucie heroiną zmniejsza apetyt oraz
powoduje gwałtowny spadek wagi z obniżeniem sprawności organizmu
i skłonnościami do infekcji. Bardzo częstą przyczyną śmierci heroinistów jest
przedawkowanie narkotyku. Nawet niewielkie dawki mogą być przyczyną śmierci
wskutek zapaści i obrzęku płuc. Heroina działa podobnie jak morfina, jednak rozwój nałogu jest przyczyną dużo cięższych zaburzeń psychicznych i fizycznych,
kończących się całkowitym zwyrodnieniem społecznym i zdrowotnym.

Jacek Gawroński
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Parlament Europejski
Parlament Europejski jest największym wielonaro- do decyzji o przystąpieniu państw do UE, układów
dowym zgromadzeniem parlamentarnym na świe- o stowarzyszeniu i innych fundamentalnych pocie. Początkowo składał się z delegatów parlamen- rozumień z krajami trzecimi.
tów krajowych. Od 1979 r. jest wyłaniany w bezźródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
pośrednich i powszechnych wyborach, które co
5 lat odbywają się we wszystkich państwach członko w s k i c h
Unii. Obecnie
626
mandatów,
uwzględniając liczbę
mieszkańców, rozdzielonych
jest następująco:
Niemcy 99, Francja,
Włochy i
Wielka Brytania - po
87, Hiszpania - 64,
Holandia
- 31, Belgia,
Grecja i Portugalia - po 25, Austria - 20, Dania
i Finlandia - po 16, Irlandia - 15, Luksemburg - 6
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku
mandatów.
Organizują kurs – szkolenie w zakresie:
Po rozszerzeniu Unii Parlament (na mocy TraktaI.
Przystosowania
polskiego
rolnictwa
i obszarów wiejskich do integracji z Unią Europejską.
tu Nicejskiego z 2000 r.) ma liczyć 732 posłów.
możliwości i formy wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski
Najwięcej mandatów będą miały Niemcy (99), Francja, Włochy i Wielka Brytania (po 72). Polska, do Unii Europejskiej,
podobnie jak Hiszpania, miałaby 50 miejsc.
przygotowanie do sporządzania projektów przedsięwzięć zgodnych z wymogami unijnymi,
,,Elementy
wiedzy o Unii Europejskiej”
Wybrani posłowie nie są reprezentantami swoich
państw i nie są podzieleni na kluby narodowościo- Tematy wykładów będą miały na celu promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powe oraz nie obowiązuje ich żadna „narodowa” lepszenie kondycji gospodarstw rolnych, a także odpowiednie przygotowanie potencjalnych odbiorców
dyscyplina głosowania. Parlamentarzyści euro- wsparcia.
pejscy reprezentują obywateli wspólnej Europy Wykłady przyczynią się do lepszego wykorzystania szans, jakie daje Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
i w ich imieniu uczestniczą w obradach, podzieleni, i Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego i Rozwoju
zgodnie ze swymi orientacjami politycznymi, na Obszarów Wiejskich oraz przyczynią się do przyspieszenia pozytywnych przeobrażeń na obszarach
osiem frakcji politycznych. Obecnie najwięcej wiejskich w Polsce.
reprezentantów mają Europejska Partia Obywa1. Płatności obszarowe; 2. Renty strukturalne; 3. Wsparcie dla działalności rolniczej na obszarach
telska - Europejscy Demokraci (chadecja) oraz
o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 4. Wsparcie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych;
Partia Europejskich Socjalistów.
5. Zalesianie gruntów rolnych; 6. Wsparcie grup producentów rolnych; 7. Dostosowanie do stanRola Parlamentu Europejskiego, początkowo dardów UE; 8. Inwestycje w gospodarstwach rolnych; 9. Ułatwienie startu młodym rolnikom;
skromna, systematycznie rośnie. Parlament 10. Wsparcie doradztwa rolniczego; 11. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych;
współpracuje przy stanowieniu wspólnotowego 12. Scalanie gruntów;13. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 14. Zróżprawa (ale nie ma inicjatywy legislacyjnej), uczest- nicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolniczej w celu zapewnienia różnorodności działań lub
niczy w konsultacjach i opiniowaniu. Akceptuje też alternatywnych źródeł dochodu; 15. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 16. Rozwój i
ostateczny projekt unijnego budżetu, ma prawo ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem; 17. Pilotażowy program LEADER+
do ustalania tzw. wydatków nieobligatoryjnych II. Podnoszenia kwalifikacji w zakresie marketingu, tworzenia i funkcjonowania rynku rolno – spożyw(poza zobowiązaniami traktatowymi) oraz udzie- czego.
la Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania zasady marketingu produktów rolno – ogrodniczych, tworzenie lokalnych marek i zarządzanie nimi,
budżetu. Kontroluje jej prace ma prawo wystąpić tworzenie grup producenckich, normy jakościowe dla poszczególnych warzyw i owoców, wyz wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji korzystanie informacji rynkowej do planowania produkcji.
(przyjęcie takiego wniosku większością dwóch Informacje i zapisy – sekretariat Szkoły Nr 1 ul. Staszica 1 tel. 0-23 691-25-15 do godz. 16.00
trzecich nakłada na Komisję obowiązek podania Termin kursu: 07 czerwca 2004 r. poniedziałek godz. 16.30 w Zespole Szkół Nr 1 w Nasielsku
się do dymisji).
ul. Staszica 1
Parlament Europejski ma decydujący głos w Uwaga:
sprawie przyjmowania nowych członków do Unii. W trakcie szkolenia każdy zainteresowany uczestnik otrzyma komplet materiałów tematycznych.
Brak pozytywnej opinii (avis conform) Parlamentu Po ukończeniu kursu – szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.
uniemożliwia dalszy proces ratyfikacji traktatów Kursy zorganizowano przy finansowej pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
akcesyjnych przez kraje członkowskie. Tę proce- w Warszawie.
durę opinii pozytywnej stosuje się w odniesieniu

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy
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Rozmowa z Arturem Pozorkiem
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- (według naszych informacji) jedynym z powiatu nowodworskiego kandydatem do Parlamentu Europejskiego
Ile zarabia poseł Parlamentu Europejskiego?
Dużo.......... stanowczo za dużo. Około 9 tys. Euro
miesięcznie.

Pytam nie bez powodu, bo w kraju panuje
powszechne przekonanie, że europejskie
zarobki i możliwości godziwego „ustawienia się” są głównym argumentem
skłaniającym Polaków do kandydowania
do Parlamentu.
Nie dziwię się temu powszechnemu przekonaniu,
jeżeli popatrzy się na listy osób kandydujących.
Są to w większości ludzie działający w polityce
od dłuższego czasu. Często są to osoby, które
skompromitowały się w działaniu i teraz poszukują
politycznej emerytury.

Dlaczego Pan kandyduje?
Jestem młodym człowiekiem i jedynym, startującym mieszkańcem naszego powiatu. Myślę,
że jak żaden z kandydatów rozumiem problemy
naszej społeczności lokalnej. Posiadam odpowiednie wykształcenie i wiedzę oraz chcę zrobić coś dla mieszkańców naszego powiatu. Mój
program jest dostępny na stronach internetowych
i w ulotkach.

Młody wiek, brak krajowego doświadczenia
parlamentarnego - bo nie był pan posłem ani
senatorem w polskim parlamencie - to zaleta czy wada? Nie boi się pan wyzwania?
Uważam, że młodość jest moim atutem. Pracowałem już w biurze poselskim, a więc praca parlamentarzysty jest mi znana. Fakt, że nie byłem
parlamentarzystą, jest raczej zaletą. Nie nabyłem
dzięki temu złych nawyków. Często długi staż w
parlamencie jest źródłem rutyny oraz braku świeżego spojrzenia, a także braku nowych pomysłów.
Nie boję się obowiązków parlamentarzysty europejskiego i jeśli będą miał możliwość postaram się
nie zawieść zaufania wyborców.

Posłowie Parlamentu Europejskiego nie są
reprezentantami swoich państw, reprezentują obywateli Europy i w ich imieniu
uczestniczą w obradach. Nie uważa Pan, że
ta zasada osłabi głos Polski w Strasburgu?
Wszystko w rękach tych osób, które zostaną
wybrane. Jeżeli będą potrafiły współpracować
a nie walczyć, głos Polski może ulec nawet
wzmocnieniu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy
wybrali ludzi, którzy będą działali zawsze dla dobra ojczyzny, a nie dla dobra swoich interesów.
Ważne jest abyśmy poszli do wyborów i dokonali
mądrego wyboru.

O czym polscy parlamentarzyści powinni
mówić najgłośniej na forum zgromadzenia
parlamentarnego Unii Europejskiej?
Myślę, że jest wiele takich spraw. Osobiście uważam, że powinny to byś sprawy związane z jak
najszybszym zniesieniem nierówności w traktowaniu Polaków i obywateli starej Unii. Zasady
Unii mówią o równości lecz w rzeczywistości
jest wiele obszarów, gdzie „gołym okiem” widać
różnice jak np. w sferze wynagrodzeń oraz równej
konkurencji. Ważne, aby polscy parlamentarzyści

wspierali również wszystkie inicjatywy zmierzające do poprawy warunków życia.

Parlament Europejski decyduje o nowych
członkach UE. Które kraje powinny być
przyjęte do Wspólnoty w następnym
„rozdaniu”? Jaki powinien być ostateczny
kształt Unii Europejskiej?
Lista na kolejne jak się Pan wyraził „rozdanie”
została już zaproponowana. Będą to więc Bułgaria, Rumunia i jak sądzę niektóre z państw byłej
Jugosławii, więc tutaj raczej zmian nie będzie.
Natomiast co do
ostatecznego kształtu Unii to myślę, że
najlepiej by było,
gdyby obejmowała
całą Europę choć na
pewno nie będzie to
możliwe szybko.

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za
kilkanaście dni.
Politycy obawiają
się, że będzie
mała frekwencja.
Jak przekonać
ludzi, żeby poszli
i zagłosowali?
Rzeczywiście spodziewana jest niska
frekwencja. Ludzie
muszą uświadomić
sobie, że jeżeli do
wyborów pójdzie
20 % społeczeństwa,
to ono zdecyduje o
losie nas wszystkich.
Dlatego też, uważam,

że każdy Polak w obronie interesu własnego kraju,
a zarazem swojego własnego, powinien pójść do
wyborów i wybrać osobę, którą zna, i która będzie
miała siły i odwagę godnie reprezentować interesy Polski. Korzenie mojej rodziny wywodzą się
z Nasielska dlatego też jeszcze bardziej łącząc się
ze społecznością nasielską pragnę zaapelować
o aktywny udział w Wyborach Parlamentarnych
i mądry wybór.

Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk
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Koniec z niskimi cenami bananów
Tak jak przewidywano, po wyczerpaniu się zapasów bananów sprowadzonych przed 1 maja, ceny nowych dostaw są znacznie wyższe. Teraz przy
zakupie palety (około 1 tony), kilogram kosztuje 3,77 zł. Podczas gdy rok
temu cena kilograma nie przekraczała 2,60 zł.
Znacznie
więcej płaci
odbiorca
za mniejsze
partie. Karton
bananów
Chiquita (18
kilogramów)
kosztuje 75
złotych, czyli
kilogram jest
po 4 złote i
16 groszy Jest
to wzrost, w
porównaniu z
ubiegłym miesiącem, o prawie 40%. Miesiąc temu ceny tych
owoców w hurcie nie przekraczały 3 złotych za
kilogram. Banany sprzedawane na Rynku Hurtowym w Broniszach pochodzą z krajów Ameryki
Środkowej i Południowej. Obowiązujące cło na te
towary to 75 euro za tonę, dla wyznaczonego
kontyngentu.

Życie Nasielska
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na wegetacja z powodu utrzymujących się, już kolejny tydzień, niskich
temperatur.
Notuje się systematyczny spadek cen młodych krajowych ziemniaków
Obecnie cena rzadko przekracza 3,5 złotego za kilogram. Wprawdzie
ziemniaki ubiegłoroczne kosztują tylko 40 groszy za kilogram, ale o tej
porze są one coraz mniej smaczne.
Dużo jest w sprzedaży pomidorów. Opakowanie (6 kg) kosztuje od
22 złotych – importowane z Hiszpanii, do 24 zł – krajowe.
Zwykle o tej porze roku nie notowano na rynku hurtowym importowanych
pomidorów. Otwarcie granic po 1 maja spowodowało, że dostępne są także pomidory importowane (zniesienie ceł). Odbiorcy chętniej kupują te z
produkcji krajowej, pomimo że płaci się za nie więcej. Konsumenci mając
do wyboru towar importowany i polski wybierają ten drugi.

Wzrost cen hurtowych oznacza także zmiany w
cenach detalicznych. Jak do tej pory banany były
jednymi z tańszych owoców na naszym rynku,
teraz ceny bananów sprowadzanych spoza Unii
będą wysokie.
Bardzo mało jest truskawek krajowych, a ich ceny
są takie jak tydzień temu. Kilogram kosztuje 20
złotych. Truskawki pochodzą z ogrzewanych
tuneli.
Mało jest sałaty masłowej i dlatego jest ona
droga. Za sałatę płaci się o połowę więcej niż
10 dni temu. Na utrzymywanie się wysokich
cen na te produkty wpływ ma m. in. opóźnio-

Wyjazd po wiedzę
W rolnictwie i jego otoczeniu zbyt
wiele się dzieje, żeby siedzieć
spokojnie w Nasielsku i czekać na
„instrukcje ze stolicy”. Członkowie
Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej
oraz sołtysi z naszej gminy wezmą
udział w wyjeździe szkoleniowym
do Warszawy. 4 i 5 czerwca spotkają
się między innymi z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego i z przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, zajmującymi się ochroną środowiska i
rolnictwem. O tym, jak nowocześnie
się handluje, nasi radni i sołtysi będą
mieli okazję dowiedzieć się podczas
zwiedzania Warszawskiego RolnoSpożywczego Rynku Hurtowego w
Broniszach.

Dariusz Panasiuk
Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach
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Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

WYPADKI RADIOLOGICZNE

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto takie wypadki
mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach,
laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach. Są one niebezpieczne z powodu
szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki
ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest
zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają pewną dawkę promieniowania
ze słońca, radioaktywnych pierwiastków znajdujących się w glebie i skałach,
z urządzeń domowych takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz z
rentgenowskich urządzeń medycznych, dentystycznych.
Promieniowanie nie jest wykrywane przez wzrok, węch ani przez żaden inny
organ zmysłu. By zminimalizować jego skutki musisz wiedzieć, że istnieją
trzy czynniki które o tym decydują, a mianowicie:
Odległość – im jest większa pomiędzy tobą a źródłem promieniowania
– tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych
awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji,
aby oddalić cię od źródła promieniowania.
Osłona – podobnie jak odległość – im bardziej ciężkie i gęste materiały
pomiędzy tobą a źródłem promieniowania – tym lepiej. Właśnie dlatego
– dlatego czasie wypadków radiologicznych – władze będą zalecać pozostawanie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach ściany twojego
domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.
Czas – większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci
natężenie promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu
promieniowania zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych, lokalne władze będą monitorować
wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie
zagrożenie.

ZANIM NASTĄPI WYDARZENIE
1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub do schronienia się w swoim
domu.
2.

Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.

3. Gdy w czasie katastrofy członkowie rodziny są rozdzieleni, (realna
możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole) miej

przygotowany plan ich powrotu do domu.
4. Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych w innych rejonach,
aby ich dom służył jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Po wystąpieniu
katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na większych odległościach.
Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres i
numer telefonu osoby kontaktowej.

PODCZAS WYDARZENIA
1. Nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów.
2. Jeśli jest to zalecane – pozostań w domu.
3. Zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu.
4. Zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna.
5. Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
6. Zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe.
7. Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie
8. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.
Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w
swoim domu.
9. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
•
spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
•
włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją
zamknij.
10. Jeżeli zarządzono ewakuację:
•
nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów o drogach
ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach postępowania,
•
minimalizuj możliwości skażenia w domu,
•
zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna,
•
wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
•
zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,
•
zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.
Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować pomocy przy
małych dzieciach, starszych ludziach lub przy niepełnosprawnych.

PO WYDARZENIU
Gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane
przez lokalny urząd sanitarny.

Magia konkursów
Wszelkie rodzaje konkursów dają młodzieży
możliwości rozwijania zainteresowań i wykorzystania własnych, twórczych pomysłów w
różnych dziedzinach sztuki, kultury i literatury.
Są ponadto niepowtarzalną okazją do zaistnienia na szczeblu szkoły, gminy, powiatu i województwa, a nawet na forum ogólnopolskim.
Nie można więc nie zauważać pozytywnego
wpływu konkursów na rozwój młodych ludzi.
Nie można nie dostrzegać rodzących się indywidualności i ciekawych osobowości uczniów.
Dobrze propagowane konkursy rozwijają ideę
współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie, a przede wszystkim umożliwiają pokazanie swoich cech indywidualnych
i umiejętności - często niezauważalnych w
prozie szkolnego życia dzieci. Należy zachęcać młodzież do uczestnictwa w takich właśnie
formach działania.
Konkursy pokonują u uczniów bariery
nieśmiałości i braku wiary we własne możli-

wości. Zajęcie punktowanych miejsc dopinguje do dalszego doskonalenia w określonej
dziedzinie wiedzy i dalszego sprawdzania się
w kolejnych konkursach i innych formach rywalizacji. Udział w porównywaniu możliwości
poszczególnych uczestników kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości, które
ułatwią w przyszłości zdobycie dobrej pozycji
na rynku pracy. Takie formy pracy dają dużo
osobistej satysfakcji zarówno uczestnikom,
jak i rodzicom uczniów oraz nauczycielom,
którzy zapominają o wszelkich trudach,
widząc wymierne efekty działań swoich wychowanków.
Ostatnie lata pokazują, jak wielu laureatów
i wyróżnionych ma nasza szkoła. Osiągnięcia
kolegów i koleżanek mobilizują innych do
brania udziału m.in. w konkursach, zabawach
literackich, czytelniczych. Uczniowie naszej
szkoły żywo reagują na wszelkie propozycje
nauczycieli i organizatorów różnych konkur-

sów. Zauważalna jest coraz większa aktywność
młodzieży na tym polu co oczywiście wpływa
na podniesienie prestiżu naszej placówki. Nasi
uczniowie chętniej wybierają konkursy humanistyczne, które dają nieograniczone możliwości
angażowania swojej wyobraźni i twórczego
myślenia. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 aktywnie
wspiera wszelkich organizatorów, propagatorów
i pomysłodawców tych form pracy z uczniem.
Zachęcamy zatem sponsorów do wspierania tej
formy działalności poprzez fundowanie nagród
w celu uatrakcyjniania konkursów i promowania
osiągnięć naszych uczniów. W planach pracy naszej szkoły jest jeszcze dużo do zrobienia w tym
zakresie. Zapraszamy do współpracy rodziców
i wszystkich chętnych, by nasielska młodzież
mogła twórczo zaistnieć na szerszym forum.
Warto inwestować w młodych, chętnych do
pracy ludzi.

Opracowały: Bożena Chrzanowska
Ewa Zdziebłowska
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - CZERWIEC
Czerwiec to miesiąc słonecznej pełni, najdłuższych dni i najkrótszych nocy. Zrazem to początek lata i czas pierwszych zbiorów owoców. Tym

olejków leczniczych.
Czerwiec to również czas tradycyjnych sianokosów. Wyznacza go zasadniczo wstępne stadium
kwitnienia traw. Dobrze
byłoby zaplanować te
prace albo w pierwszych
dniach miesiąca, potem
najlepszy czas po 17.
W miarę dobra też będzie kwadra korzenia od
4 do 8.
Korzystny czas do
siewów, sadzenia roślin
owocujących nad ziemią
np. prosa, fasoli ogórków
na późniejszy zbiór
na początku miesiąca
w kwadrze owocu. Mniej
korzystna kwadra korzenia. Potem bardzo dobra
będzie jeszcze kwadra
liści i owocu w drugiej
połowie miesiąca.
Rośliny kwiatowe m.in.
dwuletnie a więc stokrotki, bratki, malwy,
byliny orliki, łubiny
warto siać, także inne
kwiaty przesadzać oraz
zbierać z nich nasiona
(jeśli już są) również w
powyższych okresach.
Dla rozsadzania, zbioru
roślin liściowych najlepszy okres to kwadra
liścia, potem kwadra
owocu.

razem najwartościowsze będą te pozyskiwane
w kwadrach owocu. Wtedy też najbardziej korzystnie byłoby wykonywać przetwory, które
przeznaczymy na przechowanie. Owoce będą
bogatsze w cenne składniki. Zbiory najlepiej wykonywać w dzień słoneczny po południu. Dosyć
korzystny czas do zbiorów przypadnie też w kwadrze liścia w ostatniej dekadzie miesiąca. Nieco
mniej korzystny czas w kwadrze korzenia.
W czerwcu w dalszym ciągu trwają zielarskie żniwa.
Najlepszy termin zbioru to przybywanie Księżyca
do 3, i po 17, zwłaszcza kwadry owoców do
3 i po 25. Tym razem z racji pełni słonecznej i
ludowej tradycji, że zioła najlepiej zbierać do 24
czerwca, bardzo korzystna będzie też kwadra
liścia. Można też zbierać zioła w kwadrze korzenia
od 4 do 8.
Rośliny zielne pozyskiwać najlepiej w początkowej fazie kwitnienia, rankiem, po obeschnięciu
rosy. Rośliny aromatyczne ścina się nieco później w okolicach południa, bo mają wtedy więcej

Rośliny korzeniowe m.in.
brukiew, rozsadzać najlepiej na początku miesiąca w kwadrze korzenia.
Jeżeli jednak rozsada
jest mała można poczekać do kwadry liścia. Jest
to też dobry czas do siewów roślin korzeniowych
w formie poplonu, na zbiór jesienny.
W kwadrze korzenia w pierwszej połowie miesiąca, sporządzać sadzonki z bylin i krzewów.
Wtedy też najpomyślniejsze efekty winno dać
szczepienie.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po
nowiu w kwadrze liścia, jeżeli pragniemy trawę
wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
będzie z kolei wolniej odrastać.
Podlewać rośliny intensywniej od 17 do 25. Ograniczyć podlewanie w kwadrze owocu, szczególnie przed pełnią ( 3), by nie powiększać zagrożenia
wystąpienia chorób grzybowych.
W sadzie zwalczać szkodniki mszyce, gąsienice,
stosować opryski najlepiej po pełni, szczególnie
w kwadrze uprawy (linia przerywana). Najbezpieczniej i najtaniej stosować preparaty wykonane domowym sposobem z roślin lub szarego
mydła ( 20-30 g rozpuścić w litrze letniej wody,
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można dodać nieco oleju rzepakowego lub
denaturatu, zwalcza skutecznie mszyce i gąsienice). W kwadrze uprawy wycinać też odrosty
korzeniowe, przerywać zawiązki. Jest to również
najlepszy okres do nawożenia niektórych roślin w
ogrodach kompostami, gnojówkami roślinnymi
np. z pokrzywy, żywokostu. W podanych powyżej
terminach również warto nawozić łąki kompostami, szczególnie w dniach 13 i 14.
Prace uprawowe redlenie, podorywki, niszczenie
chwastów np. wycinanie ostu, przerywki roślin,
wykonywać najkorzystniej w kwadrze uprawy
(linia przerywana). Wtedy też przygotowywać
nowe pryzmy kompostowe. Dokarmiać intensywniej ryby do 3.
Dbać o czystość w oborach, stajniach, chlewach.
Zabiegi higieniczne najlepiej przeprowadzać przed
nowiem od 9 do 17. W pasiekach większość prac
pielęgnacyjnych wykonać najlepiej od 4 do 16,
szczególnie jednak od 9 do 16. Wstrzymać się od
niepokojenia owadów do 3 i po 17.
Do wędkowania najlepsze dni 4 do 6, 8 do 10
oraz 17 do 22 i 27 do 29.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne dosiewów, 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.
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) - najbardziejniestosowny 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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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Nareszcie uspokoi się w pracy, będziesz mógł odpocząć
i poświęcić więcej czasu rodzinie. Osiągniesz wszystkie
zamierzone cele i możesz liczyć na niespodziewany
przypływ gotówki. Osoby samotne zainteresują się kimś ze swojego
otoczenia.

Byk 20.04.- 20.05.

Zadbaj o sprawy finansowe. Spłać kredyty bankowe, jeżeli tylko
możesz. Pilnuj uważnie wszelkich płatności i terminów, żeby
uchronić się od dodatkowych kosztów. Pomyśl o rozmowie
z bliską osobą.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Dojdziesz do porozumienia z partnerem i podejmiesz decyzję o stałym związku. Ułożą się także sprawy zawodowe.
W pracy miła atmosfera, ale pamiętaj nie daj się wciągać
w intrygi innych. Zachowaj dystans.

Rak 22.06.- 22.07.

Znajdziesz dodatkowe źródło dochodu. Uważnie czytaj urzędowe dokumenty i nie podpisuj niczego zbyt pochopnie.
Ogarnie Cię dobry nastrój i będziesz mieć świetny humor.
Spotkaj się z przyjaciółmi, a na pewno odpoczniesz i miło spędzisz czas.

Lew 23.07.- 22.08.

Nie porywaj się z motyką na słońce. Realizuj rzeczywiste cele,
a zapomnij o mrzonkach. Lepiej wybierz się na spacer lub
wycieczkę rowerową i wypocznij. Okazana komuś życzliwość
poprawi Ci samopoczucie.

Panna 23.08.- 22.09.

Twoja intuicja okaże się bardzo pomocna. Dzięki niej odniesiesz
sukces w pracy. Wszelkie Twoje propozycje i sugestie okażą
się trafne i przyniosą zyski firmie. Nie przejmuj się plotkami
i dalej rób swoje. Pod koniec tygodnia wybierz się do kina lub
muzeum z rodziną.

Waga 23.09.- 22.10.

Okazuje się, że w trudnych chwilach możesz teraz liczyć tylko
na siebie. Ale nie popadaj w depresję. Może ktoś zaproponuje Ci
wspólną wycieczkę za miasto. Wykorzystaj okazję, a wypoczniesz i poprawi Ci się nastrój.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Czeka Cię bardzo pracowity tydzień. Nie będziesz mieć czasu
dla rodziny, ani na wizyty u znajomych. Korzystny moment
na załatwianie spraw wymagających dyplomacji i nawet, gdy
coś nie będzie szło po Twojej myśli, nie rezygnuj.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Przeprowadź ostateczną rozmowę z partnerem, a wróci spokój
ducha i będziesz mógł zająć się innymi sprawami. Dobry czas na
założenie własnej firmy lub szukanie nowej posady.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Twoje oddanie firmie zostanie dostrzeżone. Wreszcie ktoś doceni
Twoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności. Wszystko to sprawi,
że będziesz tryskać energią i spędzisz udany weekend w gronie
rodziny.

Wodnik 20.01.-18.02.

Zakończysz dawno rozpoczęte sprawy i projekty. Poznasz osoby
gotowe do pomocy w Twoich nowych zamierzeniach i planach.
Szykuje się miła niespodzianka na weekend. Odwiedzą Cię dawno
niewidziani krewni lub przyjaciele.

Ryby 19.02.- 20.03.

Odważysz się w końcu publicznie przedstawić swoje
pomysły na poprawę kondycji firmy. Niektóre z nich
będą realizowane, a rezultaty przejdą oczekiwania. Oczy
wszystkich będą zwrócone na Ciebie. Trochę Cię to peszy,
ale czasem miło być w centrum uwagi.
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Reprezentują Mazowsze!
Tenisiści stołowi z Cieksyna po wygraniu III ligi na szczeblu wojewódzkim,
będą reprezentować Mazowsze w barażach o II ligę. Jest to jeden z większych
sukcesów tenisistów z naszej gminy w ostatnich latach. Baraże, w których
wystąpią mistrzowie trzecich lig z województw: podlaskiego, lubelskiego,
warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego odbędą się w dniach 29-30
maja w Iławie.
Z jakimi szansami wystąpią w tych barażach nasi tenisiści, trudno w tej chwili
przewidzieć, ponieważ w drużynach naszych rywali występuje wielu znanych zawodników i byłych reprezentantów kraju.
Drużyny z woj. lubelskiego i podlaskiego będą dodatkowo wzmocnione
zawodnikami z Białorusi i Ukrainy.
Naszych barw w barażach będą bronić: Marcin Krzemiński, Artur Kujawa,
Marek Stamirowski, Paweł Kowalski i Paweł Sokolnicki. Miejmy nadzieję, że
nasi zawodnicy dadzą z siebie wszystko i postarają się o kolejny sukces,
bowiem ich zwycięstwo w III lidze w światku tenisowym województwa
mazowieckiego uznano za dużą niespodziankę.
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Pogoda czerwiec
Czerwiec powinien być dosyć ciepły i deszczowy.
Burze i ulewy bywają niekiedy intensywne. Dni
pochmurnych sporo. Dosyć parno w ostatniej dekadzie.
Na początku miesiąca może być stosunkowo ciepło, pogodnie, parno
i burzowo. Potem w końcu pierwszej dekady, albo na przełomie pierwszej
i drugiej dekady, możliwe jeszcze okresowe dosyć silne ochłodzenie
z opadami. Pogoda zmienna. Stopniowo powinno być coraz cieplej i bardziej pogodnie. Na przełomie drugiej i trzeciej dekady kolejne załamanie
aury. Pojawią się w wiekszej ilości deszczowe chmury zapewne z obfitymi
opadami. Potem parno, deszczowo, dosyć pochmurnie przez kilka dni.
W końcu miesiąca więcej dni ze słońcem.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę w połowie czerwca. Jeżeli aura
bywa wtedy burzliwa, deszczowa i na dodatek utrzyma się do św. Jana, wtedy
jest duże prawdopodobienstwo, że lato będzie deszczowe.

STAROPOLSKA METEOROLOGIA
Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę pewny znak
dawają.
Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.

KURACJE DOMOWE

Kwiaty bzu na poty

Najprostszy lek wykrztuśny i napotny z kwiatów czarnego bzu, polecany przy wszelkiego
rodzaju chorobach przeziębieniowych, to
napar, czyli po prostu zwyczajna ziołowa
herbatka. Przygotowanie jest nadzwyczaj
proste. Jedną łyżkę ziół zaląć szklanką
wrzatku. Pozostawić pod przykryciem na
kilka minut, najlepiej do lekkiego wystudzenia. Pić gorąca powoli, małymi
łykami, w ciągu dnia 3 szklanki. Z tej porcji jedna całą szklankę warto zawsze
jednak wypić wieczorem, zwłaszcza jeżeli pragniemy się dobrze wypocić.
Warto osłodzić herbatkę miodem, wtedy podniesiemy jej walory lecznicze.
W tym samym celu można też dodać witaminowego soku z róży albo soku
z malin, ktory dodatkowo wzmocni również jej działanie napotne.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PRZYSŁOWIA

Od św. Medarda (08.06) nieraz długa jest szarga, pamiętajcie chłopi, niech
się siano skopi.

28 maj - 3 czerwiec 2004
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Piłka nożna

ZWYCIĘSKA PASSA ŻBIKA TRWA
MLKS ŻBIK NASIELSK
–
MARKIEWICZ, GUMOWSKI

PIAST ZAP PIASTÓW 2 : 0

Kolejne cenne zwycięstwo odniosła drużyna Żbika, tym razem w Nasielsku
w zaległym meczu pokonała zajmujący drugie miejsce zespół Piasta Piastów. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w dużo sytuacji
podbramkowych. Atut własnego boiska pewnie wykorzystała nasz drużyna i
pokonała gości 2 : 0 po bramkach Rafała Markiewicza i Marcina Gumowskiego.
O determinacji jaką w zwycięstwo włożyli nasi zawodnicy mogą świadczyć
otrzymane przez nich cztery żółte kartki. Po tym zwycięstwie drużyna nasza
umocniła się na pierwszym miejscu w grupie. Można stwierdzić, że forma
naszych zawodników unormowała się i w kolejnych meczach będziemy
cieszyć się z następnych zwycięstw.

MLKS ŻBIK NASIELSK
–
GUMOWSKI, UNIERZYSKI,
ERESABA, LEWANDOWSKI

TĘCZA 34 PŁOŃSK 4 : 1
DANISZEWSKI

Nasza drużyna nie zwalnia tempa i odnosi kolejne zwycięstwo tym razem z
lokalnym rywalem Tęczą Płońsk. Kibice mogą być zadowoleni z formy i stylu
jaki obecnie prezentuje nasz zespół. Drużyna nasza przewyższała drużynę gości
w każdym elemencie gry, zaprezentowała dużą gamę różnorodnych zagrań i
odniosła przekonywujące zwycięstwo, które zapewnia bezpieczną pozycję lidera
oraz spokojny okres przygotowań do ostatnich meczy w drodze do uzyskania
awansu do IV ligi. W tym meczu na uwagę zasługuje fakt, że do zwycięstwa
naszej drużyny przyczynili się dawni piłkarze Tęczy Jarosław Unierzyski i Hubert
Lewandowski czym potwierdzili swoją obecną pozycję w klubie. Ten drugi
sprawił sobie strzeleniem bramki miły prezent w dniu urodzin. Życzymy naszym
zawodnikom i trenerowi dalszych zwycięstw w lidze i pucharach.

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 26 kolejki

MLKS ŻBIK NASIELSK - TĘCZA 34 PŁOŃSK
MKS CIECHANÓW - LEGIONOVIA II LEGIONOWO
STOCZNIOWIEC PŁOCK : KORONA HID OSTROŁĘKA
MAKOWIANKA MAKÓW MAZ. - KASZTELAN SIERPC
OSTRIVIA OSTRÓW MAZOWIECKA - PIAST ZAP PIASTÓW
BORUTA KUCZBORK - GKS STRZEGOWO
SKRA DROBIN - PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI
ULKS CIÓŁKOWO - MAZOWSZE PŁOCK

4:1
3:1
0:0
1:4
2:0
3:1
0:2
0:8
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Brydż
Ostatnio rozegrany turniej brydżowy był wyjątkowo wyrównany. W czterech
wypadkach o ostatecznej kolejności decydował wynik bezpośredniego pojedynku. Ostatnią parę od pierwszego miejsca dzieliła różnica tylko trzech
tzw. maxów. W tej wyrównanej stawce zwycięstwo odnieśli liderzy naszych
rozgrywek para Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski.

Wyniki turnieju „ósmego” 14.05.2004 r.:
1.

Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski

80 pkt (55,56%)

2.

Maciej Osiński - Andrzej Urbański

80 pkt (55,56%)

3.

Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński

78 pkt (54,77%)

4.

Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński

73 pkt (50,69%)

5.

Jacek Raźniewski - Dariusz Wydra

73 pkt (50,69%)

6.

Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski

69 pkt (47,92%)

7.

Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra

69 pkt (47,92%)

8.

Józef Dobrowolski i Zbigniew Michalski

63 pkt (43,77%)

9.

Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski

63 pkt (43,77%)

Czołówka klasyfikacji po pięciu turniejach:
1-2. Stanisław Kotowicz
56 pkt
Paweł Wróblewski
56 pkt
3-4. Piotr Kowalski
49 pkt
Grzegorz Nowiński
49 pkt
5-6. Janusz Czyżewski
42 pkt
Grzegorz Kosewski
42 pkt
7-8. Waldemar Gniatkowski
41 pkt
Janusz Wydra
41 pkt
9-10. Maciej Osiński
40 pkt
Andrzej Urbański
40 pkt
Na następny turniej zapraszamy 28.05.2004 r. na godz. 18.30.

PK

TABELA PO 26 KOLEJCE
lp.

drużyna

mecze

pkt

bramki

1.

MLKS ŻBIK NASIELSK

26

60

71:30

2.

MAZOWSZE PŁOCK

26

53

69:23

3.

PIAST ZAP PIASTÓW

26

52

62:34

4.

KASZTELAN SIERPC

25

51

69:38

5.

BORUTA KUCZBORK

26

49

56:37

6.

PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

26

45

53:27

7.

LEGIONOVIA II LEGIONOWO

26

43

51:40

8.

KORONA HID OSTROŁĘKA

26

40

47:52

9.

TĘCZA 34 PŁOŃSK

26

39

57:39

10. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ.

26

35

41:52

11. SKRA DROBIN

26

28

51:61

12. MKS CIECHANÓW

26

28

51:63

13. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA

26

21

27:66

14. STOCZNIOWIEC PŁOCK

26

19

27:71

15. GKS STRZEGOWO

25

16

44:83

16. ULKS CIÓŁKOWO

26

13

28:82
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię działkę ul. Warszawska, Krupki, P.O.W., lub Pieścirogi
tel. 0507 177 455
Zatrudnię na stanowisku kierowniczym ze znajomością
agrobiznesu, technika, studenta lub absolwenta. Nasielsk.
0602 303 143. CV-fax 691 23 50
Szukam pracy, zaopiekuję się dzieckiem, tel. 0503 023 727
Sprzedam M4, IV piętro, w Nasielsku, tel. 0605 387 895
Sprzedam samochód ciężarowy - wywrotkę, tel. 69 12 719
Sprzedam dom w Nasielsku, ul. Płońska, tel. 022 794 37 34
Kupię używany traktorek ogrodniczy z kosiarką i przyczepką,
tel. 0502 035 852
Sprzedam Volkswagena Passata, 1990, 1.8 benzyna + gaz,
tel. 0605 953 174
Instalacje elektryczne od A do Z tel. 0692 87 43 46
Zatrudnię kierowcę ciągnika siodłowego, tel. 0501 214 233
Lokal do wynajęcia w Nasielsku na działalność gospodarczą, ul. Rynek, tel. 693 19 03
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 69 31 442.
Sprzedam nieduży dom na działce 800 m. tel. 023 693 14 85
lub 0505 599 735

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

W schronisku w Chrcynnie czeka na nowych,
dobrych panów
Młody, 8 - miesięczny, bardzo ładny pies,
doskonały do pilnowania
posesji.
Tel. 022 7742771

Bioenergoterapia
W piątek 28 maja w Nasielsku
Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne
tel. 0-22 679 07 11 lub 0 606 743 777
Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów, dyskopatii, torbielach (wątroba, nerki, jajniki),
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie, chorobach serca i układu krążenia, owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, złogach w nerkach, pęcherzyku
żółciowym, rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, mięśniakach, urazach,
nerwicach, stanach lękowych, zakażeniach bakteryjnych.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

28 maj - 3 czerwiec 2004
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Nasielsk na pocztówkach

DNI NASIELSKA
18 - 20 czerwca
W dniach 18-20 czerwca odbędzie się
tradycyjny festyn „Dni Nasielska”.
Uroczyste otwarcie „Dni Nasielska” nastąpi w piątek 18 czerwca
o godz. 19.00 w sali kina „Niwa” w Nasielsku, uświetni je wieczór
poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu „Czerwony Tulipan”
z Olsztyna.
W sobotę 19 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbędzie się „Parafiada”
organizowana przez księży z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Będzie
ona trwać od godz. 11.00 do 22.00, a w programie m.in. kiermasze,
stoiska handlowe, gastronomia, turniej piłki nożnej ministrantów,
wyścig kolarski, gry, zabawy i konkursy dla dzieci, „Biesiada Lwowska” koncert Tomka Kamińskiego oraz – na zakończenie – zabawa
ska”,
taneczna.
Ostatni dzień „Dni Nasielska” (niedziela 20 czerwca) rozpocznie Msza
św. w kościele św. Wojciecha w Nasielsku o godz. 12.00 w intencji
wszystkich mieszkańców Gmny Nasielsk. Od godz. 13.15 na Stadionie
Miejskim w Nasielsku przy ul. Sportowej trwać będzie dalsza część
festynu. W programie przewidziano m.in. występy dzieci i młodzieży
z nasielskich szkół, wręczenie nagród Burmistrza Nasielska najlepszym
uczniom szkół z terenu Gminy Nasielsk, obchody 40-lecia MLKS
„Żbik Nasielsk” (w tym wręczenie nagród zasłużonym działaczom
i sportowcom oraz towarzyski mecz „Żbika”), występ laureatów
„Gwiazdora”, nasielski hip-hop, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w
„Dniach Nasielska” oraz występ gwiazdy, polskich Beatlesów – zespół
ŻUKI. Rozstawione będą stoiska handlowe, ogródki piwne, gastronomia. Na placu targowicy rozstawione będzie wesołe miasteczko. „Dni
Nasielska” zakończy zabawa taneczna.
Szczegółowy program „Dni Nasielska” zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie na łamach „Życia Nasielska”
i na plakatach.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w „Dniach Nasielska” poprzez prezentację swojej firmy w formie stoiska handlowego. Szczegółowych
informacji w tym zakresie udziela Radosław Kasiak, Wydział Rozwoju
Regionalnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10,
I piętro, pokój nr 15, tel. (0-23) 691-25-74 wew. 15.

