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Późne popołudnie. Do posesji
Wacławy W. od strony pól skrada

się mężczyzna. Widząc, że przez nikogo nie jest obserwowany, zbliża
się do małego drewnianego domku.
Zagląda przez okno, chce się upewnić czy kobieta jest sama.
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drzwi, pani Wacława widząc intruza

nie chce otworzyć. Mężczyzna wpada w szał. Wybija szybę, odciąga
zapadkę w wewnętrznej części ramy
i przez otwarte okno dostaje się do
środka małej izdebki. Wchodzi delikatnie, bowiem na małym drewnianym parapecie zostaje nietknięta
kostka serka twarogowego, który
zapewne pani Wacława kupiła na
następny, postny dzień, na piątek.
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AKTUALNOŚCI

9–22 marca

Bestia morduje staruszkę
Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

Makabryczne wyznanie mordercy
M

azewo Dworskie, 22
lutego. Późne popołudnie. Do posesji Wacławy W. od strony pól skrada
się mężczyzna. Widząc,
że przez nikogo nie jest
obserwowany, zbliża się
do małego drewnianego
domku. Zagląda przez
okno, chce się upewnić
czy kobieta jest sama.

Rzeczywiście, poza nią nie ma nikogo.
Prawdopodobnie stuka do drzwi, pani
Wacława widząc intruza nie chce otworzyć. Mężczyzna wpada w szał. Wybija
szybę, odciąga zapadkę w wewnętrznej
części ramy i przez otwarte okno dostaje się do środka małej izdebki. Wchodzi
delikatnie, bowiem na małym drewnianym parapecie zostaje nietknięta kostka
serka twarogowego, który zapewne pani
Wacława kupiła na następny, postny
dzień, na piątek.
Od tej pory rozpoczyna się dramat, który wstrząśnie opinią publiczną nie tylko
w Nasielsku, ale w całej Polsce.
Bandyta żąda pieniędzy. Jego słowa
i gesty są zdecydowane. Starsza kobieta
widząc determinację włamywacza oddaje mu wszystko, co ma – 100 złotych.
Mężczyzna nie jest zamaskowany, ma
odkrytą twarz. Być może kobieta go
rozpoznaje, a nawet zwraca się do niego
po imieniu, tego nie wiemy. Z pewnością jednak coś skłania mężczyznę do
zbrodni. Dochodzi do szarpaniny, świadczą o tym porozwalane po całym pokoiku meble, naczynia, ubrania, a nawet
piecyk. Niedołężna kobieta, choć nie
ma żadnych szans z młodym człowiekiem, broni się. Powalona na podłogę
resztkami sił wbija swoje paznokcie
w twarz mężczyzny - rzeczywiście,
zabójca ma głębokie zadrapania i ślady
krwi na całej twarzy. Niewiele myśląc
przykrywa jej głowę pościelą i zaczyna

dusić. Ale to nie wystarcza – chwyta
za leżącą obok kuchenki węglowej,
siekierę. I w tym momencie dochodzi
do najstraszniejszej zbrodni – zabija
kilkoma uderzeniami w głowę.
Pytany dlaczego użył siekiery, kilka godzin później odpowiada policjantom:
BO NIE CHCIAŁA MI ZDECHNĄĆ.
Po całym zajściu bandytę ponoć
widziano podczas libacji alkoholowej.
Tego wieczora było go stać na wódkę
– „zarobił” przecież 100 złotych.
O dramacie, który rozegrał się wewnątrz
małego domku, można przekonać
patrząc na ściany pokoiku. Ślady krwi
widać nawet na świętych obrazkach
wiszących wysoko pod sufitem.
A na zewnątrz spokój. Biedne, ale czyste
podwóreczko, zadbana stara komórka
na opał, a w niej stosy porąbanego na
drobne kawałki drewna. Widać, że pani

Wacława była przygotowana na długą
zimę. Na pniu nie ma jednak siekiery.
Tego dnia była potrzebna pani Wacławie
przy piecu, do rozdrabniania szczap, tak
aby zmieściły się przez wąskie drzwiczki
do paleniska.
Następnego dnia, kilkanaście godzin po
zbrodni, ktoś z opiekujących się staruszką, znajduje jej zwłoki. Powiadomiona
zostaje nasielska policja, która natychmiast wkracza do akcji. Na nogi został
postawiony cały zespół komisariatu
w Nasielsku. Na efekty ich pracy nie
trzeba było długo czekać.
Technik kryminalistyki wspólnie z policjantami z Sekcji DochodzeniowoŚledczej kilkanaście godzin przeprowadzali oględziny domu zabitej oraz
zabezpieczali ślady mogące pomóc
w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy
zabójstwa. W tym czasie kryminalni
precyzyjnie ustalali przebieg zdarzenia,

świadków oraz typowali sprawcę mordu. Podczas prowadzonego śledztwa
przyjęto kilka wersji zdarzenia. Wyjaśniając wszelkie sygnały jakie docierały
do policji od obywateli funkcjonariusze
trafili na ślad mordercy. Zebrany materiał dowodowy świadczył, iż to on mógł
być odpowiedzialny za to przestępstwo
– informuje policja.
W sobotę 24 lutego zostaje zatrzymany podejrzany o dokonanie tej okrutnej zbrodni. Jest nim 40-letni Dariusz
L. z gminy Świercze, mieszkaniec wsi
Świeszewo, która w prostej linii miejsca
zabójstwa jest położona w odległości
jednego kilometra.
Okazuje się, że policjanci dobrze znają
Dariusza L. Wielokrotnie mieli już do
czynienia z podejrzanym. Ma już na
swoim koncie wiele przestępstw, był
karany za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
W czasie przesłuchania Dariusz L.
przyznał się do zabicia kobiety oraz do
kradzieży 100 złotych. Postawiono mu
zarzut zabójstwa. Grozi za to kara nawet
dożywotniego pozbawienia wolności.

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52

Dariusz L. jest w więzieniu. Sąd Rejonowy na wniosek Policji i Prokuratury
zastosował tymczasowe aresztowanie
na okres trzech miesięcy. Teraz policjanci będą musieli ustalić, dlaczego
zaatakował tak, żeby zabić oraz czy
powodem był tylko napad rabunkowy.

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Podinspektor Wojciech Wołkowicz,
komendant komisariatu policji w Nasielsku, powiedział, że ujęcie sprawcy
było możliwe dzięki podjęciu natychmiastowych działań operacyjnych
przez policję oraz dzięki współpracy
mieszkańców gminy z funkcjonariuszami. Dodał, że policjanci pracowali
całą dobę, bez zmrużenia oka.
dar
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Z SAMORZĄDU

9–22 marca

Obradowała Rada

Po przerwie dyskutowali o mandatach
We wtorek, 6 marca br., odbyła się
VI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Posiedzenie na wniosek grupy radnych zwołał Andrzej Wierzchoń,
wiceprzewodniczący RM.

Jak napisali radni w piśmie do przewodniczącego RM z 27 lutego br
„(…) wnioskujemy o zwołanie sesji
o następującym porządku obrad:
Omówienie sytuacji prawno – finansowej gminy Nasielsk w związku z
nieterminowym złożeniem oświadczeń majątkowych przez Burmistrza
Nasielska i Przewodniczącego RM”.
Wśród radnych, którzy zainicjowali
zwołanie sesji znaleźli się: M. Gerasik,
G. Duchnowski, A. Łapińska, K. Świderska, S. Sotowicz, M. Wójciak.
Po rozpoczęciu obrad, którym przewodniczył A. Wierzchoń, przedstawił
on zgromadzonym radnym porządek obrad, proponując wprowadzenie dodatkowego punktu 3a, który
miał dotyczyć pozbawienia B. Muchę na wniosek wojewody mandatu
burmistrza Nasielska. Jednak radni nie
zdecydowali się na głosowanie nad
tym wnioskiem, toteż nie znalazł się
on w programie sesji.

Następnie B. Mucha, burmistrz Nasielska
wyjaśnił zebranym, iż mimo szumu medialnego i niejednoznacznej interpretacji
prawa w związku z jego oświadczeniem
majątkowym, zarówno radni, jak i pracownicy Urzędu Miejskiego pracują
normalnie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Podtrzymał swoje stanowisko, powtarzane już wielokrotnie w mediach, iż oświadczenie majątkowe złożył
w terminie. Na wniosek radnego G.
Duchnowskiego opinie prawników na
temat sytuacji w jakiej znalazło się wielu polskich samorządowców odczytała
B. Saracyn, z biura Rady Miejskiej. Zaś B.
Sokalski, radca prawny, mówił, że w sytuacji kiedy dwie ustawy (o samorządzie
terytorialnym i o wyborze burmistrza)
przewidują za niezłożenie oświadczenia majątkowego różne sankcje, warto
poczekać na orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego w tej sprawie. Nastąpi
ono 13 marca br. Wyjaśnił również jakie
konsekwencje będzie miało zarówno
podjęcie, jak i niepodjęcie przez Radę
Miejską uchwały w sprawie pozbawienia burmistrza mandatu w określonym
przez wojewodę terminie do 9 marca
br. Jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta wojewoda wyda rozstrzygnięcie
nadzorcze.

W dalszej części obrad radni podjęli
uchwałę w sprawie wyborów do
sołectw na terenie gminy. Będą

one przeprowadzone do 28 kwietnia br.
Zgromadzeni wysłuchali też krót-

TERMINARZ WYBORÓW SOŁTYSÓW
1.

15.03.2007 g. 15.00, 15.30 Aleksandrowo - rzysztof Zawadzki

34. 20.04.2007 g. 17.00, 18.00 Miękoszyn - Stefan Ciosek

2. 27.04.2007 g. 16.00, 17.00 Andzin - Bogusław Jadczak

35. 13.03.2007 g. 14.00, 14.30 Miękoszynek - Marek Sielczak

3. 23.03.2007 g. 14.00, 14.30 Borkowo - Jerzy Stroiński

36. 26.03.2007 g. 12.00, 12.30 Młodzianowo - Teresa Borzyńska

4. 12.03.2007 g. 14.00, 14.30 Broninek - Marek Osiński

37. 28.04.2007 g. 17.00, 17.30 Mogowo - Krzysztof Fronczak

5. 10.04.2007 g. 15.00, 15.30 Budy Siennickie - Andrzej Matuszewski

38. 14.03.2007 g. 12.00, 13.00 Mokrzyce Dw. - Teresa Szpygel

6. 20.04.2007 g. 13.30, 14.00 Cegielnia Psucka - Jan Ciesielski

39. 14.03.2007 g. 15.00, 15.30 Mokrzyce Wł. - Danuta Kapusta

7. 28.03.2007 g. 12.00, 12.30 Chechnówka - Czesław Żołnierzak

40. 23.04.2007 g. 14.00, 14.30 Morgi - Mirosław Milewski

8. 12.03.2007 g. 17.00, 17.30 Chlebiotki - Halina Kamieńska

41. 18.04.2007 g. 16.00, 16.30 Nowa Wieś - Urszula Dabrowska

9. 12.03.2007 g. 10.00, 10.30 Chrcynno - Roman Turek

42. 11.04.2007 g. 13.00, 14.00 Nowa Wrona - Zygmunt Kantorowski

10. 31.03.2007 g. 17.00, 17.30 Cieksyn - Wiesław Gerasik

43. 17.04.2007 g. 14.00, 14.30 Nowiny - Eugeniusz Hegemajer

11. 21.04.2007 g. 13.30, 14.00 Czajki -Hanna Rosocha

44. 29.03.2007 g. 13.00, 13.30 Nuna - Wojciech Królak

12. 20.03.2007 g. 13.00, 13.30 Dąbrowa - Wiesław Świercz

45. 18.04.2007 g. 14.00, 14.30 Paulinowo - Bogumił Zawadzki

13. 30.03.2007 g. 17.00, 18.00 Dębinki -Bogdan Ziemiecki

46. 19.03.2007 g. 11.00, 12.00 Pianowo - Dariusz Romański

14. 16.03.2007 g. 14.00, 15.00 Dobra Wola - Małgorzata Łubińska

47. 17.04.2007 g. 16.00, 17.00 Pieścirogi Nowe - Zenon Wiśniewski

15. 28.03.2007 g. 15.00, 15.30 Głodowo - Jan Rawicki

48. 19.04.2007 g. 17.00, 18.00 Pieścirogi Stare - Waldemar Bucholc

16. 13.04.2007 g. 14.00, 15.00 Jackowo Dw. - Marianna Szamańska

49. 15.03.2007 g. 14.00, 15.00 Pniewo - Michał Kosewski

17. 27.04.2007 g. 11.00, 11.30 Jackowo Wł. - Grażyna Krzyczkowska

50. 25.04.2007 g. 18.00, 18.30 Pniewska Górka - Barbara Kosewska

fot. K. Ziemiecka

kiego wystąpienia Z. Wiśniewskiego,
sołtysa Pieścirogów, na temat potrzeb
mieszkańców tej społeczności.
(mk)

Sołtys bez kasy

Rząd zajął negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Funduszu Sołeckim, przedłożonego przez ministra finansów.
Dokument zakładał, że każde sołectwo będzie mogło posiadać
fundusz celowy do dyspozycji sołtysa.
Poselska propozycja przewiduje, że środki z funduszu zostaną
przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury oraz na wspieranie inicjatyw obywatelskich. Pieniądze będą pochodziły z trzech
podatków stanowiących dochód gminy: 30 proc. z podatku
rolnego, 30 proc. z podatku leśnego i 10 proc. z podatku od
nieruchomości.
Brak poparcia dla projektu Rada Ministrów umotywowała faktem, że zaproponowane rozwiązania są sprzeczne z założeniami
przygotowywanego projektu ustawy o finansach publicznych.
Przewiduje on bowiem likwidację wszystkich samorządowych
funduszy celowych oraz skonsolidowanie środków, jakimi dysponują jednostki samorządu terytorialnego. Podczas posiedzenia rządu podkreślono, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy i nie funkcjonują
samodzielnie w obrocie prawnym.

20. 24.04.2007 g. 14.00, 14.30 Kędzierzawice -Helena Zadrożna

Ministrowie doszli do wniosku, że przewidziane w poselskim
projekcie utworzenie funduszu sołeckiego usztywniłoby
51. 20.03.2007 g. 16.00, 17.00 Popowo Borowe - Marzena Czarnecka gospodarkę budżetową gmin, a w niektórych przypadkach
52. 16.04.2007 g. 12.00, 12.30 Popowo Północ - Andrzej Charzyński
mogłoby doprowadzić do znaczącego pogorszenia jej sytuacji finansowej.
53. 12.04.2007 g. 15.00, 16.00 Popowo Południe - Wiesława Rączka

21. 25.04.2007 g. 13.00, 13.30 Konary -Krzysztof Bieżoński

54. 28.03.2007 g. 10.00, 11.00 Psucin - Piotr Bazylak

22. 17.03.2007 g. 17.00, 18.00 Kosewo - Anna Morawska

55. 19.03.2007 g. 17.00, 18.00 Ruszkowo - Ewa Sławek

23. 27.03.2007 g. 14.00, 14.30 Krogule -Ewa Świerczyńska

56. 24.03.2007 g. 14.00, 14.30 Siennica - Jerzy Piekarski

24. 12.04.2007 g. 13.00, 13.30 Krzyczki Pien. - Maciej Krzyczkowski

57. 30.03.2007 g. 14.00, 14.30 Słustowo - Bogdan Wroński

25. 26.03.2007 g. 15.00, 16.00 Krzyczki Szum. - Sławomir Krzyczkowski

58. 26.04 2007 g. 17.00, 18.00 Studzianki - Tadeusz Latkowski

26. 19.04.2007 g. 13.30, 14.00 Krzyczki Żab. - Andrzej Dłutowski

59. 21.03.2007 g. 14.00, 15.00 Toruń Dworski - Tadeusz Kwiatkowski

27. 15.03.2007 g. 17.00, 18.00 Lelewo - Jerzy Lubieniecki

60. 23.03.2007 g. 17.00, 18.00 Toruń Dworski 2 - Maria Łuczak

28. 27.03.2007 g. 16.00, 16.30 Lorcin - Zbigniew Milewski

61. 19.03.2007 g. 15.00, 15.30 Wągrodno - Janusz Kopacz

29. 13.04.2007 g. 15.30, 16.30 Lubomin - Teresa Pasztak

62. 29.03.2007 g. 11.00, 11.30 Wiktorowo - Bożena Śmigasiewicz

30. 17.04.2007 g. 11.00, 11.30 Lubominek - Dawid Obojski

63. 22.03.2007 g. 14.00, 15.00 Winniki - Monika Szostak

31. 29.03.2007 g. 16.00, 16.30 Malczyn - Stanisław Ostrowski

64. 16.03.2007 g. 17.00, 18.00 Zaborze - Grzegorz Brzeziński

32. 22.03.2007 g. 17.00, 17.30 Mazewo Wł. - Barbara Rutkowska

65. 26.04.2007 g. 15.00, 16.00 Żabiczyn - Wojciech Borzyński

18. 16.04.2007 g. 15.00, 15.30 Jaskółowo - Bożena Nowosielska
19. 21.03.2007 g. 16.00, 17.00 Kątne - Zdzisław Rutkowski

33. 17.03.2007 g. 13.00, 14.00 Mazewo Dw. - Krzysztof Niesiobecki

Rada Ministrów nie poparła również poselskiego projektu ustawy o samorządzie gminnym. Propozycja dotyczy przyznania
sołtysom diety w wysokości 200 zł, która byłaby wypłacana niezależnie od innych świadczeń przyznawanych przez rady gmin.
W uzasadnieniu negatywnej opinii w oficjalnym komunikacje po
posiedzeniu napisano: Rząd docenia rolę, jaką sołtysi odgrywają
w społecznościach lokalnych, jednak zaproponowane rozwiązania budzą wątpliwości natury prawno-ustrojowej.
Zdaniem rządu, ustawowe określenie wysokości uposażenia
sołtysa może być odebrane jako ingerencja w samodzielność
samorządu terytorialnego. Ponadto projekt zakłada przyznanie
dodatkowego świadczenia jedynie sołtysom, pomijając np.
przewodniczących jednostek pomocniczych miast (tj. osiedli
i dzielnic).
dar
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Nowe radiowozy w naszym powiecie
Pod koniec lutego, w Warszawie
odbyło się uroczyste przekazanie
38 nowych samochodów dla
mazowieckiej policji. Auta zakupione przy współudziale środków
finansowych jednostek samorządu
terytorialnego i Marszałka Województwa Mazowieckiego trafiły do
komend powiatowych i Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
Jak poinformowała Iwona Jurkiewicz
rzecznik prasowy nowodworskiej
Komendy Powiatowej Policji, do
Nowego Dworu Mazowieckiego
przyjechały cztery samochody:
dwa pojazdy marki Fiat Stilo, jeden
Fiat Ducato oraz Renault Trafic. Radiowozy będą służyć obywatelom
między innymi dzięki środkom finansowym uzyskanym ze Starostwa
Nowodworskiego, Urzędu Miasta
w Nowym Dworze oraz Urzędu
Gminy w Czosnowie.

Narkotyki szkodzą
omenda
PoK
wiatowa Policji
w Nowym Dworze

20–21.02. na ul. Starzyńskiego
nieznani sprawcy wybili boczną
szybę w samochodzie Fiat Seicento. Straty wynoszą 320 zł na
szkodę Piotra B.

fot. KPP

nik po lekarstwach, a w nim 24 działki
heroiny. Znalezisko funkcjonariusze
zabezpieczyli jako dowody” – poinformowało biuro prasowe nowodworskiej
komendy.

„Do policjantów z komisariatu w Nasielsku od jakiegoś czasu docierały
sygnały, że Marcin S. najprawdopodobniej wchodzi w konflikt z prawem
oraz może sprzedawać narkotyki.
Funkcjonariusze zaczęli dokładnie
sprawdzać mężczyznę. 30-latek został zatrzymany. W jego mieszkaniu
policjanci znaleźli plastikowy pojemE

K

Za handel narkotykami mężczyźnie
może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
dar
L

A

20–21.02. na ul. Sportowej
nieznani sprawcy włamali się do
garażu i skradli sprzęt elektrotechniczny. Straty wynoszą 250
zł na szkodę Rocha T.
W biurze prasowym Samorządu
Województwa Mazowieckiego
powiedziano nam, że zakup wszystkich samochodów został wspólnie
sfinansowany przez: Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Komendanta Stołecznego Policji oraz
jednostki samorządu terytorialnego.
Łączna wartość przekazywanych aut

wynosi ponad 2,7 mln zł. Samorząd
Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 795 tys. zł.
W sumie dzięki wsparciu Samorządu
Województwa Mazowieckiego w tym
roku na Mazowsze trafiło aż 91 policyjnych aut. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 1,8 mln zł.
dar

Gadu-Gadu z Policją

M

A

Przypominamy, że specjalny numer
GG zapewnia bezpośredni i bieżący kontakt z uczniami warszawskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy w ten
sposób mogą informować Policję
o zauważonych niebezpiecznych
sytuacjach w szkole. Działania
prowadzone są w trosce o dobro
i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
poprzez zapobieganie przejawom
przemocy i innym niebezpiecznym
zachowaniom na terenie szkół.

sposób kontaktuje się z innymi
użytkownikami. Teraz w ten sposób
może pomóc nie tylko sobie, ale
i tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wystarczy, że o niepokojących
zdarzeniach w swoim otoczeniu
poinformuję stołeczną Policję za
pośrednictwem GG, a sprawą zajmą
się funkcjonariusze.
Informacje o zauważonych niebezpiecznych zjawiskach w szkołach
można również przekazywać bezpośrednio dzwoniąc do Komendy
Stołecznej Policji pod numery tel.
0-22 603-68-48, 603-67-95,
603-76-09 w godz. 8.00 – 16.00
lub wysyłając e-maila na adres: prewencja.ksp@policja.waw.pl.
/ak,ij/

Akcja nie jest prowadzona w trybie
on-line, lecz na zasadzie pozostawienia informacji, także anonimowej,
na serwerze Gadu-Gadu, które będą
odbierane i czytane przez policjantów. Dzięki tej usłudze z pewnością
kontakt będzie znacznie szybszy
i łatwiejszy. Wielu młodych ludzi
posiada własny numer GG i w taki
R

E

K

L

A

20–21.02. na ul. Podmiejskiej
nieznani sprawcy włamali się do
samochodu Fiat 126p i skradli
radioodtwarzacz. Straty wynoszą
260 zł na szkodę Damiana M.
23.02. w Nunie nieznani sprawcy
włamali się do domu Dariusza
H. i skradli telefon komórkowy,
radioodbiornik i pieniądze. Straty
wynoszą 400zł.
01.03. w miejscowości Chrcynno
Henryk K. - kierowca samochodu
ciężarowego Mercedes z naczepą,
na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem i zjechał
na przeciwny pas jezdni w wyniku czego doszło do zderzenia
z samochodem Ford Fusion.
Kierowcę Forda - Cezarego K.
z obrażeniami ciała przewieziono

Już trzeci tydzień funkcjonuje specjalny numer Gadu – Gadu – GG:
100997. Jest to nowy sposób kontaktu z Policją w ramach akcji „Stop
przemocy w szkołach” prowadzonej
przez Wydział Prewencji Komendy
Stołecznej Policji. W ciągu ostatnich
siedmiu dni policjanci udzieli ponad
160 odpowiedzi na przesłane przez
internautów zapytania.

Maz. poinformowała o kolejnym sukcesie nasielskich
policjantów.

22 lutego został zatrzymany
30-letni Marcin S., u którego
znaleziono heroinę. Funkcjonariusze postawili mężczyźnie zarzut handlu narkotykami.

KRONIKA
POLICYJNA
20–21.02. na ul. Piłsudskiego Andrzej R. skradł dwa boczne lusterka
od samochodu. Straty wynoszą
400 zł na szkodę Roberta W.

Samochody będą wykorzystane w sekcji ruchu
drogowego, operacyjnej
oraz prewencji Komendy
Stołecznej Policji oraz komend podwarszawskich.
Policjanci otrzymali kluczyki do: Opla Vectry z videorejestratorem, jednego oznakowanego
i 18 nieoznakowanych Fiatów Stilo,
9 furgonów Renault Trafic, 3 oznakowanych furgonów Peugeot Boxer
oraz 6 oznakowanych furgonów Fiat
Ducato.

W uroczystym przekazaniu udział
wzięli Komendant Stołeczny Policji mł.
insp. Jacek Kędziora, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

R

fot. D. Panasiuk

Wojewoda Mazowiecki Jacek
Sasin, Kapelan KSP Ks. Józef
Jachimczak, wojewodowie,
burmistrzowie i starostowie
powiatowi oraz zaproszeni
goście. Komendę Powiatową
Policji w Nowym Dworze
reprezentował Zastępca Komendanta podkom. Marek
Ujazda. Burmistrza miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
reprezentował Komendant
Straży Miejskiej Pan Piotr
Rogiński.

M

A

fot. D. Majewski

do szpitala. Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków
panujących na jezdni.

Pijani na drodze
20.02. w miejscowości Kątne
Kazimierz J. (mieszkaniec Konar)
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,57 mg/l.).
23.02. w Cieksynie Piotr W. kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,54 mg/l.).
25.02. na ul. Rynek Leszek Cz. kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,12 mg/l.).
28.02. w Studziankach Dariusz M.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,45 mg/l.).
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Do Nasielska już idą kwity na pieniądze Nowe dopłaty
W
fot. D. Panasiuk

nioski o płatności do
gruntów rolnych są
już rozsyłane do producentów.

Rolnicy, którzy ubiegali się o płatności
bezpośrednie za 2006 r. otrzymają
z ARiMR wnioski częściowo wypełnione czyli tzw. wnioski spersonalizowane z załącznikami graficznymi.
Dokumenty docierają do adresatów
za pośrednictwem poczty.
Osoby, które zamierzają złożyć
wniosek o płatności bezpośrednie po raz pierwszy, dotyczy to
chociażby tych rolników, którzy
dopiero rozpoczynają samodzielne gospodarowanie, mogą pobrać
czyste formularze wniosków w biurach powiatowych, Oddziałach
Regionalnych ARiMR lub ze strony
internetowej www.arimr.gov.pl
Polscy rolnicy po raz czwarty będą
ubiegać się o przyznanie płatności
obszarowych do gruntów rolnych.
Wnioski należy składać od 15 marca do 15 maja tego roku. Z praktyki trzech ostatnich lat wynika, że
niewielu producentów przychodzi
do biur powiatowych z wnioskami
w pierwszym miesiącu ich przyjmowania, zwykle trwają jeszcze prace
wiosenne na polach, a dopiero po
zasianiu roślin rolnicy mogą wpisać
we wniosku, co faktycznie uprawiają
na konkretnej działce.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała,
że w minionych latach odsetek
wniosków, które trafiły do biur powiatowych w pierwszym miesiącu
przyjmowania nie przekroczył
10% wszystkich wniosków, jakie

składali rolnicy o dopłaty w danym roku. W tym roku wniosków
złożonych w pierwszym okresie,
czyli do połowy kwietnia może
być jeszcze mniej. Rolnicy zanim
je złożą muszą wiedzieć, jakie powierzchnie upraw będą deklarowali,
a to wiąże się z rozpoczęciem
wegetacji i wiosennymi siewami.
Niektóre oziminy mogą wymagać
zaorania i w to miejsce wysiania
m.in. zbóż jarych ze względu na
ciepłą początkowo zimę, a potem
kilkunastostopniowe mrozy w lutym, które wystąpiły, gdy w wielu
rejonach nie było okrywy śnieżnej.
W wielu miejscach mogą wystąpić
szkody mrozowe w oziminach. Takie sygnały napływają ostatnio od
rolników.
Warto przypomnieć, że polska
wprowadziła nowe rodzaje płatności: płatność zwierzęcą i płatność
do roślin energetycznych. Rolnicy ubiegający się o dopłatę do

uprawy roślin energetycznych potrzebują czasu na zawarcie umów
z punktami skupu lub wstępnymi
przetwórcami przerabiającymi te
surowce rolnicze na biogaz, bioetanol, estry lub inne paliwo.
W minionym roku rolnicy złożyli w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ponad
1,4 mln wniosków. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Agencja powinna zakończyć
wypłatę dopłat bezpośrednich za
2006 r. do 30 czerwca br. Ponad
1,3 mln rolników już otrzymało
pieniądze w ramach płatności
bezpośrednich za 2006 r., co
stanowi ponad 90% tych wszystkich, którzy o dopłaty występowali. Tak szybkiej realizacji wypłat
jeszcze nie było odkąd Polska
wstąpiła do UE. Do wyjaśnienia
pozostało zaledwie ok. 50 tys.
spraw „spornych”.
WA

Grzywny za hodowlę na lewo
W Polsce będą obowiązywać nowe
przepisy dotyczące hodowli i oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej zwierząt gospodarskich,
a także zachowania ich zasobów
genetycznych. Określą też zasady
prowadzenia ksiąg hodowlanych
i rejestrów, jak również nadzoru
nad hodowlą i rozrodem zwierząt
gospodarskich

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
będzie państwową jednostką budżetową, wykonującą zadania związane
z hodowlą, rozrodem pszczół i zwierząt futerkowych. Centrum będzie
kontrolować prowadzenie oceny
wartości użytkowej i hodowlanej
zwierząt gospodarskich. Zajmie się
też prowadzeniem laboratorium
badającego grupy krwi zwierząt
oraz mleko pod kątem oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz.
Zadaniem Centrum będzie także
kontrola wykorzystania środków
z dotacji budżetowych na zadania
związane z produkcją zwierzęcą oraz
współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Księgi hodowlane
zwierząt gospodarskich i ich rejestry
mają prowadzić związki hodowców
lub inne podmioty upoważnione do

fot. M. Stamirowski

Też warto się starać, bo 45
euro na hektar piechotą
nie chodzi.

rośliny również objęte są wspólnotowym systemem pomocy do uprawy
roślin energetycznych.

W tym roku, po raz pierwszy, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała na unijnych
zasadach dopłaty do roślin uprawianych
na cele energetyczne. O przyznanie
takiej dopłaty, rolnik może wystąpić
podając we „Wniosku o płatności do
gruntów rolnych i płatność cukrową za
2007 r.” nazwę rośliny, którą przeznaczy na cele energetyczne oraz obszar
jej uprawy. Do wniosku trzeba dołączyć
umowę zawartą z firmą, która zajmuje
się skupem lub przerobem rolniczych
surowców na biopaliwa, biogaz, energię
elektryczną bądź inne paliwa. W przypadku wykorzystania lub przetwarzania
roślin na cele energetyczne w gospodarstwie, rolnik zobowiązany jest do
przekazania właściwemu oddziałowi
terenowemu Agencji Rynku Rolnego
kopii deklaracji „o wykorzystaniu lub
przetworzeniu roślin energetycznych na
cele energetyczne w gospodarstwie”.

Jak informuje biuro prasowe ARiMR,
wysokość płatności do upraw roślin
energetycznych wynosi 45 euro/ha.
Jednak o tym, w jakiej wysokości
dopłaty energetyczna będzie przyznawana, decyduje każdego roku obszar,
do jakiego o te płatności występować
będą producenci rolni w całej UE.
Określona została bowiem maksymalna powierzchnia gruntów rolnych na
terenie Wspólnoty, objęta takim systemem pomocy. Powierzchnia ta wynosi
2 mln ha. Przekroczenie maksymalnej
powierzchni skutkuje redukcją stawki
płatności we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

ARR prowadzi rejestr podmiotów
skupujących oraz pierwszych przetwórców roślin, w tym przetwórców
surowców energetycznych. Wykaz
tych podmiotów zostanie ogłoszony
przez ARR do 15 kwietnia 2007 r.
Lista roślin, które można uprawiać na
cele energetyczne jest długa. Dopłaty
będą przysługiwały nawet na zagajniki
drzew, jeżeli będą one wykorzystywane
do produkcji energii.
Unijne wsparcie finansowe do roślin
energetycznych jest dodatkową dopłatą.
ARiMR wyjaśnia, że do powierzchni,
na której prowadzona jest uprawa
rośliny energetycznej, przysługuje
również jednolita płatność obszarowa
lub krajowe uzupełniające płatności
do gruntów rolnych, jeżeli zostaną
spełnione warunki do ich przyznania
(np. gdy rolnik uprawia żyto na cele
energetyczne i sprzedaje je z przeznaczeniem do produkcji biopaliw, to
uzyska do hektara powierzchni uprawy jednolitą płatność obszarową wraz
z uzupełniającą płatnością obszarową
do zboża oraz dodatkową płatność do
roślin energetycznych).
Od tego roku nie będzie przyznawane
wsparcie krajowe z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkońcowej, ponieważ te
S

tego przez ministra rolnictwa. Księgi
hodowlane bydła, świń, owiec, kóz
i koniowatych będą prowadzone
zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Związki hodowców lub inne
podmioty będą pobierać opłatę za
wpis zwierząt do księgi lub rejestru
bądź wystawienie zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie tych
operacji. Ponadto będą one mogły
prowadzić ocenę wartości użytkowej
lub hodowlanej zwierząt gospodarskich za zgodą ministra rolnictwa.
Ocena ta będzie prowadzona na

wniosek lub za zgodą właściciela lub
posiadacza tych zwierząt. Określono
również, że na podmioty prowadzące działalność dotyczącą hodowli
i rozrodu zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy może zostać nałożona
kara grzywny.
Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
został przyjęty przez Radę Ministrów.
Nowy akt prawny zastąpi obowiązującą ustawę z 1997 roku.
WA

E

R
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ARiMR będzie przyjmowała wnioski od
15 marca do 15 maja br. Pieniądze będą
wypłacane od 1 grudnia 2007 r. do 30
czerwca 2008 r.
Rośliny, do których mogą być przyznawane płatności:
- jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik,
żyto, kukurydza, len włóknisty);
- buraki cukrowe - pod warunkiem, że
każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów
energetycznych;
- soja – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej
i śruty sojowej, jest wykorzystywany
do wytworzenia produktów energetycznych;
- rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np.
róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest
sachaliński, mozga trzcinowata);
- zagajniki drzew leśnych o krótkim
okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).
W wielu krajach Unii Europejskiej obserwuje się szybko rosnące w ostatnich
latach zapotrzebowanie na biopaliwa.
Eksperci unijni szacują, że do 2030
r. jedną czwartą paliw do pojazdów
w UE będą stanowiły biopaliwa.
W Polsce, przy dość stabilnym, a więc
mizernym zapotrzebowaniu na surowce
rolnicze zużywane przez przetwórstwo
spożywcze i przemysł paszowy, rozwój
produkcji biopaliw może zwiększyć
popyt na rzepak, zboża i inne rośliny
przerabiane na biopaliwa.
WA
Z
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„Wszystko co było Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości,
Niech nie uleci z cichym westchnieniem
lecz NIECH SIĘ SPEŁNI W CAŁOŚCI”

Pani Bożenie Majewskiej
wiązankę najpiękniejszych życzeń imieninowych:
długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,
powodzenia w pracy i całym życiu,
spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji dobrych zamiarów i planów,
pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość
oraz wszelkiej pomyślności
życzą wychowankowie z kl. I a
Gimnazjum w Pieścirogach wraz z rodzicami

I
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Co należy robić, kiedy pracownik jest
nietrzeźwy w pracy?
Pracownik nie ma obowiązku
poddać się badaniu alkomatem.
Dla pracodawcy takie rozwiązanie prawne nie jest najlepsze,
ponieważ może on, co najwyżej
zaproponować pracownikowi takie badanie. Z drugiej strony brak
zgody albo niezażądanie ich przez
pracownika działa na niekorzyść
zatrudnionego.
Nie ulega żadnej wątpliwości,
że przyjście pijanego pracownika do pracy albo picie przez
niego alkoholu w pracy można
zakwalifikować jako tzw. ciężkie
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Wskazane zachowanie pracownika daje,
więc pracodawcy podstawę do
zwolnienia go dyscyplinarnie, tj.
w trybie natychmiastowym, bez
wypowiedzenia.
Wypowiedzenie w tym przypadku pracownikowi stosunku pracy
zależy tu od woli konkretnego
pracodawcy. Jednakże jego obowiązkiem w takiej sytuacji jest niedopuszczenie pracownika do wykonywania pracy bądź odsunięcie
pracownika od jej wykonywania.
Obowiązek ten ciąży na kierowniku zakładu pracy lub osobie przez
niego upoważnionej. Osoby te nie
mogą dopuścić pracownika do

ALIMENTY

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na obojgu
rodziców ciąży obowiązek łożenia na
utrzymanie dzieci ( kwestię tę reguluje
art.133 § 1 kro).
W sytuacji gdy mamy do czynienia
z pełną rodziną, obowiązek ten w naturalny sposób rozkłada się na rodziców.
Problemy pojawiają się kiedy rodzice
decydują się na rozstanie lub gdy
jedno z rodziców mimo pozostawania w związku małżeńskim oraz
prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego nie przyczynia się
do zaspokajania potrzeb rodziny i nie
łoży na utrzymanie dzieci.
Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny?
Obowiązek alimentacyjny rodziców
wobec dzieci powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się
usamodzielni. Uzyskanie pełnoletności
nie kończy tego obowiązku, gdy dziecko się uczy, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (np. z powodu
bezrobocia obowiązek alimentacyjny
trwa nadal). Obowiązek ten nigdy nie
wygaśnie, jeżeli dziecko np. z powodu
kalectwa czy choroby psychicznej nie
jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Dzieci mają prawo do życia na takim
poziomie jak rodzice.
Jak ustala się wysokość alimentów?
Ustawa nie wskazuje wprost jaka ma
być wysokość zasądzonych alimentów. Sąd w trakcie trwania postępo-

pracy, jeżeli tylko zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on
do pracy w stanie wskazującym na
używanie alkoholu, czy też używał
alkoholu w czasie pracy.
Zdarza się, że niektórzy pracodawcy tolerują okoliczność, że pracownik bywa w pracy nietrzeźwy,
jednak takie zachowanie należy kategorycznie potępić. W przypadku
sprawy sądowej będzie to zawsze
argument obciążający pracodawcę, nie zaś przemawiający na
niekorzyść pracownika.
Pracownik ma prawo do poznania
przyczyny niedopuszczenia go do
wykonywania pracy. Jeśli usłyszy
od pracodawcy, że powodem tym
jest jego nietrzeźwość, ma prawo
zażądać przeprowadzenia odpowiedniego badania stanu jego trzeźwości. Jeżeli pracownik tego zażąda,
pracodawca musi mu takie badanie
umożliwić.
Jak o tym była mowa już na wstępie, nie jest to jednak obligatoryjny
obowiązek pracownika. Pracownik
może, bowiem zgodzić się na takie
badanie, lecz nie musi. Inicjatywa
w tym względzie należy zawsze
do niego, przez co rozumie się, że
pracodawca nie może nalegać, ani
zmusić pracownika do poddania się
takiemu badaniu. Każdy pracownik

wania ustala wysokość alimentów
w sposób zindywidualizowany. Przy
orzekaniu o wysokości świadczenia
alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej do
alimentów oraz możliwości zarobkowe
i majątkowe osoby zobowiązanej.
Jeżeli świadczenie alimentacyjne należne jest dziecku sad bierze pod uwagę
również osobiste starania zobowiązanego rodzica jakie ten podejmuje w zakresie utrzymania i wychowania dziecka.
Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej to nie tylko faktycznie osiągane
przez nią dochody, ale także te zarobki
i profity, które mogłaby osiągnąć przy
dołożeniu należytej staranności i wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji,
ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które
nie zasługują na usprawiedliwienie.
Jak dochodzić alimentów?
Zakres obowiązku alimentacyjnego
osoby zobowiązanej wobec osoby
uprawnionej można ustalić w umowie pozasądowej, np. prywatnej,
a także - przy porozumieniu stron
- w umowie notarialnej, której można
(w sądzie) nadać klauzulę wykonalności
i wówczas uzyskać tytuł egzekucyjny.
Najczęściej stosowana jest jednak droga postępowania sądowego.
Pozew o alimenty składa się w sądzie
rejonowym, wydziale rodzinnym
i nieletnich, właściwym dla miejsca
zamieszkania osoby uprawnionej
do alimentów lub właściwym dla

powinien jednak wiedzieć, że jeśli
nie skorzysta z tego uprawnienia
i oczywiście w sytuacji, kiedy nie
ma nic na sumieniu, tzn. jest trzeźwy, to odmowa zbadania stanu
trzeźwości będzie przemawiała na
jego niekorzyść. W każdym razie,
jeżeli pracownik nie zażąda badania
albo odmówi pracodawcy wykonania go (pracodawca, choć nie może
w żaden sposób zmusić pracownika
do przeprowadzenia badania, zawsze
może zasugerować mu konieczność
jego wykonania), a są zarazem inne
dowody jego nietrzeźwości, którymi najczęściej będą świadkowie
jego nienaturalnego zachowania się
– bełkotliwa mowa, niemożność
zachowania równowagi, itp.), tym
z pewnością nie polepszy swojej
sytuacji, a może ją jeszcze pogorszyć.
Dosyć często pracodawcy wykorzystują zarzut naruszenia przez
pracownika obowiązku trzeźwości w sytuacji, kiedy - mówiąc
kolokwialnie – chcą się pozbyć
pracownika ze swojego zakładu
pracy. Wtedy pracownik, skoro
czuje się niesłusznie odsunięty od
pracy oraz aby ustrzec się rychłego zwolnienia z pracy powinien
domagać się od pracodawcy stosownego badania alkomatem.
Marek Rączka

miejsca zamieszkania osoby pozwanej. O właściwości sądu decyduje
powód, tj. uprawniony do alimentów
lub jego przedstawiciel ustawowy.
Osoba dochodząca alimentów jest
ustawowo zwolniona z kosztów
sądowych. W przypadku dochodzenia alimentów dla dwojga lub
więcej osób uprawnionych należy
dla każdej z osobna podać wysokość
dochodzonej kwoty oraz przyczyny
uzasadniające żądanie, tj. skonkretyzować usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego do alimentów oraz
możliwości zobowiązanego do
alimentów (podać jego zawód, kwalifikacje, określić sytuację majątkową,
tryb życia).
Pozwany może złożyć odpowiedź na
pozew i ustosunkować się do twierdzeń
pozwu, przedstawić dowody (dokumenty, dowody z zeznań wskazanych
świadków) na potwierdzenie trafności
swoich wywodów - odpis tego pisma
sąd doręczy stronie powodowej.
Kiedy można się domagać alimentów od rodziny ojca dziecka?
Jeżeli ojciec dziecka nie wywiązuje się
z obowiązku alimentacji i jeśli egzekucja
komornicza nie przynosi rezultatów, to
zgodnie z Kodeksem Rodzinnym
możesz wystąpić o alimenty na
dziecko względem najbliższej rodziny
ojca dziecka (jego dorosłych dzieci,
rodziców lub rodzeństwa).
Marek Rączka

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Nasielsku
ul Warszawska 50 tel. 6930250

JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz
PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU
•
•
•
•

Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia
Zamartwiasz się i wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
Miewasz stany smutku przygnębienia i utraty nadziei

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)
CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK
12.00 - 20.00
WTOREK
8.00 - 19.00
ŚRODA
8.00 - 19.00
CZWARTEK
8.00 - 20.00
PIĄTEK
8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów.
ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE
R

E

K

L

A

M

A

7

AKTUALNOŚCI

9–22 marca

Co nowego w Urzędzie Skarbowym?
AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje:

Prawa kontrolowanego
CZĘŚĆ I
Podmioty, które mogą zostać poddane
kontroli podatkowej powinny pamiętać
nie tylko o obowiązkach kontrolowanego, lecz również o swoich prawach.
Przepisy prawne dotyczące kontroli
podatkowej uregulowane są w dziale
VI (art. 281- art. 292) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz
ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2004r. Nr 173 poz.1807 za zm.).
Celem kontroli podatkowej, podjętej
przez organy pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz
następców prawnych, jest sprawdzenie,
czy podmioty te wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego.
I. Wszczęcie kontroli podatkowej
• Prawo do otrzymania imiennego
upoważnienia przed podjęciem czynności kontrolnych,
• Prawo do wglądu legitymacji
służbowych kontrolujących
Kontrola podatkowa przeprowadzana
przez pracowników urzędu skarbowego wymaga imiennego upoważnienia
udzielonego przez naczelnika urzędu
skarbowego lub osobę zastępującą
naczelnika urzędu skarbowego- pracownikom tego urzędu.
Upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli podatkowej powinno zawierać: oznaczenie organu, datę i miejsce
wystawienia upoważnienia, wskazanie
podstawy prawnej, imię i nazwisko
kontrolującego, numer jego legitymacji
służbowej kontrolującego, oznaczenie
kontrolowanego, określenie zakresu
kontroli, datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli, podpis
osoby udzielającej upoważnienia,
z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji , pouczenie o prawach obowiązkach kontrolowanego.
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu
lub osobie upoważnionej przez nią do
jej reprezentowania podczas kontroli
podatkowej (dotyczy pełnomocnictwa
szczególnego zgłoszonego w formie
pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodat-

kowania podatkiem dochodowym),
opisanego powyżej upoważnienia do
jej przeprowadzenia oraz okazanie
legitymacji służbowej.
• Możliwość wszczęcia kontroli podatkowej bez konieczności okazania
upoważnienia do kontroli.
W szczególnych przypadkach, np.
w sytuacji, gdy istnieje ryzyko utraty
materiału dowodowego, kontrolę podatkową można wszcząć po okazaniu
legitymacji służbowej kontrolowanemu.
Należy wówczas bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w terminie 3 dni
od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć
upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli.
II. Uprawnienia kontrolowanego
w toku kontroli podatkowej
• Prawo do obecności przy czynnościach kontrolnych.
Kontrolowany ma prawo do czynnego udziału w kontroli na każdym jej
etapie oraz do uzyskiwania informacji
o przepisach prawa podatkowego
związanych z prowadzoną kontrolą.
Prawem podmiotu kontrolowanego jest
również informowanie jego o miejscu
i terminie przeprowadzenia dowodu
z zeznań świadków, opinii biegłych na
3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin przed ich
dokonaniem.
III. Ograniczenia czasowe kontroli
• Zakończenie kontroli w terminie
wskazanym w upoważnieniu
Kontrola podatkowa powinna być
zakończona bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. W przypadku nie
zakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący
obowiązany jest zawiadomić w formie
pisemnej kontrolowanego o przyczynie przedłużenia terminu zakończenia
kontroli, wskazując jednocześnie nowy
termin jej zakończenia.
Zgodnie z art. 83 ust. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czas
trwania wszystkich kontroli organu
kontroli u przedsiębiorcy w jednym
roku kalendarzowym nie może przekroczyć:
• 4 tygodni w przypadku mniejszych
firm (mikroprzedsiębiorców, oraz przedsiębiorców małych i średnich),
• 8 tygodni w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
Uwaga! Powyższe ograniczenia czasowe nie odnosi się do kontroli zasadności
dokonania zwrotu podatku VAT przed

dokonaniem tego zwrotu.
IV. Zakończenie kontroli
• Doręczenie protokołu kontrolowanemu
Przebieg kontroli kontrolujący dokonuje w protokole kontroli i załącznikach do
protokołu. Protokół sporządzany jest
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu
kontrolujący doręcza kontrolowanemu.
Kontrola podatkowa kończy się w dniu
doręczenia protokołu z kontroli.
• Elementy protokołu z kontroli
podatkowej
Protokół z kontroli zawiera w szczególności: wskazanie kontrolowanego,
określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli, opisu dokonanych
ustaleń faktycznych, dokumentację
dotyczącą przeprowadzonych dowodów, pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Od 01.01.2007r.
protokół z kontroli winien zawierać
2 dodatkowe elementy, tj.: ocenę
prawną sprawy będącej przedmiotem
kontroli, oraz pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji zgodnie z art.
81b Ordynacji podatkowej.
• Prawo do wniesienia zastrzeżeń
do protokołu
Wspomniane powyżej pouczenie daje
kontrolowanemu prawo do wniesienia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
protokołu zastrzeżeń lub wyjaśnień
pod warunkiem wskazania przez niego
stosownych wniosków dowodowych.
Kontrolujący maja obowiązek w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie
załatwienia sprawy.
• Prawo do złożenia korekty
po zakończeniu kontroli podatkowej
Kontrolowanemu przysługuje prawo
do złożenia korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą po zakończeniu
kontroli lecz przed wszczęciem postępowania podatkowego w sprawie.
Uwaga! Prawo do złożenia korekty
po zakończeniu kontroli podatkowej
nie przysługuje w zakresie podatku od
towarów i usług.

Uwaga!!!
W części II przedstawione zostaną
– obowiązki kontrolowanego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim przypomina, że
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995r. (Dz. U. Nr

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.III – upływa termin zapłaty podatku za m-c styczeń z tytułu karty podatkowej,
20.III - upływa termin rozliczenia podatku dochodowego za m-c styczeń (PIT, CIT, PPR,-PPE),
25. III– upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c styczeń (VAT-7, VAT-7K).

NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP

269 z 2004r., poz. 2681 z późn.
zm.) podatnicy podają numer NIP
na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań
podatkowych oraz niepodatkowych
należności budżetowych, do których
poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne.

skierowanych w zakresie działalności
podatnika do oznaczonych osób
i organów oraz obowiązek posługiwania się tym numerem w obrocie
prawnym i gospodarczym nakłada
na przedsiębiorcę art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173
z 2004r., poz. 1807 z późn. zm.).

Jednocześnie obowiązek umieszczania NIP w oświadczeniach pisemnych,

CZY WIESZ, ŻE ?
• W dniu 21.02.2007r. o godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Nowym
Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie z przedstawicielami biur rachunkowych działających na terenie właściwości tutejszego urzędu.
Celem spotkania było nawiązanie dialogu i wymiana doświadczeń w zakresie
poprawy relacji z podatnikami.
W trakcie spotkania omówiono zasady informowania podatników o planowanym podjęciu kontroli podatkowej. Podjęto również próbę uzyskania opinii oraz
wniosków i sugestii dotyczących bieżącej obsługi klienta (uczestników spotkania
poproszono o wypełnienie ankiety).
• W miesiącu styczniu i lutym 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Nowym
Dworze Mazowieckim wpłynęło:
- 538 szt. aktów notarialnych,
- 2801 szt. pism przychodzących,
- 1355 szt. tytułów egzekucyjnych z tytułu niezapłaconych należności, a 1938
szt. tytułów wykonawczych we wskazanym okresie załatwiono.
wydano:
- 263 szt. zaświadczeń o nie zaleganiu,
- 502 szt. zaświadczeń o dochodach i VAT,
- 65 szt. zaświadczeń dotyczących spadku, darowizny,
- 133szt. w innych sprawach, nie wymienionych powyżej.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka
Agnieszka Ciężkowska

INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW
Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
– www.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.,
05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Legionów 7
tel. 765-90-40 sekretariat
– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego
– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku dochodowego od osób
fizycznych
– System Informacji Podatkowej SIP (interpretacje urzędów skarbowych)
www.mofnet.gov.pl
– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych mają możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT
swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– www.europa.eu.int/comm/taxation /customs/vies/en/veishome.htm
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Z czym do ślubu?
W tym wypadku pomysłowość
florystów nie zna granic. Ich
fantazje wykraczają poza granice
wyobraźni przeciętnego śmiertelnika. Bukiety ślubne są jednymi
z najpiękniejszych kompozycji
florystycznych. Wykonywane są
ze wszystkich rodzajów kwiatów,
a artyści wykorzystując talent
i umiejętności chętnie sięgają do
klasyki. Inspiracją dla florystów
są także kolory i gatunki kwiatów.
Bardzo często kompozycja łączy
w sobie aktualnie obowiązujące
trendy i upodobania artysty.

REPORTAŻ
fot. D. Panasiuk

Debata o korupcji

9–22 marca

Korupcja była tematem debaty publicznej, która odbyła się w kinie „Niwa”
w piątek, 23 lutego br. Spotkanie, w którym wystąpili z krótkimi prelekcjami
reprezentanci urzędów i instytucji,
oraz stowarzyszeń odbywało się pod
hasłem „Nie biorę, nie daję łapówek”.
Uczestniczyli w nim również uczniowie
szkół średnich, mieszkańcy Nasielska,

i My z referatem pt. „Korupcja jako
podstawowa dewiacja społeczna”. B.
Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska
przedstawił „Systemy minimalizujące
sytuacje korupcjogenne w samorządzie”. O „Roli społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu korupcji” mówił
A. Sawicki z Fundacji im. S. Batorego, zaś
mł. insp. Tadeusz Bereda, komendant

a także przedstawiciele władz naszego
powiatu z M. Sochocką, starostą nowodworskim.

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. odczytał referat na
temat „Odpowiedzialność w świetle
ustawy antykorupcyjnej”. Prokurator
Leszek Zaremba z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zaprezentował tekst
“Prawo przeciw korupcji”, a „Korupcję
w systemie podatkowym” scharakteryzowała Katarzyna Wróblewska naczel-

Można się było o tym przekonać
w ubiegłym tygodniu na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku
Hurtowym w Broniszach. Podczas
pokazu florystycznego, Gregor
Lersch, jeden z najwybitniejszych
florystów europejskich na oczach
publiczności tworzył niepowtarzalne w formie, kształcie i doborze
materiału wiązanki ślubne.
Podczas pokazu, prowadzonego
przez Gregora Lerscha można było
zapoznać się z najnowszymi trendami we florystyce ślubnej.
Pokazowi towarzyszyła wystawa
kompozycji Polskiej Szkoły Forystycznej. Były również dekoracje
do chrztu, bukiety okazjonalne
oraz florystyka pogrzebowa.
Gregor Lersch – uczeń Florystycznej Szkoły Mistrzów w Bonn – Friesdorf. Od 1976 roku utrzymuje się
w ścisłej czołówce mistrzowskiej,
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

G. Lersch ma w dorobku ponad 70
medali otrzymanych na prestiżowych konkursach. Jest autorem
wielu publikacji albumowych.
Prowadzi wykłady w kilkudziesięciu krajach. Jest jednym z najlepszych florysów, którzy specjalizują
się we florystyce ślubnej.

Spotkanie z poetką
We wtorek, 6 marca
br., Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
rozpoczęła cykl spotkań z poezją.

Florysta przyjechał do Bronisz na
zaproszenie Polskiej Szkoły Florystycznej z Poznania. Jest to jedyna
zarejestrowana w Polsce szkoła
wydająca certyfikaty uznawane
w Europie. Ta „kwiatowa uczelnia”
jest członkiem Federacji Florystów
Niemieckich (FDF).
dar

fot. K. Ziemiecka

fot. D. Panasiuk

nych z funkcjonowaniem administracji
państwowej i samorządowej.

W prawdziwie lirycznym nastroju odbyło się pierwsze tego
typu spotkanie z Haliną Marią
Dąbrowską.

Wystąpili m.in. Elżbieta Wróblewska,
koordynator Nasielskiego Oddziału
Terenowego Stowarzyszenia Europa

Poetka ma 89 lat. Urodziła się
w Kijowie, ale większość swojego
życia spędziła w Warszawie. Od
dziecka pisała wiersze. Zajmowała się również przekładem poezji
francuskiej i rosyjskiej na język
polski. Od 3 września 2005
r. mieszka w Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku.
Program, jaki zaprezentowała
w nasielskiej bibliotece składał się
z utworów, jakie powstawały przez
całe życie poetki. Można było
usłyszeć między innymi: „Na Wielkanoc”, „Zimowy spacer w Parku
Ujazdowskim, „W marcu nocą”,
„Nemesis (mit)”. Pojawiły się wiersze o mieszkańcach DPS w Nasielsku („Coś winien?”) oraz pisane dla
mieszkańców („Coś wesołego”).
Pani Halina obecnie zajmuje się przy-

Moderatorem debaty był Marcin
Kraszewski, ze Stowarzyszenia Europa
i My, które było jej organizatorem.
Prelegenci omówili zjawisko korupcji,
z jakim mamy do czynienia w różnych sytuacjach, szczególnie związa-

fot. D. Panasiuk

nik Urzędu Skarbowego w Pułtusku.
Po wysłuchaniu wystąpień gości mieszkańcy wzięli aktywny udział w dyskusji
na temat korupcji.
(m)

Z przymrużeniem oka
gotowywaniem materiału do książki
„O sławnych ludziach w Polsce i na
świecie. Opowiadania wierszami”.
Zdradziła, że napisała już 74 utwory.
Zebrani w bibliotece miłośnicy poezji
wysłuchali kilku z nich.
Barbara Modzelewska o twórczości
Pani Haliny powiedziała: Wiersze
urzekają prostotą, a zarazem pięknem. Można w nich odczuć dozę
franciszkanizmu, która wyraża się
miłością do przyrody. W podtekście

znajdujemy również subiektywne
spojrzenie na człowieka.
Od pewnego czasu Pani Dąbrowska
zajmuję się także malarstwem. Podczas spotkania można było obejrzeć
wystawę prac jej autorstwa. Na zakończenie przygotowano skromny
poczęstunek. Dyrektor nasielskiej biblioteki, Stanisław Tyc zaprosił wszystkich na następne spotkanie z poezją,
które odbędzie się w maju br.
K.Z.

Sprzęt ratowniczy dla strażaków

fot. D. Panasiuk

Pompy do narzędzi ratowniczo-hydraulicznych, armatura
pożarnicza oraz skokochron
ratowniczy to specjalistyczny
sprzęt ratowniczy, który trafił
do strażaków Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Ważna informacja dla nasielskich koneserów sztuki

5 MLN NA RATOWANIE
ZABYTKÓW
Tylko do 20 marca br. organizacje
pozarządowe z Mazowsza mogą
ubiegać się o dotacje na remonty
i konserwację zabytków. Jest o co
walczyć. Samorząd Mazowsza
przeznaczył na ten cel ponad 4,6
mln zł.

W uroczystości przekazania
sprzętu, która odbyła się w lutym br. w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej udział wzięli m.in.:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
przedstawiciele samorządów
gminnych i powiatowych oraz
strażacy.
Jak poinformowało biuro
prasowe Marszałka, zakup
specjalistycznego sprzętu był możliwy dzięki otrzymanej dotacji ze
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Dofinansowanie
wyniosło ponad 14,5 tys. zł.
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Wśród nich znalazły się m.in.:
Bazylika Katedralna w Płocku,
dwór „Reymontówka” w Chlewiskach, budynek OSP w Mogielnicy, Klasztor Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie, Parafia św. Trójcy
w Lipsku nad Wisłą, Parafia Matki
Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie (powiat pułtuski), Parafia
św. Jana Chrzciciela w Siedlcach,

O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

fot. M. Stamirowski

21 sierpnia 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz

Powiatem Nowodworskim zostało
zawarte porozumienie w sprawie
współfinansowania zakupu sprzętu
specjalistycznego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Na jego
mocy strażacy otrzymają sprzęt
o łącznej wartości 58 tys. zł.
Nowy specjalistyczny sprzęt
ratowniczy, m.in.: wysokociśnieniową pompę olejową, nożyce,
rozpierak, ubrania bojowe i buty
otrzymały również jednostki OSP
Karczew i Otwock Wielki. Dofinansowanie ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego
wyniosło ponad 40 tys. zł.

fot. D. Panasiuk

W ubiegłym roku blisko 450 jednostek OSP z terenu całego Mazowsza skorzystało z Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych. Łączna kwota
dofinansowania wyniosła ponad
10,6 miliona złotych.
dar

Memoriał

Bł. Bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w szachach
1. Organizator:
PLUKS „Bractwo św. Doroty” w Cieksynie, Urząd Miejski w Nasielsku, ZS w Cieksynie, Parafia św. Rocha w Cieksynie
2. Termin i miejsce:
24.03.2007 r. ZS nr 3 w Cieksynie/ k.Nasielska
3. Cel:
Przybliżenie osoby BŁ. Abpa A.J. Nowowiejskiego,popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
4. Warunki uczestnictwa:
Wpisowe: seniorzy 20 zł, uczniowie 10 zł
5. Tempo gry:
30 minut na każdego zawodnika
6. System rozgrywek:
Szwajcarski kontrolowany (kojarzenia komputerowe) na dystansie 7 rund
7. Nagrody regulaminowe:
I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł
IV miejsce – 70 zł
V miejsce – 50 zł
Nagrody specjalne (rzeczowe). Dyplomy dla uczestników turnieju za miejsca od I do VI
8. Zgłoszenia:
Z podaniem kategorii, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu lub szkoły do 20.03. br. przyjmują:
Ks. Józef Szczeciński 05-192 Cieksyn, tel. (023)693 50 08, 0603 96 53 48
Tomasz Zbrzezny, ul. Walecznych 6/18, 09-409 Płock, tel. (024)263 48 09
9. Inne:
W czasie trwania turnieju czynna będzie stołówka, gdzie będzie można wypić kawę lub herbatę i zjeść ciastko
lub kanapkę.

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie

budowlane przy zabytkach mogą
starać się podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych,
które są właścicielami, bądź zarządzają zabytkowymi obiektami.
Konieczne jest, aby obiekt taki był
wpisany do rejestru zabytków. Termin składania wniosków upływa
20 marca br.

Parafia p.w. św. Ducha w Kadzidle
(powiat ostrołęcki) oraz Parafia św.
Zygmunta w Szydłowcu.
Dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego udało się odnowić szereg
obrazów, rzeźb, organów, ołtarzy
i ambon. Wiele małych, wiejskich
kościółków, perełek architektury
sakralnej, otrzymało dotacje m.in.
na: odwodnienie fundamentów,
remonty elewacji zewnętrznych,
wymianę dachów, posadzek
i chodników. Niejednokrotnie
pomoc ta była ostatnią szansą na
uratowanie tych budowli.

Już od 8 lat Samorząd Województwa wspiera remonty i renowacje
mazowieckich zabytków. W ciągu
ostatnich czterech lat przeznaczono na ten cel około 16 mln
zł. Sukcesem jest fakt, że z roku
na rok środki te są coraz większe.
Dla porównania, w 2002 r. było to
zaledwie 130 tys. zł, a w 2006 r.
– już 4,5 mln zł. Dzięki zwiększeniu nakładów, pomoc w ubiegłym
roku mogło otrzymać około 70
zabytków.
R
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Dodatkowe informacje, dotyczące
zasad wsparcia, można znaleźć na
stronie www.mazovia.pl.
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ROZMAITOŚCI

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Halowa piłka nożna
szkół podstawowych

81 pkt. (64,29%)
71 pkt. (56,35%)
69 pkt. (54,76%)
67 pkt. (53,17%)
63 pkt. (50,00%)
61 pkt. (48,41%)
59 pkt. (46,82%)
33 pkt. (26,19%)

Czołówka klasyfikacji po czterech turniejach:

SP-Budy
Siennickie

SP-Dębinki

SP-Popowo

Punkty

X
0:3
0:2
0:0

3:0
X
0:1
0:0

2:0
1:0
X
0:0

0:0
0:0
0:0
X

6p
3p
0p
3p

Zwycięski skład ze Szkoły Podstawowej
w Cieksynie:

Miejsce

SP-Cieksyn

DZIEWCZĘTA

Paulina Sobczyńska, Alicja Ostrowska,
Sylwia Waśniewska, Dorota Kurpieska,
Sandra Haber, Ewelina Przeorska, Milena
Trzaskoma, Agata Gocławska – opiekun
Andrzej Malon

I
III
IV
II

SP-Nasielsk

SP-Dębinki

SP-Popowo

X
0:2
4:0
2:2
1:0

2:0
X
5:0
0:5
2:0

0:4
0:5
X
0:10
0:2

2:2
5:0
10:0
X
2:0

0:1
0:2
2:0
0:2
X

Miejsce

SP-Budy
Siennickie

SP-Cieksyn
SP-Budy Siennickie
SP-Nasielsk
SP-Dębinki
SP-Popowo

Punkty

X

SP-Cieksyn

CHŁOPCY

III
IV
I
V
II

Zwycięski skład ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku:
Marcin Świderski, Adrian Jagiełło, Rafał
Milewski, Piotr Jeż, Dariusz Moczydłowski, Artur Skoroszewski, Michał Bugalski,
Mateusz Bielecki, Jakub Niedzielski, Denis Zakrzewski, Krzysztof Podlasiński,
Adrian Żyła, Michał Zamęcki– opiekun
Mariusz Kraszewski

Turniej w Halowej Piłce Nożnej rocznik 1993 i młodsi
Na początku marca Hala
Sportowa w Nasielsku zorganizowała turniej w halowej piłce
nożnej chłopców z rocznika
1993 i młodszych. Do turnieju zgłoszono pięć zespołów:
Żbik Nasielsk, dwie drużyny
świetlicy socjoterapeutycznej
w Nasielsku oraz dwa zespoły
z Wkry Andzin.
Po losowaniu i ustaleniu kolejWkra Andzin I: Kamil Przeorski, Daniel Kado, Przemek
ności spotkań przystąpiono do Ostrowski, Sebastian Ołtarzewski, Maciej Chmiel,
rozgrywek.
Szymon Gerasik, Czarek Kostro, Adrian Strzelczak,
Zespoły rywalizowały ze sobą Mateusz Olczak, Dawid Sitkiewicz, Marcin Wieczorek,
system każdy z każdym - po trener-Andrzej Malon
rozegraniu dziesięciu spotkań
I miejsce - Wkra Andzin I
padły następujące wyniki:
II miejsce - świetlica soc. I
III miejsce - Żbik Nasielsk
Żbik Nasielsk 2 : 0 Wkra Andzin II
IV miejsce - świetlica soc. II
Wkra Andzin II 0 :10 Świetlica N-sk I
V miejsce - Wkra Andzin II
Wkra Andzin I 3 : Świtlica N-sk I

Końcowa klasyfikacja turnieju :

SPORT

1.Adam Banasiuk - Zbigniew Michalski
2.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski
3.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
4.Adam Duczman - Marek Rębecki
5.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
6.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra
7.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
8.Jacek Jeżółkowski - Marek Olbryś

MK

Żbik N-sk 0 : 2 Wkra Andzin II
Wkra Andzin II 1 : 4 Świetlica N-sk II
Świetlica N-sk I 3 : 0 Świetlica N-sk II
Świetlica N-sk I 5 : 1 Żbik N-sk
Wkra Andzin I 11 : Wkra Andzin II
Wkra Andzin II 3 : 0 Świetlica N-sk II
Żbik Nasielsk 2 : 0 Swietlica

SPO,RT

Wyniki turnieju „czwartego” 16.02.2007 r.

Po jego rozpoczęciu ustalono
kolejność meczy i przystąpiono
do rozgrywek. Wyniki wyglądały
następująco:

SP-Cieksyn
SP-Budy Siennickie
SP-Dębinki
SP-Popowo

SPORT
BRYDŻ

W dniu 23 lutego br. w hali
sportowej w Nasielsku odbył się
turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
Nasielsk. Takie turnieje cieszą się u
nas bardzo dużym powodzeniem.
Halowa piłka nożna nie jest domeną tylko drużyn męskich, grają
w nie także drużyny żeńskie. Tak
też i było podczas tego turnieju w
Nasielsku.

X

9–22 marca

Organizator imprezy postarał się również o pamiątkowe nagrody indywidualne dla króla strzelców, najlepszego
bramkarza całego turnieju oraz najlepszego zawodnika.
Wyróżnienia przypadły:
Najlepszy bramkarz - Kamil Przeorski
(Wkra Andzin I)
Król strzelców - Daniel Kado (Wkra

Andzin I) 17 goli!!!
Najlepszy zawodnik - Marcin Świderski
(Żbik N-sk)
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy, zaś puchary wręczono
kapitanom drużyn, które zajęły trzy
pierwsze miejsca.
MCH

Zaproszenie
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza
dwuosobowe drużyny na kolejny Turniej
w Halowej piłce nożnej z cyklu „Ojciec
i syn”, który odbędzie się w dniu 25.03.2007
r. (niedziela) o godz. 10.00 w następujących
kategoriach wiekowych.

1. Ojciec i syn rocznik 1990 i starszy
2. Ojciec i syn rocznik 91 i młodszy
3. Ojciec i syn rocznik 93 i młodszy
4. Ojciec i syn rocznik 95 i młodszy
5. Ojciec i syn rocznik 97 i młodszy
Zgłoszenia do ww. turnieju przyjmujemy w hali sportowej w Nasielsku lub pod numerem telefonu
(023) 69 30 865 do 24.03.2007 r.
Wszystkich chętnych
gorąco zapraszamy!

1-2. Waldemar Gnatkowski
Janusz Wydra
3. Kazimierz Kowalski
4-5. Janusz Czyżewski
Janusz Muzal
6-9. Adam Banasiuk
Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
Krzysztof Morawiecki
10.Jacek Jeżółkowski

29 pkt.
29 pkt.
22 pkt.
21 pkt.
21 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
19 pkt.
PK
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Nasielsk,dn.22.02.2007r

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk
dot. fragmentu wsi Cieksyn

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz.717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr
LXII/419/06 z dnia 28 lipca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, dot.
fragmentu wsi Cieksyn z prognozą oddziaływania na środowisko , w dniach od 19 marca
2007r – do 10 kwietnia 2007r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3 (pokój Nr 214 II piętro) w godz. od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 5 kwietnia 2007r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3 (pokój Nr 209 II piętro ) o godz. 11.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2007r.

Burmistrz Nasielska
mgr inż Bernard Dariusz Mucha
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Nagrody rozdane
Podsumowanie i wręczenie nagród
w konkursie: „Napoleon Bonaparte – wielki wódz i polityk. Europa
i Polska w epoce napoleońskiej”,
zorganizowanym przez Nasielskie Towarzystwo Kultury i Urząd
Miejski w Nasielsku, odbyło się
w dniu 25 stycznia 2007 roku,
w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta. Nagrody laureatom konkursu oraz pamiątkowe dyplomy
wszystkim jego uczestnikom, jak
i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu wręczyli:
burmistrz Nasielska Bernard Dariusz
Mucha oraz prezes Nasielskiego
Towarzystwa Kultury Krzysztof
Macias.
Raz jeszcze przypominamy nazwi-

ska nagrodzonych uczniów,
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni uczniowie
to:
I miejsce – Adam Ruszkowski
( SP w Nasielsku)
II miejsce – Magdalena Sierzputowska ( SP w Nasielsku)
III miejsce – Malwina Morawska ( SP w Nasielsku)
W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzeni uczniowie
to:
I miejsce – Mateusz Sikorski
(Gimnazjum w Nasielsku )

Rady logopedy

Jak postępować, aby
rozwój mowy przebiegał
prawidłowo?

II miejsce – Kamila Wacławska (Gim- III miejsce – Ilona Podgrudna (Gimnazjum w Pieścirogach)
nazjum w Nasielsku)
W kategorii szkół średnich
laureatką konkursu została:
Paulina Milewska z Liceum
Ogólnokształcącego
w Nasielsku.
Wszystkim szkołom biorącym udział w konkursie
Nasielskie Towarzystwo
Kultury do szkolnych
bibliotek
przekazało
książkę: „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska”.
Dodatkową atrakcją tej
uroczystości była możliwość obejrzenia planu
okolic Nasielska z 1807
roku, który od 2001 roku
znajduje się w zbiorach
Nasielskiego Towarzystwa
Kultury.
Zarząd NTK

Najważniejsze zalecenia dotyczące dyslalię (złożone wady wymowy).
wczesnej profilaktyki:
8. Jeśli dziecko ma nieprawidłową
1. Wypowiedzi osób najbliższych budowę narządów mowy (rozszpowinny być poprawne. Do czepy warg, podniebienia, wady
dziecka należy mówić powoli, zgryzu lub uzębienia), konieczne
wyraźnie.
jest zapewnienie opieki lekarza
specjalisty, gdyż wady te są przy2. W okresie kształtowania się czyną zaburzeń mowy.
mowy dziecko nie powinno kontaktować się z osobami, które mają 9. Dziecka leworęcznego nie nawady wymowy, ponieważ wadliwa leży zmuszać do posługiwania się
wymowa otoczenia wywołuje ręką prawą w okresie kształtowania
i utrwala wadliwą mowę dziecka. się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności
3. Dziecko powinno reagować na ruchowej zaburza funkcjonowanie
aktywność uczuciową i słowną mechanizmu mowy. Prowadzi
otoczenia. W przypadku , gdy brak to często do zaburzeń mowy,
takiej reakcji, można podejrzewać a w szczególności do jąkania.
niedosłuch.
10. Nie należy wymagać zbyt
4. Nie należy gasić naturalnej wczesnego wymawiania poskłonności dziecka do mówienia szczególnych głosek. Dziecko
obojętnością, lecz słuchać uważ- nieprzygotowane pod względem
nie wypowiedzi, zadawać dodat- sprawności narządów artykulakowe pytania, co przyczyni się do cyjnych, niedostatecznie różnikorzystnego rozwoju mowy.
cujące słuchowo dźwięki mowy,
5. Nie wolno poprawiać wymowy a zmuszane do artykulacji zbyt
dziecka, żądać by kilkakrotnie po- trudnych dla niego głosek, często
wtarzało dane słowo, zawstydzać, zaczyna je zniekształcać, wymakarać za wadliwą wymowę. Hamuje wiać nieprawidłowo. Tworzymy
u dziecka w ten sposób błędne
to chęć do mówienia.
nawyki artykulacyjne, trudne do
6. Wskazane jest częste opowia- zlikwidowania.
danie dziecku bajek, czytanie,
oglądanie wspólne filmów i roz- Jeśli dziecko osiągnęło już wiek,
w którym powinno daną głoskę
mawianie na ich temat.
wymawiać, a nie robi tego, należy
7. Nie należy zaniedbywać chorób zasięgnąć porady logopedy.
uszu, gdyż nie leczone mogą poHanna Golnik
wodować niedosłuch, a następnie

Spotkanie z radnymi
5 marca br. w Bibliotece Miejskiej
odbyło się spotkanie Zarządu
Nasielskiego Towarzystwa Kultury
z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku: panią Katarzyną Świderską
i panem Stanisławem Sotowiczem oraz radnym Rady Powiatu
i dyrektorem Biblioteki Miejskiej
panem Stanisławem Tycem.
W spotkaniu uczestniczył również

pan Marek Tyc – dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury. Tematem
spotkania było: „Jakie problemy
powinna rozwiązać Rada Miejska w zakresie oświaty i kultury
w nowej kadencji.” Więcej o tym
spotkaniu i omawianych na nim
sprawach napiszemy w kolejnym
numerze naszego pisma.
Zarząd NTK
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Historia wsi Pieścirogi do 1939 roku (część III)
W latach 1864 – 1877 przeprowadzono budowę Kolei Nadwiślańskiej biegnącej z Uściługa przez
Chełm, Dorohusk, Lublin, Dęblin,
Warszawę, Nasielsk, Ciechanów
do Mławy i granicy pruskiej. Kolej, o czym wkrótce miało się
przekonać nasze społeczeństwo,
oznaczała początek nowej ery
w podróżowaniu, transporcie
towarów czy funkcjonowaniu
poczty. Dawała też zatrudnienie
dziesiątkom rodzin. Odbierana
była jako symbol i zarazem nośnik cywilizacji. Prasa gubernialna
informowała na swoich łamach
o postępie prac przy budowie
poszczególnych odcinków trasy
kolejowej, jak i o korzyściach, jakie kolej przyniesie. W 1876 roku
„Gazeta Handlowa” donosiła, że:
„…robót ziemnych wykonano
na dziale pierwszym 69%. Mosty
drewniane czasowo na rzekach
Wkrze, Soni i Łyni są już wykończone.” Istotnie, tempo budowy
było imponujące. Niezależnie od
podziału całej trasy na etapy istniał cały system podwykonawców
infrastruktury towarzyszącej. Przyjmuje się szacunkowo, że na całej
trasie budowy było zatrudnionych
około 25 tysięcy robotników, a jak
podaje J. Bloch (w książce: „Wpływ
dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji”) na jedną wiorstę
budowanej trasy przypadało 60
robotników. Pochodzili oni głównie
z zachodnich guberni cesarstwa. Siła robocza z Rosji była
tania, stanowiła więc ostrą
konkurencję dla miejscowych robotników. Przy
budowie
odrabiali
szarwark okoliczni
chłopi. Dzienny
czas pracy wynosił 12 godzin,
a praca miała charakter
akor-

du. Robotnicy byli skoszarowani,
oderwani od swoich rodzin,
często po kilkudziesięciu z nich
pochodziło z tych samych miejscowości. Podlegali oni nadzorowi
nie tylko przedsiębiorcy, ale także
żandarmów. Średnie zarobki przy
budowie kolei wynosiły 35 – 40
kopiejek dziennie. Do tego dochodziło bezpłatne wyżywienie,
które było jednak niewystarczające i nie regenerowało ubytku sił.
Robotnicy spali w prowizorycznie
zbudowanych barakach, po 100
i więcej ludzi razem. Traktowano
ich jako pracowników sezonowych, bez żadnego zabezpieczenia emerytalnego, czy zasiłków
chorobowych.
Na budowie panował ogromny reżim oszczędnościowy, polegający
między innymi na wznoszeniu
w większości przypadków drewnianych mostów i drewnianych
budynków dworcowych. Jakość
robót budziła wiele zastrzeżeń.
Nadzór techniczny zgłaszał wiele
uwag co do jakości nasypów pod
torowiska i szerokości torów. Tory
i stacje nie zostały odwodnione.
Warto odnotować relację dotyczącą
lokalizacji stacji kolejowej w Nasielsku. W gazecie „5 Rzek” z roku 1960
czytamy: „W roku 1875 inżynierowie carscy, wytyczający linię budowy drogi żelaznej Warszawa – Mława
zwanej Nadwiślańska, weszli do sklepu Aleksandra Rostkowskiego i powiedzieli, że oni nadają kierunek linii
kolejowej i o ile mieszkańcy Nasielska w ciągu trzech dni dadzą im
5000 rubli przez osobę zaufaną,
to oni przeprowadzą tę linię ze
stacją tuż przy mieście. Rostkowski zakomunikował to
właścicielowi dużej garbarni w Nasielsku,
Karolowi Litke,
który łącznie z zarządem miejscowej gminy
żydowskiej
zebrał zaledwie
4000 rubli,

z którymi i ze zobowiązaniem wekslowym dopłaty reszty w terminie
trzymiesięcznym, Litke zgłosił się
do inżynierów, lecz ci nie przyjęli
oferowanych im warunków. W tym
czasie Toruńczyk, właściciel majątku
Pieścirogi wycinał swój las. Dał
on inżynierom
większą kwotę
i stacja kolejowa
została wybudowana w środku jego lasu.”
Tak więc, dworzec kolejowy
pobudowano na
gruntach wsi Pieścirogi – Budy,
która stanowiła
własność Dawida Toruńczyka.
Z budową Kolei
Nadwiślańskiej
wiążą się skargi
chłopów
z okolicznych
wsi położonych
z pobliżu torowisk. Utyskiwano
głównie na brak
dostatecznej
ilość przejazdów przez tor
i na utrudnienia
w uprawie roli
po
obydwu
stronach przeciętych torami pól.
I wojna światowa nie przyniosła
Pieścirogom większych zniszczeń
w sensie substancji materialnej.
Wojska rosyjskie, tak chętnie
gdzie indziej stosujące taktykę
spalonej ziemi, Pieścirogów nie
zniszczyły. Być może nie było
na to czasu, a może miejscowość
leżała za daleko od fortów Pomiechówka i nie podlegała wymogom
oczyszczenia przedpola. W tym
splocie wydarzeń Pieścirogi były
dość wygodnym zapleczem dla
części oddziałów niemieckich
blokujących Modlin. Do zakończenia działań wojennych było tu
dość spokojnie, choć mieszkańcy
ubożeli wskutek rabunkowej gospodarki okupanta. Pozytywnym
aspektem niemieckich rządów
w Pieścirogach było wybudowanie w 1917 roku wąskotorowej linii
kolejowej do Sierpca, która służyła
transportowi wojskowemu.
Podczas wojny polsko – bolszewickiej linia kolejowa i stacja Nasielsk
była przedmiotem szczególnie
zaciętych walk, bowiem posiadała
ogromne znaczenie militarne. Stąd
też, 15 sierpnia 1920 roku od świ-

Wieża ciśnień zbudowana w 1928 roku
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tu trwały tu zmagania 18 Dywizji
Piechoty znanej jako „poskromicielka Budionnego” dowodzonej
przez gen. Franciszka Krajowskiego w sile ponad 5000 żołnierzy,
głównie „Hallerczyków” dobrze

posiedzeniu Sejmu 29 marca 1919
roku wypłynęła sprawa rządowego
planu budownictwa kolejowego.
Plan ten dotyczył również budowy
odcinka kolejowego Nasielsk – Zegrze oraz modernizacji linii Nasielsk

uzbrojonych i zaprawionych
w walkach z bolszewikami na Kresach Wschodnich z 3 Armią sowiecką liczącą 18 000 bagnetów
i kilkaset szabel. Po opanowaniu
linii kolejowej Modlin – Nasielsk,
5 Armia gen. Władysława Sikorskiego mogła w dniu 16 sierpnia
1920 roku podjąć zakończone
sukcesem uderzenie na Nasielsk.
Stację kolejową Nasielsk zdobyli
żołnierze 68 pułku piechoty z 18
Dywizji Piechoty wspomagani
przez pociąg pancerny „Hallerczyk” uzbrojony w działa kal. 37
mm, działa polowe 75 mm oraz
10 karabinów maszynowych.

– Sierpc – Lipno – Lubicz.

W okresie międzywojennym
wieś Pieścirogi – Morgi stała się
centrum działalności Stronnictwa
Ludowego w okolicach Nasielska,
gdzie przewodniczącym koła był
Antoni Ziemiecki. Zebrania tu organizowane służyły informowaniu
chłopów, jak się mają zachować
przy wyborach samorządowych.
Były też okazją do wysuwania
żądań w sprawie szybszego trybu
przekwalifikowania gruntów, zniesienia podatków od nieużytków.
W latach trzydziestych Antoni
Ziemiecki reprezentujący PSL
„Wici” wyraźnie zwalczał program
ówczesnego posła na Sejm, Piotra
Koczary z podpułtuskich Kacic,
przygotowując sobie w ten sposób grunt w przyszłych wyborach
parlamentarnych.
W międzywojniu podejmowano
intensywne działania w kierunku
odbudowy i rozbudowy kolei. Na

Ze względu na duży stopień zagrożenia ważnego węzła kolejowego
jakim był Nasielsk na wypadek
wojny powstał plan ich ochrony zatwierdzony przez Szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zakładał on
między innymi ochronę 14 obiektów kolejowych na trasie Warszawa
– Nasielsk – Sierpc – Toruń i Nasielsk – Mława. W czasie zagrożenia
obiekty te były chronione przez 25
odwodową kompanię ochrony linii
kolejowych. Kompania ta mobilizowana była przez Policję Państwową
w Puławach. Władze Policji miały 24
godziny od chwili otrzymania zarządzenia na jej sformowania. Następnie
cały stan osobowy przemieszczał
się z Puław do Nasielska – miejsca
postoju dowódcy kompanii. Praktycznie zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami po upływie 18 godzin
od otrzymania sygnału powinno
nastąpić wzmocnienie ochrony
obiektów. W etacie 25 odwodowej
kompanii ochrony linii kolejowej stacjonującej na wypadek wojny w Nasielsku było 138 żołnierzy. Składała
się z dowództwa, drużyny gospodarczej i trzech plutonów ochrony.
Dowódcą kompanii był oficer
w stopniu porucznika lub kapitana.
W składzie drużyny gospodarczej
był szef – sierżant, podoficer broni
i gazu oraz podoficer gospodarczy.
Do ochrony mostu przewidzianych
było 13 żołnierzy, natomiast wieży
wodnej chroniło 3 żołnierzy.
Stanisław Tyc
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Z wiosną nadzieje rosną
Przeczytałam to zdanie i aż prychnęłam z niezadowoleniem. Akurat!
Nadzieje niby na co?
Zosia ma w pracy koniec kwartału,
więc nie ma z nią kontaktu, Piotr
chodzi niezadowolony, Kasia pokłóciła się z najlepszą przyjaciółką,
a Franek złapał katar. Dostaliśmy
jakiś kolosalny rachunek za prąd,
na dodatek przestali piec mój ulubiony gatunek chleba. Obserwowanie, jak tu i ówdzie pojawiają
się pierwsze kiełki młodziutkich
roślin, nie mogło zrównoważyć
tych wszystkich nieszczęść.
Jakby tego było mało, znienacka
wpadła do nas Ludwika. Przyjechała, jak to nieraz robiła, sama,
a dzieci zostawiła z Karolem.
Nie mogę powiedzieć, by mnie
to zachwycało, ale byłam w tej
opinii osamotniona. Ani mojemu
synowi, ani ich dzieciom jakoś
nie przeszkadzało, że zostawali
sami. Dochodziły nawet słuchy,
że świetnie spędzali wtedy czas,
a to w kinie, a to jedząc jakieś zakazane przysmaki… Cóż, Ludwika
była ostatnio zwolenniczką zdrowego odżywiania, i trudno było
nie przyznać jej w tym racji – tyle
że zwykle wymagała, by osoby w
jej otoczeniu również się do tego
stosowały.
Pojawienie się Ludwiki zelektryzowało rodzinę, nawet Zosia
oderwała się od swoich rubryk. Po
powitalnych ceregielach udałam
się spokojnie do swojego pokoju,
niech tam się młodzi nagadają.
Stwierdziłam, że to świetna okazja, żeby powyciągać wiosenną
odzież i nieco ją odświeżyć. O, na
przykład sweterek, ten za cienki na

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.- 19.04.

mrozy… Włożyłam go, ale jakoś
źle leżał. No tak, wełna się przez
zimę zbiegła. Wyjęłam ulubioną
spódnicę, ale nie dopięłam jej
w pasie: okazała się za wąska o
jakieś 3 cm… Wiosenny żakiet
także zrobił się dziwnie opięty…
Nie mogłam się dłużej oszukiwać:
przytyłam przez zimę.

ciuszki! I wtedy do kuchni weszła zapłakana Kasia. Okazało
się, że jej przyjaciółka Małgosia
orzekła, że Kasia przytyła. Zosia
i Ludwika popatrzyły na siebie z
zastanowieniem, a ja sięgnęłam
po reklamówki z warszawskimi
przysmakami. Chyba już zrobię
tę sałatkę…

I co się robi w takiej sytuacji?
Wymienia garderobę? Nie mam
pieniędzy i nie mam ochoty.
Powinnam po prostu schudnąć.
Wyobraziłam sobie, jak co rano
biegam co najmniej 3 kilometry
ulicami naszego miasteczka,
ale natychmiast odrzuciłam ten
pomysł. Pozostała dieta… Dieta?
No, to dobrze, że przyjechała
Ludwika.

Babcia Jadzia

Zeszłam na dół. Obie szwagierki
siedziały w kuchni, której stół
pozastawiany był reklamówkami
przywiezionymi przez Ludwikę.
Były tak pogrążone w rozmowie,
że nie zauważyły mojego wejścia.
Zanim chrząknęłam, usłyszałam
coś o „5 kilogramach” i „znakomitej diecie”. O! Czy to znaczy,
że Ludwika też nieco przybrała
na wadze? Najpierw poczułam
satysfakcję, ale już po chwili
zawstydziłam się tego. Dlaczego
nie mogę polubić synowej? No,
dlaczego? Nikt inny jakoś nie ma
z tym problemu.
W ramach kultywowania rodzinnych uczuć zwierzyłam się córce
i synowej z problemu. Wspólnie
ułożyłyśmy jakąś sensowną
dietę, a Zosia zaproponowała,
żebym jednak porozmawiała ze
lekarzem. Nabrałam nadziei, że
jeszcze wejdę w moje ukochane

HOROSKOP

Sałatki

owocowo-warzywne

Czeka Cię bardzo pracowity czas. Już niebawem wyjedziesz na podróż
służbową. Zawrzesz nowe cenne znajomości, które pomogą Ci w dalszej
karierze. W uczuciach nastanie prawdziwa wiosna. Samotne Barany mogą
liczyć na zainteresowanie.

Byk 20.04.- 20.05.
Z łatwością wywiążesz się z wszelkich zadań zleconych przez przełożonych.
Wzbudzisz ich podziw i szacunek. Być może nie ominie Cię premia.
W życiu uczuciowym wiele zmian, zarówno na dobre, jak i złe. Musisz być
ostrożny wyrażając opinie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym bez większych zmian i niepokojów. Tyle samo pracy,
co zwykle. Zapowiada się bardzo towarzyski czas, pełen wizyt krewnych,
przyjaciół i dawno niewidzianych osób. Spędzisz go niezwykle miło,
a wspomnieniom nie będzie końca.

Rak 22.06.- 22.07.
W końcu otrzymasz szansę wykazania się swoimi pomysłami w pracy. Nie
zmarnuj jej i zabierz się do działania. Na pewno będzie warto. W uczuciach
poświęć więcej czasu partnerowi i okaż mu więcej zrozumienia.

z avocado
3 pomidory, avocado, czerwona
papryka, kiełki słonecznika, zielone
oliwki; sos winegret: oliwa, sok z
cytryny, sól

Lew 23.07.- 22.08.

Pomidory, paprykę i avocado pokroić, dodać oliwki i kiełki; całość
wymieszać z winegretem.

Panna 23.08.- 22.09.

z melonem
2 pomidory, świeży ogórek, melon,
upieczona pierś kurczaka, kiełki słonecznika, świeża bazylia; sos tzatziki: jogurt naturalny, sok z cytryny,
oliwa, zduszony ząbek czosnku,
ewentualnie zioła do tzatziki
Pomidory, ogórka i melona pokroić.
Delikatnie wymieszać z kiełkami, kawałkami piersi kurczaka i bazylią. Na
talerzu porcje polewać sosem tzatziki. Do sosu można użyć specjalnego
jogurtu greckiego (bywa w sprzedaży,
podobnie jak zioła do tzatziki), a zamiast soku z cytryny – octu winnego.
W skład klasycznego tzatziki wchodzi
jeszcze utarty świeży ogórek.

Kino NIWA ZAPRASZA

Nie przyspieszaj biegu zdarzeń. Bądź cierpliwy. Przełożony doceni w końcu
Twój wkład, zaangażowanie w działalność firmy i sam zaproponuje awans lub
podwyżkę. W miłości trochę niepokojów i zbyt pochopnych decyzji.
Wkrótce wróci dobra passa w interesach. Na razie zwolnij tempo i odpocznij.
Odnowisz stare znajomości i przyjaźnie. Poświęć też czas rodzinie. Wybierzcie
się wszyscy razem do kina lub na wiosenny spacer.

Waga 23.09.- 22.10.
Teraz skup całą uwagę na pracy. Odniesiesz sukces, a co za tym idzie
znacznie poprawią się Twoje dochody i być może będziesz mógł
zrealizować niektóre ze swoich marzeń. Ale bądź oszczędny i nie
przesadzaj z wydatkami. W uczuciach bez zmian.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Koniecznie musisz zadbać o stan swojego zdrowia. W firmie i tak wszystko
potoczy się po Twojej myśli. A po odpoczynku powrócisz do pracy
z nowymi pomysłami i bez stresu. Samotnym Skorpionom spełni się
marzenie o prawdziwej miłości.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czeka Cię pomyślny czas w życiu zawodowym. Działaj śmiało i odważnie.
Podejmuj trudne decyzje, będzie warto. Trochę troski przysporzy konflikt
z partnerem, ale szybko znajdziecie wyjście z sytuacji i osiągniecie
porozumienie.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Nastąpi teraz wyraźna poprawa sytuacji finansowej i nadejdzie dobry czas na
inwestycje. Zastanów się nad tym. W życiu uczuciowym ciesz się tym, co
masz i zaplanuj romantyczną kolację we dwoje.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy zakończysz trudne negocjacje z kontrahentami i osiągniesz to, co
wcześniej zaplanowałeś. Możesz liczyć na znaczną poprawę finansów. Nie
popadaj jednak w euforię i nadal pilnuj sam swoich spraw. W miłości dobry
czas.

9–11 MARCA

„RYŚ”
(Polska, 2006); Komedia; dozw. od 15 lat; Reżyseria: Stanisław Tym; Scenariusz: Stanisław Tym; Obsada: Stanisław Tym – Ryszard
Ochódzki, Krzysztof Kowalewski – Zygmunt Molibden, Zofia Merle – Maria Wafel, Jerzy Turek – Trener Jarząbek, Beata Tyszkiewicz
– Ręka.

Ryby 19.02.-19.03.
Będziesz mieć dobrą passę. Powiedzie Ci się i zamkniesz trudną sprawę, która
nie dawała Ci spokoju od dłuższego czasu. Sprawdzisz się także jako organizator.
Oby tak dalej. Otrzymasz zaproszenie od przyjaciół i miło spędzisz z nimi czas.

„Świadek Koronny”
(Polska, 2007); Sensacja/Melodramat; czas 93 min.; Reżyseria: Jacek Filipiak, Jarosław
Sypniewski; Scenariusz: Artur Kowalewski, Piotr Pytlakowski, Wojciech Tomczyk; Obsada:
Paweł Małaszyński – Marcin Kruk, Robert Więckiewicz – Jan Blachowski – „Blacha”, Artur
Żmijewski – Paweł Sikora, Urszula Grabowska – Iwona, Małgorzata Foremniak – Mira
Blachowska, Andrzej Grabowski – Jarosław Kowalik „Kowal”, Szymon Bobrowski – Waldemar Różycki „Skalpel”.
23–25 MARCA

„KRÓLOWA”
The Queen (Wielka Brytania, 2006); Dramat/Biograficzny/Historyczny; czas 97 min.;
Reżyseria: Stephen Frears; Scenariusz: Peter Morgan; Obsada: Helen Mirren – Królowa
Elżbieta II, Michael Sheen – Tony Blair, James Cromwell – Książę Filip, Sylvia Syms – Królowa
Matka, Alex Jennings – Książę Karol

Latem 1997 roku wiadomość o śmierci Księżnej Diany wstrząsa brytyjską
opinią publiczną. Królowa Elżbieta II odgradza się od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Tymczasem Tony’ego Blaira, nowo wybranego premiera, czeka wiele niespodziewanych zadań. W momencie, gdy
emocje w państwie stają się silniejsze niż kiedykolwiek, musi on znaleźć ścieżkę dialogu pomiędzy królową, a
społeczeństwem…

Z przymrużeniem oka

17–19 MARCA
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Nasielsk z oddali

Milczenie nie zawsze jest złotem
To już szósty mój felieton w Życiu
Nasielska. Dawno osobiście nie
rozmawiałem z redaktorami tego,
mam nadzieję, popularnego w naszym mieście dwutygodnika. Ńie
wiem, czy znalazłem już swoich
wiernych czytelników. Czy są też
nasielszczanie, którzy lekturę tego
pisma rozpoczynają od trzeciej
od końca strony, gdzie zamieszczane są moje teksty? Uważam,
że redakcja powinna co pewien
czas sondować opinię czytelników
na temat poczytności autorów
publikujących w jej gazecie. Taką
sondę przeprowadza corocznie
wśród swoich czytelników Gazeta Wyborcza - najlepszy, moim
zdaniem, dziennik krajowy - ostro
atakowany ostatnio przez przeciwników politycznych.
W zeszłym tygodniu zaprosiłem
do Ursusa dwóch swoich przyjaciół z Nasielska. Zastanawialiśmy
się wspólnie nad rolą prasy w środowisku lokalnym. Mówi się, że
środki masowego przekazu: prasa,
telewizja i radio to czwarta władza.
Rzeczywiście, niejedna audycja
telewizyjna czy artykuł prasowy,
ujawniające korupcję lub inne grzechy ludzi znajdujących się u steru
władzy, mogą spowodować burzę.
Często kończy się ona dymisją ministra czy innego wysokiego urzędnika państwowego. Czasami nawet
ludzie ci trafiają za kratki. Zwykle
bywa to jednak dopiero wtedy,
gdy ich kolesie już nie rządzą.
Tak się dzieje przede wszystkim
na szczeblu centralnym władzy.
A jak jest gdzieś z dala od stolicy,
w niedużych ośrodkach miejskich,
gdzie telewizja rzadko zagląda?
Tam sygnalizować różne nieprawidłowości powinna lokalna prasa.
Bardzo rzadko opisuje ona jakieś
wielkie afery. Najczęściej informuje
o pewnych zaniedbaniach, często
bardzo uciążliwych dla mieszkańców małych miejscowości. Takie
informacje stara się podawać każda
ambitna gazeta. Tego rodzaju artykuły znajdujemy też dosyć często
w nasielskim dwutygodniku. Czy
spotykają się one z właściwą reakcją ze strony odpowiedzialnych
za ten stan rzeczy pracowników
naszych organów samorządowych? Niestety, najczęściej nikt
nie próbuje nic wyjaśniać, trwa
głuche milczenie – jakby nie było
żadnej sprawy.
W felietonach Antoniego niezbyt
często podejmowane są problemy, które powinny zostać szybko
załatwione. Najczęściej autor stara
się czytelników o czymś przekonywać, nakłaniać do refleksji.
Wyjątkiem był, opublikowany jako
trzeci w kolejności, felieton zatytułowany „Spacerkiem po Nasielsku”,
w którym autor podziwiał sukcesy
władz lokalnych w porządkowaniu
i upiększaniu miasta. Jednocześnie
jednak zwrócił uwagę na pewne
mankamenty w organizacji ruchu

drogowego w Nasielsku. Za najpilniejszą sprawę uznał wprowadzenie
kilku dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Warszawskiej. Dużo
wody upłynęło w leniwej Nasiołce,
a przez jedną z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście nie można
przejść na drugą stronę na odcinku
ponad kilkuset metrów. Rozpędzone pojazdy mkną po niej bardzo
często z szybkością niezgodną
z kodeksem drogowym. Większość
z nich nie zwalnia przed jedynym na
tej, najdłuższej chyba ulicy naszego miasta, przejściem dla pieszych.
Policyjnych radarów, którymi niedawno straszyła kierowców nasza
gazeta, ani widu, ani słychu.
Na przyjacielskim spotkaniu w Ursusie postanowiliśmy zgodnie, że
na razie jeszcze nie wezwiemy
obywateli mieszkających na tej
ulicy do kilkugodzinnej blokady
jezdni w godzinach największego
nasilenia ruchu. Wiadomo jest
wszystkim oglądającym telewizję,
że taka forma protestu w państwie
demokratycznym jest możliwa.
Mogą kolejarze blokować tory,
mogą też mieszkańcy Nasielska
blokować ulicę swojego miasta.
Tym, którzy będą chcieli w czasie
blokady dojechać do centrum, dyżurujący przy niej policjanci wskażą
objazd - na rondzie przed Dębem
w prawo i przez Pomiechówek do
Nasielska.

9–22 marca

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281

Przeuroczy szczeniak pilnie
potrzebuje dobrego domu!!!
Ten słodki psiak ma 4 miesiące i jest owczarkiem
środkowoazjatyckim (opinia
lekarza). Jest SUPER, szczeka basem i pociesznie się
porusza na swoich grubych,
mocnych łapach. Wyrośnie
na pięknego psa. Potrzebny
mu szybko dobry, kochający
dom , najlepiej z ogródkiem !
Za wszelką cenę chcemy uchronić go przed schroniskiem,
więc chwilowo jest w domu tymczasowym.

Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club, tel. 0502 035 852

TEL. KONTAKTOWY 022 782 47 70 LUB 505 403 514

Kupię dom do remontu lub w
stanie surowym w okolicy stacji
PKP Studzianki, Brody lub Nasielsk, tel. 0 505 73 68 99

Sprzedam kamienicę 230 m 2
położoną na działce 980 m 2
przy ul. Warszawskiej 50,
tel. 0 23 691 21 06
Kupię działkę budowlaną w Pieścirogach, tel. 0 667 23 68 51
Sprzedam przyczepkę samochodową 550 zł, tel. 0 22 794 34 11,
0 608 39 42 81

Kupię żyto i zboże paszowe,
tel. 0 668 474 491
Kupię ziemię rolną w okolicy Nasielska, tel. 0 668 474 491
Wożenie do ślubu AUDI A6 z
2005 roku - najnowszy model
lub AUDI A8 z 2001 roku. Auta
są w najbogatszej wersji i mają
bardzo atrakcyjny wygląd,
tel. 0 509 588 810
Zatrudnię krawcowe oraz osobę
do prasowania, Nasielsk ul. Kościuszki 19, tel. 0606 656 545

W felietonie można i należy żartem
bawić czytelników. Mówiąc jednak
poważnie chyba całą sprawą powinna
zająć się Miejska Rada w Nasielsku
jako gospodarz miasta i gminy. Jeżeli
podejmie ona uchwałę, że wszystkie
instytucje, które działają na terenie
jej podległym (niezależnie od tego,
komu są podporządkowane), powinny
odpowiadać na krytykę prasową; to
wreszcie przestaną one udawać, że
nie umieją czytać i guzik ich obchodzi
głos opinii publicznej wyrażony w formie artykułu prasowego.

Sprzedam Poloneza 1995+gaz,
stan dobry, tel. 0 888 575 945
Sprzedam wózek dziecięcy z nosidełkiem, tel. 0 600 826 685
Przyjmę mężczyzn do pracy,
tel. 0 605 963 272
Sprzedam suknię ślubną roz. 38,
tel. 0 600 826 685
Sprzedam działkę rekreacyjną z
domkiem do remontu, pow. 360
m2, ogródki działkowe, ul. Warszawska, cena do uzgodnienia,
tel. 0 508 585 999

No tak, powie ktoś, co jednak zrobić
z tymi szefami instytucji, którzy będą
śmiać się w głos i mówić, że Rada
Miejska i tak im nic zrobić nie może?
Naturalnie, uchwałą rady nie można
zmienić żadnego dyrektora czy innego
urzędnika, jeżeli nie jest jej bezpośrednio podporządkowany.
I tu mała dygresja. Nasza trójka,
zebrana potajemnie w Ursusie, wyraziła zdumienie tym, że w Nasielsku za
wszystkie błędy i uchybienia tłumaczy
się przed różnymi redaktorami zawsze
Burmistrz. Czy rzeczywiście może on
osobiście odpowiadać za funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw,
szkół podstawowych, gimnazjów itp.,
Przecież, zgodnie z podstawowymi
zasadami nauki zwanej organizacją
i zarządzaniem, osobiście to on odpowiada tylko za funkcjonowanie
samego Urzędu Miejskiego. Natomiast pełną odpowiedzialność za takie
sprawy, jak dziury na chodnikach czy
brak bezpieczeństwa na jezdniach,

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam sypialnię, łoże + szafa,
tel. 0 23 691 26 36
Szukam pracy, majster z wieloletnią
praktyką, karton-gips, tynk, tapetoponoszą ci panowie, u których w za- uchwałę ustalającą harmonogram wanie, panele, tel. 0 669 950 407
kresie obowiązków jest to zapisane,
i za co biorą na ogół niezłe pieniądze.
Brak odpowiedniej uchwały czy zarządzenia powoduje, że czują się oni
nieodpowiedzialni za swoje działania,
przed redaktorami tłumaczyć się nie
muszą. Naturalnie tym bardziej nie
będą odpowiadać na żadne artykuły
krytyczne zamieszczone w gazetach.

pracy aptek w swoim powiecie. I mimo że żadna placówka handlowa
nie musi wykonywać jego uchwał, jest
podstawa do zmuszenia Apteki Nowa
w Nasielsku, by wprowadziła, jak
wszystkie apteki w naszym powiecie,
dyżury nocne.

Sprzedam kamerę cyfrową
SAMSUNG VPD101, wiadomość
w redakcji.

Kupię Poloneza Trucka, skrzynia
2,5 m w dobrym stanie, z gazem,
Kto zmusi do tego jej właściciela? Prasa do 2000 zł, tel. 0 607 687 306
(brawo Życie za artykuł „Nowa mate- Poszukuję kawalerki lub pokoju
A co w takim razie z tymi, którzy nie matyka”) i opinia publiczna – w imieniu do wynajęcia w Nasielsku lub
podlegają miejsko-gminnej władzy? całej trójki głośno wołam: NIE KUPUJokolicy, tel. 0 515 668 314
Bardzo dobry przykład dał Zarząd CIE NIC W TEJ APTECE
Powiatu Nowodworskiego. Jak podało
niedawno Życie Nasielska podjął on

Antoni z Ursusa

Sprzedam 4,5 ha ziemi rolnej,An-

REKLAMA

9–22 marca

OGŁOSZENIA
DROBNE
dzin gm. Nasielsk. 0602219007
Wynajmę lokal lub pokój na biuro od kwietnia. Kontakt po 18-ej
tel. 0691 054 791
Kupię dom lub mieszkanie
w Nasielsku lub kierunek Warszawa, tel. 0 503 999 881
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m2, Stare Pieścirogi, ul. Zamoyskiego 10, cena 30 zł m2, tel. 0
23 693 00 56 lub 501 406 723
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku, os. Warszawska, tel. 0 607
697 285
Kupię działkę budowlaną w Pieścirogach, tel. 0 667 23 68 51
Sprzedam Skodę Favorit r. prod.
1992, stan b. dobry, hak, welurowa
tapicerka, tel. 0 667 52 89 67
Sprzedam działkę 770 m2, ogrodzona z pozwoleniem na budowę,
wykonane ściany fundamentowe,
Nasielsk, ul. Kolejowa, tel. 0 602
630 680
Angielski - korepetycje, matura,
tel. 0 888 353 449
Język angielski - korepetycje,
dzieci i niezaawansowani,
tel. 0 509 77 21 72
Sprzedam kiosk typu RUCH, wielkość 3,5/2,5 m, obłożony blachą
trapezówką w kolorze metaliczny
brąz, ocieplony, okratowany, bez
lokalizacji, tel. 0 601 222 144
Wynajmę lokal użytkowy, Nasielsk, ul. Rynek 25, tel. 0 606 24
88 09
Sprzedam tanio używany fotelik
samochodowy firmy MAXI-COSI,
0-13 kg, tel. 0 608 018 925
AVON - zostań konsultantką, zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel.
0 23 654 13 85, 0 500 241 104
Remonty bieżące i generalne ciągników C360, C330,
tel. 0 696 411 952
Sprzedam słomę w kostkach, ze
stodoły, tel. 022 794 30 71
Sprzedam garaż blaszany, cena
do uzgodnienia, tel. 0 501 638
461
Sprzedam Deawoo Nexia, 1997 r.,
benzyna+gaz, tel. 0 606 273 714
Podejmę pracę chałupniczą, każdą, tel. 0 607 893 843
Sprzedam dojarkę
tel. 0 607 893 843

„Alfę”,

Sprzedam Fiat 126 p, 1991 r.,
tel. 0 693 259 993
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Na stadionie i w nocy ma być spokój
decydowaną walkę z pseudoZ
kibicami zapowiada rząd. Na
razie jest projekt ustawy – jego
realizacja lada dzień.

Nowelizacja kodeksu wykroczeń rozszerza możliwości ochrony porządku publicznego poprzez
bardziej zdecydowane zwalczanie wykroczeń
szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak
np. wybryki chuligańskie czy zakłócanie porządku
publicznego i ciszy nocnej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić wszystkim większe poczucie
bezpieczeństwa.
Nowe przepisy wprowadzają instrumenty walki
z chuligańskimi wybrykami popełnianymi podczas
imprez masowych, w tym sportowych, organizowanych w kraju i za granicą. Jednym z najważniejszych środków karnych w grupie tzw. wykroczeń
stadionowych będzie zakaz wstępu na takie
imprezy, orzekany na okres od dwóch do sześciu
lat. Ukarany będzie miał obowiązek okresowego
meldowania się we wskazanej jednostce Policji.
Nie będzie mógł wyjeżdżać z kraju na imprezy
odbywające się za granicą w czasie i terminach
podanych przez sąd.

wało Centrum Informacyjne Rządu, rozdział poświęcony np. czynom zabronionym popełnianym
przez tzw. pseudokibiców. Wprowadzono nowe
typy wykroczeń popełnianych na imprezach masowych, które będą podlegać karze, chodzi m.in.
o wkraczanie na teren rozgrywek lub w jego pobliżu
(rejony nieprzeznaczone dla widzów lub kibiców),
rzucanie przedmiotami podczas imprezy oraz prowokowanie innych uczestników do zachowań agresywnych. Osoby utrudniające lub uniemożliwiające
swoją identyfikację (np. poprzez używanie czapki kominiarki) będą również podlegać karze. Podniesiono
do 5 tys. zł wysokość nawiązki orzekanej przez sąd
obligatoryjnie za czyny chuligańskie. Zaostrzeniu
uległy również kary za wnoszenie (posiadanie)
na imprezę masową materiałów wybuchowych,
łatwopalnych lub napojów alkoholowych.
Zwiększono odpowiedzialność za wykroczenia
oraz system obowiązujących kar. Trzykrotnie
podniesiono górny próg zagrożenia grzywną
- z 5 tys. do 15 tys. zł. Tak radykalna zmiana wysokości grzywny podyktowana jest przekonaniem, że
odpowiednio wysoka kara powinna być dolegliwa
dla sprawcy.

SPORT

będą odpowiadali za popełnienie czynu zabronionego, zgodnie z przepisami
kodeksu wykroczeń, a tylko w wyjątkowych przypadkach według zasad
określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Powodem
obniżenia wieku odpowiedzialności
młodzieży za popełniane czyny jest
wzrost liczby wykroczeń z udziałem
nieletnich oraz dotychczasowa bezkarność ich sprawców. Wykroczenia
chuligańskie będą karane aresztem oraz
grzywną. W zależności od rodzaju czynu popełnionego przez nieletniego, sąd będzie mógł
podać wyrok do publicznej wiadomości i obciążyć
ukaranego kosztami publikacji.
Wydłużono o jeden rok każdy z obecnie obowiązujących terminów przedawnienia karalności
wykroczenia, czyli przedawnienia orzekania, wykonania kary oraz zatarcia ukarania. O 3 lata natomiast wydłużono termin przedawnienia wykonania
środka karnego, jakim jest zakaz wstępu na imprezy
masowe, ma on obecnie wynosić 6 lat.

Zaostrzono sankcje za popełnianie wykroczeń
Wprowadzono
zmiany
dotyczące
zasad
odpowiepolegających na zakłócaniu porządku publiczneDo Kodeksu wykroczeń dodano, jak poinformodzialności nieletnich. Sprawcy, którzy ukończyli 15 lat go. Wprowadzono wyraźne odróżnienie zakłócenia

KOMUNIKAT
W sobotę 10 marca br.

w Hali Sportowej w Nasielsku
odbędą się

6 marca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 5. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Justyny Szybkie z Nasielska,
Jadwigi Łabędy z Żabiczyna i Zofii Walasiewicz z Mazewa Dworskiego. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

Terminarz rozgrywek o Mistrzostwo IV Ligi,
które odbywać się będą w Nasielsku
g.15:00
g.16:00
g.16:30
g.17:00
g.17:00
g.17:30
g.18:00
g.17:00

Terminarz rozgrywek o Mistrzostwo „B” klasy,
które odbywać się będą w Nasielsku
1. Żbik II – Wicher II Kobyłka
2. Żbik II – Salos Legionowo
3. Żbik II – Płomień Nuna
4. Żbik II – Polonia Kuligów

22.04.07
20.05.07
03.06.07
17.06.07

g.14:00
g.14:00
g.14:00
g.15:00

Terminarz rozgrywek rocznika 1991,
które odbywać się będą w Nasielsku
1. Żbik – Polonia II Warszawa
2. Żbik – Dolcan Ząbki
3. Żbik – Mazur Radzymin
4. Żbik – PKS Radość

29.04.07
13.05.07
20.05.07
03.06.07

g.11:00
g.11:00
g.11:00
g.11:00

Terminarz rozgrywek rocznika 1994,
które odbywać się będą w Nasielsku
1. Żbik – Gwardia Warszawa
2. Żbik – Dolcan Ząbki
3. Żbik – Marcowia Marki

05.05.07
12.05.07
26.05.07

g.11:00
g.11:00
g.11:00

spokoju lub spoczynku nocnego innej osoby od
zakłócenia spokoju lub spoczynku nocnego innej
osoby z jednoczesnym zakłóceniem spokoju
i porządku publicznego. Sąd będzie mógł w takich
przypadkach, jako dodatkową karę, orzec przepadek urządzeń (np. emitujących dźwięk), które
służyły do popełnienia wykroczenia, nawet jeśli
nie były one własnością sprawcy.
Dodano nowy przepis, na podstawie którego
będą karane osoby handlujące w miejscach zabronionych. Za te wykroczenia, w poważniejszych
przypadkach, przewidziano możliwość orzeczenia
przepadku towarów przeznaczonych do sprzedaży,
nawet tych, które nie są ich własnością.
dar

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 marca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 6 kwietnia br.

Początek zawodów godz. 1000
Wstęp bezpłatny

24.03.07
14.04.07
28.04.07
05.05.07
16.05.07
26.05.07
06.06.06
16.06.07

SPORT

KRZYŻÓWKA nr 7

Indywidualne Mistrzostwa
Mazowsza Żaków
w Tenisie Stołowym

1. Żbik – Ursus Warszawa
2. Żbik – Dolcan Ząbki
3. Żbik – Hutnik Warszawa
4. Żbik – Polonia II Warszawa
5. Żbik – Pogoń Grodzisk Maz.
6. Żbik – Okęcie Warszawa
7. Żbik – Narew Ostrołęka
8. Żbik – Szydłowianka

SPORT

To miejsce czeka na reklamę

sponsora nagród
za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki

