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str. 4
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Rozmowa z Marią Sierzputowską, pełnomocnikiem Burmistrza
ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Tylko koni
było brak

Czy w swojej pracy zawodowej zdarza się
Pan i zetknąć z problemem alkoholizmu
wśród kobiet?
Do Poradni Terapii Uzależnień, w której pracuję
zgłaszają również kobiety z problemem alkoholowym. Jeszcze 10 lat temu zgłaszali się do poradni niemal wyłącznie mężczyźni. Obecnie coraz
częściej na leczenie przychodzą także kobiety.
Statystycznie w wieku 30-39 lat. Nawet jeżeli
zdają sobie sprawę ze swojej choroby, trudno
im podjąć decyzję o leczeniu, gdyż występuje
u kobiet większe poczucie wstydu i winy.

str. 8

Niebiańskie
śpiewy

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które zgląszają się do Pani?
W poradni pracują osoby świetnie znające
problem alkoholowy- specjaliści psychoterapii
uzależnień. Każda osoba zgłaszająca się do nas
spotyka się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem problemu, stwarzamy życzliwą atmosferą
i zapewniamy o dyskrecji.( to każda osoba otrzymuje przy wejściu.) Po dokładnym rozpoznaniu
problemu czyli po diagnozie proponujemy psychoterapię indywidualną i grupową, uwzględniając potrzeby i warunki życia (np. dysponowanie
czasem),konsultacje lekarskie. W poradni wydajemy skierowania do ośrodków stacjonarnych
oraz oddziałów detoksykacji. W naszej poradni
udzielamy pomocy również rodzinom osób
uzależnionych.

J

edni wywożą, drudzy przynoszą.
Jedni sprzątają, drudzy śmiecą.
I tak w kółko. Zabawa trwa. Jej skutkiem
jest smród, robactwo i szczury. Przechodnie zatykają nosy,
przyjezdni robią zdjęcia. Wątpliwą atrakcją Nasielska stało się
ostatnio dzikie wysypisko śmieci na tyłach ulicy Kościuszki, tuż
za kinem Niwa.
Niegdyś stały tu dwa duże kontenery i nie było większego problemu. Teraz kontenerów nie ma,
a śmieci są. Podrzucają je nie tylko okoliczni mieszkańcy. Trafia tu również „towar z importu”,
który ukradkiem wyrzucają z samochodów anonimowi kierowcy.
Nikt nie zważa na przymocowaną do słupa tabliczkę z napisem „zakaz wyrzucania odpadów”.
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Problem jest śmierdzący i kosztowny. Co kilka dni przyjeżdżają pracownicy ZGKiM, aby
uprzątnąć teren. Jest to jednak syzyfowa praca. Natychmiast po ich wyjeździe na placyku pojawiają się nowe worki ze śmieciami. Ludzie zbyt dosłownie wzięli sobie do serca słowa „warto
powracać”.

Czy Pani placówka współpracuje z innymi
instytucjami w kraju?
Nasza poradnia współpracuje z Wojewódzkim
Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Pruszkowie
oraz Oddziałem Terapii Uzależnień w Otwocku,
ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”. Współpracujemy również z instytucjami z terenu naszej gminy tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Komisariatem Policji.

Patrząc na to, co dzieje się za kinem Niwa, nasuwa się kilka pytań. Czy nikomu nie zależy na estetycznym wyglądzie miasta? Dlaczego zabrano stąd kontenery? Jak przekonać ludzi, że to miejsce
nie jest wysypiskiem śmieci? Dlaczego jeszcze nie zamontowano w mieście monitoringu? Czy
kogoś już ukarano za zaśmiecanie? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w przyszłym
L
A
M
A numerze „Życia Nasielska”. Problem nie jest
przecież nowy.
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OBRADOWAŁA RADA

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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. Warszawska 26
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
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
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

W czwartek, 13 września
odbyła się dwunasta sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadził
D. Leszczyński, przewodniczący RM.

Po otwarciu obrad przewodniczący
odczytał wniosek burmistrza dotyczącą wprowadzenia do porządku
obrad głosowania nad projektami
czterech uchwał. Trzech związanych
z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi: dotyczącym zmiany
okręgów wyborczych, w sprawie
zmiany obwodów głosowania
oraz utworzenia na terenie gminy
okręgu wyborczego. Kolejne projekty uchwały dotyczyły uchylenia
uchwał pomocowych, w związku z
dowozem uczniów do szkół.
Radni zgodzili się przyjąć wnioskowane przez Burmistrza projekty
uchwał. Następnie przegłosowali
porządek obrad, przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia i wysłuchali sprawozdania przewodniczącego rady. Podczas poniedziałkowych dyżurów radny Leszczyński
spotykał się z mieszkańcami gminy,
wśród zgłaszanych mu problemów
znalazły się m.in.: konieczność
utwardzenia drogi biegnącej wzdłuż
torów dla mieszkańców Kosewa.
Mieszkańcy ulicy Ogrodowej proszą o utwardzenie i wyasfaltowanie
ulicy Elektronowej do końca, gdyż
wielu z niej korzysta z niej jako
z drogi dojazdowej. Przewodniczący zgłosił również zaniepokojenie
rodziców ustaniem prac w Zespole
Szkół w Pieścirogach oraz prośbę
mieszkańców Czajek w kwestii
remontu drogi powiatowej. Wiele
osób zgłasza problem nieczynnego
WC, na dworcu PKP.
Przewodniczący Leszczyński poinformował radnych, że sprawa wydobywania żwiru zgłoszona na ostatniej
sesji przez sołtysa Paulinowa ma swój
dalszy ciąg, gdyż zajmuje się nią policja, o czym można przeczytać na
stronie internetowej nowodworskiej
komendy. Ponadto radny zwrócił
uwagę na zarośnięty chodnik w ulicy Kolejowej oraz zaśmiecone lasy
w takich miejscowościach jak: Budy
Siennickie i Krogule.
Następnie głos zabrał B. Mucha, Burmistrz Nasielska, który na początku
swojego sprawozdania odniósł się
do kłopotów z realizacją zadania
budowlanego w Pieścirogach Starych. – To kwiatek ustawy o zamówieniach publicznych, według której
najlepsza jest najtańsza oferta, otóż
życie pokazuje, że nie zawsze tak
jest - mówił Burmistrz.
Zapowiedział pozyskanie środków
na wyposażenie sali gimnastycznej
w Dębinkach, omówił przetargi na
wykonanie dróg w Zaborzu na ul.
Kwiatowej i Pniewskiej Górce, oraz
powstanie skate parku w Pieścirogach. Krótko scharakteryzował też
prace nad finansami samorządowymi, w tym projekt przekształcenie ZGKiM w spółkę, oraz kwestie
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oszczędnościowe dotyczące urzędu miejskiego.

oraz o wysokość ryczałtu dla przewodniczącego rady.

Poinformował obecnych o zbyciu
budynku po szkole w Żabiczynie,
a także o udziale przedstawicieli
nasielskiego samorządu w spotkaniach dotyczących modernizacji
dróg kolejowych. Przypomniał też
że od września dowóz uczniów
funkcjonuje w nowej formule.

- Nie lubię być wprowadzana
w błąd, pan mówił inne kwoty
a w gazecie było inaczej, pytałam
o to, czy zgodne z prawem jest
przyjmowanie diet przez radnych
w czasie zwolnienia lekarskiego?
– pytała radna.

Wśród interpelacji radnych znalazły się następujące pytania: Radny
J. Lubieniecki był zainteresowany
tym, czy zadania komisji komunalnej
zostały zwiększone? Czy pojawi się
na niej temat związany z ciepłownią
i pięciokrotnym zwiększeniem opłat
za składowanie odpadów. Radnego
W Krzyczkowskiego, interesował
przetarg na wyposażenie sali w Dębinkach? Dopytywał czy pieniądze
trafiły też do innych szkół, tak jak
postulował. Wątpliwości radnego
starała się rozwiać M.Nojbert, p.o.
dyrektora MOPS.
Radna K.Świderska pytała o to, jaki
tryb przyjęła skarga K. Raczkowskiej,

W odpowiedzi przewodniczący
RM najpierw uznał, że najbardziej
wiarygodnej odpowiedzi udzieli pani
skarbnik. Później jednak szczegółowo przeanalizował swoją sytuację,
włącznie z zacytowaniem fragmentów artykułu prasowego, w którym
podjęto temat pobieranych przez
niego diet. Zamieszanie wywołane
podjęciem tego zagadnienia próbował opanować Burmistrz wyjaśniając
zgromadzonym.
- Obowiązująca uchwała rady tego
nie precyzuje, jeśli chodzi o przewodniczącego. Mimo choroby
radny może pracować jako radny,
wszystko zależy od schorzenia.
Jeżeli uczestniczy w pracy komisji

i jest na liście obecności to powinien
pobierać diety. Natomiast ryczałt
przewodniczącego bez względu na
to czy uczestniczy w pracach rady,
czy nie, dieta mu się należy. Poddaję
to państwu pod rozwagę, możecie
to zmienić – twierdził burmistrz.
Radna K. Świderska chciała, żeby
komisja rewizyjna zajęła się tym
tematem, jednak radca prawny,
zwrócił uwagę, że komisja nie
może być powołana do kontroli
przewodniczącego rady. Padły więc
propozycje stworzenia doraźnej
komisji do zbadania finansowania
przewodniczącego RM.
Propozycję zmiany tematu zgłosił
radny G. Duchnowski, mówiąc o problemie bezrobocia na terenie gminy
Nasielsk. Jako przedstawiciel powiatowej rady zatrudnienia wspomniał
również o braku zainteresowania
nasielskich jednostek możliwościami
skorzystania z tzw. robót publicznych,
środki na finansowanie takich stanowisk pracy mogą być pozyskiwane
dzięki współpracy urzędu pracy
dokończenie na str. 3

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2007 ROKU
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października
2007 r.
Nr obwodu
głosowania
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Granice obwodu głosowania
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa,
Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa,
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska, Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa,
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa,
Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego,
Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa,
Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego,
Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa,
Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen.
Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa,
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta,
Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała,
Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji
Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa,
Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i
Wigury.
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare
Pieścirogi.
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo
Dworskie „A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły,
Pianowo-Daczki, Słustowo, Winniki.
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki
Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek,
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski,
Toruń Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo.
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
(adres)
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
ul. Staszica 1

Szkoła Podstawowa
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23
(lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
ul. Lipowa 10
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, ul.
Warszawska 48
Szkoła Podstawowa w Budach
Siennickich
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Nasielsku najpóźniej w dniu 11 października 2007 r. roku jest
dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, czyli w dniu 21 października 2007 roku, będą otwarte w godz. 6.00 – 20.00.
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych jest opublikowana również na łamach
„Życia Nasielska”, a także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka,
Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Ciąża bez alkoholu

Rozmowa z Marią Sierzputowską, pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Trwa ogólnopolska kampania
„Ciąża bez alkoholu”. Jaki jest
cel tej akcji? Akcja będzie trwała
do końca listopada. Jakie działania zamierza w tym czasie
podjąć nasielski pełnomocnik
ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych?
Podczas trwania kampanii na
terenie naszej gminy będą rozdawane materiały edukacyjne,

Maria Sierzputowska

broszury, ulotki, informujące o zagrożeniach związanych z piciem
alkoholu w ciąży. Materiały trafią
do placówek służby zdrowia na
terenie całej gminy, oraz do OPS,
prywatnych gabinetów lekarskich,
aptek, poradni terapii uzależnień,
poradni psychologiczno-pedagogicznej. W Internetowym Radiu
Nasielsk pojawią się informacje
na temat kampanii, spoty radiowe,
oraz artykuły w Życiu Nasielska.
Wiedzę kierujemy do wszystkich
kobiet pijących alkohol (nie tylko

uzależnionych ) będących w wieku rozrodczym. W październiku
planujemy zorganizować lokalną
debatę. Mam nadzieję, że temat
kampanii spotka się z zainteresowaniem ze strony wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Czy w swojej pracy zawodowej
zdarza się Pan i zetknąć z problemem alkoholizmu wśród
kobiet?
Do Poradni Terapii Uzależnień,
w której pracuję
zgłaszają również
kobiety z problemem alkoholowym. Jeszcze 10
lat temu zgłaszali
s i ę d o p o ra d n i
niemal wyłącznie
mężczyźni. Obecnie coraz częściej
na leczenie przychodzą także
ko b i e t y. S t at y stycznie w wieku
30-39 lat. Nawet
jeżeli zdają sobie
sprawę ze swojej
choroby, trudno
im podjąć decyzję
o leczeniu, gdyż
u kobiet występuje większe poczucie wstydu i winy.
Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które zgłaszają się do Pani?
W poradni pracują osoby świetnie
znające problem alkoholowy- specjaliści psychoterapii uzależnień.
Każda osoba zgłaszająca się do
nas spotyka się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem problemu, stwarzamy życzliwą atmosferą
i zapewniamy o dyskrecji. Po dokładnym rozpoznaniu problemu
czyli po diagnozie proponujemy

psychoterapię indywidualną i grupową, uwzględniając potrzeby
i warunki życia (np. dysponowanie
czasem),konsultacje lekarskie.
W poradni wydajemy skierowania
do ośrodków stacjonarnych oraz
oddziałów detoksykacji. W naszej poradni udzielamy pomocy
również rodzinom osób uzależnionych.
Czy Pani placówka współpracuje
z innymi instytucjami w kraju?
Nasza poradnia współpracuje
z W o j ew ó d z k i m O ś ro d k i e m
Terapii Uzależnień w Pruszkowie
oraz Oddziałem Terapii Uzależnień w Otwocku, ze Stowarzys z e n i e m „ N i eb i e s k a
Linia”. Współpracujemy
również z instytucjami
z terenu naszej gminy
tj. Ośrodkiem Pomocy
S p o ł e c z ne j , G m i n n ą
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem
Policji.
Ostatnio, opinię publiczną poruszyła szokująca
informacja, że w jednym
z polskich szpitali przyszło na świat dziecko
w stanie upojenia
alkoholowego - jego
matka podczas porodu
była zupełnie pijana.
Czy spotkała się Pani
osobiście z podobnym
przypadkiem? Proszę
powiedzieć, jakie niebezpieczeństwo, a nawet
nieodwracalne skutki,
niesie za sobą alkohol dla
płodu ludzkiego, a potem
dla dziecka?
Picie alkoholu przez
młode kobiety w sposób szkodliwy jest pro-

OBRADOWAŁA RADA
dokończenie ze str. 2

i ośrodka pomocy. Prosił by ten temat znalazł się w porządku obrad
najbliższej sesji.
Radny M. Świderski pytał o możliwość przyłączenia do wodociągu
miejskiego, budynków znajdujących się przy ul. Topolowej.
Zaś radny W. Krzyczkowski – Zwrócił uwagę, iż jeden z mieszkańców
tej ulicy wykonuje ogrodzenie,
co utrudni mieszkańcom Głodowa przejazd tą drogą. Radna
A. Łapińska prosiła o wyjaśnienia
w kwestii planowanego budżetu
na drogi: Zaborze, Pniewska Górka
i ulicę Wiśniową. Chciała wiedzieć,
czy będą środki na realizację tych
inwestycji.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie przedstawiła radnym L.
Turek, skarbnik gminy.
Burmistrz przekonywał do głosowa-

nia nad poprawkami budżetowymi,
mówiąc m.in. o zakupie samochodu dla straży OSP – w Psucinie, oraz
o szansie na dofinansowanie zakupu karetek dla SPZOZ-u.
Natomiast radny M. Wójciak, dopominał się o zachowanie rezerw
na nieprzewidziane sytuacje.
- Pieniądze i zdrowie oszczędza
się jak się je ma. Musimy się zdystansować od tego budżetu, bo
w pewnym momencie będziemy
w bardzo trudnej sytuacji - mówił
M. Wójciak. Radni podjęli uchwałę:
9 głosów za i 5 osób wstrzymało
się od głosowania.
Ponadto radni przyjęli uchwały:
w sprawie programu ochrony
środowiska dla gminy Nasielsk,
w sprawie sprzedaży lokalu gminnego, w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy dotyczącego zalesienia
w granicach administracyjnych
gminy. Rada przegłosowała także

u c h wa ł y d o t y c z ą c e
wyborów oraz uchyliła
uchwały o pomocy finansowej.

dziecka na choroby, zaburzenia
ogólnego rozwoju dziecka, wielu
innych, trudnych do rozpoznania uszkodzeń. Zmiany związane
z uszkodzeniem mózgu: problemy
z pamięcią, trudności w uczeniu,
problemy z koordynacją ruchów,
zaburzenia emocjonalne (dzieci
te są najczęściej nadpobudliwe).

blemem i w naszej społeczności
lokalnej. W swojej pracy spotkałam
się z bardzo podobnym przypadkiem, o jakim Pan wspomniał, ale
nie mogę mówić o szczegółach.
Żyjemy w małym środowisku,
obowiązuje mnie też tajemnica.
Każda ilość alkoholu, nawet lampka
wina lub okazjonalne wypicie drinka działa toksycznie na rozwijające
się w łonie matki dziecko. Im większa ilość alkoholu, tym większe jest
ryzyko poważnych uszkodzeń.
Alkohol może być przyczyną
zaniżonej wagi urodzeniowej
i długości dziecka, uszkodzeń
mózgu, zmniejszenia odporności

Skrajnie niekorzystnym skutkiem picia alkoholu w ciąży jest
syndrom FAS (Płodowy Zespół
Alkoholowy).
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA
„ CIĄŻA BEZ ALKOHOLU” 2007 R.

Gmina Nasielsk aktywnie włączyła się
w ogólnopolska kampanię „Ciąża bez alkoholu”
Ponad 600 samorządów, w tym i nasza gmina, włączyło się w
ogólnopolską kampanię edukacyjną „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU”
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie
ciąży i zachęcenie ich do zachowania całkowitej abstynencji.
Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a honorowy patronat objęli: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia- Biuro w Polsce.
Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się
organizmu dziecka. Tymczasem z badań wynika, że co trzecia kobieta w wieku 1840 lat piła alkohol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie , naraża
swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego
życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy
FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. Fetal Alkohol Syndrome). Nawet troje dzieci na
1000 urodzeń może być dotkniętych zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej może
cierpieć na skutek innych zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie
płodowym. Dane wskazują, że FAS może występować częściej niż zespół Downa! Brak
prawidłowej diagnozy uniemożliwia jednak udzielenie profesjonalnej pomocy takim
dzieciom.
Nasza gmina aktywnie włączyła się w kampanię „Ciąża bez alkoholu”
Będziemy rozdawać materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), które trafią do
placówek podstawowej opieki zdrowotnej, przychodni ginekologiczno- położniczych,
ośrodków pomocy społecznej, a także innych miejsc użyteczności publicznej. Z
informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży chcemy dotrzeć do jak
największej liczby mieszkańców gminy NASIELSK. Będziemy zachęcać lekarzy do tego,
by informowali kobiety o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód i o
konieczności zachowania abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane w
ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja billbordowa.
Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzebnej kampanii.
Realizujemy w ten sposób działania edukacyjne i informacyjne wynikające z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla zdrowia Twojego dziecka! – z taką
informacją pragniemy dotrzeć do naszych mieszkańców. Nie istnieje bezpieczna dla
kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego
dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży- w tym kieliszek
czerwonego wina czy jedno piwo- stanowi zagrożenie. Dlatego specjaliści
zalecają, aby kobiety spodziewające się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia
alkoholu- WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU!

Burmistrz udzielił odpowiedzi na
pytania radnych. Wyjaśnił, iż w tym
roku nie jest możliwa budowa wodociągu w ul. Topolowej, gdyż
w pierwszej kolejności planowana
jest budowa wodociągu w Siennicy,
ze względu na problemy z dostarczaniem wody dla wielu instytucji,
firm i mieszkańców, którzy dotychczas korzystali ze studni znajdującej
się na terenie WZGS.
Wśród pism skierowanych do rady
znalazła się prośba mieszkańców
Słustowa dotycząca konieczności
udrożnienia przydrożnych rowów.
Następnie radny powiatowy
B.Ruszkowski omówił inwestycję
prowadzoną na drodze powiatowej
Nuna – Ruszkowo.
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Pieniądze dla strażaków rozdane

Szybka
egzekucja

75 tysięcy złotych dostaną strażacy z Psucina na
dofinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego.

O

soby winne przemocy w rodzinie będą
eksmitowane bez konieczności zapewnienia
im pomieszczenia tymczasowego. Rząd przyjął
projekt zmienionej ustawy
o Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.

10 września tego roku radni Województwa Mazowieckiego podjęli
ostateczną decyzję o podziale środków w ramach Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych w Województwie
Mazowieckim „OSP – 2007”. Dzięki
tej pomocy do jednostek OSP z całego Mazowsza trafi ponad 15 milionów

o dofinansowanie zakupu sprzętu dla
OSP, na łączną sumę 41 328 626 zł.
Wsparcie otrzyma 678 jednostek
OSP na łączną kwotę 15 210 562 zł.
Dofinansowanie otrzymają: 224
jednostki z subregionu siedleckoostrołęckiego - na łączną kwotę
ponad 4,1 mln zł, 140 jednostek z
subregionu radomskiego - na łączną
kwotę ponad 4 mln zł, 111 jednostek
z subregionu płocko-ciechanowskiego – na łączną kwotę ponad 3,1
mln zł, 203 jednostki z subregionu
okołowarszawskiego - na łączną

rzeniu specjalnego programu pomocowego. Już od dwóch lat działa
Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Województwie Mazowieckim. Jego
celem jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Mazowsza.
Przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pieniądze
umożliwiają doposażenie w niezbędny sprzęt bojowy, przeciwpożarowy
i ratownictwa drogowego jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa. W ubiegłym roku

Propozycja ministerstwa sprawiedliwości ma służyć skutecznej
i szybkiej egzekucji prawomocnych wyroków eksmisyjnych.

7 września w Nasielsku Daniel K. kierował
samochodem ciężarowym w stanie nietrzeźwości 1,18 mg/l. Potrącił jadącego
prawidłowo rowerzystę.
8 września w Nasielsku Alicja P. kierowała rowerem w stanie nietrzeźwości 0,48
mg/l, 0,45 mg/l.
8 września w Nasielsku Piotr O. kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości 0,29
mg/l, 0,31 mg/l.

8 września w Nasielsku Mirosław W. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 1,04
mg/l, 1,10 mg/l.
16 września w Nasielsku Roman D.
kierował ciągnikiem rolniczym w stanie
nietrzeźwości 0,43 mg/l, 0,41 mg/l.
----------------------------4 września KP w Nasielsku przyjął
zgłoszeni o kradzieży mienia. Nieznany
sprawca wykorzystując sen pokrzywdzonego (Pawła W.) na poczekalni PKP
w Nasielsku skradł mu torbę podróżną
z zawartością.
7 września w Nasielsku nieznany sprawca skradł telefon komórkowy powodując
straty w wysokości ok. 700 zł na szkodę
Agaty P.
fot. D. Panasiuk

ZOMOWIEC kończy służbę

złotych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Jest to największa pomoc, jaką w tym
roku otrzymają jednostki OSP.

W projekcie określono także
katalog czynności komornika, na
które będzie przysługiwać skarga.
Ma ona dotyczyć najbardziej
istotnych czynności dla przebiegu
postępowania oraz oddziałujących
na majątek i prawa stron. Chodzi tu
między innymi o postanowienia
dotyczące własności, zajęcia,
ograniczenia egzekucji. Projekt
przewiduje także wiele innych
propozycji, które mają doprowadzić do skrócenia czasu egzekucji
należności oraz do ograniczenia
przewlekania postępowań egzekucyjnych przez dłużników.
dar
K

6 września w Ruszkowie Cezary K. kierował samochodem osobowym marki
BMW w stanie nietrzeźwości 0,59 mg/l,
0,63 mg/l.

8 września w Nasielsku Stanisław M. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 1,02
mg/l, 1,00 mg/l.

Dziesięciokrotnie ma wzrosnąć
górna granica grzywny za nieuzasadnioną odmowę udzielenia
komornikowi wyjaśnień lub informacji albo podanie informacji
nieprawdziwych. Może wynieść
ona nawet 5 tys. zł.

E

Pijani na drodze

8 września w Nasielsku Zdzisław P. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 1,03
mg/l, 0,96 mg/l.

Z m i a n a p r zep i s ó w z a k ł a d a
wprowadzenie nowych zasad
uzyskiwania przez komorników informacji niezbędnych
do przeprowadzenia egzekucji.
Dłużnik będzie musiał w ciągu
7 dni informować komornika
o stanie majątku. Obecnie jest
zobowiązany udzielać informacji na żądanie sądu. W ten
sposób zostanie usprawnione
postępowanie egzekucyjne, co
jest jednym z najistotniejszych
założeń przygotowanej przez
rząd nowelizacji.

R

KRONIKA
POLICYJNA

O pomoc mogły starać się gminy z
całego Mazowsza. Złożone podania
rozpatrywała specjalna Komisja, w
której skład weszli: przedstawiciel
Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej oraz
przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W 2007 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 958 wniosków
L
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kwotę ponad 3,8 mln zł.
Strażacy-ochotnicy korzystali
często z wyeksploatowanego i niewystarczającego sprzętu, dlatego
samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o stwoO
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na ten cel przeznaczono 10 974 643 zł.
Dzięki tym środkom, aż 460 jednostek
OSP zakupiło niezbędny sprzęt.
dar
(na podstawie inf.
Biura Prasowego
Urzędu Marszałkowskiego)
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STOWARZYSZENIE EUROPA I MY
oraz
BURMISTRZ NASIELSKA
Bernard Dariusz Mucha
zapraszają
na
debatę publiczną
w Nasielsku

01.10.2007
godz. 17.00
kino Niwa

„OŚWIATA W GMINIE NASIELSK”
W programie:
• Wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania oświaty w gminie
Nasielsk przeprowadzonej 2006-09-21 w Urzędzie Miejskim w
Nasielsku w ramach akcji ” Masz głos, masz wybór”
• „Koncepcja funkcjonowania oświaty w gminie Nasielsk”
Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha
• „Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla edukacji w latach
2007 -2013”
Stowarzyszenie Europa i My
Specjalista ds. zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy
strukturalnych UE
Elżbieta Wróblewska
• Dyskusja
-dostępność zajęć pozalekcyjnych
-dostępność przedszkoli
-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
-wolne wnioski

E

8 września w Nowych Pieścirogach nieznany sprawca skradł rower pozostawiony pod sklepem Merkury. Straty wynoszą
600 zł na szkodę Agnieszki K.
W nocy z 8 na 9 września nieznani sprawcy uszkodzili drzwi wejściowye do apteki
w Nowych Pieścirogach. Straty wynoszą
ok. 500 zł.
9 września w Krogulach grupa młodych
mężczyzn pobiła Mariusza D.
Z lasu prywatnego w Wągrodnie skradziono drzewa sosnowe. Straty wynoszą 1500
zł na szkodę Wioletty S.
W Popowie Borowym nieznany sprawca uszkodził sieć elektroenergetyczną
Energia-Operator S.A. Oddz. w Płocku.
Straty - ponad 2 tys. złotych.
Michał D. wkleił własne zdjęcie do wcześniej znalezionej legitymacji studenckiej,
a następnie posłużył się nią w pociągu
w Nasielsku okazując ją razem z biletem
uprawniającym do przejazdu ze zniżką.
W nocy z 12 na 13 września w Nasielsku
przy ul. POW nieznani sprawcy wybili
szybę i włamali się do sklepu z częściami
samochodowymi. Skradli oleje silnikowe,
płyny chłodnicze oraz środku ochrony karoserii. Straty wynoszą 2000 zł na szkodę
Henryka K.
W dniach 14-15 września w Nasielsku
nieznani sprawcy skradli trzy telefony
komórkowe, odtwarzacz MP3 oraz
złotą biżuterię. Straty wynoszą 2700 zł
na szkodę Patryka T.
15 września w Nasielsku na skrzyżowaniu
ulic POW i Podmiejskiej doszło do zderzenia
samochodu osobowego marki Polonez,
kierowanym przez Romana P. z rowerem
kierowanym przez Jana C. Rowerzysta
został przewieziony do szpitala.
15 września KP w Nasielsku przyjął zgłoszenie, że w Nasielsku Aleksander P. od
1984 r. znęca się fizycznie i psychicznie
nad swoją żoną.
16 września KP w Nasielsku przyjął zgłoszenie, że w Popowie Borowym Andrzej
N. znęca się fizycznie i psychicznie nad
swoją żoną.
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PROMOCJA

SGGW nowoczesna uczelnia z tradycjami
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to 191 lat tradycji. Uczelnia
bierze swoje początki od Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie,
powołanego w 1816 roku, m.in. przez
Stanisława Staszica i Stanisława Kostkę

okupanta, uczelnia nadal prowadziła
tajne nauczanie. Na ruinach bestialsko
zniszczonej stolicy, tuż po odzyskaniu niepodległości, 15 maja 1945
roku, SGGW jako pierwsza Uczelnia
w Warszawie zainaugurowała pierwszy

nowe kierunki studiów. Obecnie
oferuje ich 27.

Modyfikacja programu kształcenia
jest konsekwencją coraz wyższych
wymagań studentów, którzy są świadomi faktu, że poprzez szerszą edukację łatwiej będzie
im dostosować się
do wymagań rynku
pracy, będą w stanie
zagospodarowywać pojawiające
się nisze w zakresie
kompetencji i będą
bardziej atrakcyjnymi kandydatami
dla pracodawców
– uważa rektor
Pałac Rektorski na Ursynowie, siedziba władz uczelni Nowoczesny budynek dydaktyczny
SGGW, prof. dr
Potockiego. Pierwszym dyrektorem powojenny rok akademicki.
hab.
Tomasz
Borecki.
- Staramy się
Instytutu był Jerzy Beniamin Flatt, jeDzisiejsza
SGGW
to
nowoczesny
przygotować
naszych
studentów
den z najlepszych znawców stosunków
uniwersytet
przyrodniczy,
zajmuje
do
przyszłego
życia
zawodowego
gospodarczych w Królestwie Polskim.
Instytut w Marymoncie, protoplasta pierwsze miejsce w rankingach także w roli młodych przedsięSGGW, był pierwszą uczelnią rolniczą uczelni rolniczych i mieści się biorców z wiarą podejmujących
w Polsce i czwartą w Europie. Mimo w pierwszej dziesiątce polskich nowe inicjatywy, tworzących nowe
miejsca pracy - zarówno dla siebie
burzliwych losów, jego działalność szkół wyższych.
w znaczący sposób przyczyniła się do Dlaczego warto studiować jak i dla innych. Przyszły weterynarz
lub dyplomowany rolnik powinien
rozwoju polskiego rolnictwa i polskiego
w
SGGW?
być
wyposażony także w wiedzę
szkolnictwa rolniczego.
prawniczą, ekonomiczną i informaW czasie II wojny światowej, mimo
tyczną. To są kwalifikacje niezwykle
zamknięcia przez niemieckiego
przydatne, przygotowują bowiem
absolwenta w zakresie: tworzenia
Nr 1 w rankingach
przedsiębiorstw, znajomości prawa
pracy, form i możliwości subwencjo(rankingi według Rzeczpospolitej,
nowania działalności gospodarczej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu
PR, księgowości czy e-technologii.
Studenckiego SEMESTR)
Uczelnia Przyjazna Studentom
(konkurs „PROstudent 2004”)
Najbardziej oblegana
uczelnia w Polsce
25 000 studentów
1 200 wykładowców
27 kierunki studiów
60 specjalności
12 wydziałów

Prof. dr hab. Tomasz Borecki,
Rektor SGGW

Doskonałe
warunki dydaktyczne
(możliwość jednoczesnego
studiowania na innych uczelniach
rolniczych – Program MOSTAR,
1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych,

Warto studiować w SGGW, ponieważ
są tu dobre warunki do nauki. Są także dobre warunki do odpoczynku
i normalnego życia. Dysponujemy
dobrymi akademikami i obiektami
sportowo-rekreacyjnymi. W moim
odczuciu najważniejsze jednak jest
to, że jesteśmy bardzo ludzką, normalną uczelnią. Nie tworzymy żad
nych sztucznych barier. Do mnie i do
prorektorów zawsze może przyjść
student i powiedzieć o swoich problemach. Także nauczyciele akade
miccy w większości są dos tępni
dla młodych ludzi. W naszej szkole
panuje ciepła, serdeczna atmosfera.
Studenci, czują się tu dobrze.

300 sal wykładowych, 24 aule,
nowoczesna biblioteka, Klinika
Małych Zwierząt, Klinika Koni,
Zwierzętarnia, kilka zakładów
doświadczalnych i gospodarstw
rolnych w całym kraju)

Można powiedzieć, że jest to szkoła
z sercem. Jest to po prostu, ludzka,
normalna szkoła. Młodzież znajduje
przyjaciół wśród nauczycieli akademickich. Osób, które im chcą
pomóc, u nas nie brakuje.

4 000 miejsc w 12-tu doskonale wyposażonych Domach
Studenckich
(Internet przy każdym łóżku,
kilkanaście stołówek studenckich)

Uczelnia dostosowuje swoją ofertę do wymagań rynku
pracy

Wspólne badania naukowe
i dydaktyczne z 214 zagranicznymi uczelniami z 44 państw
świata
Nowoczesny Kampus
(ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking)

Nowoczesne obiekty sportowe
(kryta pływalnia, hale sportowe,
kryte korty tenisowe, siłownia,
boiska sportowe, ośrodek hipoterapii)

SGGW dostosowuje swoją ofertę
edukacyjną do ciągłych zmian
na rynku pracy. Uczelnia stara
się, żeby absolwenci mieli jak
największe szanse na zatrudnienie
w wyuczonym zawodzie. W tym
roku SGGW uruchomiła cztery

Innym czynnikiem uatrakcyjniającym ofertę edukacyjną SGGW,
jest proces umiędzynarodowienia kształcenia. Włączenie się
uczelni w tzw. proces boloński,
wprowadzający trójstopniowy
system kształcenia (1. stopień
kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera; 2. stopień
kształcenia na poziomie magistra oraz 3. poziom kształcenia
na poziomie doktora) jak również
wprowadzenie ECTS (tj. European
Credits Transfer System) dają możliwość swobodnego kontynuowania
studiów w różnych ośrodkach dydaktycznych, zarówno w kraju jak
i za granicą. Mobilność studentów
w europejskiej przestrzeni edukacyjnej odbywa się dzięki modyfikacji
standardów kształcenia, umożliwiając tym samym swobodny przepływ
studentów pomiędzy uczelniami,
w obrębie tych samych lub pokrewnych kierunków studiów.

Przede wszystkim praktyka
Szkoła Główna Gospod arstwa
Wiejskiego to nie tylko aule i sale
wyk ładowe. To także miejsca,
w których hoduje się nowe odmiany roślin i dba o zdrowie zwierząt. SGGW jest uczelnią, w której
studenci i pracownicy nau kowi
mają bezpośredni kontakt z naturą. Oprócz zajęć teoretycznych,
prowadzone są praktyki i badania
naukowe. Działają także placówki
świadczące usługi mieszkańcom
Warszawy i całego kraju.
Uczelnia wdraża też bardzo wiele
projektów naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach.
Upowszechnianie wiedzy realizowane jest także na organizowanych

przez zakłady doświadczalne SGGW
spotkaniach z udziałem przedsiębiorców i producentów. Wydziały
SGGW i zakłady doświadczalne
organizują konferencje tematyczne takie jak: Dzień Borówki, Dzień
Sadownika, Dzień Ziemniaka, Dzień
Marchwi i wiele innych.

SGGW inwestuje w przyszłość
SGGW to uczelnia, która nieustannie się zmienia. Największy postęp
uczelnia zanotowała w czasie
ostatnich kilku lat, właśnie za rządów rektora Tomasza Boreckiego.
Na powierzchni 70 hektarów, na
warszawskim Ursynowie powstał
piękny, łączący tradycję z nowoczesnością, kampus. Uczy się w nim
25 000 studentów i pracuje prawie
3 000 naukowców i pracowników
administracyjnych.
W najbliższym czasie planowana
jest realizacja kilku dużych inwestycji. Na pierwszy ogień pójdzie
budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii
i Kształtowania Środowiska, tak
zwanego Centrum Wodnego.
Prace budowlane rozpoczną się
jeszcze w tym roku.
Na powierzchni 1,5 hektara powstanie model rzeki oraz budynek
badawczo-dydaktyczny. Obiekt
będzie dostępny dla wszystkich.

Tu będzie można przyjść nie
tylko z próbkami wody z kranu
czy ze studni na działce, żeby je
przebadać w laboratoriach, ale
także na spacer wzdłuż sztucznej
rzeki, która będzie płynęła „z gór
do jeziora” – mówi prof. dr hab.
Tomasz Borecki, rektor SGGW
- Na własne oczy będzie można
zobaczyć, w jaki sposób spiętrza
się wodę oraz jakie rośliny rosną
wzdłuż rzeki. Będzie to otwarty teren, po którym można swobodnie
spacerować. Woda to światowy
problem na najbliższe stulecia,
dlatego będziemy badać i uczyć,
w jaki sposób ją magazynować
i ograniczać zużycie – Centrum
Wodne będzie największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody,
skupiającym laboratoria z różnych
dziedzin. Będzie
to także poligon
doświadczalny
dla naukowców
i naszych studentów – ocenia
rektor Tomasz
Borecki.
Kolejną inwestycją
Szkoły Głównej
G o s p o d a r s t wa
Wiejskiego z której skorzystają nie
tylko studenci,
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lecz także warszawiacy, będzie nowoczesny stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z trybunami dla ponad
2 tys. osób.
Będzie to kompleks boisk sportowych, między innymi: stadion dla
wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych z ośmioma bieżniami,
pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej, boisko treningowe do piłki
nożnej, boiska do koszykówki
i piłki ręcznej, siatkówki i siatkówki
plażowej oraz korty tenisowe. Obok
tych obiektów zostanie wybudowane zaplecze areny oraz Katedry
Pszczelarstwa SGGW. W pobliżu
tych zabudowań staną ule pszczele.
Każdy będzie mógł kupić miód
z pasieki.
Teren rekreacyjny wokół stadionu
będzie ogólnodostępny. Mieszkańcy Warszawy i przyjezdni goście
będą mogli sobie zorganizować
grilla, odpocząć przy fontannie i pospacerować w parku, oglądając ptaki
i wiewiórki. Pawie już teraz mieszkają
w uczelnianym parku. Powierzchnia
całkowita objęta projektem nowego
kompleksu sportowego to blisko
6 hektarów.
Być może już w przyszłym roku
uczelnia rozpocznie budowę dużego centrum konferencyjnego.
Obecnie trwają prace projektowe.
Aula główna pomieści 2 tys. osób.
Podziemny parking na 500 samo-

chodów już jest. Na terenie kampusu
powstanie też hotel.
Nie są to wszystkie inwestycje zaplanowane przez władze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. W najbliższych 2-3 latach uczelnia wybuduje
między innymi budynek, w którym
będzie się mieściła kolekcja roślin. Powstanie także centralna monitorownia,
czyli centrum ochrony, wykorzystujące kamery, jakie zostaną zainstalowane
w całym kampusie. Ponadto SGGW
cały czas rozbudowuje i unowocześnia własne zakłady doświadczalne,
które są praktycznymi ośrodkami
naukowymi i dydaktycznymi.
Znaczną część pieniędzy na realizację zaplanowanych inwestycji
SGGW chce zdobyć, korzystając
z unijnych funduszy rozwoju regionalnego.
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Co wolno policji na drodze?

Masz prawo do odmowy przyjęcia mandatu

P

olicjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności
podaje sygnały do zatrzymywania pojazdów
tarczą lub ręką, a w warunkach niedostatecznej
widoczności - latarką ze
światłem czerwonym
albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze
światłem odblaskowym
lub światłem czerwonym.
Jest on uprawniony do zatrzymania każdego pojazdu w każdym
miejscu i czasie bez względu na
to czy dysponuje radiowozem
czy też nie; istotna dla uprawnień
jest jego łatwa rozpoznawalność,
czyli umundurowanie (art. 6 ust.
2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Jednak należy przyjąć, że
warunek łatwej rozpoznawalności
jest spełniony również wówczas,
gdy policjant podejdzie do stojącego pojazdu i okaże kierowcy
legitymację służbową w sposób
umożliwiający jej odczytanie.

Policjant nieumundurowany jest
u p raw n i ony d o z at r z y m a n i a
kierującego pojazdem przez całą
dobę, ale wyłącznie na obszarze
zabudowanym i pod warunkiem posługiwania się tarczą do
zatrzymywania pojazdów (tzw.
lizakiem), a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką
ze światłem czerwonym albo
tarczą ze światłem odblaskowym
lub czerwonym. Policjant używający samochodu może podawać
kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania
się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub

świetlnych. W szczególności,
jadąc radiowozem za innym
pojazdem może dawać kierującemu polecenie do zatrzymania
również poprzez krótkotrwałe
włączenie niebieskiego światła
błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie. Pojazd
powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu
i nie zagraża jego bezpieczeństwu.
Jeżeli te warunki są spełnione
i istnieje taka potrzeba, pojazd
może być zatrzymany również
w miejscu, w którym zatrzymywanie jest zabronione. Wyjątek
stanowi pojazd zatrzymywany
po pościgu policyjnym lub taki
pojazd, co do którego zachodzi
podejrzenie, iż bezpośrednio
zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego ze względu na swój
stan techniczny lub zachowanie
kierującego. W celu dojazdu do
wyznaczonego miejsca, policjant
może wydać kontrolowanemu
uczestnikowi ruchu polecenie
jazdy za pojazdem policyjnym.
W przypadku podania przez
funkcjonariusza sygnału do
zatrzymania pojazdu kierujący
tym pojazdem jest obowiązany:
• zatrzymać pojazd;
• trzymać ręce na kierownicy
i nie wysiadać z pojazdu, chyba że
zażąda tego kontrolujący;
• na polecenie kontrolującego:
a) wyłączyć silnik pojazdu,
b) włączyć światła awaryjne.
Kierujący pojazdem lub pasażer
pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie

za zezwoleniem kontrolującego.
Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień,
imię i nazwisko oraz przyczynę
zatrzymania, a ponadto:
• policjant umundurowany
okazuje legitymację służbową na
żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu,
• policjant nie umundurowany
okazuje legitymację służbową bez
wezwania.
Policjant może pominąć tą procedurę w przypadkach gdy:
• pojazd zostaje zatrzymany
w wyniku prowadzonego pościgu,
• zatrzymuje pojazd, co do
którego istnieje uzasadnione
podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa,
• jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że w aucie znajdują
się osoby, które popełniły przestępstwo.
W tych przypadkach, policjant nakazuje kierującemu pojazdem lub
pasażerowi pojazdu opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć
ręce na dachu (boku) pojazdu lub
położyć się na pasie drogowym
twarzą do ziemi.
Legitymację służbową okazuje
się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu
odczytanie numeru służbowego
policjanta oraz nazwy organu,
który wydał legitymację.
Przystępując do czynności kontrolnych policjant może wydać
polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.
Marek Rączka

Czym jest zachowek?
Sporządzając testament
s p a d ko d a w c a m o ż e
przeznaczyć cały majątek osobie spoza kręgu
najbliższej rodziny. Wychodząc z założenia, że
przynajmniej część majątku powinna jednak
p r z y p a ś ć n a j bl i ż s z y m
zmarłego, polskie prawo
spadkowe posługuje się
instytucją zachowku.
W uproszczeniu zachowek to
prawo otrzymania określonego świadczenia, stanowiącego
równowartość części udziału
spadkowego, który przypadłby
osobie uprawnionej do zachowku
w razie dziedziczenia ustawowego
(tzn. wtedy, gdyby spadkodawca
nie pozostawił testamentu).
Zgodnie z przepisem art. 991
§ 1 k.c. zachowek należy się
zstępnym (dzieciom, wnukom),
małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani
do spadku z ustawy”. Oznacza to,
że uprawnienie do zachowku powstaje dla konkretnej osoby tylko
wtedy, gdy jest ona spadkobiercą
ustawowym spadkodawcy.

Wysokość zachowku należnego
uprawnionemu wynosi połowę
wartości udziału spadkowego
(czyli części spadku), który by
mu przypadał przy dziedziczeniu
ustawowym. Wyjątkowo, jeżeli
uprawnionym do zachowku jest
osoba trwale niezdolna do pracy
lub zstępny małoletni, takiemu
uprawnionemu należy się dwie
trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał
przy dziedziczeniu ustawowym.
Należy pamiętać, że niezdolność do pracy lub małoletniość
powinna istnieć w chwili śmierci
spadkodawcy.
Celem ustalenia wartości spadku
niezbędne jest ustalenie tzw. czystej wartości. W tym celu należy
odjąć wartość długów od wartości praw wchodzących w skład
spadku, z tym zastrzeżeniem, że
od wartości praw nie odejmuje
się wartości zapisów i poleceń.
Przepisy stanowią również, że do
czystej wartości spadku dolicza
się wartość darowizn uczynionych
przez spadkodawcę oprócz:
- drobnych darowizn zwyczajowo
przyjętych w danych stosunkach,

przede wszystkim chodzi tu
o drobne prezenty okolicznościowe;
- darowizn na rzecz osób nie
będących spadkobiercami albo
uprawnionymi do zachowku dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty przed dniem śmierci
spadkodawcy.
Ponadto zgodnie z przepisem
art. 994 § 2 k.c. „Przy obliczaniu
zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku
darowizn uczynionych przez
spadkodawcę w czasie, kiedy nie
miał zstępnych. Nie dotyczy to
jednak wypadku, gdy darowizna
została uczyniona na mniej niż
trzysta dni przed urodzeniem się
zstępnego” (chodzi o posiadanie jakiegokolwiek zstępnego),
a zgodnie z przepisem art. 994 §
3 k.c. „przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie
dolicza się do spadku darowizn,
które spadkodawca uczynił przed
zawarciem z nim małżeństwa”
(chodzi o zawarcie małżeństwa
z małżonkiem uprawnionym do
zachowku).
Marek Rączka

21 września–4 października

Kiełbasa wyborcza?
ydłużenie urlopów
W
macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego
z rodzinnym, wyższe ulgi
podatkowe na dzieci to
najważniejsze propozycje rządu zawarte w projekcie zmian w ustawie
Kodeks pracy.

W nowelizowanej ustawie zaproponowano, aby już od 2008 r. obowiązywały dłuższe urlopy macierzyńskie. Urlop ten ma być wydłużany
o 2 tygodnie co 2 lata. W przyszłym
roku może wynosić już 20 tygodni
na pierwsze dziecko. Docelowo ma
to być 26 tygodni w przypadku
urodzenia jednego dziecka oraz
39 tygodni w przypadku urodzenia
bliźniaków, trojaczków, itd.
Obecnie wymiar urlopu macierzyńskiego na pierwsze dziecko wynosi
18 tygodni, na następne – 20 tygodni, a na bliźniaki, trojaczki, itd.
– 28 tygodni. Projekt nowelizacji
przewiduje także, że pracownik,
który nie korzysta z urlopu wychowawczego, a chce pracować
w niepełnym wymiarze, będzie
chroniony przed zwolnieniem przez
okres odpowiadający wymiarowi
urlopu wychowawczego.
Kolejna istotna propozycja dotyczy zwiększenia wysokości
odpisu od podatku dochodowego
dla osób wychowujących dzieci.
Za każde dziecko będzie można
odliczyć do 572 zł. Obecnie jest
to 120 zł. Nową kwotę można by
odpisać od podatku należnego już
za 2007 r.
Zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych będzie mógł być wykorzystany do tworzenia przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
Z puli tego funduszu możliwe
będzie finansowanie także opieki
nad dziećmi w przedszkolach
i żłobkach. Dzięki temu zwiększy
się dostęp do opieki przedszkolnej, a jednocześnie zniknie jedna

z najczęściej wymienianych barier
utrudniających powrót rodziców
do pracy, dotyczy to szczególnie
matek. Projekt ustawy przewiduje, że osoby, które m.in. prowadzą
działalność gospodarczą będą
mogły czasowo zawiesić pracę,
w związku z opieką nad małym
dzieckiem. W tym czasie składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe opłacać będzie budżet
państwa.
Zwiększona ma być także wysokość podstawy wymiaru składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe dla osób wykorzystujących urlop wychowawczy do
kwoty płacy osiąganej przed
urlopem, nie więcej jednak niż
60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu rodzice
korzystający z urlopu będą mogli
otrzymać na swoje konta emerytalne w ZUS i OFE prawie 300 zł,
zamiast dotychczasowych 82 zł.
Projekt zakłada ponadto korzystne
zmiany dla osób podlegających
dobrowolnemu ubezpieczeniu
społecznemu, dotyczy to okresu
choroby i macierzyństwa. Ma być
wydłużony m.in. maksymalny
okres otrzymywania świadczenia
chorobowego dla kobiet w ciąży
- ze 182 dni do 270 dni. Zgodnie
z projektem zniesione zostało
również ograniczenie możliwości
zarobkowania dla kobiet otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego. Dodatek ma być również
wypłacany, jeśli dzieci uczęszczają
do żłobka lub przedszkola.
Nowelizowana ustawa zwolni
pracodawców z obowiązkowego
opłacania składek na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
za osoby powracające z urlopu
wychowawczego lub macierzyńskiego przez 36 miesięcy,
począwszy od pierwszego miesiąca powrotu do pracy.
dar

Zawieszenie za opiekę
rzedsiębiorcy, rozliP
czający się z fiskusem za pomocą karty
podatkowej, będą mogli
zawieszać prowadzoną
działalność gospodarczą w związku z opieką
nad małym dzieckiem.
Zgodnie z propozycją
rządową, chodzi o sytuację, gdy zawieszenia
d o ko n u j e r o d z i c l u b
opiekun sprawujący osobistą opiekę nad małym
lub chorym dzieckiem,
o ile w dniu zawieszenia
działalności nie zatrudnia pracowników.
Takie rozwiązania wprowadza
autopoprawka do projektu zmian
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Przerwa w prowadzeniu działalności będzie mogła wynosić nie
mniej niż 1 miesiąc, ale nie więcej niż 10 miesięcy. Jeżeli osoba

ta musi osobiście sprawować
opieką nad małym lub chorym
dzieckiem zawieszenie może
nastąpić na okres nie dłuższy
niż 36 miesięcy, przy czym nie
dłużej niż do ukończenia przez
dziecko 4 roku życia lub 18 roku
życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
N owe l i z a c j a z a k ł a d a t e ż , ż e
osoba prowadząca pozarolniczą
działalność nie będzie prowadzić
działalności gospodarczej w czasie, gdy sprawuje bezpośrednią
opiekę nad dzieckiem. W tym
czasie jej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacać
będzie budżet państwa.
Zmiana przepisów, zaproponowana przez rząd, ma zrównać prawa
pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
wychowujących małe dzieci w ramach urlopu wychowawczego.
dar
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OGŁOSZENIA

UWAGA!!!

Warszawa, dnia 13 września 2007 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-503-10/07

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
WARUNKI OGÓLNE
•
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony
praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu.
•
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
1.
Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.
•
Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,
zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.
•
Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt
stały.
2.
Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
•
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą
mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych
jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
•
Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy)
oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów,
tj. do 11 października 2007 r.
•
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy
zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza
miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu
w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej
miejscowości.
Wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 7 października 2007 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie
mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.
•
Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2007 r.
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
•
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie
wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego
zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od
przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla
w miejsca swego zamieszkania.
Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za granicą
•
Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu
w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie
za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej
podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie
pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
3.
Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
•
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli
udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej w przeddzień wyborów,
są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet
kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2007 roku.
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich
dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.
NIE ZWLEKAJMY
D O O S T A T N I E J C H W I L I !!!
Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
•
Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
•
Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
•
Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
(lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
•
Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
– w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,
rozwiedziony/a, wdowiec/a)
•
Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
•
Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

INFORMACJA
Informuję, iż w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007
roku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, czynności wyborcze na terenie
Gminy Nasielsk w moim imieniu będą wykonywać:
- Pan Marek Maluchnik – Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr
101, tel. (0-23) 69-33-000 wew. 150 lub 69-33-050,
- Pani Katarzyna Osińska – Zastępca Pełnomocnika ds. Wyborów i Referendów, Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, I piętro, pokój nr
102, tel. (0-23) 69-33-000 wew. 151 lub 69-33-051.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na
dzień 21 października 2007 r. informuję, iż zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do
dnia 21 września 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3, I piętro, pokój nr 101 lub 102 w godzinach pracy Urzędu,
tj. w godz. 8.00-16.00.
Jednocześnie informuję, iż zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może być dokonane przez pełnomocnika
komitetu wyborczego lub upoważnione przez niego osoby. Zgłoszenia
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia
2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych do
Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.).
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

WAŻNE!
OGŁOSZENIE
dla mieszkańców wsi
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe,
Popowo-Północ
Informuję mieszkańców wsi: Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie,
Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki,
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż uległa zmianie siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6. Zamiast dotychczasowej siedziby
w Bibliotece w Chrcynnie, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. będą Państwo mogli oddać swój
głos w nowej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 mieszczącej
się w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul.
Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS, obecnie „Klub Seniora”).
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Tylko koni było brak
W środę 12 września br.
w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbył się przegląd
twórczości artystycznej
mieszkańców placówek
pomocy społecznej.
Organizatorem imprezy
był Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II w Nasielsku. Artyści
z dwóch województw i 11
powiatów zaprezentowali
na nasielskiej scenie programy słowno-muzyczne,
które na pewno zostaną
na długo w pamięci publiczności.

Nasielski DPS gościł już na wielu
tego typu przeglądach. Swój, postanowił zorganizować pod hasłem
PROMIEŃ – I Porcja Romskich
Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie
Natury.

REPORTAŻ

21 września–4 października

Imprezę rozpoczął żywiołowy
występ gospodarzy. Panie w jaskrawych i bogato zdobionych sukniach,
panowie w charakterystycznych koszulach szybko rozbawili tłum zebrany w sali nasielskiego kina. Po nich
zaprezentowali się goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pieścirogów
Starych i Nowego Dworu Maz. oraz
pensjonariusze z Warszawy, Międzylesia, Obrytego, Legionowa, Ostrołęki, Przasnysza, Ciechanowa, Bramek,
Konstancina Jeziorna, Karolinowa,
oraz Łomży. Cudowna muzyka
wprowadziła widzów w tajemniczy
świat Romów. Pieśni, „My cyganie”,
„Jadą wozy kolorowe” czy „Dźwięki
strun” śpiewali wszyscy zebrani. Wielu dało się porwać do tańca.
Na zakończenie imprezy przygotowano niespodziankę. Był nią występ
gwiazdy cygańskiej piosenki, Don
Wasyla i jego zespołu. Żywiołowość, temperament i pełne czaru tańce sprawiły,
że publiczność bawiła się
znakomicie. Nie obyło
się bez bisów. Po występie gwiazdy, uczestnicy
otrzymali od organizatorów pamiątkowe statuetki.
Na pożegnanie wszyscy
bawili się wspólnie przy
og n i s k u w og ro d z i e
Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Następna
impreza już za rok.
Jak mówi Agata Nowak,
Dyrektor DPS w Nas i e l s k u „Wi e l e o s ó b,

firm i instytucji zaangażowało się
w przygotowanie przeglądu. Pracownicy DPS włożyli w nie dużo
serca i ciężkiej pracy. Wszystkim
składają serdeczne podziękowania w tym: Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury, wolontariuszom
z Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku, władzom lokalnym
oraz sponsorom: Zdzisławowi
Pietrzakowi („Husqvarna” Las
i Ogród F.H.U. MIL-MAG), Bankowi
Spółdzielczemu w Nasielsku, Państwu Czachorowskim (piekarnia
Marter), T. Więcławskiemu (Usługi
transportowe), S. Borowskiemu
(Stan-Bud), Stacji Paliw Monrex, M.
Wróblewskiemu i R. Panek (Sklep

Niebiańskie śpiewy w Nasielsku
Kto nie był, niech żałuje.
Kto był, ma co wspominać.

konaniu włoskiego chóru Coro Polifonico Citta del Palestrina, którym
dyrygował Maurizio Sebastianelli.

Niecodzienne wydarzenie miało
miejsce w piątkowy wieczór, 14
września, w kościele św. Wojciecha.
Mieszkańcy Nasielska mieli okazję
podziwiać śpiewy sakralne w wy-

Usłyszeliśmy utwory najlepszych
włoskich kompozytorów, między
innymi Ave Maria, Salve Regina
i Animam meam. Prezbiterium nasielskiego kościoła przez kilkadziesiąt

minut stało się miejscem jednego
z najważniejszych tegorocznych
wydarzeń muzycznych w naszym
mieście. Miał w nim swój udział
również chór parafialny z Nasielska,
który rozpoczął ucztę dla ucha od
zaśpiewania Gaude Mater Polonia
(Ciesz się, Matko Polsko).

Chór parafii św. Wojciecha

Organizatorami wyjątkowego koncertu byli: Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Joanna
Ostaszewska oraz ksiądz Tadeusz Pepłoński, proboszcz tutejszej parafii.
Chór Coro Polifonico Citta del Palestrina

fot. M. Tyc

Kilka godzin przed koncertem,
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

Standard), B. Jankowskiej (Kwiaciarnia „Bukiecik”), T. Wesołowskiej
(Sklep Atena), Państwu Kulik (Sklep
Meblowy), B. Rębeckiej (Kwiaciarnia-Upominki), Państwu Szostak
(P.H. Mark), Toruńskim Zakładom
M at e ri a ł ó w O p at ru n kow y ch ,
E. Ołówek (Cleo-Styl Ostrołęka),
J. Romanowskiemu, R. Rostkowskiej
i S. Pawłowskiej (Apteka Herba),
M. Białoruckiemu, P.H. Imex Warszawa, Zakładowi Dezynfekcji
i Deratyzacji Warszawa, Selgros
Cash&Carry, P. i B. Zalewskim, J.
Przywitewskiej (Ferma Drobiu Karniszyn), A.O.M. Egida, Firmie Ipson
oraz Zenonowi Dziubińskiemu.
K.Z.

fot. M. Tyc

gości z Włoch przyjął
Burmistrz Bernard D.
Mucha. Delegacji włoskiej przewodniczył
Burmistrz Miasta Palestrina, Rodolfo Lena.
Rozmawiano głównie
o działalności lokalnego
samorządu. Po spotkaniu odbyło się wspólne
zwiedzanie miasta.
fot. D. Panasiuk Palestrina – miasto
i gmina w środkowych Włoszech,
w regionie Lazio, w prowincji rzymskiej. Położone 37 km na wschód
od Rzymu. Według danych z roku
2004 gminę zamieszkuje blisko
17 tysięcy osób.
dar
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Radosne pożegnanie
B

yło wesoło, jak nigdy
dotąd. W poniedziałek,
17 września, w Krzyczkach
Szumnych odbył się piknik
dla dzieci pod hasłem
„Pożegnanie lata”. Nikt
się nie nudził, a sprawili to
organizatorzy spotkania –
Stowarzyszenie Koła Dzieci Niepełnosprawnych w
Nasielsku oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
Na młodzież czekało mnóstwo
atrakcji, m.in. zabawy integracyjne,
zajęcia plastyczne, tańce i śpiewy
pod okiem fachowców oraz wspólne czytanie bajek. Jednak największą
przygodą dla młodzieży były przejażdżki konne, a o to zadbali gospodarze imprezy – Piknik Klub 44.
To, że „Pożegnanie lata” było udane, organizatorzy zawdzięczają
darczyńcom.
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fot. D. Panasiuk

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania pikniku oraz sponsorom, wśród których są:
Bernard Mucha - Burmistrz
Nasielska, Bogumiła Barcińska-Ekler, Janusz Jeleń,
Jacek Białorucki, Grzegorz
Arciszewski, Marianna
Turek, Marek Wróblewski,
Teresa Wesołowska, Marianna Bielecka, Stanisław
Gogolewski – firma Wismol,
Janusz Konerberger, Sabina
Trzaska, Hanna Tyc, Joanna
Zadrożna, Hanna Kamińska
– Akcja Katolicka, Grzegorz
Gogolewski – Sanibud,
Teresa Płomińska, Pizzeria
w Nasielsku, sklep Tesco,
sklep Guliwer, Piknik Klub 44
w Krzyczkach.
dar

Ulga dla rodziców
P

onad 1100 złotych na
każdą pociechę będą
mogły odliczyć od podatku osoby mające dzieci.
Tak zdecydował Sejm,
który znowelizował ustawę o podatku PIT. Ulga
będzie już obowiązywać
w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok.

fot. D. Panasiuk

Deszczowo i bluesowo

15 września odbyło się zakończenie sezonu imprez plenerowych organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury. Przed 16.00 ulicami miasta
przejechali motocykliści. Potem Skwer Jana Pawła II w Nasielsku wypełnił
się ryczącymi maszynami. Mieszkańcy mogli podziwiać zarówno nowoczesne, jak i stylowe pojazdy. Dla wszystkich, którzy mimo deszczowej
pogody przybyli na imprezę, strażacy z OSP w Cieksynie przygotowali
pyszną grochówkę. Główną atrakcją sobotniego wieczoru był występ zespołu Kredens. Muzycy z Ciechanowa oprócz własnych utworów zagrali
także standardy bluesowe, m in. grupy Dżem. Chwilami nawet zza chmur
wyglądało słońce.

Nikt nie był przeciw. Za przyjęciem
nowelizacji głosowało 395 posłów,
jedynie ośmiu wstrzymało się od
głosu.
Rząd opowiadał się za ulgą wynoszącą
około 572 złotych na każde dziecko.
Posłowie jednak przyjęli poprawkę
Prawicy Rzeczypospolitej, która
dwukrotnie zwiększyła tę kwotę.
Nie było niespodzianek w Senacie.
Zgodnie z wolą senatorów, osoby
mające dzieci będą mogły odliczyć
od podatku 1145 zł na każde dziecko.
Senat, przyjmując bez poprawek nowelizację ustawy o podatku PIT. Ulga
będzie obowiązywać w rozliczeniu

Teraz ustawę musi podpisać Prezydenta

podatkowym za 2007 rok.
Za przyjęciem ustawy bez poprawek
głosowało 78 senatorów, jeden był
przeciw, wstrzymało się 6. Ustawa
trafi teraz do podpisu prezydenta.
Ministerstwo finansów poinformowało,
że według wstępnych wyliczeń resortu
finansów podwojona ulga spowoduje
wydatki z budżetu państwa w wysokości 6,5 miliarda złotych.

Zyta Gilowska, wicepremier i minister
finansów ostrzegała senatorów, że
budżetu nie stać na „podwójną” ulgę.
Jej zdaniem, teraz konieczne będzie
obniżenie prognoz dochodów
budżetowych, a deficyt budżetowy
wyniesie 30 miliardów złotych, a nie
28, jak proponował resort w projekcie przyszłorocznego budżetu.
dar
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Do Senatu zamiast do woja
W związku ze skróceniem
zasadniczej służby wojskowej z 12 do 9 miesięcy, rząd
proponuje również skrócenie służby zastępczej do 15
miesięcy, a w przypadku
absolwentów uczelni - do
6 miesięcy. Rada Ministrów
określiła ponadto zasady
współpracy między marszałkami województwa,
a wojskowymi komendantami uzupełnień oraz
prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających
osoby odbywające służbę
zastępczą.
Zniesiono ograniczenie wieku poborowych przy udzielaniu im odroczeń
w związku z nauką w uczelni. O odroczenie będzie mógł się ubiegać
poborowy prowadzący własną
kampanię wyborczą do Senatu lub
który został wybrany na senatora.

komendanci uzupełnień będą przekazywać marszałkom województw
informacje dotyczące zmiany
miejsca zamieszkania poborowego
ubiegającego się o służbę zastępczą. Komendanci przekażą również
informacje o zaprzestaniu nauki przez
osoby w wieku poborowym. Z kolei
marszałkowie będą informować
stronę wojskową o odbyciu przez poborowego służby zastępczej. W przypadku niezdolności poborowego do
odbycia służby z powodu choroby,
marszałek województwa wystąpi do

wojskowego komendanta uzupełnień
z wnioskiem o skierowanie poborowego do wojskowej komisji lekarskiej.
Orzeczenie tej komisji będzie przesyłane marszałkowi.
Nowe prawo przewiduje zmiany
dotyczące możliwości odroczenia
służby zastępczej. W przypadku
odroczeń z powodu ważnych spraw
osobistych lub rodzinnych zniesiono
przesłankę wyłączającą możliwość
odroczenia, jeśli spowodowałoby to
nieodbycie służby zastępczej.
dar

KRZYŻÓWKA nr 21

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 15 października. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 19 października br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
17 września br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 19. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Katarzyna Konieczna z Nasielska. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Decyzje w sprawie kierowania do
odbycia służby zastępczej będzie
podejmować pięcioosobowa komisja
wojewódzka powoływana przez marszałka. W jej skład wejdą trzy osoby
posiadające wiedzę z religioznawstwa
i etyki oraz co najmniej jedna osoba
legitymująca się wykształceniem
prawniczym lub administracyjnym.
Poborowy, którego wniosek o służbę zastępczą zostanie odrzucony,
będzie mógł wystąpić z kolejnym
wnioskiem w tej sprawie nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od
dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.
Pracodawca zapewni poborowemu
bezpłatny przejazd do miejsca odbycia służby zastępczej oraz, po odbyciu służby, powrót do domu. Będzie
również wypłacać poborowemu co
miesiąc świadczenie w wysokości
do 640 zł. Ponadto pracodawcę
zobowiązano do występowania do
marszałka województwa o zwrot
wypłaconego poborowemu świadczenia w terminie trzech miesięcy od
dnia wypłaty. Po przekroczeniu tego
terminu, podmiot utraci prawo do
zwrotu. Osobie odbywającej służbę
zastępczą za każdy przepracowany
miesiąc będzie przysługiwać jeden
dzień urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z projektem nowelizacji
o służbie zastępczej, wojskowi
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA PAŹDZIERNIK
aździernik niekiedy po
P
ciepłym stałym wrześniu bywa na początku
zmienny i wietrzny. Ale
i nawet wtedy zawsze
zdarzy się kilka dni cieplejszych określanym popularnie babim lato. Wtedy kończymy zbiory owoców. Tradycyjnie w tym
miesiącu odbywają się
nabożeństwa różańcowe.
W liturgicznym kalendarzu
katolickim wspomina się
na początku miesiąca św.
Franciszka patrona ekologów, wielkiego świętego
wspomagającego wszystkich uprawiających ziemię bez chemii.

To również okres ostatnich prac
w ogrodach i na polu. Należy
kończyć wybieranie roślin korzeniowych, bulwiastych, kłączowych,
ziół korzeniowych w okresie
ubywania księżyca do 11 i po 26,
szczególnie polecana kwadra uprawy. Pozyskiwać, rośliny kapustne,
liściowe, owoce w kwadrze owocu,
korzystna też kwadra korzenia, potem liścia w końcu miesiąca. Płody
z roślin korzeniowych zebrane bliżej nowiu, w dniach oznaczonych
małymi korzeniami, zwłaszcza
zioła korzeniowe, ale też pietruszka,
skorzonera, por, pasternak będą
najwartościowsze i winny się lepiej
przechowywać w piwnicach, kopcach. Ostatni dosyć dobry termin
do zbioru roślin korzeniowych,
a zwłaszcza ziół, będzie jeszcze
w końcu miesiąca w kwadrze liścia.
Kwadra korzenia jest najlepsza do
wykopywania, dzielenia karp, korzeni, wyjmowania bulw, sadzenia
kłączy konwalii, cebul kwiatów,
czosnku, dymki. Dobrze jest wyj-

mować kłącza, bulwy, korzenie, gdy
przymrozki zważą liście i wstrzymają
wegetację.
Sadzenie drzewek owocowych,
także drzewek, krzewów iglastych,
róż najlepiej przeprowadzać, gdy
opadną z nich liście. Najkorzystniejszy czas to kwadra owocu i w drugiej
kolejności kwadra liścia. Dobry czas
będzie też na początku i w końcu
miesiąca w kwadrze korzenia. Choć
koniec miesiąca może być zbyt późny. Unikać kwadry uprawy. Wszelkie
tego rodzaju prace lepiej wykonywać przed południem. By drzewka
się lepiej przyjmowały warto maczać
korzenie w papce gliniastej samej lub
z dodatkiem krowieńca, ewentualnie
można stosować rozcieńczone gnojówki zwierzęce z gliną, serwatką
i popiołem z drzew liściastych.
W podanych terminach warto też sadzić, przesadzać dziczki, siać nasiona
jabłoni, gruszek, śliwek i wiśni, także
orzechów i innych drzew. Kończyć
zbiory zimowych jabłek, gruszek
w kwadrze owocu, potem kwadrach
korzenia i liścia. Będzie też wtedy
w miarę dobry czas do zbioru wartościowych witaminowych owoców
leśnych: dzikiej róży, berberysu, tarniny, głogu, a także żołędzi, szyszek,
nasion drzew, kwiatów, ziół i innych
roślin. Wybierać do zbiorów dni
słoneczne i godziny popołudniowe.
W tych terminach także otrząsać
ostatnie orzechy.
Do zbiorów kapusty i jej kwaszenia
najlepsze będą okresy, gdy księżyc przybywa. Najkorzystniejsza
jest kwadra owocu (podwójna linia
ciągła), potem liścia. W trzeciej kolejności wybierać kwadrę korzenia.
Również wtedy dobrze jest kisić
liście buraków. W kwadrze owocu

PROGNOZA POGODY NA PAŹDZIERNIK
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Miesiąc zapowiada się jako stosunkowo chłodny i wietrzny.
Sporo bywa zmian. Trudno
oczekiwać by na dłużej zawitało babie lato. Ciepłych
dni bowiem będzie mało.
Stosunkowo zimno, nieprzyjemnie, od czasu do czasu
też dżdżysto, w drugiej połowie
miesiąca. Wtedy niewykluczony
nawet pierwszy napływ prawdziwie
zimowego powietrza.
Na początku miesiąca i w całej
jeszcze pierwszej dekadzie może
zdarzyć się kilka dni cieplejszych,
słonecznych pomiędzy dniami
pochmurnymi z deszczem. Ranki
mgliste.
W drugiej dekadzie więcej wiatrów, zmian, dni pochmurnych

z opadami,
lokalnie nawet śniegu

z deszczem a w górach śniegu.
Wtedy też będzie mało przyjemnie. Okresowo możliwe znaczne
ochłodzenie. Potem w trzeciej
dekadzie – zwłaszcza w jej pierwszej połowie bardziej pogodnie,
ale nadal zmiennie, wietrznie
i zimno. Zdarzyć się mogą noce
z silnymi przymrozkami. Lokalnie zwłaszcza na wschodzie
i południu, niewykluczone nawet
opady śniegu. Dużo mgieł.
Zbigniew Przybylak
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i korzenia można przesadzać sałatę
głowiastą, zimującą w gruncie. Wtedy
też siać jeszcze rośliny na zielone
nawożenie, szpinaki. Dosyć korzystny
termin przypada też w kwadrze liścia.
Najlepszy czas do wywożenia i nawożenia obornikiem, kompostem pól,
łąk, ogrodów będzie w kwadrze uprawy od 3 do 11; nieco mniej korzystna
będzie kwadra korzenia. Wtedy też
można wapnować, rozlewać gnojówkę, przerabiać komposty, ściółkować
grządki np. z ziołami. Wszelkie zabiegi
uprawowe, orki, przekopywania grządek, wzruszania ziemi, kopczykowania
wykonywać w dniach zaznaczonych
linią przerywaną. Wtedy też wykonać
prace porządkowe w oczku wodnym,
tępić szkodniki, ogacać ule, okładać je
matami. W sadzie w kwadrze uprawy
przed nowiem smarować pnie pastą
złożoną z gliny i krowieńca, najlepiej
rozcieńczonych serwatką, a przy jej
braku wodą, albo gliny, krowieńca,
popiołu drzewnego i wapna.
Ostatni raz kosić trawniki w kwadrze
liścia. Wtedy też silnie podlewać
rośliny dwuletnie zimujące w postaci
rozet w gruncie. Jeżeli wydaje się ten
termin za późny można wyjątkowo
prace przełożyć na początek marca
na kwadrę korzenia.
Odławiać ryby w stawach najlepiej
od 11 do 26. Ubój zwierząt gospodarskich przeprowadzać od 12
do 25 (dni zaznaczone linią ciągłą),
w godzinach przedpołudniowych.
Zabiegi rozpłodowe u zwierząt najlepiej przeprowadzać od 12 do 25.
Ostatnie prace pielęgnacyjne w pasiekach wykonywać najlepiej do 11
i po 26.
Do wędkowania najlepsze dni od 11
do 18, 22 i 23 oraz 29 do 31.
Zbigniew Przybylak
DOMOWE KURACJE ZIOŁOWE

Na reumatyzm
Sławny ksiądz Kneipp i za nim inni
naturaliści zalecali przy reumatyzmach okłady z zaparzonego siana
oraz ziół. A oto jedna z mieszanek.
Przygotować równe części liści
rozmarynu, maliny i melisy (po
około 50 g). Dodać 100 g ziela
macierzanki. Wszystko dokladnie
wymieszać. Gotować przez 2 do
3 minut na małym ogniu, nie dopuszczając do wrzenia, 6-7 łyżeczek ziół w pół litra wody. Zwilżyć
gazę, szmatkę, ligninę gorącym
odwarem i przyłożyć na bolesne
miejsce. Okład musi być bardzo ciepły, ale nie powinien oparzyć ciała.
Okład można dodatkowo przykryć
ceratką i ręcznikiem, wtedy jego
skuteczność będzie większa.
Zbigniew Przybylak

Nie czekaj – Zbadaj się!
Mieszkańcy Mazowsza mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz porad medycznych z zakresu: raka piersi, raka
szyjki macicy, raka stercza oraz chorób układu krążenia. Badania w ramach programu „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”
przeprowadzane będą od września do grudnia br. przez 9 szpitali wojewódzkich.W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego
przeznaczył na ten cel 900 tys. zł.
W trakcie spotkań z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy:Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, nowodworskiego,
legionowskiego i warszawskiego zachodniego.

28 października – Nasielsk (lekarze Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie)

Informacje dotyczące miejsca, w którym przeprowadzane będą badania można uzyskać u koordynatorów akcji.
Koordynatorem akcji jest Pani Grażyna Samoraj tel. (022) 823 23 84
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.
RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.
Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do

pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

ZA MIASTEM
12
Rolniku, wstąp od czasu do czasu do Agencji

J

esteśmy gotowi dopłacić do oprocentowania blisko 1,3 miliarda
złotych udzielonych kredytów – zapewnia prezes
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

d) inwestycję w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych
zrealizowane przez grupy producentów rolnych;
e) osadnictwo rolnicze;
f) inwestycję w zakresie nowych

Chodzi oczywiście
o dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych
i klęskowych zaciąganych w bankach
przez rolników oraz
podmioty z branży
rolno – spożywczej.
ARiMR zabezpieczyła środki na dopłaty,
które umożliwią
bankom na uruchom i e n i e k re d y t ó w
w wysokości 1,3 mld
zł. Jeśli suma udziel a n y c h k re d y t ó w
będzie rosła, Agencja
będzie przekazywała
bankom kolejne limity
pieniężne – zapewnia
Leszek Droździel, prezes ARiMR.
Agencja uruchomiła środki pozwalające bankom na udzielenie
preferencyjnie oprocentowanych
kredytów inwestycyjnych (oprocentowanie od 1,54% do 1,78%)
w łącznej wysokości około 937
milionów złotych. Jest też gotowa
dopłacić do oprocentowania kredytów klęskowych udzielanych
przez banki w łącznej kwocie 344
milionów zł.
Rolnicy oraz firmy rolno – spożywcze mogą zaciągać kredyty
preferencyjne na:
a) inwestycję w gospodarstwach
rolnych, działach specjalnych
produkcji rolnej i przetwórstwie
produktów rolnych;
b) zakup gruntów rolnych;
c) utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez młodych
rolników;

tyczących takiej zgody, ARiMR
informuje współpracujące banki
o o b j ę c i u p o s z ko d owa ne go
obszaru pomocą państwa i na
bieżąco realizuje wnioski banków
o przyznanie limitów środków na
dopłaty.
fot. D. Panasiuk
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Wsparcie dla gmin

miny będą mogły
G
otrzymać środki na
wyprzedzające finanso-

wanie działań poprawiających infrastrukturę
zwi ą za ną z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Kwota
zagwarantowana, jako
udział EFRROW będzie
przekazywana na konto
j e d n o s t k i s am o r z ą d u
terytorialnego jako nieoprocentowana pożyczka
udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK).
W projekcie przewidziano prowadzenie takiego rachunku m.in. w Narodowym Banku Polskim lub BGK. Koszty
obsługi pożyczki będą pokrywane

technologii produkcji w rolnictwie
Zainteresowani mogą zaciągać
kredyty o takim przeznaczeniu
w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczym Banku
Wielkopolskim S.A., Mazowieckim
Banku Regionalnym S.A., ING BSK
S.A. oraz w Banku BPH S.A. i Banku
Zachodnim WBK S.A. Te banki wyraziły chęć współpracy z ARiMR
i zawarły stosowne umowy.
W tych bankach są dostępne także
kredyty klęskowe (oprocentowanie
od 1,54% do 1,78%). Uruchomienie preferencyjnych kredytów
klęskowych następuje za zgodą
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyrażoną na wniosek wojewody
właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkody. Niezwłocznie
po otrzymaniu dokumentów do-

Dotychczas bankom zostały przekazane zgody na uruchomienie
kredytów klęskowych w wysokości 343,9 mln zł. Wydane zgody
dotyczą ponad 42 tys. osób.
Poszkodowani rolnicy, z terenów,
wobec których zgody MRiRW
zostały wydane do 31 maja 2007
r., mogą uzyskać kredyty klęskowe do końca 2007 r. Jeśli zgoda
wydana zostanie w okresie od
1 czerwca do 31 grudnia 2007
r. wówczas o kredyty klęskowe
ubiegać się można do połowy
przyszłego roku.
Szacuje się, że na Mazowszu, straty
wyrządzone przez huragan, wymarznięcie i gradobicie znacznie
przekroczyły kwotę 28 milionów
złotych. Tyle bowiem zapisano
w „wykazie zgód” przekazanych
przez ARiMR do banków.
WA

przez ministra finansów. Jej spłata zostanie dokonana z refundacji wydatków
poniesionych na przedsięwzięcie.
Taką możliwość zakłada projekt zmian
w ustawie o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Projekt nowelizacji zakłada dostosowanie przepisów do ustawy o finansach publicznych. Ponadto określa
sposób rozdysponowania środków
pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rolniczego (EFRG) oraz
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łatwiejsze podziały
S z y k u j ą s i ę p owa ż n e
z m i a ny w p r z e p i s a c h
o gospodarowaniu nieruchomościami.
Mają one usprawnić i przyspieszyć
procedury dokonywania podziału
nieruchomości. Jedna z ważniejszych zmian zakłada, że nie będzie
można zawiesić postępowania
w sprawie podziału nieruchomości. Dotychczas wójt, burmistrz lub
prezydent miasta mogli je zawiesić
na rok, jeżeli gmina przystąpiła do
sporządzenia planu miejscowego.
Rządowe zmiany w ustawie zakładają, że podziały nieruchomości
nie będą wstępnie opiniowane
pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku takiego planu, z decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przewidziano też, że wniosek

o dokonanie podziału nieruchomości, wraz ze sporządzoną przez
geodetę mapą podziału, składany
będzie do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Będą oni mieli
30 dni na rozstrzygnięcie o jego
dokonaniu lub odmowie. Jeżeli
w tym terminie nie dojdzie do
rozstrzygnięcia, podział nastąpi z mocy prawa. Jeżeli jednak
przedstawiony na mapie podział
nieruchomości będzie sprzeczny
z prawem, to nie zostanie przeprowadzony. Wtedy wójt, burmistrz lub
prezydent miasta będą mieli 7 dni
na wydanie decyzji potwierdzającej dokonanie lub niedokonanie
podziału z mocy prawa.
Z a n i e t e rm i n owe o r zek a n i e
o podziale nieruchomości będzie
kara w wysokości 500 złotych
za każdy dzień zwłoki. Środki te
będą stanowić dochód budżetu
państwa. W przypadku podziału
nieruchomości dokonanej z mocy

prawa, gmina nie
będzie mogła
naliczyć opłaty
a d i a c e n ck i e j ,
z w i ą z a ne j ze
w z ro s t e m j e j
wartości, spowo d o wa n y m
tym podziałem.
Takie opłaty nakładają gminy
na właścicieli
nieruchomości
w związku ze
wzrostem ich
wartości spowo d o wa n y m
podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem
w infrastrukturę.
Rada Ministrów doprecyzowała
również przepisy dotyczące podziałów nieruchomości dokonywanych z urzędu, przeznaczonych

(EFRROW).
Projekt wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym
na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW. Spłata
będzie dokonywana ze środków zaplanowanych w budżecie państwa. Ich
wysokość będzie równa zwrotom dokonanym z budżetu wspólnotowego.
W przypadku EFRROW pieniądze na
realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 20072013 będą przekazywane agencjom
płatniczym przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Natomiast środki z EFRG
będzie przekazywać minister finansów
na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencje.
Z kolei środki na wyprzedzające
fot. D. Panasiuk

finansowanie udziału krajowego będzie przekazywać agencja płatnicza na
podstawie umowy, w której określone
zostaną m.in. warunki przekazywania
i wykorzystywania, ich rozliczenie
i spłatę oraz termin realizacji zadania.
O podobne wsparcie będą mogli się
też ubiegać beneficjenci działających
w ramach podejścia Leader i pomocy
technicznej (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych).
Wprowadzenie wyprzedzającego
finansowania powinno się przyczynić do efektywnego wykorzystania
środków przewidzianych w PROW
na lata 2007-2013.
WA

fot. D. Panasiuk

na przedsięwzięcia publiczne.
W takim przypadku wykonywanie
decyzji o podziale nieruchomości
rozpocznie się po 14 dniach od
dnia, w którym upłynął trzydzie-

stodniowy termin do wniesienia
skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.
WA
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Na zdrowie
– Dziękuję! – odpowiedziałam, gdy
kolejny raz usłyszałam te słowa. Leżałam szósty dzień w łóżku z katarem.
Wprawdzie gorączka mi spadła, lecz
Zosia chciała, żebym porządnie wyleżała to przeziębienie.
Na przemian czytałam i spałam.
Czułam się już lepiej, ale katar ani
myślał mijać. Widocznie nie wiedział,
że ludowa mądrość przewidziała
mu żywot zaledwie siedmiodniowy.
Wciąż kichałam jak z armaty i rozgłośnie wycierałam nos w płócienne
chusteczki, należące niegdyś do mojego męża Józia. Wnuki miały surowy
zakaz pojawiania się w moim pokoju,
siostry Piotrka – Agnieszki także do
mnie nie wpuszczono, a i Marysia,
gdy przyszła mnie odwiedzić, została
przez Zosię załatwiona odmownie.
– Nie mam czarnej ospy, tylko katar!
– oburzyłam się, gdy zobaczyłam
przez okno odchodzącą przyjaciółkę. Słysząc jakieś poruszenie na dole,
postanowiłam sprawdzić, co jest jego
powodem. Widok Marysi odchodzącej smętnym krokiem spod naszego
domu zdenerwował mnie.
– A jeśli to grypa? – spytała złowieszczo Zosia.
– Nie można mieć grypy z temperaturą 36,8! Poza tym Marysia jest dorosła i skoro mimo latających wokół
mnie wirusów chciała tu przyjść, to
powinnaś ją wpuścić.
– A ty nie powinnaś się przemęczać.
– Marysią? Męczy mnie raczej to
nicnierobienie.
Zosia pozostała nieubłagana i zeszła
na dół, do swoich papierów księgowych. Mnie zaś nie pozostało nic
innego, jak zrobić sobie inhalację
– i knuć.

Gdy następnego ranka wszyscy
porozchodzili się do swoich zajęć,
zadzwoniłam do Marysi, żeby do
mnie wpadła. Gdy przyszła, postanowiłyśmy upiec szarlotkę. Lubię ją
piec z Marysią, bo ona najszybciej
na świecie obiera i kroi jabłka. Ja
w tym czasie przygotowałam ciasto i po chwili szarlotka znalazła
się w nagrzanym piekarniku. Gdy
była gotowa, zaparzyłyśmy herbaty i wzięłyśmy sobie po kawałku
ciepłego ciasta.
– Wiesz – powiedziałam do przyjaciółki z pełnymi ustami – ja właściwie nie przepadam za tą szarlotką.
– Tak? – zdziwiła się Marysia. – To
dlaczego ją pieczesz?
– Bo smakuje innym.
– A dlaczego bierzesz drugi kawałek? – spytała Marysia i obie
wybuchnęłyśmy śmiechem.
Jako chora, nie musiałam myć
naczyń. Zajęła się nimi moja
przyjaciółka i po chwili z dowodów rzeczowych została się tylko
świeża szarlotka. I wtedy do kuchni
weszła Zosia.
– Wpadłam tylko na chwilę, bo
zapomniałam wziąć wydruki z kont
księgowych – usprawiedliwiła się
gładko, ale jej nie uwierzyłam.
– No, nie wiem, czy to chodzenie
wyjdzie ci na zdrowie – dodała
z wyrzutem.
Jej wzrok spoczął na szarlotce.
– Jak to miło, że przyniosła pani coś
słodkiego – zwróciła się do Marysi.
– Ja jestem tak zapracowana, że
nie mam czasu gotować ani piec,
a mama teraz nie może.
– A to dlaczego? – spytałam.
– Przecież to ja upiekłam.

ŻYCIE OD KUCHNI

7 krasnoludków - Las to za mało
7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug (Niemcy, 2006); Komedia; czas 95 min.; Reżyseria: Sven Unterwaldt Jr.; Obsada: Mirco Nontschew - Czak, Jarosław Boberek - Czak
(polska wersja językowa), Boris Aljinovic - Dołek, Mieczysław Morański - Dołek (polska
wersja językowa), Ralf Schmitz - Szczycik, Marcin Hycnar - Szczycik (polska wersja
językowa), Martin Schneider - Młotek, Zbigniew Suszyński - Młotek (polska wersja
językowa)

Bajkowa kraina, którą poznaliśmy w pierwszej części „7 krasnoludków”, nie
jest już tym samym miejscem. Królewna Śnieżka zamieszkała w zamku i
urodziła synka. Krasnoludki opuściły swoją chatkę i rozeszły się po świecie.
Gdy sługa Śnieżki ucieka, wystawia królewnę i jej synka na śmiertelne
niebezpieczeństwo. Zjawia się zły smok, który oznajmia, że w pierwsze
urodziny syna Śnieżki przyjdzie, by go jej odebrać. Jedyną szansą ocalenia
maleństwa jest wyjawienie imienia potwora. Zrozpaczona Śnieżka szuka
pomocy u krasnoludków. Okazuje się, że żaden z nich nie mieszka już
okolicy poza Bubim.
28–30 września godz. 19.00

„Twarda sztuka”
Georgia Rule (USA, 2007); Komedia/Dramat; czas 113 min.; Reżyseria: Garry Marshall;
Scenariusz: Mark Andrus; Obsada: Jane Fonda - Georgia, Lindsay Lohan - Rachel,
Felicity Huffman - Lilly, Dermot Mulroney - Simon, Cary Elwes - Arnold

Rachel (Lindsay Lohan) tylko z pozoru przypomina zwyczajną nastolatkę.
Jest nieokrzesana, krzykliwa, zbuntowana, a do tego nieustannie pakuje
się w różne kłopoty. Po kolejnym wybryku, jej matka postanawia podjąć
radykalne kroki – zabiera córkę na wakacje do swojej dawno nie odwiedzanej matki. Babcia Georgia (Jane Fonda) to dokładne przeciwieństwo
Rachel. Wierna żelaznym zasadom, narzuci swojej wnuczce dyscyplinę,
która wystawi nastolatkę na niejedną próbę.

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Zosia spojrzała na ciasto. Pozbawione towarzystwa umytej i schowanej
blachy, faktycznie mogło robić wrażenie przyniesionego.
– Niby kiedy? – spytała moja córka, jak pewnie sądziła, retorycznie.
– Przecież niedawno wyszliśmy, nie
zdążyłabyś.
– A piekłaś kiedyś sama to ciasto?
– wkroczyła do akcji Marysia.
– Nie? To spróbuj. Dużo czasu ci
to nie zabierze. A jak raz się zajmiesz kuchnią, zamiast kontami
księgowymi, wyjdzie ci to tylko na
zdrowie…
I trzeba przyznać, że miała rację.
Babcia Jadzia

Nadal trwa Twoja szczęśliwa passa w interesach. Wykaż się inicjatywą
i przedsiębiorczością. Nie ma dla Ciebie teraz przeszkód. Osiągniesz
każdy rozsądnie zaplanowany cel. W miłości samotne Barany mają
szansę na poznanie ciekawych osób.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym będziesz podejmować trafne decyzje. Stać Cię
na racjonalne posunięcia, które przyniosą wymierne efekty finansowe.
Niedługo poprawi się także Twoje samopoczucie i miło spędzisz czas
w gronie przyjaciół.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W pracy unikaj pochopnych decyzji i nie zmieniaj swojego
postępowania. Nie podejmuj się też teraz żadnych nowych
obowiązków. W uczuciach nieco gorszy czas. Możesz to zmienić
angażując się bardziej w związek.

Rak 22.06.- 22.07.
W najbliższym czasie powstrzymaj się od załatwiania ważnych
spraw, zwłaszcza tych dotyczących finansów. Poczekaj na bardziej
pomyślne dni. W miłości poświęć więcej czasu bliskim oraz
przyjaciołom. W rodzinie też bywa wesoło.

Lew 23.07.- 22.08.

Szarlotka

(ekspresowa)

3–4 antonówki, 4 jajka, szklanka
cukru, szklanka i 3 łyżki mąki,
3–4 łyżki oliwy, cukier waniliowy,
cynamon, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, tłuszcz do pieczenia
i bułka tarta
Jabłka obrać i pokroić w nieduże
kawałki. Wsypać na blachę (posmarowaną tłuszczem i wysypaną
bułką tartą), posypać cynamonem i cukrem waniliowym. Całe
jajka ubić z cukrem, dosypać
mąkę z proszkiem do pieczenia;
wymieszać. Dodać oliwę; jeśli
ciasto będzie za gęste, dolać nieco
mleka. Masą zalać jabłka. Piec ok.
40 minut w temperaturze 180 st.
Ciasto podawać odwrócone „do
góry nogami” i posypane cukrem
pudrem.

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 września godz. 17.00
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PO GODZINACH

Czeka Cię miła niespodzianka w pracy. Twoja pracowitość zostanie
doceniona. Być może otrzymasz nagrodę lub nawet awans. W uczuciach
mądrze wybieraj. Słuchaj czasem głosu rozsądku. Najbliższy czas będzie
świetny na decyzje osobiste. Samotne Lwy może zmienią stan cywilny.

Panna 23.08.- 22.09.
W najbliższym czasie musisz przemyśleć i uporządkować kilka spraw.
Nie podejmuj żadnych decyzji bez namysłu. Uda Ci się zakończyć
długotrwały spór. W miłości lepszy czas. Będzie miło i romantycznie.

Waga 23.09.- 22.10.
Przez najbliższe dni uważaj, co podpisujesz i bądź rozważny,
bo nietrudno o błąd. Lepiej zrezygnuj z wyjazdów i delegacji
służbowych. W miłości także gorsze nastroje, które psują partnerskie
relacje. Musisz uzbroić się w cierpliwość i przeczekać ten czas.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Nadchodzą dobre dni na załatwianie spraw zawodowych. Możesz
podpisać korzystny kontrakt i dużo zyskać dla firmy. W życiu
uczuciowym pojawi się cień niepewności i niedomówienia. Najlepiej
wszystko od razu wyjaśnij.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W życiu zawodowym sprawy idą ku lepszemu i mimo przeszkód,
z którymi sobie poradzisz, wszystko ułoży się po Twojej myśli.
Najważniejsze żebyś problemów zawodowych nie przenosił do domu.
W uczuciach zachowaj spokój i przeczekaj humory partnera.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Zapowiada się całkiem interesujący i pełen wrażeń czas i to zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym. Twoje ambicje zostaną
zaspokojone a kariera zacznie nabierać tempa. Twój związek umocni
się i partner doceni Twoje starania.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy trochę gorsze dni. Przeczekaj złą passę i nie podejmuj
żadnych decyzji zawodowych. Lepiej graj na zwłokę. Będziesz
wtedy mieć czas na zastanowienie się, co dalej. Samotne Wodniki
będą mieć okazję do rozeznania się w sprawach sercowych.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym spiętrzyło się kilka problemów, ale dobre rady ze
strony bliskich ludzi, pomogą Ci przejść przez te trudne dni. W uczuciach
przyda się więcej pokory i skromności. Musisz zacząć liczyć się ze
zdaniem partnera i w końcu mu zaufać.

Z przymrużeniem oka

21 września–4 października
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ROZMAITOŚCI

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia

OGŁOSZENIA DROBNE

Cena netto zł

powierzchniowe – moduł:
			
czarno-białe
				
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Sprzedam bramę ogrodzeniową, mieszkań (glazura, terakota,
furtkę oraz słupki, tel. 0 887 407 malowanie), tel. 0 504 589 123
263
Sprzedam drewno opałowe,
Sprzedam działkę budowlaną Wynajmę pokój uczciwej osobie, tel. 0 669 398 940
625 m2 na osiedlu Krupki, po- Nasielsk, tel. 0 668 524 131
zwolenie na budowę, projekt, Sprzedam mieszkanie 30 m 2 Sprzedam suknię ślubną rozmiar 38 i płaszczyk z koronki,
tel. 0 604 091 481
z garażem i pomieszczeniami tel. 0 505 084 991
Sprzedam: pralkę automatyczna gosp. o pow. 30 m2 oraz działAmica, energooszczędna, wsad kę 5 arów, Czajki k. Nasielska, Szukam domu lub połowy domu
4,5 kg, otwieraną z boku, w tel. 022 794 43 86
do wynajęcia w Nasielsku lub
bardzo dobrym stanie; kuchenkę Kupię dojarkę ALFA LAVAL do okolicach, tel. 0 889 585 005
gazową Światowid na gaz ziemny udoju krów, tel. 0 515 313 916
Sprzedam cinquecento, rok
(w dobrym stanie); szafki kuchenne (40-ka, 80-ka, 60-ka) w kolo- Zawiozę do ślubu AUDI A6 produkcji 1994, moc silnika 900,
2005r. (najnowszy model) kolor czerwony, cena 3500 zł,
rze olchy, tel. 0 501 218 245
w najbogatszej wersji i bar- tel. 0 604 755 495
Sprzedam siewnik konny, prze- dzo atrakcyjnym wyglądem,
Kupię 2 pokojowe mieszkanie w
robiony na ciągnikowy i brony tel. 0 509 588 810
Nasielsku, tel. 0 505 532 676
zagarniające za siewnikiem,
tel. 0 663 264 553 (wieczorem) Szukam pracy przy wykańczaniu
Kupię trociny (z dowozem – 24 km
od Nasielska), tel. 0502 035 852
Zatrudnię pracowników bądź
całe brygady do układania kostki
brukowej, tel. 0 692 427 426

30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
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wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 47 mm

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ

Wszystkim pracownikom ZGKiM

PODZIĘKOWANIE

za pomoc udzieloną w trudnej chwili
składają
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Renatai Janusz Grudzińscy
z córkami
K
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ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
Dwa piękne biało –czarne koteczki –chłopaki ( mają super
umieszczone czarne dodatki)
oraz ich tricolor siostra pilnie
potrzebują przytulnego domu
na stałe. Kotki są zdrowe, pełne
wdzięku a gdy zadomowią się
w nowym środowisku, dostarczą swym właścicielom mnóstwo radości. Zapewniamy
bezpłatną sterylizację, gdy
dorosną!!! TELEFON 510 094 776
Suczka pitbull szuka dobrego troskliwego domu. Jest
młoda (ok. 2 lat), rasowa
i urocza. Ma bardzo łagodne usposobienie, lubi towarzystwo ludzi, uwielbia dzieci.
Jest psim pieszczochem. Jej
pan wyjechał zagranicę,
a Ci, co mieli zaopiekować
się sunią , sprzedali jej szczeniaki a ją chcieli oddać do
schroniska. Suczka jest teraz
w domu tymczasowym, ale
na krótko, więc pilnie potrzebuje własnego domu.
Pomóżcie uratować ją przed
schroniskiem!!!
TELEFON 022 784 05 34 lub 506 403 514

Sprzedam gospodarstwo rolne
w Gawłowie koło Nasielska – 8,5
ha gruntów, zabudowania (prąd
siła, woda), tel. 0600 153 116
Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, tel. 0502 035 852
Mieszkanie do wynajęcia, pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
blisko dworca PKP, tel. 023 691
26 36
Szukam małego mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, może
być nieumeblowane tel. kontaktowy: 505532676
Naprawy bieżące, remonty,
montaż instalacji sanitarnych,
tel. 0 603 905 435
Sprzedam organy Casio SA-45
+ zasilacz (ważna gwarancja),
tel. 0 661 971 343
Poszukuję opiekunki do dziecka
2-letniego w Nasielsku, tel. 0 516
473 294
Sprzedam drewno opałowe, tel.
0 669 398 940
Sprzedam piasek i czarnoziem,
z dostawą do klienta tel. 0 501
966 791
Sprzedam stół pokojowy, rozkładany o szerokości 62 cm i długości 120 cm, ciemny brąz, kształt
owalny, tel. 0 503 554 778
Zatrudnię kierowcę z kat. B,
tel. 0 506 173 669
Tanio sprzedam wersalkę, ławę,
tapczan-półkę, szafę ciemną,
kuchnię gazową brązową, regał
pokojowy jasny, tel. 0 501 690
719
Sprzedam Fiat 126 p „Elegant”,
rok prod. 1995, nowe ogumienie, opłaty OC do lipca 2008 r.,
przegląd tech. styczeń 2008 r.,
tel. 0 886 139 528
Sprzedam działkę budowlaną,
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OGŁOSZENIA
DROBNE
820 m2, ul. Kolejowa, tel. 023
691 21 15, 0 663 222 076
Kupię działkę lub grunt rolny
przy trasie Nasielsk - Dębe
tel. 0 500 486 387
Kupię gospodarstwo rolne z
zabudową w okolicy Nasielska,
tel. 0 601 282 360
Sprzedam sadzonki truskawek
HONEY F, tel. 0 602 726 959
Wynajmę mieszkanie 80 m2 na
biuro, uczennicom lub młodemu
małżeństwu z jednym dzieckiem,
tel. 023 693 00 25
Sprzedam obornik, okolice Nasielska, tel. 022 794 31 18
Sprzedam siatkę ogrodzeniową. Ceny konkurencyjne.
tel. 504-830-879
Sprzedam działkę budowlaną na
Krupce o powierzchni 540m2,
wszystkie media tel. 504 789
205
Mieszkanie do wynajęcia, pokój,
kuchnia, łazienka, w centrum
Nasielska, tel. 023 693 19 03
Odkupię używany piec do centralnego, tel. 0 694 301 255
Sprzedam tanio wózek dziecięcy z nosidełkiem, tel. 0 501
136 623
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku (prąd, gaz, woda,
telefon), tel. 0 664 620 539
Sprzedam wózek widłowy RAK
3B, rok prod. 1992, stan dobry,
silnik spalinowy C330, cena
5000 zł, tel. 022 794 31 72,
0 604 539 512
Kupię działkę lub grunt rolny
w okolicy Nasielska, tel. 0 508
085 660
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 023 693
10 05
Sprzedam konie, 2,5 roku, 1,5
roku, 0,5 roku, rasy wielkopolskiej, tel. 022 794 34 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam: lada chłodnicza JUKA,
stojak warzywny, witryna chłodnicza oszklona 60/180, lady sklepowe i wagę elektroniczną CAS,
tel. 0 505 007 625
Kupię mieszkanie ok. 40 m 2
w bloku w Nasielsku - II, III piętro, tel. 0 503 626 426
Sprzedam silnik 1,9 diesel VW
Polo, tel. 0 602 695 828
Sprzedam Cinquecento 700 cm3,
rok prod. 1997, stan b. dobry, benzyna+gaz, tel. 0 511 554 373
Porady prawne, tel. 0 502 357
125
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To już 10 lat
krótce minie 10 lat funkW
cjonowania hali sportowej
w Nasielsku. Oczekiwana przez

wiele lat inwestycja doczekała się realizacji w latach 1993
– 1997. W październiku 1997
roku hala sportowa została oddana do użytku.

Starania o budowę hali sportowej z prawdziwego zdarzenia zaczęły się już w latach
siedemdziesiątych. Początkowo próbowano
pozyskać modne w ówczesnych latach
hale drewniane typu „Pilawa”, do których
trzeba było wykonać co najmniej dwumetrową podmurówkę. Nie byłaby to hala
pełnowymiarowa, bowiem jej szerokość
nie przekraczała 12 m. Ale jak przysłowie
mówi „darowanemu koniowi nie zagląda się
w zęby”, więc „z braku laku i kit dobry”. Lecz
niestety i tego nie można było zrealizować,
gdyż osoby o tym decydujące nie mogły
wybrać w Nasielsku odpowiedniej lokalizacji, a czas uciekał. Faktem stało się, że hala,
która miała być w Nasielsku, służy do dzisiaj
mieszkańcom Gruduska.
Po kilku latach oczekiwań, w połowie lat
osiemdziesiątych, pukające do wrót I ligi
nasielskie tenisistki stołowe, należące do czołówki krajowej, musiały mieć obiekt, w którym zgodnie z przepisami można byłoby
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rozgrywać mecze mistrzowskie. Taką samą
potrzebę mieli też coraz wyżej awansujący
piłkarze, by móc dobrze się przygotować do
rozgrywek piłkarskich. Również młodzież nie
zrzeszona tez chciała pograć w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną halową.
Jedyna wówczas w Nasielsku, niepełnowymiarowa sala sportowa przy szkole podstawowej, nie mogła sprostać wszystkim potrzebom. Po zajęciach szkolnych była oblegana
do późnych godzin wieczornych, ale i tak nie
dla wszystkich starczyło miejsca i czasu.
Widząc tę potrzebę, nasielscy działacze
sportowi skupieni w klubie sportowym Żbik,
grono nauczycieli, pracownicy nasielskich
zakładów pracy i inne osoby interesujące
się sportem, ponowiły próbę budowę hali.
Taką potrzebę widziały również ówczesne
władze administracyjno polityczne, ale niestety, z roku na rok przekładano włączenie jej
do planu inwestycyjnego.
Dopiero w 1993 roku Zarząd i Rada Miejska
dostrzegły tę potrzebę mieszkańców i jej
budowę włączyły do planu inwestycji.
Nie sposób po upływie tych 10 lat nie wspomnieć o różnych uchybieniach, których
można było uniknąć. Przede wszystkim brak
odpowiedniego zaplecza gospodarczego.

Mała liczba szatni i sanitariatów. Źle zaprojektowana widownia i wiele jeszcze innych
mankamentów. Pierwsze błędy powstały na
etapie projektu. Do końca nie było wiadomo czy hala będzie szkolna, czy miejska, a to
miało duży wpływ na projektowanie różnych
pomieszczeń. Brak konsultacji z osobami,
które korzystały z podobnych obiektów w
kraju i miały duże rozeznanie w tym zakresie. Wyłączenie z komisji (która była wówczas powołana) działaczy sportowych Żbika,
znających potrzeby i warunki, jakie powinny
być spełnione, by w nasielskiej hali mogły
się odbywać imprezy kulturalne i sportowe
na szczeblu krajowym, z Mistrzostwami
Polski włącznie, w różnych dyscyplinach
sportowych.

uroczystości związane z nadaniem tytułu
„Honorowego Mieszkańca Nasielska” i wiele, wiele innych.
Odbyło się również wiele znaczących imprez
sportowych takich, jak: Mistrzostwa Polski
młodzików w wyciskaniu sztangi; Puchar Mazowsza w tej samej dyscyplinie; Kilkakrotnie
indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym w kategorii junior,
kadet, młodzik i żak; Wojewódzkie turnieje
klasyfikacyjne w tenisie stołowym; Baraże
o I ligę w koszykówkę; Mecz ekstraklasy
tenisa stołowego; Mecze ligowe w piłkę siatkową, z udziałem nasielskiej drużyny; Pokazowe walki bokserskie; Ogólnopolski turniej
drużyn szkolnych w uni-hokeju, oraz wiele
wojewódzkich, rejonowych powiatowych
i gminnych zawodów, i turniejów, w różnych
dyscyplinach sportowych.

Ale to już przeszłość. Cieszmy się z tego, co
już mamy i spróbujmy pomyśleć w niedalekiej przyszłości o małej rozbudowie i modernizacji obiektu. Tym bardziej, że istnieje
możliwość pozyskania na ten cel pieniędzy
z zewnątrz. Miejmy nadzieję, że Pan Burmistrz
i Rada Miejska wezmą to pod uwagę przy

Jak już wyżej wspomniano, imprez tych byłoby znacznie więcej i dalej czynimy starania
w ich pozyskaniu, dlatego tez podjęto pilną
decyzję, by na miarę obecnych możliwości
powiększyć dotychczasową bazę lokalową.
Burmistrz Nasielska wyraził
zgodę na likwidację nie
w pełni wykorzystywanego
pomieszczenia przeznaczonego na bufet i tym miejscu
powstała szatnia z łazienką
i pomieszczenie dla pracowników gospodarczych. W ten
sposób uruchomiona została
druga łazienka z przeznaczeniem dla kobiet.

Taflińskiego. Już w doliczonym czasie gry,
po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do
piłki doszedł bramkarz Skry Lemanowicz
i umieścił ją w siatce doprowadzając do
remisu.
Szkoda straconych 2 punktów w każdym
zremisowanym meczu.
W Żbiku brakuje zawodnika, który poprowadziłby grę i utrzymał korzystny wynik.

W najbliższej kolejce Żbik zmierzy się na
W sumie, po 7 kolejkach, Żbik ma na koncie własnym stadionie z Amotorem Masze1 wygraną oraz 6 remisów. Z 9 punktami wo. Drużyna ta, po pięciu przegranych
zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli. Nasiel- meczach, zajmuje 14 miejsce. Miejmy
ski zespół jest nadal niepokonany w lidze nadzieję, że tym razem nasielscy piłkarze
obok Kryształu Glinojeck, Huraganu Woło- przerwą „szczęśliwą” passę...
min i Naprzodu Zielonki. Ale co z tego, jeśli
Jakub Olech
się nie wygrywa meczy
Nazwa
M. Pkt. Z. R. P.
tylko remisuje.
1.
Naprzód Zielonki
7
17
5
2
0
Mogłoby się wydawać,
7
15
4
3
0
że doświadczenie z IV- 2. Huragan Wołomin
7
15
4
3
0
ligowych boisk, przy- 3. Kryształ Glinojeck
najmniej w przypadku 4. Podlasie Sokołów Podlaski
7
14
4
2
1
kilku zawodników, będzie 5. Kasztelan Sierpc
7
13
3
4
0
procentowało w MLS.
6. Mazur Radzymin
7
10
3
1
3
Jednak, jak pokazują wy7
10
3
1
3
niki niektórych spotkań, 7. MKS Ciechanów
7
9
2
3
2
wcale nie musi tak być. 8. Victoria Sulejówek
W meczu ze Skrą, Żbik
prowadząc od 54 min,
po strzale Ilińskiego
z rzutu karnego, nie potrafił utrzymać korzystnego wyniku do końca
spotkania. Gospodarze
grali w dziesiątkę od
88 minuty - po faulu
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fot. M. Stamirowski

„Szczęśliwa”
passa trwa...
W obecnym sezonie rozgrywek
MLS Żbik Nasielsk powoli staje
się specjalistą od remisów.
Po wygranym u siebie meczu
z Ostrovią, w kolejnych trzech
meczach Żbik trzykrotnie zremisował. Najpierw, na wyjeździe, 0:0 z Kasztelanem Sierpc,
następnie u siebie 1:1 z Marcovią Marki i w ostatniej kolejce,
w meczu ze Skrą Drobin.
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9.

Żbik Nasielsk

7

9

1

6

0

10.

Pogoń Siedlce

7

9

2

3

2

11.

Skra Drobin

7

9

2

3

2

12.

Błękitni Gąbin

7

5

1

2

4

13.

Marcovia 2000 Marki

7

5

1

2

4

14.

Amator Maszewo

7

4

1

1

5

15.

Wkra Żuromin

7

3

0

3

4

16.

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

7

1

0

1

6

Przy tym należy podkreślić
duże zaangażowanie pracowfot. M. Stamirowski ników hali, którzy wiele prac
nie wymagających specjalnych uprawnień
wykonywali sami, często po godzinach pracy
i w dniach wolnych od pracy. Wyremontowali
i wymienili wszystkie uszkodzone zamki, naprawili ubytki tynków w szatniach, łazienkach,
magazynkach i korytarzu. Pomalowali ściany,
sufity i lamperię. Kończą obecnie malowanie
ogrodzenia hali.

projekcie budżetu na przyszły rok.
Powracając do tego, co działo się przez te
10 lat w nasielskiej hali, można śmiało stwierdzić, że spełniła ona oczekiwania młodzieży
i społeczeństwa całej gminy. Służyła nie tylko uczniom Gimnazjum, którzy codziennie
odbywają lekcje wychowania fizycznego do
godz. 14.00, ale również i innym szkołom.
Odbywały się zajęcia SKSów. W godzinach
popołudniowych i wieczornych korzystały
z hali kluby sportowe, zakłady pracy i grupy młodzieży, które grały w piłkę siatkowa,
koszykówkę, halową piłkę nożną. Poza tym
odbywały się również różne imprezy kulturalne i gminne imprezy okolicznościowe, jak
Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, uroczystości związane z państwowymi rocznicami,
R

E

K

Jest jeszcze wiele innych pilnych prac, które
trzeba wykonać przed zimą i jest nadzieja,
że znajdą się na to pieniądze. Bardzo ważną
sprawą jest zewnętrzny wygląd hali i jej otoczenia. Konieczna jest też naprawa drogi do
głównego wejścia. Obecnie, szczególnie po
deszczu, są duże problemy z dojściem do
drzwi. Zimą będzie jeszcze trudniej.
A. Stamirowski
L

A

M

A

