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Sezon 
na konkursy
Rozmowa z Bernardem Dariuszem 
Muchą, Burmistrzem Nasielska

Czy są problemy ze znalezieniem 
wykwalifikowanych pracowników? 
Czy na każde ogłoszenie zgłasza-
ją się kandydaci – mówiąc wprost 
– „czy jest w czym wybierać”?

Moim założeniem jest, aby na każ-
dym stanowisku pracy w kierowanym 
przeze mnie Urzędzie pracowały osoby 
o wysokich kwalifikacjach i odpowied-
nich predyspozycjach. To my w opar-
ciu o obowiązujące przepisy prawa 
określamy kwalifikacje niezbędne do 
zajmowania określonego stanowiska. 
Czasem jednak przepisy narzucają 
tak wysokie kwalifikacje, że w trakcie 
naboru nie zgłasza się żaden kandydat. 
Tak było w przypadku naboru na Audy-
tora Wewnętrznego, dla którego sztyw-
ne wymogi określa ustawa o finansach 
publicznych. Do naboru na stanowisko 
kasjera dokumenty aplikacyjne zgłosi-
ły trzy kandydatki, na stanowisko Kie-
rownika Wydziału Budżetu i Finansów 
– dwie kandydatki, natomiast na Samo-
dzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki 
Społecznej oraz Stanowisko ds. Kontroli 
– po jednej kandydatce. Jest również 
faktem, iż trudno jest zatrzymać ka-
drę posiadającą wysokie kwalifikacje 
i nastawioną na poszukiwanie coraz 
atrakcyjniejszych ofert pracy. 

Zakończenie prac przewidziano na maj, a oddanie mieszkań do 
użytku nowym właścicielom zaplanowano na czerwiec 2008 roku.
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Szczęść Boże!
Zmęczeni, niektórzy kulejący z zabandażowanymi nogami, ale uśmiechnięci i rozśpie-
wani – to uczestnicy XV Ełckiej Pielgrzymki Pieszej. Wyruszyli na Jasną Górę 28 lipca. 
Na ich pielgrzymim szlaku był Nasielsk. 3 sierpnia „wpadli” tu dosłownie na moment, 
by w kościele św. Wojciecha pomodlić się z naszymi kapłanami i choć przez chwilę 
odpocząć. Potem wyruszyli w dalszą drogę. 14 sierpnia dotrą na Jasną Górę.

W czasie ich przemarszu ulicami naszego 
miasta opustoszały sklepy, biura, miesz-
kania. Ludzie tłumnie wylegli na chod-
niki, żeby oklaskami i słowami „Szczęść 
Boże” przywitać i pozdrowić pątników. 
Mieszkańcy Nasielska, jak zwykle, po-
kazali swoją spontaniczną serdeczność 
i gościnność. Pielgrzymi odwdzięczali 
się słowami – Bóg zapłać, będziemy się 
za Was modlić przed obliczem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

dar

Czas 
remontów

Więcej praw dla 
pokrzywdzonych

Lubimy 
śmiecić
Miejskie plomby 
do likwidacji
Lato w mieście

Do lasu 
po pieniądze
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Będzie drożej 

fot. M. Stamirowski
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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

Panie Burmistrzu, Urząd Miejski 
w Nasielsku poszukuje pracowni-
ków i prowadzi nabór do obsady 
wolnych stanowisk. Można się 
o tym dowiedzieć śledząc dokład-
nie strony internetowe Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego. Nie każdy ma jednak dostęp 
do internetu, dlatego proszę o po-
informowanie o jakie stanowiska 
chodzi?

W ostatnim czasie, tj. od czerwca br. 
ogłoszono nabory na następujące 
stanowiska pracy: kasjera, Kierow-
nika Wydziału Budżetu i Finansów, 
Samodzielne Stanowisko ds. Kon-
troli, Audytora Wewnętrznego oraz 
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Polityki Społecznej – to jeśli chodzi 
o Urząd Miejski, a także na Dyrek-
tora Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku.

Czy są problemy ze znalezieniem 
wykwalifikowanych pracowników? 
Czy na każde ogłoszenie zgłaszają 
się kandydaci – mówiąc wprost 
– „czy jest w czym wybierać”?

Moim założeniem jest, aby na każdym 
stanowisku pracy w kierowanym 
przeze mnie Urzędzie pracowały 
osoby o wysokich kwalifikacjach 
i odpowiednich predyspozycjach. To 
my w oparciu o obowiązujące prze-
pisy prawa określamy kwalifikacje nie-
zbędne do zajmowania określonego 
stanowiska. Czasem jednak przepisy 
narzucają tak wysokie kwalifikacje, 
że w trakcie naboru nie zgłasza się ża-
den kandydat. Tak było w przypadku 
naboru na Audytora Wewnętrznego, 
dla którego sztywne wymogi określa 
ustawa o finansach publicznych. Do 
naboru na stanowisko kasjera doku-
menty aplikacyjne zgłosiły trzy kan-
dydatki, na stanowisko Kierownika 
Wydziału Budżetu i Finansów – dwie 
kandydatki, natomiast na Samodzielne 
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultu-
ry Fizycznej, Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej oraz Stanowisko ds. Kontroli 
– po jednej kandydatce. Jest również 
faktem, iż trudno jest zatrzymać kadrę 
posiadającą wysokie kwalifikacje i na-
stawioną na poszukiwanie coraz atrak-
cyjniejszych ofert pracy. Przykładowo, 
podczas naboru na stanowisko kasjera 
jedna z kandydatek, która nie wygrała 
tego konkursu, została dostrzeżona 
jako osoba odpowiednia do zajęcia 
stanowiska na zastępstwo w Wydzia-
le Budżetu i Finansów. Rozpoczęła 
pracę na tym stanowisku, ale prze-
pracowała tylko trzy tygodnie, gdyż 
znalazła atrakcyjniejszą ofertę. Widać 
zatem wyraźnie, że osoby posiadają-
ce kwalifikacje mogą znaleźć pracę na 
lepszych warunkach niż te, które my 
możemy zapewnić w Urzędzie.

Co się dzieje w przypadku na-
sielskiego przedszkola? Ostatnio 
dowiedzieliśmy się, że wystoso-
wał Pan pismo do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty w Warszawie 
w sprawie unieważnienia konkur-

su na Dyrektora Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku. Decyzja 
to została podjęta po zweryfiko-
waniu dokumentacji stanowiącej 
podstawę do delegowania przed-
stawiciela Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców do składu komisji 
konkursowej. O co chodzi?

Ogłosiłem konkurs na stanowisko Dy-
rektora Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Konkurs miała w moim 
imieniu przeprowadzić powołana ko-
misja konkursowa, do której swoich 
przedstawicieli delegował również 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Okazało 
się jednak, iż nie było żadnej doku-
mentacji potwierdzającej fakt odbycia 
się posiedzeń Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku w celu de-
legowania przedstawicieli tych orga-
nów do komisji konkursowej. Innymi 
słowy – Dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku nie zwołał 
posiedzeń obu Rad i sam delegował 
przedstawicieli do składu komisji. 
Z Rady Pedagogicznej Pani Dyrektor 
wskazała siebie i jedną z nauczycielek 
Przedszkola, zaś w przypadku Rady 
Rodziców – wyznaczyła sama dwo-
je rodziców. W tej sytuacji, przy braku 
demokratycznej procedury wyboru 
przedstawicieli przez dane organy, 
byłem zmuszony unieważnić konkurs. 
Przeprowadzenie bowiem konkursu 
z wadliwie powołaną komisją mogło-
by skutkować ewentualnym jego unie-
ważnieniem po jego rozstrzygnięciu. 
Podjąłem decyzję o unieważnieniu 
zgodnie z powiedzeniem: „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.

Co dalej z naborem na Dyrektora 
Przedszkola?

Obecna kadencja Dyrektora Samo-
rządowego Przedszkola w Nasielsku 
wygasa z końcem sierpnia br. Mając 
na względzie konieczność zapew-
nienia sprawnego funkcjonowania 
i zarządzania placówką oświatową, 
do czasu nowego konkursu wyznaczę 
osobę, która pełnić będzie obowiązki 
Dyrektora Przedszkola. Natomiast 
nowy konkurs zostanie ogłoszony 
niezwłocznie po uzgodnieniu termi-
nu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. 
Wydaje się, iż powinien być to termin 
po rozpoczęciu roku szkolnego, gdyż 
wtedy nie będzie problemu z organi-
zacją posiedzeń Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców. 

Na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej jest również 
ogłoszenie, które niewiele mówi 
przeciętnemu mieszkańcowi. Otóż 
„Burmistrz Nasielska ogłasza nabór 
na wolne stanowisko pracy – Samo-
dzielne Stanowisko ds. Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Polityki Społecznej”. Czym będzie 
zajmować się ta osoba?

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
do najważniejszych zadań wspo-
mnianego Samodzielnego Stanowiska 
będą należały m.in. sprawy z zakresu 
opieki zdrowotnej na terenie Gminy, 

nadzór nad Zespołem Ekonomicz-
no-Administracyjnym Szkół i Przed-
szkoli w zakresie bieżącej obsługi 
szkół i przedszkoli, sprawy z zakresu 
współpracy ze środowiskami i insty-
tucjami życia publicznego w zakresie 
inicjatyw społecznych, realizacja 
zadań Gminy z zakresu kultury fi-
zycznej w tym sportu, rekreacji i wy-
poczynku, współpraca z instytucjami 
i stowarzyszeniami zajmującymi się 
działalnością społeczną, profilaktyką 
i promocją zdrowia, współpraca we 
wdrażaniu i propagowaniu ogólno-
polskich i regionalnych programów 
profilaktycznych oraz kampanii edu-
kacyjnych, nadzór nad działalnością 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, współrealizowanie lokalnych 
inicjatyw z dziedziny rozwiązywania 
problemów społecznych. Wydaje mi 
się, iż słuszna jest właśnie taka koncep-
cja działania stanowiska zajmującego 
się integrowaniem działań naszych 
jednostek organizacyjnych. Jako 
przykład mogę podać dokumentację 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, która w różnych 
zakresach znajdowała się w różnych 
komórkach organizacyjnych Urzędu 
– osobno dokumentacja organu za-
łożycielskiego, osobno dokumentacja 
dotycząca kwestii komunalizacyjnych, 
osobno dokumentacja inwestycyjna 
i techniczna. Utworzenie wspo-
mnianego stanowiska ma ułatwić 
działania organu założycielskiego 
i lepiej skoordynować wszelkie jego 
działania. Jest to tylko jeden z licznych 
przykładów. Póki co najważniejszym 
zadaniem, jakie do końca bieżącego 
roku ma realizować osoba zatrudnio-
na na Samodzielnym Stanowisku ds. 

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Zdrowia i Polityki Społecznej – wraz 
z Samodzielnym Stanowiskiem ds. 
Kontroli – będzie szczegółowa ana-
liza wysokości subwencji oświatowej 
i środków przeznaczanych przez 
Gminę Nasielsk na oświatę. Co roku 
dokładamy do oświaty 5 mln złotych. 
Radni Rady Miejskiej w Nasielsku nie-
jednokrotnie wskazywali na koniecz-
ność zrobienia czegoś w tej sytuacji. 
Wspomniane powyżej osoby – jedna 
po względem finansowym, druga pod 
względem merytorycznym – dzia-
łając zespołowo mają przeprowadzić 
analizy i dokonać sprawdzenia kwestii 
organizacji sieci szkół i finansowania 
oświaty na terenie Gminy Nasielsk. 
Nie da się tego robić wyrywkowo 
przez oddelegowanych pracowni-
ków Urzędu, gdyż sprawa jest zbyt 
poważna. Wymaga to skrupulatnej 
analizy i głębokich przemyśleń, by 
w tej jakże ważnej dziedzinie nie 
doszło do pogorszenia sytuacji dzieci 
i młodzieży z terenu naszej Gminy.

Czy i w tym przypadku są już kan-
dydaci? Kiedy poznamy rozstrzy-
gnięcie konkursu?

Konkurs już został rozstrzygnięty. 
Złożona została jedna oferta. Komisja 
konkursowa oceniła, iż zarówno ofer-
ta, jak i kandydatka spełnia określone 
kryteria, w związku z czym podjąłem 
decyzję o obsadzeniu Samodzielne-
go Stanowiska ds. Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki 
Społecznej.

Konkurs na wolne stanowisko pracy 
Kierownika Wydziału Budżetu i Fi-
nansów nie został rozstrzygnięty, 

Sezon na konkursy
Rozmowa z Bernardem Dariuszem Muchą, Burmistrzem Nasielska

dokończenie na str. 3
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ponieważ żadna ze złożonych 
ofert nie spełniła formalnych kry-
teriów określonych w ogłoszeniu 
o konkursie. Jakich kwalifikacji 
zabrakło kandydatom?

W pierwszym przypadku brak było 
minimum 3-letniego stażu pracy 
w księgowości w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, zaś w drugim 
– brak wykształcenia wyższego ma-
gisterskiego.

Panie Burmistrzu, gdzie, poza stro-
ną internetową Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ukazują się jeszcze 
informacje o naborze pracowników? 

Mieszkańcy chcą, żeby wszystkie 
tego typu informacje były dostęp-
ne dla szerszej grupy osób – np. na 
łamach „Życia Nasielska”.

Każde ogłoszenie o naborze na wolne 
stanowisko pracy, jakie jest opracowy-
wane na potrzeby Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, jest obligatoryjnie za-
mieszczane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu, który zgodnie z ustawą 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej jest urzędowym 
publikatorem teleinformatycznym 
w celu powszechnego udostępniania 
informacji publicznej. Ponadto, ogłosze-
nia o naborze są również umieszczane 

w gablocie informacyjnej znajdującej 
się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Zatem każdy, kto odwie-
dza Urząd, ma możliwość zapoznania 
się z aktualnymi ogłoszeniami o na-
borze. Wychodząc jednak naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Gminy 
Nasielsk mogę zapewnić, iż ogłosze-
nia o naborze na wolne stanowiska 
będą również publikowane na łamach 
„Życia Nasielska”. Pragnę jednakże 
jeszcze raz podkreślić, iż oficjalnym 
publikatorem tego typu informacji jest 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Panasiuk

Sezon na konkursy

Niemal z dnia na dzień 
widać postępy prac 

prowadzonych w dwóch 
budynkach wielorodzin-
nych znajdujących się 
przy ul. Płońskiej. Roboty 
przy adaptacji tych obiek-
tów rozpoczęły się kilka 
tygodni temu. 
- Wykonano już kanalizację i po-
sadzki w piwnicach. Jest też zrobiona 
izolacja fundamentów. We wszyst-
kich pomieszczeniach założono 
okna oraz wykonano konstrukcje 
dachowe – informuje Wojciech 
Sierzputowski, prezes Nasielskiego 
Budownictwa Mieszkaniowego. 
- W tej chwili trwają prace wewnątrz 
budynków, rozprowadzane są insta-
lacje elektryczne, osadzane futryny 
– dodaje.

Przypomnijmy: w remontowanych 
właśnie blokach znajdują się 72 
mieszkania, zróżnicowane co do 
wielkości od 33,6 do 69,3 m2. 

- Żeby je kupić nie trzeba być 
mieszkańcem naszej  gminy. 
Cena nie ulega również zmianie 
ze względu na metraż miesz-
kania, jest stała dla wszystkich 
i wynosi 2.600 zł brutto za metr 
kwadratowy. Jak twierdzi prezes 
spółki NBM nie jest ona nasta-
wiona na zysk, dlatego ustalono 
taką właśnie cenę lokali. 

Wszyscy, którzy zdecydowali się 
już na zakup mieszkania mogą te-

raz, kiedy prowadzone 
są prace wewnątrz 
budynków, ingero-
wać w kształt swoich 
mieszkań. Teraz bo-
wiem najwygodniej 
dokonywać jest nie-
zbędnych przeróbek, 
czy wyburzeń ścian. 

- Oczywiście takie 
przestawianie ścian 
w mieszkaniu jest 
możliwe pod wa-
runkiem, że to nie są 
ściany nośne. Jeśli ktoś 
ma takie życzenie to po 
prostu musi się zgłosić 
do mnie, ja wydam 
zgodę i będzie można 
taką zmianę architek-
toniczną w mieszkaniu 
przeprowadzić – mówi 
W. Sierzputowski. 

Do każdego mieszka-
nia podłączone będą 
wszystkie media, 
będzie także instalacja 
telefoniczna, a ich ogrzewanie 
będzie możliwe dzięki zamonto-
waniu dwufunkcyjnych piecyków 
gazowych. 

Zainteresowanie mieszkaniami na 
nowym osiedlu w Nasielsku jest 
duże, choć jak dotąd nie zosta-
ły jeszcze sprzedane wszystkie 
lokale. 

- Z dziesięcioma osobami mamy 
zawarte umowy, a kolejne dziesięć 
czeka na ich podpisanie. Pozostali 
dzwonią i pytają. Myślę, że jak zoba-
czą, w jakim tempie postępują prace 
i jak budynki są wykańczane decyzje 
będą podejmowane szybciej, tym 
bardziej, że cena naszych mieszkań 
jest cały czas zdecydowanie niższa 
niż w okolicznych miejscowościach 
– twierdzi prezes NBM. 

Cały czas prowadzone są również 
prace przy zagospodarowaniu tere-
nu wokół bloków. Powstają tu parkin-
gi, przygotowywane są miejsca pod 
trawniki i place zabaw. A miejsca jest 
sporo, bo budynki stoją na terenie 
o pow. 1,7 ha, który w niedalekiej 
przyszłości zostanie ogrodzony. 

Dlatego całkiem realne jest, jeśli 
ta inwestycja zakończy się po-
wodzeniem, wybudowanie tu 
nawet dwóch nowych budynków. 

Wtedy na pewno trzeba też będzie 
pomyśleć o wykonaniu chodnika 
dla pieszych, którzy będą chcieli 
dojść do miasta. Jak na razie nie 
przewidziano takiej inwestycji 
przy tej ulicy, która jest przecież 
drogą wojewódzką. 

Zakończenie prac przewidziano na 
maj, a oddanie mieszkań do użyt-
ku nowym właścicielom zaplano-
wano na czerwiec 2008 roku.

mk

Płońska ruszyła z kopyta

Czas remontów
Elewacje nasielskich 

bloków i kamienic 
zyskały nowy estetyczny 
wygląd. Systematycznie 
prowadzone są prace 
remontowo – budowlane 
w budynkach komunal-
nych. W bieżącym roku 
ZGKiM przeznaczył na ten 
cel 250 tys. zł. 
Wśród najczęściej wykonywanych prac 
były: naprawy powierzchni dachowej 

i odnawianie elewacji budynków. Zo-
stały one wykonane m.in. w budynkach 
komunalnych przy ul.Kilińskiego 1,3 i 6, 
Warszawskiej 1, 3, 20.

- Właśnie zakończyliśmy ociepla-
nie bloku przy ul. Starzyńskiego 4a, 
została tam również wykonana 
nowa elewacja. Cały remont tego 

budynku wyniesie 80 tys. zł. Ten 
obiekt kosztuje nas najwięcej, poza 
tym we wszystkich budynkach 
komunalnych zostaną przeprowa-
dzone niezbędne prace remonto-
we – informuje W. Sierzputowski, 
dyrektor ZGKiM. – Gdyby miesz-
kańcy budynków komunalnych 
uregulowali wszystkie zaległości za 
czynsz moglibyśmy je gruntownie 
wyremontować. Wtedy byłyby to 
jedne z piękniejszych obiektów 

w mieście – dodaje. I nic dziwne-
go, obecnie zaległości te wynoszą 
350 tys. zł. 

Na terenie naszej gminy znaj-
dują się 62 budynki komunalne, 
z czego tylko 8 znajduje się poza 
miastem m.in. w Nunie, Mogowie, 
Cieksynie. 

(m)

fot. M. Stamirowski

Kto to załata?
- Wracałem kilka dni temu do domu po zmroku i na jednym 
z zakrętów w Siennicy mijając się z jadącym z przeciwnej 
strony samochodem o mały włos nie uszkodziłem swojego 
auta. Na szczęście w ostatniej chwili zauważyłem ogrom-
ną wyrwę w jezdni i zatrzymałem samochód. Mogłem 
nie tylko urwać koło, ale nawet zniszczyć całe zawiesze-
nie. Podobno ta dziura jest tu już od kilku miesięcy i jak 
dotąd nikogo to nie interesuje. Czy to naprawdę nikomu 
nie przeszkadza, że ktoś zniszczył ulicę, a na dodatek teraz 
w każdej chwili może się tu zdarzyć wypadek, przecież nie 
ma tu latarni. Zajmijcie się tym tematem – z taką interwencją 
zadzwonił do naszej redakcji zbulwersowany pan Andrzej, 
mieszkaniec Nasielska. 

Sprawdziliśmy. Droga powiatowa biegnąca przez Siennicę nie może się poszczycić nawierzchnią najlepszej jako-
ści. Co prawda bywało tu jeszcze gorzej, ale teraz też są miejsca pełne większych i mniejszych dziur. Pobocza tej 
drogi są bardzo zniszczone szczególnie w okolicach wjazdów do poszczególnych firm działających na terenie 
należącym dawniej do GS Nasielsk. Jednak wyrwa w jezdni, której istnienie zauważył nasz czytelnik przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Znajduje się przy bramie wjazdowej do stacji paliw - gazu i najwyraźniej, to właśnie ciężkie 
samochody spowodowały te zniszczenia. Tyle, że nie powstały one z dnia na dzień. Dlaczego nikt wcześniej nie 
zauważył, że praktycznie nie ma już jednego pasa jezdni? 

(m)
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zarzucanego oskarżonemu. Chodzi 
o informacje, które otrzyma na ten 
temat od oskarżonego podczas 
mediacji. Mediatorem nie może 
zostać m.in. notariusz, komornik 
lub funkcjonariusz Służby Więzien-
nej. Wszystko po to, aby wykluczyć 
sytuacje, gdy od mediatora, ze 
względu na jego wykształcenie lub 

zatrudnienie, strony mogą oczeki-
wać rozstrzygnięcia sporu.

Kolejna zmiana, która ma przyczy-
nić się do usprawnienia przebiegu 
postępowania karnego to propo-
zycja stosowania multimedialnych 
metod protokołowania (rejestracja 
dźwięku lub dźwięku i obrazu). 
W przypadku zastosowania takiej 
metody, tradycyjny tekstowy za-
pis protokołu może mieć formę 
skróconą. 

dar 

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

Więcej praw dla pokrzywdzonych
Zgodnie z nowym prawem, 
pokrzywdzony musi zostać 
pouczony o przysługują-
cych mu prawach, w tym 
o prawie do korzystania 
z pomocy pełnomocnika.
Są już znane ostateczne wersje 
Kodeksu postępowania karnego, 
Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia oraz ustawy 
o kuratorach sądowych. 
Projekty ustaw przyjęła 
Rada Ministrów. 

Przygotowana przez rząd 
nowelizacja rozszerza 
uprawnienia procesowe 
osób pokrzywdzonych. 
Zawiera także wiele 
szczegółowych zmian, 
które mają przyspieszyć 
i uprościć rozpatrywanie 
spraw w postępowaniu 
karnym. Wśród najważniej-
szych propozycji znalazły 
się przepisy dotyczące 
postępowania mediacyj-
nego oraz elektroniczne-
go utrwalania czynności 
procesowych. Szczególną 
uwagę skupiono na oso-
bach pokrzywdzonych 
w wyniku przestępstwa, 
rozszerzając i podkreśla-
jąc ich uprawnienia pro-
cesowe.

Nowym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie do Kodeksu postępowania 
karnego zabezpieczenia z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Po-
krzywdzony, który w wyniku prze-
stępstwa doznał szkody majątkowej 
lub uszczerbku na zdrowiu, będzie 
mógł uzyskać wypłatę na poczet 
odszkodowania z ubezpieczenia 
OC sprawcy przed zakończeniem 
sprawy karnej. Na wniosek po-
krzywdzonego sąd będzie mógł 

zobowiązać zakład ubezpieczeń do 
wypłaty zaliczki na poczet odszko-
dowania w postaci jednorazowej 
lub okresowych świadczeń pie-
niężnych. Rozwiązanie to poprawi 
sytuację pokrzywdzonego, zwłasz-
cza wówczas, gdy nie będzie mógł 
zarabiać lub poniesie koszty leczenia 
i rehabilitacji.

Inne zmiany dotyczą zasad składa-
nia zeznań w sprawach o przestęp-
stwa na tle seksualnym popełniane 
wobec małoletnich poniżej 15 lat. 
Wprowadzono generalną zasadę, 
że w tych sprawach nie będzie 
przysługiwało prawo do odmowy 
zeznań. Określono jednak odstęp-
stwo od tej reguły. Sąd będzie mógł 
zwolnić osobę najbliższą z tego 
obowiązku, gdy wniesie ona o takie 
zwolnienie, przemawia za tym dobro 
pokrzywdzonego oraz kiedy istotne 
okoliczności sprawy można ustalić 

na podstawie innych dowodów. 

Projekt dopuszcza sytuacje, w któ-
rych, w wyniku mediacji, strony 
- ofiara i sprawca przestępstwa 
- mogły dojść do porozumienia 
na wstępnym etapie postępowania. 
Ma to doprowadzić do skrócenia 
czasu jego trwania. Mediator będzie 

zobowiązany do przestrzegania 
poufnego charakteru mediacji. Przy-
gotowane przez niego sprawozdanie 
ma odzwierciedlać wyniki mediacji. 
Powinno zawierać informację o za-
warciu porozumienia i treści ugody. 
Nie mogą natomiast znaleźć się 
w nim informacje o przebiegu spo-
tkania i ocena zachowania stron.

Ponadto projekt nowelizacji dopre-
cyzowuje, że mediator nie może 
być przesłuchiwany jako świadek, 
co do faktów dotyczących czynu 

Więcej luzu dla drobnych przestępców
Rząd proponuje, aby 

skazani za drobne 
przestępstwa mogli od-
bywać tylko część wyro-
ku w więzieniu, resztę, na 
przykład dwa dni w tygo-
dniu, a najlepiej w week-
endy. Przez resztę czasu 
pozostawaliby na wolno-
ści, ale pod kontrolą. 
Optymiści i zarazem zwolennicy 
pomysłu twierdzą, że dzięki takie-
mu rozwiązaniu osoby skazane 
będą mogły nadal uczyć się lub 
pracować, opiekować osobą ma-
łoletnią, niedołężną lub chorą. 
Pesymiści i przeciwnicy – że będą 
mogli więcej czasu poświęcać 
swojej przestępczej profesji.

Propozycja - zgodnie z projektem 
ustawy - dotyczyć ma tylko osób 
skazanych na nie więcej niż 6 mie-
sięcy pozbawienia wolności. Będą 
z niej mogli skorzystać także ci, 
których kara pozbawienia wolności 
jest nie dłuższa niż rok, jeżeli do jej 
zakończenia zostało nie więcej niż 
6 miesięcy. O takiej formie kary 
decydować ma sąd penitencjarny 
m.in. na wniosek skazanego lub za 

jego zgodą na wniosek obrońcy, 
zawodowego kuratora sądowego, 
dyrektora zakładu karnego lub 
prokuratora. 

Sąd penitencjarny ma wyznaczyć 
skazanemu dwa dni, które spędzi 
w zakładzie karnym. Przykładowo, 
skazani pracujący i uczący się od 
poniedziałku do piątku będą szli 
do więzienia w piątek popołudniu 
i zostaną tam do niedzielnego po-
południa. 

Podczas odbywania kary skazany 
będzie musiał pozostawać w miejscu 
wskazanym przez sąd penitencjar-
ny. Udzielając 
zezwolenia na 
ten rodzaj kary 
sąd, w trakcie 
przebywania 
skazanego na 
wolności, będzie 
mógł oddać go 
pod dozór, np.: 
zawodowego 
kuratora sądo-
wego lub osoby 
godnej zaufania. 
Nie będzie ono 

przyznawane m.in. skazanym za 
przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności, upośle-
dzonym umysłowo, uzależnionym od 
alkoholu, środków odurzających lub 
psychotropowych. W projekcie usta-
wy wskazano, że zezwolenie zostanie 
cofnięte, np. gdy skazany, przebywając 
na wolności, popełni przestępstwo. 

Rząd proponuje, aby ustawa weszła 
w życie 1 lipca 2008 r. i obowiązy-
wała do 30 czerwca 2013 r. W tym 
czasie przedstawione rozwiązanie 
zostanie ocenione. Skarb Państwa 
może zaoszczędzić na zmniejszeniu 
liczby skazanych odsiadujących wy-

roki w więzieniach ponad 33 miliony 
złotych już w przyszłym roku i blisko 
14 milionów złotych w 2009 roku. 

Rada Ministrów przyjęła Projekt 
ustawy o wykonywaniu kary po-

zbawienia wolności w zakładzie 
karnym w systemie tygodniowym, 
opracowany w ministerstwie spra-
wiedliwości przyjęła w ubiegłym 
tygodniu Rada Ministrów.

dar

R E K L A M A

18–19. 07. nieznani sprawcy wła-
mali się do piwnicy w bloku przy 
ulicy Piłsudskiego i skradli rower 
górski o wartości 300zł.

31. 07–01. 08. w Broninku nie-
znani sprawcy włamali  s ię do 
dwóch domków rekreacyjnych 
i skradli m.in. agregat prądotwór-
czy, narzędzia ogrodnicze i meble 
ogrodowe. Straty wynoszą ok. 
3000zł.

Pijani na drodze
24. 07. na ulicy POW Arkadiusz T. 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (1,53mg/l.).

25. 07. na ulicy Warszawskiej 
Adam Sz. kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,03mg/l.).

27. 07. w Dębinkach Ireneusz W. 
kierował ciągnikiem rolniczym po 
spożyciu alkoholu.

28. 07. w Borkowie Rafał S. kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,02mg/l.).

Ponad 2,3 promila alkoholu we 
krwi miał zatrzymany przez na-
sielskich policjantów kierowca 
Opla Astry. 34- letni Sylwester 
S. na razie ma zatrzymane prawo 
jazdy, a wkrótce odpowie za swój 
czyn przed sądem. Do zdarzenia 
doszło w poniedziałek, 6 sierpnia, 
około godziny 23:20. Patrolujący 
rejon ulicy Kolejowej w Nowych 
Pieścirogach policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej Opla Astrę. 
Mundurowi podczas legitymowa-
nia od kierowcy wyczuli silną woń 
alkoholu. 

KPP Nowy Dwór Maz.

fot. D. Panasiuk
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fot. J. Zawadzki

R E K L A M A

Lubimy śmiecić
Wyrzucamy śmieci gdzie 
popadnie. Często zamiast 
wrzucić je do odpowied-
nich pojemników na 
odpady trafiają one na 
łono natury. Dzikie wysy-

piska to plaga w gminie 
Nasielsk. 
Nie trzeba daleko jechać, by po-
dziwiać tak ponure widoki. Najczę-
ściej śmieci wyrzucane są do lasów 
i przydrożnych rowów. Można tam 

znaleźć zarówno odpady ulegają-
ce szybkiemu rozkładowi, jak i te 
szczególnie niebezpieczne dla 
środowiska, np. odpady eternitu, 
opakowania po środkach chemicz-
nych, plastiki oraz pralki lodówki i 

inne sprzęty AGD. 

Wszyscy mieszkańcy gminy Na-
sielsk objęci są zorganizowanym 
systemem zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych. Zajmuje 

się tym Zarząd Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. Mimo 
to, śmieci i tak lądują w nieod-
powiednich miejscach. Oto kilka 
przykładów: 

K.Z.

Jackowo Pieścirogi

Kosewo Wągrodno fot. J. Zawadzkifot. K. Ziemiecka

fot. J. Zawadzki

Zadaniem gminy jest utrzymanie czystości i porządku na własnym obszarze. W ramach tego obowiązku - poza podejmowaniem 
uchwał określających zasady utrzymania porządku - do gminy należy m.in. prowadzenie postępowania egzekucyjnego - jej służby 
powinny sprawdzać porządek na terenie gminy oraz nakładać mandaty lub kierować sprawy do sądów grodzkich.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą wywożącą śmieci, która ma na tę działalność zezwolenie udzielone 
przez burmistrza. W razie kontroli właściciel nieruchomości musi udokumentować korzystanie z usług takiej firmy przez okazanie 
umowy i dowodów opłaty za nie.
Według Ustawy z 13 września 1996 r. rachunków utrzymaniu czystości rachunków porządku w gminach za brak rachunków za wy-
wóz śmieci grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 5 tys. zł. Grzywna ta może być nakładana kilkakrotnie, przy czym grzywny 
wymierzane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć 10 tys. zł. Gmina może też przejąć od właściciela obowiązki zadbania o wywóz 
śmieci w trybie wykonania zastępczego, jeżeli nie udokumentuje on korzystania z tych usług. Wykonanie zastępcze odbywa się na 
koszt właściciela nieruchomości.
Za wyrzucanie śmieci w nielegalnych miejscach (Ustawa z 20 maja 1971 r. - kodeks wykroczeń) grozi kara grzywny w wysokości orze-
czonej przez sąd grodzki. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można 
tę karę zamienić na pracę społecznie użyteczną, a gdyby ukarany nie zgodził się na to - na karę aresztu (do 30 dni).
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PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w  Nasielsku  ul. Warszawska 48, tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą do 
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwią-
zaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze do 
przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych, 
o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do terapeu-
ty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzyw-
dzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni Terapii Uzależnień.

Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00

Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

zaprasza na meetingi
w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00
Stara Plebania w Nasielsku

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250

JEŻELI:

• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz

• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 

• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 

• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHO-
LU

• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepo-
koi

• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 

• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej

• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci po-
moc psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje 
potrzeby i warunki życia ( np. dysponowania czasem)

CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

Obowiązek alimentacyjny rodziców 
względem uczącego się dziecka
Przepisy kodeksu ro-

dzinnego i opiekuń-
czego w art. 128 i 133 
§ 1 określają nie tylko obo-
wiązek alimentacyjny, ale 
także przesłanki, od któ-
rych zależy powstanie 
i ustanie obowiązku ali-
mentacyjnego. Zgodnie 
z powołanymi przepisami, 
rodzice są obowiązani do 
świadczeń alimentacyj-
nych względem dziecka, 
które nie jest jeszcze 
w stanie utrzymać się sa-
modzielnie, chyba że do-
chody z majątku dziecka 
wystarczają na pokrycie 
kosztów jego utrzymania 
i wychowania. 
Oznacza to, że z wyjątkiem sy-
tuacji, gdy dochody z majątku 
dziecka i dochody z innych źró-
deł (stypendia, praca zarobkowa) 
wystarczają do jego prawidłowe-
go rozwoju fizycznego i intelek-
tualnego, rodzice są obowiązani 
dostarczać mu odpowiednie 
środki. Zakres świadczeń alimen-
tacyjnych należnych dziecku od 
rodziców z tytułu obowiązku 
alimentacyjnego obejmuje także 
wydatki o charakterze naukowym 
i  oświatowo-wychowawczym, 
a więc między innymi środki na 
uzyskanie wykształcenia średnie-
go i studiów wyższych.

Dziecku, które podjęło wyższe 
studia, przysługuje w stosunku do 
rodziców roszczenie alimentacyj-

ne, w zasadzie do ich ukończenia. 
Tak jest jednak z reguły wtedy, 
gdy dziecko nie mające jeszcze 
określonego zawodu od razu po 
ukończeniu szkoły średniej podej-
muje studia wyższe. W wypadku 
jednak, gdy dziecko ukończyło 
średnią szkołę zawodową, uzy-
skało konkretny zawód dający 
możliwość zatrudnienia i nie pod-
jęło od razu wyższych studiów, 
a jego wiek przekracza znacznie 
normalny wiek młodzieży roz-
poczynającej wyższe studia, nie 
może żądać od rodziców finan-
sowania znacznie opóźnionych 
studiów, lecz powinno podjąć 
pracę zarobkową i wykorzystać 
szerokie możliwości, jakie Pań-
stwo stwarza osobom dorosłym 
w zakresie zaocznych studiów 
wyższych.

Obowiązek al imentacyjny ro-
dziców wobec dziecka stanowi 
uszczegółowienie ogólnego obo-
wiązku „troszczenia się o fizycz-
ny i duchowy rozwój dziecka” 
i należytego przygotowania go, 
odpowiednio do jego uzdolnień, 
do pracy zawodowej (art. 96 kro). 
Obowiązek ten nie jest ograniczo-
ny przez żaden sztywny termin, 
a w szczególności – przez termin 
dojścia przez alimentowanego 
do pełnoletności. Nie jest także 
związany ze stopniem wykształ-
cenia w tym sensie, że nie ustaje 
z chwilą osiągnięcia przez alimen-
towanego określonego stopnia 

podstawowego lub średniego 
wykształcenia.  Jedyną miaro-
dajną okolicznością, od której 
zależy trwanie bądź ustanie tego 
obowiązku, jest to, czy dziecko 
może utrzymać się samodziel-
nie, przy czym przyjmuje się, że 
nie można tego oczekiwać od 
dziecka małoletniego. Z tej przy-
czyny w odniesieniu do dzieci, 
które osiągnęły pełnoletność, 
brać należy pod uwagę to, czy 
wykazują chęć dalszej nauki oraz 
czy osobiste zdolności i cechy 
charakteru pozwalają na rzeczy-
wiste kontynuowanie nauki.

Nie może również ojciec uchylać 
się od obowiązku alimentowania 
studiującego syna przez powo-
ływanie się na to, że mógłby on 
już „utrzymać się samodzielnie”, 
gdyby przerwał studia i podjął 
pracę zarobkową. Uchylenia 
się takiego nie może uzasadnić 
także okoliczność, że pozwany 
– mimo kontynuowania przez 
powoda nauki na poziomie szko-
ły średniej – przerwał na 4 lata 
wypłacanie alimentów powodo-
wi. Skoro mimo braku pomocy 
finansowej ze strony pozwanego 
powód podjął studia wyższe, po-
zwany ma nadal obowiązek ali-
mentowania go. Zauważyć trzeba 
jednakże i to, że ewentualny brak 
pozytywnych wyników studiów 
uzasadni ustanie obowiązku ali-
mentacyjnego pozwanego.

Marek Rączka

Czy spadek można odrzucić? Czy długi 
spadkodawcy obciążają spadkobiercę?
Pamiętajmy, że o tym, 

kto jest spadkobiercą 
decyduje pozostawiony 
przez zmarłego testament, 
a w jego braku - przepisy 
prawa. Osoby te mogą 
jednak nie być zaintereso-
wane przejęciem spadku, 
bowiem dziedziczenie nie 
jest obowiązkowe.

Możliwość „rezygnacji” z dzie-
dziczenia nabiera szczególnego 
znaczenia, jeśli zmarły pozostawił 
niespłacone długi. One również 
przechodzą na spadkobierców, 
którzy dziedziczą określony ułam-
kiem udział nie tylko w prawach, ale 
i obowiązkach (długach) zmarłego.
   Spadkobiercy mają obowiązek 
spłacić długi spadkowe. Do dłu-
gów spadkowych należą, oprócz 
długów zaciągniętych przez 
spadkodawcę, także koszty jego 
pogrzebu, koszty postępowania 
spadkowego, obowiązek zaspo-
kojenia roszczeń o zachowek 
oraz wykonania zapisów i poleceń.
   Odpowiedzialność za długi 
spadkowe może być jednak 
ograniczona. Spadkobierca może 
bowiem złożyć oświadczenie: 
o odrzuceniu spadku, o prostym 
przyjęciu spadku lub o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza. 

Odrzucenie spadku oznacza, że 
spadkobierca nie chce w ogóle 
dziedziczyć. W takim wypadku 
nie przechodzą na niego ani 
prawa, ani obowiązki zmarłego. 
Jest to właśnie „rezygnacja” czy 
też „odmowa” dziedziczenia, 
jednakże w miejsce tej osoby po-
wołani do spadku będą jej zstępni.
Proste przyjęcie spadku to zgo-
da na przejęcie wszelkich praw 
i wszelkich obowiązków wcho-
dzących w skład spadku. Spad-
kobierca odpowiada wówczas za 
długi spadkowe bez ograniczeń, 
a jeżeli długi spadkodawcy wy-
noszą więcej niż pozostawiony 
przez niego majątek, to spadko-
bierca będzie musiał uregulować 
je również z majątku osobistego.
Przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza oznacza, że 
spadkobierca godzi się spłacić 
długi tylko do takiej wysokości, 
żeby nie musiał dopłacać wie-
rzycielom zmarłego z własnego 
majątku. W najgorszym więc wy-
padku „wyjdzie na zero”, oddając 
wszystko co otrzymał.

Oświadczenie (jedno z wyżej opi-
sanych) może być złożone: 

• przed notariuszem, 

• w sądzie rejonowym, w któ-
rego okręgu znajduje się miejsce 

zamieszkania lub pobytu składa-
jącego oświadczenie, 

• w sądzie - w toku postępo-
wania o stwierdzenie praw do 
spadku. 

W każdym przypadku za złożenie 
takiego oświadczenia pobiera się 
opłatę w wysokości 50 zł.

Pamiętajmy również, że złoże-
nie takiego oświadczenia jest 
możliwe tylko w ciągu 6 mie-
sięcy od momentu, w którym 
spadkobierca dowiedział się, że 
dziedziczy po zmarłym. Brak 
oświadczenia spadkobiercy 
w powyższym terminie jest 
jednoznaczny z prostym przy-
jęciem spadku. W przypadkach, 
gdy spadkobiercą jest dziecko, 
które nie ukończyło 18 lat , 
osoba ubezwłasnowolniona lub 
osoba prawna, brak oświadcze-
nia spadkobiercy w terminie jest 
jednoznaczny z przyjęciem spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza. 
Z tego względu wydanie posta-
nowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku jest możliwe dopiero po 
upływie 6 miesięcy od śmierci 
spadkodawcy chyba, że wszyscy 
spadkobiercy złożą wcześniej 
powyższe oświadczenia.

Marek Rączka
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Moje mieszkanie
Od ubiegłego tygodnia 
lokatorzy mają możliwość 
nabywania na własność 
mieszkań po kosztach ich 
budowy. Zgodnie z zapisa-
mi znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach miesz-
kaniowych, ich zarządy 
mają obowiązek w ciągu 
trzech miesięcy zrealizo-
wać wniosek o przekształ-
cenie lokalu.
Spółdzielcy, którzy mają mieszka-
nia lokatorskie, otrzymają odrębną 
własność lokalu już po wpłaceniu 
nominalnej kwoty kredytu umo-
rzonego przez państwo w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych. 
W praktyce oznacza to, że lokatorzy 
nabędą odrębną własność już za 
kilkadziesiąt złotych. Dotychczas 

w grę wchodziło kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Za symboliczną kwotę w wysokości 
kilkudziesięciu złotych, mieszkanie 
lokatorskie będą mogły przekształcić 
tylko te osoby, które spłaciły zadłu-
żenie związane z budową, czyli uzu-
pełnły wkład budowlany i nie zalegają 
z czynszem oraz pozostałymi opłata-
mi na rzecz spółdzielni. Muszą więc 
jak najszybciej uregulować zaległości 
związane chociażby ze składkami na 
fundusz remontowy czy opłatami 
za wywóz śmierci. Problem ten nie 
dotyczy mieszkańców budynków 
zmodernizowanych. Tak więc, żeby 
uzyskać odrębną własność, nie jest 
już konieczne uregulowanie zale-
głości związanych z pożyczkami 
zaciągniętymi na docieplanie bloków 
i inne prace modernizacyjne. Nie 

trzeba również spłacać przypadają-
cych na lokal części kredytów, które 
spółdzielnia zaciągnęła na remonty. 
Z nowych stawek skorzystają jednak 
wyłącznie ci, którzy złożyli wnioski 
o przekształcenie, a nie podpisali 
jeszcze umowy notarialnej.

Do uzyskania odrębnej własności 
mieszkania lokatorskiego wystarczy 
spłata przypadającej na lokal części 
kosztów budowy, spłata nominalnej 
kwoty umorzenia kredytu i spłata 
zaległych opłat eksploatacyjnych.

Zarząd spółdzielni musi podpisać 
umowę notarialną w sprawie prze-
niesienia własności w ciągu trzech 
miesięcy od złożenia wniosku 
przez członka spółdzielni. Dopusz-
cza się możliwość przekroczenia 
tego terminu jedynie w przypadku 

nieuregulowanej sytuacji prawnej 
gruntów znajdujących się w za-
sobach spółdzielni mieszkaniowej 
– czyli w sytuacji, kiedy nie można 
ustalić właściciela nieruchomości 
z powodu braku księgi wieczystej 
albo innych dokumentów. 

Powodów do zdenerwowania nie 
mają ci spółdzielcy, którzy wcześniej 
przekształcili mieszkania lokatorskie 
na odrębną własność i wpłacili na 
konto spółdzielni kwoty, z których 
zwalniają znowelizowane przepisy. 
Nie stracą, bowiem – jak uspokaja 
ustawodawca - będą oni mogli od-
zyskać pieniądze dzięki zwolnieniu 
z opłat na fundusz remontowy. Po 
uzyskaniu na to zgody walnego 
zgromadzenia spółdzielni (w drodze 
uchwały), osoby, które dokonały 
przekształcenia na starych zasadach, 
nie płaciłyby składek aż do momen-
tu wyrównania wniesionych kwot. Na 
poczet funduszu będzie zaliczana nie 
tylko kwota różnicy pomiędzy ceną 
rynkową lokalu a wkładem mieszka-
niowym, ale także pieniądze wpłaco-
ne z tytułu modernizacji i remontów. 
Sprawa spółdzielców, którzy wcze-
śniej przekształcili mieszkania płacąc 
za to dużo pieniędzy staje się coraz 
bardziej problematyczna. Twierdzą, 
że zwolnienie z opłat remontowych 
to za mało i nie zrekompensuje im 
poniesionych wcześniej kosztów. 
To głównie z tego powodu ustawa 
ma być zaskarżona do Trybunału 
Konstytucyjnego. Nie zmienia to 
jednak faktu, że ustawa jest cały czas 
obowiązująca. 

Całkowitego zwolnienia ze składek 
nie otrzymają członkowie, którzy 
jeszcze nie zdążyli pokryć całego 

wkładu budowlanego. Ze zwrotów 
będą mogli skorzystać wyłącznie 
ci, którzy przekształcili mieszkania 
lokatorskie po 23 kwietnia 2001 r.

Lokatorzy, którzy spłacali raty zwią-
zane z przekształceniem, od 31 lipca 
zostali zwolnieni z tego obowiązku. 
Wszelkie zobowiązania pieniężne 
zostały umorzone z mocy prawa. 
Umorzeniu nie podlegają wyłącznie 
raty potrzebne do pokrycia całkowi-
tych kosztów budowy lokalu.

Na nowych przepisach skorzystają 
też spółdzielcy, którzy podejmą de-
cyzję o przekształceniu mieszkania 
własnościowego na mieszkanie hi-
poteczne. W ciągu trzech miesięcy 
od złożenia wniosku spółdzielnia 
musi przenieść własność lokalu, 
jeśli spółdzielca spłacił wcześniej 
wszystkie koszty związane z jego 
budową i ewentualne zadłużenie 
z tytułu opłat eksploatacyjnych. 
Członkowie spółdzielni i w tym 
wypadku nie muszą ponosić do-
datkowych opłat wynikających 
z rozliczenia pożyczek na moder-
nizację i remonty.

Mniej zapłacimy u notariusza. 
Czynności przy zawieraniu umowy 
przekształcającej prawo lokatorskie 
lub spółdzielcze własnościowe 
w odrębną własność będą nas 
kosztować jedną czwartą minimal-
nego wynagrodzenia za pracę (234 
złote) – zamiast jednej trzeciej, czyli 
312 złotych. 

Dodatkową korzyścią jest to, ęe 
spółdzielcy nie muszą już ponosić 
kosztów wyceny nieruchomości 
przez rzeczoznawcę majątkowego.

dar

Miejskie plomby do likwidacji
Likwidacja decyzji o wa-

runkach zabudowy, in-
westowanie możliwe na 
terenach objętych plana-
mi – to główne założenia 
projektu nowej ustawy 
o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 
przygotowanego w Mini-
sterstwie Budownictwa. 
Do najciekawszych rozwiązań 
w ustawie eksperci zaliczają propo-
zycję wprowadzenia „standardów 
urbanistycznych”. Będą one tworzo-
ne w resorcie budownictwa i mają 
wskazywać gminom jak i jakie plany 
mają uchwalać, bo – jak twierdzą 
ministerialni eksperci - wiele gmin nie 
ma pojęcia, jak to się robi. Dodają, że 
dzięki standardom samorządy będą 
miały łatwiejsze życie. Tymczasem 
przedstawiciele samych samorzą-
dów propozycję resortu traktują 
jako odgórne narzucanie gotowych 
rozwiązań, które powinny być przyj-
mowane na szczeblu gminnym, a nie 
ministerialnym. 

Eksperci jednak zapewniają, że stan-
dardy urbanistyczne będą uwzględ-
niać specyfikę terenu i różnorodność 
poszczególnych gmin. Będą również 
podstawą do prowadzenia inwestycji 
na terenach, które nie będą objęte 

miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego. Jak poinfor-
mowało ministerstwo budownictwa, 
na podstawie standardów będą m.in. 
zabudowywane „plomby” - czyli 
niezabudowane działki znajdujące 
się w centralnych punktach miast. 
Aktualnie, budowlane zagospodaro-
wanie plomb odbywa się na podstawie 
decyzji „o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu” – czyli tego, 
czego likwidacji chce resort w ciągu 
najbliższych dwóch lat. 

Ministerstwo budownictwa chce 
wprowadzić rozwiązania prawne, które 
umożliwią gminom sprzedaż działek 
niezabudowanych i o nieuregulowa-
nym statusie prawnym, znajdujących 
się w centrach miast. Gminy mogły-
by sprzedawać takie nieruchomości 
na cele inwestycyjne, a uzyskane ze 
sprzedaży pieniądze byłyby wpłacane 
na rachunek powierniczy prowadzony 
przez bank. Ma to dotyczyć na przy-
kład działek, na których już od czasu 
wojny nic się nie dzieje, a los właścicieli 
jest nieznany. Rachunek powierniczy 
ma być gwarantem wypłaty pieniędzy 
gdyby jednak właściciel się odnalazł.

Pomysł popierają samorządowcy. 
Twierdzą, że jego realizacja przyczyni-
łaby się rozwoju inwestycji w miastach 
i likwidacji szpecących działek. 

Właściciele niezagospodarowanych 
działek będą musieli je zabudować 
lub sprzedać albo … słono płacić. 
Ministerstwo jest za wprowadzeniem 
dodatkowego podatku dla „posiada-
czy miejskich”. Będą go mogły na-
kładać gminy na upartych właścicieli 
niezabudowanych nieruchomości 
położonych w centrach miast. Cho-
dzi o sytuacje, kiedy gmina uchwali 
miejscowy plan, wykona niezbędne 
inwestycje infrastrukturalne (wodne, 

kanalizacyjne), a właściciel nie będzie 
chciał rozpocząć inwestycji na takiej 
działce lub jej sprzedać.

Niewątpliwie rozwiązanie to może 
być prawdziwym ciosem dla osób, 
które żyją ze spekulacyjnego han-
dlu gruntami – jednak nie tylko. 
Uderzy również w uczciwych 
właścicieli działek. Pomysł resortu 
nie podoba się konstytucjonali-
stom. Ich zdaniem, wprowadzenie 

takiego podatku narusza konstytu-
cję, bowiem nikt nie ma prawa roz-
porządzać cudzą własnością

Ministerstwo Budownictwa chce, by 
nowe przepisy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym obo-
wiązywały już od przyszłego roku. 
Dokument trafił teraz do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji 
społecznych. 

dar
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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
„BITWY NAD WKRĄ”

Data 15 sierpnia jest dla nas, Polaków, datą niezmiernie ważną. To właśnie tego dnia, 87 lat temu, nastąpił prze-
łomowy moment wojny polsko-bolszewickiej. Śmiałe kontruderzenie w bok armii bolszewickiej, jakie znad rzeki 
Wieprz przeprowadził Marszałek Józef Piłsudski, doprowadziło do zwrotu w tej wojnie. Już 18 sierpnia Polacy 
otoczyli wojska bolszewickie, z których 100 tysięcy dostało się do polskiej niewoli, a 40 tysięcy uciekło do Prus 
Wschodnich. Było to wielkie zwycięstwo Polaków, które ocaliło Polskę i całą chrześcijańską Europę. Wagę tego 
wydarzenia docenili zachodni historycy, w szczególności angielski mąż stanu, lord d’Abernon, który określił 
„bitwę warszawską” jako osiemnastą decydującą w historii o losach świata. W dniu 15 sierpnia wspominamy 
jednak nie tylko walecznych obrońców spod Radzymina i Warszawy, ale też żołnierzy, ochotników i miesz-
kańców z naszej ziemi, walczących nad Wkrą w okolicach Borkowa. Właśnie pod Borkowem oddziały 5. Armii 
dowodzonej przez generała Władysława Sikorskiego odpierały ataki przeważających sił bolszewickich i nie 
dopuściły do oskrzydlenia Warszawy. O tym, że walki pod Borkowem nie były tylko małym epizodem wojny 
polsko-bolszewickiej świadczy fakt, iż miejscowość Borkowo jest uwieczniona na tablicach Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie pośród innych miejsc chwały polskiego oręża. 

W imieniu własnym oraz władz Gminy Nasielsk, mam zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystości związane 
z obchodami 87. rocznicy „Bitwy nad Wkrą”, które odbędą się w dniach 15 i 18 sierpnia br. 

W dniu 15 sierpnia obchody rocznicowe odbędą się w Nasielsku. Rozpoczniemy je o godz. 11.30 na nasiel-
skim cmentarzu. Złożymy kwiaty i będziemy modlić się na Grobie Żołnierzy 1920 Roku. Następnie uczestnicy 
uroczystości przejdą do kościoła św. Wojciecha w Nasielsku, gdzie o godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza 
św. w intencji Ojczyzny i obrońców polskiej ziemi w 1920 roku. Pragnę również zaprosić na „Piknik Rodzinny 
2007”, jaki odbędzie się na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Będzie on trwać od godz. 16.00 do godz. 24.00. 
W programie pikniku m.in.: gry, zabawy i konkursy dla dzieci, ogródki gastronomiczne, pokaz mody, występy 
zespołów muzycznych oraz występ gwiazdy wieczoru, jaką będzie Ivan Komarenko.

W dniu 18 sierpnia rocznica „Bitwy nad Wkrą” będzie tradycyjnie świętowana pod pomnikiem w Borkowie. 
Współorganizatorami tej części obchodów rocznicowych są Wójtowie Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechó-
wek, Sochocin i Świercze. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00 Mszą św. koncelebrowaną. Po Mszy św. 
Będzie mieć miejsce uroczystość wojskowa z Apelem Poległych, salwą honorową, złożeniem przez delegacje 
kwiatów pod pomnikiem oraz defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych. Po uroczy-
stości odbędzie się koncert Orkiestry Garnizonowej z Siedlec i Orkiestry z Sochocina. Natomiast na zakończenie 
nad rzeką Wkrą zostanie zaprezentowana inscenizacja nawiązująca do wydarzeń sprzed 87 lat. Również w dniu 
18 sierpnia, przed głównymi uroczystościami, o godz. 16.00 na cmentarzu w Cieksynie odbędzie się poświęcenie 
nowego pomnika na Grobie Nieznanych Żołnierzy 1920 Roku.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach. Niech nasza w nich obecność będzie pełna zadumy 
nad ofiarą tych, co polegli w obronie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale też pełna radości z daru wolności, 
jakim cieszyli się nasi przodkowie i jakim my możemy się cieszyć.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Rozporządzenie goni rozporządzenie 

Lektury 2007
Minister edukacji, Roman 
Giertych dostał po nosie, 
bo Dobraczyński jest be, 
a Gombrowicz jednak 
cacy.

Rada Ministrów wydała rozporzą-
dzenie uchylające rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolne-
go oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół, 
przedłożone przez prezesa Rady 
Ministrów.

Rząd uchylił rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z 3 lipca 
2007 r. dotyczące zmiany listy 
lektur szkolnych. Zakres wpro-
wadzonych zmian wzbudził kon-

trowersję i szeroką dyskusję spo-
łeczną. Chodziło m.in. o włącze-
nie do kanonu lektur twórczości 
Jana Dobraczyńskiego i skreślenie 
Witolda Gombrowicza. Zastrzeże-
nia zgłosił także minister kultury 
i dziedzictwa narodowego. Rząd 
uznał  za konieczne ponowną 
analizę wykazu lektur.

Ostatnio, w dyskusji społecznej 
w sprawie lektur,  głos zabral i 
również uczniowie o bardzo 
radykalnych poglądach. Chcą 
oni całkowitego zniesienia obo-
wiązkowych lektur w szkołach. 
Wszystko wskazuje jednak na to, 
że ich sugestie nie będą brane pod 
uwagę w ministerialnych gabine-
tach. I dobrze.

dar
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Lato w mieście
Wakacje w mieście nie 

muszą być nudne. Co 
roku przekonują się o tym 
nasielskie dzieciaki, które 
uczestniczą w akcji „Lato 
w mieście”. Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna, 
Nasielski Ośrodek Kultury, 
Hala Sportowa oraz szkoły 
przygotowały w tym celu 
programy pełne atrakcji. 
W nasielskiej bibliotece zajęcia dla 
dzieci odbywały się od 1 do 6 sierpnia. 
Główną atrakcją był dzień pod znakiem 
Kubusia Puchatka. Od 7 do 10 sierpnia 
dzieci spędzały czas w NOK. Bezpłat-
ne seanse filmowe „Fantastyczna 4. 
Narodziny Srebrnego Surfera”, „Bolek 
i Lolek na Dzikim Zachodzie”, „Opo-
wieści z Ziemiomorza” oraz spektakl 
teatralny „Pinokio” przyciągnęły 
wiele osób. Dzieci brały udział rów-
nież w grach, zabawach, konkursach 
i zajęciach plastycznych. Największym 
powodzeniem cieszyło się malowanie 
kredą na Skwerze Jana Pawła II. 

To nie koniec atrakcji, jakie dla naj-
młodszych przygotowało miasto. Od 
13 sierpnia w Hali Sportowej dzieci 
będą mogły wziąć udział w zawodach 
sportowych. Organizatorzy zapraszają 
na siatkówkę i piłkę nożną. Gry i zaba-
wy integracyjne, zajęcia w sali kom-
puterowej i bibliotece multimedialnej 
oraz dyskoteka to główne atrakcje 
przygotowane na letnie dni przez Gim-
nazjum Nr 1 w Nasielsku. Dzieci będą 
mogły z nich skorzystać od 20 do 24 
sierpnia. Ostatnie dni wakacji będzie 
można spędzić w szkole przetrwania. 
Dzieci, które chcą nauczyć się po-
ruszania w terenie, przygotowywania 
posiłków w trudnych warunkach 
i udzielania pierwszej pomocy muszą 

koniecznie zajrzeć do Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku. Nauczyciele 
przygotowali także coś ciekawego 

dla rowerzystów - wyjazd na ścieżkę 
ekologiczną do Jaskółowa. 

K.Z.

R E K L A M A
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KRZYŻÓWKA nr 18
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 sierpnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opubli-
kujemy 24 sierpnia br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.

6 sierpnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 16. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Michał Antoniewicz z Nasielska. 
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

nagradzaj
Zwracamy się do przedstawicieli 
firm oraz instytucji z propozycją 
fundowania nagród dla losowo 
wybranych osób, spośród tych, 
które prawidłowo rozwiążą 
naszą krzyżówkę. Mogą to być 
zarówno nagrody pieniężne, 
rzeczowe, jak i – w przypadku 
firm handlowych – talony na 
zakup towarów. 
Co dwa tygodnie losujemy 
troje zwycięzców. Ufundowanie 
dla nich nagród daje Państwu 
możliwość zamieszczenia swojej 
oferty reklamowej na kolorowej 
stronie „Życia Nasielska”.

Redakcja

Jeszcze będzie lato
Tegoroczna aura płata 
figle. Dni upalne przepla-
tają się z zimnymi i desz-
czowymi. 
Ci, którzy wybrali się na urlop w lipcu 
wrócili raczej ze skwaszonymi mina-
mi. Niektórzy, pobyt w nadmorskich 

kurortach wspominają mniej więcej 
tak: rano deszcz, piwko i telewizor, 
w południe wiatr, piwko i telewizor, 
wieczorem zimno, drink i gra w karty. 

Dobra informacja dla tych, którzy 
na urlop wybierają się w sierpniu. 

Otóż niewiele, ale będzie trochę 
lata. 

Przepowiadacze pogody i nawet 
meteorolodzy obiecują, że w sierp-
niu będzie znacznie lepiej niż w lip-
cu. Pierwszy tydzień miesiąca nie 

był jednak optymistyczny, przywitał 
nas nieco polarnym powietrzem. 
Ale to ponoć dobry zwiastun 
powracających upałów. Już w tym 
i przyszłym tygodniu będziemy 
mieli przedsmak prawdziwego lata. 

Nad morzem i na Mazurach słupek 
rtęci będzie dochodzić do 30 
stopni Celsjusza, a w Małopolsce 
przekroczy nawet 30 stopni. Od 
połowy miesiąca spodziewany jest 
nieznaczny spadek temperatur, ale 
i tak na szczęście, prawie w całej 

Polsce będzie pogodnie. Nieprzy-
jemna może być końcówka sierp-
nia, bo – jak prognozują meteoro-
lodzy – wtedy ma do nas dotrzeć 
chłodne powietrze znad Islandii. 

dar

Drożyzna w krajowych salonach 
Ludzie przywykli już do tego wi-
doku. Przez Pomiechówek prze-
jeżdżają dziennie setki litewskich 
ciężarówek, z czego większość 
to lawety obładowane do granic 
możliwości  samochodami oso-
bowymi. Są to samochody stare, 
często po wypadkach, kupione za 
niewielkie pieniądze w Niemczech. 
Po używane samochody również i 
my, Polacy, jeździmy do naszego 
zachodniego sąsiada. 

Zupełnie inaczej przedstawia się 
sytuacja z samochodami nowymi. 
W tym wypadku, znawcy rynku 
motoryzacyjnego zalecają, abyśmy 

to my brali lawety i jechali na zakupy 
na Litwę.  

Podróżujący po Europie fani moto-
ryzacji doskonale wiedzą, że nowe 
auta kosztują w krajach zachodnich 
mniej więcej tyle samo, co w Polsce, 
a nawet zdarza - się w przypadku 
niektórych marek - że mniej. Po-
twierdza to oficjalny raport o cenach 
nowych samochodów opublikowa-
ny przez Komisję Europejską. Wyni-
ka z niego jeden wniosek - dobry dla 
producentów obecnych na naszym 
rynku i jednocześnie niedobry dla 
klientów salonów samochodowych. 
Otóż, ceny nowych aut są u nas po-
równywalne z cenami w bogatych 
krajach Zachodu (a niekiedy nawet 
wyższe). Warto przy okazji wspo-
mnieć, że jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej dopiero od trzech lat 
i pensja przeciętnego Polaka jest 
nadal kilka razy niższa niż przecięt-
nego mieszkańca „starej” Unii .  

Eksperci zalecają więc robić samo-
chodowe zakupy tam, gdzie jest 

taniej, czyli na Litwie. Według nich, 
wiele zyskamy kupując nowe auto 
również w Rumunii. Mamy do tego 
prawo. Wszystkie te kraje są przecież 
w Unii Europejskiej. Każdy obywa-
tel tych państw ma prawo kupić 
auto w innym państwie Wspólnoty 
i zarejestrować je w kraju, w którym 
mieszka. 

Eksperci Komisji Europejskiej stwier-
dzają jednoznacznie, że najniższe 
ceny hurtowe nowych aut są w Da-
nii. Do tego kraju jednak nam raczej 
daleko, dlatego lepiej jest wybrać się 
„na zakupy” do, kolejnych  państw 
na liście rankingowej: na Litwę oraz 

na Łotwę, Estonię, do Rumunii oraz 
Bułgarii. Taniej jest również w Grecji, 
ale tylko w przypadku samochodów 
najbardziej znanych europejskich 
producentów. 

dar

fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk
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fot. D. Panasiuk
Droższy dymek
Prawdopodobnie od 

nowego roku palaczy 
czeka kolejna podwyżka. 
Zdaniem znawców rynku 
tytoniowego cena paczki 
najtańszych papierosów 
może przekroczyć 5 zło-
tych – i to już na począt-
ku 2008 roku. Potem, 
z każdym miesiącem, ma 
być jeszcze drożej. 
Akcyza nie śpi, a wszystko za 
sprawą ministerstwa finansów, 
które przygotowuje nowelizację 
ustawy o podatku akcyzowym. 
Podwyżki wynikają z konieczności 
dostosowania naszych stawek do 
tych, które są stosowane w Unii 
Europejskiej. Biuro prasowe resortu 
wyjaśnia, że do 2009 roku Polska 
musi osiągnąć minimalny poziom 
akcyzy obowiązujący w UE i, że 
kończą się już okresy przejściowe 
wynegocjowane przez nasz kraj 
jeszcze przed przystąpieniem do 
Wspólnoty. 

Sytuacja bardzo niepokoi przedsta-
wicieli producentów papierosów. 
Dla nich wyższa akcyza oznacza 
konieczność utrzymania opłacalno-
ści produkcji kosztem podniesienia 
cen. To z kolei niesie za sobą ryzyko 
drastycznego spadku popytu. 

Chodzi w tym wypadku o spore 
kwoty. Minimalna wysokość unijnej 
akcyzy na tysiąc sztuk wyprodu-
kowanych papierosów wynosi 64 
euro (około 250 złotych), tym-
czasem aktualna akcyza w Polsce 

jest o ponad 20 euro 
niższa. Ministerstwo 
finansów uspokaja, że 
gwałtownego wzrostu 
cen raczej nie powin-
no być. Chce bowiem 
rozłożyć podwyżkę 
akcyzy na dwie raty 
– jedną zamierza 
wprowadzić na po-
czątku 2008 roku, 
a drugą w 2009 r.

Podwyżki są dopie-
ro planowane, a już 
pojawia się mnóstwo 
krytycznych głosów. 
Najwięcej kontrower-
sji wzbudzają wśród 
producentów. 

Firmy tytoniowe 
ostrzegają wszystkie 
strony zainteresowane dymiącym 
problemem:

- resort finansów, że wzrost ak-
cyzy paradoksalnie spowoduje 
zmniejszenie wpływów do budżetu 
z podatków, zwiększy się szara 
strefa, na rynku będzie coraz mniej 
legalnych papierosów, wzrośnie 
przemyt (szacuje się, że już teraz co 
dziesiąty papieros jest przywieziony 
zza wschodniej granicy); 

- palaczy - z rynku mogą zniknąć 
tańsze marki. 

To właśnie producenci najtańszych 
papierosów najgłośniej protestują 
przeciwko podwyżce akcyzy. Spo-

woduje ona – ich zdaniem – zacie-
ranie się różnicy cenowej między 
tańszymi obecnie produktami 
i droższymi. Dodają, że produkcja 
„fajek dla mas” przestanie być 
opłacalna.

W sprawie podwyżek wszyscy wal-
czą na argumenty ekonomiczne. 
Jakoś nikt nie wspomina o zdrowiu. 
Można przecież pogodzić te dwie 
sprawy – wystarczy rzucić palenie 
i zyskać – nie tylko zdrowie, ale spo-
ro pieniędzy. Z pobieżnego rachunku 
wynika, że osoba wypalająca dzien-
nie jedną paczkę papierosów (za oko-
ło 5 złotych) puszcza z dymem blisko 
2 tysiące złotych rocznie.

dar 

Będzie drożej 
To było do przewidzenia. Wyższe 
ceny zbóż wywołały efekt cenowego 
domina. Już teraz, a najpóźniej za kilka 
dni, odczujemy to we własnych port-
felach kupując pieczywo albo produkty 
mączne. Producenci żywności nie 
pozostawiają konsumentom żadnych 
złudzeń. Ich zdaniem pieczywo drożeje 
i będzie drożeć. Smakosze spaghetti też 
zapłacą za makaron znacznie więcej niż 
przed rokiem. O podwyżkach mówią 
zgodnym chórem zarówno przedsta-
wiciele małych firm spożywczych, jak 
i światowi potentaci, którzy już na dobre 
zadomowili się na polskim rynku. 

Droższe zboża, to jednak nie tylko 
droższa mąka. Eksperci rynkowi 

zwracają uwagę, że wyższe ceny zbóż 
wpłyną na znaczny wzrost cen pasz, 
a to bezpośrednio spowoduje wzrost 
kosztów produkcji mięsa i przetwo-
rów mlecznych, a co za tym idzie 
również podwyżkę cen tych towarów 
w sklepach. 

Jak na razie mogą spać spokojnie je-
dynie amatorzy narodowego napoju 
ze zbóż – wódki. Alkohol też niewąt-
pliwie zdrożeje, ale jeszcze nie teraz. 
W magazynach firm produkujących 
„procenty” są jeszcze spore zapasy 
spirytusu z ubiegłorocznej produkcji.
 Zdaniem ekspertów, wprawdzie zbiory 

zbóż w Polsce nie zapowiadają się wy-
jątkowo małe, to jednak na sytuację na 
krajowym rynku zbóż wpływ ma to, co 
dzieje się w pozostałych krajach Europy. 
A tam drożeje pszenica. Nasz rynek nie 
pozostaje bierny – przynajmniej ceno-
wo goni Europę. Nic więc dziwnego, że 
po polskie ziarno przyjeżdżają odbior-
cy z Niemiec. W tym roku zależy im 
wyjątkowo na dużych ilościach towaru. 
Bardziej zapobiegliwe firmy niemieckie 
podpisują nawet umowy kupna zboża 
bezpośrednio z rolnikami. 

Niewątpliwy wpływ na ceny mają też 
czynniki atmosferyczne – zwłaszcza 
kiepska pogoda w czasie wegetacji 
roślin. Ponadto, co też nie jest bez zna-

czenia, w minionym roku znacznie 
wzrosły ceny energii. 

Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że 
po kilku nieudanych ostatnich latach, 
wielu rolników odeszło od uprawy 
zbóż i przestawiło się na produkcję 
rzepaku, ziemniaków, a nawet warzyw. 

- Rolnictwo to gra losowa, nigdy nie 
wiadomo, co uprawiać, żeby trafić – tak 
ocenia obecną sytuację rolnicy.

W tym roku wygrali więc ci, którzy 
posiali zboże. Cena ziarna może być 
najwyższa od dziesięciu lat. 

WA

fot. M. Stamirowski

Podbudowane budownictwo
Złoty czas w budow-

nictwie rozpoczyna 
się na dobre. Jak 
podkreślają najstarsi 
budowlańcy, takiej 
koniunktury nie było 
od kilkudziesięciu lat.
Prognozy też nie są złe, bo, jak 
twierdzą analitycy rynku bu-
dowlanego, tak dobrze będzie 
jeszcze przez kilka najbliższych 
lat. Dodają, że ma to związek 
nie tylko z organizacją EURO 
2012, ale również z faktem, 
że w 2015 roku wyschnie 
źródełko pieniędzy unijnych, 
z którego są dofinansowywa-
ne projekty infrastrukturalne 
przewidziane w budżecie UE na lata 
2007-2013. 

Jednak w powszechnej opinii, to 
dzięki organizacji w Polsce i na 
Ukrainie mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, budownictwo skorzysta naj-
więcej. W każdym razie, w sektorze 
budowlanym na pewno nie będzie 
bezrobocia i nie zabraknie kontrak-
tów – i to jeszcze przez wiele lat. 

Polska gospodarka ma się dobrze. 
Inwestują nie tylko przedsiębiorcy 
oraz samorządy, ale osoby prywat-
ne. Ci ostatni trochę lepiej zarabiają 
(przynajmniej tak wynika z badań 
statystycznych) i masowo korzystają 
z łatwo dostępnych i nisko oprocen-
towanych kredytów. 

Dynamiczny wzrost gospodarczy 
przekłada się bezpośrednio na 

zdolność nabywczą przeciętnego 
Polaka. Rośnie więc sprzedaż i za-
potrzebowanie na mieszkania. 

Niestety, tak już jest, że wzrost po-
pytu na wszelkiego rodzaju towary 
i usługi powoduje wzrost cen. Na 
krajowym rynku obserwujemy 
drastyczny wzrost cen materiałów 
budowlanych. Jest to niewątpliwie 
kubeł zimnej wody na rozpalone 
głowy inwestorów. 

Jakby tego było mało dodatkowo 
denerwuje ich długi czas oczekiwa-
nia na materiały budowlane, a nawet 
trudności związane z zaopatrzeniem 
w niektóre materiały budowlane.

W ciągu ostatniego roku najbardziej 
zdrożały materiały do wykończenia 
dachu oraz do wznoszenia i ocie-
plania budynków. Najmniej wzrosły 

ceny stolarki. 

Poważną barierą na rynku budow-
lanym jest również niedobór siły 
roboczej oraz wysokie koszty pracy. 
Szacuje się, że na polskich budowach 
brakuje blisko 300 tysięcy osób 
- zarówno wykwalifikowanej kadry, 
jak i pracowników fizycznych. Ze 
znalezieniem pracy „od zaraz” nie 
mają problemów murarze, kierow-
nicy budów, majstrzy, monterzy 
oraz operatorzy maszyn. Szkoda, że 
większość z nich wyjechała zarabiać 
za granicę. Jest jednak nadzieja, że 
niebawem wrócą. Poważni praco-
dawcy nie mają innego wyjścia, 
jak tylko podnosić płace. W wielu 
polskich firmach deweloperskich 
pensje nie różnią się o tych, otrzy-
mywanych na zachodzie. 

dar

Gminy z gumy
Od 1 stycznia 2008 r. dokonane zostaną zmiany w podziale terytorial-
nym Polski. Miejscowość Boguchwała zostanie miastem. Nastąpi również 
zmiana statusu gminy Szczawnica z gminy miejskiej na miejsko-wiejską. 
Ponadto zmienią się granice gmin: Osielsko, Koronowo, Lniano, Cekcyn 
(woj. kujawsko-pomorskie), Wieliszew i Nieporęt (woj. mazowieckie), 
Świlcza i Rzeszów (woj. podkarpackie), Giżycko i Ryn (woj. warmińsko-
mazurskie), Czarnków i Lubasz (woj. wielkopolskie), Police i Szczecin (woj. 
zachodniopomorskie). Zmienione zostaną także granice miast: Mrocza 
(woj. kujawsko-pomorskie), Jasień (woj. lubuskie), Brzesko, Trzebinia, 
Szczawnica (woj. małopolskie). 

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektó-
rych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, przedło-
żone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Większość mieszkańców uczestniczących w konsultacjach poprała pro-
ponowane zmiany. 

dar

fot. M. Stamirowski
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Do lasu po pieniądze
Jak połączyć poży-

teczne z przyjemnym 
– mieć las i pieniądze? 
Wystarczy zalesić pola 
nędznej jakości, na któ-
rych nie chce już nawet 
żyto rosnąć. 
Teraz jest najlepszy moment, żeby 
rozpocząć sprawy biurokratyczne. 

Od początku tego miesiąca Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przyjmuje od rolników 
wnioski na nowe zalesiania grun-
tów. Dokumenty 
można składać do 
końca września. 
Do składania wnio-
sków zachęca sama 
Agencja. Jej prezes, 
Leszek Droździe za-
pewnia, że w ramach 
obecnego Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007 – 2013, jest 
trzykrotnie więcej 
pieniędzy na ten cel, 
niż w latach 2004 
– 2006. Rośnie 
premia zalesieniowa. 
ARiMR wprowadza 
w życie już kolejne 
działanie z nowego 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Żeby jednak las rósł i wraz z nim 
przybywało pieniędzy, trzeba 
trochę pobiegać „po urzędach”. 
Rolnicy, którzy mają w planach 
zalesianie gruntów, muszą uzyskać 
wypis z miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dotyczący działek ewidencyjnych, 
na których są położone grunty 
przewidziane do założenia upraw 
leśnych. Na terenach, dla których 
nie ma takiego planu, rolnik zobo-
wiązany jest uzyskać zaświadczenie 
potwierdzające, że przeznaczenie 
gruntów do zalesienia nie jest 

sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny. Rolnik przygotowujący się do 
zalesiania swoich gruntów musi też 
posiadać mapę zalesieniową sporzą-
dzoną przez geodetę, na której będą 
zaznaczone granicami działek, które 
zamierza zalesiać. O te dokumenty 
rolnicy mogą już występować do 
urzędów. Ponadto rolnik powinien 
z odpowiednim wyprzedzeniem 
zamówić w nadleśnictwie sadzonki, 
które będą mu potrzebne wiosną. 

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na 
założenie lasu (od 4620 zł do 13020 
zł), na jego pielęgnację (od 970 zł do 
2060 zł) oraz wypłacane corocznie 
w formie premii zalesieniowej (1580 
zł). Premię zalesieniową otrzymają 
ci rolnicy, którzy udokumentowali 
uzyskanie w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku, co najmniej 25% 
dochodów z tytułu prowadze-
nia działalności rolniczej. Polska 
w ostatniej fazie negocjacji z Komi-
sją Europejską programu PROW na 
lata 2007 - 2013 przeforsowała taki 
zapis. Jest to minimum wymagane 
przez Komisję Europejską. W wielu 

krajach UE przy wypłacie premii 
zalesieniowej obowiązuje rolników 
wykazanie się 50% dochodem 
z działalności rolniczej.

ARiMR poinformowała, że w ramach 
aktualnego PROW, zalesianie będzie 
odbywać w dwóch etapach na róż-
nych rodzajach gruntów. Pierwszy, 
uruchamiany 1 sierpnia br., będzie 
dotyczył zalesiania gruntów rolnych. 
Drugi, który zostanie uruchomiony 
od przyszłego roku, dotyczyć ma 
zalesiania gruntów innych niż rolne. 

Na zalesianie gruntów rolnych w bu-
dżecie PROW na lata 2007 – 2013 
przewidziano ponad 653 mln euro. 
Z tej kwoty ponad 522 mln euro 
pochodzi z budżetu UE a równo-
wartość 130,7 mln euro stanowić 
będą środki budżetu państwa. 

Na udane uprawy leśne, założone 
na gruntach rolnych w ramach Pla-
nu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2004–2006 ARiMR wypłaca 
corocznie premie zalesieniowe. 
Premie takie przysługują już ponad 
9 tys. rolników, którzy zalesili około 
42 tysięcy hektarów gruntów. 

WA

Za rzepak w baku

Na razie jest lista obietnic. 
Mają być tworzone wa-
runki sprzyjające bardziej 
opłacalnej produkcji i sto-
sowaniu biopaliw w Polsce. 
Będzie wyższa ulga w po-
datku akcyzowym oraz do-
datkowa ulga w podatku 
dochodowym dla produ-
centów biopaliw. Kierowcy 
mają być zwolnieni z opłat 
za parkowanie. Wszystko to 
zakłada wieloletni program 
promocji biopaliw na lata 
2008-2014 opracowany 
przez ministerstwo gospo-
darki. Dokument zaakcep-
towała Rada Ministrów. 
Zgodnie z przedstawioną przez ministra 
gospodarki propozycją, ma nastąpić 
zmniejszenie akcyzy dla:
- benzyny silnikowej nieetylizowanej, 
zawierającej powyżej 2 procent bio-
komponentów (bioetanol), w wyso-
kości 1,565 zł za litr;
- oleju napędowego, zawierającego 
powyżej 2 proc. biokomponentów 
(estry), w wysokości 1,048 zł za litr.

 Resort zaproponował również wpro-
wadzenie ulgi, która zrekompensuje 
część kosztów produkcji biokom-
ponentów. Polegać ona będzie na 
odliczeniu od podatku kwoty stano-
wiącej 19 procent nadwyżki kosztów 
wytworzenia biokomponentów nad 

kosztami wytworzenia paliw ciekłych 
o takiej samej wartości opałowej, do 
których te biokomponenty będą do-
dawane. W Programie zapisano także, 
że biokomponenty stanowiące paliwa 
samoistne nie będą podlegać opłacie 
paliwowej. 

Za nalewanie rzepaku do baku nie 
będzie kija, tylko sama marchewka. 
Zaplanowano bowiem wiele działań, 
które mają zachęcać do większego 
używania biopaliw. Chodzi między 
innymi o zwiększenie ich wykorzysta-
nia w transporcie publicznym, a także 
o wprowadzenie systemu zwolnień z 
opłat za parkowanie dla samochodów 
zasilanych biopaliwami. Wprowadzone 
zostaną zachęty do zakupu pojazdów 
przystosowanych do spalania paliwa 
ekologicznego zgodnie z uregulowa-
niami prawa zamówień publicznych. 

Przykład pójdzie z góry - wykorzysty-
wanie biopaliw będzie obowiązkowe 
w samochodach używanych przez 
administrację rządową. Dodatkowo 
zaplanowano działania edukacyjne i 
promujące wykorzystanie biopaliw.

Zgodnie z wymogami unijnymi 
Polska powinna osiągnąć w 2010 
roku minimum 5,75 procent, a w 
roku 2020, co najmniej 10 procent 
udziału biokomponentów w zużyciu 
paliw transportowych. 

WA 

Dobra i zła wiadomość
Ceny hurtowe warzyw 

są znacznie niższe niż 
rok temu, natomiast owo-
ce już są droższe i będzie 
jeszcze drożej.
- Jeśli chodzi o warzywa, to teraz 
jest najlepszy czas do robienia 
przetworów, ponieważ taniej już 
nie będzie – twierdzą kupcy i sami 
ogrodnicy handlujący na rynku 
hurtowym w Broniszach. 

Karton pomidorów (6 kilogra-
mów) producenci sprzedają po 

6 zł. Za piętnastokilo-
gramowy worek ziem-
niaków trzeba zapłacić 
zaledwie 3,6 zł – cztery 
razy mniej niż rok temu. 
W najbliższych dniach 
należy się spodziewać 
większych dostaw ka-
pusty, kalafiorów, cebuli 
i warzyw korzeniowych. 
Wszystko wskazuje na 
to, że warzywa te będą 

wyjątkowo tanie i to do tego stop-
nia, że nie będzie opłacalny import 
– zwłaszcza w przypadku cebuli.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidy-
waniami owoce są znacznie droższe 
niż rok temu. Niestety jakość dostar-
czanego na rynek towaru nie jest 
zadowalająca. 

Wszystko spowodowane kilkustop-
niowymi mrozami, które na przełomie 

kwietnia i maja wystąpiły 
na znacznym obszarze 
Polski. Przymrozki 
dotknęły rejon warec-
ko-grójecki, największe 
zagłębie sadownicze 
kraju. 

Zwiększają się dostawy 
wczesnych odmian ja-
błek. W ofercie handlo-
wej są już Papierówki, 
Paula Red, Early Geneva 
i Delikates. Niebawem 
powinna się pojawić 
na rynku odmiana Celesta. Jabłka 
w klasie ekstra sprzedawane są po-
wyżej 3 złotych za kilogram. Znaczna 
cześć owoców nosi ślady uszkodzeń 
mrozowych. Owoce są niekształtne 
i mniejsze. Nie wpływa to jednak na 
ich smak. Bardzo drogie są porzeczki 
czerwone. Ich cena jest ponad 100% 
wyższa od tej sprzed roku. 

Ogrodnicy mają nadzieję, że dobre 
plony dadzą jesienne odmiany malin 
i truskawek. Jest to niewątpliwie opty-

Ceny w zł za kilogram

Asortyment
Brokuły 1,30 – 1,75 (sztuka)
Cebula biała 0,70 – 1,10

Fasola szparagowa 2,00 – 3,30
Kalafiory 2,00 – 2,50 (sztuka)
Kapusta biała 2,00 – 2,75 (sztuka)
Marchew 0,50 – 0,85
Ogórki gruntowe 1,00 – 2,00
Pomidory 0,85 – 1,66
Włoszczyzna młoda 1,30 – 1,80 (pęczek)
Ziemniaki 0,24 – 0,33

Ceny w zł za kilogram

Asortyment
Borówki amerykańskie 12,00 – 16,00
Brzoskwinie 2,50 – 3,50
Jabłka Papierówka 1,75 – 2,00
Jabłka Early Geneva 1,30 – 2,50
Jabłka Paula Red 3,00 – 3,66
Maliny 11,00 - 15,00
Porzeczki czerwone 6,00 – 7,00
Śliwki 2,00 – 5,00
Truskawki 10,00 – 16,00
Wiśnie 3,00 – 4,00

mistyczna informacja dla konsumen-
tów, ponieważ dla nich duża podaż 
oznacza niższe ceny.

Według szacunków sadowników, 
w tym roku będzie mało śliwek 
i gruszek. 

Po oszacowaniu plonów w sadach 
analitycy przewidują, że owoców 
zbierzemy ponad połowę mniej niż 
w 2006 roku. Zatem nic dziwnego, 
że ceny większości owoców są 
i będą wysokie.

WA

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.-19.04.
Wkrótce zacznie się dla Ciebie pomyślny czas w życiu zawodowym. 
Nawet, gdy pojawi się jakiś problem szybko go rozwiążesz. W miłości 
Twój związek nabierze nowych barw i będziesz bardzo zadowolony.

Byk 20.04.-20.05.
Nadchodzi trochę gorsza passa w interesach. Ale nie martw się- 
szybko minie. Nie podejmuj się tylko żadnych nowych zadań i skup 
uwagę na bieżących sprawach. Poświęć więcej czasu rodzinie i bliskim 
przyjaciołom.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
W życiu zawodowym postaw na profesjonalizm. Wykorzystaj 
wszystkie swoje atuty - odpowiedzialność i pomysłowość - a na 
pewno wiele zyskasz. Finanse w doskonałym stanie. W uczuciach 
pełnia szczęścia.

Rak 22.06.-22.07.
Bądź bardzo aktywny zawodowo, bo nadchodzi sprzyjający 
czas w interesach. Twoja kariera nabierze tempa, a zarobki 
wzrosną. Koniecznie porozmawiaj z partnerem o jego uczuciach 
i potrzebach.

Lew 23.07.-22.08.
W życiu zawodowym wiele zmian. Być może zmienisz miejsce pracy 
albo podpiszesz korzystne kontrakty. Śmiało podejmuj decyzje i bądź 
konsekwentny. W miłości przyszłość rysuje się w różowych barwach. 
Samotne Lwy mają szanse na nowe uczucie.

Panna 23.08.-22.09.
Koniecznie zwolnij tempo pracy, bo długo tak nie wytrzymasz. Zaplanuj 
urlop z rodziną i wtedy wypoczniesz i nabierzesz sił do działania. 
W życiu uczuciowym będzie miło i romantycznie. Twój nastrój ulegnie 
znacznej poprawie.

Waga 23.09.-22.10.
W życiu zawodowym nadal dobra passa. Ale konsultuj czasem 
swoje pomysły z kimś życzliwym lub poproś o radę kogoś z rodziny 
lub przyjaciół. w uczuciach daj szanse partnerowi, żeby mógł się 
wykazać i zrobić Ci niespodziankę.

Skorpion 23.10.-21.11.
Pora zabrać się do pracy, bo możesz dobrze zarobić. Kariera zawodowa 
dostarczy Ci wiele satysfakcji, a finanse pozwolą zrealizować niektóre 
z Twoich marzeń. Samotne Skorpiony będą mieć powodzenie i mogą 
liczyć na trwały związek. 

Strzelec 22.11.-21.12.
Koniec leniuchowania. Pora zabrać się do solidnej pracy. W miłości 
podziel się swoimi planami i marzeniami z partnerem. Znajdziecie 
kompromis i wszyscy będą zadowoleni. Spotkaj się z przyjaciółmi.

Koziorożec 22.12.-19.01.
Twoja sytuacja zawodowa ulegnie poprawie a co za tym idzie 
i finansowa. Ogranicz teraz ilość obowiązków i postaraj się 
zregenerować siły wybierając się na urlop. Potrzebujesz spokoju. 
Możesz liczyć na pomoc partnera.

Wodnik 22.01.-18.02.
W życiu zawodowym będzie Ci się lepiej wiodło. Masz zielone 
światło dla interesów. Podpiszesz korzystne umowy, poprawisz 
sytuację finansową i możesz pomyśleć o spełnianiu swoich marzeń 
i realizowaniu planów. Powodzenia. 

Ryby 19.02.- 20.03. 
Dzięki pracowitości i sumienności zdobędziesz uznanie przełożonych 
i prestiż wśród współpracowników. W miłości szczęście Ci dopisze, 
a samotne Ryby znajdą partnera na całe życie. Korzystaj z dobrej passy. 

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA

10 –16 sierpnia godz. 16.00 i 18.00

„Shrek 3” 
Shrek the Third (USA, 2007); Animowany/Komedia; czas 92 min.; Scenariusz:  
Jeffrey Price; Reżyseria dubbingu:  Joanna Wizmur; Scenariusz:  Peter S. Seaman, 
Jon Zack; Teksty polskie:  Bartosz Wierzbięta; Obsada: Mike Myers - Shrek (głos), 
Zbigniew Zamachowski - Shrek (głos w wersji polskiej), Eddie Murphy - Osioł (głos), 
Jerzy Stuhr - Osioł (głos w wersji polskiej), Agnieszka Kunikowska - Księżniczka 
Fiona (głos w wersji polskiej), Cameron Diaz - Księżniczka Fiona (głos) 

Kiedy nowy teść Shreka - Król Harold zaczyna chorować, Shrek zo-
staje wzięty pod uwagę jako jego dziedzic. Nie mając jednak zamiaru 
rezygnować z ukochanego bagna, Shrek rekrutuje swoich przyjaciół, 
Osła i Kota w Butach, aby obsadzili na tronie buntowniczego Artiego 
jako nowego władcę. Księżniczka Fiona, natomiast staje na czele grupy 
koleżanek, aby odeprzeć zagrażający państwu zamach stanu.

10 –12 sierpnia godz. 20.00

„A WŁAŚNIE, ŻE TAK!” 
Because I Said So (USA, 2007); Komedia/Dramat/Romans; Reżyseria:  Michael 
Lehmann; Scenariusz:  Karen Leigh Hopkins, Jessie Nelson; Obsada: Diane Keaton 
- Daphne Wilder, Lauren Graham - Maggie, Mandy Moore - Milly, Piper Perabo - Mae, 
Tom Everett Scott - Jason 

Daphne Wilder jest dumną matką trzech córek: pewnej siebie Maggie, 
seksownej Mae oraz nieśmiałej Milly. Aby uchronić tę ostatnią przed błę-
dami, które sama popełniła, Daphne postanawia znaleźć jej idealnego 
mężczyznę. Milly nie wie jednak, że w tym celu zamieściła w gazecie 
ogłoszenie. W końcu zapanowuje komiczny chaos, gdyż Daphne jest w 
stanie zrobić wszystko z miłości do córki.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Opór bierny 
Trzeci dzień z rzędu leżałam w łóżku 
bez najmniejszego zamiaru podniesie-
nia się z tego łoża boleści. A właściwie 
nie boleści, bo przecież nic mnie nie 
bolało, tylko nie byłam w stanie się ru-
szać. Całkowita niemożność. Apatia. 
Bierność. Rodzina chodziła koło mnie 
na palcach, i nawet Piotrek zaprzestał 
swoich komentarzy, których nie 
szczędził Zosi ani mnie, gdy byłyśmy 
chore. 

A zaczęło się niewinnie. Najpierw 
posiedziałam z wnukami w War-
szawie, bo Karol i Ludwika wylecieli 
do Tunezji. Potem posiedziałam 
z wnukami w domu, bo Zosia i Piotrek 
wylecieli do Turcji. Potem trzeba było 
szybko robić przetwory, bo porzeczki 
dojrzewały w zastraszającym tempie. 
Potem okazało się, że dom wygląda 
jak pobojowisko, i trzeba było robić 
porządki. A potem dostałam świetny 
przepis na ciasteczka owsiane i wszy-
scy chcieli, żebym go wypróbowała… 
Ale ja położyłam się do łóżka. Czułam, 
że wszystko we mnie stawia opór 
przeciwko próbom podjęcia choćby 
najmniejszego wysiłku.

Sprowadzony lekarz z sąsiedztwa 
chciał wiedzieć, co mi dolega. Wysłu-
chał mojej zwięzłej opowieści, zbadał 
mi puls, osłuchał serce, popatrzył 
bystro w oczy, aż w końcu wyciągnął 
aparat do mierzenia ciśnienia krwi. 
Dokonał pomiaru, spojrzał na mnie 
z niedowierzaniem i znów zmierzył 
mi ciśnienie. 

– Ma pani 60 na 40 – powiedział 
w końcu. 

– To niemożliwe, nie ma takiego ciśnie-
nia! – odezwała się od drzwi Zosia. 

– Ale tu właśnie takie jest – stwierdził 
stanowczo medyk. Gdy moja córka 
znów oponowała, usadził ją na krześle 
i zmierzył ciśnienie. Miała 125 na 90. 

– I co? – lekarz popatrzył z triumfem. 
– Aparat jest sprawny.

Zosia westchnęła. 

– Co pan zaleca, doktorze? 

– Przede wszystkim, wypoczynek 
i zmianę trybu życia. Z tego, co słyszę, 
wynika, że pacjentka za bardzo się 
eksploatuje jak na swój wiek. Starsza 
pani powinna bardziej dbać o siebie 
i zażywać więcej rozrywek. 

Starsza pani! Też coś! Spojrzałam na 
doktora miażdżąco, ale moje spoj-
rzenie, gdy znajdowałam się w po-
zycji horyzontalnej, nie miało zwykłej 
w takich razach siły rażenia.

– Myślę, że organizm po prostu się 
zbuntował i domaga się zmiany – cią-
gnął lekarz. 

– To chyba raczej bierna forma buntu 
– powiedziałam ironicznie.

– O tak, dobrze to pani ujęła. To opór 
bierny. 

Hm, też tak to sobie nazwałam. Ale nie 
powiedziałam tego głośno.

– Polecam posilne odżywanie, regu-
larny sen, trochę muzyki, no i trzy razy 
dziennie krople. Receptę zostawiam. 

– Posilne odżywianie? – zainteresowa-
ła się moja córka. – A ciastka owsiane 
z bakaliami mogą być?

I szybko poszła w stronę kuchni, 
zabierając po drodze leżący wciąż 

na stole w moim pokoju przepis. Po 
chwili z kuchni dochodził jej stanow-
czy, dyrygujący kimś głos i cichsze 
głosy Kasi i Franka. Widocznie piekli 
razem. Zanim zapadł zmrok, jedli-
śmy ciastka, które zdążyły się nieco 
przestudzić, ja zaś z każdym kęsem 
czułam, jak wracają mi siły. I skoro 
mam niedługo zażywać rozrywek, do 
czego potrzeba wiele energii, to zjem 
może jeszcze ze dwa? A może nawet 
jeszcze cztery… 

Babcia Jadzia

Ciasteczka owsiane
1 kg płatków owsianych (ewen-
tualnie z dodatkiem płatków 
orkiszowych), 1 kg bakalii (su-
szone morele, daktyle, rodzynki), 
ewentualnie pestki słonecznika 
i orzechy, kostka masła, 5 jajek, 
25–30 dkg cukru, 30 dkg mąki, 
cukier waniliowy, łyżeczka prosz-
ku do pieczenia

Rozpuścić masło na głębszej patel-
ni, wrzucić płatki, szybko uprażyć. 
Bakalie pokroić, dodać do nich 
płatki, wymieszać. Całe jajka utrzeć 
z cukrem, dodać mąkę, cukier 
waniliowy i proszek do pieczenia. 
Wymieszać z płatkami i bakaliami. 
Masę na blachę pokrytą papierem 
do pieczenia nakładać łyżką (na-
leży wziąć pod uwagę, że ciastka 
w czasie pieczenia rosną). Piec 
krótko, w nagrzanym piekarniku; 
wyjmować delikatnie, bo po upie-
czeniu ciastka są bardzo kruche. 
W puszce można je przechowy-
wać nawet przez kilka tygodni.
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DROBNE
Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nasielsku, tel. 0 668 
858 496

Sprzedam dojarkę z dwiema kon-
wiami, nowy pulsator w dobrym 
stanie, cena 400 zł, tel. 0 691 871 
317

Sprzedam przyczepę zbierającą 
T050/2, garażowana, tel. 0 662 
309 445

Kupię działkę budowlaną w Na-
sielsku, tel. O 665 936 350

Szukam małego mieszkania 
do wynajęcia w Nasielsku lub 
w okolicach, tel. 0 512 107 061

Sprzedam tanio trzy suknie ślubne 
w rozmiarach 36, 38 i 42, tel. 0 604 
354 186; 0 696 846 828

Sprzedam działkę budowlaną 
Ogrodowa-Sosnowa, tel. 0 644 
206 944 (wieczorem)

Sprzedam Peugeota 307, rok 
prod. 2002, stan idealny, tel. 022 
794 34 11

Oddam ziemię z wykopu, 
tel. 0 513 098 844

Sprzedam VW Golfa, 1,6 KAT + 
instalacja gazowa+ hak, 1990 r., 
tel. 0 504 290 876

Sprzedam dom jednorodzinny 
wraz z budynkiem gospodarczym 
i garażem, blisko stacji PKP, tel. 0 
697 892 568

Sprzedam dom w stanie surowym 
(Kątne) z działką o pow. 1,77 ha, 
staw, las, tel. 0 691 406 401, 0 691 
406 410

Sprzedam kwotę mleczną 6000 
kg, tel. 0 697 559 452, 022 794 
31 23

Zawiozę do ślubu AUDI A6 2005r. 
(najnowszy model) lub AUDI A8 
2001r .Wszystkie auta w najbogat-
szej wersji i atrakcyjnym wyglądem, 
tel. 0 509 588 810

Kupię gospodarstwo rolne z 
zabudową w okolicy Nasielska, 
tel. 0 601 282 360

Kupię mieszkanie o pow. ok. 40 m2 
w Nasielsku (mieszkanie w bloku 
2,3 piętro) tel. 0 503 626 426

Sprzedam działkę budowlaną 625 
m2 na osiedlu Krupki, pozwolenie 
na budowę, projekt, tel. 0 604 
091 481

Sprzedam Opla Omegę Kombi, 
(1998), w dobrym stanie, tanio; 
Forda Focusa, (1999 grudzień), stan 
idealny; Poloneza Trucka, (1997) 
stan dobry, tel. 0 503 171 219

Szukam opiekunki do 3,5 rocznego 
chłopca, praca od zaraz, tel. 0 609 
828 338

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku, 
PILNE, tel. 0 609 828 338

Sprzedam rybki akwariowe, tel. 023 
693 00 26, 0 663 378 742

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
LAKI - to ładny, młody (ok. 1,5 
roku) pies mający dużo wspól-
nego (wygląd, cechy) z labra-
dorem. Poprzedni właściciele 
wyrzucili go na ulicę, choć był 
miły i bardzo towarzyski. Laki 
uwielbia dzieci. Jest mądrym, 
ułożonym czworonogiem, ład-
nie podaję łąpę na powitanie. 
Będzie wspaniałym, oddanym 
psem rodzinnym, jeśli tylko da-
cie mu szansę i ofiarujecie 
własny dom. Nie dajcie mu 
długo czekać!
MISIEK - jest młodziutki (1 do 
1,5 roku) i niezwykle uroczy. 
Ma miękką, złocistą sierść. To 
wesoły i bardzo przyjacielski 
psiak. Nauczony jest czystości, 
jest grzeczny i nie sprawia 
żadnych kłopotów. Czeka 
na kogoś, kto go przygarnie 
i pokocha. Okazując mu 
życzliwość, zapewniając wła-
sny kącik i miskę z jedzeniem, 
zyskacie wiernego przyjaciela. 
Misiek czeka!

 tel. 022 782 47 70 lub 506 403 514

R E K L A M A

Reklama i ogłoszenia 
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy 
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów wymiary 
pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych 

wynoszą 96 mm x 46 mm

„Radny Rady Miejskiej w Nasielsku poprzedniej kadencji Andrzej 
Zawadzki wyraża ubolewanie, że jego słowa mogły być odebrane 
jako stwierdzenie, że doktor Henryk Markuszewski jest powo-
dem inwalidztwa jego zięcia, które to słowa były wygłaszane na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 
6 kwietnia 2006 roku, na posiedzeniu Komisji do Spraw Sportu 
przy Burmistrzu Miasta Nasielska i w rozmowach prywatnych 
z mieszkańcami Nasielska”.

O G Ł O S Z E N I E   P Ł A T N E
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DROBNE
Sprzedam motorower, tel. 023 693 
00 26, 0 663 378 742

Przyjmę do pracy tapicera, etat, pół, 
1/4 etatu (możliwość przyuczenia), 
tel. 0 608 417 405

Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Nasielsku, tel. 0 508 271 709, 
0 504 428 046

Sprzedam motocykl KROS T.M. w 
bardzo dobrym stanie, poj. 125, 
chłodzony cieczą, tel. 0 785 532 
707

Tanio sprzedam meble ogrodowe, 
tel. 023 694 00 77, po godz. 16.00

Sprzedam działkę 0,51 ha wraz 
z budynkami w miejscowości 
Świerkowo lub działki budowlane. 
Światło, woda, telefon, 300 m od 
szosy Nasielsk-Płońsk, tel. 0 784 
277 959

Kupię zboże paszowe, tel. 0 668 
474 491

Sprzedam dywan 2,70x1,90, stan 
bardzo dobry, tanio, tel. 0 694 783 
644 lub 023 693 19 54

Odstąpię lokal z wyposażeniem 
pod działalność gastronomiczną 
w Nasielsku, tel. 0 501 518 937

Sprzedam Golfa II na części, po 
wypadku, tel. 0 608 766 550

Młody mężczyzna, bez nałogów 
wynajmie pokój lub małe miesz-
kanie, PILNE!, tel. 023 693 10 94, 
0 511 454 000, 0 501 938 315

Hydraulik - naprawy bieżące, 
remonty, montaż instalacji sani-
tarnych, tel. 0 603 905 435

Zatrudnię krawcowe - szwaczki 
oraz chałupniczki, tel. 023 693 01 
56, 0 606 656 545

Zatrudnię pracowników bądź 
całe brygady do układania kostki 
brukowej, tel. 0 692 427 426

Kupię każdą ilość drzewa, topola, 
olszyna, dąb, osika, płatne gotów-
ką, tel. 0 503 509 079

Sprzedam dom, stan surowy + 
budynek gospodarczy, Świercze, 
tel. 0 694 334 822

Odkupię książki do 4 klasy 
wydawnictwa MAC Kielce, RES 
POLONIA, NOWA ERA, tel. 0 607 
893 843

Sprzedam dojarkę ALFĘ, stan 
dobry, tel. 0 607 893 843

Sprzedam krzesełko - stoliczek 
(komplet) do karmienia i siedzenia 
oraz baldachim do łóżeczka, tanio, 
tel. 0 503 554 778

Sprzedam gospodarstwo w Gaw-
łowie, ok. 10 km od Nasielska - 8,5 
ha gruntu z zabudowaniami (prąd 
siła, woda), tel. 0 600 153 116

Sprzedam akordeon „Kuja-
wiak”, stan bardzo dobry, tanio, 
tel. 0 661 971 343



dróg, lotnisk, autostrad oraz nowych linii 
kolejowych. Sprawa jest też ważna z punktu 
widzenia mieszkańców powiatu nowodwor-
skiego, bowiem w grę wchodzi również 
rozbudowa wojskowego lotniska w Modlinie 
i przystosowanie go do potrzeb obsługi ruchu 
cywilnego. Konieczne są więc przyśpieszo-
ne zmiany w wielu ustawach: w prawie bu-
dowlanym, o zamówieniach publicznych, 
o gospodarce nieruchomościami czy zago-
spodarowaniu przestrzennym. Nowelizacje 
tych ustaw powinny jak najszybciej trafić 
do Sejmu. 

Niepokojące sygnały dochodzą do Polski ze 
środowisk związanych z UEFA. Otóż, jeśli Pol-
ska nie podoła przygotowaniom, wówczas Unia 
Europejskich Związków Piłkarskich może oddać 
mistrzostwa Włochom, którzy mają gotową całą 
infrastrukturę. Mamy niewiele czasu - pierwsza 
kontrola UEFA przyjeżdża w 2009 roku. Czy 
będziemy mieli się czym pochwalić? 

dar

SPORT     SPORT     SPORT     SPORT 

R E K L A M A

fot. K. Panasiuk

Euro 2012 
– obciach czy sukces
- Sukces Euro będzie sukcesem całej Polski, 
podobnie jak porażka stanie się porażką całego 
kraju, powiedział prezydent podczas miano-
wania Elżbiety Jakubiak na ministra sportu 
i koordynatora przygotowań do Euro 2012.

Dotychczasowi decydenci, w tym poprzedni 
koordynator wicepremier Przemysław Go-
siewski przez ponad trzy miesiące od przy-
znania nam organizacji mistrzostw prawie nic 
nie zrobili, a czas biegnie nieubłaganie. 

Samorządowcy alarmują, że bezproblemowe 
rozpoczęcie budowy obiektów sportowych 
wymaga zmiany blisko 200 przepisów w dwu-
dziestu ustawach. Ponoć jeszcze żaden z pro-
jektów ustaw nie trafił do Sejmu.

Zdaniem ekspertów, do najpilniejszych za-
dań nowej pani minister należy rozpoczęcie 
wykupu gruntów pod obiekty i natychmia-
stowe uruchomienie procedury przetargowej 
– są to niezbędne warunki do rozpoczęcia 
budowy między innymi stadionów, hoteli, 

ŻAKI ROCZ.96
1. Żbik – O S i R Żyrardów  9.09.07  g.14 (niedziela)
2. Żbik – Pogoń Grodzisk   1.10.07  g.16 (poniedziałek)
3. Żbik – Błonianka Błonie  14.10.07 g.14 (niedziela)
4. Żbik – Naprzód Brwinów  27.10.07 g.11 (sobota)

TRAMPKARZE MŁODSI ROCZ.94
1. Żbik – Huragan II Wołomin  3.09.07  g.16 (poniedziałek)
2. Żbik – UKS Junak Warszawa  10.09.07 g.16 (poniedziałek)
3. Żbik – BKP Warszawa   20.09.07 g.16 (czwartek)
4. Żbik – MKS Dolman Ząbki  30.09.07 g.11 (niedziela)
5. Żbik – GKP Targówek   13.10.07 g.10 (sobota)
6. Żbik – Rotawia Nieporęt  28.10.07 g.11 (niedziela)
7. Żbik – MUKS Praga Warszawa  4.11.07  g.10 (niedziela)

TARMPKARZE STARSI ROCZ.92
1. Żbik – UKS Bródno   5.09.07  g.16 (środa)
2. Żbik – Korona Jadów   15.09.07 g.11 (sobota)
3. Żbik – Hutnik Warszawa  22.09.07 g.11 (sobota)
4. Żbik – Legionowia   6.10.07  g.11 (sobota)
5. Żbik – NTP Wyszków   20.10.07 g.10 (sobota)
6. Żbik – Bóbr Tłuszcz   10.11.07 g.10 (sobota)

A KLASA
1. Żbik II – Nadnarwianka II Pułtusk  19.08.07 g.17 (niedziela)
2. Żbiki II – Wicher II Kobyłka   2.09.07  g.16 (niedziela)
3. Żbik II – Wisłą Jabłonna   16.09.07 g.16 (niedziela)
4. Żbik II – Mewa Rubin   30.09.07 g.16 (niedziela)
5. Żbik II – Huragan II Wołomin  14.10.07 g.14 (niedziela)
6. Żbik II – Legion Warszawa  28.10.07 g.14 (niedziela)
7. Żbik II – Dąb Wieliszew  4.11.07  g.13 (niedziela) 

Mazowiecka Liga Seniorów
1. Żbik – Naprzód Zielonki   15.08.07 g.17 (środa)
2. Żbik – Ostrowia Ostrów Mazowiecki 25.08.07 g.17 (sobota)
3. Żbik – Marcowia 2000 Marki  8.09.07  g.16 (sobota)
4. Żbik – Amator Maszewo   22.09.07 g.16. (sobota)
5. Żbik – Kryształ Glinojeck   6.10.07  g.15 (sobota)
6. Żbik – Huragan Wołomin   20.10.07 g.14  (sobota)
7. Żbik – MKS Ciechanów   10.11.07 g.13 (sobota)

TERMINARZ ROZGRYWEK ŻBIKA
NA STADIONIE W NASIELSKU

Selekcjoner reprezentacji Polski Leo Beenhakker ogłosił kadrę na 
towarzyskie spotkanie z Rosją, które zostanie rozegrane 22 sierpnia 
w Moskwie. Powołania otrzymało dwudziestu zawodników. Sześciu 
piłkarzy znalazło się na liście rezerwowej. 
Mecz z podopiecznymi Guusa Hiddinka będzie ostatnim sprawdzianem biało – czerwonych 
przed wrześniowymi spotkaniami w eliminacjach ME 2008 z Portugalią (8.09) i Finlandią 
(12.09). 

Ostatnia konfrontacja Polski i Rosji miała miejsce w 1998 roku. Zespół prowadzony przez trenera 
Janusza Wójcika pokonał na Stadionie Śląskim w Chorzowie Rosjan 3:1. Dwa gole w tamtym 
meczu zdobył Tomasz Hajto. Na listę strzelców wpisał się również Mirosław Trzeciak.

Kadra na mecz z Rosją
Bramkarze: Artur Boruc (Celtic Glasgow), Tomasz Kusz-
czak (Manchester United)

Obrońcy: Paweł Golański (Steaua Bukareszt), Marcin 
Wasielewski (Anderlecht Bruksela), Grzegorz Bronowicki 
(Crvena Zvezda Belgrad), Michał Żewłakow (Olympiakos 
Pireus), Jacek Bąk (Austria Wiedeń), Mariusz Jop (FK Mo-
skwa), Seweryn Gancarczyk (Metalist Charków)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund), 
Dariusz Dudka (Wisła Kraków), Rafał Murawski (Lech Po-
znań), Jacek Krzynówek (VfL Wolfsburg), Wojciech Ło-
bodziński (Zagłębie Lubin), Radosław Sobolewski (Wisła 
Kraków), Mariusz Lewandowski (Szachtar Donieck)

Napastnicy: Maciej Żurawski (Celtic Glasgow), Radosław 
Matusiak (US Palermo), Euzebiusz Smolarek (Borussia 
Dortmund), Łukasz Piszczek (Hertha Berlin)

Lista rezerwowa: Mariusz Pawełek (Wisła Kraków), Jakub Wawrzyniak (Legia Warszawa), Arkadiusz 
Głowacki (Wisła Kraków), Maciej Iwański (Zagłębie Lubin), Przemysław Kaźmierczak (FC Porto), 
Marek Saganowski (Southampton FC).

www.pzpn.pl

Maciej Żurawski fot. D. Panasiuk

Fot. archiwum (M.Stamirowski)


