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Dzień dobry szkoło!

W poniedziałek, 3 września, 
w Nasielsku były dwa powitania 
– oficjalne i nieoficjalne. 
Podczas pierwszego było dostojnie. Poważne 
miny dzieci, lekko przerażonych tym, co ich 
czeka w ciągu najbliższych 10 miesięcy. U wie-
lu smutek na twarzach spowodowany świado-
mością, że to już koniec letniej swobody i czas 
przywdziać mundur. Zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy ubrani w nowe albo świeżo wyprane 
i wyprasowane w kant stroje. Jednym słowem 
– błysk na najwyższym poziomie. Rodzice 
dwoili się i troili, żeby ich pociechy wypadły jak 
najlepiej i godnie powitały swoich nauczycieli. 
Rzeczywiście, było pięknie.

Niestety, było też i drugie „witaj szkoło!” – z tym, 
że to już bardziej, a może za bardzo, na wesoło. 
Nieoficjalna część artystyczna odbywała się 
w okolicznych zaroślach. Zaraz po oficjałce, nie-

które dzieci doszły do wniosku, że są już dorosłe 
i „sprawę pierwszego dnia trzeba opić”. Nielicz-
ne grupki gimnazjalistów, gromadziły się, obok 
słynnego już budynku transformatorowni, za 
kinem Niwa. Po kilku chwilach zostawały po nich 
tylko puste butelki po piwie a nawet po winie, no 
i oczywiście kłęby tytoniowego dymu. Zresztą, 
widok dzieciaków z papierosami w ustach, ma-
szerujących głównymi ulicami Nasielska, tego 
dnia nie należał do rzadkości. Ciekawe, w jaki 
sposób zdobyli alkohol i papierosy?

Byli też tacy, którzy mieli twarze pomazane 
flamastrami – namalowane wąsy i słowo „kot”. 
Niewątpliwie to pierwszoklasiści namaszczeni 
przez „dziadków” ze starszych klas. Wypa-
da mieć nadzieję, że byli oni ofiarami tylko 
jednodniowej tradycji, która nie będzie już 
kontynuowana. 
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Klub za transformatorem

Do zobaczenia wiosną
„Na Bartłomieja apostoła bocian do drogi dzieci woła”.

Ornitolodzy już oficjalnie potwierdzili - bociany odla-
tują. Rzeczywiście, te wielkie ptaszyska wyruszyły już 
w drogę na południe Europy, aby potem dotrzeć do 
Afryki. Przed nimi około 10 tysięcy kilometrów po-
wietrznej drogi. Jak twierdzą znawcy, pokonają ją przez 
dwa miesiące. 

Wszyscy teraz się głowią, co oznacza tak wczesny odlot, bo 
przecież przed dniem świętego Bartłomieja - 24 sierpnia? 

Politycy opozycji twierdzą, że to z obawy przed aresz-
towaniami, a górale, że taki pośpiech może zwiastować 
tylko jedno - szybką i mroźną zimę. I właśnie tym drugim 
trzeba zaufać.
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Publiczna 
złotówka bez 
tajemnic
Uwaga, chodzą! 

Zbrodnia 
i szybka kara

Węgiel bez 
kolejek
Gaz goni 
benzynę
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Nie chcemy 
genetycznych 
modyfikacji

Nowe 
możliwości
Zespół Szkół Zawodowych 

w Nasielsku wyszedł naprze-
ciw oczekiwaniom młodzieży i po 
raz kolejny rozszerzył swoją ofertę 
edukacyjną. Od 3 września część 
uczniów ZSZ rozpoczęła naukę 
w nowym liceum ogólnokształ-
cącym. O tym, jak zatrzymać 
młodzież w Nasielsku, rozmawia-
my z Grzegorzem Duchnowskim, 
dyrektorem ZSZ.

Pana placówka obecnie dysponuje szeroką 
ofertą dydaktyczną skierowaną dla tych, 
którzy chcą uczyć się w liceum, technikum  
i również w zasadniczej szkole zawodowej. 
Co jeszcze chciałby Pan zmienić, aby ta ofer-
ta była jeszcze atrakcyjniejsza?

Ktoś, kto przygląda się rozwojowi tej szkoły 
zauważył na pewno wiele zmian, jakie w niej 
zaszły. Zaczynaliśmy od szkoły zawodowej, 
w której z biegiem czasu otworzyliśmy nowe 
kierunki. Następnie powstało technikum eko-
nomiczne i handlowe, potem liceum profilo-
wane o dwóch specjalnościach. Uzupełnie-
niem tej oferty edukacyjnej było otwarcie 
liceum ogólnokształcącego. Od wielu lat 
nosiłem się z zamiarem otwarcia tego typu 
szkoły, aż wkońcu się udało. Uważam, że ta 
oferta jest wystarczająca na dzień dzisiejszy. 
Myślę jeszcze o liceum uzupełniającym dla 
uczniów szkół zawodowych. Martwi mnie 
jednak fakt, że młodzież wyjeżdża z Nasielska, 
wybierając naukę w innych szkołach. 
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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

fot. D. Panasiuk

U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet 
kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2007 roku. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich 
dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.

N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki 
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim 
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez 
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę  
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński   
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku  
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,   
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Publiczna złotówka bez tajemnic
Konsolidacja ma spra-

wić, że pieniądze pu-
bliczne staną się bardziej 
przejrzyste, co ułatwi ich 
kontrolę, ukróci marno-
trawstwo i zapobiegnie 
korupcji. Szacuje się, 
że w latach 2008-2009 
oszczędności z tego tytułu 
sięgną 1 proc. PKB, czyli 
wyniosą ok. 10 mld zł. 
Projekt ustawy o finansach publicz-
nych przyjęła Rada Ministrów. 

Reforma finansów publicznych za-
kłada przede wszystkim likwidację 
zakładów budżetowych (na przykład 
ośrodków szkoleniowych) i gospo-
darstw pomocniczych – między in-
nymi kasyn wojskowych i ośrodków 
wypoczynkowych). Zadania publicz-
ne dotychczas realizowane przez te 
instytucje będą mogły przejąć jed-
nostki budżetowe lub spółki. Będzie 
je mógł także wykonywać nowy 
podmiot, jakim będzie agencja wy-
konawcza. Otrzyma ona osobowość 
prawną, a podstawą jej gospodarki 
finansowej będzie roczny plan finan-
sowy, obejmujący w szczególności: 
przychody (w tym dotacje z budże-
tu państwa), koszty i wynik finanso-
wy. Agencja wykonawcza będzie 
miała ograniczoną samodzielność 
w zakresie zaciągania zobowiązań, 
których poziom nie może przekro-
czyć 30 proc. planowanych na dany 
rok przychodów. 

Radykalnej poprawie przejrzystości 
sektora finansów publicznych ma 
również służyć likwidacja rachunków 
dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych oraz funduszy motywa-
cyjnych, które zaczęły przejmować 
rolę nieistniejących już środków 
specjalnych. Przewidziano także li-
kwidację samorządowych funduszy 
celowych: powiatowych, gminnych 
i wojewódzkich oraz włączenie ich 
przychodów do budżetów tych 
jednostek. Państwowym funduszom 
celowym projekt ustawy odbiera 
osobowość prawną. 

Budżet państwa będzie zawierał kolej-
ne elementy wprowadzające budżet 
zadaniowy. Oznacza to m.in., sporzą-
dzanie planu wydatków na konkretne 
zadnia. W sprawozdaniu z wykonania 
budżetu państwa znajdą się nowe in-
formacje o wykonaniu zadań w ra-
mach planowanych wydatków. 

Aby zapewnić rygorystyczną kon-
trolę wydatków publicznych audyt 
zewnętrzny będzie funkcjonował na 
takich samych zasadach jak w sekto-
rze prywatnym. Zwiększenie nadzoru 
powinno przyczynić się do skutecz-
niejszego wydatkowania środków 
publicznych. Zgodnie z projektem 
ustawy, zbiorcze wyniki tego audytu 
będą obowiązkowo przedkładane 
Sejmowi. Wzmocniony zostanie 
audyt wewnętrzny, czyli system 
wewnętrznej kontroli, w całej admi-
nistracji państwowej. 

Reforma przewiduje również za-
ostrzenie norm oszczędnościowych, 

gdy dług publiczny przekroczy 55 
proc., ale nie osiągnie więcej niż 60 
proc. rocznego PKB. Uruchomione 
zostaną wówczas nowe procedury 
oszczędnościowe. Oznaczać to bę-
dzie, że Rada Ministrów w projekcie 
ustawy budżetowej na następny rok 
nie uwzględni wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej. 

W przypadku, gdy dług publiczny bę-
dzie równy lub przekroczy 60 proc. 
rocznego PKB, rząd będzie musiał 
przedstawić m.in. program sanacyjny, 
w którym uwzględnione będą niższe 
wydatki i rozchody sektora finansów 
publicznych. 

Projekt ustawy zakłada także wpro-
wadzenie rozwiązań sprzyjających 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
finansowej przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Przede wszystkim 
skonstruowano dla nich tzw. wskaźnik 
zadłużenia, na podstawie którego 
będą one spłacać zobowiązania. 
Wskaźnik będzie ustalany indywi-
dualnie dla każdej z nich. W efekcie 
samorządy o dużym potencjale 
rozwojowym będą mogły zaciągać 
nawet znaczne zobowiązania. Z kolei 
samorządy, których dochody są 
obciążone znacznymi spłatami, będą 
musiały zachować dużą ostrożność 
przy zaciąganiu nowych kredytów 
i pożyczek. Jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązano do sto-
sowania zasady zrównoważonego 
budżetu. Jednoznacznie sprecyzo-
wano, z jakich elementów powinno 
się składać sprawozdanie z wykonania 
budżetu jednostki. 

W projekcie ustawy doprecyzowano 
także przepisy dotyczące budżetu 
i uchwały budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego. Uchwała 
ta będzie się składać z budżetu, czyli 
planu dochodów i wydatków oraz 
planu przychodów i rozchodów, 
a także przepisów regulacyjnych, 
a wśród nich m.in. upoważnienia 
dla zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego do zaciągania zobo-
wiązań. Obowiązek wykazywania 
przez jednostki samorządu prognozy 
wydatków na programy wieloletnie 
wydłużono z obecnych 3 lat do 
faktycznej daty realizacji programu. 
Wprowadzono zasadę, że samorząd 
nie może uchwalić budżetu, w któ-
rym planowane wydatki bieżące 
będą wyższe niż planowane dochody 
bieżące, powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne 
środki. 

Rząd zatwierdził również projekt usta-
wy o przepisach wprowadzających 
ustawę o finansach publicznych.

Projekt ustawy określa sposób 
przeprowadzenia drugiego etapu re-
formy finansów publicznych. Nowe 
przepisy dotyczą zmian w funkcjo-
nowaniu i organizacji m.in. funduszy 
celowych, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Zmiany 
mają zwiększyć skuteczność gospo-
darowania środkami publicznymi. 

Zgodnie z pro-
j ek t owa n y m i 
rozwiązaniami, 
do końca 2008 r. 
niektóre fundusze 
celowe, takie jak 
wojewódzkie, po-
wiatowe i gminne 
fundusze ochro-
ny środowiska 
i  go s p o d a rk i 
wodnej zostaną 
zl ikwidowane. 
Część zostanie 
połączona (np. 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych 
w Fundusz Pracy oraz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych) bądź 
przekształcona w państwowe fundusze 
celowe, jak np. Fundusz Kolejowy 
i Fundusz Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników 

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pozostaną 
państwowymi funduszami celowymi, 
ale stracą osobowość prawną. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 
otrzymać status państwowej jednostki 
budżetowej, tzn. będzie finansowany 
bezpośrednio z budżetu państwa, 
a uzyskiwane dochody zasilą finanse 
państwowe. Dotychczasowe organy 
ZUS ulegną likwidacji, a jego pracami 
będzie kierować prezes. Zarówno 
prezesa Zakładu, jak i jego zastępców 
(najwyżej czterech), będzie powoływać 
szef rządu spośród osób należących do 
państwowego zasobu kadrowego. 

Zgodnie z projektem ustawy, państwo-
wą jednostką budżetową zostanie rów-
nież Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Struktura KRUS zostanie 
uproszczona poprzez likwidację fun-
duszu prewencji i rehabilitacji. Zadania 
zlikwidowanych funduszy przejmie 
istniejący w ramach Kasy fundusz 
składkowy. 

Od 2008 r. państwowe agencje, 

np. Agencja Mienia Wojskowego, 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, 
Agencja Rynku Rolnego, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa staną się agencjami 
wykonawczymi. Oznacza to, że 
podstawą ich gospodarki finanso-
wej będzie roczny plan finansowy, 
obejmujący w szczególności : 
przychody (m.in. dotacje z budżetu 
państwa), koszty i wynik finansowy. 
Agencje wykonawcze będą mo-
gły zaciągać zobowiązania do 30 
proc. planowanych na dany rok 
przychodów. 

Ponadto od 30 czerwca przyszłego 
roku zostaną zlikwidowane fundu-
sze motywacyjne, które gromadzą 
dochody pochodzące z przepadku 
rzeczy lub korzyści majątkowych 
pochodzących z ujawnienia prze-
stępstw i wykroczeń skarbowych 
oraz przeciw mieniu. 

Przepisy projektowanej ustawy 
o finansach publicznych dotyczą-
ce, sprawozdań rocznych z wy-
konania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego, zostaną 
zastosowane po raz pierwszy przy 
podsumowaniu 2008 r. Natomiast 
rozwiązania dotyczące opracowa-
nia projektów uchwał budżetowych 
jednostek samorządu terytorialne-
go zaczną obowiązywać w 2009 r. 
poinformowało Centrum Informa-
cyjne Rządu.

dar
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Ważne dla nasielskich strażaków

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROGRAMU  
„OSP–2007”
W związku z przesunięciem daty posiedzenia Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z 3 września 2007 r. na 10 września 2007 r., wszelkie 
informacje na temat dofinansowania przez Województwo Mazowieckie 
zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
ramach programu „OSP – 2007”, będą dostępne dla zainteresowanych 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego po podjęciu Uchwały przez Sejmik.

Nowe możliwości
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mło-

dzieży i po raz kolejny rozszerzył swoją ofertę edukacyjną. Od 3 września część 
uczniów ZSZ rozpoczęła naukę w nowym liceum ogólnokształcącym. O tym, jak 
zatrzymać młodzież w Nasielsku, rozmawiamy z Grzegorzem Duchnowskim, dy-
rektorem ZSZ.

wyrównawcze. Będą to zajęcia 
dotyczące przedmiotów matural-
nych. Szczególne miejsce wśród 
nich zajmie matematyka, jako 
przedmiot obowiązkowy. Zajęcia 
dodatkowe będziemy prowadzić 
również z języka polskiego i infor-
matyki. Nie zapomnieliśmy także 
o sportowcach. 

Nowy kierunek kształcenia w ZSZ 
to także zmiany kadrze nauczy-
cielskiej?

Kadra zostaje ta sama. Mamy 
wykwalifikowanych nauczycieli, 
którzy uczą przedmiotów ogól-
nokształcących oraz nauczycieli 
od przedmiotów zawodowych. Nie 
było potrzeby zatrudniania nowej 
kadry. Bazuję na kadrze doświad-
czonej, sprawdzonej i odpowiednio 
przygotowanej do swojej pracy.

Pana placówka obecnie dyspo-
nuje szeroką ofertą dydaktyczną 
skierowaną dla tych, którzy chcą 
uczyć się w liceum, technikum  
i również w zasadniczej szkole 
zawodowej. Co jeszcze chciałby 
Pan zmienić, aby ta oferta była 
jeszcze atrakcyjniejsza?

Ktoś, kto przygląda się rozwojowi 
tej szkoły zauważył na pewno wiele 
zmian, jakie w niej zaszły. Zaczynali-

śmy od szkoły zawodowej, w której 
z biegiem czasu otworzyliśmy 
nowe kierunki. Następnie powstało 
technikum ekonomiczne i han-
dlowe, potem liceum profilowane 
o dwóch specjalnościach. Uzu-
pełnieniem tej oferty edukacyjnej 
było otwarcie liceum ogólno-
kształcącego. Od wielu lat nosiłem 
się z zamiarem otwarcia tego typu 
szkoły, aż wkońcu się udało. Uwa-
żam, że ta oferta jest wystarczająca 
na dzień dzisiejszy. Myślę jeszcze  
o l iceum uzupełniającym dla 
uczniów szkół zawodowych. Mar-
twi mnie jednak fakt, że młodzież 
wyjeżdża z Nasielska, wybierając 
naukę w innych szkołach. Sądzę, że 
oferta Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku jest atrakcyjniejsza od 
wielu innych placówek w okolicz-
nych miejscowościach. Bacznie 
przyglądam się temu, co się dzieje 
na rynku. Być może niedługo w ZSZ 
otworzymy nowe specjalności ,  za-
równo w technikum, jak i w liceum 
profilowanym. Nie chcemy kształcić 
dla samego kształcenia, ale po to by 
dać młodym ludziom odpowiednie 
przygotowanie zawodowe oraz 
możliwości rozwoju w wymarzo-
nych uczelniach wyższych.

Rozmawiała  
Katarzyna Ziemiecka

Część młodzieży Zespołu Szkół 
Z a w o d o w y c h  w  N a s i e l s k u 
rozpoczęła naukę w liceum 
ogólnokształcącym. Ilu uczniów 
będzie kształciło się na nowym 
kierunku?

Z nowym rokiem szkolnym na 
bazie Zespołu Szkół Zawodowych 
zaczęło funkcjonować Liceum 
Ogólnokształcące. Zgodnie z pla-
nami otworzyliśmy jedną klasę L.O. 
o kierunku lingwistycznym. Rada 
Powiatu, uchwaliła, że w każdym 
oddziale ma być co najmniej 29 
uczniów. Mimo tego, że kandydatów 
do nowego L.O. było znacznie wię-
cej, utworzyliśmy klasę 29 osobową. 
Ocenialiśmy kandydatów według 
kryteriów, które obowiązują przy 
naborze do klas pierwszych. 

Jak będzie wyglądała nauka w tej 
klasie, przygotowano jakieś zmia-
ny w programie nauczania?

Nauka w tej klasie będzie wyglądała 
podobnie, jak w innych klasach 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Nasielsku, np. w Liceum Profilo-
wanym, Technikum Handlowym czy 
Ekonomicznym. Z tym wyjątkiem, 
że w Liceum Ogólnokształcącym 
będą tylko przedmioty ogólno-
kształcące, ale niektóre w większym 
wymiarze godzin niż w pozostałych 
typach szkół. Uczniowie L.O. będą 
uczyć się języka angielskiego z pro-
gramem rozszerzonym oraz języka 
francuskiego.

Czy dla młodzieży z nowego L.O. 
przewiduje się wprowadzenie  
dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych?

Możliwości zorganizowania zajęć 
pozalekcyjnych w tym roku szkol-
nym jest wiele. Będą mogli z nich 
skorzystać uczniowie wszystkich 
kierunków kształcenia. Oby udało 
się w nie zaangażować jak najwięk-
szą grupę młodzieży. Do końca 
tego roku szkolnego planujemy 
wykorzystać środki na działania 

Uwaga, chodzą! 
Zajrzą do każdego domu 
w gminie i sprawdzą 
umowy.

Komisja do spraw utrzymania 
czystości ruszyła w teren i ostro 
wzięła się do roboty. Przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego, Policji 
i Zarządu Gospodarki Komunal-
nej i  Mieszkaniowej żądają od 
mieszkańców okazania umów 
na wywóz nieczystości. Za brak 
aktualnego dokumentu, zgodnie 
z kodeksem wykroczeń, grozi 
kara pieniężna w wysokości 250 
złotych. 

Komisja nie ma z góry ustalone-
go planu kontroli, działa wyryw-

kowo. W Nasielsku odwiedzili już 
niektórych mieszkańców ulicy 
Kościuszki. Byli również w Bor-
kowie i  Kędzierzawicach oraz 

w Pieścirogach przy ul. Makowej 
i Diamentowej. 

Mieszkańcy, niezadowoleni z nie-
zapowiedzianej wizyty członków  
komisji ,  powinni zapoznać się 
z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Jeden z jej 
artykułów mówi wyraźnie: Wła-
ściciele mieszkań zobowiązani są 
do udokumentowania korzystania 
z usług wykonywanych przez zakład 
będący gminną jednostką organi-
zacyjną lub podmiot posiadający 
zezwolenie na wykonywanie usług 
usuwania odpadów komunalnych 
przez okazanie umowy i dowodów 
płacenia za usługi lub okazanie, na 
żądanie wójta, burmistrza lub prezy-

denta miasta, dowodów płacenia za 
składowanie odpadów na składowi-
skach odpadów komunalnych.

dar
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POLICYJNAfot. D. Panasiuk

Nr telefonu 112 
Nowe przepisy zobowiązują dostaw-
ców usług telekomunikacyjnych do 
zapewnienia kierowania połączeń z 
numerem alarmowym 112 do cen-
trum powiadamiania ratunkowego 
albo innych numerów alarmowych 
do właściwych terytorialnie jed-
nostek powołanych do niesienia 
pomocy. Pozwolą również na 
szybką identyfikację miejsca, z 
którego wykonano połączenie. W 
przypadku telefonu stacjonarnego 
będzie to adres zainstalowania te-
lefonu, natomiast przy połączeniu 
wykonanym z telefonu komórko-
wego operator poda geograficzne 
położenie numeru.

Rządowy projekt  zmienionej 
ustawy Prawo telekomunikacyjne 
oraz o Państwowym Ratownictwie 

M e d y c z ny m  z a k ł a d a 
utworzenie systemu, w 
którym będą gromadzo-
ne wszystkie połączenia 
z numerami alarmowymi. 
Będzie nim zarządzał 
prezes UKE. Dane te będą 
udostępniane centrom 
powiadamiania ratunko-
wego oraz służbom ratun-
kowym. Do końca 2010 r., 
czyli do czasu zakończe-
nia prac przy tworzeniu 
centrów powiadamiania 
ratunkowego, z systemu 
będą mogły korzystać 
podmioty, którym woje-
wodowie powierzą wy-
konywanie tych zadań. 

dar

Zbrodnia i szybka kara
Przyspieszenie postę-

powań sądowych, 
usprawnienie procedur 
związanych z wykonywa-
niem kar oraz zmniejsze-
nie kosztów wykonania 
kar zakłada nowelizacja 
kodeksu karnego wyko-
nawczego. Dokument 
został już przyjęty przez 
Radę Ministrów, 
Centrum Informacyjne Rządu, 
odnosząc się do projektu, poin-
formowało: „projekt przewiduje, 
że skazany będzie mógł zaskarżać 
tylko najważniejsze orzeczenia do-
tyczące swojej osoby, np. kwestie 
związane z wykonaniem wyroku 
sądu o pozbawieniu wolności. 
Usprawnieniu postępowania służyć 
będzie m.in. zasada rozpoznawania 
spraw bez udziału stron oraz przepis 
umożliwiający dokonywanie nie-
których czynności przez referen-
darzy sądowych. Zaproponowane 

zmiany wpłyną na zmniejszenie 
przewlekłości postępowań wyko-
nawczych prowadzonych przez 
sądy. Nowe przepisy określają, że 
postanowienia wydawane w postę-
powaniu wykonawczym staną się 
wykonalne z chwilą ich wydania, 
nie zaś uprawomocnienia, jak to 
jest dotychczas”.

Na tym nie koniec. Zmiany obejmą 
również system wykonywania kary 
ograniczenia wolności. Jej wykony-

wanie może się odbywać również 
w dni ustawowo wolne od pracy. 
Zredukowane zostaną administracyj-
ne czynności związane z organizacją 
i dokumentacją przebiegu pracy, ja-
kie wypełniać musi podmiot, który 
chce zatrudnić więźniów. Ponadto 
koszty ubezpieczenia skazanych od 
następstw nieszczęśliwych wypad-
ków ponosić będzie Skarb Państwa. 
Zwiększy się także liczba miejsc 
pracy, w których skazani mogą od-
bywać karę. Władze samorządowe 
będą mogły kierować skazanych 
np. do pracy w ośrodkach opieki 
społecznej, spółkach prawa handlo-
wego, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii czy organizacjach 
charytatywnych.

Nowe przepisy wzmacniają rolę 
sądowego kuratora zawodowego, 
który odciąży sąd od niektórych 
czynności związanych z postępo-
waniem wykonawczym. Kurator bę-

dzie organizował pracę skazanych, 
wskazywał rodzaj, miejsce oraz 
termin jej rozpoczęcia. Będzie także 
utrzymywał stały kontakt z podmio-
tami zatrudniającymi skazanych oraz 
pouczał skazanych o konsekwen-
cjach wynikających z uchylenia się 
od jej wykonywania.

Ściąganiem grzywien sądowych 
i opłat karnych zajmować ma się 
urząd skarbowy, a nie komornik, jak 
to jest do tej pory. Takie rozwiązanie 

jest korzystne dla Skarbu Państwa, 
ponieważ z przeprowadzonych analiz 
wynika, że skuteczność ściągalności 
grzywien przez komorników jest 
niska i mało skuteczna. Natomiast 
organy skarbowe mają większy 
dostęp do informacji o statusie ma-
jątkowym obywateli, w tym również 
osób skazanych prawomocnymi 
wyrokami. Kwestia ustalenia przez 
urząd celowości zarządzonej egze-
kucji lub ustalenia majątku dłużnika, 
sprowadzi się więc w gruncie rzeczy 
do sprawdzenia informacji, którą 
organy podatkowe już mają.

Zmiany przewidują ponadto rezy-
gnację z możliwości odraczania kary 
grzywny. Poprawi to ściągalność za-
sądzonych przez sąd kar pieniężnych, 
które mogą być również rozłożone na 
raty. Decyzję w tej sprawie będą podej-
mować urzędy skarbowe. Sąd będzie 
miał jednak możliwość kontroli takich 
postanowień.

Doprecyzowano również prze-
pis  dotyczący prawa wstępu 
rzecznika praw obywatelskich 
– w każdym czasie i bez ogra-
niczeń – do zakładów karnych, 
aresztów ś ledczych i  innych 
miejsc, w których przebywają 
osoby pozbawione wolności . 
Takie same uprawnienia będą 
mieć prokuratorzy wykonujący 
czynności należące do zakresu 
ich działania. 

dar 

Strażak 
czysty 
jak łza

Rząd przygotował 
nową ustawę o Pań-

stwowej Straży Pożarnej. 
Projekt nowelizacji wpro-
wadza przepisy, które 
pozwolą ograniczyć 
występowanie praktyk 
korupcyjnych w Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
(PSP).

Nowe prawo przewiduje ogra-
niczenie swobody prowadzenia 
działalności zarobkowej strażaka 
poza służbą. Zgodę na dodatkową 
pracę będzie wydawać jego prze-
łożony. Ponadto strażacy, wzorem 
policjantów, raz do roku będą 
składać oświadczenia majątkowe. 
Pracownicy PSP zostaną zobo-
wiązani również do informowana 
przełożonych o podjęciu przez 
współmałżonków pracy w fir-
mach dostarczających produkty 
bądź świadczących usługi na 
rzecz straży Państwowej Straży 
Pożarnej.

 

Zmiany dotyczą również za-
sad wynagradzania strażaków. 
Wprowadzony zostanie dodatek 
motywacyjny, który będzie usta-
lany kwotowo na czas określony. 
Warunkiem przyznania tego do-
datku będzie wykonywanie zadań 
służbowych wykraczających poza 
zakres obowiązków na zajmowa-
nym stanowisku. Z kolei prawo do 
nagrody rocznej będzie przysługi-
wać strażakowi, który przepracował 
w ciągu roku kalendarzowego, co 
najmniej sześć miesięcy. Warunek 
ten nie obowiązuje m.in. w razie 
korzystania z urlopu wychowaw-
czego czy też przejścia na rentę 
lub emeryturę. Nagrody uznanio-
we nie będą wliczane do przecięt-
nego uposażenia strażaka.

dar 

fot. D. Panasiuk

W nocy z 22/23 sierpnia w  Lorcinie 
nieznani sprawcy skradli dwa okna z 
nowo wybudowanego budynku 
mieszkalnego na szkodę Dariusza Ż. 

24 sierpnia w Cegielni Puckiej doszło 
do wypadku drogowego, w którym 
uczestniczyły samochody Ford 
Modeo i Ford Transit. W wyniku tego 
zdarzenia obrażeń doznali pasażero-
wie obu tych samochodów.

27 sierpnia w Nowych Pieścirogach 
Marcin W. kierował rowerem po spo-
życiu alkoholu 0,73 mg/l.

27 sierpnia w Nunie Albert K. naruszył 
nietykalność funkcjonariusza Policji 
uderzając go w twarz.

W nocy z 2 na 3 września w Nasiel-
sku, przy ul. Krętej, nieznani sprawcy 
z niezabezpieczonego garażu i samo-
chodu skradli radioodtwarzacz marki 
Pionier na szkodę Dariusza L.

3 września w Borkowie skradziono 
rower górski na szkodę Teresy S.

Bezpiecznie 
do szkoły 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego startuje akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły” organizowana przez 
Policję, Straż Miejską i Żandarmerię 
Wojskową. Podobnie jak w latach ubie-
głych, w pierwszych dniach września przed 
szkołami służbę pełnią policjanci, dbając 
o bezpieczeństwo najmłodszych, może 
rozkojarzonych jeszcze wakacjami. 
Z policyjnych statystyk wynika, że 
w pierwszych dniach roku szkolnego 
odnotowuje się wzrost wypadków i kolizji 
z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie 
w okolicach szkół. Dlatego tak ważne jest 
każde przedsięwzięcie mające zapewnić 
bezpieczeństwo najmłodszym. 
Wspólnie z Kuratorium Oświaty prze-
prowadzone zostaną zajęcia, podczas 
których stołeczni policjanci jeszcze raz 
przypomną o podstawowych zasadach 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym. Przy placówkach szkolnych, gdzie 
dochodzi do największej liczby wypadków, 
wystawione zostaną specjalne posterun-
ki, które umożliwią dzieciom bezpieczne 
dotarcie na zajęcia i powrót do domu. 
Policjanci drogówki sprawdzą właściwe 
oznaczenie rejonów przyszkolnych. 
Apelujemy do kierowców, którzy w najbliż-
szych dniach znajdą się w pobliżu szkół, 
aby zachowali szczególną ostrożność. 
Przypominamy o obowiązku jazdy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz konieczności stosowania się do 
poleceń wydawanych przez osoby kie-
rujące ruchem. 
Zwróćmy szczególną uwagę na najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego, aby 
bezpiecznie i szczęśliwie mogli rozpocząć 
rok szkolny.

ak/ij (KPP Nowy Dwór Maz.)



57–20 września AKTUALNOŚCI

fot. M. Stamirowski

Węgiel bez kolejek
Robi się coraz zimniej, 

czas więc już pomyśleć 
o kupnie węgla. Paniki 
nie ma. W Nasielsku, na 
lokalnych składowiskach 
opału nie brakuje. Kto ma 
jednak ciężarówkę z przy-
czepą i chce kupić taniej 
większą ilość i jeszcze na 
tym zarobić, powinien 
udać się do bezpośrednio 
do kopalni. Warto przed wy-
jazdem wiedzieć, że trochę 
się zmieniło. Teraz bowiem 
obowiązuje „system sprze-
daży awizowej”. 
Kompania Węglowa poinformowała 

drobnych odbiorców, że już od tego 
miesiąca, w niektórych kopalniach 
obowiązują nowe zasady sprzedaży 
węgla. Żeby bez problemu i spokojnie 
kupić opał, należy wcześniej umówić 
się z działem handlowym kopalni na 

dokładnie określony dzień odbioru 
towaru. Kto tego nie zrobi – wróci do 
domu z kwitkiem

W ten właśnie sposób kopalnie chcą 
rozwiązać problem wielokilometro-
wych kolejek. Wszyscy dokładnie 
znamy ten widok, kiedy jesienią i zimą 
przed kopalniami kierowcy z całej Polski 
czekają na załadunek nawet kilka dni.

O problemie tym, każdego roku, infor-
mują media, a pojawia się on zawsze 
w sezonie grzewczym.

Przedstawiciele Kompanii są przekona-
ni, że nowy system sprzedaży usprawni 
odbiór węgla, zarówno indywidual-

nym klientom, jak i firmom, wykorzy-
stującym w tym celu własny transport. 
Sprzedaż „na zapisy” rozpocznie się 
najwcześniej w tych kopalniach, przed 
którymi były dotychczas największe 
kolejki. 

Od poniedziałku można się zapisywać 
na kupno węgla z Zakładu Górnicze-
go Piekary. 24 września rozpocznie 
się „awizacja” w bytomskiej kopalni 
„Centrum”, która należy do kopalni 
„Bobrek-Centrum”. 

Stopniowo na nowy system sprzedaży 
przejdą też inne kopalnie: „Ziemowit” 
w Lędzinach, „Piast” w Bieruniu 
i „Chwałowice” w Rybniku. Przedsię-
biorstwa te wydobywają węgiel, który 
jest najczęściej i najchętniej kupowany 
przez właścicieli domów jednorodzin-
nych. 

Biuro prasowe Kompanii poinformo-
wało, że firmy, zaopatrujące się w wę-

giel w kopalniach, w których zostanie 
wprowadzony jest system awizacji, 
będą musiały wcześniej zarezerwować 
sobie termin odbioru w Internecie. 
Klienci indywidualni, płacący gotów-
ką, oraz osoby odbierające deputaty 
węglowe, będą musiały umówić się 
telefonicznie, ale tylko na konkretny 
dzień, a nie na godzinę załadunku. 

Spółka wprowadza udogodnienia, 
bo jak podkreślają jej przedstawiciele, 
zależy jej na rynku drobnych odbior-
ców. Nic w tym dziwnego - sprzedaż 
dla tych odbiorców wynosi kilka 
milionów ton rocznie.

dar

Gaz goni benzynę
Jeszcze się opłaca, ale z każdym 
rokiem coraz mniej. Instalacje 
gazowe drożeją, gaz też. Za-
radni i oszczędni właściciele 
samochodów napędzanych 
gazem płynnym nie śpią już 
spokojnie. Sen z powiek spę-
dzają im mało optymistyczne 
informacje, że prawdopodob-
nie jeszcze w tym roku, a już 
na pewno w przyszłym, lotne 
paliwo znacznie zdrożeje. 

Przedsmak podwyżek mają już 
za sobą – w ostatnich czterech 
miesiącach ceny gazu wzrosły 
o blisko 15 procent.

Średnia cena jednego litra au-
togazu na krajowych stacjach 
paliw przekroczyła już 2 złote 10 
groszy. 

W tym wypadku, znawcy rynku 
paliwowego mówią jednym głosem 
– na tym nie koniec, będzie jeszcze 
drożej. Ich zdaniem, największy 
wpływ na sytuację krajową ma sys-

tematycznie drożejący import tego 
surowca zza wschodniej granicy. 
Blisko trzy czwarte sprowadzanego 
prze Polskę gazu płynnego po-
chodzi z krajów byłego Związku 
Radzieckiego. Importujemy gaz 
nawet z Kazachstanu. 

dar

Łatwiejsze życie inwestorów
Rozszerzony 

został  wy-
kaz (katalog) 
inwestycji pu-
blicznych i pry-
watnych, które 
nie będą pod-
legać obowiąz-
kowi uzyskania 
tzw. decyzji śro-
dowiskowych. 
Niewątpl iwie 
usprawni to proces inwe-
stycyjny, ponieważ usunię-
te zostaną zbędne bariery 
administracyjne.
Rozporządzenie w tej sprawie, przy-
gotowane przez resort środowiska, 
przyjęła Rada Ministrów.

Zaproponowane zmiany dotyczą 
m.in. niektórych instalacji radio-
komunikacyjnych,  remontów 
i modernizacji dróg publicznych 
oraz linii kolejowych wraz z całą 
infrastrukturą kolejową wchodzącą 
w skład transeuropejskich systemów 
kolejowych. 

Raport o oddziaływaniu na śro-
dowisko będzie wymagany przy 
poszukiwaniu i eksploatowaniu 
rud pierwiastków promienio-
t w ó rc z y c h  b e z  w z g l ę d u  n a 
przyjętą technikę i lokalizację 
przedsięwzięcia. Będzie też opra-
cowywany przy budowie instalacji 
do podziemnego magazynowania 
gazów łatwopalnych o pojemności 
powyżej 20 m/3, o ile nie kolidu-
je to z innymi przepisami, a także 
składowisk odpadów o całkowitej 
pojemności przekraczającej 25 
tys. ton.

dar

R  E  K  L  A  M  A

fot. D. Panasiuk
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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

Co należy wiedzieć podejmując decyzję 
o rozwodzie
Jeżeli między małżon-

kami nastąpił trwały 
i zupełny rozkład poży-
cia, każdy z małżonków 
może żądać, ażeby sąd 
rozwiązał małżeństwo 
przez rozwód. Orzekając 
rozwód, sąd orzeka także, 
czy i który z małżonków 
ponosi winę rozkładu po-
życia. Jednakże na zgod-
ne żądanie małżonków 
sąd zaniecha orzekania 
o winie. W tym wypadku 
następują skutki takie, 
jak gdyby żaden z mał-
żonków nie ponosił winy. 
Mimo zupełnego i trwałego roz-
kładu pożycia rozwód nie jest 
dopuszczalny, jeżeli wskutek niego 
miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków albo 
jeżeli z innych względów orzeczenie 
rozwodu byłoby sprzeczne z zasa-
dami współżycia społecznego. 

W wyroku rozwodowym sąd wi-
nien kompleksowo rozstrzygnąć 
o ważniejszych sprawach rodzin-
nych. W więc w wyroku takim sąd 
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej 
nad wspólnym dzieckiem ma-
łoletnim stron. Orzeka, w jakiej 
wysokości każdy z małżonków 
obowiązany jest do ponoszenia 
kosztów utrzymania i wychowa-
nia dziecka (alimenty). Sąd może 
powierzyć wykonywanie władzy 
jednemu z rodziców, ograniczając 

władzę rodzicielską drugiego do 
określonych obowiązków i upraw-
nień w stosunku do dziecka. 

W ramach kompleksowych roz-
strzygnięć sąd w wyroku rozwo-
dowym, gdy małżonkowie zaj-
mują wspólne mieszkanie, orzeka 
o sposobie korzystania z tego 
mieszkania przez czas wspólnego 
w nim zamieszkiwania po rozwo-
dzie. W wyjątkowych wypadkach 
można domagać się w pozwie 
eksmisji drugiego małżonka, jeżeli 
swym rażąco nagannym postę-
powaniem uniemożliwia wspólne 
zamieszkiwanie. 

Dużym udogodnieniem dla roz-
wodzących się stron jest możli-
wość zgłoszenia w pozwie o roz-
wód lub w toku procesu wniosku 
o podział majątku wspólnego. Sąd 
uwzględni taki wniosek, jeżeli 
przeprowadzenie podziału majątku 
stron nie spowoduje nadmiernego 
przedłużenia procesu. Można też 
zgłosić podział wspólnego miesz-
kania (jeżeli nadaje się ono do po-
działu) albo wniosek o przyznanie 
mieszkania jednemu z małżon-
ków, jeżeli drugi małżonek wyraża 
zgodę na jego opuszczenie bez 
dostarczenia lokalu zamiennego 
i  pomieszczenia zastępczego, 
o ile podział bądź jego przyznanie 
jednemu z małżonków są możliwe. 
Sąd uwzględni taki wniosek tylko 
za zgodą obu stron.

Można też w pozwie o rozwód 
dochodzić alimentów od drugiego 
małżonka. Między rozwiedzionymi 
małżonkami istnieje obowiązek ali-
mentacyjny, jeżeli żaden z nich nie 
ponosi winy rozkładu pożycia bądź 
też gdy sąd zaniechał orzekania o wi-
nie, a także gdy rozwód orzeczono 
z winy obojga małżonków. Alimenty 
przysługują, gdy uprawniony do nich 
małżonek znajduje się w niedostatku. 
Jeżeli natomiast orzeczono rozwód 
z wyłącznej winy jednego z małżon-
ków, roszczenie alimentacyjne może 
przysługiwać tylko drugiemu z nich, 
gdy rozwód pociąga za sobą istotne 
pogorszenie sytuacji materialnej 
małżonka niewinnego.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód 
należy wskazać na okoliczność, 
że faktycznie między małżonkami 
nastąpił trwały i zupełny rozkład 
pożycia małżeńskiego, a w szcze-
gólności, że zostały zerwane łą-
czące małżonków więzi duchowe, 
gospodarcze i fizyczne. Konieczne 
jest oświadczenie co do liczby, 
wieku i płci dzieci, stosunków ma-
jątkowych i zarobkowych oraz czy 
i jaką umowę strony zawierały.

Od pozwu o rozwód pobiera się 
stały wpis w wysokości 600 zł. 
W przypadku trudności z jego 
uiszczeniem można zwrócić się 
do sądu o zwolnienie z ponoszenia 
kosztów sądowych. 

Marek Rączka

Sposoby zniesienia współwłasności
Własność tej samej 

rzeczy może przy-
sługiwać niepodzielnie 
kilku osobom. Taką insty-
tucję określaną mianem 
współwłasności przewi-
duje w art. 195 Kodeks 
cywilny. Niestety w wie-
lu przypadkach współ-
własność uniemożliwia 
pełne korzystanie z jed-
nej rzeczy kilku osobom 
jednocześnie. Nadto na 
tle wykonywania współ-
własności jednej rzeczy 
może powstać spór po-
między poszczególnymi 
współwłaśc ic ie lami . 
Wówczas właściwym 
rozwiązaniem staje się 
zniesienie stanu współ-
własności.
Wyróżnia się dwa tryby zniesienia 
współwłasności: umowny i sądo-
wy. Tryb umowny wystąpi, jeżeli 
strony porozumieją się między 
sobą co do samego faktu, jak 
i sposobu zniesienia współwła-
sności. Dopiero w braku porozu-
mienia między współwłaścicielami 
należy skorzystać z drogi sądowej. 
Dokonanie zniesienia współwła-
sności na drodze sądowej nastę-
puje w wyniku postanowienia wy-
danego przez sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Cała procedura 
zniesienia współwłasności odbywa 
się zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego. 

W ramach trybu umownego i są-

dowego występują trzy sposoby 
zniesienia współwłasności: podział 
rzeczy wspólnej, przyznanie rze-
czy jednemu współwłaścicielowi 
z obowiązkiem spłaty pozostałych 
oraz sprzedaż rzeczy wspólnej. 

Preferowany i jednocześnie wy-
mieniany na pierwszym miejscu 
przez ustawodawcę sposób znie-
sienia współwłasności stanowi 
fizyczny podział rzeczy. Oczywi-
ście będzie on miał zastosowanie 
przy rzeczach podzielnych (np. 
przy podziale nieruchomości 
gruntowej, podziale wspólnego 
opału). Podział ten nie jest jednak 
możliwy, jeżeli byłby on sprzeczny 
z przepisami kodeksu cywilnego 
lub ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem rzeczy albo po-
ciągałby za sobą istotną zmianę 
rzeczy lub znaczne zmniejszenie 
jej wartości. Niedopuszczalny jest 
podział nieruchomości także, gdy 
jest on niezgodny z ustaleniami 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

W sytuacji niemożności dokona-
nia podziału rzeczy wspólnej ma 
miejsce przyznanie w całości rze-
czy wspólnej jednemu ze współ-
właścicieli na wyłączną własność. 
Po stronie osoby, której przyznano 
własność rzeczy wspólnej istnieje 
obowiązek spłaty pozostałych 
współwłaścicieli. Termin i sposób 
uiszczenia spłat zostaje określony 
przez sąd. W razie rozłożenia spłat 
na raty terminy ich uiszczenia nie 

mogą łącznie przekraczać dziesię-
ciu lat. Przy umownym zniesieniu 
współwłasności  kwest ię  spłat 
regulują sami współwłaściciele. 
W sytuacji przyznania rzeczy na 
wyłączną własność jednemu ze 
współwłaścicieli sąd nakłania do 
zgodnego wniosku co do osoby, 
której zostanie przyznana dana 
rzecz. W razie jego braku sąd orze-
ka stosownie do okoliczności. 

Ostatnim rodzajem zniesienia 
współwłasności jest sprzedaż rze-
czy wspólnej i podział uzyskanej 
ceny w zależności od wielkości 
udziałów przypadających współ-
właścicielom. Przy sądownym 
zniesieniu współwłasności sprze-
daż rzeczy następuje na podstawie 
przepisów kodeksu postępowania 
cywi lnego,  a  więc w drodze 
licytacji, takiej jaka ma miejsce 
w postępowaniu egzekucyjnym. 
Jeżeli sprzedaży dokonują sami 
współwłaściciele musi ona być 
zgodna z przepisami kodeksu 
cywilnego. 

Opłaty sądowe dotyczące zniesie-
nia współwłasności reguluje ustawa 
o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych. Od wniosku o znie-
sienie współwłasności pobierana 
jest  opłata sta ła w wysokości 
1000 zł. Zostaje ona zmniejszona 
do kwoty 300 zł w przypadku 
zgodnego projektu zniesienia 
współwłasności.

Marek Rączka
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Wcześniejsze emerytury 
i koncert życzeń
Wydłużone zostały 

o rok zasady obo-
wiązujące przy przecho-
dzeniu na wcześniejsze 
emerytury. „Będzie to 
kosztować kil-
ka miliardów 
złotych i bę-
dzie to rozło-
żone na wiele 
lat” -  poin-
f o r m o w a ł o 
ministerstwo 
pracy i polity-
ki społecznej.
Rząd zawarł poro-
zumienie z NSZZ 
„Solidarność”, któ-
re przewiduje m.in. 
podwyżkę płacy 
minimalnej - od 
stycznia 2008 r., 
wzrost wynagro-
dzeń w sferze budżetowej oraz 
wydłużenie o rok obowiązujących 
zasad przechodzenia na wcześniej-
sze emerytury.

Do końca przyszłego roku rząd ma 
przedstawić projektu dotyczący 
emerytur pomostowych oraz skie-

rować ustawę dotyczącą wynagro-
dzeń w służbie zdrowia na szybką 
ścieżkę legislacyjną.

Zgodnie z porozumieniem rząd 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 

wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w 2008 r., na pod-
stawie którego od 1 stycznia 2008 
r. płaca minimalna będzie wynosić 
1126 złotych, co stanowi 40 proc. 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2008 r. 

Rząd chce systematycznie podno-
sić płacę minimalnej do 50 proc. 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w 2010 r., przy jednocze-

snym ograni-
czeniu kosztów 
p o c h o d n y c h 
wynikających 
z wysokości pła-
cy minimalnej.

Ponadto, Rada 
Ministrów wy-
stąpi z inicjatywą 
ustawodawczą 
mającą na celu 
uchylenie  od 
1 stycznia 2009 
ro k u  u s t a w y 
o negocjacyj-
nym systemie 
k s z t a ł t owa n i a 

przyrostu przeciętnych wynagro-
dzeń u przedsiębiorców. Jedno-
cześnie w 2008 r. rząd zamierza 
podnieść wysokość wskaźnika 
kształtowania przyrostu przecięt-
nych wynagrodzeń u przedsię-
biorców.

dar

Jeszcze jedna składka
Ministerstwo zdrowia 

proponuje dwupro-
centową składkę na 
ubezpieczenie pielę-
gnacyjne. Płaciliby ją 
wszyscy, którzy są obję-
ci ubezpieczeniem zdro-
wotnym. Nową składką 
mają być objęci również 
rolnicy ubezpieczający 
się w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecz-
nego. 
Nowe rozwiązania zakłada resor-
towy projekt ustawy o społecz-
nym ubezpieczeniu pielęgna-
cyjnym.

Minister zdrowia Zbi-
gniew Religa, jest prze-
konany, że ustawa przy-
czyni się do zapewnienia 
opieki ludziom, którzy 
z powodu choroby lub 
podeszłego wieku, są 
z d a n i  n a  p o m o c  i n -
nych.

Według danych mini-
sterstwa, w Polsce jest 
zarejestrowanych ponad 
1,1 miliona osób niesa-
modzielnych. Dotych-
czasowa pomoc państwa 
dla nich ogranicza się 
jedynie do skromnego 
zasiłku pielęgnacyjnego 
w wysokości 150 zło-
tych. Dla wielu jest to 
zbyt mało w stosunku 
do potrzeb.

Ś ro d k i  n a  p o m o c  r ze c zow ą 
i  p i e n i ę ż n ą  m a j ą  p o ch o d z i ć 
z dodatkowego ubezpieczenia 
Polaków. Szacuje się, że rocznie 
do budżetu wpływałoby około 
9 milionów złotych. Pieniędzmi 

miałby zarządzać, specjalnie do 
tego celu powołany, Fundusz 
Ubezpieczenia Pielęgnacyjnego 
(FUP).

Zgodnie z projektem, osobie 
niesamodzielnej (w ramach świad-
czeń rzeczowych) przysługiwały-
by usługi pielęgnacyjne - chodzi 
tu  między innymi  o pomoc 
w myciu, jedzeniu, poruszaniu 
się – oraz usługi opiekuńcze, na 
przykład pomoc w prowadzeniu 
domu. Kwota pomocy pieniężnej 
ma być uzależniona od stwierdzo-
nego stopnia niesamodzielności. 
Ma się wahać od 460 zł do 1160 
złotych. Najwięcej dostawałyby 

osoby, które potrzebują pomocy 
przez całą dobę – niesamodziel-
ność pierwszego stopnia. W wy-
padku drugiego stopnia, opieka 
potrzebna jest 3 razy dziennie. 

Pieniądze ze składek mają posłu-
żyć do opłacenia pracy opiekuna 

lub kosztów umieszczenia osoby 
n iesamodzie lnej  w zak ładz ie 
pielęgnacyjnym. Ze środków 
finansowych korzystałyby rów-
nież rodziny, które zdecydują 
się na pielęgnowanie swoich bli-
skich, pod warunkiem jednak, że 
zajmowania się chorym, spowo-
duje rezygnację z pracy albo jej 
znaczne ograniczenie. W takich 
sytuacjach FUP ma płacić za nich 
składkę zdrowotną i rentową.

Zdaniem ekspertów, istotną barie-
rą przy realizacji nowego pomysłu 
ministerstwa zdrowia, jest brak 
kompetentnych osób na polskim 

rynku usług medycznych, 
które mogłyby się facho-
wo  o p i ekowa ć  o s o b am i 
niesamodzielnymi. Według 
resortu, ten problem będzie 
już niebawem rozwiązany, 
bowiem już od tego roku 
szkolnego rozpoczną się za-
jęcia dla chcących uzyskać 
nowy zawód - opiekuna 
medycznego. Nauka będzie 
trwać dwa semestry - dla 
absolwentów liceów - albo 
cztery, dla tych wszystkich, 
k tórzy ukończyl i  szkoły 
zawodowe lub tylko pod-
stawowe.

M i n i s t e r  Z .  R e l i g i a  m a 
nadzieję,  że opracowany 
w jego resorc ie  pro jekt 
ustawy zostanie poddany 

społecznej debacie nad losem 
ludzi niesamodzielnych. Chce, 
aby ustawa weszła w życie za 
trzy lata – choć, jak sam dodaje, 
prawdopodobnie już nie za jego 
urzędowania.

dar 

PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Termin składania dokumentów upływa 21 września 2007 roku

Nasielsk, dnia 07.09.2007r.
MOPS / 1110/01/07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie:
a) ukończone przed dniem 1 maja 2004 roku studia wyższe na kierunkach pedagogika, 
psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
b) lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) lub dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
d) lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
e) lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
3. w przypadku wykształcenia średniego oraz studiów wyższych na kierunkach peda-
gogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia ukończonych przed dniem 
1 maja 2004 r., co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego,
4. znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: Pakiet Office,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm.), 
2. znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. znajomość problematyki z zakresu mechanizmów funkcjonowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w pomocy społecznej 
4. umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
5. umiejętność w zakresie ubiegania się o środki z funduszy europejskich do realizacji 
projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. kreatywność,
8. umiejętność skutecznej komunikacji,
9. umiejętność dobrej organizacji pracy.
III. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku:
1. rozpoznawania, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecz-
nej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej 
podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom 
pomocy społecznej,
5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych 
w kontrakcie socjalnym,
6. tworzenie projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. życiorys – CV
3. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie 
o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach, stażach,
7. kserokopia dowodu osobistego,
8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na określonym wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
9. kserokopia książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, 
w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
10. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie,
11. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114).
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika 
socjalnego” należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok.  
nr 9 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Elektrono-
wa 3 05-190 Nasielsk (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
Termin składania dokumentów upływa 21 września 2007roku.
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach 
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
www. um.nasielsk.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w gazecie 
„Życie Nasielska”.
Z wybranym kandydatem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 
zawrze umowę o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas 
nieokreślony.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Monika Nojbert
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za tonę dochodzi przeciętna cena 
kukurydzy. 

Ministerstwo rolnictwa potwier-
dza, że powolutku, ale rosną już 
ceny skupu żywca wieprzowego. 
W połowie sierpnia za trzodę 
chlewną płacono średnio 4,26 
zł/kg. Niewielka to jednak pocie-
cha dla hodowców, ponieważ jest 
to cena i tak o blisko 3,5 procent 
niższa niż dokładnie rok temu. 
Nadal  dynamika wzrostu cen 
żywca nie nadąża za wzrostem 
cen zbóż paszowych.

Z informacj i  opubl ikowanych 
przez resort rolnictwa wynika, że 
w ostatnich tygodniach nieznacz-
nie drgnęła średnia cena skupu 
bydła i ukształtowała się teraz na 
poziomie 4,18 zł/kg – jest nadal 
niższa niż w ubiegłym roku.

Nie zmieniają się ceny brojlerów. 
Przeciętnie, w skupie, za kilogram 
producenci otrzymują około 3,30 
złotych za kilogram. Nieznacznie 
staniały indyki – aktualna średnia 
cena skupu to około czterech 
i pół złotego za kilogram.

Rolnicy zajmujący się chowem 
zwierząt korzystali do tej pory ze 
starych zapasów pasz. Nie trudno 
przewidzieć, co się stanie, kiedy 

do karmienia będą używane pasze 
z tegorocznego ziarna. 

Są też i  dobre wieści z rynku. 
Niestety, tylko dla wąskiej grupy 
konsumentów. Znaczne obniż-
k i  cen towarów zapowiada ją 
przedstawiciele firm handlują-
cych sprzętem elektronicznym. 
Jesienią, jak twierdzą, rozpocznie 
się prawdziwa walka o klienta. 
Nie stracił więc ten, kto nie kupił 
jeszcze telewizora czy kompu-
tera. Jeżeli ktoś nosi się z takim 
zamiarem, niech poczeka do 
jesieni. Obniżki cen mają iść na-
wet w tysiące złotych na jednym 
produkcie!

WA

fot. M. Stamirowski

MAZOWIECKIE ŚWIĘTO PLONÓW 2007
26 sierpnia br. w Makowie 
Mazowieckim uroczyście 
obchodzono Dożynki 
Województwa Mazowiec-
kiego, Diecezji Płockiej 
i Powiatu Makowskiego.
W mazowieckim Święcie Plonów 
udział wzięli m. in.: Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk 
Kowalczyk, Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Sasin, Przewodniczący Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Robert Soszyński, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Piotr 
Szprendałowicz, Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
Waldemar Roszkiewicz, Prezes 
M a z o w i e c k i e j 
Izby Rolniczej 
Witold Szmu-
lewicz, parla-
mentarzyści, 
m i e s z -
k a ń c y 
Mazow-
sza, rolnicy oraz 
turyści.

Uroczystości dożynkowe na ma-
kowskim stadionie rozpoczęła 
msza święta celebrowana przez 
Biskupa Płockiego Piotra Liberę. 
Poświęcone zostały wieńce i chle-
by dożynkowe, a przedstawiciele 
Samorządu Województwa uhono-
rowali delegacje wieńcowe pamiąt-
kowymi statuetkami.

Hymn państwowy w wykonaniu Or-
kiestry Dętej z Makowa Mazowiec-
kiego rozpoczął oficjalną część uro-
czystości, w której Starosta Powiatu 
Makowskiego Zbigniew Deptuła 
i Burmistrz Makowa Janusz Jankowski 
powitali przybyłych gości.

Ceremonię dzielenia chlebem 
rozpoczęl i Starostowie 

Doży-
n e k 
- Anna 

Stych i Dariusz Bukowski słowami 
„Oto trud naszej ziemi – dzielcie nim 
sprawiedliwie”, przekazując chleb 
upieczony z tegorocznego ziarna 
na ręce Biskupa Płockiego Piotra 
Libery, Marszałka Województwa 
Adama Struzika i Wojewody Jacka 
Sasina, którzy rozdali go jako sym-
bol pokoju i dziękczynienia za plony 
wśród uczestników uroczystości.

Marszałek Województwa Ma-
z ow i e c k i e go  Ad a m  S t r u z i k 
i Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Piotr Szprenda-
łowicz uhonorowali upominkami 
laureatów wojewódzkiego etapu 
konkursów i plebiscytów: „Polski 
Producent Żywności”, „Agroli-
ga”, „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” i „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo”.

Po południu w części artystycz-
nej wystąpiły: Regionalny Ze-

spół Ludowy „Karniewiacy”, 
Młodzież z Zespołu Szkół Nr 

1 i 2 z Makowa Mazowieckiego 
i Zespół Pieśni i Tańca „Warsza-
wianka”; a potem zabawa trwała 
przy muzyce zespołów: Carpe 

Diem, Fantastic, Etanis 
i Universe. Zabawę za-
kończył pokaz sztucz-
nych ogni.

Organizatorami tego-
ro c z n y c h  D o ż y nek 
Wojewódzkich byl i : 
Diecezja Płocka, Wo-
jewoda Mazowiecki , 
Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, 
Starosta Powiatu Ma-
kowskiego oraz władze 
miasta i gminy Maków 
Mazowiecki.

Urząd Marszałkowski  
w Warszawie

Idzie droga zima 
Nasze wcześniejsze 

informacje o możli-
wych podwyżkach cen 
żywności powolutku się 
sprawdzają. Żniwa do-
piero się kończą, a ceny 
zbóż idą w górę. Powód 
jest jeden – słabe zbiory 
zbóż w całej Europie.
Delikatnie, ale jednoznacznie sy-
tuację na rynku ocenia resort rol-
nictwa. Oficjalnie poinformował, 
że „W większości województw 
żniwa dobiegają końca. Przelotne 
opady deszczu opóźniają jednak 
ich zakończenie. Podaż ziarna do 
skupu nadal jest ograniczona, co 
powoduje stopniowy wzrost cen. 
(…) Na trend wzrostowy wpływają 
również niższe niż przewidywano 
zbiory zbóż w zachodniej i połu-
dniowej części Europy, a także 
znacząco niższe zapasy maga-
zynowe ziarna.  Dlatego f irmy 
zagraniczne zainteresowane są 
zakupem polskiego ziarna, które 
nadal jest tańsze niż w większości 
krajów UE”. 

Z jednej strony są powody do zado-
wolenia – nastąpi znaczne ożywienie 
polskiego eksportu, z drugiej zaś 
– niedobory ziarna odczują bez-
pośrednio i pośrednio konsumenci. 

Zdrożeje nie tylko pieczywo i wy-
roby mączne, ale również produkty 
pochodzenia zwierzęcego. 

Z wyliczeń analityków rynko-
wych min is ters twa ro ln ic twa 
wynika, że średnia, krajowa cena 
pszenicy wynosi nieco poniżej 
700 złotych za tonę. Ziarno to 
jest teraz o połowę droższe niż 
rok temu. Podobna, wzrostowa 
tendencja dotyczy również żyta. 
Jego średnia cena w kraju docho-
dzi już do 600 złotych za tonę. 
Jest wyższa o ponad 60 procent 
od ceny ubiegłorocznej. Drożeje 
jęczmień paszowy – średnia cena 
tony ziarna wynosi ponad 620 
złotych. Do blisko 700 złotych 

Emerytura przed czasem
Do końca 2008 

r o k u  b ę d z i e 
wydłużony okres, 
w którym będą obo-
wiązywać dotych-
czasowe zasady 
nabywania prawa 
do wcześniejszej 
emerytury przez 
osoby urodzone 
między 1949 a 1968 
rokiem.
Prawo do wcześniejszej 
emerytury zachowają za-
trudnieni w szczególnych 
warunkach lub wykonują-
cy pracę o szczególnym 
charakterze. Uprawnienia 
te będą także przysługiwać 
kobietom, które w 2008 
r. ukończą 55 rok życia 
i będą miały 30-letni staż 
pracy. Z prawa do wcześniejszej 
emerytury skorzystają również 
kobiety, które w przyszłym roku 
skończą 55 lat, będą miały 20-letni 
staż pracy i orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy. Kobiety 
te nie muszą wykonywać pracy 
w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze. Ko-
rzystne rozwiązania dotyczyć też 

będą kolejarzy i nauczycieli, jeśli 
spełnią warunki dotyczące stażu 
pracy i wieku.

Osoby ubiegające się o wcześniejszą 
emeryturę nie mogą być członkami 
Otwartych Funduszy Emerytalnych. 
Jeśli są członkami OFE, to będą mu-
siały przekazać środki w nich zgro-
madzone do budżetu państwa.

dar

Kroplówka  
ze złotówkami 
Podwyżki, które wypłacono pracow-
nikom służby zdrowia w 2007 roku, 
mają być wliczone do ich wynagro-
dzenia zasadniczego. Nadzór nad 
przekazywaniem i prawidłowym 
rozdzielaniem środków prowadzić 
będą Narodowy Fundusz Zdrowia 
oraz Państwowa Inspekcja Pracy. 
W przypadku zwiększenia kontraktu 
szpitala z NFZ, pracownicy służby 
zdrowia będą mogli otrzymać do-
datkowe podwyżki jeszcze w tym 
roku. Będzie to dotyczyło sytuacji, 
w których podpisane zostaną nowe 
umowy z dyrektorami placówek 
medycznych, przy czym mają one 
dotyczyć tego samego rodzaju 
świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe 
prawo zakłada także podniesienie 
nakładów na gminne i powiatowe 
szpitale oraz na lecznictwo uzdro-
wiskowe.
Projekt zmienionej ustawy o prze-
kazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost 
wynagrodzeń oraz o zmianie usta-
wy o zakładach opieki zdrowotnej 
zaakceptował rząd.

dar 

Coraz młodsi odchodzą na emeryturę

fot. D. Panasiuk
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Poszukiwani fachowcy od gastronomi 
W ciągu ostatnich 10-ciu 
lat podwoiła się w Pol-
sce liczba restauracji, 
a liczba wszystkich pal-
cówek gastronomicznych 
wzrosła o 50%. Dlatego 
rośnie zapotrzebowanie 
na fachowców zarządza-
jących gastronomią. 
Badania prowadzone przez naukow-
ców Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie oraz firmę 
GfK świadczą o tym, że rynek ga-
stronomiczny w Polsce rozwija się 
dynamicznie, jednocześnie rośnie 
jego konkurencyjność. Aby na 
nim istnieć, przetrwać i rozwijać się, 
nieodzowne jest coraz bardziej pro-
fesjonalne podejście do zarządzania 
tą działalnością. 

Z tego względu SGGW, we współ-
pracy z praktykami gastronomii 
oraz własną kadrą naukową, utwo-
rzyła Akademię Gastronomiczną 
(http://akademiagastronomiczn
a.sggw.pl/). Oferta dydaktyczna 
Akademii to Studia Podyplomowe 
„Nowoczesna organizacja i zarzą-
dzanie w gastronomii” oraz Kursy 
Szkoleniowe „Profesjonalne zarzą-
dzanie w gastronomii”. Program 
studiów i kursów skierowany jest 
do pracowników różnego typu 
placówek gastronomicznych, osób 
zamierzających podjąć działalność 
gastronomiczną oraz nauczycieli 
szkół średnich o profilu gastrono-
micznym. Słuchaczami studiów 

mogą być absolwenci wyższych 
uczelni mający stopień magistra, 
inżyniera lub licencjata w zakresie 
dowolnej dyscypliny. W kursach 
uczestniczyć mogą wszystkie osoby, 
które chcą zwiększyć swoją wiedzę 
z zakresu zarządzania placówką ga-
stronomiczną. Osoby, które ukończą 
Akademię otrzymają świadectwa 
i dyplomy SGGW potwierdzające 
ukończenie studiów lub kursów, 
a także (jeśli pozytywnie zaliczą 

odpowiednie testy) świadectwa 
ukończenia kursu dla audytorów 
wewnętrznych systemy HACCP.

Według szacunków GfK na polskim 
rynku funkcjonuje około 50 tysięcy 
całorocznych placówek gastrono-
micznych. Mimo ciągłego rozwoju 
tych usług Polacy wydają na nie 
mało, bo od 1% do 10% ogólnych 

wydatków na żywność. Najmniej na 
usługi gastronomiczne przeznaczają 
rolnicy, a najwięcej osoby pracują-
ce na własny rachunek. W krajach 
Europy Zachodniej udział ten 
wynosił około 38%, a w strukturze 
wydatków na żywność rodzin 
amerykańskie 51%.

Dodatkowych informacji na temat 
rynku gastronomicznego oraz 
Akademii Gastronomicznej SGGW 

udziela dr Iwona Kowalczuk z Wy-
działu Nauk o Żywieniu Człowieka 
i  Konsumpcji SGGW, tel .  022 
5937135,0602121213,e-mail:
iwona_kowalczuk@sggw.pl,

http://akademiagastronomiczna.
sggw.pl 

dr inż. Krzysztof Szwejk

Zamieszanie z dowodami
Potwierdziły się nasze 

nieoficjalne informacje, 
że ministerstwo spraw we-
wnętrznych i administracji 
zamierza przesunąć termin 
wymiany dowodów osobi-
stych do końca pierwszego 
kwartału przyszłego roku.
Jednak resort podkreśla, że termin 
składania wniosków o wydanie no-
wego dowodu osobistego nie uległ 
zmianie i upływa 31 grudnia. 

O co więc chodzi?
Sprawę wyjaśnił w specjalnym oświad-
czeniu Piotr Piętak, wiceminister spraw 
wewnętrznych, który nadzoruje wy-
mianę dowodów osobistych.. Napisał: 
„Wydłużenie do 31 marca 2008r 
czasu, w którym książeczkowe dowo-
dy osobiste będą mogły poświadczać 
tożsamość i obywatelstwo polskie, nie 
jest tożsame z przesunięciem terminu 
wymiany tych dowodów. Wnioski 
o nowy dowód należy w dalszym 
ciągu składać do 31 grudnia br. 
Chodzi tylko o to, aby osoby, które 
złożą dokumenty właśnie do końca 
grudnia, z uwagi na wydłużony okres 
oczekiwania na wyprodukowanie no-
wego dowodu osobistego, nie były po 
1 stycznia pozbawione możliwości za-
łatwiania różnych spraw wymagających 
potwierdzenia tożsamości”.

Wiceminister przyznał, że wymiana sta-
rych dowodów, prowadzona od 5 lat, 
przebiegała dotąd bardzo wolno. Do tej 
pory wniosku nie złożyło jeszcze około 
6-ciu milionów 300 tysięcy obywateli. 
Aby ułatwić wydawanie dowodów, 
ministerstwo spraw wewnętrznych 
przygotowało w porozumieniu z wo-

jewodami akcję „Państwo obywate-
lom”, polegającą na otwarciu urzędów 
w soboty i niedziele oraz na wyjazdach 
urzędników w teren.

Oświadczenie MSWiA było koniecz-
ne, ponieważ po opublikowaniu 
decyzji o wydłużeniu terminu wy-
miany dowodów w prasie pojawiły się 
komentarze, że minister dał na to trzy 
miesiące więcej. Reakcja ludzi była 
natychmiastowa – w urzędach zrobiły 
się nagle pustki. Jeszcze dwa tygodnie 
temu na korytarzach był tłok, urzęd-
nicy nie nadążali z przyjmowaniem 
wniosków o wymianę dokumentów. 
Termin naglił, bo stare dowody miały 
stracić ważność 1 stycznia 2008 r. 
A czas to pieniądz, bowiem bez no-
wego niemożliwe byłoby na przykład 
wzięcie kredytu. 

Dziś w urzędach spokojnie. Czyżby 
ludzie postanowili odłożyć wymianę 
na ostatnią chwilę?

Naprawdę nie warto
Masowa akcja wymiany dowodów 
wywołała dyskusję na temat ich cen. 
Za wymianę lub wydanie dowodu 
osobistego trzeba zapłacić 30 złotych. 
Z tego tytułu do budżetu wpłynął już 
blisko jeden miliard złotych. Nawet 
sami urzędnicy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przyzna-
ją oficjalnie, że dokument tożsamości 
powinien być wydawany za darmo. 
Dowód osobisty jest obowiązkowy, 
tak wynika z zapisów ustawy o ewi-
dencji ludności. 

Wiceminister Piotr Piętak jest zdania, 
że wydanie tego dokumentu powin-
no być darmowe. Dodaje, że - jeśli 
mamy już za niego płacić, to jakąś 

symboliczna kwotę. Takiego zdania jest 
również większość parlamentarzystów. 
Sprawą płatności za wydanie dowodu 
ma się zająć sejmowa Komisja Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Posło-
wie chcą między innymi wiedzieć, 
czy kwota 30 złotych za wydanie do-
wodu jest rzeczywistym kosztem jego 
produkcji. Twierdzą, że skoro ustawa 
nakazuje, to „Państwo musi płacić”.
Wszystko jednak wskazuje na to, że 
opłata nie zostanie zniesiona w trakcie 
trwającej obecnie akcji wymiany sta-
rych dowodów na nowe. Po pierwsze 
– w sejmie trwa krwawa walka politycz-
na, sprawy zwykłych ludzi zeszły na 
drugi, a nawet na trzeci plan. Po drugie 
- byłoby nieuczciwe w stosunku do 
osób, które już zapłaciły za wymianę. 

Od momentu rozpoczęcia wymiany 
dowodów osobistych, czyli od 2001 
roku, wydano już blisko 28 milionów 
nowych dokumentów. Z tego tytułu 
do budżetu państwa wpłynęła kwota 
wynosząca około 830 milionów 
złotych. 

dar
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KRZYŻÓWKA nr 20
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 28 września. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opu-
blikujemy 12 października br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.

20 sierpnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 18. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Magda Michalczuk z Nasielska. 
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Nasielsk z oddali

Dlaczego „Dobraczyński jest be, a Gombrowicz jednak cacy”?
Cytat  zawarty  w tytu le  tego 
felietonu pochodzi z artykułu, 
który ukazał się w przedostatnim 
numerze naszego dwutygodnika 
(„ Lektury 2007”). Informował on 
o szczęśliwym, moim zdaniem, 
zakończeniu kampanii o lektury 
szkolne. Wywołana ona została 
opublikowaniem w maju pro-
jektu rozporządzenia, byłego już 
ministra edukacji Romana Gier-
tycha, zapowiadającym zmiany 
w kanonie lektur.  Projekt ten 
przewidywał wykreślenie z listy 
lektur szkoły ponadgimnazjalnej 
najwybitniejszych dzieł takich 
autorów jak Goethe,  Dosto-
jewski, Conrad–Korzeniowski, 
Kafka, Witkacy, Gombrowicz, 
Herling-Grudziński.

Miejsce arcydzieł literatury pol-
skiej i europejskiej miały zająć 
między innymi utwory drugo-
rzędnego pisarza Jana Dobra-
czyńskiego. 

Rozpętała się ożywiona dysku-
sja. Protestowali profesorowie, 
nauczyciele, uczniowie.

Oto jak propozycje minis t ra 
Giertycha oceniło stowarzyszenie 
nauczycieli polonistów z siedzibą 
w Krakowie:

„Propozycje MEN uważamy za 
niecelowe i szkodliwe dla edukacji 
młodego Polaka i Europejczyka. 
Stwarzają one niebezpieczeństwo 
zdeformowania i uproszczenia 
w i z j i  ś w i at a  w  ś w i a d o m o ś c i 
ucznia oraz zafałszowania ob-
razu dorobku kulturowego po-
przednich pokoleń.

Lista lektur w takim kształcie staje 
się narzędziem indoktrynacji.” 

Tak radykalnym i nieuzasadnio-
nym zmianom lektur przeciw-
stawił  s ię również stanowczo 
m i n i s t e r  k u l t u r y  K a z i m i e r z 
Ujazdowski. Pod wpływem ostrej 
krytyki Giertych przywracał do 
kanonu lektur kolejnych autorów. 
Oświadczył jednak, że nie zgodzi 
się na umieszczenie na tej liście 
książek Witolda Gombrowicza. 
I w lipcu opublikował swoje roz-
porządzenie w Dzienniku Ustaw, 
naturalnie w wykazie lektur nie 
było Gombrowicza.

Powstaje pytanie – dlaczego 
były minister edukacji chciał tak 
bardzo chronić polską młodzież 
przed Gombrowiczem?

Odwołując się do biografii pisarza 
można stwierdzić, że pochodził 
z polskiej rodziny ziemiańskiej, 
lata II wojny światowej spędził 
na emigracji. Po wojnie do kra-
ju nie chciał wrócić. W okresie 
stalinowskim Józef Cyrankiewicz 
wskazywał na jego twórczość 
jako przykład degeneracji, jakiej 
podlegała kultura zachodnia. 
Przez wiele lat współpracował 
z paryską „Kulturą”. Jego utwo-
ry mogły się dopiero ukazywać 
w kraju po1956 roku. Od około 
1960 roku twórczość Gombro-
wicza budzi duże zainteresowa-
nie na świecie – niemal wszystkie 
jego utwory zostały przełożone 

na kilkanaście języków. Obecnie 
uważany jest za największego 
prozaika polskiego XX wieku.

Twórczość Gombrowicza jest 
bogata intelektualnie i odważna. 
Wyłamuje się ona zdecydowa-
nie z obowiązujących schema-
tów i stereotypów. Nie pisze on 
ku pokrzepieniu serc, nie należy 
do chwalców minionych cza-
sów. Pisarz nie podporządkował 
s ię  wzorcom uproszczonego 
patriotyzmu. Gombrowicz jest 
szczególnie irytujący, bo naru-
sza wszelkie myślowe schematy. 
Ponadto pisarz konsekwentnie 
posługuje s ię groteską, która 
jest  sprzeciwem wobec form 
myślenia uschematyzowanego 
i oficjalnego.

Wszyscy, którzy czytali jego po-
wieść „Ferdydurke”, z pewnością 
zapamiętali słynną lekcję języka 
polskiego, która jest parodią na-
uczania i zrozumieli groteskowe 
zakończenie powieści:

 „Koniec i bomba,
 kto czytał, ten trąba.” 

Na szczęście młodzież przygoto-
wująca się w tym roku do matury 
będzie miała okazję poznać, po-
dobnie jak poprzednie pokolenia, 
najcenniejsze pozycje literatury 
polskiej i europejskiej. 

Jednak nie wszystko w nowym 
roku szkolnym zapowiada się 
tak optymistycznie. Otóż nowy 
minister edukacji Ryszard Le-
gutko tydzień przed początkiem 
roku szkolnego zmienił programy 
nauczania z języka polskiego 
i matematyki. Takie działanie jest 
nie tylko niezgodne z obowią-
zującymi w oświacie zasadami 
(zmiana w programach naucza-
nia powinna być zapowiedziana 

p r z y n a j m n i e j  z  p ó ł ro c z n y m 
wyprzedzeniem). Również pod-
ręczniki  do języka polskiego 
i matematyki stają się nieaktu-
alne. Takie zmiany powinny być 
też poprzedzone konsultacjami ze 
środowiskiem nauczycielskim. 

Minister Giertych był politykiem, 
nie znał się na oświacie i popeł-
niał wiele błędów. Nowy minister 
edukacji jest profesorem uniwer-

sytetu i takie wpadki nie powinny 
mu się zdarzać.

 Ludowe przysłowie mówi: „Co 
nagle,  to  po d iab le” .  Wi to ld 
Gombrowicz odnotował w swo-
im „Dzienniku”: „Im mądrzej, 
tym głupiej.” Mam wrażenie, że 
obydwie sentencje odnoszą się 
do tej sytuacji. 

Antoni z Ursusa

fot. D. Panasiuk
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/210/04 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 październik 2007 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Cieksyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego.

 Nieruchomość oznaczona jako :

- działka nr 135/1 i 135/2 o ogólnej powierzchni 5300 m2,

- działka nr 139/2 o powierzchni 2200 m2,

- działka nr 139/4 o powierzchni 1900 m2,

posiadająca Księgę Wieczystą Nr 38039.

2. Opis nieruchomości : 

Nie zabudowane działki gruntu nr 135/1 i 135/2 przeznaczone pod 
lokalizację usług rzemiosła. Wzdłuż południowej granicy działki jest 
przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja 
drogi lokalnej. Nad działkami przebiega napowietrzna linia energetycz-
na średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy działek. Działka  
nr 135/1 ze względu na niewielką powierzchnię i trójkątny kształt, zgod-
nie z przeznaczeniem może by zagospodarowana tylko łącznie z działką  
nr 135/2. Dojazd drogą o nawierzchni brukowo-żwirowej. Wyposażenie 
techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg.

Nie zabudowane działki gruntu 139/2 i 139/4 przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową nierolniczą. Nad działkami przebiega napowietrzna 
linia energetyczna średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy 
działek. Ponadto działka nr 139/2 ma niekorzystny, trójkątny kształt. 
W południowym narożniku działki nr 139/2 znajdują się pozostałości 
obudowy wagi wozowej. Wyposażenie techniczne gruntu: energia elek-
tryczna, wodociąg.

1. Wartość nieruchomości wynosi:

- działka nr 135/1 - 5.600,00 złotych

- działka nr 135/2 - 37.100,00 złotych

- działka nr 139/2 - 17.500,00 złotych

- działka nr 139/4 - 15.200,00 złotych

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 22%.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w okresie od dnia 27.08.2007 roku do dnia 18.09.2007 
roku.

EB

UPROSZCZONA FORMA WPŁACANIA 
ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY
Prowadzenie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej przez oso-
by fizyczne wiąże się z szeregiem 
obowiązków, w tym obowiązków 
związanych z prawidłowym (bie-
żącym) rozliczeniem podatku do-
chodowego od osób fizycznych. 
Podatek dochodowy jest podat-
kiem rocznym, jednak w wielu 
przypadkach przepisy ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 14 
poz. 176 z późn. zm.) – u.p.o.d.f., 
przewidują obowiązek rozliczania 
zaliczek na podatek. 

Jedną z metod wpłacania zali-
czek na podatek dochodowy jest 
uproszczona forma wpłacania 
zaliczek (art. 44 ust. 6b u.p.o.d.f.) 

-  taką formę trybu wpłacania 
zaliczek mogą wybrać podatni-
cy, którzy w roku podatkowym 
poprzedzającym rok podatkowy 
albo w roku podatkowym po-
przedzającym dany rok podat-
kowy o dwa lata – wykazali do-
chód z działalność gospodarczej 
przekraczający kwotę wolną od 
opodatkowania (tj. 2790 zł). 

Z uproszczonej formy wpłacania 
zaliczek nie mogą skorzystać po-
datnicy, którzy po raz pierwszy 
podjęli działalność w roku po-
datkowym albo w roku poprze-

dzającym rok podatkowy.

Sposób ustalenia wysokości wpła-
canych zaliczek miesięcznych 
w formie uproszczonej. 

Zaliczka uiszczana jest w wy-
sokości 1/12 kwoty obliczonej, 
przy zastosowaniu skali podatko-
wej obowiązującej w danym roku 
podatkowym, od dochodu z po-
zarolniczej działalności gospo-
darczej wykazanego w zeznaniu 
rocznym o wysokości osiągnię-
tego dochodu (poniesionej straty), 
lub w zeznaniu o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej 
straty) z działalności gospodarczej 
lub działów specjalnych produkcji 
rolnej, opodatkowanych na zasa-
dach określonych dla podatku 
l in iowego,  z łożonym w roku 
podatkowym poprzedzającym 
rok podatkowy albo w roku po-
datkowym poprzedzającym dany 
rok podatkowy o dwa lata.

Obliczoną w powyższy sposób 
kwotę za l iczk i  zmnie jsza  s ię 
o kwotę składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne (kwota składki na 
ubezpieczenie zdrowotne po-
mniejszająca zaliczkę na podatek 

nie może przekroczyć 7,75% 
podstawy wymiaru tej składki).

Terminy wpłat  – do dnia  20 
każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni, za grudzień do 20 
grudnia, w wysokości zal iczki 
należnej za listopad.

WAŻNE – podatnicy, którzy wy-
brali uproszczoną formę wpła-
cania zaliczek, są obowiązani do 
dnia 20 lutego roku podatkowego 
zawiadomić właściwego naczelni-
ka urzędu skarbowego o wyborze 
tego sposobu wpłacania zaliczek, 
stosować uproszczona formę 
wpłacania zaliczek przez cały rok 
podatkowy, dokonać rozliczenia 
podatku za rok podatkowy zgod-
nie z art. 45 ustawy o.p.d.o.f.

 Z aw i a d o m i e n i e  d o t y c z y 
również lat następnych, chyba 
że podatnik, w terminie do dnia 
20 lutego roku podatkowego, 
zawiadomi w formie pisemnej 
o rezygnacji z uproszczonej for-
my wpłacania zaliczek.

Opracowała: I. Gereluk
Sporządziła: Olga Dudek-

Popielska

Tel. (022) 7659093

PRZYPOMINAMY! 
-  o obowiązku terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy!
-  począwszy od 1 stycznia 2007 podatnicy, płatnicy nie składają deklaracji miesięcz-
nych na podatek dochodowy!   

Rachować tylko 
z certyfikatem
Działalność gospodar-

czą polegającą na 
usługowym prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych będą 
mogli wykonywać certyfi-
kowani księgowi, zareje-
strowani biegli rewidenci 
oraz doradcy podatkowi. 
Nowe przepisy wprowa-
dzają szczegółowe zasady 
uzyskiwania certyfikatów 
księgowych oraz określa 
warunki prowadzenia tej 
działalności.
Prawo do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych ma przysługiwać 
tylko osobom uprawnionym, np. księ-
gowi muszą uzyskać – poprzez zdanie 
egzaminu - certyfikat poświadczający 
kwalifikacje do świadczenia takiej 
usługi. Natomiast biegli oraz doradcy 
muszą być wpisani do odpowiednich 
rejestrów. Prawo do jej prowadzenia 
nie będzie przysługiwało osobie pra-
womocnie skazanej za przestępstwa 
m.in. skarbowe, przeciwko wiarygod-
ności dokumentów, mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, itp.

Inne zmiany, zawarte w projekcie 
ustawy o rachunkowości dotyczą 
m.in. doprecyzowania zasad otwiera-
nia i zamykania ksiąg rachunkowych 
w sytuacjach szczególnych, np. 
upadłości z możliwością zawarcia 
układu, podziału przez wydzielenie. 
Uporządkowano przepisy dotyczące 

konsolidacji grup kapitałowych. Obo-
wiązkiem sporządzania sprawozdań 
skonsolidowanych objęto ponadto 
przedsiębiorstwa państwowe posiada-
jące jednostki zależne. Projekt ustawy 
zawiera także przepisy, które zostały do-
stosowane do prawa wspólnotowego. 
Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą 
organy spółek będą odpowiedzialne za 
szkody wynikające z niewłaściwego 
sporządzenia i publikacji sprawozdań 
finansowych oraz sprawozdań z dzia-
łalności. Nowe rozwiązania zakładają 
również wprowadzenie m.in. obo-
wiązku wykazania w sprawozdaniach 
finansowych transakcji zawartych 
z podmiotami powiązanymi wraz z ich 
kwotami, a także informacji o charakte-
rze tych powiązań, jeśli nie zostały prze-
prowadzone na warunkach rynkowych. 
Dodatkowa informacja ma dotyczyć 
także zawartych przez spółki umów, 
które nie są ujawnione w bilansie, a ich 
charakter i cel mogą mieć znaczny 
wpływ na ryzyko lub korzyści związane 
z prowadzoną działalnością. Informacja 
dodatkowa ma ponadto zawierać dane 
o wysokości wynagrodzenia biegłego 
rewidenta lub firmy audytorskiej za 
świadczone usługi.

Rząd proponuje, aby ustawa weszła 
w życie 1 stycznia 2008 r., a jej przepi-
sy miały zastosowanie do sprawozdań 
finansowych za 2008 r.

dar

Firmy w biurokratycznym labiryncie
Przedsiębiorcy, którzy prowa-
dzą odrębną ewidencję, będą 
przekazywać organom pu-
blicznym, które udzieliły im 
tzw. praw specjalnych, praw 
wyłącznych lub powierzyły 
wykonywanie określonych 
usług w ogólnym interesie 
gospodarczym, dokumenty, 
materiały oraz informacje do-
tyczące szczegółów ich sytu-
acji prawnej i ekonomicznej. 
Ponadto będą informować 
o zasadach organizacji i spo-
sobach finansowania, w tym 
o wszelkich zmianach oraz 
o metodach przypisywania 
kosztów i przychodów do 
poszczególnych rodzajów 
działalności. Wszystkie doku-
menty mają być przekazywa-
ne w oryginale lub w formie 
kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem. 

Obowiązkiem przedsiębiorców 
będzie informowanie nadzorują-
cych je instytucji o szczegółach 
dotyczących sytuacji  prawnej 
i ekonomicznej, a także uzyskiwa-
nych przez nie tzw. przysporzeń ze 
środków publicznych i sposobów 
ich wykorzystania. Informacje te 
mają przedstawiać zaktualizowany 
stan wykorzystania pomocy pu-
blicznej oraz powiązań organiza-
cyjnych i finansowych z organami 
publicznymi. Wśród dokumentów, 
które przedsiębiorca musi przeka-

zać, znajdują się m.in. akt założy-
cielski, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, sprawozdanie finansowe, 

dokumentacja prowadzonej 
rachunkowości oraz opinia 
biegłego rewidenta z prze-
prowadzonego badania 
planu finansowego. Jeśli 
przedsiębiorca należy do 
grupy kapitałowej, w infor-
macji powinny znaleźć się 
także dane dotyczące jej 
struktury i opis powiązań 
pomiędzy przedsiębiorca-
mi tej grupy. 

Rozporządzenie w spra-
wie zakresu dokumentów, 
materiałów oraz informacji 
koniecznych do oceny 
zachowania przejrzystości 
stosunków finansowych po-
między organami publicznymi 
a przedsiębiorcami publiczny-
mi zatwierdziła rada Ministrów. 
Dokument został przygoto-

wany przez prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

dar

O G Ł O S Z E N I E

fot. M. Stamirowski
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Tegoroczny limit wyczerpany
Rolnicy złożyli w biu-

rach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
prawie 9 tysięcy wnio-
sków o renty strukturalne. 
ARiMR ponownie będzie 
przyjmowała wnioski 
o renty strukturalne, ale 
już w przyszłym roku.
Biuro prasowe Agencji poinformo-
wało, że ma ona ustalone roczne 
limity finansowe na realizację tego 
zadania. Jest to związane z tym, 
że w kolejnych latach, do 2013 r, 
trzeba zarezerwować pulę pienię-
dzy dla tych rolników, którzy będą 
chcieli skorzystać z rent struktural-
nych, gdyż osiągną odpowiedni 

wiek. Podstawowym warunkiem 
uzyskania renty strukturalnej jest 
osiągnięcie przez rolników wieku 
przedemerytalnego, wynoszącego 
55 lat. 

Prezes ARiMR zobowiązany jest do 
podania do publicznej wiadomości 
informacji o terminie składania 
wniosków o renty strukturalne nie 
później niż 31 marca 2008 r. Łącznie 
do 2013 w ramach Programu może 
skorzystać z tego działania 50 400 
rolników. 

Polska jest jednym z krajów UE, któ-
ry przewidział na renty strukturalne 
dla rolników najwięcej pieniędzy. 
W budżecie PROW na lata 2007 
- 2013 zarezerwowano na to działa-

nie około 2,2 miliarda euro (z czego 
1,64 mld euro pochodzi z budżetu 
wspólnotowego, a ponad 0,5 mld 
euro z budżetu krajowego). 

W całym programie PROW 2007-
2013 na wszystkie działania reali-
zowane przez ARiMR przewidziano 
w sumie ponad 17 mld euro, z czego 
ok. 9 mld euro zostało zarezerwo-
wane na pomoc dla małych gospo-
darstw (najwięcej w całej UE), w tym 
na renty strukturalne oraz inwestycje 
w rolnictwie. 

Od złożenia kompletnego wniosku 
ARiMR ma 40 dni na jego rozpa-
trzenie i wydanie postanowienia 
o spełnieniu warunków przez wnio-
skodawcę, jednak nie wcześniej niż 

po przesłaniu Polsce przez Ko-
misję Europejską dokumentu 
zatwierdzającego PROW 2007 
- 2013. Komitet Zarządzający 
ds. Rozwoju Obszarów Wiej-
skich zatwierdził pod koniec 
lipca polski Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Rolnik, 
który otrzyma postanowienie 
będzie musiał w ciągu pół 
roku udokumentować zbycie 
gospodarstwa i  zaprzestać 
działalności rolniczej.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa ma 30 dni 
na wydanie decyzji przyznają-
cej rentę strukturalną.

WA

Dopłaty dla wytrwałych
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji 
Rolnictwa zachęca – są 
pieniądze, bierzcie je! 
Jakie to proste. Jedno-
cześnie ta sama Agen-
cja publikuje dokładne 
kalendarium, według 
którego mają postępo-
wać rolnicy, żeby dostać 
dopłaty. I tu zaczynają 
się schody. 
Producenci roślin energetycznych 
oraz firmy zajmujące się skupem 
i przerobem tych surowców po-
winny w odpowiednich terminach 
złożyć deklaracje i informacje 
niezbędne do udzielenia płatności 
do upraw roślin energetycznych. 
Przeciętny rolnik z pewnością 
pogubi się w wykazie dat, których 
nie może przegapić. Ale żeby nie 
przepadły pieniądze warto jednak 
się zapoznać z harmonogramem 
i ,  d l a  p ew n o ś c i ,  p r z y c zep i ć 
go w najbardziej  widocznym 
miejscy – najlepiej w kuchni, na 
lodówce.

Na początku zakręci się w głowie 
na natłoku cyferek, ale nie ma 
wyjścia. Nikt nie przeskoczy unij-
nych procedur przy ubieganiu się 
o budżetowe pieniądze.

Rolnicy ubiegający się o przy-
znanie płatności do upraw roślin 
energetycznych zobowiązani są 
do złożenia:

- do Kierownika Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa:

Deklaracji o ilości roślin energe-
tycznych zebranych w okresie 
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 r. w następujących termi-
nach: 

a) do dnia 15 września 2007 r. 
- w przypadku roślin energetycz-
nych dostarczonych do podmiotu 
skupującego lub pierwszej jed-
nostki przetwórczej w okresie od 
dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia 
2007 r., 

b) do dnia 15 listopada 2007 r. 
- w przypadku rośl in energe-
tycznych dostarczonych do pod-
miotu skupującego lub pierwszej 
jednostki przetwórczej w okresie 
od dnia 16 sierpnia do dnia 10 
listopada 2007 r.,

c) do dnia 25 listopada 2007 r. 
- w przypadku rośl in energe-
tycznych dostarczonych do pod-
miotu skupującego lub pierwszej 
jednostki przetwórczej w okresie 
od dnia 11 listopada do dnia 20 
listopada 2007 r.

d )  w termin ie  5  dn i  od dn ia 
dostawy - w przypadku roślin 
energetycznych dostarczonych 
do podmiotu skupującego lub 
pierwszej jednostki przetwórczej 
w okresie od dnia 21 listopada 
2007 r. do dnia 1 maja 2008;

Deklaracji o ilości zebranych ro-
ślin energetycznych, które będą 
wykorzystane lub przetworzone 
na cele energetyczne w go-
spodarstwie w następujących 

terminach: 

a)  w terminie 30 dni  od dnia 
zbioru tych roślin - w przypadku 
roślin energetycznych zebranych 
w okresie od dnia 15 marca do 
dnia 31 grudnia 2007 r.

- do Dyrektora Oddziału Tereno-
wego Agencji Rynku Rolnego: 

1) kopii deklaracji o ilości zebra-
nych roślin energetycznych, które 
będą wykorzystane lub przetwo-
rzone na cele energetyczne w go-
spodarstwie:

a)  w terminie 30 dni  od dnia 
zbioru tych roślin - w przypadku 
roślin energetycznych zebranych 
w okresie od dnia 15 marca do 
dnia 31 grudnia 2007 r.;

2 )  i n fo rm a c j i  o  p l a n owa ne j 
zmianie ostatecznego przezna-
czenia rośl in energetycznych 
wykorzystywanych lub przetwa-
rzanych na cele energetyczne 
w gospodarstwie - w terminie do 
7 dni przed dokonaniem zmiany 
ostatecznego przeznaczenia tych 
roślin.”

Podmioty skupujące i pierwsze 
jednostki przetwórcze zobowią-
zani są do złożenia do Kierow-
nika Biura Powiatowego ARiMR 
informacji o ilości otrzymanych 
od wnioskodawcy roślin ener-
getycznych w następujących 
terminach:

1) do dnia 15 września 2007 r. 
- w przypadku roślin energetycz-
nych dostarczonych w okresie od 
dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia 
2007 r.;

2) do dnia 15 listopada 2007 r. 
- w przypadku roślin energetycz-
nych dostarczonych w okresie od 
dnia 16 sierpnia do dnia 10 listo-
pada 2007 r.;

3) do dnia 25 listopada 2007 r. 
- w przypadku roślin energetycz-
nych dostarczonych w okresie od 
dnia 11 listopada do dnia 20 listo-
pada 2007 r.;

4 )  w termin ie  5  dn i  od dnia 
dostawy - w przypadku roślin 
energetycznych dostarczonych 
w okresie od dnia 21 listopada 
2007 r. do dnia 1 maja 2008 r.

W przypadku roślin energetycz-
nych zebranych, dostarczanych 
do podmiotów skupujących, 
p i e r w s z y ch  j e d n o s t ek  p r ze -
twórczych lub wykorzystanych 
w gospodarstwach w okresie od 
1 stycznia 2007 do 14 marca 
2007, deklaracje i informacje na 
ten temat należało złożyć do 16 
sierpnia br. 

Życie rolnika nie jest proste. Nie-
stety, barier biurokratycznych nie 
da się przeskoczyć. Sprawy te re-
guluje „Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 lipca 2007 r. w sprawie termi-
nów dokonywania przez wnio-
skodawców, podmioty skupujące 
i pierwsze jednostki przetwórcze 
określonych czynności”. 

WA

Nie chcemy genetycznych modyfikacji
Polska swoje, Unia swoje 
- czyli listowna przepy-
chanka
Rząd polski podtrzymuje swoje 
dotychczasowe stanowisko doty-
czące braku akceptacji na wpro-
wadzanie odmian genetycznie 
zmodyfikowanych. Zdaniem rządu 
negatywna opinia w sprawie GMO 
jest podzielana przez całe polskie 
społeczeństwo.  Se jmik i 
wszystkich województw 
w roku 2006 ogłosiły, że 
Polska jest strefą wolną od 
organizmów GMO. Podob-
ne uchwały zostały podjęte 
również w roku bieżącym. 
Co prawda, nie mają one wią-
żących skutków prawnych, 
niemniej przedstawiają zde-
cydowanie negatywny sto-
sunek społeczeństwa wobec 
genetycznych manipulacji 
roślin. Rząd uważa, że wolę tę 
trzeba uszanować i w związ-
ku z tym podjął odpowiednie 
przedsięwzięcia zakazujące 
wprowadzenia całkowitego 
zakazu wprowadzania GMO 
do obrotu. Rząd zwróci się 
z prośbą do Komisji Europejskiej o 
akceptację tych argumentów i nie-
podejmowanie dalszych kroków w 
tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o nasiennic-
twie oraz ustawy o ochronie roślin 
weszła w życie 27 kwietnia 2006 r. 
Komisja Europejska 19 czerwca tego 
roku skierowała do polskiego rządu 
pismo, w którym zakwestionowano 

zgodność przepisów tej ustawy z 
przepisami niektórych unijnych dy-
rektyw. W odpowiedzi na te zarzuty 
rząd polski stwierdził, że zarówno 
parlament, jak i samorządy teryto-
rialne są przeciwne swobodnemu 
obrotowi materiałem siewnym 
odmian genetycznie zmodyfikowa-
nych oraz wpisywaniu tych odmian 
do krajowego rejestru odmian. 

Komisja Europejska nie uznała 
argumentów strony polskiej, które 
zostały przesłane jej 20 grudnia 
2006 r. Dodatkowo w piśmie do 
Komisji rząd wyraził zaniepokoje-
nie, że proponowana przez Komisję 
lista roślin stanowi zagrożenie dla 
środowiska, ponieważ wyszczegól-
nione w niej odmiany genetycznie 
zmodyfikowane nie były testowane 
w polskich warunkach rolno-środo-

wiskowych. 

Komisja Europejska nie uznała po raz 
kolejny argumentów i wyjaśnień rzą-
du RP i 29 czerwca 2007 r. przesłała 
pismo w tej sprawie.

Czyżby stare kraje Unii Europejskiej 
obawiały się polskiej żywności 
produkowanej metodami tradycyj-
nymi? Względy ekonomiczne biorą 

górę nad zdrowotnymi. Nie od dziś 
wiadomo przecież, że klienci bo-
gatych krajów europejskich boją 
się genetycznie modyfikowanych 
towarów rolnych, jak ognia. Przed 
naszymi producentami otwiera się 
więc wielka szansa na zachodnich 
rynkach. Czy pozwoli na to Komisja 
Europejska? Wszystko wskazuje na 
to, że raczej nie.

WA  
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Baran 21.03.- 19.04.
W życiu zawodowym trochę zamieszania, ale nie będziesz narzekać, 
bo wszystko dobrze się skończy. Uda Ci się dobrze przygotować 
bardzo korzystną umowę i możesz liczyć na spory przypływ gotówki. 
W uczuciach najlepsza jest szczerość.

Byk 20.04.- 20.05.
W pracy otrzymasz ciekawą propozycję. Bądź ambitny i wytrwały i nie 
ustępuj, zdobędziesz dużo więcej. W miłości nabierzesz pewności 
siebie i osiągniesz wszystko, czego zapragniesz.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W najbliższym czasie zrobisz korzystne wrażenie na osobach, które 
mają wpływ na Twoją karierę. Odniesiesz sukces i Twoje pomysły 
będą docenione. Zaimponujesz także talentem negocjacyjnym. 
Samotne Bliźnięta poznają ciekawe osoby i może ustabilizuje się 

Wasze życie uczuciowe.

Rak 22.06.- 22.07.
Koniecznie musisz zastanowić się, co jest dla Ciebie najważniejsze 
i zaplanować najbliższą przyszłość. Masz szansę wygrać w grze 
losowej. W miłości przerwiesz związek, który Cię ograniczał i ranił.

Lew 23.07.- 22.08.
Najlepiej polegaj na własnej intuicji, bo cudze rady nie przyniosą Ci nic 
dobrego. Rozwiążesz w końcu problem, który nie dawał Ci spokoju od 
dłuższego czasu. W uczuciach postępuj ozwanie, bo inaczej uwikłasz się 
w związek bez przyszłości. 

Panna 23.08.- 22.09.
W życiu zawodowym odzyskasz utraconą pozycję i wpływy na 
sprawy, które wymknęły Ci się spod kontroli. Będziesz mógł naprawić 
błąd, który niedawno popełniłeś. W życiu uczuciowym okaż więcej 
zainteresowania swoim bliskim. 

Waga 23.09.- 22.10.
W sprawach zawodowych postępuj trzeźwo i zdecydowanie. 
Wszystko wyjaśnisz i powoli odzyskasz zaufanie współpracowników. 
Poznasz kogoś, kto będzie mógł dużo zrobić dla Twoich interesów. 
W miłości więcej romantyzmu. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższym czasie będziesz mógł zmienić swoją przyszłość. 
Otrzymasz propozycję zmiany pracy lub dłuższego wyjazdu 
służbowego. Możesz liczyć na wsparcie rodziny w podjęciu decyzji. 
W miłości uważaj, żeby nie zniszczyć czegoś cennego. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Będziesz mieć szansę znaleźć dodatkowe źródło dochodu, ale nie 
wtajemniczaj nikogo w swoje plany. W miłości poważna sprawa, z którą 
musisz się zmierzyć w najbliższym czasie. Samotne Strzelce być może 
zmienią stan cywilny.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Dzięki pracowitości zostaniesz dostrzeżony przez przełożonych 
i wynegocjujesz korzystniejszą umowę. Uwierzysz w swoje możliwości 
i zyskasz więcej pewności w działaniu. W uczuciach ożywienie. Może 
zaproponuj partnerowi krótki wyjazd we dwoje. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższym czasie trafnie zaczniesz oceniać swoje możliwości 
i twardo staniesz na ziemi. Im dłużej będziesz walczyć o swoje, 
tym więcej wygrasz. W życiu uczuciowym nieoczekiwana zmiana. 
Zaczniesz bywać w towarzystwie i poprawi Ci się nastrój.

Ryby 10.02.- 20.03.
W najbliższych dniach powiedzie Ci się w interesach i możesz liczyć 
na znaczącą poprawę finansów. Zaczniesz nawet oszczędzać na czarną 
godzinę. W miłości samotne Ryby wreszcie znajdą szczęście.

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
7–9 września godz. 16.00 i 18.15

„Harry Potter  
i Zakon Feniksa” 

Harry Potter and the Order of the Phoenix (USA, 2007); Familijny/Fantasy; czas 138 
min.; Reżyseria: David Yates; Scenariusz: Michael Goldenberg; Na podstawie powieści: 
Joanne K. Rowling; Obsada: Daniel Radcliffe - Harry Potter, Rupert Grint - Ron Weasley, 
Emma Watson - Hermiona Granger, Michael Gambon - Albus Dumbledore, Imelda 
Staunton - Dolores Umbridge 

Piąty rok nauki Harry’ego w Hogwarcie ma dramatyczny przebieg. Harry, 
w którego ciele i mózgu szaleją hormony, wraca do Szkoły Magii i Czaro-
dziejstwa, aby stawić czoła kłamliwym plotkom, nowej surowej nauczyciel-
ce oraz dziewczynie z Ravenclaw, w której się zadurzył. Ciąg złowieszczych 
wydarzeń prowadzi Harry’ego do rodzinnego domu Syriusza Blacka, gdzie 
młody czarodziej dowiaduje się o tajemniczym Zakonie Feniksa. Nękani 
niepokojącymi snami, w których objawia się złowieszcza przepowiednia, Harry i jego przyjaciele przygotowują 
się do egzaminów ze Standardowych Umiejętności Magicznych i przeżywają trudy wchodzenia w dorosłość. 
Ostrzeżenie Harry’ego i Dumledore’a o powrocie Lorda Voldemorta zo-
staje zignorowane, oni sami popadają w kłopoty z Ministerstwem Magii, 
a autorytarny biurokrata stopniowo przejmuje władzę w Hogwarcie.

14–16 września godz. 17.00

„Simpsonowie - wersja kinowa” 
The Simpsons (USA, 2007); Animacja; czas 87 min.; Reżyseria: David Silverman; Scena-
riusz: Matt Groening; Twórca: James L. Brooks, Matt Groening, Sam Simon; Obsada: 
Dan Castellaneta - Homer Simpson (głos), Julie Kavner - Marge Simpson/Patty & 
Selma Bouvier (głos), Nancy Cartwright - Bart Simpson (głos), Yeardley Smith - Lisa 
Simpson (głos), Harry Shearer - Montgomery Burns/Waylon Smithers/Ned Flanders/ 
Kent Brockman/Wielebny Lovejoy/Dyrektorl Skinner/ Dr Hibbert/Rainer Wolfcastle 
(głos) 

Kinowa wersja legendarnego serialu animowanego dla dorosłych o eks-
centrycznej amerykańskiej rodzinie, która wyznaje niezwykle oryginalny 
styl życia.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Grunt to rodzina!
– Babciu, czy będzie jeszcze ciepło? 
– spytała Kasia, smętnie wyglądając 
przez zalane deszczem okno. 
– Będzie – powiedziałam z przeko-
naniem. – Wiosną! 
– Eeee! – Kasia, zrezygnowana, 
poszła się przebrać, bo zbliżała się 
godzina nadejścia gości.
Mnie też nie zachwycała ta pogo-
da. Zosia na tę właśnie niedzielę 
wyznaczyła kolejny zjazd rodzin-
ny, tym razem z okazji okrągłej 
rocznicy naszego z Józiem ślubu. 
Wprawdzie Józio od lat nie żyje, ale 
może faktycznie to niezły pomysł 
na upamiętnienie tego ważnego 
przecież dnia…
Dla ułatwienia nam życia, każdy 
z gości miał przywieźć jakąś sałat-
kę, zimne mięso lub ciasto. Zosia, 
jak mi się zdawało, panowała nad 
wszystkim. Tak przynajmniej 
twierdziła, gdy poinformowałam 
ją wcześniej, że chciałabym zrobić 
indyka w maladze, bo trafiłam na 
przystępny przepis. 
Jednak gdy goście zaczęli się scho-
dzić, mina jej zrzedła. Na stole lą-
dowały kolejne salaterki – wszystkie 
z tą samą potrawą! Rodzina, jakby 
się zmówiła, przygotowała wyłącz-
nie sałatkę z owocami morza. Nie 
jadam żadnych małż ani innych 
krewetek, więc czułam się mocno 
zaniepokojona. I oto znów zadzwo-
niono do drzwi. Na myśl, że kolejny 
gość mógłby przywieźć kolejną sa-
łatkę z owocami morza, zrobiło mi 
się słabo. 
– No, jesteśmy! – usłyszałam głos 
siostry Piotrka, Agnieszki. – Cieszę 
się, że was widzę. Grunt to rodzina! 

A tu macie…
Wręczyła Zosi pakunek.
– Co przygotowałaś? – spytała lekko 
Zosia.
– A, taką sałatkę. Z krewetkami. 
Miało być wykwitnie, więc…
– To piąta! – powiedziała Kasia. 
– Szósta! – jęknęłam, a Zosia zgro-
miła mnie wzrokiem. Zupełnie jakby 
dało się ten fakt ukryć…
– O! – zdziwiła się Agnieszka. 
– Czyżby? Może jako rodzina czy-
tamy w swoich myślach? Jesteśmy 
aż tak zgrani? 
– Raczej: niezorganizowani – po-
prawiłam. I wysłałam najstarszego 
wnuka, Jurka do cukierni po ciasto. 
– To nie mamy nic, tylko te sałatki? 
– zmartwiła się Kasia, na której 
ramieniu zwisała młodsza siostra 
Jurka, Marcelina. 
– A, nie, nie. Na szczęście zrobiłam 
indyka w maladze. 
– No, no! – Rodzina przyjęła tę 
informację z uznaniem. 
– A skąd masz przepis, babciu? 
– chciały wiedzieć moje wnuczki. 
– Z książki o babci.
– O tobie?
– Nie, o innej babci. Autor wspo-
mina w tej książce swoją babcię 
i między innymi podał jej przepis 
na indyka w maladze. 
– Naprawdę? Opisał swoją babcię? 
Co to za książka?
– „Lala”.
Marcelina zrobiła podkówkę. 
–Śmiejesz się ze mnie…
– Jakże bym śmiała! Popatrz sama. 

Pokazałam jej książkę, na której 
okładce umieszczona była foto-
grafia małej dziewczynki, poważnie 
patrzącej w obiektyw aparatu. 
– Ty też masz takie zdjęcie? – spy-
tała Kasia. 
Zastanowiłam się. 
– Mam podobne. Nawet dwa. Zaraz 
wam pokażę. 
Nie tylko pokażę, ale i dam. Tak, 
to dobry pomysł – dać wnuczkom 
zdjęcia babci z okresu, gdy sama 
była w ich wieku… Mam też drugi 
dobry pomysł – przygotować spis, 
kto co przyrządzi na kolejne rodzin-
ne przyjęcie składkowe.

Babcia Jadzia 

Indyk w maladze  
(wersja uproszczona)

filet z indyka, malaga (lub słodkie wino 
gronowe), galaretki wiśniowe, goździki, 
rodzynki, ciemne winogrona, sól, biały 
pieprz, estragon 

Filet z indyka natarty solą, białym pieprzem 
i estragonem ochłodzić w lodówce. Opiec 
lekko na patelni, a następnie ugotować 
w osolonej wodzie. Mięso wyjąć, a do 
wywaru dodać drugie tyle malagi. Całość 
podgrzać, z rodzynkami i goździkami. 
Następnie usunąć goździki i wsypać 
odpowiednią do tej objętości płynu ilość 
galaretek: 1 opakowanie na ok. 0,4 l – wi-
śniowych (lub porzeczkowych). 
Ostudzone mięso pokroić w cienkie, 
ukośne plastry i ułożyć na półmisku. 
Posypać rodzynkami z malagi, udekoro-
wać czerwonymi winogronami; można 
też przybrać brzoskwiniami z puszki lub 
cząstkami pomarańczy. Zalać krzepnącą 
galaretką (kilkakrotnie, partiami, by deko-
racja nie wypłynęła na wierzch). Następnie 
przykryć folią i ochłodzić w lodówce, by 
galareta stężała.
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OGŁOSZENIA DROBNE
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 pracowników bądź 

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: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych  

wynoszą 98 mm x 47 mm

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

Kupię każdą ilość drzewa, to-
pola, olszyna, dąb, osika, płatne 
gotówką, 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 siedze-
nia oraz baldachim do łóżeczka, 
tanio, tel. 0 503 554 778

Zatrudnię pracownika do skle-

pu spożywczego, z zarejestro-
waniem, od zaraz, tel. 0 503 
171 219

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

Sprzedam Fiat Brava, 1997 r. zie-
lony metalik, tel. 0 605 067 107

Sprzedam: pralkę automatyczna 
Amica, energooszczędna, wsad 
4,5 kg, otwieraną z boku, w 
bardzo dobrym stanie; kuchenkę 
gazową Światowid na gaz ziemny 
(w dobrym stanie); szafki kuchen-
ne (40-ka, 80-ka, 60-ka) w kolo-
rze olchy, tel. 0 501 218 245

Zatrudnię opiekunkę do 3-
letniej dziewczynki (kilka razy 
w miesiącu) w Nasielsku,  
tel. 0 501 218 245

Sprzedam siewnik konny, prze-
robiony na ciągnikowy i brony 
zagarniające za siewnikiem,  
tel. 0 663 264 553 (wieczorem)

Sprzedam bramę ogrodzeniową, 
furtkę oraz słupki, tel. 0 887 407 
263

Poszukuję opiekunki do dziecka 
2-letniego na 4-5 godzin dzien-
nie, tel. 0 500 280 706

Wynajmę pokój uczciwej osobie, 
Nasielsk, tel. 0 668 524 131

Sprzedam mieszkanie 30 m2 
z garażem i pomieszczeniami 
gosp. o pow. 30 m2 oraz dział-
kę 5 arów, Czajki k. Nasielska, 
tel. 022 794 43 86

Kupię dojarkę ALFA LAVAL do 
udoju krów, tel. 0 515 313 916

Zawiozę do ślubu AUDI A6 
2005r. (najnowszy model) 
w najbogatszej wersji i bar-
dzo atrakcyjnym wyglądem,  
tel. 0 509 588 810

Zatrudnię fryzjerkę - dobre wa-
runki pracy, tel. 023 693 10 05

Szukam pracy przy wykańczaniu 
mieszkań (glazura, terakota, 
malowanie), tel. 0 504 589 123

Sprzedam drewno opałowe,  
tel. 0 669 398 940

Sprzedam suknię ślubną roz-
miar 38 i płaszczyk z koronki,  
tel. 0 505 084 991

Szukam domu lub połowy domu 
do wynajęcia w Nasielsku lub 
okolicach, tel. 0 889 585 005

Sprzedam cinquecento, rok 
produkcji 1994, moc silnika 900, 
kolor czerwony, cena 3500 zł,  
tel. 0 604 755 495

Kupię 2 pokojowe mieszkanie w 
Nasielsku, tel.  0 505 532 676

R E K L A M A

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
Ta urocza o ciekawym umaszcze-
niu sunia jest bardzo młoda, ma 
około roku. To niezwykle wdzięcz-
ne stworzenie uwielbia dzieci . 
Ma pogodne usoposobienie, 
jest towarzyska, lubi się bawić. W 
jej oczach, choć została porzuco-
na, widać radość i mimo wszystko 
zaufanie do ludzi. Nie zawiedźcie 
jej, ofiarujcie jej dom i odrobinę 
serca a odpłaci się wiernością do 
końca psiego życia.

MISIEK - jest młodziutki ( 1 do 1,5 
roku) i ma wiele wrodzonego 
wdzięku. Jego sierść jest złocista i 
miękka w dotyku. To wesoły i bar-
dzo przyjacielski psiak. Nauczony 
jest czystości, jest grzeczny i nie 
sprawia żadnych kłopotów. Czeka 
na kogoś, kto  go przygarnie i po-
kocha. Okazując mu życzliwość, 
zapewniając własny kącik i miskę 
z jedzeniem, zyskacie wiernego 
przyjaciela. Misiek czeka!

tel.  022 782 47 70      
lub  0 506 403 514
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Kupię trociny (z dowozem – 24 
km od Nasielska), tel. 0502 035 
852

Sprzedam gospodarstwo rolne 
w Gawłowie koło Nasielska – 8,5 
ha gruntów, zabudowania (prąd 
siła, woda), tel. 0600 153 116

Sprzedam samochód osobowy 
Oltcit Club, tel. 0502 035 852

Mieszkanie do wynajęcia, pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
blisko dworca PKP, tel. 023 691 
26 36

Szukam małego mieszkania do 
wynajęcia w Nasielsku, może 
być nie umeblowane tel. kon-
taktowy: 505532676

Naprawy bieżące, remonty, 
montaż instalacji sanitarnych, 
tel. 0 603 905 435

Sprzedam organy Casio SA-45 
+ zasilacz (ważna gwarancja), 
tel. 0 661 971 343

Poszukuję opiekunki do dziacka 
2-letnigo w Nasielsku, tel. 0 516 
473 294

Sprzedam drewno opałowe, tel. 
0 669 398 940

Sprzedam piasek i czarnoziem,  
z dostawą do klienta tel. 0 501 
966 791 

Sprzedam stół pokojowy, rozkła-
dany o szerokości 62 cm i długo-
ści 120 cm, ciemny brąz, kształt 
owalny, tel. 0 503 554 778

Zatrudnię kierowcę z kat. B,  
tel. 0 506 173 669

Tanio sprzedam wersalkę, ławę, 
tapczan-półka, szafę ciemną, 
kuchnię gazową brązową, regał 
pokojowy jasny, tel. 0 501 690 
719

Sprzedam Fiat 126 p „Elegant”, 
rok prod. 1995, nowe ogumie-
nie, opłaty OC do lipca 2008 r., 
przegląd tech. styczeń 2008 r., 
tel. 0 886 139 528

Sprzedam działkę budowlaną, 
820 m2, ul. Kolejowa, tel. 023 
691 21 15, 0 663 222 076

Kupię działkę lub grunt rolny 
przy trasie Nasielsk - Dębe  
tel. 0 500 486 387

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

Sprzedam sadzonki truskawek 
HONEY F, tel. 0 602 726 959

Wynajmę mieszkanie 80 m2 na 
biuro, uczennicom lub młodemu 
małżeństwu z jednym dzieckiem, 
tel. 023 693 00 25

Sprzedam obornik, okolice Na-
sielska, tel. 022 794 31 18
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R E K L A M A

Liga Siódemek w Pieścirogach

 Liga Siódemek 2007 Bramki  

L.p. Nazwa 
zespołu Razem Zwycięstwa Remisy Porażki Strzelone Stracone Różnica Punkty

1 Respekt 16 15 0 1 115 27 88 45

2 Outsiderzy 15 14 0 1 91 9 82 42

3 Gibon Squad 17 14 0 3 111 49 62 42

4 Emeryci  
i Renciści 18 13 0 5 91 30 61 39

5 Los Bomberos 17 10 0 7 72 46 26 30

6 Defensor 16 9 1 6 58 79 -21 28

7 Figo-Fago 20 6 1 13 63 109 -46 19

8 Yahaya 
Power 17 6 0 11 50 85 -35 18

9 Jurand 20 3 0 17 20 79 -59 9

10 Berbeluszka 
Kosewo 20 2 2 16 29 104 -75 8

11 Prowokatorzy 20 2 0 18 23 115 -92 6

Zdjęcie ze spotkania Defensor - Los Bomberos 

Droga na skróty

Rząd opracował zasady 
organizacji EURO 2012 
Procedury ułatwiające 

organizację Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej 
oraz sposób ich finanso-
wania przewiduje projekt 
specjalnej ustawy o Euro 
2012. – W ramach zwykłych 
działań wybudowanie sta-
dionów jest niewykonalne. 
Dlatego potrzebna jest 
ustawa, która stanowić 
ma swoistą drogę na skró-
ty, tak aby to zadanie wy-
konać – zaznaczył premier 
Jarosław Kaczyński. - Albo 
musimy tą ustawę uchwalić i za-
cząć działać zgodnie z nią, albo 
musimy uczciwie powiedzieć, że 
zadanie to jest po prostu niewy-
konalne – dodał szef rządu. 
Realizacją inwestycji związanych z orga-
nizacją Euro 2012 oraz budową Stadionu 
Narodowego mają zająć się utworzone 
przez Skarb Państwa spółki celowe. Będą one 
monitorowały, kontrolowały i zarządzały tzw. 
przedsięwzięciami Euro 2012. Chodzi o in-
westycje celu publicznego, takie jak budowa 
stadionów, centrów treningowych, zaplecza 
hotelowego oraz nowych baz turystycznych. 
– Finansowanie budowy stadionów zostanie 
zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym 
– zapowiedziała minister sportu i turystyki Elż-
bieta Jakubiak. Zgodnie z projektem ustawy, 
środki na budowę pochodzić będą z budżetu 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz Unii Europejskiej. Plan wieloletni obejmie 
m.in. finansowanie stadionów w Warszawie, 
Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. – Aby jednak 
do budowy doszło, miasta muszą wcześniej 
wybrać projekty inwestycyjne – powiedziała 
minister. 

Ułatwienia w organizacji Mistrzostw polegać 
mają również m.in. na skróceniu procedur 
administracyjnych oraz uproszczeniu pro-
cesu budowlanego. Jednocześnie premier 
poinformował, że podjęta została decyzja 
o budowie w Warszawie wielofunkcyjnego 
stadionu narodowego, który ma pomieścić 
55 tysięcy osób.

Zgodnie z decyzją UEFA z 18 kwietnia br. 
Polska oraz Ukraina otrzymały prawo orga-
nizacji Euro 2012. Decyzja ta oznacza dla 
gospodarzy imprezy szereg zobowiązań 
i gwarancji, w tym w szczególności przygo-
towanie odpowiedniej infrastruktury sportowej 
i innej infrastruktury użyteczności publicznej. 
Ze względu na bardzo szeroki zakres działań 
oraz krótki czas, w którym mają one być 
zrealizowane, konieczne jest wprowadzenie 
do polskiego systemu prawnego specjalnego 
aktu normatywnego, który umożliwi realizacje 
tych zadań.

Wszystkie decyzje Rady Ministrów

Projekt ustawy o przeprowadzeniu finałowe-
go turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA Euro 2012 ma stworzyć warunki do 
organizacji finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. 

Rząd proponuje także ułatwienia przy reali-
zacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012. 
Chodzi m.in. o:
- skrócenie procedur administracyjnych, np. 
wprowadzenie natychmiastowej wykonalności 
decyzji administracyjnych, wypowiedzenie ze 
skutkiem natychmiastowym umowy dzierża-
wy lub najmu, rozpatrywanie odwołań od de-
cyzji administracyjnych w terminie 14 dni; 
- uproszczenia dotyczące głównie procesu 
budowlanego, np. odnoszące się do proce-
dury wywłaszczeniowej; 
- zmiany trybu wydawania decyzji lokalizacyj-
nych w sprawie przedsięwzięć Euro 2012, 
- sposób powiadamiania stron postępowania, 
- terminy rozpatrywania skarg od decyzji 
administracyjnych, 
- zastosowanie rozwiązań przyjętych w prze-
pisach już obowiązujących, m.in. w ustawie 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym; 
- wypowiadanie umów ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku niedotrzymywania 
terminów wykonania. 

Zgodnie z projektem, decyzja o zakwalifikowaniu 
projektu jako „przedsięwzięcia Euro 2012” na-
leży do Rady Ministrów. Minister sportu będzie 
przedstawiał rządowi i posłom cykliczne spra-
wozdania z realizacji przedsięwzięć Euro 2012. 

Jest już projekt ambitnej ustawy, ale kawałek 
papieru nie rozwiązuje problemu. Poza nim nie 
mamy jeszcze niczego, czym moglibyśmy się 
pochwalić przed obserwatorami UEFA.

Równie niepokojące wieści nadchodzą 
z Ukrainy – choć tam przynajmniej ruszyły 
budowy stadionów. Mimo to „na górze” 
zawrzało. Prezydent Ukrainy Wiktor Jusz-
czenko zlecił rządowi Wiktora Janukowycza 
przyspieszenie przygotowań do Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Hryhorij Surkis, prezes 
ukraińskiej federacji piłki nożnej, krótko ocenił 
stan zaawansowania róbót: „całkowita klęska 
dyscypliny wykonawczej”.

Prezydent Juszczenko wydał nawet specjalny 
dekret, w którym zlecił rządowi Janukowycza, 
by do końca roku została opracowana i pod-
pisana umowa z Polską dotycząca wspólnej 
organizacji Euro 2012. Napisał w nim między 
innymi: „Rada Ministrów powinna także sko-
ordynować działania ukraińskiego komitetu 
ds. organizacji mistrzostw z jego polskim 
odpowiednikiem oraz UEFA”. 

dar

„Prawie” udany początek...
Piłkarze nasielskiego Żbika 

całkiem dobrze rozpoczęli roz-
grywki MLS. W pierwszych pięciu 
spotkaniach nie odnotowali żad-
nej porażki. Niestety, w tym czasie 
odnieśli tylko jedno zwycięstwo, 
pozostałe mecze zakończyły się 
remisem. Z siedmioma punktami 
i największą liczbą remisów Żbik 
zajmuje 8 miejsce w tabeli tracąc 
4 punkty do prowadzącego Krysz-
tału Glinojeck.
Dwa z trzech ostatnich spotkań Żbik rozgrywał 
na wyjeździe z dość wymagającymi rywalami. 
Pierwsze z nich z Pogonią Siedlce, w tym sezonie 
mającą aspirację do awansu oraz dobrze znaną 
jeszcze z występów w IV lidze, zakończyło się 
remisem 1:1. Po pierwszej bezbramkowej poło-
wie, wynik spotkania otworzyli gospodarze po 
strzale w 66 min. Firusa natomiast Żbik wyrów-
nał w 88 min. W ten sposób Żbik, podobnie jak 
w spotkaniu z Naprzodem Zielonki, w ostatnich 
minutach zapewnił sobie cenny punkt. 

Drugi mecz ostatniej kolejki rozgrywany był na 
boisku Kasztelana Sierpc. Podobnie jak w meczu z 
Pogonią obie jedenastki musiały zadowolić się po-
działem punktów przy bezbramkowym remisie. 

W okresie pomiędzy meczami z Pogonią i Kasz-
telanem Żbik w Nasielsku zmierzył się Ostrovią 
Ostrów Mazowiecka, która w tegorocznych 
rozgrywkach nie spisuje się za dobrze i zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli. Miejsce w tabeli od-
zwierciedlało poziom gry piłkarzy z Ostorowa, 
jednakże nasielscy zawodnicy spisywali się nie-
znacznie lepiej stwarzając zbyt mało klarownych 
sytuacji podbramkowych. 

Niemalże cały mecze można określić jako „ko-
panina”. W momencie, kiedy Żbik zbliżał się pod 
pole karne gości, żaden z piłkarzy nie był w stanie 
wykończyć akcji lub przynajmniej zakończyć ją 
groźnym strzałem. Na każdym kroku widać było 
brak dokładności i pomysłu na grę. Goście przyje-
chali do Nasielska się bronić, co przez większość 
meczu im się udawało. 

Ciekawie zrobiło się dopiero w końcówce II po-
łowy, kiedy 75 min. w polu karnym Żbika groźne 
„szczupakiem” prosto w bramkarza strzelał na-
pastnik gości. W odpowiedzi groźnie na bramkę 
Ostrovii strzelał Załoga. Gdy większość kibiców 
zbierała się, by opuścić stadion w 87 min. po sta-
łym fragmencie w zamieszaniu podbramkowym 
pada upragniona bramka. 

W końcówce spotkania doszło do kontrower-
syjnej sytuacji. Przez nieporozumienie sędziego 
bocznego i głównego boisko musiał opuścić 
Załoga. W tej sytuacji, sędzia boczny kazał 
wykonywać wyrzut z autu, natomiast główny 
wskazał na rzut rożny. Zdezorientowany Załoga 
wstrzymał się w wyrzutem a sędzia odczytał to 
jako grę na czas i pokazał żółtą kartkę, drugą dla 
Załogi a w efekcie czerwoną. 

Tym nie mniej nie miało to wpływu na wyniku 
spotkania i Żbik mógł cieszyć się z pierwszego 
zwycięstwa w tym sezonie. Należy jednak 
pamiętać, że za remis przyznawany jest tylko 
jeden punkt i czasami lepiej przegrać i wygrać 
mecz niż oba zremisować. Nie zmienia to faktu, 
że Żbik obok czterech innych zespołów nadal 
pozostaje niepokonany. Miejmy nadzieję, że 
było to pierwsze i nie ostatnie zwycięstwo na-
sielskiego Żbika.

Jakub Olech

Kibicom jednak nie jest do śmiechu.

fot. D. Panasiuk


