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Cudowna dziura
Od kilku tygodni z uporem maniaka poka-

zujemy zdjęcia niebezpiecznego otworu 
w studzience telekomunikacyjnej przy ulicy Ko-
ziej, bliżej Kościelnej. W nr 23 „Życia Nasielska” 
apelowaliśmy m.in. do firmy telekomunikacyj-
nej – nie wskazując jej nazwy – o zaintereso-
wanie się dziurą. I mamy już pierwsze efekty 
naszej interwencji. Uderz w stół, a nożyce się 
odezwą. 
W środę, 6 września, do redakcji zadzwonił telefon. Nasza roz-

mówczyni przedstawiła się, że dzwoni z Teleko-
munikacji Polskiej SA. Miły kobiecy głos oznajmił 
nam, że zamiast pisać o sprawie powinniśmy ją 
zgłosić na błękitną linię TP SA, pod numer tele-
fonu 9393. Dzień później do redakcji dotarł e-
mail, którego autor „solo” zasugerował to samo. 
Czytamy w nim m.in.: „(…)tp w Nasielsku nie ma 
od 2004r., przypuszczam, że suche pisanie panu 
nic nie pomoże. Musi pan to zgłosić pod 9393, 
po zgłoszeniu firma zewnętrzna przyjedzie i na-
prawi usterkę (…)”.
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sadniczym tematem było podjęcie 
uchwał podatkowych oraz ustalenie 
wynagrodzenia dla Burmistrza Na-
sielska.

Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z poprzedniej sesji, 
przy braku interpelacji i zapytań, 
radni przystąpili do głosowania nad 
uchwałami podatkowymi. Wszystkie 
projekty uchwał zaprezentowała 
Ludwina Turek, skarbnik Nasielska. 
A przewodniczący komisji budżetu 
i finansów K.Fronczak do każdego 
projektu uchwały przedstawiał 
opinię komisji, wszystkie były po-
zytywne.

W pierwszej kolejności radni przyjęli 

uchwałę w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień na 2007 rok. 

Jak podkreśli ła skarbnik stawki 
podatku wzrosły o 1,9 procent 
w stosunku do tych z zeszłego 
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Komisariat Policji w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 29 

tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09

Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku, 
ul. Sportowa 2

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie, 
ul. Sportowa 5

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47, 
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA-MED

Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A, 

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5, 
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień 
w Nasielsku, ul. Warszawska 50 

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 5

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

tel. (023) 693–30–12

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

Obradowała rada
W piątek 1 grudnia po 
raz drugi obradowała 
nasielska Rada Miejska. 
Po przyjęciu protokołu 
z pierwszej sesji odbyło się 
uroczyste zaprzysiężenie 
Bernarda Dariusza Muchy 
na stanowisko Burmistrza 
Nasielska. 
Burmistrz ś lubował,  że będzie 
pracował dla dobra mieszkańców 
naszej gminy. 

Po tej uroczystości zgłosił on wnio-
sek o powołanie Marii Kowalskiej 
na stanowisko sekretarza Nasiel-
ska. Uchwała w tej sprawie została 
podjęta jednogłośnie. M. Kowalska 
dziękując radnym za przychylność 

obiecała aktywnie współpracować 
ze wszystkimi.

W dalszej części obrad odbyły się 
wybory składów stałych komisji 
rady. Najpierw jednak D. Leszczyński 
przewodniczący RM przypomniał 
zasady wyboru radnych podkre-
ślając, iż w komisjach może praco-
wać od 5 do 7 osób, zaś w komisji 
rewizyjnej - 5. Wyboru przewod-
niczących poszczególnych komisji 
dokonują jej członkowie, a prze-
wodniczący komisji rewizyjnej jest 
wybierany przez całą radę.

Radni podczas przerwy w ob-
radach wpisali się na listę swoje  
kandydatury do pracy w poszcze-
gólnych komisjach RM: komisji 
oświaty i  pomocy społecznej, 
kultury i  sportu; komisj i  zdro-
wia; komisji budżetu i finansów; 
komisji infrastruktury i porządku 
publicznego; komisji gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska; 
komisji rewizyjnej.

Zbyt wielu chętnych znalazło się 
do pracy w komisji oświaty, na-
tomiast brakowało ich w komisji 
rolnictwa oraz komisj i  zdrowia 
i pomocy społecznej. Radny M. 

Gerasik zdecydował się na przej-
ście do komisji rolnictwa.

W komisji infrastruktury i porząd-
ku publicznego chciało pracować 
8 osób. Dlatego najpierw radni uza-
sadniali chęć udziału w tej komisji, 
a potem planowano głosowanie 
nad poszczególnymi kandydata-
mi. Rozważania na temat sposobu 
przeliczania głosów przerwała radna 
K.Świderska, która podjęła decyzję 
o rezygnacji z pracy w tej komisji. 

W trakcie czytania uchwały o komi-
sji gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska G. Duchnowski zrezy-
gnował z udziału w niej na rzecz K. 
Świderskiej. Podczas sesji wybrano 

składy wszystkich stałych komisji 
rady. Przewodniczącym komisji re-
wizyjnej został radny S. Śmietański. 

Kolejne, trzecie posiedzenie na-
sielskiej Rady Miejskiej odbyło się 
we czwartek, 7 grudnia br. Jego za-

roku i nie sięgają pułapu określo-
nego przez ministra finansów. 

Następnie radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców realizujących 
na terenie gminy Nasielsk nowe 
inwestycje lub tworzących nowe 
miejsca pracy związane z tymi 
inwestycjami.

Po wysłuchaniu opinii radnego W. 
Krzyczkowskiego, przewodniczącego 
komisji rolnictwa radni przegłosowali 
wniosek w sprawie pozostawienia 
GUS-u w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego. Rada 
głosowała następująco: 11 osób było 
za, a 3 wstrzymały się od głosu.

Przyjęto również uchwałę dotyczą-
cą ceny sprzedaży drewna, która 
stanowi podstawę do naliczania 
podatku leśnego na rok 2007 oraz 
uchwałę w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień od 
tego podatku na rok 2007.

Ponadto przyjęto uchwałę dotyczą-
cą powierzenia przewodniczącemu 
Rady Miejskiej wykonywania czyn-
ności w sprawach z zakresu prawa 
pracy w stosunku do Burmistrza 
oraz uchwałę dotyczącą wynagro-
dzenia Burmistrza. 

Obie uchwały przedstawiła M. Ko-
walska, sekretarz Nasielska. 

Wynagrodzenie Burmistrza Nasiel-
ska: zasadnicze 4.890 zł, dodatek 
funkcyjny 1920 zł, 20%dodatek za 
wysługę lat oraz dodatek specjalny 
(łącznie zasadnicze i dodatek funk-
cyjny (40%) 2.724 zł. W sumie bę-
dzie ono wynosiło 10.517 zł brutto. 
Obowiązuje od 1 grudnia 2006.

MK

fot. D. Panasiuk
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Komisja Rewizyjna
 – Stanisław Śmietański – przewodniczący
 – Krzysztof Fronczak
 – Marek Gerasik
 – Antoni Kalinowski
 – Jerzy Lubieniecki

Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 

 – Michał Wójciak - przewodniczący
 – Tadeusz Latkowski - wiceprzewodniczący
 – Antoni Kalinowski
 – Wojciech Krzyczkowski
 – Stanisław Sotowicz
 – Stanisław Śmietański
 – Katarzyna Świderska

Komisja Zdrowia 
i Pomocy Społecznej

 – Katarzyna Świderska - przewodnicząca
 – Anna Łapińska - wiceprzewodnicząca
 – Marek Gerasik
 – Tadeusz Latkowski
 – Stanisław Sotowicz
 – Mirosław Świderski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
 – Stanisław Sotowicz - przewodniczący
 – Katarzyna Świderska - wiceprzewodnicząca
 – Grzegorz Duchnowski
 – Jerzy Lubieniecki
 – Anna Łapińska
 – Stanisław Śmietański
 – Mirosław Świderski

Komisja Rolnictwa
 – Wojciech Krzyczkowski - przewodniczący
 – Marek Gerasik - wiceprzewodniczący
 – Krzysztof Fronczak
 – Antoni Kalinowski
 – Tadeusz Latkowski
 – Mirosław Świderski
 – Michał Wójciak

Komisja Budżetu i Finansów
 – Krzysztof Fronczak – przewodniczący
 – Antoni Kalinowski - wiceprzewodniczący
 – Grzegorz Duchnowski
 – Wojciech Krzyczkowski
 – Jerzy Lubieniecki
 – Mirosław Świderski
 – Michał Wójciak

Komisja Infrastruktury 
i Porządku Publicznego

 – Jerzy Lubieniecki - przewodniczący
 – Wojciech Krzyczkowski - wiceprzewodniczący
 – Grzegorz Duchnowski
 – Krzysztof Fronczak
 – Marek Gerasik
 – Stanisław Śmietański
 – Tadeusz Latkowski

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty 
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości poczęty.

Że jako mówi Wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiędzie”.
    [Jan Kasprowicz]

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. 
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się

 przy wspólnym stole. 
Jest taki wieczór, kiedy gasną spory i znika nienawiść. 
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. 

To noc wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna. 
Noc Bożego Narodzenia. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Szanowni Goście!
Drodzy Nasielszczanie rozsiani po całym świecie!

Wszystkim Wam życzę w tę Świętą Noc obfitych łask i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus 
i Jego Niepokalanej Matki. Niech zbliżające się Święta upłyną w ciepłej radosnej atmosferze, 
niech czas Bożego Narodzenia przyniesie Państwu najpiękniejsze chwile spędzone w gro-
nie rodziny i przyjaciół. Niech będzie to czas pojednania i pokoju – nie tylko takiego, jaki 
daje świat, ale tego pokoju Bożego – pokoju w duszy, z życzliwością, szacunkiem, radością 
i miłością. 

     Burmistrz Nasielska
     mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas wytchnienia 
   i pojednania, czas bliskiego obcowania z Bożą Miłością, 
  która przychodzi do wszystkich ludzi 
w Narodzonym Chrystusie.

W imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku 
oraz swoim własnym życzę wszystkim mieszkańcom 
Gminy Nasielsk oraz drogim gościom, aby te Święta 
upłynęły w ciepłej i radosnej atmosferze Wigilij-

nej Nocy. Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie Państwu najpięk-
niejsze chwile, spędzone w gronie rodzinnym i najbliższych przyjaciół. 
Starajmy się – za przykładem i nauką Ojca Świętego Jana Pawła II – spotkać 
się z Miłością leżącą w skromnym żłóbku, dotknąć Jej i uczynić Ją w jakiś 
sposób swoją.
    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Nasielsku
    mgr Dariusz Leszczyński
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KRONIKA 
POLICYJNAfot. M. Stamirowski

Niebezpieczna Barbara 
Poniedziałek, 4 grudnia wielu kie-
rowców zapamięta do końca życia. 
Na terenie naszej gminy wydarzyło 
się kilka poważnych wypadków dro-
gowych. Na szczęście nie było ofiar 
śmiertelnych. 

Na smutny bilans dnia nałożyło się 
kilka przyczyn – nieostrożność kie-
rowców, mokra nawierzchnia jezdni i, 
jak dodają synoptycy, zmiana warun-
ków biometeorologicznych.

Jednak o wyjątkowym pechu może 
mówić kierowca osobowego Mer-
cedesa, któremu na drogę, tuż przed 
jadący pojazd, wybiegł łoś. Zdarze-
nie miało miejsce około godziny 
14.00, na prostym odcinku drogi 

między Nasielskiem 
i Pomiechówkiem, dwa 
kilometry za Psucinem. 

Wszystko wydarzyło się 
tak nagle, że kierowca 
nie miał żadnych szans 
na uniknięcie zderzenia 
z ogromnym zwierzę-
ciem. Stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał 
na lewe pobocze, na-
stępnie na prawe. , aż 
w końcu auto zatrzy-
mało się na drzewie. 
Jak poinformowała 
Komenda Powiatowa 
Policji w Nowym Dwo-
rze Maz., kierującego 

przewieziono do 
szpitala, a pasa-
żerowi udzie-
lono pomocy 
ambulatoryjnej. 

Mieszkańcy Psucina 
powiedzieli nam, że 
to już nie pierwszy 
wypadek spowodo-
wany przez zwierzę. 
W tej okolicy, co jakiś 
czas dochodzi do 
zderzenia samocho-
dów z sarnami, dzi-
kami i łosiami prze-
biegającymi przez 
drogę, która biegnie 
przez las. Dziwi nas, 

że w tym miejscu nie ma żadnego 
znaku drogowego, ostrzegającego 
przed dzikimi zwierzętami. 

Pechowym punktem dla kierowców 
okazał się również skręt do Cieksyna 
z prostego odcinka drogi Nasielsk 
– Przyborowice. W tym samym miej-
scu, w ciągu jednego dnia dwa różne 
samochody wylądowały w rowie.

Poniedziałek był również feralnym 
dniem dla kierowców Forda Fiesty 
i Opla Vectry, których los dotkliwie 
„zetknął” w Cegielni Puckiej. 

dar

Cegielnia Psucka 

Mercedes po zderzeniu z łosiem

fot. M. Stamirowski

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Szczególnym zadaniem 

dorosłych jest troska 
o bezpieczeństwo dzie-
ci. Widzimy ją wyrażnie 
w pracy dydaktyczno-
wychowawczej szkoły. 
Nieznajomość podstawo-
wych zasad obowiązują-
cych w ruchu drogowym 
może spowodować dra-
matyczne konsekwencje. 
W obecnej sytuacji, gdy 
ruch uliczny jest tak duży, 
problematyka ta nabiera 
jeszcze bardziej istotnego 
znaczenia. 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku podejmuje 
zagadnienia zagrożeń z jakimi może 
się zetknąć dziecko w kontaktach 
z innymi ludźmi, zwłaszcza z oso-
bami nieznajomymi oraz dotyczą-
ce zagrożeń uczestnictwa w ruchu 
drogowym. 

Program dydaktyczno-wychowaw-
czy z zakresu edukacji komunikacyj-
nej ma na celu przybliżyć uczniom 
nie tyko zasady bezpiecznego 
i prawidłowego korzystania z dróg, 
ale też udzielania pierwszej po-
mocy, zapobiegania zagrożeniom 
występującym w szkole i w domu, 
kształtowanie umiejętności dbania 
o bezpieczeństwo swoje i innych. 
Placówka współpracuje z instytucja-

mi służb publicznych, m.in. policją.

Jednym z przedsięwzięć podjętych 
w ramach programu było spotkanie 
w dniu 24.11.2006r. z przedstawi-
cielami Komendy Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim i uczniami klas 
młodszych szkoły podstawowej.

Uczniowie z zaangażowaniem słu-
chali prelekcji pani Iwony Jurkiewicz 
i policjantów ruchu drogowego, 
prewencji i wydziału śledczego. 

Włączyli się czynnie w dyskusję za-
dając ciekawe pytania zaproszonym 
gościom. Wielką atrakcją dla dzieci 
był pies policyjny - tropiący złodziei 
i wyszukujący narkotyki. 

Zdobyta wiedza i umiejętności zo-
stała sprawdzona i zaprezentowana 
w konkursach, zabawach i quizach, 
nagradzanych bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami.

Dzięki tej wizycie dzieci zaznajomi-

ły się z pracą różnych wydziałów 
i sekcji Policji oraz poszerzyły wie-
dzę o zasadach i przepisach ruchu 
drogowego.

Mamy nadzieję, że będą lepiej ra-
dziły sobie w różnych sytuacjach, 
związanych z bezpieczeństwem na 
drodze i wystrzegały się zachowań, 
które zagrażają ich zdrowiu, a nawet 
życiu. 

E. Boczkowska, B. Łukowska, 
E. Osiecka

28–29. 11. w Popowie Borowym 
nieznani sprawcy skradli 600 kg 
ziemniaków. Straty wynoszą 1000 zł 
na szkodę Andrzeja L.

29.11. w Borkowie Maciej R. mieszka-
niec Zaborza, Mirosław K. mieszkaniec 
Miękoszyna i Janusz S. mieszkaniec 
Warszawy zostali złapani na gorącym 
uczynku - kradzieży transformatora.

29. 11. w Nowych Pieścirogach 
nieznani sprawcy skradli z parkingu 
fiata 126p. Straty wynoszą 2000 zł na 
szkodę Romana S.

05. 12. w Mogowie nieznani sprawcy 
skradli fiata 126p. Straty wynoszą 300 
zł na szkodę Iwony R.

05. 12. na dworcu PKP trzech nie-
znanych sprawców pobiło i okradło 
Adama D. Skradli m.in. telefon ko-
mórkowy i płyty CD. W wyniku pracy 
policji sprawcy zostali ustaleni. Byli 
to: Kamil J. mieszkaniec Miękoszyna, 
Tomasz W. i Dariusz Z. obaj z Mogowa. 
Wobec całej trójki zastosowano dozór 
policyjny.

Pijani na drodze

01. 12. na ulicy Kościuszki Grzegorz 
M kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (2,94 ‰).

02. 12. na ulicy Płońskiej Józef Ś. miesz-
kaniec Lubomina kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (2,56 ‰).

04. 12.na ulicy POW Jan P. kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,66 
‰).

05. 12. na ulicy Chrobrego Grzegorz 
M. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (2,94 ‰).

Kino NIWA 
ZAPRASZA

28–30 GRUDNIA godz. 18.00

„KULT” 
The Wicker Man (Niemcy,USA, 2006); 
Dramat/Horror; czas 102 min.; Reżyse-
ria: Neil LaBute; Scenariusz: Neil LaBu-
te, Anthony Shaffer; Obsada: Nicolas 
Cage - Edward Maulis, Ellen Burstyn 
- Siostra Summersisle, Kate Beahan 
- Willow Woodward, Leelee Sobieski 
- Honey, Frances Conroy - Dr Moss 

Do policjanta Edwarda Malusa 
(Nicolas Cage) zwraca się z proś-
bą o pomoc dawna znajoma. Jej 
córka zaginęła w tajemniczych 
okolicznościach i wszelki ślad po 
niej przepadł. Śledztwo sprowadza 
Malusa na niewielką wyspę. Na 
początku jej mieszkańcy odnoszą 
się do niego z chłodną rezerwą, po-
tem już z jawną wrogością. Wkrót-
ce odkrywa on, że mieszkańcy 
wyspy praktykują okultystyczne 
seanse i oddają cześć pogańskim 
bóstwom. Zaczyna podejrze-
wać, że dziewczynka mogła być 
poświęcona jednemu z bożków 
w ofierze...
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fot. D. Panasiuk

R E K L A M A

Cudowna dziura
Od kilku tygodni z upo-

rem maniaka pokazu-
jemy zdjęcia niebezpiecz-
nego otworu w studzience 
telekomunikacyjnej przy 
ulicy Koziej, bliżej Kościel-
nej.W nr 23 „Życia Nasiel-
ska” apelowaliśmy m.in. 
do firmy telekomunikacyjnej 
– nie wskazując jej nazwy 
– o zainteresowanie się 
dziurą. I mamy już pierwsze 
efekty naszej interwencji. 
Uderz w stół, a nożyce się 
odezwą. 

W środę, 6 września, do redakcji za-
dzwonił telefon. Nasza rozmówczyni 
przedstawiła się, że dzwoni z Teleko-
munikacji Polskiej SA. Miły kobiecy 
głos oznajmił nam, że zamiast pisać 
o sprawie powinniśmy ją zgłosić na 
błękitną linię TP SA, pod numer telefonu 
9393. Dzień później do redakcji dotarł 
e-mail, którego autor „solo” zasuge-
rował to samo. Czytamy w nim m.in.: 
„(…)tp w Nasielsku nie ma od 2004r., 
przypuszczam, że suche pisanie panu 

nic nie pomoże. Musi pan to zgłosić pod 
9393, po zgłoszeniu firma zewnętrzna 
przyjedzie i naprawi usterkę (…)”.

I co z tego wynika? Nic. 

Dziura studzienki telekomunikacyjnej 
w centrum miasta nadal straszy. To cud, 
że jeszcze się nikt tu nie zabił. To cud, 
że jeszcze w ogóle działają telefony. 
Komentarz jest zbyteczny. 

Zwracamy się do firmy telekomuni-
kacyjnej z apelem o jak najszybsze 
załatanie dziury. Prosimy jej przedstawi-

cieli o to, aby już nie dzwonili do naszej 
redakcji z radami, a po prostu wzięli się 
do roboty. 

Na koniec my też mamy jedną radę: 
lepiej jest wydać kilkaset złotych na 
naprawę studzienki, niż płacić astrono-
miczne odszkodowania ewentualnym 
ofiarom telekomunikacyjnej dziury! 
Naprawdę, o wypadek w tym miejscu 
nietrudno.

dar

Tak wyglądała dziura 12 grudnia 2006 r.

Nasielsk nocą
Wieczorny spacer 

ulicach miasta nie 
należy do przyjemności. 
Blask księżyca i roman-
tyczny nastrój tej pory dnia 
przysłania ciemny dym 
unoszący się z kominów 
i smród wyciskający łzy 
z oczu. Wszystko to ozna-
cza, że sezon grzewczy 
w pełni. Dla mieszkańców 
Nasielska i okolic, nieste-
ty, to już codzienność. Do 
pieców trafiają kawałki 
starych mebli z płyt wió-
rowych, porąbane ramy 
okienne i inne odpady 
z tworzyw sztucznych, 
a nawet pocięte opony.
Wystarczy kilka domowych ko-
tłowni opalanych odpadami, żeby 
zepsuć atmosferę w całym mieście. 
Jedni robią to z biedy – węgiel jest 
drogi i ogrzewają mieszkania czym 
tylko się da, a drudzy ze swoiście 
pojmowanej gospodarności – we-
dług zasady, że nic nie może się 
zmarnować. Niektórzy w ogóle 

nie wynoszą śmieci do koszy. Od 
razu wszystko wrzucają do pieca. 
Za opał służą im więc opakowania, 
plastikowe butelki po napojach, 
stare ubrania, buty. Jednym słowem 
wszystko, co da się wcisnąć do pieca 
przez drzwiczki. Opinia specjalistów 
jest jednoznaczna - jedni i drudzy 
smrodzą i trują. Trują siebie i przy 
okazji innych. Zaradni palacze igno-
rują nie tylko opinie naukowców, ale 
nawet praktyczne rady kominiarzy, 
którzy przestrzegają, że najgorsze 
są plastiki, guma i sztuczne szmaty. 
To właśnie z tych odpadów powstaje 
najwięcej sadzy, która szybko groma-
dzi się w kominie. Jeżeli dojdzie do 
jej zapalenia może to doprowadzić 
nawet do pęknięcia ścian komina. 

Sąsiedzi coraz częściej skarżą się na 
sąsiadów. Czytelnicy przychodzą do 
naszej redakcji z prośbą o interwen-

cję w sprawie spalania śmieci w pie-
cach znajdujących się w prywatnych 
budynkach. Oczywiście można ten 
proceder przecież uznać za dzia-
łanie zatruwające środowisko, albo 
wybryk chuligański, zakłócający 
spokój sąsiadom. Sprawcę można 
wtedy ukarać mandatem albo 
w jego sprawie skierować wniosek 
o ukaranie do sądu grodzkiego. Jed-
nak to nie my, a odpowiednie służby, 
dbające o porządek, powinny zająć 
się rozwiązaniem tego problemu. 
Miejscy urzędnicy rzadko dostrze-
gają, że w piecach spala się trujące 
śmieci. Być może nie wynika to 
z ich złej woli, ale z niedoskona-
łości przepisów. Trudno bowiem 
jest udowodnić komuś, że właśnie 
w danej chwili, w swoim piecu spala 
odpady. Nieprzyjemny zapach jest 
wątpliwym dowodem, który zresztą 
szybko rozchodzi się z wiatrem. 

Dla wielu mieszkańców – nie tylko 
Nasielska - spalanie przedmiotów 
wykonanych z tworzyw sztucznych 
jest najskuteczniejszą i najtańszą 

metodą pozbywania się śmieci. Dla 
niektórych jest coraz częściej spo-
sobem na oszczędzanie węgla. 

O problemie pisaliśmy już w nu-
merze 19. „Życia Nasielska” w ar-
tykule „Smrodzą i trują”. Warto 
przypomnieć niektóre fragmenty 
tamtej publikacji – ku przestrodze. 
„Podczas spalania ważną rolę od-
grywa temperatura. Jeżeli jest zbyt 
niska, wówczas w emitowanych 
spalinach powstają zanieczysz-
czenia, których oddziaływanie na 
środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi jest bardzo szkodliwe – po-
nadto są przenoszone z wiatrem na 
duże odległości. Spalanie plastiku 
w domowych piecach następuje 
właśnie w niskich temperaturach, 
od 200 do 500 °C. Do atmosfery 
przedostają się między innymi: 
pyły, tlenek węgla, związki chlo-

ru, związki fluoru, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie 
- kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, 
nikiel, selen, ołów, chrom. O szko-
dliwości tych zanieczyszczeń dla 
organizmu człowieka wie już na-
wet dziecko w szkole. Wystarczy 
wspomnieć o nieodwracalnych 
uszkodzeniach płuc i chorobach 
nowotworowych. 

Podczas spalania, w wyniku samo-
rzutnych reakcji chemicznych po-
wstają – szczególnie groźne związki 
– dioksyny i furany. To właśnie one są 
najbardziej rakotwórcze, a powstają 
jako produkty uboczne spalania 
różnych odpadów.

Według ekspertów stężenie diok-
syn i furanów w wydobywającym 
się z domowych kominów dymie 
może wynosić 100 nanogramów/
m3, dla porównania ich dopuszczal-
ne stężenie wynosi 0,1 nanograma/
m3 – taka jest norma dla spalarni 
śmieci.

Człowiek wdycha dioksyny wraz 

z zanieczyszczonym powietrzem, 
najprawdopodobniej odżywia się 
też skażonym mięsem i pije mle-
ko z dioksynami. Do organizmu 
zwierząt gospodarskich dostają 
się także przez układ pokarmowy 
i oddechowy.

Dioksyny gromadzą się w glebie 
i w osadach dennych zbiorników 
wodnych. Skutki zatrucia nie muszą 
być natychmiastowe. Ich toksyczny 
wpływ na zdrowie może objawić się 
dopiero po kilkudziesięciu latach. 
Niestety, najczęściej w postaci cho-
rób nowotworowych. Na leczenie 
może już być wtedy za późno. 

Przed włożeniem śmieci do pieca 
warto się więc zastanowić czy 
warto.

dar
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Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy 
18 października 2006 r. Sejm uchwalił 
dwie nowelizacje do Kodeksu pracy.

Nie odrabiamy podwójnych świąt. 
Będzie więcej wolnych dni od pracy 
w ciągu roku.

Zmiana ustawy gwarantuje 52 dni 
w roku wolnych od pracy. Oznacza 
to, że pracownicy nie będą mieli już 
obowiązku odpracowania w sobotę 
jednego z dni świątecznych, jeżeli 
w tygodniu wypadają dwa święta 
w dni inne niż niedziela. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce w grudniu br. (25 
i 26 grudnia). Tym samym Sejm od-
rzucił poprawki, które miały utrzymać 
obowiązek odpracowania takich świąt. 
W grudniu 2006 r. pracownik będzie 
miał dwa wolne dni świąteczne oraz 
wolną sobotę. Posłowie zapewnili jed-
nak przepis przejściowy dla grudnia 
tego roku. Wysokość pensji ustalanej 
według stawki godzinowej uległaby 
obniżeniu, z powodu kolejnych ośmiu 
godzin, które odlicza się od wymiaru 
czasu pracy. Pracownicy nie otrzymają 
zatem niższych pensji, mimo że będą 
pracować o osiem godzin mniej. 

Zmiany powyższe obowiązują  od 30 
listopada 2006 r. 

W Kodeksie pracy będzie więcej 
o urlopach wypoczynkowych 

Również od 30 listopada 2006 r. 
zamiast w rozporządzeniu o urlopach 
wypoczynkowych, pracodawcy 
znajdą w Kodeksie pracy przepisy 
dotyczące zasad ustalania urlopów dla 
pracowników zatrudnionych na część 
miesiąca lub w niepełnym wymiarze. 
W kodeksie znajdzie się m.in. zapis, że 
niepełny miesiąc pracy zaokrągla się 
w górę do pełnego miesiąca. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 
MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania 
i wypłacania wynagrodzenia za czas 
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14, 
ze zm.). 

Urlopy macierzyńskie – będą dłuż-
sze 

Natomiast w drugiej nowelizacji do 

Kodeksu pracy Sejm postanowił, że 
urlopy macierzyńskie będą dłuższe 
o 2 tygodnie. Oznacza to, że przy 
pierwszym porodzie pracownica bę-
dzie przebywać na urlopie 18 tygodni, 
zamiast dotychczasowych 16 tygodni. 
Przy każdym następnym porodzie 
wymiar urlopu będzie wynosił 20 ty-
godni, a w przypadku urodzenia wię-
cej niż jednego dziecka przy jednym 
porodzie – 28 tygodni. Nowelizacja 
rozstrzyga też spory w jaki sposób 
przeliczać na dni tygodnie urlopu ma-
cierzyńskiego. Sejm przesądził zatem, 
że tydzień urlopu macierzyńskiego to 
7 kolejnych dni kalendarzowych. Sejm 
odrzucił poprawki przewidujące m.in. 
6-miesięczny zakaz zwalniania kobiet 
po powrocie z urlopów macierzyń-
skich i wychowawczych. 

Z powyższych wymiarów skorzystają 
również pracownicy, którzy przyjęli 
dziecko na wychowanie i wystąpili 
z wnioskiem do sądu o jego adopcję 
lub ustanowienie rodziną zastępczą. 

Marek Rączka

...................dnia................................

S�d Rejonowy 
S�d Pracy w ............................................... 

Powód: .................................................................. 
               ................................................................. 
               ................................................................. 
               ................................................................. 
Pozwany: .............................................................. 
               ................................................................. 
               ................................................................. 
               ................................................................. 

o przywrócenie do pracy i zap�at� ........ z�.

Pozew o przywrócenie do pracy lub zap�at� odszkodowania z powodu 
niezgodnego z prawem rozwi�zania umowy o prac� bez wypowiedzenia 

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku 
........................................................ pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków 
pracy i p�acy ...............................................................................................................................
Zas�dzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysoko�ci .................................... z�
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zw�oki w zap�acie do dnia zap�aty.
Zas�dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów post�powania wraz z kosztami 
zast�pstwa.  
Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecno�ci powoda.
Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przes�anek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
Przeprowadzenie dowodów wymienionych poni�ej.

Uzasadnienie 

Pozwany rozwi�za� umow� o prac� z powodem bez wypowiedzenia. Powód zosta� o tym 
poinformowany przez  pracodawc� w pi�mie z dnia .............................................  r. 
Dowód: Pismo pozwanego 
Powód opiera pozew na art. 56 k.p. i art. 45 § 2 i 3 k.p.; art. 187, 333 § 1, art. 339, 477 § 1 i 2 
k.p.c.
Oraz stanie faktycznym:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........................................................
                    Podpis powoda

Gdy pracodawca niezasadnie rozwiązał umowę o pracę masz możliwość dochodzenia swojego prawa przed sądem. 
Poniżej przykład pozwu, który w takim przypadku trzeba skierować do sądu.  

Pozew o przywrócenie do pracy
lub zapłatę odszkodowania

OC inaczej 
Obowiązkowe ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej prawdo-
podobnie zdrożeje o jedną piątą.

O zasadach nowego OC pisaliśmy już 
kilka tygodni temu na łamach „ Ży-
cia Nasielska”. Powracamy jednak do 
sprawy, ponieważ bardzo bulwersuje 
ona kierowców. 

Ubezpieczenie OC może zdrożeć, 
i to znacznie, bo nawet o 20 procent. 
Będzie to możliwe dzięki przyjętej 
w ubiegłym tygodniu przez rząd 
nowelizacji ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej. Zakłada ona, że 

ubezpieczyciele zrekompensują 
szpitalom leczenie i rehabilitację 
ofiar wypadków drogowych. To-
warzystwa oddadzą Narodowemu 
Funduszowi Zdrowia 12 procent 
wszystkich składek od ubezpieczeń 
OC, wykupionych przez polskich 
kierowców. 

Ministerstwo zdrowia proponowało 
wcześniej, aby firmy ubezpiecze-
niowe wpłacały jedną piątą składek 
z polis komunikacyjnych. Branża 
ubezpieczeniowa jednak bardzo 

zdecydowanie zaprotestowała 
twierdząc, że koszty leczenia ofiar 
wypadków są w rzeczywistości 
niższe, a po wprowadzeniu noweli-
zacji ceny polis musiałyby wzrosnąć 
o jedną trzecią. 

Jednak, jak nietrudno przewidzieć, 
firmy ubezpieczeniowe jakoś sobie 
poradzą i z całej tej sytuacji wyjdą 
bez szwanku. Niestety, kosztem 
klientów. Kierowcy są oburzeni, 
że resort zdrowia przygotowując 
nowelizację ustawy zastosował 
zasadę odpowiedzialności zbio-
rowej. Oznacza ona, że wszyscy 

zmechanizowani użytkownicy dróg 
– zarówno sprawcy wypadków, jak 
i bogu ducha winni, będą finansować 
leczenie i często kosztowną rehabili-
tację ofiar wypadków. 

Projekt rządowy zakłada, że zmie-
nione przepisy mają wejść w życie 
w pierwszym półroczu przyszłego 
roku. Ostrych dyskusji na ten temat 
nie ma końca. Czy protesty kierow-
ców okażą się skuteczne, okaże się 
już za kilka miesięcy. 

WA

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło w Nasielsku składa serdeczne podziękowania za dat-
ki pieniężne ofiarowane na remont 3 grobów Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu w Nasielsku.

Dziękujemy za wsparcie ks. Proboszczowi Tadeuszowi Pepłońskiemu z pa-
rafii Nasielsk i ks. Janowi Majewskiemu z parafii Pieścirogi oraz wszystkim 
ofiarodawcom, którzy byli przychylni naszej akcji.

Zbiórka publiczna była przeprowadzona na terenie gminy Nasielsk w dniach 
08.08.2006 – 30.09.2006 na podstawie pozwolenia SO.5022-4/06 
z dn. 06.08.2006 r. wydanego przez Burmistrza Nasielska.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie – 5.024,50 wg po-
niższych form zbiórki:

1. Wpłaty na konto w kwocie – 1.800,00

2. Wpłaty na listę za pokwitowaniem – 3.224,50

Poniesione koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki – 200,00

Łączny dochód ze zbiórki pomniejszony o wskazane koszty wynosi 
– 4.824,50\

Podział dochodu ze zbiórki w ramach realizacji celu wskazanego w po-
zwoleniu przedstawiono w sprawozdaniu złożonym w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Prezes Koła ZK RP i BWP w Nasielsku

O G Ł O S Z E N I E
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Nasielsk, dnia 23.10.2006 rok 

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/7/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), 
Uchwały Nr LXI /406/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2006 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 28 
grudnia 2006 roku o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy 
Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej we wsi Pianowo Daczki.

Opis nieruchomości :
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym w miejsco-
wości Pianowo Daczki. Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 66/1 
i 66/2 o łącznej powierzchni 3,76 ha. Nieruchomość stanowi większą cześć pierwotnego 
zabytkowego założenia dworskiego. Nieruchomość położona jest około 4 km na północ 
od Nasielska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni 
żwirowej. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską .
W południowej części parku znajduje się pałacyk pochodzący prawodopodobnie z końca 
XIX lub początku XX wieku .W pobliżu pałacyku znajduje się piwnica ziemna pochodząca 
z tego samego okresu, oraz budynki współczesne, garaż, szalet z komórkami i śmietnik. 
Teren płaski, nie ogrodzony ,w większości stanowiący park z zabytkowym starodrzewem. 
Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Budynek dworu murowany, wolnostojący, w części parterowy, w części piętrowy 
z poddaszem nie użytkowym, na około 0,25 powierzchni – podpiwniczony.
•  powierzchni zabudowy – 371,81 m2

•  powierzchni użytkowa  – 385,84 m2

•  kubatura    – 3002,48 m2

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy 
Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r określa ww. 
nieruchomość w strefie konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków – park 
podworski.

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi 436.400,00 złotych.

O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie

może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do 
ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
43.640,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych) 
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym 
w Nasielsku nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 20 
grudnia 2006 roku do godz. 1500.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone 
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.

W razie uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, 
wadium ulega przepadkowi.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, 
podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy 
przenoszącej własność nieruchomości.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi 
pełnomocnictwami.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.

 Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu 
ustnego.

Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub 
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój 
nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon (0 23) 69-33-115, 69-33-108.

 BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Czy zawsze Święty 
przynosi prezenty?
Ulubiony bohater gru-

dniowych uroczysto-
ści, Święty Mikołaj, był 
biskupem Miry w Azji 
Mniejszej. To jeden z naj-
popularniejszych świętych 
na Wschodzie, zwany tam 
„cudotwórcą”. Patron 
między innymi dzieci, 
kancelistów parafial-
nych, uczonych, piekarzy, 
panien chcących wyjść 
za mąż, a nieposiadają-
cych posagu… Znany dziś 
przede wszystkim z tego, 
że przybywa z prezentami 
dla dzieci. 
Dawniej – od połowy XIII wieku 
(w Polsce od XVIII w.) – robił to 
w wigilię swojego święta, czyli 
nocą z 5 na 6 grudnia.  Od lat 
zwyczaj obdarowywania prze-
niósł się na wieczór 24 grudnia. 
Jednak wzajemne robienie sobie 
prezentów  się także 6 grudnia 
przetrwało, choć w nieco skrom-
niejszej formie, do dziś. 

Mikołaj  odwiedzający dzieci 
w wigilijny wieczór to wynalazek 
niemiecki. Początkowo to tam ktoś 
z dorosłych przebierał się w od-
powiedni strój, przypominający 
biskupi (wszak święty był właśnie 
biskupem) i obdarowywał grzecz-
ne dzieci. Od połowy XIX wieku 
zwyczaj ten przyjęły różne kraje 
(nie tylko chrześcijańskie). Podarki 
albo przynoszone są przez Święte-
go Mikołaja po wieczerzy wigilijnej 
(popularne w Polsce, na Zachodzie 
mniej), albo podrzucane do spe-
cjalnie przygotowanych butów 
lub pończoch pozostawionych 
przy łóżku na noc. Ten sposób 
w naszym kraju jest częściej sto-
sowany 6 niż 24 grudnia. 

W rodzinach, w których pre-
zenty pojawiają s ię i  w dniu 
Świętego Mikołaja, i podczas Wi-
gilii, trzeba było jakoś rozwiązać 
problem „zdublowania się” ob-
darowującego. W Wielkopolsce 
Święty Mikołaj podrzucał 
do butów drobne podarki 
6 grudnia, zaś przy wigi-
lijnym drzewku zjawiał 
s ię,  z  „porządny-
mi” prezentami 
– Gwiazdor. Co 
to za postać? 
N a z w a 
p r a w -
d o p o -
d o b n i e 
wzię-
ł a 

s ię z określenia chłopców 
chodzących w grupach 
kolędniczych po 
domach w okresie 
świąt. Część z nich 
przebrana była 
za gwiazdy, 
a  p o ch ó d 
otwierał 
tzw. wy-
słannik 
gwiazd; 
do tego 
t o w a -
rzyszyła 
im roz-
d a j ą c a 
d r o b n e 
p o d a r k i 
Gwiazda. To dla-
tego przyjęło s ię 
mówić, że podarki 
świąteczne przynosi Gwiazdor. 
W innych częściach Polski dzieci 
w Wigilię obdarowywane bywały 
przez Aniołka albo prezenty kła-
dziono po prostu pod choinką 
i nazywano ten zwyczaj „gwiazd-
ką”. 

Dzis iejszy Święty Mikołaj  nie 
przypomina już biskupa z Miry. 
Bardziej wygląda jak wyrośnięty 
krasnoludek niż hierarcha kościel-
ny. Początki tej przemiany sięgają 
okresu sprzed dwóch wieków. 
Opisano wówczas holenderski 
zwyczaj mikołajkowy, zgodnie 
z którym święty miał podróżować 
na pegazie i nie nosił już szat bi-
skupich. Później pegaz zmienił się 
w sanie, a Mikołaj stał się wesołym, 
tęgawym mężczyzną w czerwo-
nym ubraniu i  zamieszkał  na 
biegunie północnym. Białe włosy, 
wąsy i broda oraz biało-czerwony 

strój (a także imiona ciągną-
cych sanie reniferów) 
pochodzą z kampanii 
reklamowej Coca-Coli 

z  początku lat  30.  XX 
wieku. Tak święty biskup 

stał się Santa Clausem.

Ale czy tylko on 
rozdaje poda-

runki? Dzieci 
austriackie mogą 

s p o d z i e wa ć 
s ię,  że wraz 

ze Świętym 
M i ko ł a -
jem za-

w i t a 
d o 
nich 

Krampus. Postać 
ta wywodzi  s ię 

z tyrolskiego 
folklo-
ru, ale 
z n a n a 

jest  też 
p o z a 

Austrią – w Chorwa-
c j i , we Włoszech, w Ba-

warii oraz w części Węgier. Rogaty 
i kosmaty Krampus przegania złe 
duchy, straszy rózgą i  biczem. 
Ma też worek lub kosz, do któ-
rego może zabierać niegrzeczne 
dzieci. Przypomina nieco naszego 
turonia, ale zjawia się wcześniej, bo 
już na początku grudnia.

Z kolei dzieci z niemieckich lub 
holenderskich rodzin zamieszka-
łych w amerykańskim stanie Pen-
sylwania odwiedzał Kriss Kringle. 
Zjawiał się 24 grudnia, dziwnie 
ubrany, z wielką futrzaną czapą 
na głowie, i grzecznym dzieciom 
podrzucał do pończoch poda-
runki. W Szwecji po wieczerzy 
z workiem pełnym prezentów 
przychodzi Jultomte – wigi l i j-
ny krasnoludek. W Rosji dzieci 
odwiedza Dziadek Mróz ( jako 
pamiątka po Związku Sowiec-
kim), w dodatku zjawia się zwykle 
dopiero 31 grudnia, a towarzyszy 
mu Śnieżynka. We Francji poda-
runki śpiącym dzieciom przynosi 
tajemnicza Dame Abonde. Ta do-
bra wróżką, żeński odpowiednik 
Świętego Mikołaja, także uaktyw-
nia się dopiero w sylwestrową noc. 
Jeszcze dłużej czekają mali Włosi. 
La Befana, wróżka o wyglądzie 
wiedźmy i postrach niegrzecz-
nych dzieci – sypie im do butów 
popiół, a posłuszne nagradza pre-
zentami dopiero 6 stycznia. 

Pamiętajmy jednak, że niezależnie 
od tego, kto przychodzi w okresie 
Bożego Narodzenia, prezenty są 
wyłącznie dla dzieci grzecznych! 
Te nieposłuszne niech spodziewają 
się popiołu, surowych ziemniaków 

lub – rózgi. 
LAN

Na podstawie publikacji 
Władysława Kopal iń-
skiego „Słownik mitów 

i tradycji  kultury” oraz 
portalu www.wiara.pl
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R E K L A M A

Nasz Biskup 
metropolitą warszawskim 
Dotychczasowy biskup 

diecezji płockiej Sta-
nisław Wielgus został 
nowym arcybiskupem 
metropolitą warszaw-
skim. Decyzję Benedyk-
ta XVI ogłosił nuncjusz 
apostolski w Polsce abp 
Józef Kowalczyk. Ojciec 
Święty pozostawił tytuł 
prymasa kardynałowi 
Józefowi Glempowi jako 
kustoszowi relikwii św. 
Wojciecha w Gnieźnie 
– poinformowało biuro 
prasowe Konferencji Epi-
skopatu Polski (KEP).
Ojciec Święty wyniósł 67-letniego 
bp. Stanisława Wielgusa do god-
ności arcybiskupa i powierzył mu 
troskę o archidiecezję warszawską. 
Zastąpi on sprawującego tę funk-
cję od 1981 roku kard. Józefa 
Glempa, Prymasa Polski. 

W komunikacie KEP czy-
tamy - Tytuł prymasa po-
zostanie przy kard. Józefie 
Glempie, który od momentu 
rozdzielenia unii personalnej 
archidiecezji gnieźnieńskiej 
i warszawskiej w 1992 
r.  pełni  funkcję 
kustosza rel ikwii 
św. Wojciecha 
w Gnieźnie. 
B e n e d y k t 
XVI zleci ł 
mu pełnienie 
o b o w i ą z k ó w 
administratora 
a rc h i d i e c e z j i 
warszawskiej do 
dnia kanonicznego przejęcia rzą-
dów przez nowego metropolitę. 

Abp Stanisław Wielgus jest profe-
sorem filozofii. W latach 1989-98 
był rektorem Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego; funkcję tę 
pełnił przez trzy kolejne kadencje, 
co było ewenementem w polskim 
szkolnictwie wyższym. Dał się po-
znać jako doskonały organizator i 
administrator: unormował status 
prawny KUL i doprowadził uczel-
nię do stabilizacji ekonomicznej. 
Znacząco wzrosła wówczas liczba 
studentów, a uczelnia nawiązała 
stałą współpracę z uniwersytetami 
na świecie i rozpoczęła wymianę 
studentów. Wierni i duchowni z 
uznaniem wspominają listy rektora 
KUL na Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc, odczytywane z ambon w 
całej Polsce. 

Funkcję ordynariusza płockiego 
pełnił 7 lat. Jako pasterz diecezji 
bp Wielgus zauważył potrzebę 

katechizacji dorosłych. Z jego 
inicjatywy powstaje obec-

nie Katechizm Płocki . 
W ramach tego dzieła 
zespół specjal istów 
przygotowuje kilku-
minutowe katechezy 
wyjaśniające prawdy 

wiary, które są na-
stępnie wygła-

szane przez 
k ap ł a n ó w 

p r z e d 
k a ż d ą 
n i e -
d z i e l n ą 
Euchary-
stią. Do-
tychczas 

wygłoszono 
niemal 100 

katechez, które opublikowano 
także w Niedzieli Płockiej oraz 
na stronie internetowej Wydziału 
Katechetycznego Kurii Płockiej. 
Doceniając prowadzoną w ten 
sposób katechizację dorosłych, 
Benedykt XVI w kwietniu br. na 

ręce bp. Wielgusa przesłał słowa 
uznania pod adresem wszystkich 
odpowiedzialnych za redagowanie 
katechez. Należy podkreślić także 
otwartość bp. Wielgusa na misje 
oraz na specjalistyczne kształcenie 
duchownych. 

Jako biskup został powołany w 
2001 roku na przewodniczącego 
Rady Naukowej KEP, a w czerwcu 
br. rozpoczął drugą kadencję. Gre-
mium to wydało szereg istotnych 
dokumentów w sprawach doty-
czących wiary, etyki oraz nauki. 
Ostatnim dokumentem kierowanej 
przez bp Wielgusa Rady Naukowej 
jest stanowisko na temat ewolucji, 
w którym stwierdza, że „dla chrze-
ścijan ewolucja pozostaje w har-
monii z wielkim planem Boga”. 

W latach 1999-2001 bp Wielgus 
był Asystentem Krajowej Rady 
Katolików Świeckich. W marcu 
2002 r. ordynariusz płocki został 
członkiem Zespołu ds. Duszpa-
sterskiej Troski o Radio Maryja, 
w roku 2004 objął także funkcję 
współprzewodniczącego Komisji 
Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP 
i Konferencji Episkopatu Polski. 

Mieszkańcy Nasielska mieli okazję 
osobiście spotkać się z biskupem 
Stanisławem Wielgusem 24 paź-
dzierniku tego roku. Wtedy jako 
Ordynariusz Diecezji Płockiej prze-
wodniczył koncelebrowanej mszy 
świętej w Szkole Podstawowej w 
Dębinkach. Tego dnia odbyła się 
uroczystość nadania szkole imienia 
Jana Pawła II. Po mszy św. Biskup 
Diecezjalny dokonał wtedy po-
święcenia sztandaru szkoły, nowej 
sali gimnastycznej, pamiątkowej 
tablicy upamiętniającej to wyda-
rzenie oraz szkolnego Centrum 
Multimedialnego. 

Dariusz Panasiuk

Zastąpi on sprawującego tę funk-
cję od 1981 roku kard. Józefa 
Glempa, Prymasa Polski. 

W komunikacie KEP czy-
- Tytuł prymasa po-

zostanie przy kard. Józefie 
Glempie, który od momentu 
rozdzielenia unii personalnej 
archidiecezji gnieźnieńskiej 
i warszawskiej w 1992 
r.  pełni  funkcję 
kustosza rel ikwii 

katechizacji dorosłych. Z jego 
inicjatywy powstaje obec-

nie Katechizm Płocki . 
W ramach tego dzieła 
zespół specjal istów 
przygotowuje kilku-
minutowe katechezy 
wyjaśniające prawdy 

wiary, które są na-
stępnie wygła-

szane przez 

wygłoszono 

Uznany przez 
najlepszych
Marek Stamirowski został laureatem 
konkursu fotograficznego „Local 
Press Photo 2006”. Nasz fotore-
porter zajął II miejsce w kategorii 
„Lokalne życie religijne”. Jurorom 
konkursu szczególnie spodobało się 
zdjęcie „Podziękowanie za plony”, 
opublikowane na łamach „Życia 
Nasielska” w 2005 roku.

Konkurs Local Press Photo 2006 zo-
stał zorganizowany przez Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki w ramach ko-

lejnej edycji Mazowieckiego Festiwalu 
Prasy Lokalnej. Adresowany był do fo-
toreporterów zatrudnionych w mazo-
wieckiej prasie lokalnej i parafialnej oraz 
osób z nią współpracujących. 

Do konkursu zgłoszono około 200 
zdjęć w następujących kategoriach:
- Życie codzienne społeczności 
lokalnych Mazowsza;

- Lokalne wydarzenia polityczne;
- Lokalna kultura, sztuka i tradycja;
- Lokalne życie religijne;
- Sport lokalny.

Jury, w którego składzie byli wybitni 
znawcy fotografii, przyznało 15 na-
gród (po 3 w każdej kategorii) oraz 
6 wyróżnień. Za zdjęcie Roku Local 
Press Photo 2006 uznano fotografię 
„Sołtys z kociołka” wykonane przez 
Piotra Nowotnego i opublikowane 

w piśmie „Mazowieckie To i Owo”.

Wszystkie zdjęcia nagrodzone i wy-
różnione w konkursie można obejrzeć 
na wystawie w Galerii Mazowieckiej, 
mieszczącej się w Urzędzie Woje-
wódzkim w Warszawie, przy Placu 
Bankowym 3/5. Wystawa jest czynna 
do 15 grudnia, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 800 do 1700.

Dariusz Panasiuk
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Kasa już płynie
Na konta bankowe pol-
skich rolników trafił już 
ponad 1 miliard złotych.
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa rozpoczęła 1 grudnia 
wypłacanie dopłat bezpośrednich za 
2006 rok. Płatności otrzyma łącznie 
ponad 1,4 miliona producentów rol-
nych. Na ich konta bankowe wpłynie 
w sumie ponad 7,8 miliarda złotych 
(około 1,2 mld zł więcej niż w roku 
ubiegłym). Jeszcze do końca grudnia 
tego roku ARiMR przekaże na konta 
kwotę wynoszącą prawie 3 miliardy 
złotych. 

W pierwszej kolejności płatności 
dostaną producenci z powiatów 
dotkniętych tegorocznymi klęska-
mi suszy i powodzi (dotyczy to 272 
powiatów), którzy otrzymali już de-
cyzję administracyjną o przyznaniu 
płatności bezpośrednich do gruntów 
rolnych. Do końca listopada 2006 
roku Agencja wydała ponad jeden 
milion takich decyzji. 

Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że 
dołoży się wszelkich starań, aby płat-
ności bezpośrednie zostały wypłaco-
ne do końca lutego 2007 r. – Prawie 
wszyscy rolnicy otrzymają środki do 
czasu rozpoczęcia wiosennych prac 
polowych. Jedynie 2 – 3% rolników, 
w przypadku których trzeba będzie 
wyjaśnić nieprawidłowości, może 
otrzymać pieniądze nieco później 
– podkreślił Wicepremier Andrzej 
Lepper. 

Grzegorz Spychalski, prezes Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, podkreśla, że w tym 

roku skala uruchomienia dopłat ma 
charakter masowy. Jeszcze w grudniu 
br. około 600 tys. rolników otrzyma 
w sumie około 2.9 miliarda złotych.

Przypominamy, że w ramach płat-
ności bezpośrednich do gruntów 
rolnych za 2006 rok obowiązują 
następujące stawki:

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 
– 276,28 zł/ha. 

Uzupełniająca Płatność Obszarowa 
(UPO) do innych roślin – 313,45 
zł/ha. 

Uzupełniająca Płatność Obszarowa 
(UPO) do uprawy chmielu – 962,75 
zł/ha. 

Wnioski o płatności bezpośrednie za 
2006 r. można było składać od 15 
marca do 16 czerwca 2006 roku. Po 
tym terminie wnioski były przyjmo-
wane przez 25 dni kalendarzowych 
(do 11 lipca br.). Złożenie wniosku 
w tym dodatkowym czasie wiązało 
się ze zmniejszeniem kwoty płatno-
ści o 1 proc. za każdy dzień roboczy 
opóźnienia. 

WA

Rolnicy zarabiają więcej 
Polscy rolnicy skorzystali 

na wstąpieniu naszego 
kraju do Unii Europejskiej. 
Od 1 maja 2004 roku do-
chody w rolnictwie pod-
woiły się – twierdzą ana-
litycy Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Wyników badań ekspertów nie po-
twierdzają sami zainteresowani, wręcz 
przeciwnie, twierdzą, że na wsi robi się 
coraz gorzej. Liczby pokazują jednak 
zupełnie inny obraz naszego rolnictwa 
właścicielom. Jednoznacznie z nich 
wynika, że obecnie właścicielom go-
spodarstw powodzi się znacznie lepiej, 
niż jeszcze kilka lat temu. 

Według danych GUS, dochód z jed-
nego hektara przeliczeniowego wy-
niósł w ubiegłym roku 1844 zł. Dwa 
lata temu producent rolny uzyskiwał 
z hektara nieco ponad tysiąc złotych. 
W roku poprzedzającym wstąpienie 
Polski do Wspólnoty dochód ten był 
dwa razy niższy niż teraz. W 2003 roku 
wynosił około 800 złotych z hektara 
przeliczeniowego.

Jak mówią eksperci, na ironię zakrawa 
fakt, że rolnicy, wśród których było 
najwięcej przeciwników integracji, jak 
do tej pory najwięcej na niej skorzystali. 
Wskazują na kilka powodów dobrej ko-
niunktury. Ich zdaniem, wzrosły ceny 
artykułów rolnych, które przed 1 maja 
2004 roku były niższe niż w krajach 
Unii. Integracja z krajami dawnej pięt-
nastki otworzyła też przed wyrobami 
„made in Poland” rynki zbytu w prawie 
całej Europie. Dodatkowo, korzystny 
wpływ na sytuację w polskim rolnic-
twie mają pieniądze z Brukseli. 

Z kilku miliardów euro, które w ubie-
głym roku Polska dostała z unijnej kasy, 
większość trafiła na wieś – głównie do 
kieszeni rolników, w formie dopłat 
bezpośrednich. 

Według wyliczeń ekspertów Komisji 
Europejskiej, w ciągu roku od przy-
stąpienia do UE dochody polskiego 
rolnictwa wzrosły o trzy czwarte. 
Więcej od nas skorzystali tylko Czesi, 
którzy odnotowali ponad stuprocen-
towy wzrost dochodów. 

WA

Lemiesze i redliczki
Każdy dobry gospodarz wie, że 
zgodnie z wielowiekową polską 
tradycją rolniczą nie powinno się 
uprawiać gleby w adwencie. Na-
leży się temu podporządkować, 
jeżeli chcemy mieć zdrowszą glebę 
i wyższe plony w następnym sezo-
nie, tak twierdzi Zbigniew Przyby-
lak, autor naszego Ekologicznego 
Poradnika Księżycowego. Dodaje, 
że wzruszenie gleby w tym okresie 
naraża wiele mikroorganizmów na 
śmierć z powodu mrozów. I choć 
w najbliższych tygodniach nie 
grożą nam siarczyste mrozy, to nie 
zaszkodzi być wiernym tradycji. 

Sprzyjającą aurę i czas adwentu war-
to więc wykorzystać do wykonania 
przeglądu podstawowych maszyn 
rolniczych. Poważniejsze naprawy 
zostawmy specjalistom, my zaś 
zajmijmy się najprostszymi narzę-
dziami: pługiem i kultywatorem. 

Po sezonie wypadałoby przyjrzeć 
się lemieszom i „uzębieniu”. Wy-
miana zużytych części nie przy-
sporzy nam większych kłopotów, 
chyba, że mocujące je śruby ule-
gły poważnej korozji – wtedy bez 

piłki do metalu się nie obejdzie. 
Zakładamy, że nie chcemy się 
wpuszczać w koszty i kupujemy 
elementy zamienne mało znanych 
firm. Zresztą, w przypadku, kiedy 
na polu mamy kamienie, innych 
nie warto. Nawet drogie części nie 
zdają wtedy egzaminu. Najtańszy 
lemiesz można kupić w Nasielsku 
już za 23 złote. Końcówki do 
zębów kultywatora, czyli redlicz-
ki są po 3 złote. Koszt wymiany 

lemieszy w trzyskibowym pługu 
i redliczek w 16-zębowym kulty-
watorze wyniesie nas 117 złotych. 
Do tej kwoty trzeba doliczyć oczy-
wiście kilkanaście złotych za śruby 
i nakrętki. Za wszystko zapłacimy 
nieco ponad 130 złotych. Może 
i dużo, ale wiosną przekonamy 
się, że na pewno było warto. Pole 
będzie równo i dokładnie przygo-
towane do nowych zasiewów.

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. K. Panasiuk

Na świąteczny stół
Na rynku hurtowym w Broniszach dostawcy asortymentu świątecznego 
przygotowali wszystkie poszukiwane na Święta Bożego Narodzenia pro-
dukty. Rodzimi dostawcy proponują olej rzepakowy i lniany, jest także chrzan 
w korzeniach, oraz susz śliwek, gruszek i jabłek. Susz jest tańszy w porównaniu 
z cenami sprzed roku. Droższy jest mak. 

Asortyment cena
Bakalie 2,14 zł/150g
Chrzan w korzeniu 4,00 zł/kg
Figi 2,00 zł/kg
Grzyby suszone kapelusze prawdziwki 129,00 – 321,00 zł/kg
Grzyby suszone mix 54,00 – 70,00 zł/kg
Kasza gryczana 3,50 zł/kg
Mak 7,20 zł/kg
Olej lniany 3,50 zł/0,2l
Olej rzepakowy 2,50 zł/0,2 l
Pieczarki 4,00 – 5,00  zł/kg
Rodzynki 5,00 – 12,00 zł/kg
Susz gruszki 5,00 zł/kg
Susz jabłka 6,00 zł/kg
Susz śliwki 7,00 – 9,00 (b. pestki) zł/kg
Żurawina suszona 30,00 zł/kg
Żurawina świeża 13,00 zł/kg
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Eksperci dokonali analizy wszyst-
kich projektów, które przeszły 
selekcję wstępną, tzn. nie miały 
charakteru lokalnego i kwalifiko-
wały się do finansowania w ramach 
RPO. Każdy projekt oceniany był 
niezależnie przez dwie osoby 
– przedstawiciela Mazowieckiego 
Biura oraz Departamentu. Na pod-
stawie tych ocen system kompu-
terowy dokonywał wartościowania 
i wyznaczył ranking projektów. 
W przypadku rozbieżności ocen, 
na wspólnym posiedzeniu, cały 

zespół ekspertów powtórnie 
analizował projekty, poddając je 
ocenie weryfikującej, a ranking 
– korekcie.

Jak już informowaliśmy na łamach 
„Życia Nasielska”, uruchomienie 
lotniska może nastąpić 1 paździer-
nika 2008 roku. Jednak, zarówno 
udziałowcy spółki, jak i specjaliści 
zajmujący się budową lotnisk nie 
wykluczają możliwości wcześniej-
szego uruchomienia portu. Nieofi-
cjalnie mówi się nawet o pierwszej 
połowie 2008 roku. 

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Warszawie

z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie miejsca i terminu składania 

sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 84 ust. 2 i 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 
z późn. zm.) i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Komisarz 
Wyborczy w Warszawie informuje: 
1. Pełnomocnicy finansowi bądź pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych, 
które składały zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w War-
szawie przedkładają także temu Komisarzowi sprawozdania finansowe o przychodach, 
wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu w następujących terminach:
- komitety biorące udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, tylko w dniu 12 
listopada br. - składają sprawozdania w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do 12 
lutego 2007 r.
- komitety, których kandydaci brali udział w głosowaniu ponownym w wyborach 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, składają łączne sprawozdania w terminie 3 miesięcy 
od dnia ponownego głosowania, tj. do 26 lutego 2007 r.
2. Sprawozdanie finansowe należy składać na formularzach określonych przez Ministra 
Finansów: 
- rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych 
o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych 
uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
( Dz. U. Nr 134, poz. 1127, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1560)
- rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych 
komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach 
na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. 
U. Nr 134, poz. 1128, zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1561)
3. Pełnomocnik komitetu, który nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, może złożyć 
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie stosowne oświadczenie, zastępujące spra-
wozdanie.
4. Pełnomocnik, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w określonym 
terminie sprawozdania finansowego lub oświadczenia zastępującego sprawozdanie, albo 
podaje w nim nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo 
pozbawienia wolności do lat 2 ( art. 202 j ust. 1 Ordynacji wyborczej ).
5. Sprawozdania finansowe sporządzone na wskazanych wyżej formularzach oraz 
oryginały dokumentacji finansowej między innymi: faktury, rachunki, bankowe doku-
menty wpłat oraz imienny wykaz wpłat od osób fizycznych, należy złożyć lub przesłać 
pocztą, a także kopię postanowienia komisarza w sprawie przyjęcia zawiadomienia 
o utworzeniu komitetu wyborczego.
6. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, których siedziby pozostają we 
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Warszawie tj. z obszaru powiatów: 
grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkow-
skiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz miasta na prawach powiatu 
– m. st. Warszawy należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
  Komisarz Wyborczy w Warszawie
  00-950 Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
7. Złożone sprawozdania będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych 
podmiotów, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie – Delegatura Krajowego 
Biura Wyborczego, Pl. Bankowy 3/5, pok. 41 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 
– 14.00.

Komisarz Wyborczy

 w Warszawie

/ - / Józef Medyk

Będzie lotnisko

Worek pieniędzy dla Modlina
Port Lotniczy Modlin jest 
już na liście inwestycji fi-
nansowanych z funduszy 
unijnych. 
5 grudnia br. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego podjął decyzję 
o wyborze projektów „kluczowych 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013”. 
Spośród 166 złożonych projektów 
wyłoniono 26. Łączna wartość zaak-
ceptowanych wniosków to 2,8 mld 

zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
ok. 1,8 mld zł. – poinformował Urząd 
Marszałkowski.

Wśród wybranych inwestycji 
priorytetowych znalazł się projekt 
– „Uruchomienie lotniska komuni-
kacyjnego poprzez modernizację 
istniejącej infrastruktury oraz budowę 
nowej związanej z obsługą samolotów 
i pasażerów na terenie byłego lotniska 
wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór 
Mazowiecki)”. Orientacyjny koszt cał-
kowity przedsięwzięcia ma wynieść 
190 201 900 złotych. Instytucją 
odpowiedzialną za jego realizację 
jest Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.

Wszystkie zaakceptowane projekty  
będą współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

- Wybór 26 projektów został 
poprzedzony wnikliwą, głęboka 
i merytoryczną procedurą. Na liście 
znalazły się projekty, o znaczeniu 
regionalnym, które w znaczący 
sposób przyczynia się do rozwoju 
całego województwa. Duży nacisk 
został położony na układ trans-
portowy, myślę tu przede wszyst-

kim o trzech lotniskach, drogach 
i taborze kolejowym – zaznaczył 
marszałek Adam Struzik.

Marta Milewska, rzecznik praso-
wy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
poinformowała, że przy wyborze 
projektów kierowano się przede 
wszystkim: regionalnym charakte-
rem projektów, wpływem na rozwój 
województwa mazowieckiego oraz 
ich zgodnością ze strategią rozwoju 
województwa, wpływem na wzrost 
konkurencyjności województwa, 
efektem synergicznym i poziomem 
innowacyjności 

Do siego Roku
uspokaja, że to nie są podwyżki, a 
jedynie powrót do sytuacji sprzed 
ponad roku. Wtedy, z powodu 
gwałtownie rosnących cen pa-
liw na rynkach światowych (we 
wrześniu 2005 roku) Ministerstwo 
Finansów obniżyło stawkę akcyzy 
na benzynę do 1.315 zł z 1.565 zł 
za 1.000 litrów.

W uzasadnieniu do projektu 
ministerialnego rozporządzenia 
napisano: „W przypadku benzyn sil-
nikowych bezołowiowych planuje 
się powrócenie do stawki podatku 
akcyzowego sprzed września 2005 
r., a więc do wysokości 1.565 zł za 
1.000 litrów benzyny.(...) Nie moż-

na więc traktować obecnie podej-
mowanych działań jako podwyżki, 
a jedynie jako powrót do stawki 
akcyzy, którą przejściowo na czas 
trudności rynkowych obniżono”. 
Rząd rozważał powrót do starej 
stawki już na początku tego roku 
- ale się z tego pomysłu wycofał. 

Jak wynika z szacunków ministerial-
nych ekspertów, szacowane wpływy 
budżetowe z tytułu proponowanej 
podwyżki akcyzy na benzyny bez-
ołowiowe wyniosą w skali 2007 
roku około 1.3 miliarda złotych. 

Po kierowcach czas na palaczy. 
Dwa tygodnie później dostanie 

Koniec starego roku coraz bliżej, 
a 2007 nie rozpocznie się dla nas 
miło. Niestety, wszystko wskazuje 
na to, że potwierdzą się nasze in-
formacje, które zamieściliśmy w 
artykule „Ceny znów się budzą” (Nr 
22 „ŻN”), że Nowy Rok przywita 
nas nowymi cenami. To już chyba 
polska specjalność, że radość syl-
westrowej nocy zawsze zakłócają 
nam informacje o podwyżkach. Tak 
było i za komuny, i jest teraz. 

Na początek zła informacja dla 
kierowców. Ministerstwo Finan-
sów planuje od 1 stycznia 2007 
roku podwyżkę akcyzy na ben-
zynę o 25 groszy na litrze. Resort 

się i im - bowiem 15 stycznia ma 
wzrosnąć o 13 procent stawka 

podatku akcyzowego na wyroby 
tytoniowe. 

dar

fot. D. Panasiuk
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8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński    38 pkt. (39,58%)
9. Adam Duczman - Marek Rębecki   32 pkt. (33,33%)

Czołówka klasyfikacji po siedemnastu turniejach:
Waldemar Gnatkowski   108 pkt.

    108 pkt.
    96 pkt.

Grzegorz Nowiński   96 pkt.
Stanisław Sotowicz   93 pkt.
Paweł Wróblewski    84 pkt.
Grzegorz Kosewski   78 pkt.
Janusz Czyżewski    77 pkt.
Kazimierz Kowalski    73 pkt.
Krzysztof Morawiecki    73 pkt.

PK

Nie tak miało być…
Nadzieje nasielskich 

działaczy pękły jak 
bańka mydlana. Przed se-
zonowe zapowiedzi o miej-
scu w górnej części tabeli 
w żaden sposób nie prze-
łożyły się na rzeczywistość. 
Wyniki osiągnięte przez 
piłkarzy będą dręczyły ki-
biców, działaczy i innych 
sympatyków nasielskiego 
klubu przez całą zimę. 
Niestety, jeżeli przyjrzeć 
się poczynaniom w prze-
rwie letniej, taką sytuację 
można było przewidzieć. 
Osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie nasielskiego 
zespołu popełniły kilka błę-
dów, których efekty dzisiaj 
widać gołym okiem.
Problemy zaczęły się już na samym 
początku rundy, kiedy u siebie Żbik 
przegrał niespodziewanie i dość wy-
soko z MKS Mławą – 3:0. Dwa kolejne 
mecze, remis z Ursusem i wygrana 
Nadarzynem, na chwilę jedynie po-
zwoliły zapomnieć o problemach 
dając złudnie nadzieję, że „jakoś to 
będzie…”. Niestety dwie wysokie po-
rażki znowu obnażyły problemy Żbika, 
ostatecznie decyzją zarządu z klubem 
musiał pożegnać się dotychczasowy 
trener Szymański. Na jego miejsce 
przyszedł „cudotwórca”- trener Da-
riusz Ziąbski, który we wcześniejszym 
seoznie uratował Tęczę Płońsk przed 
spadkiem z MLS. 

Jednakże nie takich cudów spodzie-
wali się działacze. Zanim można było 
zauważyć korzystną zmianę w stylu 
gry nasielskich piłkarzy, musiało 
minąć kilka tygodni. Początkowo 
z nowym trenerem udało się wywal-
czyć dwa cenne remisy z Legiono-
vią i Mazurem. Niestety w kolejnych 
meczach Żbik przegrał bardzo ważne 
mecze z bezpośrednimi rywalami 
o utrzymanie- Pogonią i Piastem. 
Potem zabrakło trochę szczęścia, jak 
w nieznacznie przegranych meczach 
z Legią II oraz Szydłowianką, jednak 
nadal zdarzały się wpadki jak z Okę-
ciem 5:0. Nawet wygrana 3:0 u sie-
bie ze słabiutką Gwardią nie pomogła 
w złagodzeniu goryczy porażek, jaką 
swoim kibicom zaserwowali w tym 
sezonie piłkarze Żbika.

Błędem numer jeden w Żbiku była 
i jest zła polityka transferowa działaczy. 
Ale czego można się spodziewać, je-
żeli z podstawowego składu odchodzi 
kilku doświadczonych zawodników 
a w ich miejsce nie sprowadza się 
wartościowych zastępców. Nawet 
zmiany trenera nie zapełnią miejsca 
w podstawowej jedenastce, nie mó-
wiąc już o bardzo „krótkiej” ławce 
rezerwowych. Wiadomo, że w klubie 
nigdy się nie było nadmiaru pieniędzy, 
ale może by tak zainteresować się 
własnymi wychowankami?

Numer dwa to naiwność. Czy można 
utrzymać IV ligę tanim kosztem? Za 
odpowiedz niech posłuży miejsce 

zajmowane przez Żbika. 

Numer trzy, krótkowzroczność, brak 
jasno określonego celu na pewno 
nie pomaga. Wydaje się, że nawet 
sam prezes nie zdaje sobie sprawy, jak 
klub miałby wyglądać, czy grać w jak 
najwyższej klasie rozgrywkowej (IV to 
chyba już i tak szczyt możliwości), czy 
Żbik miałby być klubem dla piłkarzy 
z Nasielska, opierającym w większości 
na miejscowych zawodnikach i szko-
lącym młodzież. Ta ostatnia opcja jest 
przecież realna, wystarczy przyjrzeć 
się grze Żbika II złożonego z młodych 
zawodników i juniorów zajmujących 
1 miejsce w B-klasie w gr. III, czy np. 
Młodzikom w gr. III.

Na koniec, nieumiejętność wyciągania 
wniosków. Przecież problemy zaczęły 
się już pod koniec poprzedniego se-
zonu a okres przygotowawczy w tym 
roku trwał wyjątkowo krótko i nie zo-
stał dobrze wykorzystany.

W rundzie rewanżowej jest do zdoby-
cia aż 51 punktów. Być może cześć 
z nich pozwoli Żbikowi utrzymać 
się w IV lidze. Jeśli w klubie nie zajdą 
radykalne zmiany stare „problemy” 
będą powracać.

ŻBIK Nasielsk –MKS Mława 0:3
RKS Ursus–ŻBIK Nasielsk 1:1
ŻBIK Nasielsk –GLKS Nadarzyn 2:1
ŻBIK Nasielsk–Start Otwock 0:5
Dolcan Ząbki–ŻBIK Nasielsk 3:1
ŻBIK Nasielsk- Korona Ostrołęka 2:1
Hutnik Warszawa-ŻBIK Nasielsk 3:2
ŻBIK Nasielsk-Legionovia 2:2
Polonia II -ŻBIK Nasielsk 3:2
ŻBIK Nasielsk- Mazur Karczew 0:0
Pogoń Grodzisk -ŻBIK Nasielsk 2:0
ŻBIK Nasielsk- Piast Piastów 0:1
Okęcie Warszawa- ŻBIK Nasielsk 5:0
ŻBIK Nasielsk-Legia II Warszawa 1:2
Narew Ostrołęka-ŻBIK Nasielsk 3:0
ŻBIK Nasielsk-Gwardia 3:0
Szydłowianka -ŻBIK Nasielsk 1:0 

Podsumowanie Żbika:
W 17 meczach udało się zdobyć zale-
dwie12 punktów, 3 razy wygrywając, 
3 remisując i raz 11 razy przegrywając 
ostatecznie zajmując przedostatnią 
pozycję. Najgorzej Żbik spisywał się 
na wyjazdach, w 8 meczach zdołał 
wywalczyć zaledwie 1 punkt. 

U siebie:
Najwyższe zwycięstwo 3:0 z Gwar-
dią
Najwyższa porażka 5:0 ze Startem

Na wyjeździe:
Najwyższe zwycięstwo -
Najwyższa porażka 5:0 z Okęciem

Najdłuższa passa:
5 przegranych meczy z rzędu (kolejki 
11-15)
2 kolejne mecze bez porażki (kolejka 
2-3)

Ogółem Żbik w tej rundzie strzelił 
16 bramek w 17 meczach tracąc 
przy tym 36. Najskuteczniejszymi 
strzelcami byli kolejno: 6 - Ere-
saba, 4 - Żytkiewicz, 2 - Nwolisa, 
1 - Ćwikliński, Jóźwiak, Kłoskowicz, 
Kordowski.

Najczęściej Żbik trafiał do siatki 
przeciwnika 7 razy w pierwszym 
kwadransie II połowy, najmniej, po 
1 trafieniu w ostatnich 15 min. I oraz II 
połowy, w tym czasie jednocześnie 
tracił najwięcej bramek – po 10.

Kartki: 36 żółtych kartek, 4 czerwo-
ne (w meczu z Piastem, w pierwszej 
połowie sędzia pokazał nasielskim 
piłkarzom 3 czerwone kartki)

Jako pocieszenie, mecze z udziałem 
Nasielskiej drużyny były najchętniej 
oglądamy przez kibiców, w sumie 
3490.

Podsumowanie Ligi
W lidze najwięcej bramek padało 
w ostatnich 15 minutach pierwszej 
połowy oraz drugiej połowy odpo-
wiednio 82 i 94. Natomiast najmniej 
w pierwszym kwadransie gry. Najwię-
cej czerwonych kartek zgromadzili pił-
karze Żbika oraz Ursusa, po 4, piłkarze 
Nadarzyna i Hutnika ani razu nie zostali 
ukarani czerwonymi kartkami. Najwię-
cej żółtych ujrzeli piłkarze Mazura – 46, 
najmniej zawodnicy Gwardii.

Strzelcy:
12 goli - Korkuć (Dolcan Ząbki)
11 goli - Walczak (MKS Mława)
9 goli - Rymbiewski (Legionovia Le-
gionowo)

Jakub Olech

WALKA O PUCHAR
rocznym ligowym rywalem HID Ko-
roną Ostrołęka. Jesienią Żbikowi udało 
się wygrać 2:1 po bramkach Jóźwiaka 
i Ćwiklińskiego. Zapewne żaden z ki-
biców nie miałby nic przeciwko, aby 
powtórzył się ten sam wynik. 

Początek spotkania ułożył się wyśmie-
nicie, już w 4 min. dzięki trafieniu Załogi 
Żbik mógł cieszyć się z prowadzenia. 
Szybko zdobyta bramka pozwoliła 
zawodnikom Żbika kontrolować grę. 
Dzięki konsekwentnej grze w obronie 
i skutecznej w ofensywie z kolejnej 
bramki w wykonaniu Rawy kibice mogli 
cieszyć się jeszcze przed przerwą. 

Jednak po zmianie stron Żbik oddał 
inicjatywę gościom, co skrzętnie wy-
korzystał wyróżniający się w zespole 
gości Stachowiak, który dwukrotnie 
pokonał nasielskiego golkipera. Naj-
wyraźniej historia lubi się powtarzać, 
podobnie jak w meczu przed tygo-
dniem o awansie przesądziły ostatnie 
minuty. W roli głównej znowu wystąpił 
Arinze Nwolisa, który w doliczonym 
czasie zdecydował się na indywidual-
ną akcję w polu karnym i po przejściu 
kilku obrońców strzałem w długi róg 
zapewnił drużynie Żbika awans do 
kolejnej rundy (1/8 finału), w której 
być może przyjdzie się zmierzyć 
z jednym z III-ligowców.

Smutne, że po jesiennej przegranej ze 
Żbikiem Korona zaczęła lepiej grać 
i ostatecznie uciekła ze strefy spadko-
wej kończąc rundę w środkowej części 
tabeli (9 miejsce) a jej miejsce na długo 
zajął Żbik (17 miejsce). Miejmy nadzie-
ję, że te dwa zwycięstwa, pomimo 
że z trudem wywalczone pomogą 
w dobrym przygotowaniu do trudnej 
rundy wiosennej. 

VII runda - 26 listopada

ŻBIK NASIELSK- Korona Ostrołęka 
3:2 (2:0)

Załoga 4, Rawa 34, Arinze 90+4 
- Stachowicz 54, 62

Po VII rundzie PP MZPN, wśród drużyn, 
które awansowały do 1/8 Finału i zagra-
ją w kwietniu z III-ligowcami pozostało 
jedynie 5 drużyn z IV Ligi. Sensacyjne 
porażki odnotowały zespoły Pogoni 
i Hutnika.

Jakub Olech

Koniec jesiennej rundy IV Ligii dla piłka-
rzy z Nasielska nie należał do udanych. 
Podobnie jak w pierwszym meczu tak 
i w ostatnim spotkaniu z Szydłowianką 
Żbik doznał goryczy porażki. Za-
kończenie Ligii nie oznaczało jednak 
końca piłkarskich zmagań w tym roku, 
bowiem koniec listopada MZPN zare-
zerwował 2 terminy na rozegranie VI 
i VII rundy Pucharu Polski na szczeblu 
okręgowym. 

Dla grającej na co dzień w Lidze Okrę-
gowej MKS Małkini nawet słabo spisu-
jący się w tym sezonie Żbik był zbyt 
wymagającym rywalem. Gospodarze 
dzielnie bronili się tylko do 38 min. 
kiedy błąd bramkarza w polu karnym 
wykorzystał Ćwikliński i na przerwę 
piłkarze Żbika schodzili z jedno-bram-
kowym prowadzeniem. 

Strzelona bramka w I połowie wi-
docznie uśpiła czujność nasielskich 
zawodników, ponieważ w 62 min. 
gospodarze wyrównali za sprawą 
Imińskiego a w zaledwie 2 minuty 
później po strzale głową Małkińskiego 
prowadzili 2:1. 

Jednakże ich radość z niedoszłego 
awansu nie trwała długo, 3 minuty póź-
niej było 2:2 po dokładnym rozegraniu 
rzutu wolnego i trafieniu Kłoskowicza. 
Szalę zwycięstwa Żbikowi udało się 
przechylić dopiero w końcówce spo-
tkania po celnych trafieniach Erasaby 
i Arinze odpowiednio w 89 i 91 min. 
tym samym awansując do kolejnej VII 
rundy rozgrywek. 

VI runda - 18 listopada

MKS Małkinia (VI)-ŻBIK Nasielsk 
(IV) 2:4 (0:1)

Imiński 62, Małkiński 64 - Ćwikliń-
ski 38, Kłoskowicz 67, Eresaba 89, 
Nwolisa 91

Oprócz Żbika udział w tych rozgryw-
kach brali również inni IV-ligowcy, 
pomimo że wyżej notowani w ligowej 
tabeli połowa z nich nie poradziła sobie 
i odpadła z rozgrywek. O awansie 
często decydowały dogrywki, jednak 
największymi sensacjami były porażki 
Legionovii, Mazura i Szydłowianki 
z przeciwnikami z Lig Okręgowych...

Już tydzień później, tym razem na 
własnym stadionie, w kolejnej rundzie 
Żbikowi przyszło zmierzyć się z tego 

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

BRYDŻ
I Memoriał Tadeusza Czeremużyńskiego
Minął właśnie rok od śmierci naszego kolegi brydżysty Tadeusza Czeremużyńskiego. Zarząd 
K.S. „Sparta” postanowił uczcić jego pamięć organizując turniej brydżowy. Memoriałową 
nagrodę ufundował Jacek Czeremużyński. Pamiątkowe statuetki, za osiągnięcie najwyższego 
zapisu w grze bez atu, otrzymała para Janusz Czyżewski – Janusz Muzal. Trzy bez atu to był 
firmowy kontrakt Pana Tadeusza. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce podzieliły pary: 
Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński i Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński.  

Wyniki Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 24.11.2006 r.
1-2. Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński    57 pkt. (59,38%)
 Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   57 pkt. (59,38%)
3. Marek Olbryś - Krzysztof Turek    54 pkt. (56,25%)
4. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  51 pkt. (53,13%)
5. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  49 pkt. (51,04%)
6. Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra   47 pkt. (48,96%)
7. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal   47 pkt. (48,96%)
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9.9.

Czołówka klasyfikacji po siedemnastu turniejach:
1-2. Waldemar Gnatkowski

Janusz Wydra     
3-4. Piotr Kowalski    Piotr Kowalski    Piotr Kowalski

Grzegorz Nowiński
Stanisław Sotowicz
Paweł Wróblewski
Grzegorz Kosewski
Janusz Czyżewski
Kazimierz Kowalski 
Krzysztof Morawiecki 

Minął właśnie rok od śmierci naszego kolegi brydżysty Tadeusza Czeremużyńskiego. Zarząd 
K.S. „Sparta” postanowił uczcić jego pamięć organizując turniej brydżowy. Memoriałową 
nagrodę ufundował Jacek Czeremużyński. Pamiątkowe statuetki, za osiągnięcie najwyższego 
zapisu w grze bez atu, otrzymała para Janusz Czyżewski – Janusz Muzal. Trzy bez atu to był 
firmowy kontrakt Pana Tadeusza. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce podzieliły pary: 

Wyniki Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 24.11.2006 r.
57 pkt. (59,38%)
57 pkt. (59,38%)
54 pkt. (56,25%)
51 pkt. (53,13%)
49 pkt. (51,04%)

9.

54 pkt. (56,25%)

Krzysztof Morawiecki 

9.9.

Czołówka klasyfikacji po siedemnastu turniejach:
Waldemar Gnatkowski
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Grzegorz Nowiński
Stanisław Sotowicz
Paweł Wróblewski
Grzegorz Kosewski
Janusz Czyżewski
Kazimierz Kowalski 
Krzysztof Morawiecki 
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Baran 21.03.- 19.04.
Energii Ci nie brakuje, ale humor masz nie najlepszy. Trochę wiary 
we własne możliwości. Wtedy poradzisz sobie i z przedświątecznymi 
porządkami i zakupem prezentów. Pamiętaj tylko ściśle kontrolować 

wydatki, a wszystko się uda.

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz musiał dokonać wyboru między planami osobistymi 
a zawodowymi. Pojawi się, bowiem oferta nowej pracy. Kieruj się raczej 
rozumem niż sercem. Koniecznie porozmawiaj i poradź się partnera.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Wszystko się zacznie w końcu układać po Twojej myśli. Dodatkowy 
przypływ gotówki poprawi Ci nastrój, zepsuty nieporozumieniami 
z bliską osobą. Postaraj się zrozumieć racje partnera i spróbujcie 
dostosować tempo życia do Waszych możliwości. 

Rak 22.06.- 22.07.
Korzystny czas w życiu zawodowym. Skup się, więc na pracy. 
Odniesiesz sukcesy, które spotkają się z uznaniem szefa i być może 
dostaniesz premię. W uczuciach zrezygnuj teraz z podejmowania 
ważnych decyzji.

Lew 23.07.- 22.08.
Nawiążesz interesujące znajomości, które pomogą Ci w karierze. 
Wykorzystaj nadarzającą się okazję i śmiało podejmuj wszelkie decyzje 
zawodowe. Ale nie zaniedbuj rodziny. Poświęć im trochę czasu i pomóż 
w przygotowaniach do świąt.

Panna 23.08.- 22.09.
Przybędzie Ci nowych obowiązków. Będziesz musiał ostro wziąć się 
do pracy, bo inaczej zaległości będą coraz większe. Ale nie wpadaj 
w panikę - na pewno znajdzie się ktoś, kto Ci pomoże. Postaraj się potem 
odwdzięczyć, choćby drobnym upominkiem.

Waga 23.09.- 22.10.
Zagmatwana sytuacja finansowa, która dotąd blokowała Twoje plany, 
znajdzie rozwiązanie. Więc się już nie zamartwiaj i spokojnie czekaj na 
święta. Samotne Wagi przeżyją wielkie zauroczenie.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Masz teraz bardzo korzystny czas w interesach. Znajdziesz 
sprzymierzeńców i sponsorów dla każdego pomysłu. Potrzebna będzie 
Ci dobra forma psychiczna i fizyczna. Bardzo się postaraj, bo możesz 
wiele osiągnąć. W miłości oderwij się od rutyny. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
W najbliższym czasie będziesz mieć powodzenie zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Warto wykorzystać to na umocnienie 
swojej pozycji w firmie i rodzinie. Uważaj na wydatki, a szczególnie 
pilnuj partnera.

Koziorożec 22.12.- 19.01. 
W życiu zawodowym nie wydarzy się nic szczególnego. Wszystko 
będzie podążać utartym torem. Możesz, więc więcej czasu poświęcić 
dla siebie i swoich najbliższych. Samotne Koziorożce poznają kogoś, 
w kim mocno się zakochają.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Będziesz mieć mnóstwo nowych obowiązków i zajęć do wykonania 
na już. Ale wytrzymaj to tempo, bo nagroda będzie znacząca. 
Poprawisz i to znacznie dochody domowego budżetu, a przełożeni 
będą zadowoleni z wyników Twojej pracy. W uczuciach postaw na 

       wierność.

Ryby 19.02.- 20.03.
Przez najbliższe dni bardzo uważaj na sprawy urzędowe. Dokładnie 
sprawdzaj wszystko, co podpisujesz. Niestety szykuje się wydatek, który 
trzeba będzie nieuchronnie ponieść. W uczuciach więcej wyrozumiałości 
i tolerancji.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2007 

Związek Kombatantów Koło w Nasielsku 
składa życzenia świąteczne i noworoczne 

członkom Koła, Panu Burmistrzowi 
i Pracownikom Urzędu Miejskiego.

Można je spotkać wszędzie tam, 
gdzie lokalne społeczności zbierają 
się, aby uczcić święto, ważną rocz-
nicę, podkreślić szczególną rację 
jakiegoś wydarzenia. Są ozdobą 
uroczystości i imprez, patriotycz-
nym głosem łączącym 
uczestników spotkania 
w jeden organizm. Nie 
trudno odgadnąć, że 
słowa te odnoszą się 
do orkiestr dętych 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które 
towarzyszą strażackie-
mu ruchowi od ponad 
stu lat. 

Nie sposób nie wspo-
mnieć o naszej orkie-
strze, która przetrwała 
do dzisiaj. Na działalność orkiestry 
ma wpływ tradycja i zasobność 
finansowa Gminy i samej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Utworzenie 
i utrzymanie orkiestry wymaga 
dużego wysiłku. Trzeba pozyskać 

do współpracy kapelmistrza i zna-
leźć środki finansowe. Potrzebne są 
odpowiednie pomieszczenia, lu-
dzie i instrumenty muzyczne, które 
dużo kosztują. Dzięki uprzejmości 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku Agnieszce Mackiewicz 
w październiku 2006 orkiestra 
wznowiła zajęcia muzyczne. Naukę 
prowadzą Czesław i Daniel Włodar-
czykowie oraz nauczyciel muzyki 

Pani Lucyna Pawlak. Zajęcia pro-
wadzone są trzy razy w tygodniu. 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
z własnych środków finansowych 
zakupił kilka instrumentów dętych. 
Młodzi orkiestranci zwracają się 

z prośbą do mieszkańców 
miasta i gminy o wsparcie 
finansowe na zakup bra-
kujących In instrumentów 
muzycznych. Będzie to 
wsparcie naszej chlubnej 
działalności kulturalnej. 
W przypadku przydziele-
nia środków finansowych 
prosimy o przekazanie 
ich na nasze konto: Bank 
Spółdzielczy w Nasielsku 
nr konta 8082260008
000004882000001 
z dopiskiem „Na orkiestrę 

dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku”. 

Z wyrazami szacunku 
i podziękowania 

Tadeusz Bielecki Prezes Zarządu 

Apel nasielskich strażaków

Życzenie dla złotej rybki
upieczone w jałowcu przez Piotrka 
– i karpia. 

– A co, w Warszawie zabrakło? 
– spytałam i wywołałam, rzecz jasna, 
święte oburzenie mojej Zosi. 

– Mamo, wiesz przecież, że nie o to 
chodzi. Zwyczajnie, wszyscy lubimy 
twojego karpia w galarecie. 

– Ale ja go nie zrobię. Nie chcę.

– Jak to?…

– Miałam na myśli, że trudno go 
będzie przewieźć.

Zosia odetchnęła. 

– Nie trudniej niż resztę – powie-
działa. 

– Trudniej – upierałam się. – Co 
innego kawałek schabu czy piernik, 
a co innego karp w galarecie. To zły 
pomysł. 

– Ale oni tam będą czekać na nie-
go! Ludwika już powiedziała swojej 
rodzinie, jak świetnie przyrządzasz 
rybę! 

– Tylko dlaczego akurat w gala-
recie?

I od słowa do słowa… Aż musiały-
śmy obie przystopować, w końcu 
szły święta. 

Jednak tuż przed wyjazdem, gdy 
Piotrek wrócił z ostatnimi zakupa-
mi, zaświtała dla mnie nadzieja. W 
całym miasteczku nie było żelatyny, 
a mieliśmy za mało głów po kar-
piach, by liczyć, że galareta stężeje 
bez niej. O karpiu w galarecie trzeba 
było zapomnieć. Zosia była bliska 
płaczu, ale ja spokojnie wyciągnę-
łam ze spiżarki słoiczek z bałkańską 
pastą, którą kiedyś nie wiadomo po 

Od początku byłam do tego po-
mysłu źle usposobiona. Dlaczego 
nie możemy spędzić Bożego Na-
rodzenia w domu, jak zawsze? Co 
roku na Gwiazdkę przyjeżdżają 
do nas Karol i Ludwika z dziećmi, 
co zostało zaakceptowane przez 
wszystkich raz na zawsze. Dla Zosi 
to wyraz tradycji: święta spędzamy 
w domu najstarszego członka ro-
dziny (czyli – hmm – mnie). Także 
do rodzinnego domu ciągnie Karol. 
Dla warszawskich wnuków podróż 
do babci jest ciągle atrakcją. Kasia 
i Franek także wolą święta w domu, 
Warszawa jest dla nich ciekawa, ale 
nie w czasie Gwiazdki. Natomiast 
mój zięć Piotrek i ja po prostu ce-
niliśmy fakt, że nie musimy nigdzie 
jechać. 

Jednak w tym roku Ludwika za-
prosiła wszystkich do domu swoich 
rodziców, i o dziwo, cała rodzina od 
razu jakoś przystała na ten pomysł. 
Okazało się, że jej rodzina wreszcie 
urządziła swoje zaadoptowane z 
ogromnego strychu mieszkanie i 
chce je teraz pokazać. Taka była 
moja interpretacja, ale zostałam 
zakrzyczana, że to nie snobizm, a 
chęć należytego przyjęcia bliskich. 
Akurat! Przecież ci zwariowani arty-
ści na pewno będą chcieli pokazać, 
co ich wspaniałe pomysły i wprawne 
ręce uczyniły z zaniedbanego stry-
chu. Musiałam ulec, ale zrobiłam to 
niechętnie. Gdybym miała wybór, 
wolałabym zostać. To było moje 
świąteczne życzenie. 

Po szczegółowych ustaleniach i 
wielu rozmowach telefonicznych 
uzgodniono, co mamy przywieźć. 
Ciasto – wiadomo, bez piernika 
mojej córki nie ma świąt. Kutię, 
która jest moją specjalnością, mięso 

co zostawiła u nas Ludwika. 

– Karp będzie – orzekłam. – Tylko 
inny. 

Przyrządzanie karpia na słodko nie 
różni się tak bardzo od szykowa-
nia ryby w galarecie, przewożenie 
zresztą też. Ale postawiłam na 
swoim: żadnych galaret. I kto śmie 
powiedzieć, że karpie nie spełniają 
świątecznych życzeń?

Babcia Jadzia

Wigilijny karp 
na słodko 
1 karp, 4 cebule, 10 dkg rodzynek, 2 
łyżki soku z cytryny, ˝0,5 grejpfru-
ta, vegeta do ryb, 1 łyżka przypra-
wy Ajvar (smak lekko ostry), olej do 
smażenia

Karpia sprawić, opłukać, osuszyć
i pokroić w dzwonka. Kawałki ryby 
oprószyć vegetą i odstawić na go-
dzinę w chłodne miejsce, następnie 
ugotować na parze lub upiec w folii 
aluminiowej (ok. 25 minut w 180 st. 
C). Cebule obrać, pokroić w krążki 
i zeszklić na oleju. Dodać do nich 
opłukane, namoczone i odsączone 
rodzynki, Ajvar oraz sok z cytryny 
i grejpfruta. Wszystko razem dusić na 
małym ogniu. Dzwonka wyłożyć na 
półmisek i podawać przybrane du-
szoną cebulą i rodzynkami. 

Ajvar można kupić lub też przygo-
tować samemu – to bałkańska pasta 
warzywna, sporządzona na bazie 
opiekanej papryki, z dodatkiem ba-
kłażanów, cebuli, oleju i przypraw. 
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE 
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Ta malutka 
podpalana 
sunia bardzo 
pragnie mieć 
własny dom, 
garnie się do 
ludzi i gdyby 
mogła, prze-
szłaby przez 
kraty klatki 
w schronisku, 
by się choć na 
chwilę przytu-
lić.Pomóżcie 
ją uratować, będzie wdzięczna i oddana całym  swym 
psim serduszkiem.Przyjedźcie po nią do schroniska.
telefon   0 660 277 648    lub  0-23 693 10 81

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe 72 m2, 
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72

Korepetycje z języka polskiego. 
Kompetentny i doświadczony 
polonista przygotowuje do eg-
zaminów maturalnych ustnych 
i pisemnych, tel. 0 667 996 333

Sprzedam piec c.o. 1,2 kW, 
opryskiwacz ciągnikowy, 2 źre-
baki (8 miesięcy), Toyota Carina 
1.6 (1997 r.), wózek spacerowy, 
tel. 0 22 794 41 99 lub 0 694 
366 242

AVON - zostań konsultantką, 
zarobek, prezenty, bez wpiso-
wego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500 
241 104

Sprzedam ziemię w Nasielsku 
z możliwością przekwalifiko-
wania na działkę budowlaną. 
Wiadomość w redakcji. Cena 
do uzgodnienia

Oddam w dobre ręce  szczenię-
ta (mieszańce) 5-tygodniowe, 
tel. 0 608 350 378 lub 0 23 693 
00 58

Rozliczanie: PFRON - SOD, ZUS 
- DRA, PŁACE, KADRY, PODATKI 
- PIT 4,11 itp. SOLIDNIE. tel. 0 606 
450 438

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nasielsku, tel. 0 516 
511 842

Sprzedam fiata 126 p, 1991 r., 
cena do uzgodnienia, tel. 0 693 
259 993

Sprzedam choinki, Kosewo, 
tel. 0 22 794 36 12

Sprzedam kuchnię węglową, 
tel. 0 607 723 084

Sprzedam mieszkanie 37 m2, 
stare budownictwo, centrum 
Nasielska, tel. 0 607 723 084

Zatrudnię pomocnika glazurnika, 
tel. 0 604 561 031

Sprzedam biurko młodzieżo-
we, używane, stan lux, cena 
do uzgodnienia, Nasielsk, 
tel. 0 504 865 856

Sprzedam lekko rozbitego Forda 
Escorta, 1991 r., instalacja gazo-
wa, alufelgi, tel. 0 698 940 191

Sprzedam kozę, tel. 0 23 69124 40

Mieszkanie do wynajęcia w Na-
sielsku, tel. 0 609 810 427 

Zatrudnię krawcowe oraz zlecę 
pracę chałupniczą, Nasielsk, 
ul. Kościuszki 19, tel. 0 23 693 01 
56, 0 606 65 65 45

Miłość, Wierność, Zaufanie
1 grudnia br. obchodzili-
śmy Światowy Dzień Wal-
ki z AIDS. W całym kraju 
trwały akcje mające na 
celu zwrócenie uwagi na 
walkę z tą chorobą, a tak-
że konieczność niesienia 
pomocy ludziom zakażo-
nym wirusem HIV. Nasielsk 
również włączył się w tego-
roczną kampanię. W piątek 
1 grudnia w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbył się 
koncert pod hasłem „Mi-
łość, Wierność, Zaufanie”. 
Współorganizacją imprezy 
zajęła się Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Po raz pierwszy na nasielskiej scenie 
zagrali gimnazjaliści uczęszczający na 
warsztaty bębniarskie do Ośrodka Kul-
tury. Wykonali pięć utworów. Gorące 

rytmy bębnów etnicznych rozgrzały 
publiczność i przygotowały na kolejne 
atrakcje wieczoru. A na to nie trzeba 
było długo czekać. Zespół Zaraz 
zaserwował wszystkim serię znanych 

i lubianych kawałków, między innymi 
Teksański Hey i Wicked game Him. 
Tym razem wykonali również swój 
własny numer Zarażony tolerancją. Po 
nich na scenie pojawili się pełni energii 
Natura High. Chłopaki z Błonia zagrali 
w Nasielsku po raz drugi. Publiczność 
szalała i po kilku utworach ciężko było 
złapać oddech. Nie lada gratką dla fa-
nów mocnego brzmienia był występ 
siedleckiej kapeli Snogart. Ich koncert 
był połączeniem stylów thrash, death 
i haevy metalu. Imprezę zakończył 
koncert nasielskich Dropsów. Zespół 
zaskoczył publiczność. Zagrał Totem, 
Intro i Ramtamtaram – tych dwóch 
kawałków nawet najwięksi fani się nie 
spodziewali. 

Uroczyste obchody Światowego Dnia 
Walki z AIDS w Nasielsku były wyra-
zem współczucia, nadziei, solidarności 
z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS. Uczest-
nicy koncertu otrzymali ulotki z infor-

macją o tym, jak uniknąć zarażenia 
i gdzie można anonimowo wykonać 
badania na obecność wirusa.

K.Z.

Andrzejkowy Turniej w halowej piłce nożnej
W miniony weekend w Hali Sportowej w Nasielsku odbył się Andrzejkowy 
Turniej w halowej piłce nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska. W zawodach 
uczestniczyło 10 drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy. Do fazy  
półfinałowej przechodziły po dwa najlepsze zespoły. 
Faza półfinałowa:
Kosewo  0 : 2  Cieniasy
Winnica  3:3  Bronx (zwycięstwo po karnych 1:2)
W meczu finałowym spotkały się drużyny Bronxu i Cieniasów. Po drama-
tycznym spotkaniu (3:3) zwycięską drużynę wyłoniła dopiero seria rzutów 
karnych, w których lepsi okazali się zawodnicy drużyny Cieniasów (3:2) i to 
oni zostali zwycięzcami całego turnieju. Drugie miejsce przypadło drużynie 
Bronx Nowy Dwór Maz. W spotkaniu o trzecie miejsce zespół z Winnicy 
pokonał ekipę z Kosewy (2:0). 

Jak zwykle w każdym turnieju przyznajemy również pamiątkowe statuetki 
dla króla strzelców i najlepszego bramkarza. Wyróżnienia te otrzymali: 
Król strzelców: Rafał Załoga ‘’10 goli’’ (Cieniasy)
Najlepszy bramkarz: Paweł Paczkowski (B-klasa) 
Pozostałe miejsca zajęli: V m-ce Partyzanci, VI m-ce B-klasa,VII m-ce Żaki, 
VIII m-ce Green Team, IX m-ce Elektroplast
Skład zwycięskiej drużyny: Domała Damian, Załoga Rafał, Załoga Mariusz, 
Kordowski Dariusz, Krzyczkowski Mariusz, Wiesław Filipowicz, Piotr Kiliś
i Andrzej Kiliś.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz pucha-
ry za trzy pierwsze miejsca. Do zobaczenia na kolejnym turnieju.

M.CH.

fot. M. Stamirowski
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OGŁOSZENIA 

DROBNE
Mieszkanie w Warszawie do wyna-
jęcia, 35 m2, tel. 0 509 680 295

Do sprzedania, Nikon D70s 
+AS-F Nikkor 55mm-200mm 
+ karta pamięci 2 GB, nowy - 
gwarancja. W zestawie komplet 
zaślepek, pokrowiec i pasek, 
tel. 0 503 398 545

Sprzedam Poloneza Caro 
w całości lub na części, tel. 0 661 
756 803

Sprzedam mieszkanie w Nasiel-
sku o pow. 31,55 m2, ul. Starzyń-
skiego 3/8, tel. 0 23 657 24 35

Do wynajęcia mieszkanie, pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
blisko dworca PKP Nasielsk, 
tel. 0 23 691 26 36

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nasielsku, tel. 0 601 
482 583

Sprzedam plac pod zabudowę, 
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515 
132 570

Sprzedam działki budowlane na 
wsi, www.zabiczyn.com, tel. 0 23 
693 15 10 po 19-tej

Kupię siedlisko lub dom w okolicy 
Nasielska, tel. 0 23 676 64 61

Lokal do wynajęcia na działalność 
gospodarczą, ul. Warszawska 42, 
tel. 0 23 693 13 16

Sprzedam 2 młode krowy 
wysokocielne, kwotę mleczną, 
tel. 0 886 139 528

Sprzedam Polonez Caro Plus 97/
98 G. H. Al. Cz., srebrny, metalic, 
tel. 0 504 902 956

Sprzedam Polonez Atu Plus 98 
r., zielony metalic, Al. H. Stan 
idealny, tel. 0 662 340 222

Mieszkanie do wynajęcia, samo-
dzielne, 2 pokoje, łazienka, 6 km 
od Nasielska, tel. 0 23 693 14 79

Sprzedam działkę budowlaną 
800 m2 w Pieścirogach Starych, 
ul. Kolejowa, tel. 0 663 332 725

Chcesz by Św. Mikołaj zapukał 
do twych drzwi, zadzwoń, 
tel. 0 600 223 969

Sprzedam działkę w Chmielewie 
o pow. 3,4 ary przy głównej trasie 
Nasielsk - Strzegocin, tel. 0 23 69 
31 479

Zatrudnimy ,echanika samocho-
dowego, tel. 023 693 05 55
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Krzyżówka Świąteczna
Rozwiązania prosimy przesyłać na adres naszej redakcji do 22 grudnia. Wśród 
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 3 powójne zaproszenia do kina. 
Wyniki losowania opublikujemy 12 stycznia.


