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Dzień Dziecka
w nasielskiej
podstawówce

Dariusz Wdowiński
brązowym medalistą
Mistrzostw Świata
Od 28 do 30 maja w Luksemburgu
rywalizowali najsilniejsi ludzie świata
uprawiający sportową konkurencję
siłową zwaną Wyciskanie Leżąc. Polega ona na wyciskaniu w pozycji leżącej sztangi. Siłacze walczyli o tytuły
mistrzów świata. Wśród mocarzy był
także mieszkaniec Nasielska, Dariusz
Wdowiński. Już sam udział w zawodach
tej rangi to jego wielki życiowy sukces.
To także sukces naszego miasta. I jego
promocja również.

Nasz zawodnik mierzył jednak wysoko. Jego nie satysfakcjonował sam
udział, on chciał zdobyć medal. Nie
było to łatwe, ponieważ aż trzech
przeciwników uczestniczących w tych
mistrzostwach legitymowało się lepszymi rezultatami uzyskiwanymi na
zawodach wysokiej rangi.
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Tuż przed
jubileuszem
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Zmotoryzowane
nastolatki
str. 7

Ostatni mecz Żbika z DKS-em Targówek spowodował, że znowu rozgorzały spory na temat nasielskiej
piłki nożnej. Tu jednak potrzebne
są pewne wyjaśnienia, a problemy
z tym spotkaniem są dwa.
Pierwszy to skandal, jaki miał miejsce
w czasie meczu Żbika z Targówkiem.

str. 11 i 12
R

E

K

L

A

M

A

Mecz nie został dokończony. Sędzia
uznał, że wobec nagannego, wręcz
niebezpiecznego zachowania dużej
grupy kibiców w jednym z sektorów pułtuskiego stadionu, mecz nie
może być kontynuowany. Tu trzeba
od razu stwierdzić, że skandal nie był
w żadnej mierze zawiniony ani przez
nasielskich piłkarzy, ani przez nasielskich kibiców, ani przez jakąś decyzję
sędziego czy jego asystentów.
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Całkowitą winę ponosi strona warszawska, a zwłaszcza przybyli na
ten mecz kibice (a raczej kibole)
z Warszawy.
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Na stronach 2 i 3 publikujemy opracowane przez Pełnomocnika Burmistrza
do spraw wyborów i Referendów wyniki wyborów do parlamentu europejskiego z terenu gminy Nasielsk.
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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

DEBATA PUBLICZNA
„MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” W NASIELSKU

29 maja, w Nasielsku odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie
Europa i My debata poświęcona
lokalnym problemom. Jej tematem
była ochrona środowiska i wygląd
gminy Nasielsk. W debacie wziął
udział burmistrz Bernard Dariusz
Mucha, mieszkańcy gminy oraz
uczniowie LO i ZSZ, którzy przedstawili wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Na
debatę przybyło także kilku radnych
(przewodniczący Rady Dariusz
Leszczyński, Katarzyna Świderska
oraz Grzegorz Duchnowski). Był
obecny także przedstawiciel organizatorów akcji „Masz głos, masz
wybór ” Marek Solon-Lipiński
z Fundacji im. Stefana Batorego oraz
reprezentująca Polską Fundację im.
Roberta Schumana Joanna Różycka-Thiriet.
Uczniowie przygotowali prezentacje
multimedialne. Pod kierunkiem nauczycielki opiekującej się szkolnym

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) 693–30–06
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

12–25 czerwca 2009

fot. M. Stamirowski

klubem europejskim „Nasielszczanie” Danuty Białoruckiej młodzież
ZSZ opracowała wyniki ankiety
w ramach projektu „Jak działa
gmin@?”, które na debacie zostały
zebranym przedstawione. Elżbieta
Fabisiak wspierana przez dyrektora
Roberta Parzonkę w ramach projektu „@ktywny obywatel” pokierowała grupą uczniów LO, którzy na
podstawie aktualnych wywiadów
z mieszkańcami opracowali sondaż
dotyczący ważniejszych zagadnień
życia lokalnego gminy Nasielsk
i zaprezentowali go uczestnikom
debaty.

Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku) oraz Mateusz
Olech (Publiczne Gimnazjum Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku)

Przy okazji debaty została zorganizowana również w holu kina wystawa plastyczna prac konkursowych
„Europejska pocztówka z mojej
gminy”. Zwycięzcy i laureaci gminnego konkursu zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Stefana Starzyńskiego i Stowarzyszenie
Europa i My otrzymali dyplomy
i nagrody z rąk organizatorów –
burmistrz Bernard Dariusz Mucha i nauczycielka Elżbieta Wróblewska gratulowali uczniom
oraz dziękowali nauczycielom,
którzy zainteresowali się tematyką i odpowiedzieli w formie
artystycznej wizji na następujące
pytania: Jak wyglądałaby twoja
najbliższa okolica, gdybyś to
Ty został/ła europosłem? Jakie
pozdrowienia ze swojej gminy
wyślesz do europosła? Z grupy zgłoszonych 51 prac zostali
nagrodzeni : Marta Sitek (ZSZ
Nasielsk), Jakub Nowak (Szkoła

szłe umiejscowienie schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz dofinansowanie budowy placów zabaw,
w tym m.in. zakwalifikowanego
w ramach konkursu dotacyjnego
projektu Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
realizowanego w ramach programu
Szkoły dla Ekorozwoju. W burzliwej
momentami rozmowie z mieszkankami bloku przy ul. Sportowej 4a
padły kwestie remontu mieszkań
komunalnych.

Burmistrz podpisał deklarację, w której zobowiązał się do realizacji postulatów związanych z ochroną środowiska, a następnie odniósł się do
wyników ankiety. Podkreślał rolę
działań obywatelskich w kształtowaniu wizerunku gminy. Zaapelował do
mieszkańców o większe zaangażowanie w rozwiązywanie problemu,
będącego tematem debaty: bez
ich pomocy samorząd nie będzie
w stanie efektywnie dbać o estetykę
miejscowości. W swoim wystąpieniu
sparafrazował słowa Johna Kennedy’ego: Nie pytaj, co Nasielsk może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz
zrobić dla Nasielska.

Moderatorem debaty był Hieronim
Wawrzyński, dziennikarz „Wieści
Podlaskich” i uczestnik akcji „Masz
głos, masz wybór” z Białegostoku.
Niewątpliwie tego typu spotkanie
poświęcone sprawom samorządu
terytorialnego z udziałem młodzieży kształtują ich postawę obywatelską i zachęcają do działania na rzecz
lokalnej społeczności.
Elżbieta Wróblewska

W dyskusji zadano między innymi
pytania o plany budowy ścieżek
rowerowych, remonty dróg, przy-
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ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA OKRĘGOWE LISTY KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W GMINIE NASIELSK W DNIU 7 CZERWCA 2009 R.
Numer obwodowej komisji wyborczej
Nazwa komitetu wyborczego
(listy)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
RAZEM

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

3

3

1

1

1

0

0

0

0

2

1

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

16

34

30

35

16

29

98

29

35

51

4

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

3

3

3

8

9

3

12

0

2

9

3

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1

2

2

2

3

0

0

1

0

1

4

Komitet Wyborczy Libertas

7

3

2

5

0

0

3

0

1

2

1

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

59

38

27

24

2

4

5

6

2

9

3

KKW Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica
(PD+SDPL+Zieloni 2004)

6

5

10

9

3

6

5

1

0

3

1

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

21

19

28

17

2

8

12

3

9

1

1

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

129

194

152

152

21

25

43

55

19

29

9

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

88

93

131

112

22

37

65

51

47

43

2

RAZEM

333

394

386

365

79

112

243

146

115

150

29

12
(0,51%)
377
(16,03%)
55
(2,34%)
16
(0,68%)
24
(1,02%)
179
(7,61%)
49
(2,08%)
121
(5,15%)
828
(35,2%)
691
(29,38%)
2.352

Opracował:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów
Urzędnik Wyborczy
Marek Maluchnik
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc,
Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Martyna Kordulewska
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FREKWENCJI W GMINIE NASIELSK W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 7 CZERWCA 2009 R.
Numer obwodowej komisji wyborczej
Liczba osób uprawnionych do głosowania
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
Frekwencja wyborcza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RAZEM

1693
343
20,26%

2089
404
19,34%

2130
389
18,26%

2187
372
17,01%

1011
83
8,21%

974
112
11,5%

1920
250
13,02%

1142
148
12,96%

976
117
11,99%

1096
157
14,32%

70
35
50%

15.288
2.410
15,76%

Najwięcej głosów w Gminie Nasielsk otrzymali:
1. Danuta Maria HÜBNER (KW Platforma Obywatelska RP) – 567 głosów,
2. Michał Tomasz KAMIŃSKI (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 317 głosów,
3. Janusz PIECHOCIŃSKI (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) – 258 głosów.
Opracował:
Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów
Urzędnik Wyborczy
Marek Maluchnik
Nasielsk, dn. 08.06.2009 r.

KRÓTKO

Parkuj i jedź

Parkingi „Parkuj i Jedź” to popularny system komunikacji istniejący
w krajach Europy Zachodniej i USA
już od kilkudziesięciu lat. Takie rozwiązania od kilku lat stosuje się także
w Polsce. Parkingi powstają z myślą
o tych kierowcach, którzy dojeżdżają własnymi samochodami do
centrum miasta z obrzeżnych dzielnic i z miejscowości ościennych. Od
pewnego czasu nasielskie władze
prowadzą rozmowy z PKP w sprawie utworzenia takiego parkingu
przy dworcu w Nasielsku,
na ul. Srebrnej. Już niedługo
dzięki szybkiej kolei podróż
do pracy lub szkoły znacznie się skróci. Kierowcy
będą mogli zostawić swoje
auta na parkingu i bez stania
w korkach dojechać szybko
i bezpiecznie np. do Warszawy. Akcja „Parkuj i jedź”
z pewnością zyska zwolenników w naszej gminie.

pis lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Są to podstawowe dokumenty niezbędne np. do
scalenia lub podziału działki. Wypis
lub wyrys stanowi źródło informacji
na temat możliwości wykorzystania
nieruchomości. Jest to istotna informacja dla planujących np. zakup
działki. Plan zagospodarowania jest
jawny i ogólnodostępny, oznacza
to, że każdy ma do niego wgląd
i może uzyskać wypis lub wyrys
z planu.
Opracowała: KT

Wypis z planu zagospodarowania
Już od 20 lipca mieszkańcy
miejscowości Stare i Nowe
Pieścirogi, Morgi oraz Mokrzyce będą mogli uzyskać
w nasielskim urzędzie wy-

Dzień Dziecka w nasielskiej podstawówce
„Wszystkie dzieci nasze są…”
zgodnie ze słowami piosenki na
terenie Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
zorganizowano festyn sportoworekreacyjny z okazji Dnia Dziecka.
Pierwszy czerwca to również
Dzień Sportu Szkolnego. W tym
dniu organizowane są w szkołach
różnego typu imprezy sportowe
dla uczniów. O godzinie 9.00 na
boisku szkolnym wszyscy uczniowie zebrali się wraz ze swoimi wychowawcami. Głos zabrała dyrektor Agnieszka Mackiewicz, która
złożyła życzenia z okazji Dnia
Dziecka. Zebrani zostali zapoznani
z programem dnia, w którym klasy IV-VI rywalizowały w różnych
konkursach sportowych na stadionie miejskim, a klasy 0-III piknikowały ze swoimi wychowawcami,
spożywając grilowane kiełbaski.
Wszyscy zebrani mieli możliwość
nieodpłatnego korzystania z Wesołego Miasteczka, w którym znajdowały się dmuchane zjeżdżalnie
i place zabaw oraz bungee. Około
godziny 11.00 nastąpiła przerwa ze
względu na warunki atmosferyczne, zaczął padać deszcz. Uczniowie schronili się do szkoł y, by
tam świętować swój dzień. Około
godziny 13.00 przeszły deszczowe chmury i uczniowie znowu
mogli korzystać z placu zabaw.
Cała ta impreza nie byłaby moż-

liwa bez wsparcia wielu osób,
którym jest dobro i szczęście
nasz ych dzie ci. Chcemy
p o d z i ę ko w a ć
Nasielskiemu
Ośrodkowi Kultury i prezesowi
Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji Maciejowi
Suwińskiemu za
wsparcie i życzliwą pomoc przy
organizacji placu
zabaw i nagłośnienia.

Rady Miejskiej w Nasielsku, Pani
Sabinie Trzasce, prezesowi Banku Spółdzielczego w Nasielsku
Panu Ireneuszowi Góreckiemu, właścicielom sklepu
„Guliwer” Panu Witoldowi
Estkowskiemu oraz Panu
Andrzejowi Sawickiemu,
Teresie i Rolandowi Borkowsk i m, wł a ś c i c i e lowi
firmy „Sanibud” Panu Stanisławowi Gogolewskiemu,
właścicielom sklepu „Merkury” Panu Krzysztofowi
Piątkowskiemu oraz Edwardowi Wróblowi, właścicielom Hurtowni „Mark” Pani
Monice Chełchowskiej oraz
Panu Mariuszowi Szostakowi, Serwisowi Czasopism
dla Dzieci: Media Serwis
Zawada, Firmie Inter-Soft

i Piotrowi Kaczmarczykowi; dzieciom, które chętnie przybyły, by
uczestniczyć we wspólnej za-

Ten wyjątkowy
dzień jest od
wielu lat wspierany przez prywatne przedsiębiorstwo
Państwa Barbar y i G rzegorza
Arciszewskich,
któ r z y n i e o d płatnie przekazują na rzecz
dzieci artykuł y
spożywcze. Zawsze niezawodny jest pan Jacek
Ruciński, który
wspiera nas swo-

im doświadczeniem i pomaga
przy organizacji uroczystości.
SP

Już wkrótce koniec roku szkolnego. Życzę wszystkim
dzieciom i młodzieży bezpiecznych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacji. Życzę również, aby dziś zdobyta
wiedza w przyszłości pomogła wam zrozumieć świat.
Chcę jednocześnie podziękować wszystkim, którzy
w ciągu tego roku szkolnego pomagali nam w realizacji
naszych pomysłów, oraz tym, którzy zdecydowali się
wesprzeć fundację zarówno finansowo, jak i poprzez
wkład swojej pracy.
Postaram się, aby nasze działania w przyszłym roku
szkolnym przyniosły jeszcze więcej dobrego dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Prezes Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji
Maciej Suwiński

Wesoło i kolorowo…
6 czerwca br. o godz.
15:00 na Skwerze Jana
Pa w ł a I I w N a s i e l s k u
odbył się Kolorowy Piknik dla Dzieci. Impreza
zorganizowana została
przez Nasielski Ośrodek Kultury oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dzieci przybyły tłumnie i w dobr ych nastrojach. Piknik rozpoczął się wspólnym tańcem
oraz piosenką Majki Jeżowskiej
Wszystkie dzieci nasze są. Było
wielu chętnych do malowania
buziek, na których pojawiły się
kolorowe motyle oraz wiosenne
kwiaty. Dzieci chętnie rysowały
kredą ulubionych b ohaterów
z bajki oraz rzucał y lotką do
tarczy.

Odbyło się również wiele konkursów zarówno indywidualnych, jak
i grupowych(skoki na skakance,
przeciąganie liny, żonglowanie
piłką, slalom drużynowy, piosenki
dla dzieci i taniec wygibaniec) dla
chłopców i dziewczynek. Każde
dziecko niezależnie od wieku
mogło znaleźć dyscyplinę dla
siebie. Za udział w konkursach
można było zdobyć wiele nagród,
a dla zwycięzców były również
dyplomy. Nastroju podnosiły wesołe dziecięce piosenki. Całości
dopełniły stoiska z watą cukrową,
popcornem i balonikami.
Kolorowy Piknik dla Dzieci możemy uznać za udany, dzięki organizatorom, sponsorom: Radzie
Miejskiej w Nasielsku, Panu Mirosławowi Świderskiemu – radnemu

bawie, oraz pięknej, słonecznej
pogodzie.
monika

fot. M. Stamirowski
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Uwaga, organizatorzy
pielgrzymek!
Jak informuje
Komenda Powiatowa Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim,
szkolenia dla
osób odpowiedzialnych
za utrzymanie porządku podczas
przemarszu
procesji, pielgrzymek lub konduktu
pogrzebowego organizuje Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego. Wymóg ukończenia takiego
szkolenia wynika z rozporządzenia MSWiA z dnia
18 lipca 2008 r.
Ukończyć takie szkolenie powinny osoby odpowiedzialne za
utrzymanie porządku podczas
przemarszu procesji, pielgrzymek czy konduktów pogrze-

Pieszy – niechroniony
uczestnik ruchu drogowego

fot. M. Stamirowski

Wiosenna pogoda sprzyja spacerom. Wszystkim tym, którzy
także w trakcie zbliżającego się
weekendu skorzystają z tej formy spędzania wolnego czasu,
Policja przypomina, że piesi – tak
jak kierowcy różnych pojazdów
– są uczestnikami ruchu drogowego. W odróżnieniu jednak od
kierowców piesi są uczestnikami
„niechronionymi”, o czym zbyt
często zdają się zapominać.

b ow ych. Informujemy, że to
na organizatorach spocz y wa
obowiązek, by osoby takie został y przeszkolone w zakresie
kierowania ruchem drogowym.
Wszyscy zainteresowani w tej
sprawie winni się kierować do
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego, mającego siedzibę
w Warszawie przy ul. Odlewniczej
8. Informacje kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej: www.word.waw.pl.
za: KPP Nowy Dwór Maz.

Pieszy jest tzw. niechronionym
uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie „zderzenia” z pojazdem nie chroni
go nic. Kierowca może liczyć
na poduszki powietrzne, pasy
bezpieczeństwa etc. Pieszy jest
narażony na najpoważniejsze
konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20–30
km/h. Przy prędkości 50 km/h
pieszy ma około 50 proc. szans
na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse
na przeżycie są bliskie zeru.

Życie Nasielska z wizytą
w szkole
droga do Nagrody Pulitzera, to

U

czniowie Zespołu
Szkół Zawodowych
w Nasielsku już od pewnego czasu wydają
swoją gazetkę szkolną.
W ramach współpracy
z nasielskim dwutygodnikiem postanowili za-
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Bezpieczeństwo pieszych zależy
od bardzo wielu czynników. Tam
gdzie jest możliwe, ruch pieszych
i ruch pojazdów są oddzielane.
Niestety, w wielu przypadkach
ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem p oja zdów, np.
podczas przechodzenia przez
jezdnię, i tam bezpieczeństwo
pieszego zależy w dużej mierze
od niego samego. Przepisy ruchu

z pewnością ich praca daje im
poczucie satysfakcji i tego, że
robią coś dla innych.
Dziękujemy za zaproszenie i życzymy lekkiego pióra!
Redakcja ŻN

KRONIKA
POLICYJNA

drogowego szczegółowo regulują kwestię pierwszeństwa pieszych i pojazdów. Większość pieszych przepisy zna, przynajmniej
te podstawowe, jednak o tym, że
nie wszyscy się do nich stosują,
mówią policyjne statystyki.
Policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pieszych,
nie tylko tych wybierających się
na spacer, przypominają, że pieszemu zabrania się:
• wchodzenia na jezdn i ę b e z p o ś re d n i o p r ze d j a dący pojazd, w t ym również
na przej ściach dla pie sz ych,
• wchodzenia na jezdnię spoza
pojazdu lub innej przeszkody
ograniczającej widoczność drogi,
• przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej
widoczności drogi, zwalniania
kroku lub zatrzymywania się bez
uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez torowisko,
• przebiegania przez jezdnię i chodzenia po torowisku,
• przechodzenia przez jezdnię
w miejscu, w którym urządzenia
zabezpieczające lub przeszkoda
oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni.
Stosowanie powyższych reguł
nic nie kosztuje, za ich niestosowanie można zapłacić cenę
najwyższą.
Komenda Główna Policji

Serdeczne podziękowania
funkcjonariuszom Policji w Nasielsku,
a zwłaszcza Komendantowi
asp. szt. Radosławowi Miłoszewskiemu
za ofiarną służbę i pomoc
w odnalezieniu Małgosi

prosić redakcję „Życia R
N a s i e l s k a ” d o s wo j e j
szkoły.
W środę,3 czerwca br. na spotkaniu z redakcją szkolnej gazetki
oraz opiekunami: Agatą Żbikowską i Krzysztofem Turkiem
przybliżyliśmy uczniom historię
„Życia Nasielska”, przedstawiliśmy, jak czasopismo ewoluowało
oraz jak obecnie powstaje gazeta. Młodzi dziennikarze zadawali
nam wiele pytań. Dotyczyły one
m.in. strony technicznej powstawania pisma, źródeł finansowania
gazety i źródeł informacji.
Nasza wizyta w szkole miała na
celu również zachęcenie młodzieży do pisania. Dzięki szklonej
gazetce Zespół Szkół Zawodowych zachęca uczniów do działania w zespole. I chociaż przed
szkolną redakcją jeszcze daleka

E

K
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28–29.05. w Kosewie nieznani sprawcy z nieogrodzonej działki budowlanej skradli
30 worków cementu. Straty
wynoszą 390 zł na szkodę
Roberta M.
03–04.06. w Mogowie z terenu stacji PKP nieznani sprawcy
skradli z lokomotywy ok. 450
litrów oleju napędowego. Straty wynoszą 1500 zł.

Pijani na drodze
22. 05. w Popowie Pół. Marek
M., mieszkaniec Popowa Pół.,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,84 mg/l).
25.05. na ulicy POW Mirosław J., mieszkaniec Prusinowic, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,51
mg/l).

26.05. na ulicy Sportowej Łukasz W., mieszkaniec Nasielska,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,01 mg/l).

składają RODZICE

A

Nocą z 23 na 24 maja w Nunie
nieznany sprawca wybił dwie
szyby w oknie domu Beaty H.
Straty wynoszą 400 zł.

25.05. w Krogulach Dariusz G.,
mieszkaniec Krogul, kierował
samochodem po spożyciu
alkoholu (1,56 mg/l).

„Jeśli jeden człowiek nie może
zaufaj – drugi Ci pomoże”.

				

23.05 . w Mokrz ycach D w.
nieznany sprawca skradł znaki
drogowe. Straty wynoszą 975
zł na szkodę MZD w Wołominie.

M

A

26.05. w Popowie Borowym
Zbigniew J., mieszkaniec Jaskółowa, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,78
mg/l).
28.05. na ulicy Kościuszki
Arkadiusz G ., mieszkaniec
Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,19 mg/l).
01.06. w Nowych Pieścirogach
Arkadiusz W., mieszkaniec
Morgów, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,95
mg/l).
01.06. w Cieksynie Marian B.,
mieszkaniec Woli Magnuszewskiej , kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,14 mg/l).
02.06. w Chrcynnie Dariusz J.,
mieszkaniec Zabłocia, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,31 mg/l).
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Tuż przed jubileuszem
N

asza biblioteka ma
już 60 lat. W październiku br. będzie obchodzić swój jubileusz.
O tym, co zmieniło się
w tej placówce w ostatnich latach, rozmawiamy
ze Stanisławem Tycem,
kustoszem, dyrektorem
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku.
Już za kilka tygodni odbędzie
się jubileusz 60-lecia nasielskiej
biblioteki. Czy możemy poznać
szczegóły uroczystości?
– Rzeczywiście, obchody naszego jubileuszu zaplanowaliśmy na październik br. Wszystko
będzie się odbywało w naszym
budynku, ale nie przewidujemy
nadzwyczajnych uroczystości.
Chciałbym, żeby było to spotkanie wszystkich osób związanych
z naszą placówką, które przez te
lata tu pracowały. Patronat nad
naszym świętem objął starosta
nowodworski, który zadeklarował
również wzięcie na siebie części
kosztów. Poza tym Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki zapewni
oprawę muzyczną naszych uroczystości, a młodzież nasielskich
szkół średnich przygotuje część
artystyczną.
Co zmieniło w tej placówce od
momentu kiedy został Pan jej
dyrektorem?
– Bardzo dużo się zmieniło. Kiedy
objąłem to stanowisko, w bibliotece nie było ani jednego komputera. Teraz mamy komputery dla
pracowników, także w naszej filii
w Pieścirogach. Jest też pracownia
internetowa dla naszych czytelników. Jesteśmy właśnie w trakcie
wprowadzania nowego systemu
informacji bibliotecznej. Będzie
rozbudowywana sieć i dostosowywana do bardziej zaawansowanych systemów informacyjnych.
Nasza biblioteka będzie działać
w zsynchronizowanym systemie,
a sprzęt komputerowy otrzymamy z Biblioteki Głównej.
Myślę, że ważnym osiągnięciem
naszej placówki jest utworzenie
kilka lat temu pracowni dokumentacji dziejów miasta i regionu. Teraz różne dokumenty
archiwalne ora z ikonog raf ia,
dotyczące dziejów Nasielska, są
skopiowane i znajdują się w naszych zasobach. Naukowcy mogą
robić kwerendę na miejscu, czyli
w naszej bibliotece. Mamy np. 58
dokumentów, które zostały sprowadzone nie tylko z pobliskich
archiwów, ale także z Kielc czy
Białegostoku.
W tej chwili jest przygotowywana
publikacja, która będzie nosiła tytuł „Wpisani w dzieje miasta i regionu”, słownik biograficzny ważnych nasielszczan. Wyłonił się już
zespół redakcyjny tego projektu:
jestem redaktorem naczelnym,
zaś moimi współpracownikami
są historycy: Krzysztof Macias
i Anna Witkowska. Obecnie trwa
zbieranie biogramów.

Poza tym dbamy o rozwój naszej wiedzy, dlatego dwie osoby
wysłałem na kursy biblioteczne.
Sam też pracuję naukowo, pisząc
pracę doktorską.
Systemat ycznie dokonujemy
drobnych remontów w kamienicy, w której mieści się nasza biblioteka. Niestety, w najbliższym
czasie trzeba będzie wymienić
dach, ponieważ ten, który służy nam obecnie, jest dokładnie
z roku 1905. Może tę inwestycję
uda nam się przeprowadzić w następnym roku, może za dwa lata.
Chciałbym ten remont połączyć
z likwidacją barier i umożliwieniem osobom na wózkach inwalidzkich i starszym korzystanie
z naszych zasobów.
Warto podkreślić, że w ostatnich
miesiącach udało się zmienić
warunki lokalowe dla naszej filii
bibliotecznej w Pieścirogach,
z bardzo siermiężnych pomieszczeń została przeniesiona do
nowego lokalu na dworcu kolejowym PKP. Myślę, że czytelnicy
z tamtych terenów są z tej zamiany zadowoleni, podobnie jak
pasażerowie, którzy mogą umilić
sobie oczekiwanie na pociąg czy
autobus czytaniem prasy.
Już niedługo w pomieszczeniach, gdzie do niedawna
funkcjonował ZEAS, mieścić się
będzie poradnia pedagogicznopsychologiczna. Czy to dobry
pomysł? Kto z nim wystąpił?
– Na jednym z posiedzeń zarządu, na którym rozpatrywana
była skarga nasielskiej poradni
na uciążliwe warunki pracy, zaproponowałem miejsce w bibliotece.
Stosowne porozumienie podpisano w kwietniu br. To dobre rozwiązanie, ponieważ działalność
poradni wpisuje się w działalność
naszej biblioteki. Rodzice mogą
skorzystać z czytelni, oczekując
na dzieci, które przebywają w poradni. Poza tym przed naszym
budynkiem jest też duży plac,
zatem mogą również z niego
korzystać.
Dla dzieci ograniczonych ruchowo przygotowane zostanie
pomieszczenie na parterze i tam
będą mogły być przyjmowane.
Burmistrz wyraził zgodę na przystosowanie obiektu dla potrzeb
poradni, więc gmina i starostwo
nowodworskie po połowie będą
finansować przeróbki budowlane.
Poradnia będzie także partycypować w kosztach utrzymania
budynku, oczywiście będą one
rozliczane w zależności od wielkości zajmowanego lokalu. W
najbliższych dniach rozpoczną
się prace adaptacyjne w tych
pomieszczeniach.
Co z biblioteką powiatową
w Nasielsku? Kilka lat temu
pojawił się taki pomysł, ale nic
z niego nie wyniknęło. Przecież
to prestiż dla biblioteki, tym
bardziej że nasza placówka ma

doskonałą bazę lokalową dla
takiego przedsięwzięcia. Póki
co w naszym powiecie takiej
biblioteki nie ma…
– Kilka lat temu rzeczywiście odbyło się spotkanie z udziałem Michała
Strąka, dyrektora Biblioteki Głównej
województwa mazowieckiego, Bernarda Muchy, burmistrza Nasielska,
i Marii Kowalskiej, ówczesnej starosty, wtedy wstępne deklaracje
zapadły. Popierałem to rozwiązanie,
raz jako członek rady powiatu, dwa
jako dyrektor miejscowej biblioteki.
Tym bardziej że mamy perspektywę
rozwoju, nasz budynek jest ładny,
otoczony dużą działką, można go
więc rozbudować.
Nie udało się jednak zrealizować
tego pomysłu prawdopodobnie
dlatego, że miasto powiatowe,
Nowy Dwór Mazowiecki, nie chciał
oddać, drugiemu pod względem
wielkości miastu w powiecie nowodworskim, czyli Nasielskowi, palmy
pierwszeństwa. Niestety, również
prawdą jest, że biblioteka w Nowym
Dworze ma zdecydowanie większy
budżet niż nasza placówka, i myślę,
że z pewnością będzie aspirować do
tego miana. Tym bardziej że każdy
powiat taką bibliotekę powinien
posiadać i w sąsiednich powiatach
podobne placówki stworzono. Teraz jest dobry czas, żeby do tego
tematu wrócić.

Poza tym często zdarza się też że
otrzymujemy dary książkowe od
naszych czytelników. Najczęściej
dzieje się tak wtedy, gdy po prostu
nie mają miejsca, by przechowywać
książki, które kupili i przeczytali.

Staramy się być aktywni także wśród
naszych starszych czytelników, dlatego nasi pracownicy czytają książki
w klubie seniora osobom starszym.
Otworzyliśmy punkt biblioteczny w nasielskim Domu Pomocy
Społecznej. Tą współpracą zainteresowany jest także Dom Pomocy
znajdujący się w Siennicy.

W jaki sposób promujecie swoją
działalność wśród czytelników?
Teraz kiedy czytanie książek już
nie jest tak popularne jak dawniej,
to trudne zadanie.

Jak wygląda kwestia powiększania księgozbioru, przecież
powszechnie wiadomo, że biblioteki to nie są przedsiębiorstwa dochodowe?

– Staramy się popularyzować czytelnictwo w szkołach. Stąd między
innymi lekcje biblioteczne, które
przez cały rok odbywają się w naszej
placówce. Staramy się na początku
roku szkolnego zapraszać wychowawców z klasami pierwszymi ze
szkół podstawowych i na pierwszym
spotkaniu, za zgodą rodziców, zapisujemy dzieci i pasujemy je na
czytelników.

– Co roku uzupełniamy nasze
zbiory nowymi książkami. Zresztą bardzo często dzieje się to na
w yraźną prośbę cz ytelników.
W tym roku widać wyraźnie, że
kryzys dotknął również biblioteki,
mimo że przeznaczamy na zakup
książek 10 tys. zł, w tym roku jest
tylko 5 tys. zł, a przy cenach książek to kropla w morzu.
e

my się z najmłodszymi na głośnym
czytaniu książek. Współpracujemy
z fundacją ABC, która jest promotorem tej akcji.

Warto przy tej okazji dodać, że mamy
sporo książek o większej czcionce
drukarskiej dla osób niedowidzących.

Przypomnijmy, że do zadań biblioteki powiatowej należy nadzór merytoryczny, nad bibliotekami funkcjonującymi na terenie
danego powiatu, kontrola i doradztwo. Teraz każda placówka
podlega bezpośrednio Bibliotece
Wojewódzkiej w Warszawie.

r

Posiadamy również księgozbiór
w językach obcych, angielskim,
francuskim, nigdy nie wiadomo bowiem, co kogo może interesować.

Dla dzieci organizujemy też zajęcia
podczas ferii zimowych i w trakcie
wakacji. A przez cały maj spotykak

l

a

Poza tym ruszyła akcja książka na
telefon. Przyznam szczerze, że
obawiałem się początkowo, iż taka
możliwość będzie wykorzystywana
przez osoby niekoniecznie potrzebujące naszej pomocy, ale póki co
wszystko funkcjonuje w granicach
rozsądku. A więc ludzie zamawiają
książki telefonicznie z potrzeby,
a nie z lenistwa. Bierzemy udział co
roku w konkursach organizowanych
przez Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki.
Wszystkie nasze działania są systematycznie dokumentowane w naszej kronice, która prowadzona jest
już od początku istnienia biblioteki, tj.
od 1949 roku.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska
m

a

12–25 czerwca 2009

Zmotoryzowane nastolatki
U

lice pełne skuterów – tak obecnie wygląda wiele
miast na południu
Europy. W Polsce
od pewnego czasu możemy zaobserwować również
coraz więcej tego
typu pojazdów. Na
skuterach poruszają
się dorośli i młodzi
– zarówno chłopcy, jak i dziewczyny.
Wszyscy doceniają
je za ekonomiczność
i wybawienie od
ulicznych korków.
W Nasielsku większość użytkowników takich jednośladów to nastolatki. Ale żeby jeździć skuterem,
trzeba spełniać pewne warunki.
Osoby, które mają więcej niż 13 lat,
ale mniej niż 18, muszą posiadać
kartę motorowerową. W Nasielsku
egzaminy na kartę motorowerową co roku organizuje Publiczne
Gimnazjum Nr 1. Poprzedzone są
one wykładami na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
udzielania pierwszej pomocy. I tak
4 czerwca br. na placu przy Hali
Sportowej spotkali się nauczyciele,

Duchowe witaminy
fot. K. Tyc

Jak przypomina Agencja Rynku Rolnego, 15 czerwca 2009 r.
upływa termin składania wniosków
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany.
Dotyczy to:
- zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008
r.);
- zbóż jarych (wysianych w 2009
r.);
- roślin strączkowych (wysianych
w 2009 r.);
- ziemniaków (w ysadzonych
w 2009 r.);
- mieszanek zbożowych i pastewnych sporządzonych z gatunków

Gdybym miłości nie miał…
Podobno najczęściej w maju ludzie się zakochują, a w czerwcu biorą
śluby. Czyli pokazują w bardzo konkretny sposób, że miłość jest w tym
wszystkim najważniejsza.
Wygłosiłem już w życiu niejedno kazanie ślubne. Nie pamiętam, żebym
w którymś nie mówił o miłości… To przecież temat rzeka. Zmagali się
z nim od wieków najwięksi – i najmniejsi – poeci. W temacie miłości
arcymistrzem jest z pewnością św. Paweł. Jego „Hymn o miłości” nie
ma sobie równych.
Tyle jest na świecie odcieni miłości, ile osób. Wszystkie one jednak mają
jeden kolor: serca. Jak mówił Mały Książę, „dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

uczniowie i policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Do egzaminu
praktycznego mogło przystąpić
62 gimnazjalistów, którzy przeszli
przez pierwszy etap, czyli egzamin
w formie testowej. Po zapoznaniu
się ze znakami drogowymi i zasadami udzielania pierwszej pomocy uczniowie musieli wykazać
się płynnym ruszaniem z miejsca,
umiejętnością sygnalizowania
skrętu oraz przejechaniem „ósemki” bez najeżdżania na linie i bez
podpierania. Egzamin praktyczny

zaliczyli wszyscy. Nowodworscy
policjanci docenili znakomite
przygotowanie nasielskich gimnazjalistów. Już w połowie czerwca
otrzymają oni kartę motorowerową, dzięki której będą mogli
poruszać się skuterami po ulicach
i drogach legalnie. Przypominamy
jednak, że karta motorowerowa to
nie wszystko. Tak samo jak w wypadku użytkowników czterech
kółek, niezbędne jest posiadanie
dowodu rejestracyjnego pojazdu
oraz polisy ubezpieczeniowej. I nie
zapominajcie o kaskach!
K.T.

Dopłaty do materiału siewnego – ostatni moment!
Rolnicy, którzy wysiewają najlepsze
ziarno i sadzą dobre ziemniaki muszą się pośpieszyć.
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roślin objętych systemem dopłat.
Wnioski złożone po
15 czerwca 2009 r.
(w tym nadane w placówce pocztowej
po t ym terminie)
nie będą mogły być
podstawą przyznania
dopłaty – uprzedza
ARR.
Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy
dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres Oddziału
Terenowego ARR właściwego za
względu na miejsce zamieszkania

lub siedzibę wnioskodawcy, do dnia
15 czerwca 2009 r.
Dla wniosków złożonych po 15
czerwca 2009 r. (w tym nadanych
w placówkach pocztowych po tym
terminie) będą wydawane decyzje
o odmowie przyznania dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany.
dar

Wróćmy jednak do św. Pawła. Co takiego wyróżnia „Hymn o miłości”,
że nie dotyka on ani banału, ani kiczu, że wzrusza i sięga do głębi serca,
choć napisał go dwa tysiące lat temu człowiek, który najwyżej cenił
dziewictwo i bezżenność? Co takiego ważnego chce nam przekazać św.
Paweł? Co było dla niego inspiracją? Aby to zrozumieć, sięgam najpierw
do historii powstania Pierwszego List do Koryntian, czyli orientacyjnie do
lat 56–57 po Chrystusie. Myślą zatrzymuję się w Efezie, miejscu dłuższego
pobytu Apostoła odbywającego trzecią podróż misyjną. Paweł pisze do
mieszkańców Koryntu, w którym przebywał podczas swej drugiej podróży misyjnej. Bezpośrednim powodem napisania Listu była wizyta ludzi
Chloe oraz specjalne poselstwo przybyłe z tamtego miasta, donoszące
o nieporządkach i nadużyciach, jakie się zdarzyły w niedawno założonej gminie. Ponadto wierni z Koryntu zwrócili się do Apostoła z prośbą
o wyjaśnienie niektórych wątpliwości, jakie zrodziły się w ich umysłach
w odniesieniu do wiary i moralności. Apostoł zatem zachęca skłóconych
chrześcijan, aby byli zgodni i by nie było wśród nich rozłamów; by byli
jednego ducha i jednej myśli, bo przecież Chrystus jest niepodzielny.
Paweł omawia także nadzwyczajne dary Ducha Świętego, zwane charyzmatami, udzielane przez Boga dla pożytku powszechnego i dobra Kościoła. Ich różnorodność świadczy o niezwykłym entuzjazmie religijnym,
jaki przeżywały pierwsze gminy chrześcijańskie. Ponad wszystkie dary
Apostoł wynosi chrześcijańską miłość. „Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo
cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie
tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał
na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz
miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa
jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie
dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma” (13,1–7).
Komentowano ten tekst na wiele różnych sposobów. Każdy znajdzie
w nim coś dla siebie. Ja odkrywam przede wszystkim to, że miłość jest
twórcza. Pozwala rozumieć, że w mój codzienny ziemski wysiłek jest
wpisany nieustany rozwój, który nie ma granic, nie kończy się. „Hymn”
św. Pawła staje się wołaniem każdego serca o taką miłość, bo Miłość to
Bóg, to Jezus, to relacja osobowa, zawsze wzajemna i konkretna, a przy
tym miłość to tajemnica serc, relacji pragnącej dać wszystko i gotowej
na przyjęcie wszystkiego – i to przy świadomości, że nie zasłużyliśmy na
nią, że jest darem, wzbogaceniem, pełnią, którą tak łatwo utracić.
Fascynują mnie poszukiwania sensu życia, o których pisała w „Autobiografii” św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Pokazała w niej, że „miłość jest
najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga […]. O tak, znalazłam
już swe własne miejsce w Kościele; miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże
mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością”. Święta zrozumiała
słowa „Hymnu” w bardzo konkretny sposób i uczyniła je przewodnikiem
swojej codziennej drogi.
Adaptacja „Hymnu o miłości” do konkretów naszego życia zależy od
tego, co na co dzień robimy, czym żyjemy i kim jesteśmy. Niezmienna
jest jednak prawda – i to dla wszystkich – że bez miłości nie można żyć.
Nie tylko w maju i czerwcu, ale przez cały rok. Jasne, ona jest uniwersalnym kluczem do ludzkiego serca. Gdybym miłości nie miał… byłbym
niczym.
ks. Leszek Smoliński
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Dariusz Wdowiński brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Ogromny sukces nasielskiego siłacza
Od 28 do 30 maja w Luksemburgu
rywalizowali najsilniejsi ludzie świata
uprawiający sportową konkurencję
siłową zwaną Wyciskanie Leżąc.
Polega ona na wyciskaniu w pozycji
leżącej sztangi. Siłacze walczyli o tytuły mistrzów świata. Wśród mocarzy był także mieszkaniec Nasielska,
Dariusz Wdowiński. Już sam udział
w zawodach tej rangi to jego wielki
życiowy sukces. To także sukces
naszego miasta. I jego promocja
również.

Czy zapłacił frycowe? I tak, i nie. Tak,
bo gdyby rozplanował nieco inaczej
kolejno wyciskane ciężary, mógłby
zdobyć medal srebrny. Wynik jego
rywala Fina S, Kennetha (305kg),
który zajął drugie miejsce, uzyskuje
właściwie na zawołanie.
Zaczął wysoko, ale w miarę ostrożnie od wyciśnięcia 300kg. Nie
chciał w pierwszym podejściu
zbytnio szarżować. Zaliczenie tego

N a s z z a wo d n i k
mierzył jednak wysoko. Jego nie satysfakcjonował sam
udział, on chciał
zdobyć medal. Nie
było to łatwe, ponieważ aż trzech
p rze c i wników
uczestniczących
w tych mistrzostwach legitymowało się lepszymi
rezultatami uzyskiwanymi na zawodach wysokiej rangi. Byli już ,,obyci”
na tej rangi zawodach. Reprezentant
Polski z Nasielska
w tym doborowym
gronie był nowicjuszem.

Reprezentant Polski, nasielszczanin
Dariusz Wdowiński, zajął na tych
mistrzostwach trzecie miejsce,
zdobywając tym samym miejsce
na podium i brązowy medal. To
naprawdę ogromny sukces.
R

dek Mistek najsilniejsi wyciskacze
walczyć będą o tytuł mistrza Europy. Wśród tych najlepszych będzie
i nasielski siłacz Dariusz Wdowiński.
O tytuł nie będzie łatwo, bo będą
w nich również uczestniczyć dwaj
jego rywale i koledzy z podium
w Luksemburgu. I poprzeczka
postawiona jest również wyżej, bo
drugi z reprezentantów Finlandii
na te mistrzostwa, Smulter Fredrik,
też postawił wszystko na
jedną kartę. Zwyciężył
w Luksemburgu fantastycznym wynikiem
337,5kg.
Wynik 300 kg mistrza
Wdowińskiego dał mu
nie tylko brązowy medal
w kategorii seniorów, ale
i tytuł rekordzisty Europy
w kategorii weteranów.
Rekord ten nie ostanie
się jednak długo. Być
może poprawi go sam
pan Darek nawspomnianych mistrzostwach Europy w Czechach.

Pan Darek dopiero
wkracza na światowe areny sportowe. Wiadomo, że
w sporcie obok talentu i olbrzymiej
pracy liczy się także rutyna i bywanie na sportowych salonach. Bo
sport to wielka sztuka. Zagrywki
i rozgrywki taktyczne są bardzo
ważną umiejętnością potrzebną
w każdej dyscyplinie sportowej.
Zazwyczaj na pierwszych zawodach płaci się tak zwane frycowe.
I nie chodzi tu o pieniądze czy
inną formę gratyfikacji, lecz o to,
że na pierwszych zawodach łatwo
popełnić błąd. Zwłaszcza wtedy,
gdy człowiek staje przed ogromną szansą i czuje, że jest w stanie
zrealizować swe marzenia. I bardzo
tego chce.

E
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ciężaru sprawiało, że został sklasyfikowany i, jak się później okazało,
rezultat ten pozwolił mu na zajęcie
trzeciego miejsca. I to świadczy, że
frycowego nie zapłacił. A kilku jego
utytułowanych przeciwników przeszarżowało w pierwszym podejściu
i nie zaliczyło żadnego boju. W efekcie nie zostali sklasyfikowani.
W drugim podejściu nasz mistrz
zadysponował o 15 kilogramów
więcej. Tylko drobny błąd sprawił,
że podejście to nie zostało zaliczone. Jeszcze bliżej zaliczenia boju
był w trzecim podejściu. A poszedł,
jak mówi się popularnie, na całość,
dysponując na sztangę rekordowy
wynik 327,5 kg.
Co się odwlecze, to nie uciecze. Tak
mówi przysłowie. Liczymy więc, że
pan Darek wynik ten zaliczy niedługo na wysokiej rangi zawodach.
A takie zawody będą już wkrótce
w Czechach. W miejscowości FrieK

Dariusz Wdowiński występuje w najcięższej wadze +125kg. Sportem
interesował się od dziecka. I nic w tym dziwnego, bo jego mama
była w nasielskiej dwójce
nauczycielką wychowania fizycznego. Wiele
z jej uczennic poszło
w jej ślady i dzisiaj prowadzą zajęcia wf. Chętnie jeździła
z uczniami na zawody. Grała jako
zawodniczka w siatkówkę. Ojciec
Piotr interesował się kolarstwem.
Trenował w warszawskiej Gwardii.
Sekcja kolarska tego klubu należała
do krajowej czołówki. Brat Krzysztof
uprawia także Wyciskanie Leżąc.
Nie ma wprawdzie na swym koncie
takich sukcesów jak brązowy medalista mistrzostw świata, ale należy do
krajowej czołówki w kategorii 110
kg. Ich szwagier Jacek Umiński to
jeden z najzdolniejszych po wojnie
piłkarzy nasielskich. Młode pokolenie Wdowińskich także interesuje się
też sportem. Wspierają swych ojców
i wujków w czasie organizowanych
przez nich zawodów. Bo dwaj bracia Wdowińscy wspólnie z innymi
członkami klubu Power 2005
organizują zawody ogólnopolskie
najwyższej rangi krajowej.
xyz
L

Wspomnienia z dinoparku
29 maja br. uczniowie klas „0” z nasielskiej podstawówki przeniosły się
wiele milionów lat wstecz. Podróż ta
dostarczyła im wielu niezapomnianych wrażeń. Wycieczka do Parku
Jurajsko-Botanicznego w Kołacinku
okazała się strzałem w dziesiątkę.
Uczniowie grup 0a, 0b i Ia wraz
z wychowawcami: Beatą Skoczylas, Ewą Osiecką, Barbarą Kamińską
i Elwirą Dass do Kołacinka dotarli
ok. godz. 11.00. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie
muzeum geologiczno-paleontologicznego. Tam dzieci poznały
historię gadów prehistorycznych,
które dominowały na lądach przez
ponad 165 mln lat. Potem przyszedł
czas na spacer po parku, gdzie
niewątpliwą atrakcją były rekonstrukcje dinozaurów. Życie ogromnych zwierząt zostało przybliżone
nasielskim uczniom również za

sprawą prezentacji multimedialnej,
przedstawienia teatralnego oraz
zajęć plastycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się zabawa w poszukiwaczy złota.
Każdy z uczestników otrzymał na
pamiątkę wybita monetę i dyplom.
Niezwykłym wydarzeniem tego
dnia było odkopanie szkieletu Dino.
Na zakończenie wycieczki dzieci
zwiedziły grotę praprzodków oraz
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.
Być może po tak ciekawej wycieczce niektórzy uczniowie złapali bakcyla i zapragną zostać w przyszłości
archeologami. Życzymy zatem
wytrwałości w dążeniu do celu,
a wszystkim uczniom jeszcze wielu
interesujących wyjazdów szkolnych
i wspaniałych wspomnień, które
zostaną na długo.
K.T.

Spektakl dla przedszkolaków
Historia Kopciuszka została opowiedziana już na wiele różnych sposobów. Jednak to, co zrobili z bajki
uczniowie klasy integracyjnej III b
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
z pewnością pozostanie w pamięci jako jedno z oryginalniejszych
przedstawień.
4 czerwca br. w sali gimnastycznej
nasielskiej podstawówki zebrały
się przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku oraz

uczniowie kilka klas szkoły podstawowej, aby obejrzeć spektakl
teatralny pt. Kopciuszek. Trzecioklasiści przywitali publiczność piosenką. Potem w programie słownomuzycznym przygotowanym pod
bacznym okiem Beaty Sokolnickiej
i Beaty Janiszek ukazali losy niezwykle pracowitej dziewczyny nękanej
przez macochę i jej dwie córki.
O bajkowy nastrój wśród publiczności zadbały trzy narratorki: Olga
Jaszczak, Natalia Pędzich i Alicja ArA

ciszewska. Natomiast w główne role
wcielili się: Kopciuszek – Dominika
Żbikowska, Królewicz – Karol Chrustowski, siostry – Julia Górska i Karolina Wójcik. Opowieść o skromności
i pysze, szlachetności i karze cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród przedszkolaków. Mali aktorzy
ubrani w piękne kostiumy sprawili,
że publiczność z zapartym tchem
obejrzała sztukę. W podziękowaniu za zaproszenie przedszkolaki
przygotowały dla
swoich starszych
kolegów słodki poczęstunek.
Czwartkowe spotkanie nasielskich
przedszkolaków
w szkole podstawowej to kolejny
etap poznawania
szkoły przez maluchy. Pierwszym
było zwiedzanie
szkoły i sal lekcyjnych. Jak mówi dyrektor Agnieszka Mackiewicz: Ważne jest, aby
przedszkolaki poznały szkołę, do
której niedługo będą uczęszczać.
Znakomite przedstawienie teatralne
z niczym nieodbiegającą od profesjonalnej scenografią z pewnością
zachęci najmłodszych do nauki
w szkole. A dzięki temu rozstanie
z ukochanym przedszkolem przebiegać będzie nieco łagodniej.
K.T.
M

A
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
29 stycznia 2008 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
W dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych
w mieście Nasielsku o ogólnej powierzchni 1 1230 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/10, 1887/11,
1885/6, 1883/5, 2070/3, 1881/6, 1879/6 za cenę wywoławczą 249.756,00 złotych.
Wadium w wysokości 25.000,00 złotych.
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 16352 i 18577.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku (oznaczone symbolem 22 P/S/Ug/RZ) przeznaczone są pod obiekty przemysłowe, składy, magazyny, usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi komunalne, rzemiosło,
usługi komunikacyjne (w tym stacja paliw), handel hurtowy i inne zbliżone funkcje. Jako funkcje uzupełniające dopuszcza
się pomieszczenia hotelowe na potrzeby zakładów. Na terenie w/w działek znajdują się pozostałości w postaci: hałd ziemi,
porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych śmieci. Teren ma lekki skłon w stronę
południową. Kształt przedmiotowego kompleksu działek jest regularny, prostokątny.
Dojazd: Od zachodu przedmiotowego kompleksu działek nie urządzona droga gruntowa łącząca się z asfaltową ul. Komunalną.
Ponadto od wschodu do działek przylega fragment nowej drogi gminnej, nie urządzonej i na obecnym etapie realizacji planu
miejscowego, nie mającej połączenia z siecią drogową.
Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy 110 biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W pobliżu biegną też linie energetyczne średniego napięcia. Należy liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji trafo. Bliskość
oczyszczalni ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej przedmiotowe działki.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000
0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli
zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Burmistrz Nasielska w terminie1–go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
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.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69–33–115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008
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 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej trzydzieści ) w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,
położonej we wsi Popowo Borowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
81/3 o powierzchni 0,19 ha za cenę wywoławczą 8.800,00 złotych.
O wysokości postąpienia 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.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 11518.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącym pozostałość
dawnego siedliska rolniczego. Ponadto na nieruchomości znajduje się stara, zniszczona
studnia z kręgów betonowych.
Działka zbliżona do rombu, o lekkim pochyleniu ku północy, przylega do drogi o nawierzchni ziemno –żwirowej.
Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna- linia napowietrzna biegnąca wzdłuż
przyległej drogi, nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza. Wodociąg : najbliższa
sieć wodociągowa w odległości ok. 60 m.
Nieruchomość leży na terenie nie objętym planem.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Nasielsk – nieruchomość usytuowana jest w strefie gruntów rolnych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 880,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczy w Nasielsku
Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009
roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest
uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta
jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy
kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
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.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub
pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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NR 75
Spotkania z książką

Wszystko o Islandii
N

akładem Wydawnictwa Trio ukazała się
niezwykle interesująca
książka zatytułowana „Islandia. Wprowadzenie do
wiedzy o społeczeństwie
i kulturze.” Ta trzystustronicowa, bardzo starannie
wydana publikacja pod
redakcją Romana Chymkowskiego i Włodzimierza Karola Pessela, nie
jest jednym z wielu przewodników turystycznych.
Jest to praca zbiorowa
zawierająca przystępnie
napisane naukowe eseje
przedstawicieli różnych
dyscyplin wiedzy. I mimo
że liczba specjalistów
od Islandii jest w naszym
kraju niewielka, redaktorom tego wydawnictwa
udało się dotrzeć nie tylko
do tych, którzy publikują
w kraju w języku polskim.

Książka zawiera również tłumaczenia tekstów napisanych dla
wydawnictwa przez rodowitych
Islandczyków. Autorem szkicu
o literaturze tego kraju jest profesor Uniwersytetu Islandzkiego
Dagny Kristjansdottir, a historię
kinematografii islandzkiej przedstawia mieszkający w Reykjaviku
reżyser Arni Olafur Asgerisson,
który ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej
w Łodzi.
Zdecydowanie ilościowo przeważają jednak autorzy polscy
o różnym dorobku naukowymstudenci, doktoranci, doktorzy
i profesorowie. Łączy ich fascynacja fenomenem kultury islandzkiej, przyrodą, krajobrazem
i mieszkańcami tej „wyspy na
chmurnej pólnocy”. W krótkiej
recen zj i nie sp osób omówić
wszystkich dwunastu esejów zamieszczonych w książce. Więc
może warto tylko zwrócić uwagę
na niektóre z nich.
Geograf Maciej Dąbski, uczestnik
wypraw na Islandię, Spitsbergen i Alaskę, tak charakteryzuje
środowisko naturalne Islandii:
„Znajdująca się między Europą
a Ameryką malownicza Islandia,
kraina silnego wiatru, lodowców,
wodospadów, wartk ich rzek,
wulkanów, gejzerów, zielonych
pastwisk i pustynnego interioru,
stanowi szczególną atrakcję turystyczną dla ludzi szukających

Drodzy Czytelnicy

bliskiego kontaktu z piękną i surową przyrodą”.

najlepiej jest mówić o „skandynawskiej kulturze islandzkiej.”

Zamieszczony w tej książce zarys
historii Islandii napisany przez
profesora Uniwersytetu Warszawskiego Grażynę Szelągowską jest
pierwszym w polskiej literaturze
opracowaniem dziejów tego państwa od XII do XX wieku.

Nasielskiemu czytelnikowi chciałbym szczególnie polecić esej naszego krajana, dr. Romana Chymkowkiego, adiunkta w Instytucie
Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, który jest również
głównym redaktorem recenzowanej antologii, zatytułowany
„Polskie podróże na Islandię...”
Sam autor tak określił temat swojej
pracy: „Przedmiotem niniejszego
szkicu jest rekonstrukcja obrazu
Islandii w wybranych polskich re-

Ze wspomnianych już szkiców
o literaturze i filmie Islandii warto
przytoczyć przykłady wielkich
osiągnięć międzynarodowych
kultury tego liczącego niespełna
300 tysięcy mieszkańc ów k raj u . O to
w roku 1955 pisarz
islandzki Haldor Laxness otrzymał literacką nagrodę Nobla.
Jego najbardziej znana
książka „Dz won Islandii” została przetłumaczona na język
polski i miała już u nas
dwa wydania:w1957
i 1975r. Wielkim wydarzeniem w historii
islandzkiej kinematografii było zdobycie
przez film „Dzieci natury” reżysera Fridriksona aż 23 międzynarodowych nagród na
festiwalu w Wenecji
w roku1992.
Integralną częścią islandzkiej kultury był
i jest folklor. W antologii mamy na ten
temat dwa eseje. Olga
Hołownia, mieszkająca w Reykjaviku doktorantka dwóch uniwersytetów
– warszawskiego i islandzkiego,
pisze „o islandzkich elfach w mitologii, sagach i podaniach ludowych ”. Anna Pietrzkiewicz, doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk – o „głównych motywach w islandzkich
opowieściach ludowych ”. Jeden
z redaktorów antologii dr Włodzimierz Karol Pessel z Instytutu
Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, z zamiłowania
skandynawista, w eseju zatytułowanym „Czy Islandia jest skandynawska? Próba nakreślenia „wzoru
kultury” islandzkiej” udowadnia,
że sprawa nie jest jednoznaczna.
Mimo licznych związków kultury
tej wyspy z kulturą dużych państw
skandynawskich występuje w niej
tak wiele zjawisk oryginalnych, że

lacjach z podroży między połową
XIX w. a drugą wojną światową.”
Esej zawiera szczegółową analizę
pięciu relacji z podróży do Islandii
napisanych przez Polaków.
Najwięcej uwagi poświęca autor
relacji napisanej w języku francuskim przez Edmunda Chojeckiego, który żył w latach 1822
– 1890. Przypomnijmy sobie, że
w literaturze był to okres romantyzmu, a wszyscy najwybitniejsi
pisarze tego okresu byli podróżnikami. Byron, Mickiewicz, Słowacki – odbyli swoje podróże na
Bliski Wschód, do egzotycznych
krajów orientalnych. Ich poetyckie relacje z tych wędrówek stanowiły pewien wzorzec, ukształtowała się niejako obowiązująca
w tej epoce konwencja opisu
podróży.

Edmund Chojec- Redakcja „Notatnika NTK” zaprasza do
ki, który od 1844 lektury kolejnych numerów naszego dor o ku p r z e b y wa ł
datku do „Życia Nasielska” po wakacyjnej
na stałe w Paryżu,
był przez pewien przerwie.
czas sekretarzem 		
Zespół Redakcyjny
redagowanego
w języku francuskim przez Adama
ucieka przed człowiekiem. Wśród
Mickiewicza pisma
„Trybuna Ludów”. Swoją podróż ludzi zaś nie ma zbrodniarzy.”
na Islandię odbył w 1856 roku. Jej W zakończeniu swojej opowieści
owocem była obszerna i bogato wyznaje: „...pisząc tę książkę, czuilustrowana książka, która miała łem całą jej niedoskonałość, całą
we Francji aż trzy wydania. Swo- powierzchowność w stosunku
ją relację z tej podróży, do świata uroków, zamkniętego
na stosunkowo rzad- w wyspie na chmurnej Północy.”
ko odwiedzaną wtedy Omawiana książka jest przede
przez turystów wyspę, wszystkim dziełem coraz liczutrzymał w wypracowa- niejszych w Polsce miłośników
nej już wcześniej przez Islandii. Jej lektura, pozwalająca
wielkich romantyków poznać fenomen kultury tego
konwencji. Upraszcza- kraju, z pewnością krąg jego mijąc nieco zagadnienie łośników rozszerzy.
można powiedzieć, że
Islandię w swojej książ- Tym, którzy nie czytają systemace postrzega i opisu- tycznie „Notatnika Nasielskieje Chojecki podobnie, go” pragnę przypomnieć, że dr
jak Mickiewicz Kr ym Roman Chymkowski ukończył
w s wo i c h s o n e t a c h . nasielskie liceum, już jako uczeń
Ro m a n C h y m kows k i należał do członków założycieli
podaje wiele przykła- Nasielskiego Towarzystwa Kuldów takiej „orientaliza- tury. Jako uczeń LO im. Jarosława
cji islandzkiej egzotyki’. Iwaszkiewicza został laureatem
Oto słońce w „turbanie XXVI Olimpiady Literatury i Jęchmur” przesyła „ledwie zyka Polskiego. Absolwent Mięchłodny uśmiech”, „Koń dzywydziałowych Indywidualislandzki! To dromader nych Studiów Humanistycznych
lodowej pustyni,” Chłop na Uniwersytecie Warszawskim
islandzki podobnie jak (ukończył studia w zakresie filoA ra b o dby wa ko n n o logii polskiej, socjologii i filozofii).
W roku 2004 obronił z wyróżdługie wędrówki.”
nieniem pracę doktorską na tej
Rów n i e i n te re s uj ą c e uczelni. Obecnie jest pracoww tym eseju jest omó- nikiem naukowym w Zakładzie
wienie relacji z podróży do Islan- Kultury Współczesnej Instytutu
dii, którą odbył dosyć popularny Kultury Polskiej UW, wykładowcą
kiedyś pisarz Ferdynand Goetel Akademii Humanistycznej w Puł(1890 – 1960). Swoją książkę, która tusku, redaktorem „Przeglądu
ukazała się w 1928 roku zatytuło- Humanistycznego”, zajmuje się
wał „Wyspa na chmurnej Półno- teorią i badaniami czytelnictwa
cy”. Autor zaskoczony jest wiedzą w Polsce, socjologią i antroIslandczyków o Polsce. Wspomina pologią podróży; jest autorem
zasłyszany wiersz miejscowego wielu książek naukowych; współpoety o Józefie Poniatowskim. autorem podręcznika „Wiedza
Ze zdumieniem dowiaduje się, o kulturze”.
że na Islandii znane są polskie
pieśni patriotyczne „Mazurek Współpracuje z „Notatnikiem
Dąbrowskiego” i „Boże, coś Pol- Nasielskim”. W roku 2005 nakłaskę..” Islandię przedstawia jako dem Nasielskiego Towarzystwa
kraj kontrastów. Z jednej strony Kultury ukazała się w jego oprawidzi tam: „cmentarne bezdroże, cowaniu i z jego wstępem książka
pełne zasadzek, wykrotów i dziur „Historia oczyma mieszkańców
zdradzieckich ”; z drugiej – kra- Nasielska” zawierająca relacje
inę, w której „stworzenie żywe trojga nasielszczan uczestników
nabiera dziwnej łagodności. Pies I i II wojny światowej.
Henryk Śliwiński
nie gryzie, koń nie kopie, ptak nie
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Moje pasje pozazawodowe - wspomnienia II

Nasielskie tradycje kabaretowe
2.Dlaczego kabaret?
Stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Nasielsku oficjalnie obejmowałem
1 września 1974 roku. Jednak
już w lipcu i sierpniu musiałem
często odwiedzać Nasielsk. Placówka oświatowa, której kierowanie mi powierzono, mieściła
się gościnnie w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ulicy
Staszica. Tam w strasznej ciasnocie licealiści razem z uczniami
podstawówki odbywali swoje
zajęcia lekcyjne. Na szczęście
remont wraz z rozbudową dawnego budynku szkoły przy ulicy
Starzyńskiego, który trwał bardzo długo, miał się zakończyć
przed pierwszym września
i władze oświatowe poleciły mi już w nim rozpocząć nowy rok szkolny.
Dopilnowanie zakończenia prac remontowych,
przewiezienia całego
sprzętu i pomocy naukowych i zagospodarowanie
nowego budynku zajęło
dużo czasu. W ostatniej
chwili udało się jeszcze
zaadoptować część strychu na cele mieszkalne
i w ten sposób na wiele
lat szkoła stała się jednocześnie dla mojej rodziny domem, co nie było
również b ez znaczenia
dla realizacji moich pasji
pozazawodowych.
Odremontowany budynek
szkolny posiadał dostateczną ilość pomieszczeń,
które można było przeznaczyć na sale lekcyjne
i pracownie przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię.
Nie było jednak ani odpowiedniej sali gimnastycznej (taką
rolę pełniła zwykła klasa), ani
auli przeznaczonej na występy
artystyczne, dyskoteki i różne
spotkania wszystkich uczniów
czy rodziców. Zwykle wykorzystywaliśmy na te cele dość
wąski korytarz szkolny, kiedy
warunki pogodowe na to pozwalały, apele i inne spotkania
odbywały się na boisku.
Mimo że obowiązki dyrektora
szkoł y w ymagał y ode mnie
pełnej mobilizacji i skoncentrowania się na działaniach
kierowniczych i administracyjnych, bakcyl teatru, którym się
już zaraziłem na stałe, ciągle nie
dawał mi spokoju. Wiedziałem,

że znowu podejmę próbę utworzenia zespołu amatorskiego
złożonego z uczniów mojej
nowej szkoły. Jaki to miał być
zespół? Wtedy wiedziałem, że
będzie to kabaret. Praca z tradycyjnym zespołem teatralnym też dawała dużo satysfakcji. Kiedy po kilku miesiącach
prób, załatwiania kostiumów
i dekoracji nastąpiła premiera
przyjęta burzliwymi oklaskami
widzów – cieszyli się wszyscy,
którzy to wydarzenie teatralne przygotowali. Potem było
zwykle jeszcze kilka występów
i... koniec roku szkolnego, z którym praktycznie kończyła się
możliwość wystawiania przygotowanej z wielkim wysiłkiem

znaczyć, że żadne wywieranie
różnego rodzaju nacisków na
uczniów celem zmuszenia ich
do pracy w teatrze nigdy nie
było nawet brane pod uwagę.
Musiała być to bezwzględnie
działalność ochotnicza, dająca
wszystkim jej uczestnikom radość i satysfakcję.
Takie możliwości w pełni dawał
tylko kabaret. Próby w szkolnym kabarecie prowadziłem tak,
że każdy uczeń mógł zgłaszać
swoje pomysły, przyprowadzać
swoich znajomych, którzy czasami stawali się nowymi członkami zespołu. Często wspólnie
ustalaliśmy repertuar kabaretu,
można było przynieść swoje

pomysłów zarówno w zakresie
treści jak i formy przygotowywanego spektaklu. Ponieważ
w kabarecie dominowały treści
humorystyczne i satyryczne,
więc śmiech często gościł na
naszych spotkaniach.
I jeszcze jedna przewaga kabaretu nad tradycyjnym teatrem.
Tutaj nie trzeba było zaczynać
ciągle od początku. Programy
kabaretowe to przede wszystkim składanki, które można
było dowolnie komponować.
Odejście jednego wykonawcy
nie rujnowało całego programu.
Czyjaś nieobecność na próbie
nie dezorganizowła pracy całego zespołu. Można też było

również z tego, że nasz kabaret
szkolny potrafił dobrze śpiewać.
Nie były to jednak tylko samorodne talenty. Dowiedziałem
się później, że większość moich
muzykujących i śpiewających
kabareciarzy w najstarszym zespole swoją edukację muzyczną
zawdzięcza zasłużonemu dla
nasielskiej kultury Stefanowi
Jaworskiemu. Niektórzy z nich
akompaniowali nawet następnym kabaretom. Później udało
mi się nawiązać kontakt z znakomitym muzykiem pułtuskim
Andrzejem Jackiem Gerkem.
Powstanie i działalność pierwszego nasielskiego kabaretu
szkolnego jest bardzo dobrze
opisana i udokumentowana
dzięki pracowitości i talentom plastycznym Małgosi
Góreckiej ( obecnie Domańskiej), która z własnej inwencji sporządziła dwa duże
albumy zatytułowane: cz.I –
„Migawki z życia Miniscenki” i cz.II „Historii pewnego
kabareciku ciąg dalszy”. Na
moją prośbę przekazała je
szkole, w której ten kabaret działał. Szkoda tylko, że
kilka lat temu ktoś zdołał
już wyrwać z pierwszego
albumu zbiorowe zdjęcie
Miniscenki.
Oto jak Małgosia, wówczas
uczennic a kl Ib, opisuje
powstanie pierwszego kabaretu:

sztuki. Uczniowie, którym udało
się stworzyć w szkolnym teatrze
czasem nawet interesujące kreacje artystyczne, rozjeżdżali się
po ukończeniu szkoły do swoich rodzinnych miejscowości.
A w szkolnym teatrze trzeba
było wszystko zaczynać od początku – ustalanie nowego repertuaru, odkrywanie nowych
talentów teatralnych i próby,
próby, próby. Właśnie te próby były zarówno dla młodych
„aktorów” jak i osoby bawiącej
się w reżysera mało atrakcyjne.
Pamięciowe opanowanie długiego tekstu i przygotowanie
sceniczne całej roli wymagało
dużo wysiłku i pochłaniało wiele
czasu. Trzeba tu wyraźnie za-

teksty, zaśpiewać swoją piosenkę. Naturalnie nie wszystko to znajdowało się później
w nasz ych programach . Na
początku korzystaliśmy prawie
wyłącznie z najlepszych tekstów
profesjonalnych autorów i kompozytorów. Później stopniowo
włączaliśmy do naszych programów coraz więcej własnych
numerów. Do kabaretu autorskiego doszliśmy jednak dopiero wtedy, kiedy przestał on być
już kabaretem szkolnym. Jednak
już próby kabaretu szkolnego
były przede wszystkim dobrą
zabawą. Praca nad programem
pozwalała na wykorzystanie
inwencji wszystkich członków
ze sp o ł u, ich różnorodnych
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ciągle wprowadzać do niego
nowo odkryte talenty.
Miałem jeden poważny problem, który mógł mi utrudnić
stworzenie prawdziwego kabaretu. Nie wyobrażałem sobie
programu kabaretowego bez
dobrej piosenki. Jednak nie miałem zakodowanych w genach
żadnych zdolności muzycznych, a moja edukacja w tej
dziedzinie była zgoła mizerna.
Więc jak tu tworzyć kabaret?
Szukałem fachowych współpracowników. Z początku wydawało się, że taką rolę może spełnić
naucz yciel uczący w mojej
szkole muzyki i prowadzący
chór. Jednak po wstępnej rozmowie okazało się, że obaj
zupełnie inaczej rozumiemy
tego rodzaju działalność i zasada ochotniczości tu nie mogła
mieć miejsca. Pozostało więc
mieć zaufanie do utalentowanej
młodzieży. I muszę przyznać,
że się na niej nie zawiodłem.
Późniejsze sukcesy wynikał y

„W co się bawić, w co się
bawić? Na początku trzeba jednak stwierdzić, że nie
uczniowie zainicjowali założenie kabaretu, mimo że
w szkole dawał się odczuć
brak jakichkolwiek rozrywek
kulturalnych. Taka propozycja
wyszła od dyrektora szkoły Henryka Śliwińskiego, który pracując
pierwszy rok w naszej budzie
postanowił stworzyć dla „osieroconej młodzieży” możliwość
w pewnym sensie „wyżycia się.”
Rozpoczęła się baczna obserwacja uczniów na apelach i wieczornicach. Pierwszą osobą, która
wpadła w oko panu dyrektorowi była Mariola Niewęgłowska
z kl. I c. Reszta została odszukana
w taki sam sposób, bądź inny(...)
I tak na jesieni Anno Domini
1974 odbyło się pierwsze zebranie członków kabaretu, jeszcze
wówczas bez nazwy. Przyszli na
nie: Dariusz Zawadzki IVa, Ewa
Majewska IIIb, Teresa Kozłowska IIIb, Sławomir Umiński IIIc,
Anna Piekarska IIIc, Krzysztof
Kraszewski IIb, Wiesław Rosłoński Ib, Mariola Niewęgłowska Ic
i oczywiście pan dyrektor Henryk
Śliwiński, który stał się opiekunem
naszego zespołu.”
				
cdn.
Henryk Śliwiński
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ŻYCIE OD KUCHNI

Żyje się raz!
Nietrudno, jak widać, wywołać
w domu rewolucję. Mnie się to
udało za pomocą słów:

– Nie mam – Marysia chyba się rozpromieniła. – Syn wyjechał z rodziną
do swoich teściów. Idę. Żyje się raz!

– Idę na Daukszewicza!

Uśmiechnęłam się, bo to samo sobie
pomyślałam wcześniej, ale jednocześnie poczułam lekkie ukłucie wyrzutów sumienia. Wprawdzie mój syn
nie potrzebuje ode mnie niczego tego
wieczoru, ale moja córka… i zięć…
Otrząsnęłam się, nie można być całe
życie Matką Polką!

Jego występ miał się odbyć w naszym ośrodku kultury, miasto wcześniej zostało oplakatowane, artysta
jest znany i lubiany, więc wszystko
było w porządku. Teoretycznie.
– Kiedy? – spytał Piotrek.
– Przecież jest jutro.
– Ale jutro jest zebranie w szkole
Kasi! – zawołała Zosia dramatycznym głosem.
– No to co? I tak chodzi któreś
z was, nie ja.
– U Franka do tego jest Dzień Matki,
połączony z Dniem Dziecka. I zaraz
będzie zielona szkoła …
– Idę na Daukszewicza – powtórzyłam zdecydowanie.
Zosia się obraziła, a Piotrek jakby
zmartwił. Ale czy to takie dziwne,
że choć od czasu do czasu chciałabym zrobić coś dla siebie? Żyje
się raz!
Zadzwoniłam do Marysi.
– Masz jutro czas o 18?

W dniu występu wcześnie rano przyjechała do nas znienacka matka Piotrka.
Uznałam, że pewnie któreś z nich zaprosiło ją, żeby ich poratowała, skoro
ja okazałam się niesubordynowana.
Wizyta Karoliny w takiej sytuacji wcale
mnie nie ucieszyła. Nawet na przywiezione przez nią świeżutkie truskawki
spoglądałam bez zapału.
– Miło, że nas odwiedziłaś – zaczęłam
obłudnie.
– A bo wiesz, nie można tylko tkwić
w domu! Trzeba się trochę ruszyć.
Święte słowa, pomyślałam, szkoda, że
Zosia ich nie słyszy.
– A ja od dawna chciałam pojechać
w Góry Świętokrzyskie… no to jestem!
Żyje się raz!
– Żyje się raz, ale co do tego mają
góry? – spytałam skołowana.

– Jutro…?
– Chciałabym, żebyśmy gdzieś
poszły.
– A dokąd? – nudziła Marysia.
– Do agencji towarzyskiej – odpowiedziałam nieco zjadliwie. – No
przecież na Daukszewicza!
– To u nas jest Daukszewicz? – zdziwiła się Marysia. – A czy ja mogę się
wyrwać z domu?
– Jeśli nie masz dziecka przy piersi…

– Przecież Kasia jedzie tam na zieloną szkołę, szukali wśród rodziców
opiekunów, a teraz nikt nie jest chętny
brać wolne w pracy… więc pojadę ja.
Wyruszamy pojutrze.
– I dlatego przyjechałaś? – spytałam
podejrzliwie.
– A może ty chciałaś z nimi jechać? –
spytała nagle Karolina.
– Wręcz przeciwnie – powiedziałam
z przekonaniem.

Kino NIWA ZAPRASZA
19–21 czerwca, godz. 17.00

Lato Miminków
Muumi ja vaarallinen juhannus (Finlandia,Austria,Polska, 2008); Animacja/Familijny/
Przygodowy; czas 88 min.; Reżyseria: Maria Lindberg; Scenariusz: Iivo Baric, Minna
Karvonen; Na podstawie książki: Tove Jansson: Obsada: Krzysztof Kowalewski – Narrator
(w polskiej wersji językowej), Paweł Ciołkosz – Muminek (w polskiej wersji językowej),
Dominika Kluźniak – Panna Migotka (w polskiej wersji językowej), Cezary Morawski – Tata
Muminka (w polskiej wersji językowej), Brygida Turowska–Szymczak – Mama Muminka
(w polskiej wersji językowej).

Zwyczajny, spokojny dzień w Dolinie Muminków zostaje nagle przerwany
przez wybuch wulkanu, który wywołuje powódź. Rodzina Muminków jest
zmuszona opuścić swoją ukochaną Dolinę Muminków w poszukiwaniu
ratunku przed wielką wodą. Przedostają się do pływającego domu, który
– jak się wkrótce okazuje – jest niezwykły. To, tak naprawdę, teatr – wyposażony w scenę i całe teatralne zaplecze. Zamieszkuje go tajemnicza
wielbicielka teatru – Emma. Emma postanawia przyjąć pod swój dach
Rodzinę Muminków…
19–21 czerwca, godz. 19.00

Anioły i Demony

Angels And Demons (USA, 2008); Thriller; Reżyseria: Ron Howard; Scenariusz: Akiva
Goldsman; Na podstawie powieści „Anioły i demony”: Dan Brown; Obsada: Tom Hanks
– Robert Langdon, Ayelet Zurer – Vittoria Vetra, Ewan McGregor – Carlo Ventresca,
Stellan Skarsgard – Richter, David Pasquesi – Vincenzi.

Twórcy “Kodu da Vinci” powracają na ekrany kin z długo oczekiwaną produkcją “Anioły i demony” nakręconą na podstawie bestsellerowej powieści
Dana Browna pod tym samym tytułem. Widzowie ponownie zobaczą na
ekranie Toma Hanksa w roli światowej sławy historyka i badacza symboli
– profesora uniwersytetu Harvarda Roberta Langdona.
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HOROSKOP
Baran 21.03.–20.04.

– No, to dobrze. To skoro jestem,
pójdę na tę wywiadówkę, i tak powinna się pokazać w szkole – dodała
na widok Zosi, która zajrzała do nas,
wychodząc do pracy.
I, jak to bywało już w historii, rewolucja okazała się niegroźna. Skończyła
się tym, że po występie upiekłam na
zgodę ciasto z truskawkami, które
zostawiła u nas matka Piotrka.
A ostatnio, w ramach rekompensaty,
powiedziałam, że chętnie zajmę się
domem przez cały czas trwania dni
naszego miasta, a koncertu w szczególności. Co mi szkodzi, i tak bym nie
szła, przecież – jak sprawdzałam – zapowiadają nieciekawą pogodę…
Babcia Jadzia

Otrzymasz wiele dobrych wiadomości, przede wszystkim z pracy.
Lepiej będzie, gdy pozostawisz trudne sprawy własnemu biegowi. Po
pracy warto wybrać się gdzieś z przyjaciółmi. Sprzyja Ci powodzenie
w miłości.

Byk 21.04.–21.05.
Będziesz zajęty sprawami zawodowymi. Czyjaś decyzja wyda Ci się
zaskakująca. Nie martw się z tego powodu, bo dzięki cierpliwości
wszystko się szybko wyjaśni. Masz dobrą rękę do pieniędzy. Może
warto poświęcić czas własnym potrzebom.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
Możesz liczyć na powodzenie w sprawach wymagających
umiejętności negocjacji. Będziesz z tego powodu w centrum
uwagi. Czekają Cię ciekawe dyskusje, istotne projekty zawodowe
i współpraca z ważnymi osobami. W uczuciach bądź ostrożny i nie daj
ponieść się emocjom.

Rak 23.06.–22.07.
Czekają Cię dobre dni, jeżeli nie będziesz narzucać wszystkim
swojej woli. Możliwe są spory, które trzeba będzie wyjaśnić. Wolny
czas postaraj się spędzić z rodziną.

Lew 23.07.–22.08.

Torcik truskawkowy
4 jajka, 3 żółtka, szklanka cukru, szklanka mąki, cukier waniliowy, proszek do
pieczenia, 30–40 dkg truskawek, 2
galaretki truskawkowe, 30 ml śmietanki 30%, 1–2 łyżeczki żelatyny
Ubić 4 białka na sztywną pianę; 4 żółtka
ukręcić z 3/4 szklanki cukru i cukrem
waniliowym, dodać do białek, delikatnie wymieszać. Dodać przesianą mąkę
i proszek do pieczenia, wymieszać.
Piec w średnio nagrzanym piekarniku
ok. 30 minut. Ostudzić.
Pozostałe żółtka ukręcić z resztą cukru
i cukrem waniliowym. Żelatynę rozpuścić w 1/3 szklanki gorącej wody,
lekko przestudzoną dodać do żółtek,
wymieszać. Śmietaną ubić, partiami
dodawać przestudzone żółtka z żelatyną, delikatnie wymieszać. Krem
ochłodzić w lodówce. Wierzch i boki
biszkoptu posmarować kremem,
ułożyć truskawki. 2 galaretki rozpuścić
w 3 szklankach wody. Stygnącą galaretką polać ciasto, a następnie ochłodzić w lodówce do stężenia.

Przez najbliższe dni będziesz pełen energii i chęci działania. Skupisz się
na własnych obowiązkach i nie przejmiesz się uwagami innych osób.
W życiu osobistym wykorzystasz wszystkie nadarzające się okazje do
zabawy i spotkań z przyjaciółmi.

Panna 23.08.–22.09.
W życiu zawodowym otrzymasz korzystne propozycje finansowe.
Zdołasz załatwić większość zaplanowanych spraw i będziesz mógł
wybrać się na wymarzony wypoczynek. Długi weekend będzie
sprzyjać rodzinnym spotkaniom.

Waga 23.09.–22.10.
Będziesz musiał włożyć trochę więcej wysiłku, żeby sprostać
wymaganiom, jakie ktoś przed Tobą postawił. Zaczniesz
wyolbrzymiać swoje zawodowe problemy. Może pomyśl o zmianie
wcześniejszych planów. Czekają Cię sukcesy w życiu towarzyskim.

Skorpion 23.10.–21.11.
Zrobisz wszystko w życiu zawodowym, aby przed długim weekendem
nie mieć zaległości. Niestety, nerwy i pośpiech mogą sprawić, że
niektóre decyzje okażą się zbyt ryzykowne. Twoją uwagę przyciągną
sprawy rodzinne.

Strzelec 22.11.–21.12.
W najbliższym czasie będziesz w swoim żywiole. Czekają Cię
interesujące pomysły dotyczące pracy zawodowej, rozmowy,
negocjacje i dodatkowe zyski. W nowym towarzystwie bądź uprzejmy
i ostrożny.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Będziesz mieć teraz dobry czas na rozpoczynanie nowych spraw
zawodowych. Policz pieniądze i zastanów się, jak korzystnie je
zainwestować. Samotne Koziorożce będą mieć powodzenie
w miłości. Udana randka.

Wodnik 20.01.–18.02.
W życiu zawodowym będziesz uprzejmy i wyrozumiały. Ktoś
będzie chciał, żebyś poświęcił dla niego swój własny czas i własne
korzyści. Nie daj się wykorzystywać i ponieść chęci rywalizacji.
W życiu osobistym wszystko układa się po Twojej myśli.

Ryby 19.02.–20.03.
Zajmiesz się nadrabianiem zawodowych zaległości. Będziesz
rozkazywać, wymagać i dyrygować współpracownikami. Postaraj się
o trochę cierpliwości, bo nie wszystko uda się od razu załatwić. Dotyczy
to także spraw uczuciowych.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Tanio sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”,
kompletny, stan idealny, oraz
telewizor Daewoo 20 cali (z pilotem), tel. 0 507 047 485.
Sprzedam biurko w idealnym
stanie, tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam
akwarele przedstawiające perły
architektury kresowej. Tel. 0 502
035 852.
Piękne obrazy olejne i akwarele
znanych polskich malarzy –
tanio sprzedam. Wyprzedaż
kolekcji. Tel. 0 502 035 852.
Zawiozę do ślubu czarnym Mercedesem klasy S, jasne wnętrze.
Tel. 693 021 707, 605 845 700
Malowanie, szpachlowanie. Tel.
601 187 504
Chętnych do pracy w firmie
nagłośnieniowej (www.studiotechnika.pl). Mile widziana
znajomość zagadnień elektrycznych. CV proszę przesłać
na adres: biurocv@wp.pl
Zawiozę do ślubu najnowszym
AUDI S 8. maksymalne wyposażenie i niepowtarzalny wygląd.
Tel. 0 511 892 688
Sprzedam dom piętrowy w
Nasielsku. Pow. pow. 200m 2.
Działka:550m2.

Cennik reklam i ogłoszeń

Media, centralne ogrzewaniepiec miałowo-węglowy, dom
ocieplony, instalacja alarmowa.
Do zamieszkania! Telefon kontaktowy: 0 604182957.

w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe
– moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1
moduł)

Sprzedam M4 w Nasielsku,
ul. Płońska 41 – parter. Tel. 604
997 523

Cena netto zł

40,00
60,00

Sprzedam plac pod budowę w
Nasielsku przy ul. Lazurowej,
powierzchnia 33 ary, możliwość
wykopania stawu. Niska cena
z powodu wyjazdu za granicę.
Tel. 506 083 171

20,00

3. drobne za słowo

0,82

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

800,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

O

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny
ogłasza o ustanowieniu na mocy art. 144 kpc kuratora procesowego w osobie Katarzyny Gregorczyk – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce, do zastępowania pozwanego
Tomasza Kurabiewicza, ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Nasielsk,
ul. Warszawska 51/53 m 23, którego aktualne
miejsce pobytu nie jest znane,
w sprawie o rozwód, sygn. akt. IC 35/09
do czasu zgłoszenia się zastępowanej strony
lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

E

S p r z e d a m Po l o n e z Tr u c k
1994 r. benzyna +gaz. Tel. 514
230 435, 514 580 838
Sprzedam dwie działki budowlane łącznie na osiedlu Krupka.
Powierzchnia całkowita 695 m2.
tel. 0 508 273 144
Sprzedam 5 ha, gm. Nasielsk.
Tel. 503 081 192
Sprzedam trawę do ścięcia na
siano 10 ha. Tel. 664-423-065
DJ, barman – wesela, imprezy.
Tel. 504 240 396
PIELĘGNIARKI zatrudnimy w
NZOZ w Nasielsku. Tel. 601 221
868
FIZJOTERAPETÓW zatrudnimy
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OGŁOSZENIA
DROBNE

w NZOZ w Nasielsku. Tel. 601
242 246
Ekspertyzy, opinie tech. nadzory
budowlane. Tel. 501 580 427
023 69 12 255
Sprzedam kontenery na działkę.
Tel. 501 966 791
Sprzedam słomę prasowaną
w kostkach. Tel. 509 212 350
Sprzedam Żuk benzyna +gazTANIO Tel. 509 212 350
Sprzedam działkę budowlana
Pieścirogi Nowe Tel. 691 888
720
Sprzedam trawę do ścięcia ok.
2ha. Sprzedam kopaczkę i rozrzutnik 2osiowy. Tel 023 693 19
31-wieczorem
Sprzedam sztachety z olchy,
oraz bale jesionowe. Tel. 506
405 330
Zatrudnię sprzedawcę Legionowo. Tel. 514 307 362
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 46m 2 III piętro, osiedle Starzyńskiego. Tel. 507 475
455
Sprzedam działkę budowlaną z
mediami 1500 m2 osiedle Pniewska Górka. Tel. 507 475 455
Sprzedam kawalerkę na Starych
Pieścirogach. Tel. 500 538 837
Sprzedam działkę o pow. 2ha
56A- Popielżyn Dolny. Tel. 506
755 675
Sprzedam M-4 64m2 w Nasielsku- TANIO. Tel. 728 163 467
Wylewki mixokretem. Tel. 783
013 120
Wideofilmowanie. Tel. 790 225
144
Ekspertyzy, opinie techniczne,
nadzory budowlane. Tel. 501
580 427, 023 69 12 255
Usługi hydrauliczne – dachy,
ocieplenia. Tel. 500 287 920
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 797 766
Sprzedam działki rekreacyjne od 800 do 1200 m 2. Wieś
Lelewo gm. Nasielsk. Tel. 600
821 846.
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Niewesołe wieści z piłkarskiego boiska

Zadyma w Pułtusku
W minionych dwóch tygodniach
Żbik rozegrał trzy mecze mistrzowskie (z Gwardią, Marcovią i Targówkiem). Niestety, nie poprawiły
one nastrojów sympatyków naszej
nasielskiej reprezentacyjnej drużyny. Przegraliśmy znowu i to aż
dwukrotnie na ,,własnym”, chociaż pułtuskim boisku (z Gwardią
W-wa 1:2, z Targówkiem
W-wa 0:2). Odnieśliśmy
też jedno zwycięstwo.
Jest one bardzo cenne,
ponieważ triumfowaliśmy
,,na wyjeździe” w Markach (2:1).
I znowu przyczyną tak miernych
wyników była skuteczność, a raczej rażąca nieskuteczność. Żbik
traci mniej bramek niż jesienią. To
wskazuje, że mamy nieco lepszą
defensywę. Drużyna strzela niestety mniej bramek niż kilka miesięcy
temu, a to obciąża linie ofensywne.
Niekiedy aż przykro patrzeć, kiedy naszych trzech zawodników,
mając przed sobą tylko bramkarza
nie potrafi umieścić piłki w siatce.
Podobnych sytuacji w tych trzech
spotkaniach było kilka. Ten mankament jest znany naszym rywalom i zostaje
przez nich bezlitośnie wykorzystywany. W
rundzie wiosennej Żbik stał się przysłowiowym
chłopcem do bicia. Przy tym warto jeszcze
raz podkreślić, że nasi zawodnicy w piłkę grać
umieją. Ich niekonwencjonalne niekiedy zagrania sprawiają, że o grze drużyny nie można
mówić tylko źle. Problem jednak istnieje.
Ostatni mecz z DKS-em Targówek spowodował, że znowu rozgorzały spory na temat
nasielskiej piłki nożnej. Tu jednak potrzebne
są pewne wyjaśnienia, a problemy z tym spotkaniem są dwa.
Pierwszy to skandal, jaki miał miejsce w czasie
meczu Żbika z Targówkiem. Mecz nie został
dokończony. Sędzia uznał, że wobec nagannego, wręcz niebezpiecznego zachowania
dużej grupy kibiców w jednym z sektorów
pułtuskiego stadionu, mecz nie może być
kontynuowany. Tu trzeba od razu stwierdzić, że
skandal nie był w żadnej mierze zawiniony ani
przez nasielskich piłkarzy, ani przez nasielskich
kibiców, ani przez jakąś decyzję sędziego czy
jego asystentów.
Całkowitą winę ponosi strona warszawska,
a zwłaszcza przybyli na ten mecz kibice (a raczej kibole) z Warszawy. I tu trzeba też dodać,

że nie byli to tylko kibice Targówka. Razem
z nimi przyjechali kibice warszawskiego Hutnika. O kibicach tej drużyny krążą po Mazowszu
legendy, a i Żbik miał możność ich podziwiać
w czasie, gdy grał w IV lidze.
O dziwo, do tej grupy dołączyło też kilku ,,kibiców” pułtuskiej Nadnarwianki. Widomym tego
znakiem były flagi i inne symbole sympatyków

ścią ich czegoś nauczy. Ekscesy ,,sympatyków”
ich drużyny im też się nie podobały.
Zachowanie warszawskich kibiców było irracjonalne. Mecz układał się po myśli ich drużyny. W
momencie przerwania meczu Targówek prowadził 2:0. Powinni się z tego cieszyć. A do tego
był to pojedynek o tzw. pietruchę. Żadnej z tych
drużyn ani awans, ani spadek nie grozi.
To, że głośno dopingowali swoją drużynę,
było normalne. Niepotrzebne było jednak używanie wulgaryzmów pod adresem
PZPN-u, sędziów, policji, służby porządkowej
i przeciwnika. A najgorsze było odpalanie rac
i rzucanie ich na boisko. Na boisko rzucali
też pochodnie i puszki od piwa. Niektórzy
przeskakiwali też przez
ogrodzenie na bieżnię. Większość z nich
była pijana i chyba, jak

pułtuskiego klubu oraz słowa, jakie w czasie
meczu padały. Oni, jak dotąd, nie przychodzili
na stadion pułtuski, gdy grał Żbik. Jak powiedział
jeden z pułtuskich kibiców, siedzący po drugiej
stronie stadionu, większości z nich nie ma też na
meczach Nadnarwianki.
Warto i trzeba tu dodać, że na mecze Żbika
przychodziło przez cały rok wielu pułtuskich
prawdziwych sympatyków i znawców piłki nożnej. Siedzieli razem z kibicami Żbika, przyjaźnie
rozmawiali, wymieniali poglądy. Stąd zdziwienie osób obecnych na tym meczu. Niestety,
padły też niepotrzebne słowa wypowiedziane
w obecności osób, które przez sympatię dla
nasielskiego klubu przychodziły na jego mecze.
Stosowanie pewnej formy odpowiedzialności
zbiorowej nie jest tu na miejscu.
Przyjazd na mecz dużej grupy kibiców z warszawskiego Targówka wzbudził ogólne zdziwienie. Nie było ich na przykład wtedy, gdy Żbik
rozgrywał mecz z tym zespołem w Warszawie.
Nie było też w czasie meczów na stadionie na
Targówku, gdzie Żbik rozgrywał też spotkania
z innymi warszawskimi drużynami. I jeszcze jedno. Jak wynikało z wypowiedzi niektórych działaczy warszawskiego klubu, to oni zorganizowali
dla nich ten wyjazd. Za to do tych działaczy nie
można mieć pretensji. Wydarzenie to z pewno-

mówi się popularnie,
naćpana. A nikt ich nie
zaczepiał. Widać było,
że to oni jakiejś zaczepki oczekują. Porządkowi Żbika w grzeczny sposób zwracali im
uwagę na niestosowność zachowania, ale
to jeszcze bardziej ich
rozwścieczało.
Z apelem o spokój
zwrócili się do nich zawodnicy Targówka.
Byli świadomi tego, że
w tej części stadionu są
tylko ich kibice, a do
tego organizator ,,wycieczki” na sportowe
widowisko ponosi odpowiedzialność za grupę. Zwłaszcza wtedy,
gdy w grupie są osoby
małoletnie. A takich
osób było kilka. Prosili
więc o spokój i umożliwienie dokończenia
meczu. Kiedy jednak
zawodnicy wraR

ZAPROSZENIE
Prezes firmy „KONIOR” zaprasza wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w Wakacyjnej Lidze Piłki Nożnej „5”.
Start Ligi zainaugurowany zostanie 28czerwca 2009r.
na stadionie miejskim w Nasielsku.
Terminy zgłaszania drużyn – do 21czerwca 2009 r.
Wszelkich informacji o turnieju udzielamy pod nr. tel.501-655-304
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

cali na boisko, awantura na trybunie zaczynała
się na nowo. A nad całym sektorem unosiła się
chmura dymu.
Już po przerwaniu meczu większość tych
,,kibiców” przeskoczyła przez ogrodzenie oddzielające trybuny od bieżni i ,,maszerowala”
na budynek klubowy. Na szczęście część z nich
chyba się zreflektowała, że zaraz może zjawić
się policja i poszła w stronę stacji autobusowej.
Tylko jeden z małolatów, osłonięty szalem
pułtuskiej Nadnarwianki, skopał w przypływie
złości swoimi krzywymi nóżkami drzwi swojego klubowego budynku. Na szczęście szyba
okazała się naprawdę pancerna i poszedł z podwiniętym ogonem, kwicząc z bólu, w kierunku
stacji autobusowej.
Niezależnie od tego problemu pozostaje jeszcze
problem gry naszego zespołu. Żbik, po zupełnie
niezłej grze, znowu przegrywał (0:2). I chociaż jest
to już nudne, trzeba jednak jeszcze raz powiedzieć, że Żbik przegrywał na własne życzenie. Bo
przegrywać wcale nie musiał. Chyba że ktoś lubi
przegrywać. Pierwszą bramkę naszej drużynie
strzelił były piłkarz Żbika Łukasz Rossa. A strzelił ją,
przez nikogo nie atakowany, z ok. 25 metrów.
xyz

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
W piątek 5 czerwca na boisku Szkoł y Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w
Nasielsku odbyły się zawody
sportowe w trójboju L.A.
Trójbój lekkoatletyczny to
rywalizacja sportowa dla
uczniów z trzecich i czwartych klas szkół podstawowych w trzech dyscyplinach
tj. bieg na 60 m., skok w dal oraz rzut piłeczką palantową na odległość.
Każdy zawodnik bierze udział w trzech konkurencjach sportowych.
Wynik osiągnięty przez niego w każdej konkurencji jest przeliczany
na punkty, a następnie sumowany.
Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów przystąpiono do
rywalizacji sportowej.
Poniżej przedstawiam zawodników z najlepszymi wynikami:
Kategoria chłopców:
I miejsce ZalewskiSzymon (SP–Nasielsk)		
II miejsce Szostak Emil (SP–Nasielsk)		
III miejsce Drzazgowski Damian (SP–Nasielsk)		
Kategoria dziewcząt
I miejsce Kamińska Natalia (SP–Nasielsk)		
II miejsce Szmigiel Emilia (SP–Nasielsk)		
III miejsce Kraszewska Dominika (SP–Nasielsk)

148 pkt
121 pkt
89 pkt
137 pkt
128 pkt
88 pkt
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