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Druga płyta 
chóru „Lira”
W przeddzień Wielkiego Tygo-
dnia i świąt wielkanocnych uka-
zała się druga płyta chóru Lira 
Czego chcesz od nas, Panie . 
Termin wydania nie jest przy-
padkowy, bowiem znajdują się 
na niej utwory muzyczne tego 
okresu liturgicznego. 

Wszystko po to, by podzielić 
się z innymi tym, co sprawia 
chórzystom radość, a jedno-
cześnie wzbogacić duchowe 
przeżywanie Triduum Paschalnego 
w naszych domach i wprowadzić  
do nich atmosferę Zmartwych-
wstania Chrystusa.

Jak mówi organistka i  dyr y-
gent chóru Joanna Ostaszewska 
– Ta płyta powstała po to, by  
na przyszłość zachować coś 
z tego wspólnego śpiewania 
na Chwałę Pana i tej atmosfery, 
którą tworzymy.

Nad realizacją nagrań w kościele 
św. Wojciecha czuwał dyrektor 

Nasielskiego Ośrodka Kultury 
Marek Tyc, natomiast nad ko-
ordynacją wszelk ich dzia łań  
o d  s t r o n y  fo r m a l n e j  –  k s . 
Krzysztof Jędrzejewski. W na-
graniu, oprócz chóru, gościnne 
udział wziął pianista Maciej Ro-
manowski, który jest organistą 
w parafii w Smoszewie.

P ł y t a  zo s t a ł a  w ydana d z ię -
ki wsparciu księdza probosz-
c z a  p a r a f i i  ś w.  Wo j c i e c h a  
w  N a s i e l s k u ,  b u r m i s t r z a 
Nasielska,  a tak że lokalnych 
f i rm ora z  p rze d s i ęb iorc ów.  
B ę d z i e  m o ż n a  j ą  n a b y ć 
w nasielskim kościele, począw-
szy od Niedzieli Palmowej.

Michał B.
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Chrystus Zmartwychwstał! i Ty człowiecze
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu (...)

   Artur Oppman, Chrystus zmartwychwstał
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

O G Ł O S Z E N I E

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 
2011 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112  
(sala konferencyjna) zgodnie z poniższym harmonogramem.

02.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
04.04.2012 r. (środa)  8.00-10.00
11.04.2012 r. (środa)  8.00-10.00
16.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
18.04.2012 r. (środa)  8.00-10.00
23.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00
25.04.2012 r. (środa)  8.00-10.00
30.04.2012 r. (poniedziałek) 8.00-10.00

NASI RADNI – PREZENTACJE 

Wiesław Suska
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady 
Miejskiej? Czy tak wyobrażał Pan sobie 
pracę w radzie?
Kandydowałem do Rady Miejskiej, po-
nieważ chciałem mieć realny wpływ 
na rozwój naszej gminy, a także uczest-
niczyć w podejmowaniu ważnych  
dla wszystkich mieszkańców decyzji.
Mam doświadczenie w pracy na najniż-
szym szczeblu samorządu, ponieważ  
od kilku lat jestem sołtysem miejsco-
wości Cegielnia Psucka. Jednak sprawo-
wanie mandatu radnego to zupełnie inny rodzaj działalności, który wymaga 
czasu, wiedzy i zaangażowania. 
Co Pan zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wybor-
czym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją 
radnego?
W moim okręgu wyborczym w pierwszej kolejności należy dopilnować 
usunięcia wszelkich usterek, które były zgłoszone podczas spotkania z inwe-
storami i wykonawcami na wiadukcie w Studziankach. Niezwykle ważne jest 
bowiem, żeby został on jak najszybciej oddany do użytku mieszkańcom gmi-
ny, gdyż objazdy są dla wszystkich bardzo uciążliwe. 
W pierwszej kolejności należy też poprawić infrastrukturę drogową, to jest 
wykonać odwodnienie i utwardzenie dróg gruntowych na tym terenie. Dla 
całej społeczności bardzo ważną sprawą jest budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. Jest ona tym bardziej pilna, że 
jest już gotowy projekt tej inwestycji, a pozwolenie na budowę jest aktualne  
do stycznia 2013 r.
Istotną dla mieszkańców Cegielni Psuckiej, rozpoczętą kilka lat temu i niedokoń-
czoną do tej pory inwestycją, jest budowana chodnika w tej miejscowości przy 
drodze powiatowej. Wykonano ok. 800 m chodnika, a powinno być zrobione 
ok. 2100 m. Brak chodnika przy drodze o tak dużym natężeniu ruchu stwarza 
ogromne zagrożenia dla dzieci idących do szkoły krawędzią szosy. 
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę 
w tych komisjach?
Pracuję w trzech komisjach merytorycznych Rady Miejskiej: Komisji Rolnej, 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Znam problemy 
rolników i mieszkańców wsi, ponieważ pochodzę ze wsi i nadal na niej miesz-
kam wraz z rodziną. Stąd mój udział w pracach Komisji Rolnictwa. Natomiast 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmuje się bardzo istotnymi dla nas 
wszystkich problemami – funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy 
oraz różnego rodzaju działań podejmowanych na rzecz wsparcia osób, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Praca w Komisji Rewizyjnej pozwala 
mi na zapoznanie się ze szczegółami funkcjonowania jednostek samorządo-
wych, w tym różnych aspektów powstawania niektórych inwestycji.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami 
o pomoc w rozwiązaniu ich problemów?
Tak. Takich sytuacji jest wiele. Oczywiście najlepiej znam problemy miesz-
kańców mojego sołectwa, ale od kiedy jestem radnym, często zgłaszają się 
do mnie sołtysi oraz poszczególni mieszkańcy z terenu mojego okręgu wy-
borczego. 
Staram się każdemu w miarę moich możliwości pomóc w rozwiązywaniu 
jego problemów. Czasem wystarczy wskazać takiej osobie odpowiednią in-
stytucję, gdzie może ona taką pomoc otrzymać, a czasem potrzebne jest 
zaangażowanie całego środowiska lokalnego. Mam do czynienia z różnorod-
nymi problemami, począwszy od doprowadzenia drogi do stanu przejezdno-
ści, aż po pomoc w rozwiązywaniu kłopotów wynikających z biedy, chorób 
czy zdarzeń losowych. Niezwykle ważna jest zawsze pomoc sąsiedzka,  
bo potrzebujący nie zawsze sami umieją o nią prosić.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Czego udało 
się dokonać, a czego nie? 
Sytuacja w naszej gminie jest niełatwa i w tym roku również jako Rada po-
dejmujemy trudne decyzje. Najważniejsze zadania, które udało się wykonać 
w ostatnim roku w moim okręgu wyborczym, to częściowe odwodnienie 
i utwardzenie drogi w Paulinowie. Niebawem rozpoczną się również prace 
w ramach realizacji projektu „Odnowa wsi” w Psucinie, gdzie powstanie chod-
nik i plac zabaw. Będzie on w połowie finansowany ze źródeł zewnętrznych. 
Radny prywatnie:
Urodził się 26.04.1973 r. Ma wykształcenie średnie, cywilny pracownik wojska. Żonaty, troje 
dzieci. Mieszka w Cegielni Psuckiej. Obecnie już po raz drugi jest sołtysem tej miejscowości. 
Zainteresowania: piłka nożna i muzyka. 

Oświadczenie
P r a g n ę  p o i n f o r m o w a ć ,  
że moja misja zarządzania Spół-
ką N as ie l skie Budownic two 
Mieszkaniowe, którą rozpoczą-
łem w styczniu 2009 r., dobiegła 
końca. 
W związku z tym chcia łbym 
przedstawić mieszkańcom Gmi-
ny Nasielsk efekty działalności 
Spółki w okresie pełnienia przeze 
mnie funkcji jej Prezesa:
– w 2009 r. sfinalizowanie za-
kończenia inwestycji polegającej 
na adaptacji dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ulicy Płońskiej;
– od października 2009 r. na podstawie zawartej umowy z Gminą 
Nasielsk przejęcie realizacji zadań związanych z kompleksowym za-
rządzaniem zasobem nieruchomości znajdujących się na terenie Mia-
sta i Gminy Nasielsk;
– od października 2010 r. rozpoczęcie inwestycji polegającej na budo-
wie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 40- lokalowego przy uli-
cy Płońskiej. Inwestycja dobiega końca. Planowany termin zakończenia 
prac to koniec marca 2012 r. W chwili obecnej znalazło nabywców 37 
mieszkań. Spółka nie zaciągnęła na ten cel żadnych zobowiązań w po-
staci kredytów czy pożyczek.
W latach 2009–2011 podjęto szereg działań polegających na uporządkowa-
niu zarządzania nieruchomościami oraz poprawie stanu zasobów poprzez:
– formalne zarejestrowanie 36 wspólnot mieszkaniowych;
– organizację i prowadzenie nadzoru nad realizacją prac remontowych we 
wspólnotach mieszkaniowych i budynkach gminnych. W wyniku tych prac 
w latach 2010–2012 we wspólnotach mieszkaniowych przeprowadzo-
no remonty na kwotę 616 119,52 zł oraz w budynkach gminnych na kwotę 
155 687,93 zł;
– wydzielenie i wygrodzenie miejsc stałego składowania odpadów komunal-
nych w celu zmniejszenia ich uciążliwości dla mieszkańców.
W celu zaspokojenia coraz większych potrzeb mieszkaniowych w dniu 
14.12.2009 r. spółka nabyła od Gminy Nasielsk działki o łącznej powierzchni 
18 564 m2 za kwotę 668 345,28 zł, przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną, i na części działek w październiku 2010 r. spółka rozpo-
częła realizację inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
Spółka obecnie ma grunty uzbrojone we wszystkie media, przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, co daje możliwość rozpoczęcia re-
alizacji nowych inwestycji z własnych środków finansowych. 
Pozostawiam Spółkę w bardzo dobrej kondycji finansowej i z wieloma moż-
liwościami dalszego rozwoju. 
Minione trzy lata zawsze będą niezwykle ważnym okresem w moim życiu 
zawodowym. 
Dlatego chciałbym podziękować wszystkim za owocną współpracę i zaan-
gażowanie we wspólne inicjatywy w ciągu tego ponad trzyletniego okresu 
pełnienia przeze mnie funkcji Prezesa.
Na szczególne podziękowania z mojej strony zasługują włodarze gminy: 
Bernard Dariusz Mucha, były Burmistrz Nasielska, i Grzegorz Arciszewski, 
Burmistrz Nasielska, oraz pracownicy Spółki Nasielskie Budownictwo Miesz-
kaniowe, z którymi udało nam się wspólnie stworzyć sprawnie działający ze-
spół. 
     Z poważaniem 
      Wojciech Piątkowski 
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Promesa na 
odbudowę
W czwartek, 15 marca br. w war-
szawskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się spotkanie, podczas któ-
rego samorządowcy z Mazowsza 
otrzymali promesy finansowe na 
odbudowę infrastruktury komu-
nalnej zniszczonej przez powódź 
w 2010 r. Środki, w wysokości  
19 mln 420 zł, pochodzą z re-
zerwy ministra spraw wewnętrz-
nych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Dofinansowanie 
z rezerwy celowej na 36 zadań 
przekazane zostało 26 samorzą-
dom. 
Wśród nich znalazła się również 
nasza gmina. Burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski otrzymał 
od Stanisława Rakoczego, podse-
kretarza stanu w MSW, oraz Jacka 
Kozłowskiego, wojewody mazo-
wieckiego, promesę w wysokości 
120 tys. zł. Pieniądze te będą prze-
znaczone na odbudowę asfaltowej 
drogi gminnej w Pianowie. 

(r.)

Z GMINY

Jedyne 
centrum  
w okolicy
Nie tylko składowisko czy sor-
townia odpadów, jest szansa, że 
w najbliższym czasie w naszej gmi-
nie powstanie też centrum handlowe 
z prawdziwego zdarzenia. 
Na razie konsorcjum znanych firm 
handlowych zgłosiło w gminie akces 
do zlokalizowania u nas takiej działal-
ności. Po wstępnej prezentacji gminy 
inwestor wykazał zainteresowanie 
trzema lokalizacjami w obrębie mia-
sta. Jak się dowiedzieliśmy, będą to 
działki przy ul. Kolejowej w pobli-
żu oczyszczalni ścieków, przy ul. 
Płońskiej w pobliżu istniejącego tam 
osiedla oraz przy ulicy Warszawskiej 
– podstawowym warunkiem bo-
wiem jest dobry dojazd.
Jeszcze nie wiadomo, na jakim profi-
lu działalności skoncentrują się inwe-
storzy, czy będzie to coś na kształt 
małej Arkadii – gdzie poza sklepa-
mi z odzieżą, obuwiem i sprzętem 
elektronicznym będzie gastronomia 
oraz multipleks, czy może też cen-
trum odzieżowe, takie jak w Wól-
ce Kosowskiej pod Nadarzynem 
czy przy Marywilskiej w Warszawie. 
O tym zdecydują badania rynku. 
Nasielsk pojawił się w kręgu zainte-
resowania inwestorów dlatego, że 
za chwilę przez naszą gminę pędzić 
będzie szybka kolej, poza tym jeste-
śmy dobrze zlokalizowani, jeśli cho-
dzi o sieć dróg dojazdowych, w tym 
wojewódzkich i powiatowych. Taka 
inwestycja przyniesie naszej gminie 
wiele korzyści, przede wszystkim 
dając nowe miejsca pracy. Więcej 
szczegółów na ten temat powinno 
się pojawić już pierwszego kwiet-
nia br. na stronie urzędu miejskiego 
w Nasielsku.

(oj)

Z GMINY

Sikorskiego etapami
Ulica Sikorskiego w Siennicy tak 
naprawdę, przynajmniej w części, 
mimo szumnych obietnic władz 
gminy i powiatu, od lat ulicy nie 
przypomina. 
Podejmowane w przeszłości próby 
jej gruntownego remontu przeszły 
już do historii. Ale o drodze pamię-
tają mieszkańcy, pracownicy zlo-
kalizowanych przy niej zakładów 
produkcyjnych oraz radni, zarów-
no samorządu miejskiego, jak i po-
wiatowego.
Odbudowa, a właściwie budowa 
drogi od podstaw powoli nabie-
ra coraz realniejszych kształtów. 
– Już wiadomo dokładnie, jak uli-
ca Sikorskiego będzie wyglądać. 
Jej koncepcja była gotowa na ko-
niec lutego br. i została zatwier-
dzona przez starostwo. Obecnie 
trwa przygotowanie dokumenta-
cji i zbieranie pozwoleń. Ten pro-
ces może potrwać nawet do końca 
maja – mówi Janusz Konerberger, 
radny powiatu nowodworskiego 
i właściciel firmy PPHU Jan-Pol Za-
kład Pracy Chronionej. – Trochę 
jestem tym zaniepokojony, że do-
kumenty będą musiały być przy-
gotowywane tak długo, ale liczę 
na to, że już w miesiącach letnich 
tego roku budowa ruszy – dodaje.
Koncepcję drogi na zlecenie sta-
rostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim przygo-

towała firma projektowa 
TION z Warszawy. Zgod-
nie z założeniami będzie 
to droga klasy Z o katego-
rii ruchu KR3. Grubość na-
wierzchni, która będzie się 
składać z sześciu warstw 
konstrukcyjnych, wyniesie 
54 cm. Przewiduje się, że 
droga będzie miała 7 me-
trów szerokości, po jed-
nej jej stronie na całej dłu-
gości będzie się znajdo-
wać chodnik o szerokości  
2 metrów. Zaplanowano 
też pobocza oraz parking 
na 12 miejsc postojowych 
obok prywatnego domu 
opieki Millenium. 
A droga ma zostać wybudowana 
na długości 1329 metrów, czyli od 
skrzyżowania z drogą prowadzącą 
do Pomiechówka aż do skrzyżo-
wania z ulicą Chłopickiego. 
W budżecie powiatu na ten cel 
zarezerwowano w tym roku 300 
tys. zł, a cała inwestycja kosztować 
będzie ok. 1,5 mln zł. Dodatko-
wo jeszcze w ubiegłym roku jed-
na z działających tu firm, Tekno-
AmerBlok Polska Sp. z o.o., prze-
kazała na tę budowę 100 tys. zł do 
starostwa. 
– Te przekazane od prywatnej fir-
my środki zostały przeznaczone 
na remont rowów i przygotowanie 

koncepcji projektowej. A te, któ-
re zarezerwowano, wystarczą na 
budowę tylko części drogi, tj. ok. 
300–400 metrów. Ponieważ po-
wiat nie ma środków, trzeba tę in-
westycję wykonać etapami, przez 
2 lub 3 lata. Uważam, że powinna 
ona zostać rozpoczęta od stro-
ny stacji kolejowej PKP i zmierzać 
w stronę zakładów pracy – twier-
dzi radny.
Janusz Konerberger pozytywnie 
ocenia współpracę z władzami 
powiatu i urzędnikami wydziałów 
merytorycznych starostwa. – Je-
stem z nimi w stałym kontakcie, 
nie tylko w sprawie budowy dro-
gi, na bieżąco monitorujemy rów-
nież jej obecny stan. Po mojej in-

terwencji na początku marca za-
sypano żużlem największe dziury, 
ale teraz remont jest znowu po-
trzeby. Zapewniono mnie, że do 
końca marca droga zostanie po-
prawiona – wyjaśnia.
Co prawda mieszkańcy chcieliby, 
żeby przy okazji tak dużej inwe-
stycji drogowej wykonane zostało 
także oświetlenie uliczne i kana-
lizacja, ale te dodatkowe zadania 
z pewnością zwiększyłyby kosz-
ty inwestycji . Na razie więc Ja-
nusz Konerberger, tak jak obiecał 
przed wyborami, walczy o budo-
wę prawdziwej drogi w ulicy Sikor-
skiego. Wszyscy czekamy na roz-
poczęcie tej inwestycji.

(r.)
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Kronika OSP

W okresie 15–27.03. jednost-
ki OSP z gminy Nasielsk 30 razy 
wyjechały do pożarów traw, la-
sów i nieużytków w całej gminie.
15.03. jednostka OSP Psucin za-
bezpieczała teren lądowania  
i startu śmigłowca LPR w Cegielni 
Psuckiej.
20.03. jednostka OSP Nasielsk 
zabezpieczała teren lądowa-
nia i startu śmigłowca LPR przy  
ul. Sportowej.
23.03. strażacy z Nasielska byli 
wezwani do pożaru samochodu 
osobowego, który płonął w cen-
trum miasta.
27.03. jednostki OSP z Nasielska, 
Psucina i Cieksyna gasiły w Cie-
ksynie płonący budynek miesz-
kalny.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

09–10.03. w Cegielni Psuckiej nie-
znani sprawcy włamali się do domu 
Larysy A. i skradli mienie o wartości 
ok. 6000 zł.
12.03. w Nowych Pieścirogach Ma-
rek M. i Andrzej G., mieszkańcy Pieś-
cirogów, zostali zatrzymani przez 
policjantów na gorącym uczynku 
kradzieży znaku drogowego.
13.03. policjanci zatrzymali Grzego-
rza B., mieszkańca Nasielska, który na 
ul. Cmentarnej skradł ok. 50 szt. słup-
ków metalowych o wartości 1250 zł 
na szkodę Urszuli P.
17.03. na ulicy Płońskiej Andrzej T., 
mieszkaniec Andzina, kierował ro-
werem pomimo zakazu sądowego.
19.02.–11.03. w Popowie Borowym 
nieznani sprawcy włamali się do 
opuszczonego domu i skradli mienie 
o wartości 6000 zł.
19–20.03. w Pieścirogach nieznani 
sprawcy włamali się do pomieszczeń 
gospodarczych PKP i skradli mienie 
o wartości 4000 zł.
21.03. w Nowych Pieścirogach Sła-
womir B. został złapany na kradzieży 
prądu elektrycznego.
21.03. w Pniewie Jan Ś., mieszkaniec 
Chrcynna, kierował samochodem 
pomimo zakazu sądowego.
Pijani na drodze
09.03. na ulicy Warszawskiej Jan B., 
mieszkaniec powiatu nowosądeckie-
go, kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (1,24 mg/l).
10.03. na ulicy Przemysłowej Zbi-
gniew Ł., mieszkaniec Kątnych, kie-
rował rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,14 mg/l).
12.03. w Nowych Pieścirogach 
Krzysztof G., mieszkaniec Czajek, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,26 mg/l).
22.03. w Psucinie Leszek A., miesz-
kaniec Psucina, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,48 mg/l).

fot. D. Majewski

OGŁOSZENIE
Kancelaria Notarialna w Nasielsku, uprzejmie 
informuje o zmianie adresu siedziby. 
Dotychczasowy adres przy ulicy Kościelnej 21,  
z dniem 1 lutego 2012 roku uległ zmianie  
na nowy adres przy ul. Warszawskiej 2.

Z GMINY

Tragedia w Cieksynie
W nocy z poniedziałku na wtorek 
(26 na 27 marca br.) spłonął budy-
nek mieszkalny w Cieksynie. W po-
żarze zginęła 13 letnia dziewczynka.
Informacja o pożarze dotarła do 
straży pożarnej kilkanaście minut 
po północy. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowano 7 zastępów gaś-
niczych powiadomiono również 
pogotowie ratunkowe, pogotowie 
energetyczne i policję. 
Kiedy strażacy przybyli na miej-
sce zdarzenia ogniem objęta była 
już znaczna część dobudowanego 
piętrowego budynku, w którym 
mieszkała czteroosobowa rodzina. 
Z płonącego domu udało się wy-
dostać rodzicom i ich 9 letniemu 
synowi, którzy przebywali na parte-
rze. Niestety, śpiąca na pierwszym 
piętrze 13 letnia Paulina nie zdołała 
uciec przed ogniem. Ciało dziew-
czynki znaleźli strażacy. Jej rodzi-
ce trafili do szpitala z poparzeniami, 
chłopiec nie odniósł obrażeń ciała. W gaszeniu pożaru uczestniczy-

ła jednostka JRG z Nowego Dwo-
ru Maz, oraz ochotnicy z Cieksyna, 
Nasielska, Psucina, Pomiechówka 
i Wojszczyc. Akcję zakończono ok. 
godz. 4 rano.
Cała społeczność Cieksyna jest 
zszokowana tragedią, która dotknę-
ła ich sąsiadów. Dlatego już rozpo-
częto działania, by pomóc rodzinie, 
która straciła w pożarze cały doby-
tek.

Apelujemy o pomoc dla państwa Anny i Mariusza 
Marszałków z Cieksyna, którzy w pożarze stracili 

dorobek swojego życia.
Wszystkie osoby, które mogą w jakikolwiek sposób  

pomóc poszkodowanej rodzinie prosimy  
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem  
Pomocy Społecznej w Nasielsku:

tel. 23 693 30 06  
i redakcją Życia Nasielska tel. 23 691 23 43.

W pierwszej kolejności potrzebne są: 
materiały budowlane, 

środki czystości, 
kołdry, koce, 

sprzęty gospodarstwa domowego.
Jest też szczególna prośba o przekazanie  

komputera dla 9 letniego Mateusza.

INFORMACJA
W związku z tragicznym pożarem, jaki miał miejsce  

w Cieksynie w dniu 27 marca 2012 roku,  
Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji  

zwraca się z prośbą  
o przekazanie 1% podatku na rzecz rodziny pokrzywdzonej. 

KRS 0000295564

Cel: Anna i Mariusz Marszałek

Wszystkim odpisującym 1% podatku na ten cel  
z całego serca serdecznie dziękujemy.

W najb l iższą sob otę,  31 mar-
ca br. o godz. 17.00 w remizie 
OSP w Cieksynie z inicjatywy 
pani sołtys odbędzie spotkanie 
z mieszkańcami, które dotyczyć 
będzie ustalenia form pomocy 
poszkodowanej przez los rodzinie. 
Uczestniczyć w nim będzie także 
Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska.                                        (r.)
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R E K L A M AZ GMINY

Auto w pułapce
O tym, że w Lubominku na drodze powiato-
wej prowadzącej do budowanego przejazdu 
pod torami kolejowymi dojdzie do wypad-
ku, mówili wszyscy, którzy tędy jeździli. Nie-
bezpiecznie było zwłaszcza wtedy, gdy pa-
nowały ciemności, a do tego padał deszcz 
lub śnieg. 

Otóż około 200 metrów przed przejazdem bu-
downiczy usypali w poprzek drogi wał ziemno-
-kamienny. Jego oznakowanie było iluzoryczne, 
a właściwie w ogóle go nie było. Około 100 me-
trów przed wałem widniała informacja o objeź-
dzie wyprowadzającym ruch na inny przejazd 
kolejowy i dalej strzałka informująca, gdzie oso-
by chcące przejechać przez tory winny skręcić. 
Tyle że większość podróżujących tą trasą mo-
gła jechać dalej i jeszcze przed wałem skręca-
ła w prawo. Możliwa była i jazda na wprost, jeśli 
ktoś chciał jechać prosto, ale nie miał zamiaru 
przekraczać torów kolejowych. Był wąski pas 
pozwalający na ominięcie wału. Około 20 me-
trów, ale już za wałem, ustawiono znak drogowy 
informujący, że droga nie ma przejazdu, jest tzw. 
drogą ślepą. 
Wielu kierowców jadących tędy spostrzegało 
wał w ostatniej chwili, ale na ogół na szczęście 
zdążyli się w ostatniej chwili zatrzymać. Tego 
szczęścia nie miał kierowca peugeota (na war-
szawskich numerach), jadący tędy nocą z 17 na 
19 marca. Wpadł na wał i na nim zawisł. Przednie 
koła znalazły się w przydrożnym rowie wypeł-
nionym wodą. 
Oznakowanie dróg objazdowych, które był y 
wskazane w związku z modernizacją linii kole-
jowej, pozostawiało wiele do życzenia. A opi-
sywany przypadek nie był jedynym groźnym 
zdarzeniem na tych drogach.

az

Z GMINY

Przystanek 
niekompletny
W przestrzeni pub-
licznej, z którą ob-
cujemy na co dzień, 
znajdują się rzeczy 
u ż y te c zn e nam 
wszystkim. Nieste-
ty, często zdarza się, 
że są one niszczone 
przez wandali, któ-
rzy nie umieją uszanować dobra wspólnego. 
Od pewnego czasu atakom wandalizmu poddawany 
jest przystanek autobusowy na ulicy Kolejowej w Sta-
rych Pieścirogach. Jego metalowe części są powygina-
ne, a kilka szyb zostało wybitych i leży w kawałkach na 
chodniku. W takim stanie resztki wiaty są niebezpiecz-
ne dla małych dzieci, a ponadto całość raczej nie chroni 
przed wiatrem i deszczem. Może pora na jego remont?

(p.)

Z GMINY

Nowe śmieci…
O zamkniętym składowisku w Kosewie pisaliśmy już wie-
le razy na łamach ŻN, jednak, jak informują nas mieszkań-
cy wsi po raz kolejny, ktoś ciągle przywozi na ten teren 
składowiska śmieci. 
Składowisko zostało zamknięte na początku stycznia 
2003 r. i początkowo było zabezpieczone bramą wjaz-
dową, która następnie stopniowo została zniszczona.
Dopiero w ciągu ubiegłego roku podjęto kroki, aby 
utrudnić wjazd na zamknięte składowisko, kopiąc rów 
przez drogę wjazdową i zakładając metalową barierę. Ale 
teraz rów ktoś zawalił, a barierę zniszczył. W taki oto spo-
sób wjazd na składowisko w Kosewie znowu stoi otwo-
rem. 
Skutkiem tego są nowe śmieci, które pozostawiane są 
gdzie popadnie – niekoniecznie na terenie składowiska. 
Widać, że są dowożone systematycznie i to w dużych 
ilościach.
Stąd, oczywiście, prośba również do mieszkańców Kosewa, by zwracali uwagę na wjeżdżające samochody na teren składowiska 
i informowali odpowiednie służby o tym fakcje. Podkreślić trzeba, że składowisko zamknięte jest już od 9 lat i wywożenie tam od-
padów jest całkowicie zabronione.

(k.)
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Warto przeczytać

KULTURA

Nawiedzony dom  
i dylemat władzy
Jacek Dukaj jest pisarzem rodem z Tarnowa, gdzie urodził się w 1974 r. Pisuje 
książki, które można zaliczyć do gatunku science fiction bądź fantasy i… cóż, 
ma duże szanse zostać jednym z moich ulubionych autorów.
A to dlatego, że jego Xavras Wyżryn po prostu mnie zauroczył. Podchodzi-
łem do tej książki, a raczej zbioru, trochę niepewnie, tymczasem jest to kawał 
świetnej prozy. Czy wspomniałem, że książka, którą możemy znaleźć w naszej 
nasielskiej bibliotece, jest zbiorem? Dzieje się tak, ponieważ w środku znajdują 
się dwie powieści (jedna nazwana została opowiadaniem, choć ma, bagatela, 
170 stron): Zanim Noc oraz tytułowy Xavras Wyżryn.
Zanim Noc opowiada historię Jana Hermana Trudnego. Akcja toczy się pod-
czas II wojny światowej, a nasz bohater trudni się transportem towarów. Aby 
spokojnie prowadzić swoją działalność, kolaboruje z Niemcami, choć pomaga 
również partyzantom. Jedyne, czym się naprawdę interesuje, jest zysk. Trudno 
jednak go potępiać, bowiem Dukaj nadał swojemu bohaterowi wiele dystansu 
do rzeczywistości, a także charyzmy, co pozwala znieść jego pragmatyzm.
Poukładane życie pana Trudnego komplikuje się w momencie, gdy zamiesz-
kuje w domu, w którym… straszy. A to słychać dziwne szepty w jidysz, a to 
komuś objawia się wielkie bijące serce. Bohater próbuje dociec, co się za tym 
kryje, a gdy wreszcie rozwiązuje zagadkę, musi stanąć przed wyborem: dobro 
albo zło, co dotąd było obce tak elastycznemu i myślącemu koniunkturalnie 
człowiekowi. 
Wielką zaletą powieści (bądź opowiadania) jest klimat. Kilka scen jest wręcz fan-
tastycznych, np. gdy bohater rozmawia w jakiejś mrocznej spelunce z szalo-
nym niemieckim oficerem czy podróżuje nocą przez warszawskiego getto. 
Samo umieszczenie akcji w czasie II wojny światowej jest świetnym pomy-
słem, pozwala bowiem mieszać demony z zaświatów z tymi w ludzkiej skórze, 
dzięki czemu akcja powieści ma w sobie coś symbolicznego, pewną metafi-
zykę. 
Pomimo swoich zalet Zanim Noc jest jedynie preludium do tytułowego 
Xavrasa Wyżryna. To dzieło stanowi dyskusję na temat, czy cel uświęca środ-
ki. Przedstawiona jest w nim historia alternatywna, w której Polacy przegrali 
z bolszewikami w 1920 r., a nasz kraj wcześniej niż w rzeczywistości utracił su-
werenność. Kilkadziesiąt lat po tym wydarzeniu na jego terenie działa Armia 
Wyzwolenia Polski z charyzmatycznym Xavrasem Wyżrynem na czele. Ma on 
szalony plan zdetonowania bomby atomowej w Moskwie i jak dotąd skutecz-
nie dąży do tego celu, zaskarbiając sobie sympatię opinii publicznej na całym 
świecie (powstaje o nim nawet hollywoodzki film pt. Nieuchwytny).
Wraz z Xavrasem i jego odziałem podróżuje amerykański dziennikarz polskie-
go pochodzenia, Ian Smith. Ważną część książki stanowią polemiki obu boha-
terów. Xavras to wzorcowy uczeń Machiavelliego. W swojej chęci uwolnienia 
Polski nie cofa się przed niczym, wierzy, że dokonać można tego tylko za po-
mocą siły. Nic innego się nie liczy i nigdy w historii świata nie mogło się liczyć. 
Ian tymczasem wierzy w demokrację i ma poczucie, że istnieją pewne ogólne 
zasady, których nie można łamać. 
Między bohaterami szybko pojawia się pewna więź. Z czasem Ian, poza nie-
chęcią, zaczyna odczuwać pewną fascynację nieugiętą wolą Xavrasa i, przede 
wszystkim, jego sukcesami.
Tym, co stanowi o sile drugiego opowiadania, jest mnogość refleksji, ja-
kie napływają po lekturze. Bo właściwie o czym ona jest? Poza dyskusją 
o konieczności użycia zła do zwycięstwa ostatecznego dobra książka 
zawiera też inne wątki. Są to: kwestie patriotyzmu, pokazanie tego, jak 
wojna niszczy ludziom umysły, rozliczenie się z romantyczną polską du-
szą, a nawet zafascynowanie inteligencji rządami twardej ręki(stopniowa 
zmiana stosunku Iana do Xavrasa). Dukaj przy tym nie przyznaje racji 
żadnej ze stron; jakby samemu nie będąc w stanie rozstrzygnąć sporu, 
pozostawia ocenę postaci czytelnikom. 
Podsumowując, zbiór Xavras Wyżryn polecam głównie ze względu na 
drugie dzieło. Pomijając bowiem całą alternatywną otoczkę, zadaje ono 
pytanie o problem, który do dzisiaj nie został rozwiązany. I robi to w bar-
dzo ciekawy sposób. Jacek Dukaj to z pewnością jeden z ciekawszych 
współczesnych pisarzy, nie tylko w nurcie science fiction czy fantasy.

Paweł Kozłowski

Przekaż nam                  swojego podatku
NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA  

I ROZWOJU EDUKACJI 

KRS   0000295564

www.fundacja.szkola.pl

fot. M. Stamirowski

Zmagania młodych recytatorów

„Warszawska Syrenka” – eliminacje
15 marca 2012 r. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbyły się elimi-
nacje gminne Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”. 
W zmaganiach o udział w wielkim 
finale stanęło 30 uczniów ze szkół 
z terenu gminy Nasielsk. Uczestnicy 
prezentowali się w trzech katego-
riach wiekowych: klasy 0–III, klasy 
IV–VI oraz gimnazjum. Wielu z nich 
mogliśmy podziwiać już w poprzed-
nich edycjach konkursu, co jest do-
wodem na to, że recytacja jest sztuką, 
którą trzeba i warto doskonalić. 
Uczestników finału gminnego oce-
niało jury w składzie: Iwona Pę-
cherzewska, Andrzej Zawadzki 
i Katarzyna Tyc. Poziom, jaki pre-
zentowali uczniowie, był wysoki, 
więc wyłonienie laureatów okaza-
ło się nie lada wyzwaniem. Podczas 
oceniania zwracano uwagę na do-
bór repertuaru, kulturę mowy, inter-
pretację utworu oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Podobnie jak w po-
przednich latach podczas konkursu 
prezentowano utwory o znacznej 
wartości literackiej. W tym roku mo-
gliśmy posłuchać wierszy m.in. Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Wisławy 
Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej i Adama Asnyka. 
Jury po trudnych naradach wyłoniło 
zwycięzców. 

W kategorii klas 0–III pierwsze 
miejsce zajęła Izabela Mauer ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
która wierszem Kokoszka-sma-
koszka Jana Brzechwy zachwyciła 
komisję oceniającą. II miejsce w tej 
kategorii wiekowej przyznano Jaku-
bowi Domale, a III – Jakubowi Mar-
kowiczowi. W kategorii klas IV–VI 
serca jury zdobyła Magdalena Zie-
lińska z Zespołu Szkół Nr 3 w Ciek-
synie, która zaprezentowała utwór 
Ballada o Józiu Andrzeja Waligór-
skiego. II miejsce przyznano Karo-
linie Tyczyńskiej, a III Radosławowi 
Jechalikowi. W kategorii gimna-
zjum laureatem finału gminnego 

został Bartosz Bramowicz z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Sta-
rych Pieścirogach, który zachwycił 
wierszem W Warszawie Czesława 
Miłosza. II miejsce w tej katego-
rii zajęła Barbara Konerberger, a III 
Małgorzata Dąbrowska.
Wszyscy laureaci I miejsc zakwa-
lifikowali się do Finału Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”, który odbędzie się w dniach 
14 i 15 kwietnia w Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki w Warsza-
wie. Trzymamy kciuki za reprezen-
tantów naszej gminy!

K.T.

Spotkanie z literaturą
Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do nasielskiej biblioteki 
na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w sobotę, 14 kwietnia 
br., jak zwykle o godz. 11.30. 
Przedmiotem naszych rozmów będą następujące utwory: 10 minut od 
centrum Izabeli Sowy; zbiór opowiadań pt. Oczekiwania Krystyny Nepo-
muckiej i Tańcząca Eurydyka. Wspomnienie o Annie German autorstwa 
Marioli Pryzwan.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

(red.)

Z NOK

Tadeusz Drozda i autostrady
W sobotę, 18 marca o godz. 19:00 nasielska sala kinowa wypełniła się po 
brzegi miłośnikami dobrego humoru. Tym razem gościem gospodarza 
Sceny Zaułek, największego barda w Polsce, czyli Wojtka Gęsickiego, był 
Tadeusz Drozda.
W nietypowy sposób Wojtek Gęsicki przełamał barierę między artystą a wi-
dzami, zachęcając wszystkich do powtarzania haseł (nie wyborczych), które 
w dobie nieustających manifestacji i demonstracji są na czasie. W ten spo-
sób publiczność przywołała na scenę gwiazdę wieczoru Tadeusza Drozdę. 
Ten znany satyryk, współzałożyciel wrocławskiego kabaretu „Elita”, i naj-
krócej rzecz ujmując, wszechstronny artysta estradowy, znany jest przede 
wszystkim szerokiej publiczności z emitowanych w telewizji od lat 90. ubie-
głego stulecia programów, takich jak: „Dyżurny Satyryk Kraju”, „Herbatka 
u Tadka” czy „Śmiechu warte”. 
Na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury opowiadał historie ze swojego ży-
cia i podróży, które w związku z wykonywaną przez siebie profesją musi od-
bywać po całym kraju, a także poza jego granicami. Nie obyło się więc bez 
komentarza do aktualnej rzeczywistości politycznej, w której wszystko musi zakończyć się sukcesem, nawet brak 
autostrad przed Euro 2012. W końcu w Polsce, jak podkreślał Drozda, dróg mamy dużo i wszędzie można dojechać, 
trzeba tylko odpowiednio wcześnie wyjechać…
Przez niespełna półtorej godziny występu satyryk raczył nas monologami i żartami, które były zabawnym ko-
mentarzem do tego, co dzieje się w naszym kraju, zarówno w sferze politycznej, jak i społecznej. Podczas wy-
stępu mogliśmy posłuchać również kilku piosenek w wykonaniu artysty, m.in. discopolowego utworu Jedna 
Baba, który Tadeusz Drozda wykonywał z Januszem Rewińskim, o porywającym i bardzo życiowym refrenie: 
Jedna baba chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała, kiedy loda jeść przestała, to się znów rozchorowała. Mogli-
śmy także posłuchać piosenki Parostatek, śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka, do której autorem słów jest 
właśnie gość sceny zaułek.
Myślę, że wiele osób przyszło na ten kabaretowy wieczór z ciekawości i chęci zobaczenia na żywo słynnego Tadeusza 
Drozdy. Chyba nikt nie wyszedł zawiedziony, co można było wnioskować po gromkich brawach i salwach radosnego 
śmiechu uczestników koncertu. Pub-
liczność NOK-u mogła się przeko-
nać, że choć minęło już 40 lat pracy 
artystycznej, Tadeusz Drozda nadal 
na scenie prezentuje się doskonale 
i ma świetny kontakt z publicznością. 
Wszyscy, którym spotkanie w sa-
tyrycznym klimacie przypadło do 
gustu, mogli zabrać to świetne wi-
dowisko do domu, była bowiem  
możliwość zakupienia płyty pre-
zentującej twórczość artysty.
Czekamy z niecierpliwością na kolejną 
Scenę Zaułek i jej znakomitych gości.

monika
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Duchowe witaminy

W drodze do 
zwycięstwa 
W kontekście świąt wielkanocnych, najważniejszych dla chrześcijan, za-
stanawiam się nad „Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana”, który sprawia, 
że światło zaczyna rozświetlać ciemności. Samo zmartwychwstanie nie-
sie już ze sobą wiele znaków zapytania. Do dziś tęgie umysły tego świata 
głowią się, co i jak. A tajemnica nadal pozostaje tajemnicą. I chyba tak 
musi być. Czyżby jednak nic nie dało się z nią zrobić? 

Otóż nie, jest Boże objawienie zapisane w Piśmie Świętym. To ono pro-
wadzi nas po drogach wielkanocnych. Do tego jednak, żeby odczytać 
zwycięstwo poranka wielkanocnego, niezbędna jest wiara. Uczniowie 
najpierw pouciekali spod krzyża, jeden z nich – umiłowany uczeń Jan 
– pozostał do końca. Piotr schował się za kurtyną tchórzostwa i czekał 
na pianie koguta. Judasz nie wytrzymał wewnętrznego napięcia i braku 
nadziei – i szkoda tylko, że do dziś inspiruje tak wielu ludzi do pójścia tą 
drogą. Wiary potrzebowali dwaj uczniowie w drodze do Emaus w wiel-
kanocne popołudnie. Dopiero znak chleba otworzył im oczy. Tomasz 
najpierw chciał „dotknąć, żeby uwierzyć”. Ale potem wyznał: „Pan mój 
i Bóg mój”.

Zwycięstwo dokonuje się w nas przez miłość. Po męce i śmierci, po bólu 
i niepewności jutra nastaje zmartwychwstanie. Miłość, która zmartwych-
wstaje, nie jest jedynie upragnionym celem naszego życia wiecznego. 
To jakby na przekór słowom, które śpiewała znana polska piosenkarka 
Anna Jantar: „Nic nie może przecież wiecznie trwać”. Ta miłość zaczyna 
się już teraz, w tym życiu. Miłość, która zmartwychwstaje, to nie jakieś 
filmowe „love story”, gdzie wszystko jest na sprzedaż. Zmartwychwstanie 
jest dobrowolnym darem miłości, która wszystko przebacza, wszystko 
przetrzyma, wszystko zwycięża. Z pustego grobu Jezusa rozchodzi się na 
cały świat Ewangelia życia. Zmartwychwstały pokazuje, że życie i miłość 
są ze sobą nierozerwalnie związane. W świecie pojawia się natomiast 
wiele kamieni, które blokują dostęp do łaski zmartwychwstania. Jezus 
odsuwa te kamienie, abyśmy mogli wkroczyć w życie pełne radości, 
nadziei i wolności. 

Pomocą – jakże niedocenianą – w przeżyciu wielkanocnych tajem-
nic jest liturgia, na którą składają się obrzędy, znaki i symbole. W liturgii 
nie tylko uwielbiamy Boga, ale również zdobywamy osobistą świętość, 
czyli odnosimy małe i duże zwycięstwa. Pięćdziesiąt dni od Niedzieli 
Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się 
z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej jako „wielką 
niedzielę”. Przypomina o tym również figura Zmartwychwstałego, którą 
umieszcza się w okresie Pięćdziesiątnicy paschalnej, oprócz pascha-
łu, obok ołtarza. Zazwyczaj Chrystus przedstawiany jest w czerwonej 
szacie, symbolizującej Jego zbawczą Mękę. Jedną rękę ma uniesioną 
ku górze w geście błogosławieństwa, którego pełnia płynie z otwartego 
Grobu, w drugiej trzyma chorągiew – znak zwycięskiej mocy. To wy-
obrażenie Chrystusa jest jakby echem Jego słów: „miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat”.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zwana też Zielonymi Świątkami, 
jest dla nas, chrześcijan spełnieniem obietnicy Jezusa posłania od Ojca 
z nieba Ducha Świętego, który umacnia Kościół w pokonywaniu trud-
ności. „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem 
jest Jezus” – jak pisał św. Paweł. Czerwony kolor szat liturgicznych przy-
pomina nam barwę ognia, języków ognistych. Oznacza też światło no-
wego poznania, żar wiernej miłości Chrystusa i gorliwości apostolskiej, 
jest też symbolem ofiarnej i męczeńskiej śmierci Apostołów. W dzień 
Zielonych Świąt nie powinno zabraknąć naszej gorącej modlitwy o od-
nowienie w nas mocy Ducha Świętego, Jego darów, dzięki którym będą 
w nas obecne, tak bardzo potrzebne owoce Zielonych Świąt, jakimi są: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
godność i opanowanie.

Dominującymi księgami Pisma Świętego, które czytamy podczas mszal-
nej liturgii słowa, są Dzieje Apostolskie, nieraz nazywane Ewangelią Du-
cha Świętego, i Ewangelia według św. Jana, mająca głęboki duchowy 
charakter. Dzieje Apostolskie, które przedstawiają działalność apostolską 
głównie św. Piotra i św. Pawła, jednocześnie ukazują rozwój Kościoła po 
Zesłaniu Ducha Świętego.

A życzenia na wielkanocne świętowanie? Św. Paweł jest wciąż aktualny: 
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi’, ponieważ „Ten, 
który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam je dopełni”. 

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
Zgodnie z prawem 

czy na skróty?
Niczym wiosny w pełnym rozkwi-
cie, wyczekuję oficjalnego dopusz-
czenia do ruchu wiaduktu. Wraz 
z pierwszymi oznakami tej pory 
roku obserwuję nowo powstałe 
dziury na objeździe oraz podzi-
wiam, jak te stare, znajome, impo-
nująco zwiększyły swoje rozmiary. 
Tłukę się tą słuszną, lecz niemi-
łosiernie wyboistą drogą, która 
dla samochodu jest jak codzien-
na dawka cholesterolu dla or-
ganizmu, zamiast śladem wielu 
odważniejszych kierowców śmi-
gać świeżutką, ale jeszcze legalnie 
nieudostępnioną trasą. 
W tej drobnej sprawie ujawnia się 
nasz charakter narodowy. Nie-
straszny nam znak zakazu, tym 
bardziej że to zakaz niesprawiedli-
wy. Tak, niesprawiedliwy, bo prze-
cież ta droga od dawna nam się 
należy i właśnie, że będziemy z niej 
korzystać już, tu i teraz. To jakoby 
nasz protest wobec ślamazarności 
władz. Niech więc władze same so-
bie urywają koła na kocich łbach.
Ciekawe, jak w tej sytuacji zacho-
waliby się, przedstawiciele na-
cji znanej z posłuszeństwa wobec 
prawa – Niemcy. Można się spo-
dziewać, że respektowaliby zakaz, 
ale czy na pewno, mając w zamian 
„malowniczy” trakt wzdłuż torów? 
U nich takie drogi jak nasz objazd 
po prostu nie istnieją, więc trudno 
o realne porównanie.
Zastanawiam się, czy to obawa 
przed mandatem i punktami za 
„odwagę”, czy też cnota prawo-
myślności skazuje mnie na jazdę 
terenową, kiedy to już po chwili za-
czynam żałować, że znowu stchó-
rzyłam, i przyznaję, że tylko frajerzy 
nie jeżdżą zakazanym skrótem. 
O ileż łatwiej byłoby szczycić się 
właściwym postępowaniem, gdy-
by nie uciążliwość i koszty!
Ten nasz lokalny dylemat zapewne 
nie jest odosobniony w skali ogól-
nopolskiej. Gdyby jazda zgodna 
z przepisami stała się nieco łatwiej-
sza, może przestałby kusić różne 
„skróty”?

MJaw

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

Egzorcyści są potrzebni
Przez 5 dni, od niedzieli 18 marca do czwartku 22 marca, w parafii  
św. Wojciecha w Nasielsku trwały rekolekcje wielkopostne. Prowadził je 
ks. dr Marek Wilczewski z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
Płockiej.

Każdego dnia od-
prawianych było 
6 mszy świętych 
z naukami. Ksiądz 
r e ko l e kc j o n i s t a 
prowadził dorocz-
ne wielkopostne 
ćwiczenia ducho-
we bardzo suge-
stywnie. Nie łajał, 
nie pokrzykiwał, 
nie narzucał swo-
jej wiedzy i prze-
konań, ale niejako 
„zmuszał” do za-
stanawiania się nad 

ważnymi problemami, refleksji i wyciągnięcia wniosków. 
Interesującym elementem rekolekcji wielkopostnych roku 2012 we 
wspólnocie parafialnej św. Wojciecha były spotkania młodzieży szkół po-
nadpodstawowych (ZSZ i ZSO) z egzorcystą ks. Lechem Piórkowskim. 
Słowa „egzorcyzm” i „egzorcysta” kojarzą się nam na ogół z czymś ta-
jemniczym i w dodatku z czymś, co było potrzebne dawniej, kiedy ludzie 
byli mniej wykształceni, żeby nie powiedzieć bardziej „ciemni”. Okazuje 
się, że tak egzorcyzmy, jak i sprawujący je egzorcyści potrzebni są i dzi-
siaj. Co więcej, nie tylko ich nie ubywa, ale przybywa. Obecnie w Kościele 
płockim jest ich ośmiu. 
Jak czytamy w encyklopedii, egzorcyzm jest obrzędem liturgicznym 
sprawowanym przez egzorcystę, a mającym na celu usunięcie bezpo-
średniego wpływu szatana na osobę. Wpływ ten może przybrać formę 
opętania, dręczenia lub zniewolenia. Wpływ szatana może być też zwią-
zany z miejscem lub przedmiotem. Ksiądz egzorcysta dokładnie wyjaśniał 
zawiłą problematykę związaną z opętaniami i zniewoleniem przez szatana, 
wskazywał, co przy podejrzeniu o ten wpływ należy robić, gdzie szukać 
ratunku. W swej prelekcji posługiwał się pokazem multimedialnym. Zwró-
cił też uwagę na to wszystko, co może sprzyjać powstawaniu zagrożenia. 
O zgubnym wpływie magii, astrologii, okultyzmu, satanizmu na ogół wie-
my, ale często nasze niewinne zabawy mogą być przyczyną poważnych 
trudności. Jako przykład takich działań znawcy przedmiotu wymieniają tu 
posługiwanie się wahadełkiem, homeopatię, różdżkarstwo, bioenergo-
terapię. 

az 

WAKACJE Z BOGIEM
dla dzieci i młodzieży
06.08 – 11.08.2021 r.

Organizator – ks. Jarosław Kowalczyk  
z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

Koszt wyjazdu – 650 zł (wpisowe – 100 zł): wyżywienie, noc-
legi, transport, ratownik, ubezpieczenie, przepłynięcie stat-
kiem, wycieczka do Gdańska.

Zakwaterowanie – Krynica Morska.

Zapisy na wyjazd u ks. Jarosława Kowalczyka  

tel. 604 138 273
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Chór Lira – pasja i przygoda
nak młodzież, którą można nazwać 
ucząco-pracującą, stanowi więk-
szość chóru. Można sobie zadać py-
tanie, dlaczego tak wielu młodych 
osób śpiewa w tego rodzaju zespo-
le muzycznym, który odbiega od 
współczesnych standardów muzyki 
i zainteresowań młodzieżowych. – 
Jestem osobą wierzącą, a człowiek, 
śpiewając, modli się kilkakrotnie. 
Wiara daje mi dużo siły i zawsze po 
próbie chóru czuję się lepiej, w pe-
wien sposób wzmocniona duchowo. 
Ponadto mogę rozwijać swój talent 
muzyczny, uczestnicząc w próbach 
chóru – tłumaczy Monika Orłow-
ska, która śpiewa w chórze od 7 lat. 
– Zaczynałam jako uczennica gim-
nazjum, wtedy było łatwiej pogodzić 
naukę ze śpiewem, teraz gdy pra-
cuję, studiuję i robię jeszcze kilka in-
nych rzeczy, jest mi znacznie trudniej 
znaleźć czas na próby. Jednak oso-
by, które mają własną rodzinę, dzieci 
i wiele obowiązków, są doskonałym 
przykładem, że chcieć to móc. 
Wtóruje jej Hubert Kalinowski – Od 
zawsze interesowałem się muzyką, 
niestety ze względu na miejsce za-
mieszkania nie mogłem się w tym 
kierunku zbyt dobrze rozwijać, tym 
bardziej że byłem jedyną osobą 
w domu z takimi zainteresowania-
mi. Na szczęście w szkole istniała 
taka instytucja jak chórek, w którym 
(dzięki nauczycielce muzyki) zaczą-
łem śpiewać, a kilka lat temu dołą-
czyłem do chóru parafialnego. Dla 
Ilony Zakrzewskiej przygoda z chó-
rem zaczęła się po namowach kole-
żanki, ale jak sama wyznaje – Lubię 
wyzwania, a w pieśni chóralne trzeba 
włożyć wysiłek, żeby się ich nauczyć 
i dobrze je wykonać.
Zainteresowania muzyczne chórzy-
stów nie odbiegają, jak się okazu-
je, od gustów osób, które w chórze 
nie śpiewają. Hubert przyznaje – 
Słucham głównie popu, przeplata-
jąc utworami klasycznymi znanych 

kompozytorów, np. W.A. Mozar-
ta czy mojego ulubionego J.S. Ba-
cha, ale także soulu i R&B, czasami 
rocka, najmniej reggae. Ostatnio 
zaczęły mi wpadać w ucho utwo-
ry tzw. metalu symfonicznego, któ-
re mają fantastyczne brzmienie. Jak 
mówi Ilona – Na co dzień towarzy-
szy mi pop, disco polo (zwłaszcza 
w radiu IRN), lubię piosenki francu-

skie (w szczególności Annie 
Villeneuve), słucham radia 
i ostatnio przekonałam się 
do rapu, ale lubię też wsłu-
chać się w pieśni chóralne. 
Natomiast Monika, która 
poza chórem śpiewa rów-
nież w zespole weselnym, 
mówi – Lubię zarówno 
poezję śpiewaną, jak i pop 
czy nawet rock w jego lek-
kich odmianach. Śpiewa-
jąc w zespole weselnym 
musiałam polubić muzykę 
każdego rodzaju.
W repertuarze chóru usły-
szymy nie tylko proste 
i tradycyjne pieśni religijne, 
ale także trudne utwory, 
o skomplikowanej budo-
wie, gdzie każdy głos ma własną har-
monię, takich wybitnych twórców, 
jak Mozart, Bach czy Haendel. Przy 
wyjątkowych okazjach chórowi to-
warzyszą także instrumentaliści.

Wydarzenia 
Chórzyści wspominają, że najwięcej 
działo się w roku 2007 – pod koniec 
marca młodsi członkowie chóru to-
warzyszyli pielgrzymce maturzystów 
diecezji płockiej. – Śpiew na Jasnej 
Górze, w tak wyjątkowym i bliskim 
sercu wielu Polaków miejscu, dla 
kilku tysięcy osób, był dla nas nie-
zwykłym przeżyciem i doświad-
czeniem – wspomina chórzysta 
Michał. – Miesiąc później cały chór 
wyjechał na kilkudniową wyciecz-
kę autokarową. W jej planach było 
zwiedzanie m.in. Krakowa, Wielicz-
ki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, Zakopanego, Wa-
dowic, gdzie chórzyści skosztowali 
na miejscu słynnych papieskich kre-
mówek, ale i przywieźli je także do 
Nasielska. Niezapomnianą chwilą 
była możliwość zaśpiewania „Glorii” 
w kaplicy św. Kingi w czasie zwiedza-
nia Kopalni Soli w Wieliczce. Dosko-
nała akustyka miejsca sprawiła, że 

występ „Liry” skupił uwagę 
setek innych zwiedzających 
w tym czasie to miejsce.
Po takiej przygodzie moc-
niej zintegrowany ze sobą 
chór rozpoczął we wrześniu 
ciężką pracę nad nagraniem 
pierwszej płyty z kolędami. 
Próby i ćwiczenia trwa-
ł y przez dwa miesiące, 
a w listopadzie udało się zre-
alizować wszystkie nagrania. 
– Krążek był zwieńczeniem 
ciężkiej pracy, ale i też upa-
miętnieniem naszego śpie-
wu – mówi chórzystka 
Monika. Pomysł na płytę 
zrodził się wśród chórzy-
stów, a zielone światło dali 
ksiądz proboszcz Tadeusz 
Pepłoński oraz ówczesny 

burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha. Nagrania trwały do późna 
w nocy w kościele parafialnym św. 
Wojciecha. Na płycie znalazły się 
kolędy tradycyjne oraz nieco mniej 
znane. Wydanie krążka nie oznacza-
ło końca ciężkiej pracy – później bo-
wiem, przez cały styczeń 2008 r., 
chór Lira wyruszał w każdą niedzielę 
w swego rodzaju trasę koncertową 

po kilku parafiach (Pułtusk, Szyszki, 
Płonne k. Golubia-Dobrzynia).
Były też inne wycieczki – do Trój-
miasta, w Góry Świętokrzyskie, do 
Białowieży oraz po mazurskich 
sanktuariach. Wszystkie połączone 
ze śpiewem w niektórych odwie-
dzanych parafiach.
Część chórzystów w ostatnich latach 
brała udział w warsztatach śpiewu go-
spel. – Nabraliśmy na nich większego 
luzu scenicznego, niektórym popra-
wiła się emisja głosu dzięki wskazów-
kom prowadzących – tłumaczy 
Hubert. – Rozpowszechnianie wiedzy 
o gospel i śpiew jest tam przeplatany 
chwilami zadumy, w czasie których 
ktoś opowiada wzruszającą histo-
rię, część osób płacze i wykrzykuje 
„dziękuję Bogu”. W takich imprezach 
zwykle bierze udział około 300 osób 
z różnych środowisk. Na zakończe-
nie każdych warsztatów odbywał się 
wielki koncert, na który można było 
zaprosić znajomych i rodzinę. 
Również corocznie kilkunastu chó-
rzystów uczestniczy w pieszych 
pielgrzymkach do Częstochowy 
w sierpniu, co sprawia – jak mówi 
Karolina Fatek – że grupa z chórzy-
stami jest jedną z najbardziej roz-
śpiewanych, jeśli nie najbardziej 
rozśpiewaną grupą Pielgrzymki 
Płockiej. Trzeba przyznać, że przy-
czynia się do tego zaangażowanie 
dużej liczby członków chóru Lira, 
których liczba sięgała na przeło-
mie ostatnich sześciu lat od 15 do 
20 osób. Oczywiście na kimś musi 
ciążyć odpowiedzialność za na-
szą działalność muzyczną na piel-
grzymce. Największy wkład pracy 
w przygotowania i koordynowa-
nie naszych śpiewów mają Kasia 
Tomasińska i Marek Maluchnik. 
Prawdopodobnie dzięki dużemu 
zaangażowaniu w śpiew nasza 
grupa została zauważona przez 
kantora pielgrzymki, przez co do-
stąpiliśmy zaszczytu reprezen-
towania pielgrzymów płockich, 
zapewniając oprawę muzyczną 
mszy św. na wałach Jasnej Góry 
w dniu przybycia pielgrzymów 
podczas ostatniej jubileuszowej 
XXX PPP. Było to dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem. 
Okazuje się również, że Gru-
pa Błękitna, w której idą nasielscy 
chórzyści, ma też własny hit piel-
grzymkowy napisany przez ani-

matorkę Kasię – Utwór napisany 
specjalnie dla grupy, który towa-
rzyszy jej od pierwszego do ostat-
niego dnia pielgrzymowania, to 
zdecydowanie znak rozpoznaw-
czy Grupy Błękitnej – mówi Ka-
rolina i podsumowuje – a zapału 
do śpiewu nigdy nam nie brakuje. 
Umila on marsz i sprawia, że kilo-
metrów ubywa w mgnieniu oka. 
Nie przeszkadza nam skwar czy 
ulewa… Mikrofon zawsze jest roz-
chwytywany.
Chórzyści zgodnie zaprzeczają opi-
nii, że śpiew to ciężka praca. – Chór 
to także przyjemne chwile zabawy 
i relaksu – mówi Monika. – Wy-
jazdom i pielgrzymkom towarzy-
szy nie tylko muzyka sakralna, ale 
także biesiadny śpiew przy gitarze 
w czasie podróży oraz tradycyjnie 
raz w roku przy ognisku z kiełbas-
kami. 
Sukcesy bywają motorem do ko-
lejnych działań, a chór Lira słynie 
w diecezji płockiej z wysokiego 
poziomu. W ciągu kilku ostatnich 
lat chór (lub jego młodsza część) 
startował w wielu konkursach, gdzie 
niemal za każdym razem zdobywał 
jedną z głównych nagród. Warto 
wspomnieć o sukcesach zespo-
łu Surrexit, wchodzącego w skład 
chóru: II miejscu na prestiżowym 
konkursie Sacrosong w Płocku 
w maju 2006 r. i I miejsce na Cecy-
liadzie (Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Płocku) w 2006, 2007 i 2008 r., 
czyli aż 3 razy z rzędu. Natomiast 
w roku 2010, po rocznej przerwie, 
zespół zajął II miejsce na tym fe-
stiwalu. W ubiegłym roku na XXII 
Sacrosongu Diecezji Płockiej chór 
Lira stanął na podium, zajmując II 
miejsce w kategorii chórów.
Nie można też zapominać, iż zespół 
angażuje się w działalność charyta-
tywną. W chwilach potrzeby chó-
rzyści potrafią się zmobilizować by 
wyjechać na koncerty do innych pa-
rafii i pomóc zbierać środki finansowe 
na szczytny cel.
Obecnie chór przygotowuje się już 
do świąt Wielkanocnych i do czuwa-
nia razem z Pomiechowskim chórem 
w płockiej katedrze w  wigilię Nie-
dzieli Miłosierdzia Bożego 14 kwiet-
nia, w której uczestniczyć będzie 
również biskup. Niedawno także za-
kończył nagrania na drugą płytę.

Michał B.

Stanowią trzypokoleniową grupę 
około pięćdziesięciu osób, a łączy 
ich pasja do śpiewu – mowa oczy-
wiście o nasielskim chórze parafial-
nym Lira. Seniorzy chóru śpiewali 
w nim jeszcze pod kierownictwem 
śp. Eugeniusza Wilamowskiego, 
który był organistą nasielskiej pa-
rafii św. Wojciecha przez pół wieku. 
Młodsi zaczęli dołączać do chóru, 
gdy muzyczne „stery” kościoła 
przejęła Joanna Ostaszewska. 
Trudno sobie obecnie wyobrazić 
wszelkie uroczystości kościelne 
w ciągu całego roku bez oprawy 
muzycznej chóru Lira w nasielskim 
kościele, choć nie raz miał on oka-
zję zaprezentować się również 
w wielu obiektach sakralnych na 
terenie całej Polski. Występował, 
poczynając od lokalnych parafii 
w diecezji płockiej – Szyszki, Nuna, 
P łońsk, Pomiechowo, Puł tusk, 
a kończąc na kościele Mariackim 
w Gdańsku, Jasnej Górze i koście-
le Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach w Zakopanem. Cenią go 
także nasielscy parafianie – co ja-
kiś czas chór można też usłyszeć 
na ślubach, na specjalne życzenie 
młodej pary.

Ludzie i muzyka
Chór nie istniałby, gdyby nie wy-
trwałość i pomysłowość organist-
ki Joanny Ostaszewskiej. To ona 
potrafi „zapanować” nad niemal-
że 50-osobową grupą, wierząc 
w możliwości członków chóru, 
stawia przed zespołem coraz nowe 
wyzwania i coraz wyżej ustawia po-
przeczkę. Jest to godne podziwu 
i wielkiego szacunku, gdyż dobór 
repertuaru, wielogodzinne próby 
i wyjazdy wiążą się też z dosto-
sowaniem własnego rytmu życia 
i poświęceniami. Organistka za-
chwyca swoim głosem nie tylko 
własnych parafian, ale także przy-
jezdnych gości, którzy mają oka-
zję zawitać do Nasielska przy okazji 

niedzielnych mszy, ślubów czy po-
grzebów.
Najstarszym chórzystą jest 79-let-
ni pan Stanisław Szemborski, który 
swoją przygodę z chórem rozpo-
czął w 1949 r.; najmłodszym Kornel 
Prusik – 16-letni uczeń trzeciej klasy 
gimnazjum. Rozpiętość wiekowa jest 
bardzo duża, ale w muzyce i w śpie-
wie tych granic się nie czuje, jed-
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RUBRYKA HARCERSKA

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności 

naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania 

oraz wzajemnej pomocy.

* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.

* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 

 05-190 Nasielsk.

* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.

* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.

* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.

* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.

* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.

* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.

* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.

* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.

* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
 – wypoczynek (dwa fotele plus wersalka oraz pufa), tel. 507 212 897.
Przyjmę:
– meble kuchenne, dwie wersalki tel. 662 670 639,
– regał kuchenny i pokojowy, łóżko lub fotel, tel. 532 589 600,
– łóżko,fotel 2 -osobowy i telewizor, tel. 663 440 267,
– komputer dla dzieci z monitorem, tel. 532 589 600,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692 687 401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514 230 404,
– łóżko 2-osobowe lub fotel 1-osobowy, lodówkę, tel. 516 230 921,
– kuchnię gazową, tel. 889 564 713,
– telewizor, regał pokojowy, tel. 789 098 121,
– regał pokojowy, tel. 660-012-382,
– fotel rozkładany pojedynczy lub wersalkę, tel. 514 230 404.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 

Harcerstwo „Bez granic”
W naszym kraju utarło mówić się „harcerze”, jednak często nie zdajemy 
sobie sprawy, że organizacji harcerskich w Polsce jest kilka. Największe 
to Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, działa też kilka 
innych pomniejszych, bardziej lokalnych organizacji. Różnimy się umun-
durowaniem, zwyczajami, ale jednak działamy w myśl tych samych idei 
– własnego doskonalenia i stwarzania świata lepszym. Niestety, często 
między samymi organizacjami istnieje wiele uprzedzeń, wzajemnej nie-
chęci spowodowanej dawnymi podziałami ideologicznymi.
W miniony weekend, 23–25 marca, w szkole w Starych Pieścirogach od-
był się biwak „Bez granic”. Miał on na celu integrację dwóch największych 
organizacji harcerskich działających na terenie naszego kraju, a mianowi-
cie ZHP oraz ZHR. Na biwaku tym stawili się licznie harcerze z 3. Drużyny 
Harcerskiej „Przypadek”, 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Ma-
tata” (ZHP) oraz 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy i 1. Nasielskiej Drużyny 
Harcerek „Pratum” (ZHR). Dzięki staraniom kadry, a przede wszystkim 
komendanta biwaku – pwd. Daniela Nowaka przeżyliśmy niezapomnia-
ny weekend, nawiązując mnóstwo nowych znajomości, wspólnie bawiąc 
się i integrując. 

W czasie biwaku czekało na nas wiele bardzo ciekawych zajęć. Między 
innymi były to wspólne świecowiska, gra strategiczno-ekonomiczna, 
„wkręty”, gry integracyjne oraz zajęcia specjalistyczne w postaci rysun-
ku perspektywicznego, improwizacji teatralnych oraz planowania włas-
nej przyszłości. Biwak okazał się strzałem w dziesiątkę. Na pewno nikt nie 
przypuszczał, że będziemy mieli aż tyle wspólnych tematów, że przeży-
wamy te same problemy, często uczęszczamy do tych samych szkół, nie 
wiedząc o tym, że działamy na tym samym terenie, a różnią nas jedynie 
mundur oraz przynależność do którejś z organizacji. 
Biwak poruszał również temat przyjaźni: kim jest dla nas przyjaciel, czy 
potrzebujemy takich osób, na czym polega przyjaźń? Świetnie ukazało 
to świecowisko przygotowane przez naszego komendanta. Mogliśmy 
się zastanowić nad tym, kim jest prawdziwy przyjaciel, co dla nas znaczy 
przyjaźń, stworzyliśmy również „przepisy” na przyjaciela – często bar-
dzo piękne i przemyślane refleksje, które zapadły nam w pamięć.
Biwak ten ukazał, że bez względu na to, jaki mundur nosimy, łączą nas 
wspólne idee, i to jest najważniejsze, a każdą wspólnotę, każdą organiza-
cję tworzą przede wszystkim ludzie. Jeśli tylko potrafimy znaleźć wspól-
ny język, wszelkie podziały stają się sztuczne. Biwak był również dobrą 
okazją do poznania się nawzajem, nieco innych zwyczajów obu orga-
nizacji, nowych, nieznanych piosenek oraz sposobu prowadzenia zajęć 
i organizacji takiego przedsięwzięcia, jakim jest biwak. 
Kończąc, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspomogli nas 
przy organizacji tej imprezy, w szczególności dyrektor ZS nr 2 w Starych 
Pieścirogach pani Barbarze Markowicz za udostępnienie budynku szkoły 
na potrzeby biwaku oraz restauracji „U Kabana” za przygotowanie cie-
płego posiłku w sobotę.

druh Radek

ZSO 

Pomóż nam uratować Gosię!
Małgosia Adamska to dwulet-
nia mieszkanka Nasielska. Hi-
storię jej choroby zapewne zna 
wiele osób. Dziewczynka cier-
pi na poważne schorzenie – 
neuroblastomę, jedyną szansą 
na poprawę jej stanu zdrowia 
jest terapia w Niemczech, któ-
ra wymaga ogromnego wkładu 
finansowego. Kwota, jaką mu-
szą zdobyć rodzice, jest niema-
ła, mianowicie 80 tys. euro. To 
tylko koszty samej terapii, a co 
z utrzymaniem się na miejscu 
oraz wydatkami na podstawo-
we, codzienne potrzeby? 
K A ŻDY UCZEŃ, JAK I  NA-
UCZCIEL „IWASZKIEWICZA” 
WIE ,  ŻE TR ZEBA WE SPR ZEĆ  
MAŁGOSIĘ!
Pod koniec stycznia nauczyciele 
naszej szkoły zorganizowali apel, 
podczas którego przybliżyli nam 
historię dziewczynki. Od razu pad-
ło hasło: „Musimy pomóc Małgosi”. 
To był apel szczególny, obyło się 
bez zbędnych rozmów, każdy pod-
szedł do tej informacji w sposób 
indywidualny, nikt nie stał z założo-
nymi rękoma. Od tego momentu 
nastąpiła burza mózgów, pomysłów 
jak pomóc, było wiele. 
ZSO w Nasielsku od pewnego 
czasu angażuje się w różne akcje 
charytatywne. Co miesiąc orga-
nizowany jest tzw. „ Dzień kulinar-
ny”, a ponieważ do naszej szkoły 
uczęszcza wielu łasuchów, cieszy 
się on wielką popularnością. Zaan-
gażowanie w akcję było ogromne, 
zarówno „szkolni kucharze”, jak 
i degustatorzy czerpali przyjem-
ność nie tylko z jedzenia, ale i ze 
świadomości niesionej pomocy. 
Luty to początek zbierania pie-
niędzy na rzecz Gosi. Od samego 
początku motywowały nas ciepłe 
słowa i podziękowania ze strony 
rodziców dziewczynki.
Kolejnym krokiem było zorganizo-
wanie dyskoteki walentynkowej. Jak 
przystało na młodzież w naszym 
wieku, bawiliśmy się wyśmienicie. 
Dla dopełnienia zabawy dziewczę-
ta przygotowały przekąski i zimne 
napoje, które orzeźwiały zapalo-
nych tancerzy. 
Następnym pomysłem była loteria 
fantowa. Nagrody były przeróżne, 

każdy mógł trafić na coś wyjąt-
kowego, w zależności od szczęś-
cia. Główną wygraną ufundowaną 
przez naszego wspaniałego dyrek-
tora było 5 losów zatytułowanych 
„Dzień bez stresu”! Dla niektórych 
uczniów wygrana ta zapewne była 
porównywalna z wygraną w „lotka”.
Pewnego dnia „przybyło do nas 
k ino”… Tegoroczni maturzy-
ści zadbali o wszystkie szczegó-
ły, aby atmosfera podczas seansu 
była magiczna. W całej auli, wy-
pełnionej ogromną liczbą widzów, 
roznosił się zapach świeżo uprażo-
nego popcornu i przepysznej coli. 
Uświetnieniem tego seansu były 
oczywiście własnoręcznie wyreży-
serowane i nagrane reklamy, które 
uczniowie oglądali z dużym zacie-
kawieniem. 
W ostatnie dni karnawału nie mo-
gło zabraknąć pączków ani fawor-
ków, przygotowanych w domowy 
sposób. Nikt nie potrafił odmówić 
sobie słodkości w Tłusty Czwar-
tek, bo to jeden z nielicznych dni 
w roku, kiedy można „przymknąć 
oko” na kalorie. 
W akcję zaangażowała się również 
działająca w naszej szkole grupa 
harcerzy, która pakowała zakupy 
w supermarkecie TESCO.
Społeczność ZSO to nie tylko lu-
dzie z samego Nasielska, ale także 
z okolicznych miejscowości. Ak-
cja rozprzestrzeniła się również na 
teren Cieksyna: wsparcie na rzecz 
Gosi otrzymaliśmy od Zespołu 
Szkół nr 3 w Cieksynie, jak i parafii 
pw. Św. Doroty – za co serdecznie 
dziękujemy.

Jest to jedynie skrót wydarzeń ma-
jących na celu pomoc Małgosi. 
Owocem naszych działań było ze-
branie kwoty w wysokości ponad 
5 tys. złotych, która została prze-
kazana rodzicom dziewczynki. Je-
steśmy młodymi ludźmi, którzy 
zazwyczaj są postrzegani jako nie-
czuli i zdemoralizowani. Potrafimy 
jednak w obliczu takiej sytuacji, 
jaka dotknęła rodzinę Adamskich, 
zmobil izować się, złączyć si ł y 
i działać. Nie chcemy być obojętni 
na potrzeby innych ludzi, bowiem 
zarówno z domu, jak i ze szko-
ły, wynieśliśmy wartości takie jak: 
współczucie, miłość, ciepło oraz 
zaangażowanie w to, co robimy 
w każdej sferze życia. Mamy na-
dzieję, że chęć niesienia wsparcia 
i pomocy nie zaniknie w naszych 
sercach i będziemy w dalszym na-
szym życiu potrafili okazywać do-
bro i angażować się w podobne 
akcje. 
Jednocześnie chcemy uświado-
mić mieszkańcom gminy Nasielsk, 
że podjęte przez nas działania są 
jedynie „kroplą w morzu potrzeb”, 
dlatego wszyscy powinniśmy pa-
miętać o małej nasielszczance 
i w miarę swoich możliwości wes-
przeć dziewczynkę oraz jej najbliż-
szych – zarówno materialnie, jak 
i duchowo.
Oczywiście gorąco trzymamy kciu-
ki za powrót Małgosi do zdrowia! 
Jako uczennice ZSO pragniemy 
serdecznie podziękować wszyst-
kim zaangażowanym.

Marta Gers 
Natalia Szumska 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku 

zaprasza do składania ofert na wykonanie  
prac remontowych ogólnobudowlanych  

obejmujących następujący zakres:
– naprawa pokryć dachowych wraz z obróbkami  
 blacharskimi,
– naprawa elewacji budynków,
– remont balkonów,
– remont wiatrołapów,
– malowanie klatek schodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu  
składania ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, 
Nasielsk, ul. Warszawska 21, tel. 23 691 24 35.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Oferta remontowa” do 6 kwietnia  
2012 r. do godziny 12, w biurze Spółdzielni.

OBYCZAJE

Wielkanoc w kulturze staropolskiej
W okresie nastania wiosny po pełni 
księżyca, jak co roku od niespełna 
dwóch tysiącleci, obchodzimy pa-
miątkę Męki Pańskiej, śmierci Jezu-
sa i Jego Zmartwychwstania. 
Święto to na przestrzeni dziejów 
obrosło w tradycję, która niejed-
nokrotnie sięga czasów pogań-
skich. Bo trzeba nam wiedzieć, że 
malowanie jaj – symbolu tajemnicy 
życia, dzielenie się nim, polewanie 
wodą w wielkanocny poniedziałek 
nie ma swych chrześcijańskich ko-
rzeni. Zostało jedynie przez Koś-
ciół katolicki wplecione w przebieg 
świąt kościelnych. W naszej oj-
czyźnie Wielkanoc oraz czas ją po-
przedzający obchodzono bardzo 
uroczyście, godnie, ale także na 
wesoło. 
W tym miejscu warto sobie przy-
pomnieć, jak nasi przodkowie 
w dobie, gdzie nie było prasy, inter-
netu i telewizji kablowej, kultywo-
wali tradycję i obrządek tego święta 
w epoce staropolskiej, czyli w XVI–
XVIII wieku. 
Uroczystości przygotowujące się 
do Wielkanocy rozpoczynały się 
w Niedzielę Palmową. Główne wy-
darzenie tego dnia stanowiła pro-
cesja z drewnianą figurą Chrystusa 
wiezioną na osiołku, mająca upa-
miętnić triumfalny wjazd Jezusa 
do Jerozolimy. Na pamiątkę tego 
wydarzenia wykonywano palmy 
wielkanocne, przeważnie z witek 
wierzbowych z baziami. Te po-
święcone podczas procesji były 
później połykane, co miało zapew-
nić witalność i zdrowie na cały rok. 
W czasach panowania Augusta III 
Sasa procesja zazwyczaj kończyła 
się na wesoło, a to za sprawą ucz-
niów szkół parafialnych. Oni to wy-
głaszali okolicznościowe wierszyki 
oraz opowiadali anegdoty piętnują-
ce ludzkie słabości i przywary.
Uroczyście również obchodzono 
Wielki Piątek. W ten dzień chodzi-
ły procesje biczowników ubranych 
w pokutne kapy, wykonane z gru-
bego szarego płótna z kapturami 
maskującymi twarze. Obchodząc 
stacje Męki Pańskiej i śpiewając po-
bożne pieśni, pokutnicy dokony-
wali samobiczowania. Przewodził 
im marszałek, dając stukaniem laski 

sygnał do wykonania danej prakty-
ki w odpowiedniej kolejności, gdyż 
po biczowaniu „klęczeli kapnicy 
pewną chwilę, potem znowu kładli 
i leżeli krzyżem pewną chwilę”. Bi-
czowania dokonywano trzy razy 
przed kazaniem i procesją oraz dwa 
razy po niej. Procesje biczowników 
obchodziły groby Chrystusa także 
i po sąsiednich kościołach, śpiewa-
jąc po drodze pieśni o Męce Pań-
skiej. Często inscenizowano sceny 
Drogi Krzyżowej, które niekiedy 
wywoływały zabawne zdarzenia. 
We wszystkich kościołach urządza-
no groby Chrystusa, które odwie-
dzili przedstawiciele różnych grup 
społecznych. W XVII–XVIII wieku 
wokół Grobu Pańskiego odgrywa-
no widowiska teatralne z motywa-
mi zaczerpniętymi ze Starego lub 
Nowego Testamentu. Wszędzie 
w miejscu centralnym umiesz-
czono flagi Chrystusa w otoczeniu 
kwiatów. 
Wielkanocnym zwyczajem było 
obchodzenie kościołów. Miało to 
na celu odwiedzenie jak najwięk-
szej liczby Grobów Pańskich we 
wszystkich okolicznych świąty-
niach. Nawiedzanie grobów zaczy-
nało się po południu i zazwyczaj 
trwało do północy. Podczas tych 
wizyt odbywały się również kwesty 
na rzecz kościoła. Kwestarki nikogo 
nie prosiły słownie o jałmużnę, lecz 
czyniły to trącaniem tacy o ławkę, 
tym mocniej, im kto znaczniejszy 
wchodził do świątyni. Dziś już trud-
no stwierdzić, czy obchodzenie 
grobów w kościołach łączono ze 
święceniem pokarmów obywają-
cym się także w Wielką Sobotę. 
A to, co trafiało na stół, zarówno 
dworski, jak i kmiecy, było różno-
rodne i zależne od specyfiki re-
gionu. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że na wielkanocnym 
stole znajdowały się m.in. malo-
wane jaja, baranek wyrzeźbiony 
z masła, prosię pieczone w całości, 
wędliny oraz kołacze i ciasta.
Swoją oddzielną historię w tradycji 
dworskiej miały śledź oraz żur. Te 
dwie potrawy w wielkopiątkowy 
wieczór lub wielkosobotni ranek sta-
wały się zbędne w dworskiej kuchni. 
O ich losie decydowała pomysłowa 

grupa dworzan. Śledź przyczepiony 
cienką nicią był przeważnie wiesza-
ny na grubym i długim powrozie na 
uschniętej wierzbie lub innym drze-
wie przy drodze. Była to dla niego 
kara, że przez 6 tygodni górował 
nad potrawami mięsnymi, skazując 
tym samym ludzkie żołądki na głód. 
Innej, bardziej zmyślnej i wyrafino-
wanej zabawy dostarczał dworskiej 
gawiedzi żur. Na początku szukano 
chętnego, który wziąłby gar z tą po-
trawą na głowę lub barki, w celu do-
konania jej pochówku jako potrawy 
postnej i już niepotrzebnej w gospo-
darstwie. Znalazłszy ofiarę, dawano 
jej gar, a gdy rzeczona osoba pod-
niosła go nad głowę, idący z łopatą 
z tyłu w kondukcie żałobnym ude-
rzał tym narzędziem w naczynie, 
powodując ku uciesze asystujących 
oblanie żurem niosącego. 
Nie były to jedynie zabawy w okre-
sie Wielkanocy. O najgłośniejszej, 
która przetrwała do dnia dzisiejszego 
i wywodzi się z czasów pogańskich, 
nie ma co się rozpisywać. Chodzi tu 
o dość nam popularny śmigus dyn-
gus, czyli poniedziałkowe lanie wody. 
Tak jak kiedyś, tak i dziś najwdzięcz-
niejszym obiektem do oblewania 
wodą były dziewczęta i kobiety. Naj-
większym szczęściem było zastanie 
niewiasty w łóżku, ona zaś po takich 
odwiedzinach musiała wręcz pływać 
w wodzie obok poduszek i pierzyn, 
niejednokrotnie nie mogąc uciec, 
gdyż jej to uniemożliwiały trzyma-
jące w mocnym uścisku męskie ra-
miona. Innym zwyczajem, który nie 
przetrwał do naszych czasów, była 
zabawa odbywająca się w Wielką 
Środę. Polegała na uderzeniach ki-
jami o ławki w kościele, co miało 
naśladować księżowskie uderzenie 

psałterzem bądź brewiarzem. Gdy 
hałas przybierał zbyt duże rozmiary, 
stając się uciążliwy i uniemożliwiając 
dalsze odprawianie jutrzni, młodzież 
przepędzona z kościoła wybiegała 
na dwór. Tam z łachmanów, starych 
ubrań i słomy tworzono postać Ju-
dasza, którą następnie wnoszono na 
wieżę kościelną, aby ją stamtąd zrzu-
cić. Tak sponiewieraną kukłę wiąza-
no na postronku i okładając kijami 
z krzykiem na ustach „Judasz”, wle-
czono po całej miejscowości dopóki, 
dopóty się nie rozleciała. 
Kulminacje Wielkanocy dla naszych 
dziadów, tak jak i dziś, stanowiła re-
zurekcja. Na nią to w odświętnych 
strojach przybywano z dalekich 
stron, chcąc jak najgodniej przeżyć 
Zmartwychwstanie Pańskie. Tu też 
nie stroniono od współzawodnictwa. 
Powszechnie wierzono, że gospo-
darz, który pierwszy dotrze do swo-
jego gospodarstwa po zakończeniu 
uroczystości, będzie miał największy 
urodzaj i dostatek. W święta wielka-
nocne młodzieńcy z chorągwiami 
i krucyfiksem chodzili po polach lub 
jeździli konno z pieśniami okolicz-
nościowymi na ustach. Niemal wszę-
dzie uroczystość Zmartwychwstania 
czczono wystrzałami z moździerza 

oraz armatek. Powszechnie używa-
no także kołatek, które od Wielkiego 
Czwartku zastępowały dzwony koś-
cielne. 
Dziś wiele z dawnych tradycji oraz 
obyczajów Wielkanocy zatarł duch 
czasu oraz postęp cywilizacyjny. 
Dawniej oczekiwanie na święta i ich 
przeżywanie było głębsze i bardziej 
nastawione duchowo. Wiele urzą-
dzeń oraz przedmiotów stanowią-
cych podstawowe narzędzia oraz 
wyposażenia domostw, a bez któ-
rych przygotowanie do świąt byłoby 
niemożliwe, znamy tylko z obrazów 
lub sal muzealnych; dotyczy to tak-
że tradycji przystrajania domów czy 
izb. Być może gdyby w Nasielsku 
powstałoby muzeum, miejscowa 
społeczność lepiej mogłaby wczuć 
się w rolę swoich pradziadów. Na 
razie jednak pozostaje nam rozmo-
wa z naszymi seniorami o ile oni są 
jeszcze wśród nas. Ci, którzy mają to 
szczęście, zapewne usłyszą podobne 
opisy tradycji związanych ze święta-
mi Zmartwychwstania od swoich 
rodziców, babć, dziadków; nie będą 
znacznie odbiegały od przedsta-
wionych przeze mnie a z pewnością 
uzupełnią te wyżej wymienione. 

D. Dalecki

O G Ł O S Z E N I E

ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Dzień KOBIET 
– świętować czy nie?
Koło Teatralne Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Sta-
rych Pieścirogach zdecydowało: 
ŚWIĘTUJEMY!
Młodzi artyści przygotowali scen-
kę z udziałem Adama (M.Ścisłowski) 
i trzech niewiast (N. Łyczkowska, 
A. Śliwińska, E. Tyska). Miejsce akcji 
– Raj – podkreślało drzewo z jab-
łkami, którymi później „kuszono” 
żeńską część widowni. Choć każda 
Ewa kaprysiła, a nawet Adama nazy-
wała „gadem”, to mężczyzna na ko-
niec przyznał, że: Gdziekolwiek była 
ona, tam był Raj. I w tym momencie 
kobiety rozpromieniały. 
Zgromadzoną publiczność rozba-
wił Filip Rudnicki, prezentując mo-
nolog Kultura. Miły akcent całości 
nadał występ cheerleaderek (M. Sa-
wicka, M. Podgrudna, M. Rajkowska, 
N. Piecychna). Program „Niech każ-
dy dzień będzie rajem” powstał pod 
kierunkiem D. Sierzputowskiej oraz 
B. Sotowicz.

Z BOISKA

Jak Żbik z kotem 
Dla przedsiębiorców już od dawna sport jest odmianą biznesu, a sponso-
ring drużyn sportowych traktowany jest jak każda inna inwestycja. Oczywi-
ście najpopularniejszą i co za tym idzie – najbardziej dochodową dyscypliną 
sportu jest piłka nożna. 
Do tej pory jednak największym wzięciem firm cieszyły się przede wszyst-
kim drużyny piłkarskie utytułowane i z dużych miast. Okazuje się jednak, że 
w obliczu kryzysu, a jednocześnie tuż przed EURO 2012 na atrakcyjności 
mogą zyskać dobre drużyny z małych miast i wsi. A wszystko to za spra-
wą stworzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki wspólnego programu pozyskiwania sponsorów dla spor-
tu na szczeblu lokalnym. Są już pierwsze efekty. Otóż, nasielski Żbik, któ-
rego pełna nazwa brzmi Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Żbik 
Nasielsk, znalazł się w centrum uwagi firmy będącej potentatem w bran-
ży spożywczej, znanej między innymi z produkcji batonów Lion. Jak do-
wiedzieliśmy się nieoficjalnie, pierwsze rozmowy między władzami klubu 
a przedstawicielami firmy już się odbyły i mówiono o kwocie ok. 2 mln 
zł rocznie, która zasilałaby konto klubu przynajmniej przez najbliższych  
5 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika z nich, że na wsparcie liczyć może nie 
tylko sama drużyna piłkarska, co przy tegorocznych dotacjach z naszego 
samorządu nie jest bez znaczenia, ale że w planach sponsora są również in-
westycje w infrastrukturę sportową. 
Kolejne spotkanie władz klubu, władz miasta i urzędników ministerial-
nych wraz z przedstawicielami sponsora odbędzie się pierwszego kwietnia  
na nasielskim stadionie miejskim. Przed podpisaniem umowy trzeba ustalić 
nie tylko warunki finansowe, ale także wyjaśnić sprawy własnościowe klubu 
i zasady reklamy. Sporną kwestią może okazać się nazwa klubu, jak i logo 
noszone na koszulkach piłkarzy podczas meczów. Zawodnikom jednak ten 
pomysł się podoba – Nawet jeśli będzie trzeba zmienić wizerunek na ko-
szulkach. To nie jest problem. Ostatecznie w nasielskim herbie też jest lew 
– podkreślają.                                                                                                       (ki)
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R E K L A M A

Otyłe dziecko 
problem całej rodziny
Czy wiesz, że w ciągu 20 lat w Polsce ponad trzykrotnie wzro-
sła liczba dzieci z nadwagą? Nadmierna masa ciała u dzieci staje się coraz po-
wszechniejszym problemem. Często otyłe dziecko pozostaje również otyłym 
dorosłym, co wiąże się z wieloma konsekwencjami zdrowotnymi w wieku do-
rosłym. Jednak coraz więcej dzieci i młodzieży z powodu nadmiernej masy ciała 
boryka się z problemami zdrowotnymi już w okresie dzieciństwa. 
W jaki sposób pomóc dziecku? Przede wszystkim zmiany należy zacząć od 
rodziców, dziadków czy opiekunów.
Należy pamiętać, że dorośli są wzorem dla dziecka. Zachowania żywieniowe 
wynosimy z domu. Jeśli rodzina nie zmieni nawyków, trudno będzie wymagać 
tego od dziecka. Zmierzenie się twarzą w twarz z problemem nadwagi dziecka 
wymaga ogromnej dojrzałości, odwagi i wsparcia kochających go dorosłych.
Krok 1. „Rachunek sumienia”
Zmiany należy zacząć od przeanalizować nawyków żywieniowych całej rodzi-
ny: Czy spożywacie posiłki przy stole, czy przed telewizorem? Czy jedzenie to 
podstawowe lekarstwo na złe samopoczucie dziecka i środek uspokajający? Co 
Ty, drogi Tato, jesz podczas transmisji meczu? Czy Ty, droga Mamo, poprawiasz 
sobie humor słodkościami? Czy wszędzie jeździcie samochodem? Dokładna 
analiza zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej rodziny, a następnie ich 
zmiana – to pierwsze etapy na drodze do sukcesu.
Krok 2. Odpowiedzialność
Na nic zda się świadomość złych nawyków żywieniowych panujących w rodzi-
nie, jeśli Wasze dziecko nie pozna zasad racjonalnego i smacznego odżywiania.  
Wykorzystajcie wrodzoną ciekawość dzieci i nakłaniajcie je do samodzielne-
go wyszukiwania smacznych i nowych, ulubionych potraw, które jednocześnie 
będą sprzyjały redukcji wagi. Maluch odczuje przy okazji, że nie wszystko jest 
mu zakazane. Pamiętajcie, aby przyjemność jedzenia była ważnym elementem 
nowej, szczupłej rzeczywistości Waszego dziecka, bo tylko w ten sposób może 
ono wziąć na siebie odpowiedzialność za nową dietę. Dziecko powinno być 
włączone w przygotowywanie posiłków – w ten sposób nauczy się, z czego 
składa się jego codzienne jedzenie i ile energii zawiera. 
Krok 3. Równowaga
Przy układaniu posiłków ważne miejsce zajmują, więc indywidualne upodobania 
dziecka. Podkreślić należy, że są one równie ważne, jak aspekt zdrowotny po-
siłków. Celem rodziców powinno być zaoferowanie dziecku wyważonej mie-
szanki, w której znajdzie się miejsce na pełnowartościowe produkty spożywcze 
oraz ulubione żelki i frytki. Takie podejście sprawi, że przyjemność dziecka nie 
zostanie poszkodowana, a zmiany w jadłospisie będą miały charakter długo-
falowy. Pamiętajcie, więc, że posiłki są nie tylko dostarczaniem substancji od-
żywczych, ale mają służyć doświadczaniu przyjemnego smaku i utrzymaniu 
dobrego samopoczucia. W celu właściwego skomponowania jadłospisu skon-
sultuj się z dietetykiem, który uwzględni preferencje Twojego dziecka przy za-
chowaniu stosownej wartości energetycznej posiłków. 
Krok 4. „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
Uwierz, że nowa dieta Twojego dziecka może stać się rozwiązaniem dla całej 
rodziny. Dla utrzymania zdrowia nawet ludzie szczupli powinni jeść świadomie. 
Da to otyłemu dziecku poczucie, że nie jest dziwakiem i nie musi rezygnować 
z tego, co z apetytem je jego szczupłe rodzeństwo lub rodzice. Drodzy rodzice 
i dziadkowie, pomóżcie otyłemu dziecku pozbyć się kompleksów, zbudować 
poczucie własnej wartości i zachować przy tym jego dziecięcą radość życia. Pa-
miętajcie, że 80% dzieci otyłych pozostaje otyłymi w wieku dorosłym. Dlatego 
nie możemy również zostawić dziecka z tym problemem i powiedzieć, że jak 
dorośnie, to samo się odchudzi, ponieważ przez całe życie może mieć nam za 
złe, że mu nie pomogliśmy. 

Mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Z GMINY

Jare Święto w Cieksynie
W środę, 21 marca br. w Cieksynie odbyło się „Jare Święto”. Tego dnia mieszkańcy dzięki imprezie zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” mogli pożegnać Panią Zimę i przywitać Panią Wiosnę, a tak-
że… spalić Marzannę.
O godzinie 11 przez ulice Cieksyna przejechał samochód ciężarowy, który tego dnia pełnił funkcję platformy, na której Mi-

rosław i Kinga Szczypek wraz 
z synem Jowanem zachęcali 
mieszkańców, by przyłączy-
li się do pochodu będącego 
jedną z atrakcji Jarego Święta. 
Następnie przy Zespole Szkół 
nr 3 powitała ich duża grupa 
uczniów pięknie i kolorowo 
przebranych oraz transparenty 
z różnymi napisami, np. „Zimę 
żegnamy, wiosnę witamy”, 
a także piękne i kolorowe Ma-
rzanny. Na paradę wiosenną 
przybyli nawet uczniowie inte-
gracyjnej klasy VI A z zespołu 
Szkół nr 2 ze Starych Pieściro-
gów. 
Przebrany za krasnala Miro-
sław Szczypek powitał wszyst-

kich i zaprosił do wspólnego pochodu, na którego czele stanęła Pani Zima. 
W trakcie parady Pani Zima spotkała Panią Wiosnę i po wymianie wspólnych uprzejmości obie panie, wraz z innymi 
aktorami przebranymi za skrzaty, poprowadziły zebranych na boisko piłkarskie. Stała tam już scena, na której uczniowie 
wykonywali piosenki, recytowali wiersze lub przedstawiali scenki teatralne – oczywiście wszystkie związane z wiosną. 
Zwycięzcy, oprócz możliwości zaprezentowania się na scenie, otrzymali upominki.
Kolejną atrakcją tego dnia był konkurs na najlepsze przebranie. Warto było się postarać, bo na zwycięzców czeka-
ły atrakcyjne nagrody: za pierwsze 
miejsce rower, za drugie boom box, 
a za trzecie odtwarzacz MP3. Wyboru 
dokonywały Pani Wiosna i Pani Zima, 
które nie miały łatwego zadania, po-
nieważ młodzież solidnie podeszła 
do kwestii przebrań. Na szczęście ci, 
którzy zdobyli pierwszych miejsc, 
mieli szansę na wyróżnienie. Nie był 
to jednak koniec zadań dla Pór Roku, 
musiały one jeszcze wyłonić najcie-
kawiej wykonane Marzanny.
Na zakończenie Jarego Święta wszy-
scy zebrali się wokół ogniska, które 
rozpalili strażacy z OSP w Cieksynie. 
Marzanny płonęły kolejno, poczyna-
jąc od tych nagrodzonych. Wszyscy 
zebrani patrzyli jak zahipnotyzowani 
na szybko spalające się kukły, marząc, 
by razem z nimi „spłonęły” wszystkie 
troski, jakich doznawali podczas zimy. 
Gdy wszystkie Marzanny strawił już 
ogień, dzieci wraz z opiekunami uda-
ły się do szkoły, po drodze radośnie 
komentując, wszystkie atrakcje im-
prezy. Jare Święto to nie tylko rozpo-
częcie wiosny, to także pierwszy etap 
projektu terapeutyczno-artystyczne-
go „Nasze Podwórko”, realizowane-
go przez Stowarzyszenie „Skafander”.
Organizatorzy Jarego Święta 
składają serdeczne podzięko-
wania:
Burmistrzowi miasta Nasielska Panu 
Grzegorzowi Arciszewskiemu za wspar-
cie finansowe,

Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury z Panem 
Markiem Tycem na czele,

Pani Dyrektor Justynie Nowackiej i nauczy-
cielom z ZS nr 3 w Cieksynie,

Firmie Western Union i firmie Avis oraz 
Zbyszkowi Oszczykowi za przekazanie 
nagród dla młodych artystów,

Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieksyna,

Leśniczemu Panu Edwardowi Koniecznemu,

Aktorom: Ani Mice, Kasi Stefanowicz, 
Arturowi Żebrowskiemu, Piotrowi 
Świtalskiemu i Arturowi Zduniukowi, 
Mariuszowi Szotowi i Stanisławowi 
Stankiewiczowi, Monice Olczak i Monice 
Sitkiewicz.

Paweł Kozłowski
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30 marca - 1 kwietnia godz. 15.00

Kubuś i Hefalumpy
Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; czas: 1 godz. 8 min.

Pewnego dnia, w Stumilowym Lesie słychać dziwne odgłosy i poja-
wiają się tajemnicze ślady. Okazuje się, że do Lasu przybył Hefalump. 
Przyjaciele: Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i Królik postanawiają złapać po-
twora i wypędzić go stamtąd. Ruszają na niebezpieczną wyprawę bez 
Maleństwa, które jest za małe na tak Wielką Ekspedycję. Mimo to Ma-
leństwo rusza samo na poszukiwania… 

30 marca - 1 kwietnia 
godz. 17.00

Idy Marcowe
Dramat, Polityczny; USA; czas: 98 min.

Trzymająca w napięciu historia poke-
rowej rozgrywki kandydata na pre-
zydenta USA - Mike Morrisa (George 
Clooney) z czyhającymi na każde 
jego potknięcie przeciwnikami (Paul 
Giamatti) i wszędobylskimi dziennika-
rzami (Marisa Tomei). Szanse na elek-
cję pretendenta o bujnej przeszłości 
staną pod znakiem zapytania, kiedy 
w jego sztabie pojawi się asystentka, 
emanująca młodzieńczym entuzjazmem i erotyzmem (Evan Rachel 
Wood). 

13 - 14 kwietnia godz. 17.00

Zakochany Goethe
Melodramat; Niemcy; czas: 1 godz. 40 min.

Johan Wolfgang von Goethe to jeden 
z najbardziej znanych pisarzy doby 
romantyzmu. „Zakochany Goethe” 
to historia jego miłości, która zain-
spirowała go do napisania „Cierpień 
młodego Wertera”. Młody Goethe na 
polecenie ojca wyjeżdża na prowincję 
uzupełnić prawnicze wykształcenie. 
Traci finansowe wsparcie dla swojej 
twórczości. Niespodziewanie znajduje 
tam… miłość. 

13 - 14 kwietnia godz. 19.00

Bóg zemsty
Akcja, thriller, dramat; USA; czas: 1 godz. 48 min.

W najnowszym thrillerze Donaldso-
na laureat Oscara i niekwestionowany 
gwiazdor numer 1 kina akcji Nico-
las Cage daje popis gry na miarę pa-
miętnej kreacji Mela Gibsona w hicie 
„Okup”. Gdy piękna żona granego 
przez Cage’a bohatera zostaje bru-
talnie zgwałcona, zrozpaczony Nick 
spotyka przy jej szpitalnym łóżku ta-
jemniczego mężczyznę, Simona. 
Nieznajomy reprezentuje tajną orga-
nizację, która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości w przypad-
kach podobnych zbrodni. Żądny zemsty Nick otrzymuje propozycję 
wyrównania rachunków z gwałcicielem, ale w zamian musi uczynić 
coś, co na trwałe zwiąże go z zabójczo skuteczną siatką mścicieli… 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Chęć poszukiwania nowych rozwiązań skłoni 
Cię do nawiązania ciekawej współpracy. Za-
dania wymagające sprawności intelektualnej 
i fizycznej nie sprawią Ci większych kłopotów. 
Czekają Cię spotkania w gronie przyjaciół.

Byk 21.04–21.05
Twoje myśli i decyzje będą miały związek 
z uczuciami. Pojawią się nowe możliwości 
zawodowe. Jowisz i Wenus zapewnią Ci po-
wodzenie w miłości, a Merkury pomoże Ci 
uniknąć spotkania z wrogami.

Bliźnięta 22.05–20.06
Wolny od pracy czas przeznacz na odpoczy-
nek i rozrywkę. Słońce doda Ci optymizmu, 
a Merkury pomoże odkryć ciekawe zaintere-
sowania. W pracy pojawią się nowe wyzwania 
i nowe możliwości.

Rak 21.06–22.07
Więcej uwagi i troski przeznacz na pod-
reperowanie swego zdrowia. Pomyśl 
o wypoczynku, najlepiej z dala od domu. 
W interesach pomocny okaże się ktoś bliski. 
Wreszcie rozgromisz konkurencję.

Lew 23.07–22.08
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz jakieś dzia-
łania. Planety nie sprzyjają trudnym decyzjom 
i rozpoczynaniu nowych spraw. Skoncentruj się 
na tym, co aktualnie robisz. Dzięki śmiałym de-
cyzjom zarobisz dodatkowe pieniądze.

Panna 23.08 –22.09
Dużo wypoczywaj i nie żałuj sobie rozrywki. 
Bez trudu rozprawisz się z trudnymi zadaniami. 
Wyjaśnisz nieporozumienia i zakończysz kon-
flikty. Wenus będzie po Twojej stronie, co po-
zytywnie wpłynie na relacje z rodziną.

Waga 23.09–22.10
W Twoich działaniach będą dominować emo-
cje, dlatego przemyśl coś dwa razy, zanim to 
zrobisz. Sprawy uczuciowe przybiorą korzyst-
ny obrót. Nie pytaj kolegów, co masz zrobić, 
tylko słuchaj swojego serca i intuicji.

Skorpion 23.10–22.11
Wenus i Jowisz sprzyjają uczuciom. Doładuj 
się energetycznie i więcej czasu poświęć na 
rozrywkę. W pracy nie stawiaj sobie zbyt wy-
górowanych ambicji. Nie spiesz się z ważnymi 
decyzjami. Miej umiar w wydatkach.

Strzelec 23.11–21.12
Zdobędziesz to, na czym Ci bardzo zależy. 
Nadrobisz zaległości i zasłużysz na uznanie 
u przełożonych. To dobry czas na nowe zna-
jomości. Będziesz miał też szczęście do pie-
niędzy. 

Koziorożec 22.12–19.01
Będziesz w bardzo dobrej kondycji, choć jed-
nocześnie możesz mieć problemy z koncen-
tracją, bo będziesz usiłował robić kilka rzeczy 
na raz. Cieszyć się będziesz zwiększonym za-
interesowaniem płci przeciwnej. 

Wodnik 20.01–18.02
Wreszcie na dobre obudzisz się z zimowego 
snu i postanowisz zacząć korzystać z uro-
ków życia. Daj się ponieść emocjom i uwierz 
w siłę uczucia. Będziesz energiczny i towa-
rzyski. 

Ryby 19.02–20.03
W domu zapanuje więcej radości i spokoju, 
a w sprawach zawodowych pojawi się więcej 
sensownych propozycji, które szybko wyko-
rzystasz. Ostrożnie z pożyczaniem pieniędzy 
nawet przyjaciołom.

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

NOK ZAPRASZA

Kabaret 
CZESUAF 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
na wieczór z programem pełnym 
skeczy i piosenek opartych na nie-
tuzinkowym, inteligentnym dowci-
pie. W niedzielę, 15 kwietnia 2012 r. 
o godz. 18.00 na scenie NOK wy-
stąpi KABARET CZESUAF.
Potwierdzeniem wysokiego po-
ziomu reprezentowanego przez 
Kabaret Czesuaf są liczne nagro-
dy zdobywane na najważniejszych 
polskich przeglądach kabareto-
wych, m.in. II Nagroda na przeglą-
dach PAKA 2007 i 2009.
Najnowszy program kabaretu nosi 
tytuł Program na życzenie. Jest to 
ponad godzina znakomitej zabawy 
przy dowcipnych skeczach i pio-
senkach.
Rezerwacji i zakupu biletów moż-
na dokonać w kasie Nasielskiego 
Ośrodka Kultury od 27 marca br. 
Ceny biletów: 20 zł – przedsprze-
daż; 25 zł – w dniu koncertu.

K.T.

ZS 2 Stare Pieścirogi

Witaliśmy wiosnę
Wiosenne muzykowanie 
– pod takim hasłem prze-
biegało spotkanie klas 0–III. 
Zerówki przygotowały po-
kaz wiosennych kapeluszy, 
które zachwycały barwnoś-
cią kwiatów, różnorodnością 
kwitnących gałązek drzew. 
W bardziej pomysłowych 
prezentacjach znalazły się nawet ule i gniazda różnych ptaków. Maluchy re-
cytowały wiersze. Uczniowie klas I–III szkoły podstawowej zabawiali publicz-
ność, prezentując MINIPLAYBACK SHOW. Dzieci otrzymywały upominki  
kl. 0) i słodycze. Inne klasy witały wiosnę równie ciekawie. Najtrudniejszym 
zadaniem było wcielanie się w rolę nauczycieli i przeprowadzenie ciekawych 
lekcji. Wszyscy poradzili sobie znakomicie!
Następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną dotyczącą udzie-
lania pierwszej pomocy. Najśmielsi mieli możliwość spróbowania swoich sił 
w czynnościach ratowniczych oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Gościem specjalnym był prezes Zarządu PCK w Nowym Dworze Mazowie-
ckim Marian Wasierzyński, który opowiadał o działalności organizacji i za-
chęcał do honorowego krwiodawstwa. Potrzebę takiej postawy podkreślała 
Dorota Kalinowska – honorowy dawca krwi. W Dniu Samorządności zapro-
ponowała przedstawicielom klas udział w konkursie o tematyce przyrodniczej.
Dużo zabawy dostarczyła SPRING FASHION COLLECTION 2012, której to-
warzyszyły zabawne komentarze. Wobec powyższego WIOSNA 2012 została 
rozpoczęta!

Iwaszkiewicz przywitał wiosnę!
W piątek, 23 marca Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza świętował symboliczne przywitanie wios-
ny. W progi liceum wkroczyło nowe, wykwalifikowane grono 
pedagogiczne, które tworzyli przebrani uczniowie, wcielający 
się tego dnia w rolę nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
Lekcje przebiegały w miłej, niepowtarzalnej i pełnej humoru 
atmosferze, a do szkoły wkraczały coraz to nowe „demludy”  
i „dzieci kwiaty”. Nie zabrakło Spartan, ciemnoskórych piękno-
ści, Spidermana, Boba Budowniczego, Pippi, wojskowych i in-
nych wymyślnych postaci. Po konkursie na najlepiej przebraną 
klasę oraz wyborze miss szkoły wszyscy ruszyli na wiosenny 
przemarsz ulicami Nasielska. Uczniowie z dumą nieśli wykonaną przez siebie Marzannę, którą następnie podpalili 
i wrzucili do rzeki Nasielnej. I tak oto m.in. dzięki ZSO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, nastała WIOSNA!
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Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Schody drewniane. Tel. 503 401 399. 

Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, 
imprezy okolicznościowe. Tel. 691 036 
690. www.sercadwa.com.

Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380.

Układanie glazury osobiście. Tel. 604 
561 031.

Sprzedam łóżko 1-os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę pod 
TV, huśtawkę ogrodową drewnianą, 
dywany. Tel. 505 359 438.

Usługi elektroinstalacyjne. Tanio i so-
lidnie. Tel. 600 817 350. www.elpul.pl.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk. 
Cena 55 tys. Tel. 506 702 293.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 pierw-
sze piętro, ul. Piłsudskiego- Nasielsk.  
Tel. 504 522 720.

Sprzedam dzia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 pierw-
sze piętro, ul. Warszawska- Nasielsk.  
Tel. 668 034 069.

Sprzedam działki. Tel. 600 553 450.

Sprzedam Skodę Octavię z 2008r. 
Combi, 1,9 diesel, okolice Nasielska. 
Tel. 510 147 860. 

Nauka gry na keyboardzie lub akor-
deonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 
495 535.

Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 577.

Sprzedam dzia łk i  budowlane 
w Miękoszynku, blisko PKP Studzienki. 
Tel. 784 528 758.

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766

Sprzedam siano, suche ze stodo-
ły w kostkach. Tel. 510 589 762;  
511 545 270.

Sprzedam działkę 2200 m2 z domem 
– Siennica, ul. Ogrodowa 6. Tel. 503 
922 152, 500 893 858.

Sprzedam działki budowlane (gaz, 
woda). Tel. 500 138 106.

Sprzedam dwie działki budowlane, 
Nasielsk, osiedle Pniewska Górka.  
Tel. 693 861 544.

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną o pow. 0,74 ha, blisko rzeki w Dobrej 
Woli. Tel. 668 337 443.

Sprzedam mieszkanie 36 m2 – Nasielsk, 
os. Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.

Wynajmę kawalerkę, ul. Płońska.  
Tel. 601 187 504.
Oprawa obrazów, wyrób listew 
przypodłogowych dębowych, je-
sionowych, bukowych i sosnowych. 
Produkcja szalówki sosnowej. Tel. 602 
891 356.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666 
295 207.
Zakład garmażeryjny zatrudni kie-
rowcę kat. B do rozwożenia towaru 
po Warszawie, Ciechanowie, Płocku 
i okolicy. Siedziba firmy: Siennica 
k.Nasielska. Tel. 601 278 766.
Sprzedam dom drewniany 70 m2, 
działka 1100 m2 (murowane budyn-
ki gospodarcze) w Nowym Mieście  
k. Płońska. Tel. 668 373 297
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Kupię kawalerkę, może być w starym 
budownictwie lub mały domek (ewen-
tualnie z opieką nad starszą osobą). 
Tel. 501 497 754.

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego, branża gaz, wysokie zarobki, 
umowa o pracę, prawo jazdy kat. B. 
Tel. 501 060 473.

Sauna fińska. Kosmetyka dla seniorów 
od 70 zł. Zabiegi na ciało: wyszczupla-
jące i ujędrniające (po ciąży) od 60 zł. 
Tel. 23 69 12 157.

Izolacja, docieplanie budynków.  
Tel. 694 570 289.

Tynki tradycyjne z agregatu. Tel. 694 
570 289.

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 501 
982 616.

Dom do wynajęcia w Nasielsku.  
Tel. 662 553 832.

Zatrudnię kierowcę kat. B+C – prze-
wóz rzeczy – Nasielsk. Tel. 607 220 737.

Sprzedam słomę w belach. Tel. 693 
100 089; 691 496 612.

Sprzedam działkę budowlaną 821 m2, 
os. Krupka lub ul. Sosnowa 928 m2 – 
ogrodzona. Tel. 609 627 331.

Zatrudnię dyspozycyjną, sumienną 
osobę do pracy w branży gastrono-
micznej. Wszelkich informacji udzielam 
pod nr tel. 510 385 136.

Sprzedam dzia łk i  budowlane 
w Nasielsku. Tel. (22) 671 46 79.

Sprzedam działki budowlane – Nasielsk 
PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam działkę Stare Pieścirogi 1840 
m2 .Tel. 511 440 411

Wydzierżawię garaż murowany z ka-
nałem i światłem. Tel. 728 368 997

Sprzedam 2 nowe okna drewniane 
z futrynami, bednarkę, cegłę. Tel. 728 
368 997

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131

Sprzedam działkę 800 m2, kontenery 
mieszkalne, agregat chłodniowy, cegłę 
używaną. Tel. 692 122 772

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Orzeł Sypniewo–Żbik 0:1 (0:0), Żbik–KS Pniewo 3:4 (2:3)

Miłe złego początki

Sport szkolny  
w skrócie:
7 marca 2012 r. w Nowym Dwo-
r z e  M a zow i e c k i m  c h ł o p c y 
z nasielskiej podstawówki zajęli  
II miejsce w powiatowych zawo-
dach w minipiłkę ręczną.
9 marca 2012 r. dziewczęta i chłop-
cy z nasielskiej podstawówki zastali 
mistrzami gminy Nasielsk w minipił-
kę siatkową.
13 marca 2012 r. w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim odbyły się po-
wiatowe zawody w piłkę ręczną 
dziewcząt. Zespół z nasielskiego 
gimnazjum wygrał turniej, pokonu-
jąc Nowy Dwór Mazowiecki 4:2.
14 marca 2012 r. w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyły się powiato-
we zawody w piłkę siatkową. Chłop-
cy z nasielskiego gimnazjum wygrali 
turniej i będą reprezentowali powiat 
nowodworski na zawodach rejono-
wych w Wołominie.
 20 marca 2012 r. chłopcy z nasiel-
skiej podstawówki zajęli III miejsce 
w powiatowych zawodach w mini-
piłkę siatkową w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
20 marca 2012 r. chłopcy z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
zajęli III miejsce w rejonowych za-
wodach w piłkę siatkową. Zawody 
odbyły się w Wołominie.
21 marca 2012 r.  dziewczę-
ta z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku wygrały powiatowy 
turniej piłki ręcznej, który się odbył 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
22 marca 2012 r. chłopcy z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
zostali wicemistrzami powiatu no-
wodworskiego w piłkę ręczną. Za-
wody odbyły się w hali sportowej 
NOSiR w Nowym Dworze Maz.
23 marca 2012 r. chłopcy i dziew-
częta z nasielskiej podstawów-
ki zostali mistrzami gminy Nasielsk 
w drużynowych zawodach w tenisa 
stołowego. Zawody odbyły się w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku.

Nie ma co ukrywać. Ze Żbikiem 
jest źle. Dobitnie pokazały to dwa 
pierwsze mecze ligowe rozegrane 
tej wiosny. 
Początek był wprawdzie obiecu-
jący. Żbik w Sypniewie wywalczył 
komplet punktów (3), wygrywając 
z tamtejszym Orłem 1:0. Nie moż-
na jednak w tym wypadku mówić 
o miłej niespodziance. Nasza dru-
żyna była w tym meczu faworytem. 
Wskazywała na to zarówno tabe-
la, jak i wygrana w meczu rundy je-
siennej, kiedy to Żbik, bez większych 
kłopotów, pokonał tę drużynę 8:2. 
Obiecujące też były wyniki spot-
kań kontrolnych przed rozpoczę-
ciem rozgrywek rundy wiosennej. 
Skromny wynik w Sypniewie, a bar-
dziej jeszcze poziom gry naszej dru-
żyny, pobudzały do refleksji. To, co 
działo się na boisku, potraktowano 

jako „wypadek przy pracy” i cieszo-
no się z trzech punktów.
Już więc rozegrany wiosną pierw-
szy mecz mistrzowski pokazał, że 
w grze nasielskiej drużyny nic się nie 
poprawiło. Jesienią Żbik był rażąco 
nieskuteczny i nic się nie zmieniło 
na lepsze w czasie zimowej przerwy. 
Drugi mecz, przegrany w dodatku 
u siebie, tę smutną prawdę tylko po-
twierdził. To sprawiło, że Żbik właści-
wie stracił kontakt z czołówką, chociaż 
szanse na jej dogonienie wciąż jeszcze 
są, z tym że obecnie niewiele zależy 
już od naszych piłkarzy. 
Cała nadzieja w tym, że i inne dru-
żyny mogą mieć chwile słabości. 
Przykładem jest chociażby mistrz je-
sieni – Makowianka Maków Mazo-
wiecki, która wiosną straciła jeszcze 
więcej punktów niż Żbik, bo aż pięć 
(przy trzech straconych przez naszą 
drużynę). Obydwa mecze, zarówno 
ten w Sypniewie, jak i ten rozegrany 
w Nasielsku, wyglądały podobnie. 
Gra toczyła się przez zdecydowa-
nie większą część meczu na połowie 
przeciwników Żbika. W dużej mierze 
przypominała treningową zabawę 
w obronę i atak, w której gra się tylko 
do jednej bramki. Były momenty, kie-

dy na naszej połowie boiska był tylko 
nasz bramkarz. 
Z przebiegu gry wynikało, że Żbik 
obydwa mecze winien wygrać wyso-
ko. Stało się inaczej: nikłe zwycięstwo 
w Sypniewie i kompromitująca poraż-
ka w Nasielsku. Nie trzeba być fachow-
cem, aby wskazać jako przyczynę 
tego stanu rzeczy brak umiejętności 
strzeleckich naszych zawodników. 
Zastanawiający był zwłaszcza prze-
bieg gry w Nasielsku. Przy olbrzymiej 
przewadze naszej drużyny jeden za-
wodnik przeciwnego zespołu, Rafał 
Linka, strzelił naszym aż cztery bramki. 
Taktyka obydwu naszych przeciwni-
ków była podobna. Postawili na de-
fensywę i szukanie szans w kontrach. 
Stąd optyczna przewaga naszego 
zespołu. Przeciwnicy pozwolili Żbi-
kowi na swobodne rozgrywanie piłki 
na własnej połowie i w okolicy środ-
kowej strefy boiska. Nasi robili to bar-
dzo efektownie. Rozgrywali jednak 
piłkę wolno, pozwalając jednocześ-
nie na zorganizowanie przeciwniko-
wi linii obronnych. Kiedy wreszcie 
nasi zbliżali się w okolice pola karne-
go przeciwnika, trafiali na zmasowaną 
obronę. Ta zaś nie próbowała efek-
townie wyłuskiwać piłki, lecz jednym 
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zdecydowanym uderzeniem, byle 
dalej od własnej bramki, wybijała ją 
spod nóg naszych zawodników. Tam 
na nią czekali kolejni piłkarze i urucha-
miali swojego asa atutowego. Ten nie 
czekał, aż nasza obrona się zorgani-
zuje, lecz szybko parł w stronę naszej 
bramki i robił to, co do niego należało. 
Na szczęście Sypniewo nie miało tak 
skutecznego strzelca jak Rafał Linka 
z Pniewa.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: 
Rafał Boniecki w meczu w Sypniewie 
i ten sam zawodnik w meczu z Pnie-

wem z karnego oraz Marek Osiński 
i Rafał Milewski.
Najbliższe dwa mecze Żbik rozegra na 
wyjazdach. Najpierw czeka nas wy-
jazd do Wieczfni, a później do Bie-
żunia. Należy wierzyć, że zła passa 
zostanie wreszcie przełamana, w dru-
żynie bowiem widać duży potencjał.
W pierwszych dwóch meczach za-
grali: Kulpa, Brzyski, Gocajna, Osiń-
ski, Giżyński, Szwejkowski, Boniecki, 
Michnowski, Urban, Bącik, Załoga, 
Milewski, Kłodkowski, Pruchniewicz, 
Wasiak, Krzyczkowski, Dzięgielewski.

az
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