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w budynku Urzędu
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
oraz Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli.
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Z SAMORZĄDU

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998

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

W związku z wdrożeniem od 01.04.2016 r. Rządowego „Programu Rodzina
500 plus” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
zwraca się z prośbą o zapisywanie się od 01.03.2016 r., w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod numerem 23 693 30 06 lub
osobiście w siedzibie Ośrodka, pokój numer 7. Pozwoli to wnioskodawcom
uniknąć oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają
ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, aby osoby
ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Wnioski będzie można składać od 01.04.2016r. :
• osobiście w siedzibie Ośrodka,
• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• za pomocą ePUAP – aby to uczynić, wystarczy założyć konto, za pośrednictwem ePUAP-u złożyć wniosek o weryfikację tożsamości, która to w wiarygodny sposób jest potwierdzana przez organ administracji
publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”. Założenie konta
oraz profilu zaufanego jest w pełni darmowe. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://epuap.gov.pl w sekcji POMOC.
Usługi oferowane aktualnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku można znaleźć pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzędu/MOPS-Nasielsk. Wniosek
elektroniczny dotyczący „Programu Rodzina 500 plus” będzie udostępniony przed terminem przyjmowania wniosków.
Przygotowywane jest także narzędzie umożliwiające składanie wniosków
za pomocą bankowości elektronicznej – na chwilę obecną brakuje szczegółowych informacji na ten temat.
Analogicznie jak przy świadczeniach rodzinnych decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, aby
osoba ubiegająca się załączyła do wniosku kopie aktów urodzenia dzieci,
potwierdzenie okresu zatrudnienia oraz wysokość składki na ubezpieczenie
zdrowotne (9%) odprowadzone w 2014 r.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Niezależnie od terminu złożenia wniosku (od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r.)
świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem, począwszy od 01.04.2016 r.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Dyżury aptek

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

W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

21.03.-27.03.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53, Nasielsk.

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. 23 691–22–20
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

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
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
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NIEOFICJALNE
OTWARCIE

W piątek, 1 kwietnia oddany zostanie do użytku nowoczesny plac zabaw wywalczony przez mieszkańców gminy Nasielsk w konkursie organizowanym przez firmę Nivea. Oficjalne otwarcie „Podwórka” nastąpi
w późniejszym terminie. Odbędzie się wtedy piknik rodziny. Jednak, aby
umożliwić jak najszybsze korzystanie z placu zabaw przez najmłodszych,
„Podwórko Nivea” zostanie otwarte już 1 kwietnia. Prace porządkowe na
terenie placu zabaw będą wykonywane jeszcze po jego oddaniu do użytkowania. Warto tu wspomnieć choćby o dodatkowym urządzeniu – zjeżdżalni, którą zainstaluje Nivea.
fot. P. Pietruszczak

NOWAKI w Nasielsku

Widownia wypełniona po
brzegi oraz śmiech do łez
to efekt występu Kabaretu NOWAKI, który gościł
10 marca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury.
Trójka zielonogórskich
artystów zaprezentowała w Nasielsku program
„Moda na Nowaki”, czyli największe hity zespołu
oraz cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących
postaci. Kto był na ich występie, na pewno się nie
rozczarował. Skecze w wykonaniu Adrianny Borek, Kamila Piroga i Tomasza Marciniaka wywoływały niekontrolowane wybuchy śmiechu, zarówno kabareciarzy, jak i widowni.
Kolejny wieczór kabaretowy w Nasielskim Ośrodku Kultury już 8 kwietnia.
Tym razem będziemy mogli zobaczyć Kabaret CIACH. Bilety na to wydarzenie można nabyć w kasie kina Niwa lub online na www.noknasielsk.pl
K.T.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku
serdecznie zaprasza
kandydatów zainteresowanych
nauką w naszej szkole
wraz z rodzicami na

Dzień Otwarty Szkoły,
który odbędzie się
1 kwietnia 2016r. (piątek)
w godzinach 11.00 – 15.30.
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Podsumowanie cyklu turniejów halowych
Coś się kończy i coś zaczyna. Tak właśnie jednym zdaniem można podsumować zakończony niedawno cykl
zimowych turniejów halowych piłki
nożnej, które odbyły się w Hali Sportowej w Nasielsku.
Pomysłodawcą i realizatorem cyklu
był prezes MLKS Żbik Nasielsk Marek Prusinowski. Zmagania piłkarskie
trwały przez dwa miesiące: rozpoczęły się w styczniu, a zakończyły
w marcu. Cechowało je ogromne
zróżnicowanie. Rozgrywki były przeznaczone dla zawodników w różnym
wieku, dla amatorów i trenujących
w klubach, dla pań i panów. Różni też
byli fundatorzy nagród w poszczególnych turniejach.
Na miano najciekawszego turnieju z pewnością zasłużył turniej dla
drużyn kobiecych – pierwszy taki
rozgrywany w Nasielsku, w którym
wystąpiła również kobieca drużyna
Żbika Nasielsk. Pomimo że w turniejach dla poszczególnych roczników
brały udział drużyny z tych samych
klubów, warto podkreślić, iż żaden
klub nie wygrał turnieju dwa lub więcej razy. Mieliśmy zatem osiem turniejów i ośmiu triumfatorów.
Przypomnijmy zatem poszczególne turnieje, fundatorów nagród oraz
zwycięzców tych turniejów i garść
danych liczbowych – w kolejności,
w jakiej były one rozgrywane.

Turniej o Puchar Burmistrza Nasielska,
Pana Bogdana Ruszkowskiego
• zwycięzca: MLKS Żbik Nasielsk
• udział wzięło 10 drużyn (120 zawodników)
• rozegrano 24 mecze
• strzelono 64 bramki
• średnia bramek na mecz: 2,67
Turniej Drużyn Wiejskich o Puchar
Burmistrza Nasielska, Pana Bogdana
Ruszkowskiego
• zwycięzca: Paulinowo
• udział wzięło 9 drużyn (90 zawodników)
• rozegrano 22 mecze
• strzelono 69 bramek
• średnia bramek na mecz: 3,14
Amatorski Turniej o Puchar Burmistrza
Nasielska, Pana Bogdana Ruszkowskiego
• zwycięzca: Paka Wieśka Domalaka
• udział wzięło 12 drużyn (120 zawodników)
• rozegrano 24 mecze
• strzelono 67 bramek
• średnia bramek na mecz: 2,79
Turniej Drużyn Kobiecych o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nasielsku, Pana Jerzego Lubienieckiego
• zwycięzca: MKS Pogoń Siedlce
• udział wzięło 7 drużyn (90 zawodniczek)
• rozegrano 21 meczów
• strzelono 56 bramek
• średnia bramek na mecz: 2,67
• drużyny z 6 miast
Turniej dla rocznika 2001/2002 o Puchar
Sekretarza Nasielska, Pana Marka
Maluchnika
• zwycięzca: Mszczonowianka Mszczonów
• udział wzięło 10 drużyn (110 zawodników)
• rozegrano 26 meczów
• strzelono 56 bramek

• średnia bramek na mecz: 2,15
• drużyny z 8 miast
Turniej dla rocznika 2003/2004 o Puchar
Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku,
Pana Dariusza Kordowskiego
• zwycięzca: MKS Ciechanów
• udział wzięło 8 drużyn (90 zawodników)
• rozegrano 21 meczów
• strzelono 50 bramek
• średnia bramek na mecz: 2,38
• drużyny z 5 miast
Turniej dla rocznika 2005/2006 o Puchar
Zastępcy Burmistrza Nasielska, Pani
Katarzyny Świderskiej
• zwycięzca: Świt Nowy Dwór Mazowiecki
• udział wzięło 12 drużyn (13o zawodników)
• rozegrano 27 meczów
• strzelono 49 bramek
• średnia bramek na mecz: 1,81
• drużyny z 6 miast
Turniej dla rocznika 2007/2008 o Puchar
Prezesa MLKS Żbik Nasielsk, Pana Marka
Prusinowskiego
• zwycięzca: Rakovia Warszawa
• udział wzięło 10 drużyn (110 zawodników)
• rozegrano 27 meczów
• strzelono 52 bramki
• średnia bramek na mecz: 1,93
• drużyny z 6 miast

Łącznie podczas całego cyklu
w zawodach wzięło udział 80 drużyn,
w których zagrało 860 zawodniczek
i zawodników. Rozegrano razem 192
spotkania, w których strzelono 451
bramek, co daje średnio 2,35 bramki
na jeden mecz. Spośród wszystkich
80 drużyn 31 drużyn przyjechało
z miast spoza terenu gminy Nasielsk.

• dla Panów: Piotra Kosztowniakai,
Marcina Banaszkiewicza, Roberta Bugalskiego, Tomasza Czajkowskiego i Łukasza Gołębiewskiego
oraz całej obsługi Hali Sportowej
w Nasielsku za pomoc w organizacji,
• dla Sekretarza Nasielska, Pana Marka
Maluchnika, oraz Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru, Pana
Krzysztofa Millera za jak zawsze nieocenioną pomoc na etapie przygotowań i w trakcie trwania cyklu,
• dla sztabów trenerskich i zawodników za udział i sportową rywalizację,
• dla kibiców za wspieranie zawodników.
Jednocześnie już czekamy na kolejną
edycję turniejów halowych!

Każdy ze 192 meczów trwał 10 minut, co daje łącznie 1920 minut
spędzonych przez zawodników na
parkiecie. Dla lepszego zobrazowania: gdyby taki turniej rozpocząłby
się w sobotę o godz. 8.00, to trwałby
nieprzerwanie do godz. 16.00 w niedzielę!
Na zakończenie – podziękowania:
• dla Prezesa MLKS Żbik Nasielsk,
Pana Marka Prusinowskiego, za pomysł cyklu turniejów i jego zorganizowanie,
• dla Burmistrza Nasielska, Pana Bogdana Ruszkowskiego, za objęcie patronatu nad cyklem turniejów,
• dla wszystkich fundatorów nagród,
• dla sędziów za profesjonalne prowadzenie zawodów,

Świąt Wielkanocnych
wypełnionych radością, miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz wszelkiej pomyślności
		
życzy Radny
		
Mirosław Świderski.
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AKTUALNOŚCI
Rozbój na terenie gmina Winnica

Sprawcy w rękach policji

Z piątku na sobotę (11–12.03) do jednego z domów na terenie gminy Winnica weszło dwóch młodych zamaskowanych mężczyzn. Obezwładnili 54-letniego właściciela, przywiązali go do szafki i zakleili mu usta oraz oczy taśmą. Żądali wydania pieniędzy, grożąc użyciem paralizatora. Następnie splądrowali mieszkanie. Ukradli pieniądze,
telewizor oraz zboże, które spakowali w worki, i odjechali samochodem z miejsca.
Na drugi dzień tj. 12 marca mężczyzna po oswobodzeniu się zaalarmował policję. Funkcjonariusze na miejscu
zdarzenia zebrali i zabezpieczyli ślady.
Po kilkunastogodzinnych czynnościach operacyjnych pułtuscy kryminalni zatrzymali dwóch 16-latków, mieszkańców gminy Nasielsk. W ich miejscach zamieszkania zabezpieczyli wszystkie przedmioty, które zostały skradzione z mieszkania 54-latka. Funkcjonariusze znaleźli również rzeczy, które służyły popełnieniu przestępstwa,
m.in. samochód oraz taśmy samoprzylepne. Nastolatki odpowiedzą teraz przed Sądem Rodzinnym i ds. Nieletnich.
Sierż. szt. Alicja Bobińska, KPP Pułtusk
źródło: KPP Pułtusk

Płoną trawy

KRONIKA

13.03.2016 przed godziną 13 zostaliśmy OSP Nasielsk otrzymało zgłoszenie
o pożarze trawy w miejscowości Krzyczki Szumne.
Po przybyciu na miejsce ochotnicy zastali rozwinięty pożar trawy i krzaków.
Do pomocy przybyły zastępy z OSP Jackowo i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
Spłonęło około 3 hektarów trawy. Działania zakończyły się przed godziną 14.
Źródło: OSP.pl

POLICYJNA
08.03. w Studziankach nieznani sprawcy skradli 1000 m napowietrznej linii kolejowej. Straty
oszacowano na 35 000 zł na szkodę PKP.
08.03. w Dąbrowie policjanci zatrzymali Andrzeja K., mieszkańca
gminy Winnica, który kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
08.03. w sklepie „Pepko” Mariusz
K., mieszkaniec Nasielska, dokonał
kradzieży ubrań i innych rzeczy na
łączną kwotę 521 zł.
12.03. na ulicy Młynarskiej z niezamkniętego samochodu nieznani sprawcy skradli elektronarzędzia
o wartości 4100 zł.
14.03. na ulicy Kolejowej Dariusz O.
kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
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Pijani na drodze

08.03. w Malczynie Mateusz B.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował samochodem po spożyciu alkoholu.
09.03. w Lorcinie Leszek P., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,36 mg/l) i pomimo zakazu sądowego.

KRONIKA OSP
12.03. OSP Nasielsk i OSP Psucin
zostały zadysponowane do wypadku drogowego w Psucinie.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
13.03. zastępy OSP z Nasielska
i Cieksyna wyjechały do pożaru
trawy w miejscowości Ruszkowo.
Zgłoszenie okazało się fałszywym
alarmem.
21.03. zastęp z Nasielska wyjechał
do pożaru trawy na nieużytkach
w miejscowości Krzyczki Szumne.
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AKTUALNOŚCI

Pierwszy dzień wiosny
Pierwszy dzień wiosny jest co
roku okazją dla szkół z naszej gminy do pożegnania mroźnych zimowych dni.
Jak mówią dyrektorzy szkół, zwyczajowe wagarowanie w ten dzień

szkoły. Nie zabrakło również piosenek z tekstami poświęconymi
ulubionym nauczycielom. Warto
było się postarać, bo nagrody były
atrakcyjne, najlepsi mieli szanse być

zwolnieni z przepytywania na następnych zajęciach!
W Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku również panuje długa
tradycja świętowania pierwszego
dnia wiosny. W tej placówce rolę
jury oceniającego zmagania
innych przejmują uczniowie
najstarszych klas przygotowujący się do matury. A mają co
oceniać. Karaoke, kabaret, taniec, a od tego roku również
zawody sportowe pod postacią konkursu rzutów do kosza,
w którym udział bierze trzech
uczestników z każdej klasy. Dodatkowo można było zjeść poczęstunek przygotowany przez
klasy zawodowe.
W innych szkołach za to postanowiono przypomnieć o ważnym symbolu odchodzącej

zmieniło się we wspólną zabawę
uczniów i nauczycieli. To też dobra
sposobność, by pokazać innym
swoje talenty artystyczne przejawiające się choćby w pomysłowych przebraniach.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku co roku odbywają się 21 marca „Wiosenalia”.
Podczas nich są konkursy na najciekawsze przebrania, a także gry
zespołowe. W tym roku gimnazjaliści zmagali się z licealistami
w parodii „Familiady”, w której musieli odpowiadać na pytania z życia
R

E

K

L

zimy, Marzannie. Jednak tylko
nauczyciele wraz z uczniami ze
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku postanowili ją utopić w pobliskiej rzece Nasielnej. Popularne za to było
palenie Marzanny, co dokonało
się w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Dębinkach, Szkole Podstawowej w Popowie Borowym
oraz w Szkole Podstawowej im.
Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich. W ostatniej z placówek pierwszy dzień wiosny został
połączony z Dniem
Życzliwości, który był
okazją do porozmawiania o tym, jak ważne jest, by wobec siebie
odnosić się grzecznie
i z odpowiednim szacunkiem.
Nie można też zapomnieć o pozostałych
szkołach w naszej gminie. W Zespole Szkół
A

nr 3 w Cieksynie, w Zespole Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach i Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku także
zorganizowano dla uczniów odpowiednie atrakcje na ten dzień. Piosenki, przebrania i wspólne gry nie
pozwoliły się nudzić w ten specjalny dzień.
Miejmy nadzieję, że tak uczczona
w szkołach wiosna na dobre zagości w naszych progach i najbliższe
dni będą nam upływać radośnie
i słonecznie.
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(…) zawiść przetrwała
pół wieku (...)
Tymi słowami Piotr Nesterowicz skomentował historię tzw. cudu zabłudowskiego. Opowiedział o nim i o losach ludzi z tymi wydarzeniami
związanych w książce Cudowna, wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo
Dowody na Istnienie.
Ale oddajmy głos autorowi. W miasteczku Zabłudów, położonym niedaleko Białegostoku, 13 maja 1965 r. po godzinie 18 czternastoletnia Jadwiga Jakubowska zbierała szczaw na łące. Nie doniosła go do domu.
Poraziła ją jasność. Zobaczyła świetlisty punkt, który się do niej zbliżał,
a w jego blasku postać wysokiej kobiety ubranej w białą suknię i niebieski płaszcz. Kobieta unosiła się w powietrzu, niezbyt wysoko nad ziemią.
Wystraszona dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała o tym matce. Seria objawień Matki Boskiej w Zabłudowie, które później nastąpiły
i również były udziałem dziewczynki, została uwieńczona przesłaniem
przekazanym jej przez Matkę Boską. Zdanie to, dziś już ponadsześćdziesięcioletnia Jadwiga Jakubowska, spokojnie powtarza Piotrowi Nesterowiczowi: Módlcie się i nawracajcie, bo jeśli nie, mój Syn będzie surowo
karał.
Książka Cudowna to reportaż wyjątkowy, napisany po upływie prawie
pół wieku od wydarzeń, które rozegrały się wówczas w Zabłudowie. To
również osobliwa kronika życia Jadwigi Jakubowskiej. Piotr Nesterowicz
rozmawiał z nią o cudownym objawieniu, które naznaczyło, a nawet
śmiało można powiedzieć – napiętnowało jej życie i życie jej rodziny.
Dotarł też do świadków cudu, zarówno tych przekonanych, że miał on
miejsce, jak i do tych wątpiących. Wykorzystując ówczesne materiały
prasowe, teksty, które ukazały się w publikacjach naukowych albo były
przedmiotem publikacji książkowych, opowiedział o wydarzeniach
sprzed pół wieku. Nie komentuje ich w żaden sposób, co jest istotnym
walorem tej książki.

KULTURA
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Biblioteka powitała wiosnę
W p o n i e d z i a ł e k , 21 m a r c a ,
w pierwszy dzień wiosny, do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku zawitały dzieci z trzeciej klasy szkoł y podstawowej
w Nasielsku z wychowawcą Beatą Białorucką. Co ciekawe, każde
dziecko przyniosło ze sobą swoją
własną Marzannę.
Na początku spotkania panie
b ib liotekark i p rzep rowad zi ł y
z dziećmi rozmowę wprowadzającą do tematu najpiękniejszej
pory roku – wiosny, o zmianach
z ac h o d z ąc yc h w p r z yro d zi e
i wyglądzie najbliższego otoczenia. Uczniowie swobodnie wypowiadali się na temat marcowej
pogody, a następnie rozmawiali wspólnie o kwiatach, krzewach
i ptakach, które zwiastują przyjście wiosny.
Następnie przyszła kolej na zabawy ruchowe. Zadaniem młodych graczy było naśladowanie
czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie, które opisywała
im bibliotekarka. Później rozdano
uczniom kartki, na których były
zdania, a w nich ukryte nazwy
zwierząt i roślin. Dzieci z ogromnym zapałem odgadywały i zostały nagrodzone „wiosennymi”
u p o m i n ka m i . D u żo ś m i e c h u
wzbudził y próby naśladowania

zwierząt np. żaby,
bociana, kaczki.
N a z a ko ń c z e n i e
uczniowie klasy III
chętnie odpowiadali na podchwytliwe
p y t a n i a p r z yg o towane przez pan i e b i b l i o te k a rk i
Izab elę Mazińską
i Jolantę Budziszewską-Rogalską.
Np. „Nie jedzą, nie
piją, a rosną?”, „Statek ma 50 łokci długości. Ile łokci ma kapitan?”, „Ile jest palców
u dziesięciu rąk?”. Całe spotkanie

Z doskonałym wyczuciem odsłania krok po kroku kulisy „cudu zabłudowskiego”. Poznajemy fakty, okoliczności, stanowisko, działania
i czynności władz: świeckiej i kościelnej. Dla jednych wydarzenia na łące
w Zabłudowie jeszcze dziś są ważnym przeżyciem duchowym, dla innych – oszustwem podszytym chęcią wzbogacenia się, dla jeszcze innych – zwykłą głupotą i wymysłem dewotek.
Dla ówczesnej władzy świeckiej objawienie się Matki Boskiej w Zabłudowie nosiło znamiona zajścia niebezpiecznego ideologicznie. Prowadzono więc na Podlasiu intensywną akcję propagandową, mającą
na celu wyszydzenie i ośmieszenie „maryjnej histerii”. Milicja użyła siły
wobec pielgrzymujących do miejsca objawienia i żarliwie modlących
się ludzi. Padły strzały. Ale też z drugiej strony patrząc, nie pomagały
kierowane do rozmodlonych pątników wszelkie ostrzeżenia ówczesnego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o zagrożeniu epidemią
chorób zakaźnych (czerwonka, tyfus). Ostrzeżenia interpretowano jednoznacznie – jako „walkę z Matką Boską”. Nikt nie słuchał, że „cudowny
dołek” z „cudowną wodą” to błoto, w którym zanieczyszczenia bakteriami przewyższają normy dla studni z wodą pitną sześćsetkrotnie, że
w miejscu tym wypasano krowy, że w pobliżu pielgrzymi załatwiają potrzeby fizjologiczne, że – jak twierdzą niektórzy – do cudownego źródełka wodę donosi się wiadrami nocą. Niektórzy mieszkańcy Zabłudowa
niechętnie odnosili się do cudu, bo przybywający ludzie zadeptywali
ich pola i uprawy. Znamienne było stanowisko ówczesnego proboszcza rzymskokatolickiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz
jego zwierzchników kościelnych. Kuria biskupia wymagała wyraźnego
potępienia „cudu zabłudowskiego” w podległych jej parafiach. „Cud”
był bowiem punktem konfliktu władzy świeckiej i kościelnej. I choć proboszcz z Zabłudowa uznał Marię Jakubowską, matkę Jadwigi, za dewotkę
i histeryczkę i zabronił jej mówić o objawieniu, to jednak zwlekał z jego
oficjalną krytyczną oceną z ambony. Kościół jako instytucja nigdy „cudu
zabłudowskiego” nie uznał.
Wydawałoby się, że upływ czasu wyciszy emocje, osłabi dramaturgię wydarzeń z 1965 r. Książka Piotra Nesterowicza jest swoistą kroniką
„życia po cudzie”, i to nie tylko samej Jadwigi Jakubowskiej, ale także
mieszkańców Zabłudowa. Zaskakujące dla autora było to, że upływ pięćdziesięciu lat nie osłabił wrogości wobec Jadwigi i jej rodziny. Mówią więc
o niej „Cudowna”, a życie niecudowne… Snują też rozważania o bogactwie uzyskanym dzięki „cudownemu objawieniu”. Padają słowa „zamieszanie”, „oszustwo”.
Piotr Nesterowicz okazał się w Cudownej cierpliwym słuchaczem. Nie
osądza żyjących jeszcze świadków cudu ani ich wypowiedzi, nie stara się
przekonywać, że cud miał miejsce. Ocenę zdarzenia i ludzi pozostawia
czytelnikowi. Co więcej, autor dyskretnie dotyka wrażliwego, niezwykle
osobistego tematu – wiary w Boga i granic religijności, delikatnie zachęcając do osobistej refleksji.
Anna Fronczak

przebiegło w niezwykle ciepłej
i miłej atmosferze.
D zień p óźniej , we wtorek
22 marca, w bibliotece odbyło się rozdanie nagród
w konkursie plast ycznym zorganizowanym
w ramach D yskus yjnego Klubu Książki dla
dzieci, na portret znanej
z filmów animowanych
p o st ac i S c o oby-D o o.
Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli
z terenu miasta i gminy
Nasielsk. Wpł ynęło 126
p r a c . K a ż d e d z i e c ko
otrzymało imienny certyfikat oraz drobne upominki. Wszystkie prace
można oglądać w czytelni biblioteki do 15 kwietnia br.

Marcowe spotkanie nasielskiego DKK
W sobotę, 12 marca br. o godzinie 11:30 uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki mieli okazję
uczestniczyć w kolejnym spotkaniu odbywającym się w nasielskiej
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Tym razem tematem dyskusji była książka Jana Nowickiego
Białe walce.
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż
autor zachwycił nie tylko jako aktor,
ale również jako pisarz. Jan Nowicki
to fantastyczny człowiek, z ogromną inteligencją i wrażliwością, który
w swojej powieści używa słów zupełnie sobie przeciwstawnych, łącząc je w znakomitą całość. Akcja
utworu toczy się w Ciechocinku
w sanatorium, a bohaterami są kuracjusze-seniorzy.
Ta propozycja literacka przywołała wielu osobom miłe wspomnienia. Panie do rozpuku zaśmiewały
się podczas czytania. Jednak nie ma
co ukrywać – to nie jest książka dla

każdego. A jedyną osobą
w Klubie, której książka nie
przypadła do gustu, byłam
ja. Tłumaczono to moim
zbyt młodym wiekiem.
A najbardziej zabawne były
słowa jednej z uczestniczek:
– Czyli, Marto, musisz teraz
jechać do sanatorium!
Biorąc to wszystko pod
uwagę, było to bardzo ciekawe, a zarazem zabawne
spotkanie. Cytatów w tej
powieści bez liku; teksty
tzw. życiowe, prześmiewcze. W Biał ych walcach
dominuje satyra i typowo
krakowski humor, a w to
wszystko zostają wplątane
prawdziwe historie ludzkie.
Zapraszamy wsz ystkich
chętnych do dołączenia do
nas. Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 kwietnia

br. o 11:30. Tym razem będziemy
omawiać książkę-niespodziankę!
Marta Czeremurzyńska

25 marca–7 kwietnia 2016; Życie Nasielska nr 7 (445)

Spotkanie autorskie
z Dorotą Gellner
19 lutego br. Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia” odwiedziła Dorota Gellner, znana pisarka
i poetka, autorka popularnej literatury dziecięcej, laureatka Orderu
Uśmiechu.
Spotkanie autorskie zostało przygotowane przez nauczycieli: Milenę Kowalską-Bryśkiewicz oraz
Ewelinę Ostrowską. Nie bez kozery nosiło tytuł: W czarodziejskim kapeluszu Doroty Gellner,
gdyż przebiegało w prawdziwie
magicznej i bajkowej atmosferze,
jaką stworzyła poetka. W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Twardowska – menadżer artystki, Karolina
Karpińska – dyrektor przedszko-

la, nauczyciele oraz przedszkolaki.
Występ dziewczynek z grupy pięciolatków pt. „Kapelusze pełne płatków”, oparty
na tekstach Doroty Gellner,
był przez gości oklaskiwany
gromkimi brawami.
P o e t k a z a p r e z e n towa ła wspaniały montaż słowno-muzyczny. Przeplatały
się w nim humorystyczne
historie o skocznej piłce,
Gryzmole, „Bajkowe zgadywanki” z piosenkami:
Piłka Oli, Idzie kot i Skaczące nutki. Dzieci z ogromną uwagą słuchały opowiadanych
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Drugi wyjazd ZSO
na Erasmusa+
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W pierwszym tygodniu marca uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku wrócili ze swojego drugiego zagranicznego spotkania
w ramach programu Erasmus+. Tym razem tematem przewodnim była
rodzina, dawniej i dziś.
Piątka uczniów z liceum i gimnazjum wraz z dyrektor Danutą Białorucką
w dniach 28 lutego–5 marca gościła w Czechach, w miejscowości Most, zaproszona przez również biorącą udział w projekcie tamtejszą szkołę średnią.
Jako że tematem spotkania było „Rodzina dawniej i dziś”, uczniowie przygotowali wspólnie filmik na ten temat (podobnie jak uczestnicy programu
z innych krajów), by później zaprezentować go przed szerszym gronem
w miejscu spotkania. Przedstawiono też wyniki ankiety dotyczącej życia rodzinnego w naszym kraju, szczególnie w kontekście lokalnej społeczności.

i czytanych tekstów. Zabawy muzyczno-ruchowe sprawiły wszystkim niebywałą frajdę.
Po części artystycznej przedszkolaki otrzymały śpiewniki – każdy
ze specjalną dedykacją i autografem artystki. Pisarka podarowała
placówce książkę pt. Teatrzyki na
cztery pory roku. Dzieci w podziękowaniu za cudowne spotkanie
wręczyły paniom kwiaty i prezenty oraz zaprosiły wszystkich na
przygotowany przez siebie poczęstunek.
M. Kowalska-Bryśkiewicz

Z NUD

O RÓŻNORODNOŚCI ETNICZNEJ POLSKI
W sobotę dnia 5 marca 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku
dla młodych studentów Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego dr Sławomir Łodziński (z pochodzenia nasielszczanin) pracownik
naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego poprowadził wykład „Róznorodność etniczna Polski-ochrona praw
narodowych i etnicznych”. W czytelni zasiadło 15 żaków. Wszyscy z uwagą obejrzeli
przygotowaną specjalnie dla nich prezentację
komputerową i wysłuchali ciekawej prelekcji wykładowcy. Na zakończenie mieli wiele
pytań dotyczących tożsamości narodowej
i postrzegania praw mniejszości narodowych
i etnicznych na tyle dociekliwych, że niektórzy nawet umówili się na dalsze konsultacje
indywidualne z prowadzącym przez kontakt e-mailowy. Dla koordynatorki Nasielskiego Uniwersytetu Dzieciecego
spotkanie było na tyle atrakcyjne, że wykładowca dr Sławomir Łodziński to jej kolega z klasy licealnej. Razem uczyli się
w nasielskim liceum ogólnokształcącym, a spotkanie po latach w takich okolicznościach to fajna sprawa.
EW

Pozostały czas wykorzystano na wycieczkę do Pragi i Karlowych Warów,
a także na spotkanie z wychowankami Domu Dziecka w Moście. Ostatni dzień był poświęcony na podsumowanie przewodniego tematu spotkania. – To było dla nas ciekawe doświadczenie. Widać, że rodzina i jej
wizerunek się zmienia. Można zauważyć również w Polsce tendencję do
zbliżania się do zachodniego liberalizmu np. w kwestii związków – mówi
dyrektor Danuta Białorucka.
Warto dodać, że kolejne spotkanie w ramach programu Erasmus+ odbędzie się właśnie w Polsce, w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zostało
ono zaplanowane na 5–11 czerwca, a jego tematyka będzie dotyczyła komunikacji społecznej. Nasielską szkołę odwiedzi wtedy 25 uczniów z takich krajów, jak Niemcy, Czechy, Włochy, Francja i Szkocja oraz około
10 nauczycieli. W planach jest m.in. pokazanie im siedziby Polskiego Radia.

Finał gminny
„Warszawskiej Syrenki”
18 marca br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne
39. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięli w nim udział
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z placówek na terenie
gminy Nasielsk. Uczestników oceniało jury w składzie: Katarzyna Świderska, Wojciech Gęsicki oraz Katarzyna Tyc.

Wyniki konkursu:

Kategoria kl. I–III szkoły podstawowej
I miejsce: Nikola Tyczyńska ze Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym
II miejsce: Oliwia Kurpiewska ze Szkoły Podstawowej
w Cieksynie
III miejsce: Franciszek Żabik ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku
Wyróżnienia: Julia Walesiak i Blanka Dygus ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku
Kategoria kl. IV–VI szkoły podstawowej
I miejsce: Damian Reszczyński ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
II miejsce: Kacper Zakrzewski z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
III miejsce: Mateusz Podgórski ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
Wyróżnienie: Laura Skoczylas ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
Kategoria gimnazjum
I miejsce: Paulina Karolina Marszałek z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
II miejsce: Paulina Komorowska z Zespołu Szkół w Starych Pieścirogach
III miejsce: Julia Tyc z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
Wyróżnienie: Aleksandra Mazurkiewicz z Gimnazjum w Cieksynie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Laureaci I miejsc będą reprezentować gminę Nasielsk 16–17 kwietnia br. podczas finału konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!
K.T.
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… stajemy pod Twoim krzyżem, Chryste
Kiedy współczesny świat krzyczy:
„Nikt Cię tu nie chce! Nie potrzebujemy Ciebie! Poradzimy sobie
sami, bez Boga i Jego przykazań!”,
my stajemy pod Twoim krzyżem,
Chryste. Z naszymi radościami
i troskami. Ty jesteś naszym Królem i Panem.

W piątek, 18 marca, odbyła się
w tegorocznym Wielkim Poście
Droga Krzyżowa ulicami miasta
Nasielska.
Wierni zebrali się w kościele na
wieczornej Eucharystii o godziny
18.00. Podczas homilii ks. Grzegorz Ostrowski mówił: „Pozwólmy
się przybić do krzyża miłości, która jest aż po grób; do krzyża wierności, aż po rezygnację z siebie; do
krzyża uczciwości, która nie pozwoli nam bawić się drugim człowiekiem. Nasz wieszcz narodowy,
Adam Mickiewicz, napisał, że krzyż

na Golgotę tego nie wybawi, kto
na sercu swoim krzyża nie wystawi. Co znaczy postawić krzyż?
Co znaczy zaprzecz się i dźwigać
krzyż, gdy mąż nadużywa alkoholu, gdy codzienność jest pełna
napięć – albo złowroga cisza, albo
kłótnia. Co znaczy, gdy dzieci wciąż

chorują i brakuje pieniędzy nawet
na najbardziej potrzebne wydatki?
Krzyż w życiu każdego człowieka ma inny kształt, jest inny w każdej rodzinie… Brać krzyż: czy to
znaczy cierpliwie znoście teściową, która chce o wszystkim decydować? Czy to znaczy, że żona,
albo mąż mają patrzeć «wyrozumiale» na podejrzane znajomości
i spotkania współmałżonka? Nieść
krzyż zawsze – z Chrystusem, pamiętając, że niesiemy Jego krzyż,
i mając nadzieję, że krzyż prowadzi
do zmartwychwstania. Nie za sobą

z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z Krzyżem swoim. (C. K.
Norwid)”.
Następnie kilkuset wiernych wyszło na nasielskie ulice, modląc się,
śpiewając, wznosząc prośby i rozważając Mękę Pańską. Drogę krzyżową prowadził wikariusz parafii. św.
Wojciecha ks. Ostrowski. W rozważaniach i niesieniu krzyża wzięli udział przedstawicieli nasielskich
organizacji: Rada Miasta, strażacy,
służba zdrowia, Róże Różańcowe,
nauczyciele, Służba Liturgiczna,
Ruch Rodzin Nazaretańskich, Akcja Katolicka, przedsiębiorcy, harcerze, chórzyści.
Przy drugim upadku Jezusa rozważano: „Cz y są jakieś granice w ytrz ymałości? Historia
dawna i współczesna pokazuje, ile
jest w stanie wytrzymać człowiek
poniżany, upodlony przez system
polityczny, przez ludzi… Panie
mój! Wstając z drugiego upadku, pokazujesz nam, że miłość
wszystko przetrzyma, największą
przykrość, największą obelgę, największą zdradę – wszystko. Przepraszamy Cię, Jezu, za tych, którzy
pogardzają drugim człowiekiem,
za dzieci, które nie szanują swoich
rodziców, za wykorzystujących
władzę do poniewierania innych.
Przepraszamy Cię, Panie!”.
Tradycja Drogi Krzyżowej odbywającej się na ulicach miasta jest
praktykowana w parafii św. Wojciecha od wielu lat. To nabożeństwo

będące jednocześnie manifestacją
wiary mieszkańców. Liczny udział
parafian w tym wielkopostnym na-

bożeństwie jest również pięknym
świadectwem ich wiary.
ks. Grzegorz Ostrowski

Podążając
za KRZYŻEM
W okresie Wielkiego Postu w wielu parafiach na ulicach miast lub wsi
są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Tak też dzieję się
w „młodej” parafii Nuna. W pięcioletniej historii jej istnienia już po raz
czwarty zorganizowano takie nabożeństwo, którego trasa corocznie wiedzie innym szlakiem, przez
różne miejscowości.
– Wydaje się, że ta forma przeżywania Męki Pańskiej powoli wpisuje się w tradycję naszej parafii.

zgromadziło dość dużą grupę parafian oraz osoby spoza parafii na
wspólnej modlitwie. Rozważania
Drogi Krzyżowej towarzyszące
prowadzącej szlakiem przez wsie
Popowo Borowe, Lorcin, Nuna wędrówce, w większości wśród okolicznych pól i sąsiadujących lasów,
fragmentami przez zaciszny teren,
sprzyjały religijnemu skupieniu.
Odprawianiu Drogi Krzyżowej towarzyszyły czytania prowadzone przez pątników, a wielkopostne
pieśni niosły w sobie istotne prze-

Każdego roku coraz więcej osób
uczestniczy w tym wielkopostnym
nabożeństwie, by we wspólnym
wędrowaniu rozważać stacje Drogi
Krzyżowej. Ten chrześcijański spo-

słanie Męki i Śmierci Jezusa. W trakcie długiej, sześciokilometrowej
wyprawy uczestnicy, podążając za
krzyżem, mieli czas na refleksję, na
przemyślenia związane z własnymi

sób przeżywania drogi Chrystusa
na Golgotę jest dla wielu pątników
przystankiem, zatrzymaniem się
i spojrzeniem na własną drogę życia – zauważa ks. Tadeusz Jabłoński,
proboszcz.
Liczna obecność wiernych w tegorocznym nabożeństwie stanowi
potwierdzenie tego spostrzeżenia.
Piątkowe popołudnie 11 marca br.

słabościami i wadami, kruchością
życia i na zastanowienie się nad
swoim życiem religijnym.
Nabożeństwo zakończyło się mszą
św. w kościele parafialnym. Bezpieczeństwo uczestnikom Drogi
Krzyżowej oraz sprawną organizację zapewnili policjanci z Komendy
Policji w Nasielsku.
af.

Życie Nasielska nr 7 (445); 25 marca–7 kwietnia 2016

9

REPORTAŻ

Z NUTW

Wielkanocne spotkanie
Zarówno święta Bożego Narodzenia, jak i Wielkanoc mają charakter
rodzinny. Dzielimy się wtedy z bliskimi opłatkiem lub jajeczkiem. Wspominamy miłe chwile, zapominamy
o tym, co nas dzieli. Chcemy być blisko siebie.
Taką rodziną są też słuchacze nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a także członkowie Fundacji
„Bądźmy Razem”. Są razem przez
cały rok na różnego rodzaju zajęciach, a także w chwilach szczególnych.
W tym roku spotkanie członków
tych organizacji związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego
odbyło się 18 marca w restauracji
„Stary Młyn”. Członków organizacji i zaproszonych gości serdecznie
przywitała starosta NUTW i prezes
Fundacji Teresa Skrzynecka. Przywitała starostę powiatu Magdalenę

Biernacką, burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, przedstawicieli
zaprzyjaźnionych z NUTW-em i fundacją instytucji, organizacji i zakładów
pracy.
Artystyczną oprawę wielkanocnego
spotkania zapewnili w tym roku sami
studenci NUTW, a w szczególności ci,
którzy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i literackich.
W swym artystycznym przesłaniu
przekazali treści związane ze świętowaniem Tygodnia Męki Pańskiej
i Dnia Zmartwychwstania Pańskiego
na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem odrębności lokalnych.
Montaż słowno-muzyczny przygotowali pod kierownictwem autorki
scenariusza Barbary Modzelewskiej.
Oprawa muzyczna powstała pod kierunkiem Marka Jurkiewicza. W montażu wykorzystano wiersze jednej ze
studentek UTW Stanisławy Wiśniew-

skiej, autorka recytowała lub czytała te wiersze
osobiście.
Przekazowi temu towarzyszyła świąteczna
sceneria przygotowana
przez studentów NUTW
w ramach zajęć plastycznych i literackich pod
kierownictwem Marianny Kaczyńskiej. W części artystycznej wystąpiły:
Jadwiga Muzal, Barbara
Milewska, Zofia Myślak,
Krystyna Sech, Alina Kutrowska, Maria Kaczyńska,
Wanda Modzelewska, Maria Domagała, Halina Kamińska, Stanisława Wiśniewska i Barbara Modzelewska
Kolejną częścią świątecznego spotkania było dzielenie się jajkiem.
Oprawę religijną tej części zapewnił ksiądz rezy-

fot. M. Stamirowski

dent pracujący w nasielskiej parafii
św. Wojciecha Piotr Durszlewicz. Pobłogosławił jajka, symbol rodzącego
się życia. Po tym nastąpił moment
dzielenia się jajeczkiem i związane
z tym życzenia.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania, po odmówieniu modlitwy,
zasiedli do pięknie przyozdobionych stołów, aby spożyć świąteczny posiłek.
andrzej zawadzki
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Rakovia Warszawa
bezkonkurencyjna!

DRUGI ROK Z RZĘDU ZSZ NASIELSK
ZDOBYWA POWIAT!

Halowy Turniej Piłki Nożnej
rocznika 2007/2008 o Puchar
Prezesa MLKS Żbik Nasielsk, który odbył się w niedzielę, 13 marca br. zamknął cykl zimowych
turniejów organizowanych
w Hali Sportowej w Nasielsku.
Bezkonkurencyjna w tej imprezie okazała się Rakovia Warszawa, której dwie drużyny zajęły
dwa najwyższe stopnie podium.
Do turnieju zgłosiły się tym razem: Świt Nowy Dwór Mazowiecki (dwie drużyny), Błyskawica Warszawa,
GKS Świercze, Rakovia Warszawa (dwie drużyny), Olimp Ciechanów (dwie
drużyny), Korona Jadów oraz reprezentant gospodarzy Sokół Nasielsk.
Przed rozpoczęciem turnieju dokonano losowania do dwóch 5-zespołowych
grup. Grupę A utworzyły drużyny: Świt Nowy Dwór Mazowiecki I, Błyskawica Warszawa, GKS Świercze, Rakovia Warszawa I oraz Olimp Ciechanów I, zaś
w grupie B znalazły się: Rakovia Warszawa II, Sokół Nasielsk, Olimp Ciechanów
II, Korona Jadów i Świt Nowy Dwór Mazowiecki II. W grupach drużyny rywalizowały rozgrywając mecze systemem „każdy z każdym”.
Wyniki meczów grupowych
Świt Nowy Dwór Mazowiecki I – Błyskawica Warszawa 0:1
Rakovia Warszawa II – Sokół Nasielsk 4:1
GKS Świercze – Rakovia Warszawa I 1:4
Olimp Ciechanów II – Korona Jadów 1:1
Świt Nowy Dwór Mazowiecki I – Olimp Ciechanów I 0:0
Rakovia Warszawa II – Świt Nowy Dwór Mazowiecki II 2:1
Błyskawica Warszawa – GKS Świercze 0:2
Sokół Nasielsk – Olimp Ciechanów II 0:2
Rakovia Warszawa I – Olimp Ciechanów I 0:2
Korona Jadów – Świt Nowy Dwór Mazowiecki II 0:1
Świt Nowy Dwór Mazowiecki I – GKS Świercze 0:1
Rakovia Warszawa II – Olimp Ciechanów II 1:0
Błyskawica Warszawa – Rakovia Warszawa I 1:1
Sokół Nasielsk – Korona Jadów 0:0
GKS Świercze – Olimp Ciechanów I 0:0
Olimp Ciechanów II – Świt Nowy Dwór Mazowiecki II 0:1
Świt Nowy Dwór Mazowiecki I – Rakovia Warszawa I 1:3
Rakovia Warszawa II – Korona Jadów 0:0
Błyskawica Warszawa – Olimp Ciechanów I 1:1
Sokół Nasielsk – Świt Nowy Dwór Mazowiecki II 0:2
Mecz o IX miejsce:
Świt Nowy Dwór Mazowiecki I – Sokół Nasielsk 0:1
Mecz o VII miejsce:
Olimp Ciechanów I – Korona Jadów 2:0
Mecz o V miejsce:
Błyskawica Warszawa – Olimp Ciechanów II 2:0
Mecz półfinałowe:
GKS Świercze – Rakovia Warszawa II 0:2
Rakovia Warszawa I – Świt Nowy Dwór Mazowiecki II 2:0
Mecz o III miejsce:
Świt Nowy Dwór Mazowiecki II – GKS Świercze 1:1 (karne 0:2)
FINAŁ:
Rakovia Warszawa I – Rakovia Warszawa II 3:1
Nagrody indywidualne:
Najlepszy Bramkarz: Adam Markuszewski (Rakovia Warszawa II)
Najlepszy Zawodnik: Jakub Niesłuchowski (GKS Świercze)
Król Strzelców: Dawid Skowera (Rakovia Warszawa I) – 11 bramek
Dyplomy i puchary otrzymało sześć najlepszych drużyn. Dodatkowo na
szyjach zawodników i trenerów pierwszych trzech drużyn zawisły pamiątkowe medale. Następnie statuetki, dyplomy i nagrody odebrali zawodnicy
wyróznieni indywidualnie. Wszystkie nagrody wręczył Prezes MLKS Żbik
Nasielsk, Marek Prusinowski – fundator nagród w tym turnieju oraz pomysłodawca i realizator cyklu turniejów halowych. Prezes podziękował
wszystkim drużynom za udział i sportową walkę oraz zaprosił na kolejne
imprezy piłkarskie, które będą odbywały się w Nasielsku.
Organizator, Prezes MLKS Żbik Nasielsk – Pan Marek Prusinowski, składa
serdeczne podziękowania trenerom Sokoła Nasielsk oraz Panu Marcinowi Banaszkiewiczowi i obsłudze Hali Sportowej w Nasielsku za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Natomiast w związku z zakończeniem cyklu turniejów halowych Prezes Żbika dziękuje w sposób
szczególny Burmistrzowi Nasielska – Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu
za przychylność i wsparcie.

24 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku odbył się powiatowy turniej dziewcząt w piłce
koszykowej. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny. Zespoły rywalizowały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Na boisku nie obyło
się bez wielu emocjonujących wydarzeń, aż do
ostatniego meczu nie było oczywiste to, kto zajmie pierwsze miejsce.
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku uzyskał
następujące wyniki:
ZSZ Nasielsk – LO Nasielsk 14:0
ZSZ Nasielsk – LO Nowy Dwór Mazowiecki 8:9
ZSZ Nasielsk – ZSP Pomiechówek 16:7
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSZ Nasielsk
2. LO Nowy Dwór Mazowiecki
3. ZSP Pomiechówek
4. LO Nasielsk
Najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica naszej szkoły – Natalia Kamińska.
Skład zwycięskiej drużyny: Justyna Rutkowska, Karolina Dłutowska, Natalia Kamińska, Dominika Kraszewska,
Klaudia Bednarska, Karolina Sawicka, Klaudia Tybuchowska, Sylwia Małkowska, Aleksandra Wiśniewska, Aleksandra Frąckiewicz, Żaneta Mikulska. Opiekun drużyny: Chrzanowski Mariusz.
Sandra Borzyńska
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Z ZSZ

Depresja papierosa
W roku szkolnym
2015/2016, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, Mariola Górska,
nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, wraz
z uczniami klasy 2LOAB –
Dominiką Kraszewską, Mateuszem Antoniewiczem oraz
uczennicą klasy 1TL – Julią
Górską przygotowali warsztaty profilaktyczne dla uczniów
naszej szkoły oraz okolicznych gimnazjów. Celem
tych warsztatów było propagowanie wiedzy na temat
szkodliwości palenia tytoniu
i skutków nałogu oraz na temat prowadzenia zdrowego
trybu życia.
Autorski, dostosowany do wymagań młodzieży program pt. „Depresja papierosa” ma za zadanie
przekazać ważne, niekiedy trudne
treści w sposób prosty i zrozumiały.
Staramy się poruszyć zagadnienia takie jak skutki palenia czy sposoby na
jego rzucenie, w formie interesującej
i przystępnej. Zależy nam szczególnie
na nawiązaniu współpracy z uczestnikami warsztatów, zintegrowaniu się
z nimi i zachęceniu do działania.
Zajęcia składające się z dwóch części trwają jedną godzinę lekcyjną.
Rozpoczynają się przywitaniem
młodzieży, zachętą do aktywnej

współpracy i pokazem krótkiego
przedstawienia teatralnego, z autorskim scenariuszem. Akcja rozgrywa
się w gabinecie psychoterapeuty,
specjalisty do spraw uzależnień – dr
Dominiki, którą odwiedził pogrążony w smutku pacjent – papieros.
Celem zabawnego dialogu niosącego poważne treści jest oswojenie
młodzieży z problemem i skłonienie
do swobodnej dyskusji.
W drugiej części warsztatów prowadzimy wykład z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnej, która
systematyzuje omawiane zagadnienia, takie jak: przyczyny szerzącego
się nałogu, substancje szkodliwe zawarte w papierosach, konsekwencje zdrowotne i sposoby uwolnienia
się od nałogu. Pod
koniec warsztatów
prowadzimy rozmowę z uczestnikami.
– To spotkanie było
ciekawe i miało
przystępną formę.
Myślę, że wszyscy
mieli szansę poznać wiele intere-

sujących faktów, spośród których
kilka było naprawdę szokujących,
ale wywarło to na nas, młodych ludziach, odpowiednie wrażenie: zniechęciło do palenia i zmobilizowało
do walki z tym problemem – mówi
Ala, uczennica gimnazjum, zapytana
o wrażenia po zakończonej lekcji.
Inni uczestnicy myślą podobnie,
o czym świadczą wyniki przeprowadzonej przez nas anonimowej
ankiety. 84% jej respondentów dowiedziało się czegoś nowego na temat przedstawionego nałogu i jego
skutków, 89% uczniów podobał się
sposób prowadzenia warsztatów,
a 4,97 to średnia ocena, jaką wystawili uczestnicy spotkania.
Z naszymi warsztatami odwiedziliśmy już gimnazja w Cieksynie,
Nasielsku i Starych Pieścirogach,
przeprowadziliśmy je również
w naszej szkole. Na początku kwietnia planujemy kolejne wizyty. Jesteśmy zadowoleni, że warsztaty
spotykają się z uznaniem i dobrymi
opiniami, zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli . Mamy nadzieję, że przyniosą oczekiwany skutek.
J.G
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W Zagrodzie Edukacyjnej u Kowalskich

Młodzież z 5 państw europejskich
na naukach w Winnikach
Grupa młodzieży z Portugalii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch,
a także z Polski gościła 17 marca br.
w gospodarstwie rolno-produkcyjnym państwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich w Winnikach. Młodzi ludzie do Polski przyjechali w ramach
młodzieżowej wymiany wielotematycznej Erasmus+. Gospodarzem
międzynarodowego spotkania w Polsce było LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.
gen. Józefa Bema z Warszawy.
Młodzież przyjechali do małej podnasielskiej wioski, aby poznać, jak funkcjonuje polskie rolnictwo, i przyjrzeć
się, jak jest produkowana zdrowa żywność.
Po drodze z Warszawy do Winnik
młodzi gościli też w gospodarstwie
Pawła Bieńkowskiego w Zapieckach,
specjalizującym się w tłoczeniu soków
z owoców i warzyw na zimno, oraz
w gospodarstwie Małgorzaty Kwiatkowskiej w Wólce Kikolskiej, gdzie
są produkowane wyroby wędliniarskie według starych metod i receptur.
Podobnie jak później u państwa Kowalskich poznawali tutaj proces wytwarzania zdrowej polskiej żywności
z surowców wytwarzanych we własnych gospodarstwach

Pobyt młodzieży we Winnikach miał
charakter konferencji. Oprócz tego,
co młodzi ludzie mogli obejrzeć,
mieli również możliwość wysłuchania dwóch wykładów. Dotyczyły one
powstających na Mazowszu wyrobów
kulinarnych tradycyjnych i regionalnych w aspekcie szans, jakie daje tego
rodzaju działalność dla rozwoju regionu i poszczególnych wsi.
W tej części spotkania uczestniczyli też: dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Radosław
Rybicki, wykładowca Krzysztof
Zaniewski, przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie i placówki regionalnej
w Poświętnem koło Płońska oraz kierownik powiatowej placówki MODR
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w Pomiechówku Albert Jaworski.
W trakcie spotkania państwo Kowalscy odebrali przyznany im certyfikat
„Zagroda Edukacyjna”.
Po zwiedzeniu gospodarstwa państwa
Kowalskich i wysłuchaniu wykładów
goście poznawali smaki regionalnych
produktów, degustując przygotowane
potrawy.
Swoje produkty zaprezentowali tu
również inni producenci z powiatów nowodworskiego i legionowskiego. Obok soków z Zapiecek,
wędlin z Woli Kikolskiej, śledzia
w oleju lnianym i wyrobów z mięsa świni złotnickiej białej, hodowanej
w gospodarstwie państwa Kowalskich, można było poznać i posmakować smakowite wyroby kuchni
„Rancza Aksamitka” Zbigniewa Aksamita z Gawłowa, smaki wołowiny produkcji Tomasza Rasińskiego
z Mogowa, ciast „lokalnych” Hanny
Batelkowskiej z Gawłowa, ciast i serów Doroty Kaczyńskiej z Wągrodna, wyrobów kuchni Koła Gospodyń
Wiejskich z Dosina, reprezentowanego przez Monikę Krajewską i Marzenę
Nowakowską, produktów gospodarstwa ekologicznego Marka Gozdalika
z Janowa (k. Zakroczymia) i ciast produkcji Wandy Kamińskiej z Winnicy.
Nasze lokalne produkty kulinarne bardzo smakowały gościom biorącym udział w spotkaniu. Znalazło
Z PARAFII NUNA
to odzwierciedlenie m.in. w pytaniach kierowanych do poszczególnych producentów.
Gospodarze przygotowali jeszKażdy na swój sposób może przeżywać Wielki Post, ważne jednak, by wyko- cze jedną niespodziankę. Marek
rzystać ten czas jak najlepiej. Taką właśnie okazję mieli parafianie z Nuny, którzy Jurkiewicz zaprosił młodych luw pierwszą sobotę marca br., pod kierownictwem ks. Tadeusza Jabłońskiego, wy- dzi do tańca przy polskich meruszyli w pielgrzymkę autokarową do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. lodiach i piosenkach. Młodzieży
Tam wierni, na mszy świętej koncelebrowanej, wraz z ks. proboszczem modlili nie trzeba było zbytnio do tego
się w intencji całej parafii o dobre przygotowanie się do przeżywania Triduum namawiać. Wystarczyły pierwsze rytmy melodii, aby zarówno
Paschalnego.
w namiocie, jak i przed nim tańW grupie pątników dużą część stanowiła młodzież i dzieci. Zwłaszcza dla nich
czono.
była to dobra okazja do poznania historii powstania Świątyni, której idea narodziła przed 215 laty i wiąże z Konstytucją 3 Maja, jako wyraz dziękczynienia za Na spotkaniu u państwa Kowalskich z młodzieżą biorącą udział
jej uchwalenie.
w programie Erasmus+ nie zaNiezwykłym przeżyciem dla pielgrzymów był też udział w Misterium Męki Pańbrakło również przedstawicieli
skiej w Ołtarzewie. Głównym wątkiem misterium była Tajemnica Miłosierdzia.
naszych władz samorządowych.
Spektakl ten wystawiony był przez kleryków pallotyńskiego Wyższego SemiPowiat nowodworski reprezennarium Duchownego w Ołtarzewie, którzy opracowali zarówno treść sztuki, jak
towała starosta Magdalena Bieri scenografię oraz stroje. W przedstawieniu tym bohaterowie w większości posłunacka, a naszą gminę burmistrz
gują się dosłownymi cytatami z Pisma Świętego, ale niekiedy autorzy spektaklu
Bogdan Ruszkowski.
włączają własne frazy. Jak wspomina pani Barbara, jedna z uczestniczek wyjazdu
– Obejrzenie tego pięknego spektaklu na długo zostanie w mojej pamięci. Za- Od pewnego czasu zdrowa żywsługą tego jest niezwykła gra aktorów i specyficznie brzmiąca muzyka. Całość ność staje się wizytówką naszej
gminy i naszego powiatu i jest
powoduje, że historię życia, męki i śmierci Chrystusa bardziej się rozumie.
coraz bardziej znana nie tylko
Okazuje się, że dla wielu pątników ta forma przeżywania Wielkiego Postu będzie
w Polsce, ale również w wielu
pomocna w refleksji nad przemianą duchową i zapewne stanie się inspiracją do
krajach Europy.
pochylenia się nad swoim życiem religijnym.
andrzej zawadzki
af.

WETERYNARZ RADZI

DIROFILARIOZA

– nowy niebezpieczny pasożyt
Właściciele psów przyzwyczaili się już do konieczności zabezpieczania
swoich pupili przed kleszczami. O odkleszczowej babeszjozie napisano
już wiele, tym razem chciałabym zwrócić uwagę na nowy, zupełnie niedoceniany problem pasożytniczy, a mianowicie dirofilariozę.
Dirofilaria jest pasożytem niebezpiecznym zarówno dla psów czy kotów, jak i dla człowieka. Jest przenoszona przez komary i jeszcze kilka lat temu była uważana za chorobę egzotyczną, typową dla krajów
południowych. Dziś szacuje się, że około 25% psów na Mazowszu jest
nosicielami tego pasożyta. Nie wszystkie z nich wykazują objawy chorobowe, czasem te objawy nie manifestują się wyraźnie. Dlatego diagnostyka dirofilariozy wciąż jeszcze jest problematyczna, a choroba
często pozostaje nieleczona i nierozpoznawalna.
Dirofilaria to mały robaczek żyjący w tkance podskórnej, naczyniach
krwionośnych, płucach i sercu. Jego ostateczna lokalizacja zależy od
gatunku pasożyta. Najczęściej spotykanym gatunkiem na Mazowszu jest
Dirofilaria repens. Dorosłe osobniki mają od 5–7 cm (samce) do 10–17
cm (samice) długości. W czasie żerowania komar przekazuje zwierzęciu formy rozwojowe pasożyta. Te migrują do tkanki podskórnej i tam
osiągają dojrzałość. Taka dorosła Dirofilaria potrafi przeżyć od 5 do 7 lat,
produkując w tym czasie olbrzymią ilość larw potomnych. Uwalniane są
one do naczyń krwionośnych, a następnie wraz z ugryzieniem komara są przenoszone do kolejnego osobnika. W ten sposób pasożyt rozprzestrzenia się wśród zwierząt, stanowiąc też potencjalne zagrożenie
dla człowieka. Koty są o 80% bardziej odporne na zarażenie dirofilariozą
z racji tego, że znacznie rzadziej są atakowane przez komary – głównych
przenosicieli pasożyta.
U niektórych zakażonych zwierząt dorosłe osobniki Dirofilaria można
spotkać wewnątrz guzowatych zmian zlokalizowanych w skórze. Czasem pasożyt stwierdzany jest w obrębie gałki ocznej. Z pozoru takie
zmiany w gałce ocznej wyglądają jak nastrzykane pogrubiałe naczynka
spojówki, jednak po rozcięciu takiej zmiany ukazują się dorosłe, cienkie
jak niteczka osobniki Dirofilaria.
Część zwierząt będących nosicielami pasożyta nie daje silnie
wyrażonych klinicznych objawów. Czasem pojawia się świąd, rumień
i wspomniane guzki na skórze, w których mogą się znajdować pasożyty.
Niekiedy infekcji towarzyszą duszności, zapalenie płuc czy nadciśnienie
krwi, co ma związek m.in. z krążącymi w krwiobiegu pasożytami. Ze
względu na powszechność pasożyta każdy pacjent przyprowadzany do
gabinetu z powodu pojawiających się problemów skórnych, duszności,
kaszlu powinien być badany pod kątem zarażenia pasożytem Dirofilaria. Najprostszym badaniem pozwalającym stwierdzić jego obecność
jest badanie krwi. Larwy Dirofilaria widać w wykonanym rozmazie krwi.
Podczas oglądania pod mikroskopem świeżo pobranej kropli krwi udaje się czasem zaobserwować żywe, ruszające się w olbrzymim tempie
nitkowate pasożyty. W przypadku Dirofilaria imitis – gatunku żyjącego głównie w dużych naczyniach krwionośnych i sercu – przydatny
okazuje się specjalny test płytkowy, wykrywający gotowe przeciwciała.

Wilanów i Ołtarzew

Leczenie dirofilariozy wymaga od właściciela systematycznej współpracy z lekarzem. Jak w przypadku każdej z chorób przewlekłych, w trakcie
leczenia zdarzają się powikłania, które w tym przypadku są związane
przede wszystkim z ryzykiem mechanicznego działania larw, a także
z ogólnym odczynem zapalnym ze strony zaatakowanego organizmu.
Istotne znaczenie ma profilaktyka, dzięki której eliminujemy ryzyko zakażenia. Na rynku dostępnych jest coraz więcej preparatów zabezpieczających nasze zwierzęta przed zakażeniem. Warto o nich pamiętać
przed zbliżającym się sezonem komarowym.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące opieki nad Waszymi pupilami lub istnieją jakieś tematy, które szczególnie Was interesują, zapraszam
do zadawania pytań.
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SPORT SZKOLNY

BRYDŻ

DRUŻYNOWE ZAWODY
W TENISA STOŁOWEGO

Wyniki turnieju „piątego”,
04.03.2016 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof
Michnowski 		
74pkt(58,73%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
				
71 pkt (56,35%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
				
68pkt(53,97%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof
Morawiecki 			
61 pkt (48,41%)
5. Zbigniew Michalski – Piotr Turek		
				
59pkt(46,82%)
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski
				
58pkt(46,03%)
7. Jacek Jeżółkowski – Jerzy Krzemiński
				
58pkt(46,03%)
8. Józef Dobrowolski – Krzysztof Brzuzy
				
55pkt(43,65%)

W piątek, 26 lutego 2016 r. w nasielskiej hali sportowej odbył się turniej
drużynowy w tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.
Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto zawody. Poniżej przedstawiono
wyniki poszczególnych pojedynków.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Kategoria chłopców
SP Nasielsk – SP Popowo Borowe			
2:3
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe		
3:2
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk			
1:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce		
SP Nasielsk (Iwanow Aleks, Gogolewski Sebastian,
Konerberger Bartosz, Łępicki Igor)
II miejsce
SP Popowo Borowe
III miejsce
SP Stare Pieścirogi

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI
„GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski		
Krzysztof Michnowski		
3-4. Janusz Muzal			
Janusz Wydra			
5-6. Kazimierz Kowalski		
Krzysztof Morawiecki		
7-8. Mariusz Figurski			
Robert Truszkowski		
9-10. Piotr Kowalski			
Grzegorz Nowiński		

35 pkt
35 pkt
33 pkt
33 pkt
28 pkt
28 pkt
27 pkt
27 pkt
18 pkt
18 pkt

PK
Kategoria dziewcząt
SP Nasielsk – SP Popowo Borowe			
0:3
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe		
3:2
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk			
3:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce		
SP Stare Pieścirogi (Choroś Julia, Stępnowska Angelika)
II miejsce
SP Popowo Borowe
III miejsce
SP Nasielsk
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Kategoria dziewcząt
ZS 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk		
2:3
ZS 2 Pieścirogi – PG 1 Nasielsk		
3:2
ZS 2 Pieścirogi – ZSO Nasielsk		
1:3
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk		
3:2
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk		
3:0
ZS 2 Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn		
3:1
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZSO Nasielsk (Grzymkowska Natalia, Mielczarska Natalia, Nowakowska Patrycja)
II miejsce
ZS 2 Stare Pieścirogi
III miejsce
ZS 3 Cieksyn
IV miejsce
PG 1 Nasielsk
Kategoria chłopców
ZS 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk		
0:3
ZS 2 Pieścirogi – PG 1 Nasielsk		
3:0
ZS 2 Pieścirogi – ZSO Nasielsk		
0:3
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk		
3:2
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk		
3:0
ZS 2 Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn		
3:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZSO Nasielsk (Chyliński Aleksander, Jóźwiak Jakub)
II miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi
III miejsce ZS 3 Cieksyn
IV miejsce PG 1 Nasielsk
Po zakończeniu zawodów drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy
oraz puchary.

SPORT SZKOLNY

PIŁKA RĘCZNA – ZAWODY GMINNE
W czwartek, 10 marca 2016 r. w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbyły się gminne zawody piłki ręcznej dziewcząt oraz chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych. Udział w turnieju wzięły
reprezentacje wszystkich szkół z terenu gminy Nasielsk: Gimnazjum nr 2 ze Starych Pieścirogów, Gimnazjum
nr 3 z Cieksyna, Gimnazjum przy ZSO w Nasielsku oraz gospodarze z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Nasielska.
Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt
PG 2 Stare Pieścirogi – Cieksyn		
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk		
ZSO Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi		
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 1 Nasielsk			
II miejsce
PG 3 Cieksyn		
III miejsce
PG 2 Stare Pieścirogi
IV miejsce ZSO Nasielsk			

0:2
2:6
2:4

PG 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk		
PG 1 Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi 		
ZSO Nasielsk – PG 3 Cieksyn		

0:6
2:2
2:3

5 punktów
4 punkty
3 punkty
0 punktów

Kategoria chłopców
PG 2 Stare Pieścirogi – Cieksyn		
4:3
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk		
1:7
ZSO Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi		
4:4
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce		
PG 1 Nasielsk			
II miejsce
PG 2 Stare Pieścirogi		
III miejsce
ZSO Nasielsk			
IV miejsce
PG 3 Cieksyn			

PG 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk		
PG 1 Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi		
ZSO Nasielsk – PG 3 Cieksyn		
6 punktów
3 punkty
3 punkty
0 punktów

1:6
3:1
3:2
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
30 marca-3 kwietnia godz. 15.00

Zwierzogród 3D (dubbing)

Animacja,przygodowy;USA;Czas trwania:1 godz.48 min.

Nick Bajer – żyjący z drobnych przekrętów
szczwany lis, i Judy Hops – pierwszy w historii
królik zatrudniony w policji, łączą siły, by rozwiązać pewną kryminalną zagadkę.
30 marca-3 kwietnia godz. 17.00

Gęsia skórka 2D

Horror, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania: 1
godz. 43 min.

Zacha i Hannę łączy tajemnicza więź. Gdy chłopak poznaje ojca dziewczyny, który jest pisarzem, uwalnia potwory pochodzące z jego
książki.
30 marca-3 kwietnia godz. 19.00

Pokój

Dramat; Irlandia, Kanada; Czas trwania: 1 godz. 58 min.

Pięcioletni Jack od urodzenia mieszka z mamą
w niewielkim pomieszczeniu, które nazywają
pokojem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że
istnieje świat na zewnątrz.
6-10 kwietnia godz. 15.00

Robinson Crusoe 3D
(dubbing)

Animacja, przygodowy; Belgia, Francja; Czas trwania:
1 godz. 30 min.

Wesoła papuga jest duszą zwierzęcego towarzystwa zamieszkującego bezludną wyspę. Wśród
najbliższych przyjaciół ptaka-gaduły są: kameleon, tapirzyca, wiekowa koza, dwa pangoliny,
jeżozwierz i samica zimorodka, w której nasz
bohater skrycie się podkochuje. Ale papuga ma
już dość kąpieli w oceanie i suszenia piór na złocistym piasku egzotycznej plaży. Pragnie zobaczyć świat!
6-7; 9-10 kwietnia godz. 17.00

Bogowie Egiptu 2D
(dubbing)

Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 2 godz. 8 min.

HOROSKOP

Baran 21.03.-19.04.
Znowu zaczniesz działać, cieszyć się i pozwalać sobie na małe szaleństwa. Postaraj
się jednak realnie oceniać swoje możliwości.
Liczne kontakty towarzyskie będą sprzyjać
nawiązywaniu nowych znajomości.
Byk 20.04.- 20.05.
W pracy drobne sukcesy i małe zwycięstwa
pozwolą Ci nabrać tak ważnej dla Ciebie
pewności siebie. W uczuciach można zakochać się na zawołanie, ale przed Tobą miłosne przygody i flirty.
Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym masz wiele trosk, ale
uda Ci się wszelkie problemy powolutku rozwiązać. W życiu osobistym możesz przeżywać prawdziwe burze namiętności, obok
słodkiej idylli będą też pioruny.
Rak 22.06.- 22.07.
Nie grozi Ci stagnacja ani nuda. Czeka Cię mnóstwo ciekawych spotkań.
Możesz liczyć na bardzo dużo sympatii i życzliwości ze strony najbliższego
otoczenia.
Lew 23.07.- 22.08.
W pracy nie zapominaj o zachowaniu dozy
cierpliwości i uwagi w działaniu. Pogodą ducha
i optymizmem będziesz przyciągać do siebie
ludzi, w tym oczywiście też płeć przeciwną.
Panna 23.08.- 22.09.
Przed Tobą czas skutecznych rozwiązań. Załatwisz wszystkie swoje sprawy w urzędach,
bankach i sądach. Będziesz teraz osobą niezwykle towarzyską i dowcipną oraz pełną
fantazji.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższych dniach trafią Ci się liczne okazje, by pomnożyć swoje pieniądze. Dzięki
opłacalnym inwestycjom pozbędziesz się
na dłuższy czas trosk materialnych. Samotne
Wagi będą mieć powodzenie.
Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym dadzą o sobie znać skutki
pracy. Mimo to nie możesz spocząć na laurach.
Choć meta już blisko, to ostatnie kroki bywają
najtrudniejsze. Podejmiesz teraz decyzję o kontynuowaniu niektórych znajomości.
Strzelec 22.11.- 21.12.
W najbliższym czasie opanują Cię zmienne i raczej wojownicze nastroje. Nie przegapisz żadnej okazji do kłótni, zarówno
w pracy, jak i w życiu osobistym.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Masz szansę na błyskotliwe sukcesy zawodowe i powodzenie w interesach. W uczuciach zapragniesz odmiany, nowych doznań
i wzruszeń. Całkiem możliwe, że wszystkiego
tego doświadczysz ze swoim partnerem.
Wodnik 20.01.- 18.02.
Ogólnie los zdaje się Ci sprzyjać. Wykorzystaj tę sytuację i staraj się osiągnąć jak najwięcej. Samotne Wodniki może dopaść
miłość od pierwszego wejrzenia, fascynacja lub zauroczenie.
Ryby 19.02.- 20.03.
Wciąż brakuje Ci czasu. Jeszcze kilka najbliższych dni upłynie Ci w takim klimacie,
a później, za sprawą paru niespodziewanych
wydarzeń, życie nabierze blasku.

Set, bezwzględny bóg ciemności, siłą i podstępem przejmuje egipski tron. Faraon ginie, kapłani
są bezsilni, a zwykli ludzie stają się niewolnikami.
Tylko garstka buntowników stawia czoła uzurpatorowi, by ocalić imperium. Na ich czele staje
bohaterski śmiertelnik Bek, który z pomocą potężnego i miłosiernego boga Horusa wyrusza
w zaświaty i do samych niebios, by tam odnaleźć i pokonać Seta i jego hordy. Tak rozpoczyna
się pełna niezwykłych przygód, magii i poświęceń krucjata śmiertelnika i boga w obronie naszego świata.
6-7; 9-10 kwietnia godz. 19.30

Deadpool

Akcja, sci-fi; Kanada, USA; Czas trwania: 1 godz. 48 min.

Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje
poddany niebezpiecznemu eksperymentowi.
Niebawem uwalnia swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył jego życie.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
PSYCHOTECHNIKA – badania psychotechniczne kierowców i operatorów.
Nasielsk. Tel. 665 762 111.
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji.
Tel. 515 462 377.
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500
138 106
Naprawa motorowerów, skuter, quad,
cross. Tel. 535 487 438.
Sprzedam działki budowlane uzbrojone
w Nasielsku przy ul. Kolejowej. Tel. 693
782 447.
Biuro matrymonialne, telefonicznie.
Tel. 739 211 255, 505 950 377.
Szamba betonowe, oczyszczalnie.
Tel. 515 373 550.
Zatrudnię od zaraz osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności do sprzątania
biur i terenu zewnętrznego w Kazuniu
Nowym. Umowa o pracę. Kontakt: 510013-020.
Meble na wymiar. Tel. 667 569 562.
Instalacje elektryczne, wykończenia
wnętrz. Tel. 667 569 562.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 512
135 159.
Stolarza zatrudnię. Tel. 602 219 556.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.Tel. 889
307 122.
Wynajmę kawalerkę w Nasielsku dla
1 lub 2 osób. Tel. 601 187 504.
Sprzedam lędźwian siewny. Tel. 505
618195.
Sprzedam ziemię 3,6 ha - Wiktorowo.
Tel. 23 69 35 314.
Pilnie sprzedam 86,5 m2 lub zamienię na
mniejsze. Tel. 506 413 569.
Inseminacja bydła i trzody. Tel. 695 377
452.
Siew punktowy buraków i kukurydzy.
Siew bezorkowy. Tel. 507 113 478.
Balustrady, bramy, przęsła, budowa
ogrodzeń również ze sztachet. Tel. 607
687 306.
Sprzedam działkę budowlaną,uzbrojoną.
Tel. 784 528 758.
Zatrudnię kosmetyczkę. Nasielsk.
Tel. 505 778 542.
Sprzedam halę 1470 m2, plac 3300 m2 –
cena 100 tys. zł. Tel. 514 972 973.
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam/wydzierżawię działkę budowlaną ok. 2000 m2 w Nasielsku.
Tel. 728 812 375
Restauracja Stary Młyn zatrudni osobę na
stanowisko KUCHARZ.Tel. 601 885 965.
Zatrudnię fryzjerkę – Nowy Dwór Maz.
Tel. 691 553 551.
Zatrudnię doAgencji największego Banku
w Polsce,osobę posiadającą doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych.
CV proszę kierować na: kalinowskasylwia@interia.eu
Kama – usługi brukarskie. Tel. 507 024
590.
Z małych piesków do odebrania.Tel. 600
717 722.
Sprzedam śrutownik bijakowy H113/5.
Tel. 604 996 848.
Kupie szklarniowe rury centralnego ogrzewania. Tel. 513 746 492.
Zatrudnię kierowcę - firanka, praca kraj.
Tel. 604 142 990.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
3000 m2, 3 km od Nasielska (Jackowo
Włościańskie). Cena 15 zł/m2 – do małej
negocjacji. Tel. 600 721 077.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam mieszkanie – tanio! Nasielsk,
ul. Starzyńskiego (45 m2). Tel. 514 986
333.
Wynajmę mieszkanie – dobra lokalizacja.
Tel. 696 252 393.
Korepetycje z matematyki.Tanio.Tel. 798
714 084.
Przyjmę do pracy przy dociepleniach.
Tel. 519 192 396.
Usługi elektryczne odA do Z. 15 zł/punkt.
Tel. 534 011 229.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21

ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny,
dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność
w Nasielsku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 20
o powierzchni użytkowej 61,88 m2.

Cena wywoławcza: 115 800 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 20. W budynku znajdują się
instalacje: wod.-kan, prąd, TV.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21, dnia 15 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr:
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia
15 kwietnia 2016 roku do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt. 7.00 - 15.00).

Złóż zeznanie
podatkowe
Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2015
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna)
zgodnie z poniższym harmonogramem.

01.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
08.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
12.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
15.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
19.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
22.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00
26.04.2016 r. (wtorek) – 8.00 – 11.00
29.04.2016 r. (piątek) – 9.00 – 11.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 4 marca br. urna
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkie informacje na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel.: 23 691-24-35.

„PPHU ZADRA” zatrudni

pracowników magazynowych
Zakres obowiązków:
– przyjmowanie towaru do magazynu
– wydawanie towaru z magazynu
– segregacja opakowań drewnianych – palet DHP oraz EURO
Gwarantujemy:
– umowę o prace
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia
– stałe godziny pracy
– jedna zmiana

Lokalizacja: Poniaty Wielkie 12
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres marketing@zadra.pl
lub kontakt telefoniczny 660 730 150.

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę
o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

INFORMACJA
O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774
z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemcy, dot. lokalu nr 12 przy ul. Starzyńskiego 4 A w Nasielsku
- ZPN.7125.10.4.2015.2016.AS
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 25 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Pierwsza przeszkoda wzięta – Żbik pokonał Wkrę
19 marca wznowiono, po zimowej
przerwie, rozgrywki piłkarskie. Rozpoczęła się runda rewanżowa sezonu
2015/2016. To bardzo ważny czas dla
naszego Żbika, ponieważ już dawno
nie zajmował on tak odległego miejsca w tabeli po pierwszej, a nawet
i drugiej części sezonu rozgrywkowego.
Miejsce 12. to dolna część tabeli, tak
zwana strefa spadkowa. Strefa ta może
się znacznie rozszerzyć, ponieważ
trwająca od pewnego czasu reorganizacja systemu rozgrywek schodzi na
coraz niższy szczebel i zbliża się do ligi,
w której gra Żbik. Ma to coraz większy
wpływ na liczbę spadających drużyn
z ligi wyższej. To sprawia, że drużyn
spadających z naszej grupy może być
więcej, niż wynika to z regulaminu
rozgrywek. Kilka lat temu Żbik przeżył
już taką sytuację i dość
pechowo znalazł się
w lidze okręgowej.
Wtedy likwidowano
V ligę.
Biorąc pod uwagę
powyższe fakty, Zarząd Klubu podjął poważne działania, aby
sytuację ustabilizować i zapobiec nieszczęściu, jakim byłby
spadek. O tym informowaliśmy naszych
czytelników w poprzednim numerze „Życia Nasielska”. Pierwszą oznaką
tych zmian było zatrudnienie nowego
trenera. Stało się to w momencie, gdy
Żbik był prawie na samym dnie ligowej tabeli. W pierwszej części rundy
jesiennej Żbik przegrywał mecz za
meczem: w ośmiu spotkaniach zdobył zaledwie 5 punktów. Po zmianie
trenera sytuacja prawie natychmiast
się zmieniła. W drugiej części rundy
jesiennej Żbik zdobył dwa razy więcej
punktów niż w jej pierwszej części.
Drugim posunięciem Zarządu były
przeprowadzenie rozmów z zawodnikami i trenerem. Postawiono przed
nimi zadania. Pierwszym z nich było
zajęcie przez drużynę na koniec rozgrywek minimum miejsca w pierwszej siódemce. Jest to trudne, ale, jak
zgodnie stwierdzono, możliwe do
wykonania. To dałoby drużynie czas
na spokojne przygotowanie się do
nowego sezonu, na który wyznaczono kolejne zadanie. To awans do IV ligi.
Do pierwszego meczu w rundzie
wiosennej przystępowano z dużym
niepokojem. Solidne przygotowania w okresie przerwy zimowej kazały w przyszłość patrzeć z nadzieją.
Mecze kontrole nie dawały pełnej
odpowiedzi co do formy drużyny,
ale wszystko wyglądało obiecująco.
Prawdziwym testem Żbika miał być
jego pierwszy mecz rundy wiosennej.
Przeciwnik był wymagający. To Wkra
Żuromin. Drużyna ta jeszcze w poprzednim sezonie grała w IV lidze. Po
spadku podjęła działania, aby do tej ligi
powrócić. Żurominianie byli pierwszym przeciwnikiem Żbika w rundzie
jesiennej. Mecz odbył się w Nasielsku,
zwyciężyli goście 1:0. Nasi przeciwnicy, podobnie jak nasielska drużyna,
ostro pracowali w okresie przerwy
zimowej. Ich atutem w meczu „rewanżowym” był dodatkowo wła-

sny stadion, z płytą boiska dłuższą od
płyty naszego boiska i szerszą od niej
o 8 metrów. Wszystko przemawiało
więc na korzyść gospodarzy.
Drużyny rozpoczęły spotkanie z wielkim animuszem. W ciągu pierwszych
czterech minut stworzyły aż cztery
doskonałe okazje na strzelenie bramki,
w tym trzy z nich stworzyli gospodarze. Jednak ich napastnicy wszystkie te
trzy okazję zmarnowali, podobnie jak
nasi piłkarze. Przeciwnicy najbardziej
pilnowali Marka Osińskiego. Jego akcje przerywano szybko i zdecydowanie, wręcz brutalnie.
Po pięciu minutach gra się wyrównała. Lekką przewagę zyskali nawet nasi
zawodnicy. Około dziesiątej minuty ładną akcję przeprowadził Sławomir Stańczak i sprytnym uderzeniem

pokonał doświadczonego, mocno
dojrzałego (44 lata) bramkarza gospodarzy Marka Koczota.
W pierwszej części spotkania naszym
piłkarzom nie było łatwo grać. Dodatkowym przeciwnikiem był bowiem
silny i zimny wiatr. W tej części stracili
wskutek tego wiele sił i chyba dlatego w drugiej części byli mniej aktywni. Nie pomagała im nawet siła wiatru,
która tym razem była ich sprzymierzeńcem. Gospodarze, grając teraz
pod wiatr, także mieli wiele kłopotów
z organizacją gry i dokładnym rozgryR
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waniem piłki. Ta część, podobnie
jak pierwsza, była również wyrównana.
Do ciekawej sytuacji doszło
w ostatniej minucie meczu, kiedy sędzia, po doliczeniu kilku
minut, powiadomił zawodników,
że pozostało jeszcze pół minuty
efektywnej gry. W tym czasie gospodarze mieli wykonywać rzut
wolny tuż spoza linii oznaczającej
16. metr przed naszą bramką.
Pod bramkę Żbika pobiegł nawet bramkarz gospodarzy, licząc,
że może uda mu się uratować
chociaż jeden punkt. Stało się
jednak inaczej. Piłka trafiła pod nogi
jednego z naszych zawodników,
a ten wybił piłkę mocno na środek
pola. Tu pierwszy przy niej był nasz
zawodnik, a bramka Wkry była pusta.
Niestety, nie zdążył
jej celnie uderzyć,
ponieważ został powalony przez zawo d n i k a W k r y.
Sędzia przerwał grę,
ukarał piłkarza Wkry
kartką. Bramkarz
wrócił na bramkę.
Tuż po rozpoczęciu
gry przez naszych
zawodników sędzia
odgwizdał koniec
meczu. Dla Żbika było ważne to, że
z trudnego boiska w Żurominie wywiózł wszystkie 3 punkty.
Najbliższy mecz nasi piłkarze rozegrają u siebie, a przeciwnikiem
będzie drużyna Żaka Szreńsk. Zapowiadają się kolejne 3 punkty.
Żadnego przeciwnika nie należy
jednak lekceważyć. Jesienią Żbik
w wyjazdowym meczu zremisował z tą drużyną. Mecz odbędzie się
w piątek (Wielki Piątek) o godz. 15.
andrzej zawadzki
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