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Przed nami kilka bardzo nerwo-
w ych miesięcy w nasie lsk ich 
szkołach. Rząd postawił przed sa-
morządami trudne zadanie prze-
prowadzenia reformy oświatowej 
przywracającej ośmioklasową 
szkołę podstawową i likwidują-
cą gimnazja, a od wprowadzenia 
poprzedniej w tym roku minie 18 
lat. Jej koszty, również niefinan-
sowe, poniosą przede wszystkim 
dzieci, rodzice, a w dużej mierze 
i samorządy. 
N a s i e l s k i e  wł a d z e  d o  re fo r-
my przygotowywały się od kil-
ku miesięcy, jednak do ostatniej 
chwili, czyli do momentu podpi-
sania ustawy przez Prezydenta RP 
(9 stycznia br.), nie było wiadomo, 
czy faktycznie wejdzie ona w ży-
cie. 
O i le w szkołach wiejsk ich na 
terenie naszej gminy reforma 
oświatowa nie stwarza proble-
mów, o tyle w szkołach znajdują-
cych się na terenie miasta powrót 
do historycznego podziału na 
dwie szkoły podstawowe: „jedyn-
kę” z siedzibą w budynku gimna-
zjum i „dwójkę” w obecnej szkole 
podstawowej, budzi ogromne 
emocje.
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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. 23 691–22–20

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

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. 23 693–30–67

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
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)

Z UM

Odbiór odpadów  
w okresie zimowym 
Informujemy, że w okresie zimowym odpady mokre muszą być przetrzy-
mywane w workach, a następnie wkładane do kosza. Zapobiegnie to przy-
marznięciu odpadów. Dodatkowo informujemy, iż odpady przymarznięte 
do pojemnika nie zostaną odebrane.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

OBRADOWAŁA RADA

Krótka sesja Rady Miejskiej
XXXI sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 19 styczna, została 
zwołana na wniosek burmistrza Bogdana Ruszkowskiego. W porządku obrad 
znalazło się tylko kilka punktów. 
W sesji udział wzięło czternastu radnych – nieobecny był jedynie radny Ma-
rek Ostaszewski. Z przyczyn osobistych udziału nie brał także burmistrz Rusz-
kowski.
Na początku sesji Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska zgłosiła wy-
cofanie z porządku obrad projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą. Doku-
ment, ze względu na trwające konsultacje z rodzicami, nie został jeszcze przy-
gotowany i podjęty zostanie na następnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Do 
porządku obrad wprowadzono natomiast projekt uchwały o wyrażeniu zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Radny Roman Jaskulski miał jednak zastrzeżenia, że w porządku obrad nie zna-
lazł się punkt „Wolne wnioski i zapytania”. Przewodniczący Jerzy Lubieniecki 
stwierdził tylko, że ten punkt, podobnie jak inne, będą w planie następnej sesji.
Następnie radni zajęli się podejmowaniem uchwał. Pierwsza dotyczyła nie-

uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa na działkach w rejo-
nie ulic Dębowa, Płońska, Kościuszki i wsi Kosewo. Uchwała została podjęta 
większością głosów.
Druga uchwała dotyczyła zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Ko-
mitetu Rewitalizacji. Będą one zgodne z regulaminem Komitetu, który zosta-
nie powołany w ciągu trzech miesięcy od podjęcia przez radnych uchwały. 
Radni przyjęli uchwałę przy trzech głosach wstrzymujących.
Na koniec radni zajęli się uchwałą włączoną do porządku obrad dotyczą-
cą wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Po-
rozumienie określa zasady współpracy w zakresie realizacji obowiązku 
szkolnego przez dzieci zamieszkałe w miejscowościach Gawłowo, Gawłó-
wek, Nowosiółki, Aleksandria, Tomaszewo, Zakobiel, Popielrzyn-Dolny na-
leżących terytorialnie do gminy Nowe Miasto oraz włączenia ich z dniem  
1 września 2017 roku do obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Cieksynie oraz Publicznego Gimnazjum im. Marii Kwit w Cieksynie. Podob-
ną uchwałę podejmą radni gminy Nowe Miasto i wówczas przygotowane bę-
dzie porozumienie. Obecnie z gminy tej do szkoły w Cieksynie uczęszcza 62 
uczniów. Po jednogłośnym podjęciu uchwały obrady XXXI sesji Rady Miej-
skiej zostały zakończone.

Michał B.

Z UM

Zmiany w ustawie  
o ochronie przyrody
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że 
w związku ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2143) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach sta-
nowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto zezwolenie nie jest wymagane również na usunięcie:

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie-
użytkowanych do użytkowania rolniczego;

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 
m2;

• krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatun-
ków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogo-
wym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz na terenach zieleni;

• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 - 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,  
 klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz  
 platanu klonolistnego,

 - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Więcej informacji w pełnym tekście ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2249) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1.

Dodatkowo należy pamiętać o prawidłowo wykonywanych zabiegach 
w obrębie korony drzew. Mówi o tym art. 87a ustawy o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2143):

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w ob-
rębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów 
krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi 
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

• usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

• utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

• wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki 
drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która roz-
winęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony 
w pkt. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która roz-
winęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony 
w pkt. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Przepisu pkt. 2 nie stosuje się do drzew, na których usunięcie nie jest 
wymagane zezwolenie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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R E K L A M A

OŚWIATA

Trudny wybór
Przed nami kilka bardzo nerwowych 
miesięcy w nasielskich szkołach. 
Rząd postawił przed samorządami 
trudne zadanie przeprowadzenia 
reformy oświatowej przywracają-
cej ośmioklasową szkołę podsta-
wową i likwidującą gimnazja, a od 
wprowadzenia poprzedniej w tym 
roku minie 18 lat. Jej koszty, rów-
nież niefinansowe, poniosą przede 
wszystkim dzieci, rodzice, a w dużej 
mierze i samorządy. 
Nasielskie władze do reformy przy-
gotowywały się od kilku miesięcy, 
jednak do ostatniej chwili, czyli do 
momentu podpisania ustawy przez 
Prezydenta RP (9 stycznia br.), nie 
było wiadomo, czy faktycznie wej-
dzie ona w życie. 
O ile w szkołach wiejskich na tere-
nie naszej gminy reforma oświato-
wa nie stwarza problemów, o tyle 
w szkołach znajdujących się na tere-
nie miasta powrót do historycznego 
podziału na dwie szkoły podstawo-
we: „jedynkę” z siedzibą w budyn-
ku gimnazjum i „dwójkę” w obecnej 
szkole podstawowej, budzi ogrom-
ne emocje.

Spotkania z rodzicami
Zebranie rodziców z dyrekcją i radą 
pedagogiczną Szkoły Podstawo-
wej w Nasielsku, na których poru-
szano problem stworzenia dwóch 
szkół podstawowych w mieście, 
odbyło się 9 stycznia. Kolejne, już 
z udziałem Bogdana Ruszkowskie-
go – burmistrza Nasielska, Katarzy-
ny Świderskiej – wiceburmistrz oraz 
Hanny Pietrzak – dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych odbyło się 
w piątek 13 stycznia. Poza rodzicami 
przybyli na nie również nauczycie-
le szkoły podstawowej oraz gimna-
zjum. 
– Reforma oświaty jest dużym wy-
zwaniem organizacyjnym i finan-
sowym dla samorządów i należy 
ją wykonać jak najbardziej bezbo-
leśnie dla dzieci. Docelowo wróci-

my do starych obwodów, które były 
kiedyś (przed reformą z 1999 roku 
– przyp. red.). Jesteśmy po rozmo-
wach z dyrekcją gimnazjum i szkoły 
podstawowej. Jesteśmy zgodni, że 
klasy w okresie przejściowym na-
leży przenosić w całości, żeby nie 
dzielić. Dlatego przygotowaliśmy 
dwa warianty tego procesu – mó-
wił burmistrz Nasielska.

Który wariant lepszy?
– Priorytetem tej reformy jest 
oczywiście dziecko. Staraliśmy się 
znaleźć takie rozwiązanie, w któ-

rym udałoby się pogodzić dobro 
i bezpieczeństwo dziecka, zagwa-
rantować pracę nauczycielom 
i utrzymać dwa budynki. Wszystko, 
co nowe, budzi obawy i niepokój, 
ale chcemy też wysłuchać państwa 
opinii na ten temat – dodała wice-
burmistrz Katarzyna Świderska.
Oba warianty zostały przedstawio-
ne rodzicom, choć jak podkre-
ślali przedstawiciele samorządu, 
w trakcie prac pojawiały się inne 
opcje podziału. Zapowiedziano już, 
że „zerówki” nie będą tworzone 
w przedszkolu, a w szkołach pod-
stawowych.
W pierwszym wariancie podziału 
od 1 września 2017 r. żadna z obec-
nie istniejących w nasielskiej szkole 
podstawowej klas nie byłaby po-
dzielona. Jedynie pierwsze klasy zo-
stałyby utworzone według nowych 
obwodów szkolnych. 
Do nowo utworzonej szkoły pod-
stawowej przy ul. Staszica trafiłyby 
klasy pierwsze i wszystkie siódme 
(obecne klasy szóste). Byłyby tam 
również drugie i trzecie klasy gim-
nazjum. Natomiast w obecnej szkole 
podstawowej funkcjonowałyby kla-
sy od pierwszej do szóstej. 
Liczba „zerówek” i pierwszych klas 
będzie uzależniona od wyboru 
przez rodziców określonych pla-
cówek edukacyjnych, w tym także 
niepublicznych przedszkoli i niepu-
blicznej szkoły podstawowej. 
Według szacunkowych wyliczeń 
liczba uczniów w gimnazjum wzro-
słaby z 448 osób w roku szkolnym 
2017/18 do 519 osób w kolejnym 
roku, a następnie spadłaby do 451 
osób w roku szkolnym 2019/20. 
Analogicznie w tym samym okresie 
spadałaby liczba uczniów w szkole 
podstawowej („dwójce”) z 683 osób 
do 645 w drugim roku reformy i do 
597 osób w trzecim roku reformy.
W drugim omawianym wariancie 
w szkole przy ul Staszica byłyby 

pierwsze i czwarte klasy według no-
wych obwodów oraz klasy siódme 
(oprócz klasy integracyjnej). W tym 
jednak wypadku nastąpiłoby roz-
dzielenie zespołów czwartych klas. 
Według wyjaśnień pani wicebur-
mistrz spowodowane by to było 
nowo rozpoczynającym się etapem 
edukacyjnym w klasach czwartych 
(pierwszy etap edukacyjny to kla-
sy 1-3, a drugi to klasy 4-8). W tym 
przypadku liczba dzieci w szkole 
z wygasającym gimnazjum rosłaby 
z 482 w pierwszym roku reformy 

do 603 w drugim roku i nieznacz-
nie zmalałaby w trzecim roku do 
579 osób. 
W „dwójce” liczba uczniów spada-
łaby z 654 osób do 565 i do 468 
w ostatnim roku przejściowym. Przy 
założeniu drugiego wariantu w roku 
szkolnym 2019/20 w obu szko-
łach byłyby już wszystkie klasy od 
„zerówki” do VIII klasy. Wariant ten 
gwarantowałby jednozmianowość 
wszystkich oddziałów klasowych. 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski za-
znaczył jednak, że jest otwarty na 
sugestie, uwagi i pomysły rodziców.

Co na to rodzice?
Oba warianty, choć przygotowane 
przez samorząd w taki sposób, by 
liczba uczniów była w miarę wy-
równana i by nie było w nich zmia-
nowości, wzbudziły wątpliwości 
niektórych rodziców. 
– Jaki jest sens pozostawiania jednej 
klasy integracyjnej w szkole pod-
stawowej? To jest stygmatyzacja 
wszystkich dzieci? Czy to rodzic nie 
powinien wyrazić zgody na przenie-
sienie dziecka do innej szkoły?– py-
tała Anna Jędrzejowska-Szpak. 
– Zgadzamy się, że byłaby to pewna 
stygmatyzacja, dlatego skłanialiby-
śmy się do wprowadzenia pierw-
szego wariantu, który według nas 
jest lepszy – odpowiedziała wice-
burmistrz K. Świderska.
W kwestii zgody rodziców na prze-

niesienie dzieci do innej szkoły 
wiceburmistrz wyjaśniła, że usta-
wodawca dał burmistrzowi kom-
petencje do tego, aby mógł o tym 
zadecydować.
Rodzice pytali także o to, czy w bu-
dynku szkoły przy ul. Staszica po 
1 września będzie funkcjonować 
szkoła ponadgimnazjalna.
– Zalecenia kuratorium są takie, by 
nie prowadzić naboru do nowych 
klas w szkole ponadgimnazjalnej – 
odpowiedziała Katarzyna Świderska. 

Rodzice zauważyli, że w przypadku 
pierwszego wariantu reformy (gdyby 
z obecnej szkoły podstawowej zabra-
ne zostały wszystkie siódme klasy), 
odebrałoby to szkole szanse na udział 
w międzyszkolnych konkursach. Wi-
ceburmistrz zapewniła jednak, że 
obecna szkoła podstawowa, która po 
reformie będzie szkołą ośmioklasową, 
mimo braku siódmych klas, będzie 
mogła starać się o środki na doposa-
żenie szkoły. 
– Dużym wyzwaniem dla mnie jako 
burmistrza będzie zagwarantowa-
nie dojazdów dzieci do szkół w tym 
okresie przejściowym, gdyż rozkłady 
i trasy autobusów trzeba będzie do-
pasować i do starych, i do nowych 
warunków. To jest aż siedem placó-
wek na terenie całej gminy – zazna-
czył Bogdan Ruszkowski.
– Czy do szkół, gdzie funkcjonu-
je obecnie gimnazjum, nie można 
przenieść całych oddziałów obec-
nych trzecich klas, jeśli w danej kla-
sie większość uczniów byłaby z tego 
rejonu? Rodzice i uczniowie mieliby 
zapewnioną stabilizację pedagogicz-
ną i przez kolejne lata mieliby tych sa-
mych nauczycieli i wychowawców 
oraz mogliby wychwycić luki eduka-
cyjne – sugerowało kilkoro rodziców. 
Wiceburmistrz Świderska zapowie-
działa, że jest to temat do analizy. 
– Największe konsekwencje tej refor-
my będą ponosić uczniowie klas IV, 
V i VII. Jako rodzice tych dzieci ocze-
kujemy od organu prowadzącego 
złagodzenia tych skutków – mówiła 
Magdalena Biernacka, mama jedne-
go z uczniów i jednocześnie starosta 
nowodworski.

Nauczyciele mają głos
Gdy do dyskusji na temat zmian 
w nasielskiej oświacie włączyli się na-
uczyciele, zaczęła ona przypominać 
licytację o to, która z dwóch nasiel-
skich szkół jest lepsza. Pojawiły się 
obawy, czy nauczyciele z obecne-
go gimnazjum podołają nauczaniu 
uczniów, którzy przejdą tam ze szko-
ły podstawowej, a także o to, że jedni 
nauczyciele innym odbiorą pracę.

– Przez ostatnie lata gminę Nasielsk 
omijał kryzys demograficzny, dla-
tego też udało się uniknąć zwolnień 
nauczycieli. Jako organ prowadzący 
staraliśmy się tak to monitorować, 
żeby we współpracy z dyrektorami 
szkół znajdować w innych szkołach 
brakujące godziny pracy. Składam 
deklarację, że organ prowadzący 
będzie to robił nadal – zapowie-
działa Katarzyna Świderska. – To 
środowisko nasielskich nauczycieli 
jest małe i państwo wszyscy się zna-
cie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
żebyście byli w konflikcie – dodała. 
Wśród rodziców pojawiła się rów-
nież propozycja przeprowadzenia 
referendum w szkole podstawo-
wej, w którym rodzice zadeklaro-
waliby wybór szkoły na wszystkich 
poziomach, ale ta opcja zburzyłaby 
ideę nierozdzielania zespołów kla-
sowych.
– Zaburzałoby to planowanie roz-
woju każdej szkoły. Nie wiedzieli-
byśmy, ile jest klas, ilu uczniów, co 
wiąże się z zatrudnieniem nauczy-
cieli i organizacją pracy w szkole – 
mówiła pani wiceburmistrz.
Była jeszcze propozycja, by do bu-
dynku dzisiejszego gimnazjum skie-
rować tylko kilka klas pierwszych 
– ale jak słusznie zauważyli nauczy-
ciele gimnazjum, nie zmieniłoby 
to nic w sytuacji zawodowej tam-
tejszych nauczycieli, którzy są od 
nauczania przedmiotowego, a nie 
początkowego.
Ostatecznie rodzice i władze gmi-
ny ustaliły, że przygotują trzeci wa-
riant reformy do analizy, w którym 
„zerówki” i pierwsze klasy pójdą do 
szkoły według nowych obwodów.
Klasy czwarte, które rozpoczną na-
uczanie według nowej podstawy 
programowej, również zaczęłyby 
naukę według nowych obwodów. 
Klasy siódme zostałyby w dotych-
czasowej szkole podstawowej, zaś 
w szkole podstawowej przy ul. Sta-
szica pojawiłyby się dopiero w roku 
szkolnym 2020/21.

Michał B.
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KRONIKA OSP
W czwartek 12.01 około godzi-
ny 23:00 zastęp strażaków z OSP 
Nasielsk wspólnie z zastępami 
JRG Nowy Dwór Mazowiecki 
i OSP Psucin wyjechali do miej-
scowości Toruń Dworski, gdzie 
w jednym z domów doszło do 
pożaru sadzy w przewodzie ko-
minowym.
W piątek 13.01 około godziny 
9:30 strażacy z OSP Nasielsk, OSP 
Cieksyn i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki zostali zadysponowani  
do wypadku samochodu osobo-
wego marki Subaru w miejsco-
wości Mokrzyce Dworskie.
We wtorek 17.01 około godzi-
ny11:30 zastęp z OSP Nasielsk 
wspólnie z zastępem z JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki interweniował 
w miejscowości Studzianki, gdzie 
w budynku mieszkalnym doszło 
do pożaru sadzy w przewodzie 
kominowym.
We wtorek 17.01 około godziny 
20:00 OSP Nasielsk i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane do pożaru kontenera 
mieszkalnego w miejscowości 
Stare Pieścirogi na ul. Wrzosowej. 
Na miejscu były również pogoto-
wie energetyczne i patrol policji.
W sobotę 21.01 około godziny 
14:00 strażacy z Nasielska inter-
weniowali w miejscowości Pia-
nowo Daczki, gdzie samochód 
osobowy marki opel astra wypadł 
z drogi i dachował. Na miejscu 
obecny był zespół ratownictwa 
medycznego, który udzielił po-
mocy pasażerce.
W niedzielę 22.01 około godzi-
ny 22:00 strażacy z OSP Nasielsk 
zostali zadysponowani do pożaru 
samochodu osobowego BMW 
na ul. Warszawskiej. Na miejscu 
obecne były patrol policji i zespół 
ratownictwa medycznego, który 
zajął się poszkodowanym kie-
rowcą. W akcji udział brały rów-
nież zastępy z OSP Jackowo i JRG 
Nowym Dwór Mazowiecki.

24.01.2017 po godzinie 21:30 
dwa zastępy OSP Nasielsk brały 
udział w gaszeniu pożaru samo-
chodu osobowego w garażu przy  
ul. Warszawskiej. W akcji uczest-
niczyły ponadto OSP Psucin i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki . Na 
miejscu obecny był również pa-
trol Policji i Pogotowie Energe-
tyczne.

fot. OSP Nasielsk

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

R E K L A M A

W  s o b o t ę  7. 01  w  S i e n n i c y 
z nieogrodzonego placu nieznany 
sprawca skradł przyczepę-chłod-
nię. Straty wynoszą 35000 zł na 
szkodę Getin Banku.

We wtorek 10.01 na ulicy Rynek 
w Nasielsku z niezamkniętego sa-
mochodu nieznany sprawca skradł 
telefon komórkowy. Straty wyno-
szą 200 zł na szkodę Ewy Ł.

W środę 11.01 w Miękoszynie nie-
znany sprawca włamał się do domu 
Piotra L. i skradł mienie o wartości 
3560 zł.

W piątek 13.01 w Mogowie Ar-
kadiusz W., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, nie stosował się do zaka-
zu prowadzenia rowerów wydane-
go przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

W piątek 13.01 w Nowych Pieści-
rogach Jarosław P., mieszkaniec 
gminy Nasielsk, dwukrotnie zo-
stał złapany na niestosowaniu się 
do zakazu prowadzenia rowerów 
wydanego przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.

Policjanci ustalili sprawcę, który 
w okresie 14-21.12.2016 r. skradł ze 
sklepu Tesco artykuły alkoholowe 
na kwotę 1264 zł. 

W środę 18.01 w Nasielsku na uli-
cy Kolejowej Dariusz O. jechał pod 
wpływem alkoholu (0,25 mg/l) ro-
werem, pomimo zakazu sądowe-
go.

Na zgłoszenie z dnia 20.01 złożo-
ne przez Wspólnotę Mieszkaniową 
nasielska policja prowadzi postępo-
wanie w sprawie kradzieży prądu 
w bloku przy ul. Płońskiej. Złodziej 
przewiercił otwór z mieszkania do 
piwnicy i podpiął kabel pod oświe-
tlenie. 

Dariusz O., pracownik firmy bru-
karskiej KABA zgłosił kradzież sil-
nika hydraulicznego z kruszarki 
z nieogrodzonej działki w Nunie. 
Kradzież miała miejsce w dniach 
między 21 a 23.01. Wartość skra-
dzionego silnika wyceniono na ok. 
2 tys. zł na szkodę Danuty K., wła-
ścicielki firmy.

Z GMINY

Nasielsk zbierał pieniądze na WOŚP
W niedzielę, 15 stycznia po raz 
25. zagrała w całej Polsce Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Mimo pewnych tegorocznych za-
wirowań o charakterze politycz-
nym, akcja zainicjowana przez 
Jurka Owsiaka przyniosła kolej-
ny wspaniały efekt. Ostateczny 
rezultat zbiórki nie jest jeszcze 
znany, ale już wiadomo, że padł 
kolejny rekord. Zebrane pienią-
dze zasilą naszą niedomagającą 
służbę zdrowia na oddziałach pe-
diatrycznych i oraz pozwolą za-
pewnić godną opiekę medyczną 
seniorom.
Na s i e l sk  o d p o c z ątku b i erze 
udział w Finałach WOŚP. Niestety, 
podobnie jak w roku ubiegłym, 
tak że i  w t ym nie ut worzono 

w gminie lokalnego sztabu akcji. 
Remedium na to było przyłącze-
nie się nasielskich sympatyków 

W O Ś P  d o  s z t a b u 
w Nowym Mieście, 
a zebrane pieniądze 
był y rozliczane nie 
w naszym powiecie, 
lecz zasiliły „konto” 
powiatu płońskiego. 
Najważniej sze jest 
j ednak to,  że wo -
lontar iusze w yszl i 
z puszkami na ulice 
Nasielska i Pieściro-

gów i zebrali większą sumę niż 
w latach poprzednich.
Za tę akcję należy się podziękowa-
nie Danucie Białoruckiej, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku oraz Cezaremu Wi-
śniewskiemu, dyrektorowi Zespołu 
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Opiekunkami młodzieży liceal-
nej i gimnazjalnej z ZSO były panie: 
Agnieszka Piechocińska i Anna Kor-
dulewska, a opiekunkami w Zespo-
le Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
panie: Małgorzata Łuczyńska, Ane-
ta Kopańska i Joanna Maluchnik. 
W ZSO pieniądze zbierało 11 wolon-
tariuszy wspomaganych przez oso-
by ze Szkolnego Koła Wolontariatu, 
a w Pieścirogach 10 wolontariuszy 
wspomaganych przez koleżanki 
i kolegów z tej szkoły.
Na uwagę zasługuje szczególnie 
miłe w tym roku odnoszenie się 
społeczeństwa do zbierającej pienią-
dze młodzieży. Mieszkańcy zatrzy-
mywali się przy woluntariuszach, 
wypowiadali miłe słowa, a niekiedy 
przez okna zapraszali do mieszkań, 
aby wrzucić do puszki datek. 
Oprócz pieniędzy wolontariu-
szom przekazano różne przed-
mioty, by zostały sprzedane na 
l icytacjach .  Wiadomo też,  że 
niektóre osoby z gminy Nasielsk 
przes ła ł y p ieniądze na konto 
WOŚP. W sumie konto Wielkiej 
Ork iestr y Świątecznej Pomo-
cy zostało zasilone przez miesz-
kańców gminy Nasielsk kwotą  
ok. 15 000zł. 

Andrzej Zawadzki

fot. M. Stamirowski
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R E K L A M A

Z MIASTA

Nowy blok miał być na wiosnę, ale…
Jeszcze kilka miesięcy temu nasiel-
ska spółka NBM zapowiadała budo-
wę kolejnego bloku na osiedlu przy 
ul. Płońskiej. Dotychczasowe czte-
ry bloki okazały się bowiem trafną 
inwestycją, a znajdujące się w nich 
mieszkania szybko znalazły nabyw-
ców. 
Mieszkańcy dopytują jednak co z 
budową zapowiadanego kolejnego 
bloku, który miał powstać do wio-
sny 2017 r. Były prezes NBM, Albert 
Kołodziejski, informował, że prace 
budowlane rozpoczną się w lipcu 
tego roku. Jednak na planowanym 
miejscu budowy nie rozpoczęto. 
Co dzieje się w tej sprawie?
– W chwili obecnej trwa postępo-
wanie mające na celu uzyskanie 

pozwolenia na budowę budyn-
ku Płońska 24E. Wniosek został 
złożony na początku września, 
jednak postępowanie zostało za-
wieszone z powodu konieczności 
uzupełnienia projektu o uzgod-
nienia z dostawcami mediów do 
planowanej inwestycji oraz wpro-
wadzenia zamian w projekcie za-
gospodarowania terenu. Obecnie 
trwają uzgodnienia projektanta bu-
dynku w tej sprawie – wyjaśnia Ma-
rzena Gronowska, prezes Zarządu 

NBM. Przypomnij-
my, że mieszkania 
w tym nieistnieją-
cym jeszcze bu-
dynku mają być 
klimatyzowane, co 

jest nowością na nasielskim rynku. 
Proponowane lokale mieszkalne 
będą miały powierzchnię od 43 m2 
do 56 m2. Mieszkania od 43 m2 do 
46 m2 będą miały: przedpokój, od-
dzielną kuchnię, 2 pokoje i łazienkę, 
zaś o powierzchni 56 m2 – przed-
pokój, oddzielną kuchnię, 3 poko-
je i łazienkę. Na mieszkańców będą 
także czekać przestronne, bezpłat-
ne tarasy na parterze. Blok będzie 
wyposażony w windy. Klatki scho-
dowe zostaną wykonane w tyn-
kach strukturalnych z fototapetami. 
Budynek ma znajdować się na naj-
dalej wysuniętym miejscu osiedla.
– N i e dokonywano żadnyc h 
zmian w projekcie bloku, w liczbie 
mieszkań czy też w ich wyglądzie. 

Nasielskie Budownictwo Mieszka-
niowe Sp. z o.o., analizując rynek 
popytu na nowe mieszkania, pro-
wadzi wstępną listę osób zaintere-
sowanych zakupem lokalu. Duże 

zainteresowanie klientów napawa 
nadzieją na powodzenie planowa-
nej inwestycji – mówi prezes Za-
rządu NBM.

jg
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WARTO PRZECZYTAĆ

Matka dżihadu
Reportaży i literatury faktu nie czyta się 
łatwo. Jednak to doskonałe źródło wie-
dzy o świecie i człowieku, nawet jeśli 
podejmowane są tam najczęściej naj-
mroczniejsze tematy współczesnego 
świata, jak przemoc, wojna i bieda.
Wojciech Jagielski to jeden z mistrzów 
współczesnego reportażu. W poszu-
kiwaniach materiału zapuszcza się 
w rejony Afganistanu, Tadżykista-
nu, Czeczenii, Gruzji, słowem miejsc, 
w których wrzały i często wciąż trwają 
konflikty zbrojne. Nie trzeba dodawać, 
że za swoją pracę otrzymał wiele na-
gród i odznaczeń państwowych, takich 
jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. 
To człowiek, który doczekał się książki o sobie samym. W 2013 roku 
jego żona Grażyna Jagielska wydała Miłość z kamienia – opowieść 
o tym, jak życie z korespondentem wojennym wpędziło ją w traumę 
i wieczną niepewność o życie męża. Nie tą jednak publikację, choć jest 
również interesująca, chciałbym polecić. 
Ostatnia wydana jak dotąd publikacja Jagielskiego nosi tytuł Wszystkie 
wojny Lary. Przez niektórych książka określana jest jako współczesna 
wersja greckiego mitu o Niobe. Tytułowa bohaterka urodziła się w gru-
zińskiej dolinie Pankisi. To miejsce na styku kultur i religii, gdzie ludzie 
wciąż co jakiś czas zadają sobie pytanie, kim są. Niektórzy wybierają przy 
tym najtragiczniejszą dla siebie drogę. Choć Lara stroni od fanatyzmu, to 
jednak nie jest w stanie uchronić swoich synów Szamila i Rahida, któ-
rzy odkrywają w sobie wojowników za wiarę i idą walczyć za Państwo 
Islamskie.
To, co może się podobać od samego początku książki Jagielskiego, to 
barwny język. Wszystkie wojny Lary zaczyna się opisem losów miesz-
kańców Pankisi od niemal średniowiecza. Tamtejszy lud odseparowa-
ny od wielkiego świata żyje swoim małym wiejskim życiem. Wszystko 
kończy się, gdy w latach 90. po wojnie czeczeńsko – rosyjskiej schro-
nili się tam czeczeńscy partyzanci. Wraz z nimi przyszedł islam w swojej 
najbardziej radykalnej formie i porwał wielu ludzi do walki z niewiernymi, 
burząc na zawsze spokój tego miejsca.
Książka uczy nas wielu rzeczy. Pokazuje, że czasem nawet wielka miłość 
rodzica nie może odwieść jego dziecka od zejścia na drogę zła. To rów-
nież opowieść o tym, jak duże idee potrafią zmienić losy ludzi i całych 
społeczności, jak ludzie, którzy od zawsze mogli powiedzieć o sobie tyl-
ko tyle, że są ,,tutejsi”, pod wpływem głośnych haseł stają się członkami 
większej wspólnoty, nieraz zbrodniczej. To nie są radosne lekcje, ale jak 
żadne inne dają nam pojęcie o świecie wokół nas.
Wszystkie wojny Lary to książka, którą można polecić fanom literatury 
faktu. Ci, którzy nie lubią reportaży, również powinni spróbować tego 
kawałka literatury, mamy bowiem w nich prawdziwych mistrzów pióra, 
a lektura Jagielskiego może być dobrym wprowadzeniem w ten świat.

Paweł Kozłowski

Z GMINY

Z DKK 

Widziałam – jak 
powstaje film
W sobotę 21 stycznia odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. I trzeba przyznać, że powitaliśmy ten rok bardzo dobrą lekturą.
Widziałam Ewy Ewart, wybitnej dokumentalistki i zdobywczyni wielu prestiżo-
wych nagród, odsłania kulisy powstawania jej niezwykłych filmów. Bohaterka wie-
lokrotnie zagląda do najniebezpieczniejszych miejsc świata, by zdobyć materiał, do 
którego nikt inny nie ma dostępu. Czy ta książka dorównuje emocjom jej filmów?
Przez długi czas lektury, jakie omawialiśmy podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, były motorem do 
wielu ciekawych dyskusji. Nie były to jednak pozycje, które jednakowo zachwycałyby wszystkich. Na palcach 
jednej ręki dałoby się policzyć dzieła, które po dziś wspominamy z sentymentem. Możliwe jednak, że tak się 
stanie z Widziałam. Książka zebrała od naszych klubowiczów dobre opinie i opowieść o życiu dziennikarki, sil-
nej i odważnej kobiety, przypadła nam do gustu.
Następne spotkanie DKK odbędzie się 25 lutego. Naszą lekturą będzie wtedy Najszczęśliwsza dziewczyna na 
świecie. To książka o życiu Ani FaNelli, dziewczyny, którą trudny okres nastoletniego życia zmotywował do 
osiągnięcia sukcesu w dalszych latach. Pewnego dnia bohaterka dostaje propozycję udziału w filmie dokumen-
talnym o tym, co wydarzyło się w szkole 14 lat wcześniej. Może to spowodować wyjście na jaw jej pewnego 
sekretu… Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Paweł Kozłowski

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Altana Zrozumienia
W piątek 13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odby-
ło się robocze spotkanie członków Komitetu Strategicznego ds. 
budowy altany i ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w ramach działania „Ini-
cjatywa lokalna i co dalej?”. 
Na spotkaniu obecni byli: burmistrz Bogdan Ruszkowski, kierow-
nik ds. inwestycji Radosław Kasiak, skarbnik Rafał Adamski, wi-
cedyrektor szkoły Mariusz Kraszewski, koordynatorka Elżbieta 
Wróblewska, przedstawiciele zarządu Fundacji aiDDia Ala Ma-
deyski i Krzysztof Madeyski. 
Omówiono główne założenia dotyczące sporządzonego w grudniu 
szkicu sytuacyjnego oraz dalsze etapy realizacji pomysłu. Ustalono, 
że altana zostanie zbudowana w 2017 roku zgodnie z celem projektu 
„Kalendarz Zrozumienia”. Całkowity dochód pochodzący ze sprzeda-
ży kalendarzy zostanie przeznaczony jako wkład własny do wniosku 
wypracowanego wspólnie z partnerami i złożonego przez nasielski sa-
morząd w terminie styczeń/luty w ramach otwartego naboru w pro-
gramie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Wspieranie 
rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej Dz. 5.2”. Partnerem za-
dania w składanym wniosku będzie Fundacja aiDDia, zaś Nasielska Fun-
dacja Wspierania i Rozwoju Edukacji zaangażuje się do końca stycznia 
w opracowanie projektu w ramach konkursu grantowego programu 
Tesco „Decydujesz, pomagamy” pod nazwą „Altana Zrozumienia - 
pomagasz, korzystasz”. 
W poniedziałek 16 stycznia odbyło się spotkanie u kierownika Rado-
sława Kasiaka z architektem i państwem Madeyski w celu omówienia 
szczegółów sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej pla-
nowanej inwestycji. W ramach zadań „maszgłosowych” planowane są 
warsztaty dla uczniów i rodziców zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Europa i My w połowie lutego (przed feriami) o tematyce projek-
towania otoczenia altany w aspekcie zieleni, ukwiecenia i pielęgnacji 
roślinności. Dwie osoby zgłosiły swój udział w ogólnopolskim zjeź-
dzie aktywistów, który odbędzie się w terminie 3-5 luty w Falętach k/
Warszawy.

Koordynatorka Elżbieta Wróblewska

CISZA W „ETERZE”
Z końcem roku 2016 swoją działal-
ność zakończyło Internetowe Radio 
Nasielsk, które funkcjonowało od 1 
września 2005 roku. Od samego 
początku skupiało młode, pełne pa-
sji osoby nie tylko z Nasielska i oko-
lic, ale również z różnych zakątków 
Polski. 
Internetowe Radio Nasielsk to 
pierwsze radio w Polsce stworzone 
przy udziale samorządu miejskiego. 
Sam pomysł powstania radia zrodził 
się w nasielskim Urzędzie Miejskim 
z inicjatywy ówczesnego sekreta-
rza Nasielska – Zbigniewa Rutkow-
skiego i Krzysztofa Millera (obecnie 
kierownika Wydziału Administra-
cji, Kontroli i Nadzoru). Inicjatywę 
wsparł wtedy ówczesny burmistrz 
Nasielska – Bernard Dariusz Mucha. 
Radio szybko zaczęło zdobywać 
popularność wśród słuchaczy. Ro-
sło także zainteresowanie prezente-
rów, którzy chcieli zdobywać szlify 
dziennikarskie poprzez aktywność 
w IRN. 
– Przez wiele lat radio wyrobiło so-
bie markę rozpoznawalną w Polsce. 
To była piękna promocja działalno-
ści z Nasielska. Osoby, które w prze-
szłości angażowały się w IRN, dziś 
są członkami wielu rozgłośni radio-
wych w Polsce, również tych bar-
dziej znanych. Radio internetowe 
było dla nich wielką nauką dzien-
nikarską i naturalnym elementem 
rozwoju w tym kierunku – mówi 
Krzysztof Miller, pełniący w IRN 
funkcję redaktora naczelnego.
Popularność i rozpoznawalność ra-
dia otwierała furtki do obejmowa-

nia patronatem medialnym różnych 
imprez sportowych i muzycznych, 
a także zdobycie akredytacji dzien-
nikarskich na wydarzenia nie tylko 
o zasięgu regionalnym, ale i ogól-
nopolskim. Wystarczy wspomnieć 
chociażby obsługę medialną piel-
grzymki papieża Benedykta XVI do 
Polski, patronat medialny „Imprez 
nad Zalewem” w Nowym Mieście, 
relacje z Biesiady Kasztelana w Płoń-
sku, Gali Mistrzów Sportu, czy Eska 
Music Awards, transmisję na żywo 
XII Ogólnopolskiego Festiwalu Mu-
zyki Tanecznej z Ostródy i patronat 
kolejnych edycji, patronat medialny 
Disco Hit Festival – Kobylnica. Na 
dwóch ostatnich imprezach Radio 
IRN przyznawało również własne 
nagrody muzyczne – bardzo ce-
nione przez wykonawców. Trafiły 
one w ręce m.in. grup Akcent, Boys, 
Bayer Full, Weekend. Logo Radia 
IRN znalazło się na płytach takich 
wykonawców jak Queens, B. Skład, 
Bayer Full, Marcin Siegieńczuk, Fa-
natic, a wywiadów stacji udzieli-

ły In-Grid, Edyta Górniak, Andrzej 
Piaseczny, Doda, Beata Kozidrak, 
Marcin Miller, Sławomir Świerzyń-
ski, Ewelina Flinta, Piotr Rubik i wielu 
innych znanych artystów.
Niestety złote lata internetowych 
stacji radiowych minęły.
– Funkcjonowanie internetowego 
radia wymaga pracy wielu ludzi. 
Wolontariuszy, którzy poświęcą 
swój cenny czas, by prowadzić au-
dycje. Niestety taka formuła wy-
czerpała się, bo brakowało osób 
zaangażowanych w prowadzenie 
radia. W związku z powyższym 
postanowiliśmy je rozwiązać. Nie-
mniej jednak za pośrednictwem 
strony internetowej Urzędu trans-
mitujemy na żywo obrady Rady 
Miejskiej w Nasielsku – tłumaczy 
Krzysztof Miller. – To ludzie two-
rzą radio. Gdy ich zabraknie, koń-
czy się żywot radia. Należy jednak 
podziękować wszystkim, którzy 
dołożyli cegiełkę do jego funkcjo-
nowania – podsumowuje K. Miller.

Michał B.
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ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Do radnego
W związku z wypowiedzią radnego Andrzeja Malona, która znalazła się 
w artykule „Sale gimnastyczne a boiska” w nr 1/2017 Życia Nasielska, 
godzi w dobre imię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach. 
W związku z tym pragniemy udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
wykorzystywana jest sala gimnastyczna w Dębinkach. 

Radny Andrzej Malon, przewodniczący Komisji Oświaty dokonał manipu-
lacji faktami twierdząc, że sala jest „zamknięta na cztery spusty”, przez co 
wprowadził w błąd radnych oraz czytelników Życia Nasielska.
Wszystkich zainteresowanych i pana radnego informujemy, że sala do-
brze służy naszym wychowankom oraz społeczności lokalnej. Odbywają 
się w niej zajęcia wychowania fizycznego, dodatkowe zajęcia sportowe, 
gościmy tu uczniów z innych szkół podczas gminnych i powiatowych roz-
grywek sportowych. O naszych licznych sukcesach sportowych możecie 
państwo dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową szkoły. 
Sala gimnastyczna jest również wykorzystywana podczas uroczystości 
i imprez szkolnych. Jest udostępniana nieodpłatnie społeczności lokalnej 
na spotkania i zebrania wiejskie oraz odpłatnie po zajęciach szkolnych do 
aktywności sportowej zorganizowanym grupom młodzieży i dorosłych.
Zainteresowaną młodzież, rzekomo odwiedzającą pana radnego, prosimy 
o bezpośredni kontakt ze szkołą, bo jesteśmy najlepszym źródłem infor-
macji w sprawach nas dotyczących.

Cała społeczność
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach

Z PRAC KOMISJI

Warianty zmian i konflikt 
Tematem reformy oświatowej w na-
szych szkołach podstawowych za-
jęli się radni na posiedzeniu komisji 
oświaty, kultury i sportu, która odby-
ła się w środę 18 stycznia.
Na posiedzenie przybyło liczne gro-
no nauczycieli ze Szkoły Podstawo-
wej i Publicznego Gimnazjum nr 1, 
a także kilkunastu rodziców. Obawę 
o losy obecnego gimnazjum wyrazi-
ły Związki Zawodowe tam działające. 
„Niepokoi i oburza lokalna nagonka 
społeczna, która według nas nie ma 
sensownego uzasadnienia. Uwa-
żamy, że w sytuacji pilnie wprowa-
dzanych zmian w polskim systemie 
edukacji należy podejmować wy-
ważone decyzje, które korzystnie 
wpłyną globalnie na lokalną oświatę. 
Naszym zdaniem I wariant przedsta-
wiony przez władze samorządowe 
był optymalnym na okres przejścio-
wy wprowadzanej reformy dla obu 
szkół na terenie miasta. Z zaufaniem 
podchodziliśmy do tego projektu 
wierząc, że w niedalekiej przyszłości 
obie placówki będą równoważnymi 
szkołami podstawowymi” – czyta-
my w piśmie skierowanym do Rady 
Miejskiej.
Na posiedzeniu komisji radni mie-
li okazję wysłuchać opinii rodziców, 
w imieniu których wypowiedziała 
się przewodnicząca Rady Rodziców. 
Dorota Zawadzka podkreśliła, że 
wszyscy rodzice domagają się moż-
liwości wyboru formy kształcenia 
i placówki dla swoich dzieci, w której 
będą kontynuowały naukę, czyli też 
muszą wyrazić zgodę na ich przenie-
sienie do innej szkoły. 

Radni wysłuchali również kolejnych 
pomysłów na podział i przenosze-
nie klas trzecich i szóstych z obecnej 
szkoły podstawowej do drugiej pla-
cówki. 
– Warianty, które do tej pory wypra-
cowaliśmy i obłożymy obie szkoły 
w miarę równomiernie, są optymal-
nie skonstruowane, aby utrzymać 
i sieć szkół, i zatrudnienie wszystkich 
pracowników, aby uniknąć zwolnień 
i ponosić koszty odpraw – zaznaczy-
ła Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych. 
Obawy rodziców próbowała roz-
wiać Bożenna Zawadzka-Roszczen-
ko dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Nasielsku.
– „Jedynka” i „dwójka”, kiedy funk-
cjonowały w poprzednim systemie 
oświatowym w latach dziewięćdzie-
siątych, zawsze ze sobą konkuro-
wały, ale to jest w naturze. Również 
wtedy podchodziliśmy z wielkim 
niepokojem do zmian w obliczu re-
formy (z 1999 roku – przyp. red.), 
ponieważ dla rodziców pozbycie się 
klas siódmych i „sprzedanie” ich do 
gimnazjów było też trudne, bo zmie-
niały swoje środowiska. W tej chwili 
również będą zmieniały swoje śro-
dowiska. W gronie nauczycielskim 
zaistniała jednak wówczas zgoda 
i udało się to zrobić bezkolizyjnie. 
W tej chwili niepokoimy się i my, 
i państwo, bo jest to coś nowego. 
Nasza szkoła dysponuje taką bazą 
pomieszczeń, która zapewnia od-
dzielne lokale, nawet oddzielną salę 
gimnastyczną dla uczniów klas I-III. 
Ostatnio pomogliśmy oddając nasz 
obiekt do dyspozycji przedszkola 

na czas budowy nowego budynku, 
jednocześnie uzyskaliśmy warun-
ki do oddzielenia małych dzieci od 
starszych. Są tam odpowiednio przy-
stosowane łazienki i hole, w których 
mogą przebywać dzieci nie mając 
kontaktu z uczniami klas starszych – 
zapewniała B. Roszczenko-Zawadz-
ka. 
Dodała jednak, że niepokoi ją we-
wnętrzna sytuacja między nauczy-
cielami.
– Nie stanowimy w oczach komisji 
oświaty przykładu solidarności za-
wodowej, tak jak to było w latach 90. 
Oddawaliśmy do szkoły podstawo-
wej znakomitych nauczycieli i ma-
cie ich do dziś. My braliśmy państwa 
specjalistów do siebie, wzajemnie 
się uzupełniając. Jeśli przyjdą do nas 
dzieci z grupy „zero”, to czy ja jako 
dyrektor pozwoliłabym, by zatrud-
nić jakichś nauczycieli z zewnątrz, ze 
świata, a naszych nauczycieli zosta-
wić na ulicy? Myślę, że w gestii mojej 
i dyrektor Agnieszki Mackiewicz jest 
to, by takie ruchy wykonać, żeby 
wspomagać siebie. (…) Zwiększa-
nie liczby oddziałów tylko w jednej 
szkole wiąże się z potężną dwu-
zmianowością i kończeniem zajęć 
o 16:30. My natomiast gwarantuje-
my, że wszystkie najmłodsze dzieci, 
które przyjdą do nas, będą kończyły 
zajęcia edukacyjne o godzinie 11:30, 
będą mogły zjeść obiad i pójść do 
domów lub zostać na świetlicy. Nikt 
nie powiedział, że wraz z dziećmi nie 
przyjdzie do nas ich nauczyciel – 
wyraziła opinię dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum i zakończyła apelem 
o przemyślenie i wdrożenie pierw-

szego wariantu reformy. – We-
dług mnie ten pierwszy wariant 
jest najmniej kolizyjny, bo dla 
uczniów byłaby to zmiana, na 
którą były już przygotowane, 
bo miały iść do gimnazjum. 
Natomiast przemieszanie 
klas czwartych będzie budzi-
ło większe emocje wśród wa-
szych dzieci. 
Burmistrz Ruszkowski pod-
kreślił, że przed wszystkimi jest 
trudna do podjęcia decyzja.
– Nikt na dzieciach i oświacie 
nie chce oszczędzać, bo to in-
westycja w przyszłość. „Jedyn-
ka” i „dwójka” z liczbą po 500 

KALENDARIUM
W czwartek 19 stycznia Publiczne Gimnazjum zorganizowało dzień 
otwarty dla rodziców i nauczycieli, którzy mogli zwiedzić budynek, sale 
lekcyjne i rozwiać swoje obawy związane z bezpieczeństwem i komfor-
tem przebywania dzieci w tej placówce.

W poniedziałek 23 stycznia w Szkole Podstawowej w Nasielsku odby-
ły się zebrania rodziców w poszczególnych klasach, na których rodzi-
ce mieli podjąć decyzje w kwestii przenoszenia tych klas do budynku, 
w którym mieści się obecnie Publiczne Gimnazjum. 

Na najbliższym posiedzeniu nasielskiej Rady Miejskiej, w czwartek 2 lu-
tego, przyjęta zostanie uchwała intencyjna w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwa-
ła będzie następnie opiniowana przez Związki Zawodowe. Uchwała in-
tencyjna w sprawie przeprowadzenia reformy oświatowej trafi też do 
Kuratorium Oświaty, które ma 21 dni na wydanie wiążącej opinii w tej 
sprawie. Jeśli będzie to opinia pozytywna, do 28 lutego Rada Miejska 
musi podjąć właściwą uchwałę, a na zaopiniowanie jej wojewoda mazo-
wiecki ma 30 dni. W marcu natomiast muszą już rozpocząć się prace nad 
arkuszami organizacyjnymi, które należy przygotować do 10 kwietnia.

RED

uczniów w każdej szkole to najlepsze 
rozwiązanie. Chciałbym zrobić ten 
podział na podstawie deklaratyw-
ności, ale to niesie wiele niepewno-
ści. My nie szukamy konfliktów, tylko 
porozumienia, chcę z państwem 
rozmawiać i dojść do konsensusu, 
zanim podejmiemy uchwałę inten-
cyjną. Ten okres przejściowy będzie 

trudny, ale w każdej z siedmiu pla-
cówek na terenie gminy są dyżury, 
jest monitoring, jest fachowa kadra 
i osiąga się dobre wyniki. Mam jed-
nak świadomość, że bez względu na 
to, jaką decyzję podejmę, nie wszy-
scy będą zadowoleni z naszych de-
cyzji– mówił burmistrz.

Michał B.
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Z GMINY. Z Gołotczyzny do Winnik

Goście z Erasmusa odwiedzili 
zagrodę edukacyjną
Dla państwa Kowalskich z Winnik 
zima to czas przygotowań do nowe-
go sezonu. Rodzina ma wiele pracy, 
ponieważ chętnych na poznanie ich 
zagrody edukacyjnej nie brakuje. 
Gospodarstwo odwiedzają zarów-
no Polacy, jak i obcokrajowcy.
W  n i e d z i e l ę  1 5  s t y c z n i a 
w gospodarstwie gościła między-
narodowa grupa biorąca udział 
w programie Erasmus+. W jej skład 
wchodzili przedstawiciele Islandii, 
Litwy, Estonii, Hiszpanii (Teneryfa), 
Polski i Czech. Do spotkania do-
szło z inicjatywy Wiesławy Gąsio-
rowskiej, dyrektor Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Gołotczyźnie.
Goście spędzili w zagrodzie edu-
kacyjnej sześć godzin. Gospodarze 
zaprosili ich na kulig. Niewielka ilość 

śniegu i zlodowacenie podłoża spra-
wiły, że sanie i saneczki ciągnął trak-
tor. Frajda była ogromna. Nie obyło 
się również bez ogniska i pieczo-
nych kiełbasek. 
Na obiad gospodarze podali głów-
nie produkty z własnego gospo-
darstwa, w tym mięso z hodowanej 
tutaj świnki polskiej rasy złotnickiej 
białej. Serwowano także piwo, które 
pochodziło z jednego z mazowiec-
kich browarów. Może z czasem, 
ktoś pokusi się powrót do naszych 
nasielskich tradycji piwowarskich. 
O tym, że piwo tu produkowano, 
świadczą choćby dawne nazwy 
dwóch nasielskich ulic - Browar-
nej (dzisiaj Piłsudskiego) i Browarek 
(obecnie POW). Ponadto w okresie 
samorządowym niemiecki produ-
cent nosił się z zamiarem umiej-

scowienia w Nasielsku dużego 
browaru, o czym można się dowie-
dzieć z archiwalnych numerów Ży-
cia Nasielska.
Duże zaciekawienie odwiedzają-
cych wzbudziła produkcja sztan-
darowego produktu gospodarstwa 
państwa Kowalskich - olejów, w tym 
oleju lnianego tłoczonego na zimno. 
Goście wyrazili także chęć zobacze-
nia nasielskich zabytków. Kościół 
był zamknięty, (niedzielne popołu-
dnie i krótka przerwa między nabo-
żeństwami oraz szopka w kaplicy), 
jednak ks. proboszcz udostępnił 
klucze. Litwinów zainteresowało to, 
że w naszym kościele jest słynąca 
cudami kopia obrazu Matki Bożej 
Trockiej, a przedstawicielkę z Czech 
wiadomość, że patronem  jest św. 
Wojciech (pani pochodziła z tej sa-
mej miejscowości, z której pocho-
dził święty). 
Goście byli bardzo zadowoleni 
z wizyty w Winnikach, podobnie jak 
sama inicjatorka spotkania pani Wie-
sława Gąsiorowska, która uczest-
niczy w programie Erasmus+. To 
powinno zaowocować stałą współ-
pracą. Z pewnością będzie ona 
bardzo owocna dla renomowanej 
szkoły rolniczej w Gołotczyźnie, dla 
gospodarstwa państwa Kowalskich, 
jak i dla nasielskiej gminy. 

Andrzej Zawadzki
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AKCJA KATOLICKA

Bal dla potrzebujących dzieci

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Z serca życzenia Wam składamy…
Jak co roku w Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym uroczyście 
świętowaliśmy Dni Babci i Dziad-
ka. Przygotowania do uroczystości 
wymagały dużo pracy wszystkich 
uczestników akademii. 
Uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia, aby jak najlepiej zaprezentować 
się przed gronem najbliższych osób, 
którymi są rodzice naszych rodzi-
ców. Również wszyscy nauczyciele 
brali udział w przygotowaniu jedne-
go z najważniejszych dni w kalenda-
rzu uroczystości szkolnych. Seniorzy 
zjawili się tłumnie 23 stycznia o wy-
znaczonej godzinie, z uśmiechem, 

a nawet łezką w oku podziwiali wystę-
py swoich wnuków.
Uroczystość zaszczycił obecnością 
radny powiatu nowodworskiego, 
Kazimierz Drabik, który przybył do 
Popowa Borowego, aby złożyć se-
niorom najszczersze życzenia. 

Teresa Przybysz, dyrektor szkoły, któ-
ra witała gości, podkreślała, jak ważną 
rolę w życiu dzieci stanowią dziad-
kowie i dlatego przygotowana uro-
czystość zaangażowała prawie całą 
społeczność uczniowską. Wszystko 
po to, aby każda babcia i każdy dzia-
dek choć przez chwilę mógł obejrzeć 
swoją pociechę na scenie. Przygoto-
wany występ to bukiet życzeń prze-
kazanych wierszem, śpiewem oraz 
tańcem. Salwy braw rozlegały się raz 
po raz.
Tradycyjnie dla naszych wspaniałych 
gości przygotowane były upomin-
ki, które wręczały dzieci, ale również 

niespodzianki własnoręcznie przy-
gotowane przez Radę Rodziców. Dla 
wnucząt oczywiście też nie zabrakło 
słodkości, które zostały wręczone 
przez przedstawicielkę babć i dziad-
ków. 
Choć zachwytom i oklaskom nie 
było końca, to ostatnia niespodzianka 

wprawiła gości w zachwyt. Naszym 
gościem była pani Monika – tancer-
ka i solistka z zespołu słynnego rom-
skiego rodu Don Vasyla. W pięknej 
sukni, roztańczona niczym piękny, 
kolorowy motyl, dała na szkolnej sce-
nie czarujący występ, który zachwy-
cił nie tylko najstarszych uczestników, 
ale również tych najmłodszych. Ci 
z otwartymi buziami wpatrywali się 
w tańczącą w rytm cygańskich ryt-
mów panią Monikę. Burza oklasków 
zakończyła ten występ. 
Słowa podziękowań pani dyrektor, 
życzenia od przedstawicieli Samo-
rządu Uczniowskiego oraz Rady 

Rodziców, a także przemowa jed-
nej z babć zakończyły część arty-
styczną uroczystości. Aby tradycji 
stało się zadość, nasi znakomici go-
ście zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek. Tego dnia każdy miał 
radosny uśmiech na twarzy.

I. Łyczkowska

W czwartek 19 stycznia w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
odbył się doroczny charytatyw-
ny bal „Choinka”. Uczestniczyły 
w nim dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia zaproszone przez 
parafialne Koło Akcji Katolickiej. 
Choinkowe spotkanie rozpoczę-
ła pani dyrektor Agnieszka Mac-
kiewicz – gospodarz obiektu. 
Serdecznie powitała dzieci i ich ro-
dziców, organizatorów spotkania 
z panią prezes koła Haliną Kamiń-
ską, gości oraz młodzież i kadrę pe-
dagogiczną szkoły.

Słowa powitania skierowała do 
wszystkich także Halina Kamińska. 
W sposób szczególny podkreśli-
ła obecność na spotkaniu ks. pro-
boszcza Tadeusza Pepłońskiego, 
który znalazł czas w okresie kolę-
dowania, aby być z dziećmi. Obec-
ny był też przedstawiciel burmistrza 
– sekretarz UM Marek Maluchnik 
oraz dyrektor MOPS Monika Noj-
bert.
Po powitaniach oddano głos chó-
rowi szkolnemu i recytatorom. 
Panie Anna Korycka i Kinga Ża-
bik razem z dziećmi przygotowa-
ły słowno-muzyczne widowisko, 

które wprowadziło 
zebranych w na-
strój bożonarodze-
niowy.
P o  w y s t ę p a c h 
wszystkich obec-
nych zaproszono 
do suto zastawio-
nego stołu. Kró-
l o w a ł y  n a  n i m 
s ło dkoś c i  p rz y-
gotowane przez 
członków koła.
Wr e s z c i e  p r z y-
s z e d ł  c z a s 
zabawy. Przy jej or-
ganizacji pomaga-
ły harcerki z ZHR, 
którymi kierowała 
druhna komendant 
E wa  K a m i ń s k a . 
W trakcie imprezy na salę przybył 
św. Mikołaj. Dla setki dzieci z ro-
dzin potrzebujących wsparcia prze-
widziane były świąteczne paczki. 
Przygotowanie takiej ilości upomin-
ków i organizacja spotkania to efekt 
całorocznej pracy członków para-
fialnego koła. Pieniądze pozyskują 
sprzedając własnoręcznie wykona-
ne stroiki w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, Święta Zmarłych, czy 

palm wielkanocnych i sprzedaży 
świec. Od kilku lat bożonarodzenio-
wą choinkę dla dzieci wspiera finan-
sowo nasielszczanin mieszkający od 

wielu lat w Bostonie – pan Tomasz 
Krasoń.
W organizacji imprezy pomaga-
li członkowie koła, panie Zofia Za-
wadzka, Grażyna Pazdan, Cecylia 
Bachanek, Henryka Godlewska, Da-
nuta Pieronek, Teresa Wrońska oraz 

panowie Tadeusz Modzelewski, Jó-
zef Zawadzki, Anatol Dobrowolski.
Warto zauważyć, że Koło Akcji Ka-

tolickiej ukończyło już 20 lat i pięk-
nie wpisuje się w historię naszej 
wspólnoty parafialnej, między in-
nymi poprzez organizowanie akcji 
charytatywnych takich jak ta ostat-
nia.

Andrzej Zawadzki
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WETERYNARZ RADZI

O zwierzakach żyjących 
w lasach
Dziś opowieść o nieco innych zwierzętach, tych dzikich, które rzadko zja-
wiają się w lecznicach weterynaryjnych.
Niebawem do nasielskiej szkoły podstawowej zawita przyrodnik Marcin Ko-
strzyński, który na co dzień podgląda z aparatem i kamerą zwierzęta żyjące 
w naszych polskich lasach. Wygłosi on prelekcję dla dzieci na temat swoich 
spotkań ze zwierzętami, podróży oraz przygód, które miały miejsce w cza-
sie nagrywania licznych programów telewizyjnych i filmów przyrodniczych.
Prywatnie znamy się z Marcinem bardzo długo. Dzięki niemu wielokrot-
nie miałam szansę podglądać zwierzaki w zupełnie innych okolicznościach 
niż większość ludzi. W małej drewnianej chatce Marcina, która położona jest 
w samym sercu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, tętni le-
śne życie. Po podwórku leniwie snują się jelenie, a drzwi do stodoły, w której 
schowane są buraki i kukurydza, otoczone są dzikami. 
Na co dzień te zwierzęta żyją w okolicznych lasach i na widok każdego przy-
padkowo spotkanego człowieka uciekają w popłochu. Kiedy jednak znajdą 
się na terenie posesji Marcina, uspokajają się, bo wiedzą, że są tam bezpiecz-
ne. Wymagało to wielu lat pracy nad zaufaniem tych zwierząt. Początkowo 
sukcesem było zobaczenie w oddali dzika lub jelenia. Jednak z pokolenia na 
pokolenie zwierzęta nabierały przekonania, że na tym podwórku, wśród ro-
dziny Marcina, nie spotka ich krzywda.
Marcin wielokrotnie pomagał zwierzętom chorym, rannym czy osieroco-
nym. Pamiętam, gdy w czasie jednej z jego wypraw do Kanady opiekowa-
łam się osieroconym dzikiem Brzusiem. Brzusio miał słabość do kukurydzy 
i uwielbiał, gdy drapało się go po grzbiecie ostrym patykiem. Żył w wydzielo-
nej zagrodzie i chociaż bardzo ciężko było się oprzeć jego urokowi, kontakt 
z człowiekiem miał ograniczany do minimum. Gdy podrósł został wypusz-
czony z zagrody i wtopił się w prawdziwe leśne życie, jak przystało na dzikie 
zwierzę.
Podobnie Ignaś, mały koziołek, który stracił fragment nóżki pod kosiarką ko-
szącą łąki. Karmiony butelką wyrósł na pięknego, silnego koziołka i mimo 
swej niepełnosprawności wybrał życie w lesie, opuszczając zagrodę i od-
wiedzając Marcina tylko od czasu do czasu.
Pomyślałam o chacie Marcina, gdy przeczytałam historię dziewczyny, któ-
ra w lesie niedaleko Warszawy znalazła małego rannego lisa. Udzieliła mu 
pomocy, zawiozła do lekarza weterynarii, a ponieważ lis był malutki i milu-
siński, postanowiła zostawić go sobie tak, by pełnił w jej domu rolę psa. Po 
kilku miesiącach okazało się, że opieka nad dzikim zwierzęciem nie jest taka 
łatwa. Lis, chociaż oswojony, przysparzał wielu kłopotów. Hałasował, rozko-
pał całą działkę, kilka razy przekopał tunel do sąsiadów i zniszczył im ogród, 
a co więcej - zostawiał bardzo nieprzyjemny zapach, zarówno w domu, jak 
i na dworze. Skończyło się konsekwencjami prawnymi, umęczeni trudnym 
lokatorem sąsiedzi złożyli bowiem donos na dziewczynę i ostatecznie lis za-
mieszkał w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt.
Opisuję tę historię dlatego, że jak co roku pewnie i tej wiosny do gabinetu 
trafi kilka dzikich zwierząt, które zbyt pochopnie zabrane zostały ze swojego 
otoczenia. Nieustannie słyszymy o tym, że nie wolno zabierać z lasu nowo 
narodzonych saren. Lis także nie jest dobrym kandydatem na zwierzątko 
domowe. A mimo to zdarza się, że ktoś w dobrej wierze decyduje się zabrać 
któreś z tych zwierząt do domu. Wiadomo, że w każdym przypadku zranie-
nia, osierocenia zwierzęcia powinniśmy pomagać. Zabranie takiego zwierzę-
cia to jednak dopiero początek trudnej drogi pomagania. Pojawia się pytanie 
co dalej? Gabinety weterynaryjne często nie są przystosowane do przej-
mowania pod stałą opiekę przyniesionych przez Państwa dzikich zwierząt. 
Leśne zwierzęta są własnością Skarbu Państwa i jeśli wymagają interwencji 
lekarsko-weterynaryjnej, odpowiedzialne są za to władze miasta lub gminy, 
które mają podpisane umowy o opiekę weterynaryjną z konkretnymi ga-
binetami. My jako lekarze oczywiście zawsze staramy się pomóc. Szukamy 
kontaktów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, służymy radą, jednak nie jeste-
śmy w stanie przejąć od Państwa każdego dzikiego zwierzęcia i zapewnić 
mu opieki.
Taką opiekę sprawują specjalnie utworzone do tych celów ośrodki rehabili-
tacyjne dla dzikich zwierząt. Pracują tam specjaliści znający potrzeby danych 
gatunków i potrafiący ocenić, które osobniki mogą powrócić do życia na 
wolności, a które wymagają dożywotniego pobytu w ośrodku. Na przykła-
dzie zwierząt Marcina, które mimo całego przyzwyczajenia do człowieka, 
dostępu do pysznego jedzenia i poczucia bezpieczeństwa panującego na 
jego podwórku i tak wracają do lasu, widać, jak bardzo nienaturalne dla dzi-
kich zwierząt jest życie w niewoli.
Dlatego mam nadzieję, że historia z lisem będzie przestrogą dla wszystkich, 
którym kiedykolwiek przemknęło przez myśl zaopiekowanie się dzikim 
zwierzęciem. Jest to prawdziwe wyzwanie. Nawet jeśli ktoś z Państwa podo-
ła, zapewni warunki, przyzwyczai, oswoi, pozostaje wciąż jeszcze pytanie, 
czy takie zwierzę będzie szczęśliwe?
Zapraszam do subskrybowania kanału „Marcin z lasu” na youtube i pod-
glądania życia dzikich zwierząt żyjących w naszych polskich lasach!

Małgorzata Rosłońska

Z GMINY

Inspektorzy OTOZ Animals są wśród nas
Wszyscy deklarujemy, że kochamy 
zwierzęta, zapewniamy im dach 
nad głową i pełną miskę karmy. Je-
śli rzeczywiście jest tak pięknie, to 
skąd biorą się np. psy w schronisku 
i te błąkające się po naszej gminie? 
Czyżby je ktoś wyjątkowo złośliwy 
dowoził z sąsiednich miejscowości? 
Niestety, nie.
Ale są takie służby, które regularnie 
sprawdzają, jak wygląda sytuacja 
zwierząt w naszej gminie i wiedzą, 
że często żyją one w naprawdę tra-
gicznych warunkach.
– Prośby o interwencje dostaje-
my od osób z całej gminy Nasielsk. 
Najczęściej dostajemy je od tych, 
którzy widzą krzywdę zwierząt, nie 

odwracają się od ich cierpienia 
i reagują – mówi pani Aldona 
działająca na rzecz dobra zwie-
rząt od kilku lat, ostatnio jako 
wolontariusz z uprawnienia-
mi inspektora warszawskiego 
OTOZ Animals. – Niestety, od-
ważę się stwierdzić, że w 70% 
gospodarstwach rolnych na 
terenie naszej gminy zasad-
nym byłoby przeprowadzenie 
interwencji. Tak naprawdę trze-
ba byłoby kontrolować wieś po 
wsi, posesję po posesji – doda-
je. 
Zwierzęta, najczęściej psy, nie 
mają obowiązkowych szcze-
pień przeciwko wściekliźnie, są 
uwiązane na krótkich, poskrę-

canych łańcuchach przez całe życie. 
Rzadko albo w ogóle nie są z nich 
spuszczane. Nie mają dostępu do 
świeżej wody, a karmione są często 
chlebem z wodą i resztkami z obiadu 
lub kośćmi.
– Spotykam się z brakiem świado-
mości o konieczności i zaletach ste-
rylizacji, ludzie mówią, że nie chcą 
zwierzakom robić krzywdy. Nie usy-
piają też ślepego miotu, choć moż-
na to zrobić bezpłatnie w schronisku 
– relacjonuje pani inspektor OTOZ 
Animals. – W fatalnym stanie są 
budy, w których mieszkają psy. Czę-
sto na zimę psiaki mają w nich tylko 

gołe deski i szma-
ty, bo słoma, jak 
twierdzą niektó-
rzy gospodarze 
roznosi  s ię po 
obejściu. Z psa-
mi wiejskimi jest 
tak, że gospoda-
rze bardzo rzad-
ko chodzą z nimi 
do weterynarza, 
uznając, że albo 
się same wyliżą 

z choroby, albo będzie kolejny pies 
– dodaje. 
Na szczęście, jak podkreśla pani Aldo-
na z OTOZ Animals, nie brakuje u nas 
też ludzi, którzy troszczą się o swo-
je zwierzęta, tak w mieście, jak i na 
wsiach. Są też tacy, którzy z wielkim 
zaangażowaniem pomagają zwierza-
kom. 
Warto na każdym kroku przypomi-
nać, że zwierzęta, to istoty żywe, od-
czuwające ból i głód podobnie jak 
ludzie.     (i.)

Interwencja w Nasielsku, 15 stycznia br., -15 stopni C, buda z dachu samochodu, a zamiast pod-
łogi beton. Kości w reklamówkach, z kilku miesięcy, pełno odchodów, jednodniowe szczenięta  
(3 zamarznięte, 2 jeszcze żywe, ale przemrożone)

Mazewo Dworskie, pies na kilku łańcuchach, zaniedbany. 

Suczka uwiązana w szczerym polu w Paulinowie – w dzień 
i w nocy miała bronić kopca z sianokiszonką przed dzikami.

Cegielnia Psucka, 5 psów żyje tu w tragicznych warunkach.

Starszy owczarek w Kątnych, ogromny guz jader, grzybica, anemia, kojec pełen odchodów, 
wody brak, bo „pił wczoraj”. Pies odebrany właścicielom.

Kątne, pies na 70 cm łańcuchu, ziemianka zamiast budy, w czasie deszczu 
błoto spływa do bud. Pies nigdy nie spuszczany z łańcucha.
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Radzi w TV leczy w Nasielsku
Od niedawna w nasielskim Sa-
modzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej przyjmuje 
nowy lekarz pediatra Łukasz Duraj-
ski. Pacjenci szybko go rozpozna-
li. Okazuje się bowiem, że dzieli się 
swoim doświadczeniem medycz-
nym m.in. z widzami TVP2 w pro-
gramie „Pytanie na Śniadanie” oraz 
z widzami TVN w programie „Dzień 
dobry TVN”. Dwa lata temu doktor 
został też zwycięzcą programu „Bi-
twa o dom”. W wywiadzie dla ŻN 
zdradza nieco, jak wygląda jego 
życie – zarówno zawodowe, jak 
i prywatne.
Skąd wziął się pomysł, aby być 
lekarzem pediatrą ? Czy już od 
dziecka wiedział Pan, czego w ży-
ciu chce? Może to jakaś rodzinna 
tradycja?
 – Z opowiadań od mamy wiem, 
że już we wczesnym dzieciństwie 
mówiłem o tym, że chcę zostać 
doktorem. Faktycznie, odkąd pa-
miętam, nie przewijały się inne 
pomysły na siebie. Na początku 
dla rodziców było to marzenie ich 
dziecka, z biegiem czasu zaczęli 
zdawać sobie sprawę, że wszyst-
kie moje kroki prowadzą do tego, 
aby to marzenie spełnić. Pocho-
dzę z rodziny chłopskiej, rodzi-
ce ukończyli szkołę podstawową, 
ale mama zawsze mówiła, że je-
żeli tylko bardzo czegoś zapragnę 
i będę pracował, aby to osiągnąć, 
to się po prostu musi udać. Pedia-
tria to wybór, którego dokonałem 
pod koniec studiów. Uwielbiam 
dzieciaki, kocham z nimi praco-
wać. Wbrew opiniom wielu rodzi-
ców dziecko to bardzo inteligentny 
pacjent i świadomy, czego chce, 
a jednocześnie bardzo szczery 
w tym, jak postępuje.
Od jak dawna spełnia się Pan w roli 
lekarza pediatry? 
 – Studia ukończyłem w 2012 roku 
i od tego czasu realizuje się w swo-
im zawodzie.
Podobno lubi Pan podróże. Są to 
wyjazdy prywatne czy może ra-
czej zawodowe? 
 – Podróże to druga po medycy-
nie moja pasja. W dzieciństwie nie 

miałem możliwości, aby podróżo-
wać. Moje pierwsze zagraniczne 
wyjazdy miały miejsce w liceum, 
wtedy wyjeżdżałem jako czło-
nek Koła Europejskiego (przy 
I LO im. A. Asnyka w Kaliszu) oraz 
w ramach wymiany uczniowskiej 
w Niemczech. Podczas studiów, 
dzięki możliwościom, jakie daje 
Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie 
przy współpracy z największą or-
ganizacją studencką na świecie 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny IFMSA-Po-
land), byłem uczestnikiem między-
narodowych zjazdów studentów 
medycyny w Tajlandii, Indonezji 
czy Danii. Brałem również udział 
w praktykach wakacyjnych w Gre-
cji, Ghanie, Peru czy we Włoszech. 
Niesamowitym doświadczeniem 
było również studiowanie w Rzy-
mie na Universita Campus Bio-
-Medico. 
Po studiach zacząłem podróżować 
na własną rękę, była to m.in. wy-
prawa autostopem do Macedo-
nii przez takie kraje jak Chorwacja, 
Czarnogóra, Albania czy Węgry. 
Aktualnie staram się, na ile to moż-
liwe, podróżować we własnym za-
kresie. Podróże kocham i zawsze 
będę gotów pojechać gdziekol-
wiek.
Jedną z ostatnich ciekawych po-
dróży, jakie Pan odbył, była ta do 
Japonii. Jak długo Pan tam przeby-
wał? Co zrobiło na Panu najwięk-
sze wrażenie? 
 – Japonia to do tej pory moja 
najdłuższa podróż prywatna. Kraj 
kwitnącej wiśni to miejsce, które 
na pewno warto zobaczyć, war-
to poznać mentalność Japończy-
ków. Moja podróż z plecakiem to 
wyprawa przede wszystkim z na-
stawieniem na poznanie kultury 
i kuchni japońskiej. Niesamowici 
ludzie, których spotykałem po dro-
dze, bardzo życzliwi i chętni poma-
gać w każdej sytuacji. Niesamowite 
smaki, które miałem okazję skosz-
tować, to bogactwo, którym Japo-
nia na pewno może się pochwalić. 
Jednocześnie to kraj, w którym 
kreskówki są czymś zupełnie po-

wszechnym i akceptowanym 
przez ludzi dorosłych, gdzie każ-
dy znajdzie swój kawałek bajki. 
Ciekawym było zobaczyć Hiro-
szimę, miejsce, które powoduje, 
że człowiek naprawdę zamiera, 
a refleksje są niesamowite.
Jest Pan bardzo aktywny zawo-
dowo, w jakich placówkach pa-
cjenci mogą Pana spotkać?
 – Faktycznie pracuję w różnych 
miejscach. Przyjmuję w Klinice 
Endokrynologii i Diabetologii In-
stytutu „Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka”, który jest moim 
macierzystym miejscem pracy, 
gdzie jestem w trakcie specjaliza-
cji z pediatrii. Poza tym dyżuruję 
w szpitalu, gdzie rozpoczynałem 
swoją pracę jako lekarz, tj. w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kaliszu (aktualnie na dziecię-
cym Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym). Pracuję także w Nocnej 
i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, 
przychodni w Legionowie oraz 
Nasielsku. Od kilku miesięcy mam 
również dyżury na oddziale nowo-
rodkowym w Szpitalu św. Rodzi-
ny w Warszawie. Może i wachlarz 
tego typu pracy jest duży, ale jako 
młody lekarz chciałbym nabyć 
doświadczenia w wielu zakresach 
w dziedzinie pediatrii.
Skąd zrodził się pomysł pracy 
w Nasielsku? Czy długo trzeba 
było Pana namawiać do tego?
– Tak n ap rawdę moj a p rac a 
w Nasielsku to zasługa trzech ko-
biet, które poznałem i które mnie 
do tego namówiły: pielęgniarki 
środowiskowe p. Barbara Zimna,  
p. Bożena Ciukszo oraz pielęgniar-
ka szkolna – p. Wiesława Mosa-
kowska.
Z jakimi chorobami najczęściej 
pojawiają się u Pana mali pacjenci? 
Czy są to typowe jesienno-zimo-
we infekcje? Jak sobie z nimi ra-
dzić?
 – Oj, to temat rzeka. Tak naprawdę 
zawsze jest i będzie najczęstszym 
problemem wysoka temperatu-
ra oraz przeziębienie. Gdy mamy 
do czynienia z temperaturą do 38 
st., podajemy samodzielnie leki 

przeciwgorączkowe (ibuprofen 
i paracetamol), możemy dziec-
ko schładzać zimnymi okładami. 
Gdy temperatura wzrasta powy-
żej 38 st., nie musimy od razu biec 
do lekarza, obserwujmy dziecko 
i podawajmy leki przeciwgorącz-
kowe. Jeżeli po 2-3 dniach nie ma 
poprawy, a stan dziecka się pogar-
sza, należy zgłosić się do lekarza. 
W przypadku przeziębienia, gdy 
mamy do czynienia z kaszlem, ka-
tarem i wysoką temperaturą, po-
winniśmy zastosować od samego 
początku higienę nosa (woda mor-
ska, inhalacje z soli fizjologicznej 
i dmuchanie nosa lub ściąganie 
kataru), leki przeciwkaszlowe do-
stępne bez recepty, leki przeciw-
gorączkowe. Gdy po 3-4 dniach 
to nie pomaga, warto skonsulto-
wać się z lekarzem. 
Czy w Pana życiu istnieje czas 
wolny? Jak Pan odpoczywa i ła-
duje swoje „baterie”, aby mieć siłę 
do pracy? 
 – Faktem jest, że czasu wolnego 
mam niewiele. Staram się korzy-
stać z każdego wolnego momentu. 
Liczba lekarzy w Polsce jest bardzo 
mała i problemem jest, że gdybym 
odmawiał pracy, w wielu sytu-
acjach nie miałby kto przyjmować 
pacjentów. To dotyczy wszystkich 
lekarzy. Moja ładowarka akumu-
latorów to wspomniane podróże.
Czy ma Pan jakiś wzór lekarza, ko-
goś, kto jest dla Pana autorytetem?
 – Bardzo cenię sobie moich men-
torów i trudno tutaj wybrać jed-
ną osobę, gdyż z uwagi na liczbę 
miejsc, gdzie pracuję, w każdym 
z nich są lekarze, którzy mi impo-
nują.
Bierze Pan udział w programach 
telewizyjnych. W „Dzień dobry 
TVN” i w „Pytaniu na Śniadanie” 
przedstawia Pan swoje porady. 
Czy oswoił już się Pan z kamerą? 
Czy nagrania wywołują w Panu 
stres? 
 – Zawsze, gdy jestem przed ka-
merą, pojawia się trema. Szczegól-
nie, gdy zabieram głos jako lekarz. 
Jest to ważne z uwagi na odbiór ze 
strony pacjentów, aby odpowied-

nio zrozumieli to, co chciałbym 
przekazać.
Gościł Pan też w Radiu Warsza-
wa. Gdzie Pan się lepiej czuje – za 
mikrofonem w radiu czy na wizji 
przed kamerą?
 – Ciekawe pytanie, chyba jednak 
w radiu. Daje ono większą swobo-
dę, gdyż tylko mnie słychać, cała 
reszta jest „schowana”. Ale przed 
kamerą jest zupełnie ok.
Czy to udział w programie „Bitwa 
o dom” wywołał sympatię do sta-
cji TVN? 
 – Jasnym jest, że z uwagi na pro-
gram, w którym wziąłem udział 
i nagrodę, którą wygrałem, TVN 
jest stacją, na którą będę zawsze 
patrzył z innej perspektywy, ale by-
łem również wielokrotnie gościem 
Telewizji Polskiej.
Czy ktoś Pana namówił do wzię-
cia udziału w programie „Bitwa 
o dom”? Jakie Pan ma wspo-
mnienia związane z urządzaniem 
mieszkania? W jaki sposób pogo-
dził Pan pracę zawodową z wystę-
pem w programie?
 – Sam wysłałem sms ze zgłosze-
niem. W programie przede wszyst-
kim po raz kolejny przekonałem się, 
że najważniejsze w życiu jest wspar-
cie rodziny. Oczywiście wspomnień 
jest całe mnóstwo i emocje, które 
nam wówczas towarzyszyły, to coś, 
czego nie da się opisać. 
Bardzo lubię architekturę wnętrz, 
a pomysły na własne mieszkanie 
to po prostu spełnienie moich ma-
rzeń o własnym mieszkaniu. Po-
wierzchnia to 58 m2. Trudno mówić 
o rywalizacji, bo tak naprawdę 
w programie uczestnicy pomagali 
sobie nawzajem. Ja i moja rodzina 
zawsze staraliśmy się dawać z siebie 
innym, ile mogliśmy. Udział w pro-
gramie nie byłby możliwy, gdyby 
nie pomoc i zgoda kierownika Kli-
niki Endokrynologii i Diabetolo-
gii prof. Mieczysława Szaleckiego, 
który mnie bardzo wspierał, za co 
jestem mu bardzo wdzięczny.
Serdecznie dziękuję za rozmowę 
i życzę kolejnych sukcesów za-
wodowych.

jg
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Emocji moc – świąteczne przedstawienia
Grudzień to magiczny czas oczekiwania, radości, 
nadziei i miłości. Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Sako-
landia” przygotowały przepiękne, wzbudzające 
wiele emocji przedstawienia. 
15 grudnia sala gimnastyczna zapełniła się gość-
mi, którzy ujrzeli swe pociechy w arcymistrzow-
skich rolach gwiazdeczek, śnieżynek, płatków 
śniegu oraz aniołków. Pierwsza grupa artystów 
zaprezentowała cudowny i wzruszający montaż 
słowno-muzyczny. Melodie kolęd i pastorałek 
wybrzmiewające z różnych instrumentów uatrak-
cyjniły występ, a śpiewy solo i tańce dzieci stwo-
rzyły niepowtarzalny klimat poruszający do łez. 
Pieśń Maleńka miłość (z repertuaru Eleni z albumu Kolędy polskie 1995) wraz z kaskadą roziskrzonych, zimnych 
ogni dopełniły tej niezwykłej atmosfery.
Kolejnego popołudnia przedszkolaki postanowiły uchylić rąbka „mikołajowej” tajemnicy i zabrały wszystkich 
w zaczarowany świat. Elfy pracujące w fabryce zabawek, ożywiony pajacyk, mówiące renifery, Mikołaj rozwo-
żący prezenty dzieciom wyczekującym pierwszej gwiazdki, pląsające wesoło śnieżynki i bałwanki… to iście 

bajkowy świat, do którego od razu porwane zostały serca 
widzów. Pełna liryzmu i melancholii ballada drewnianej ma-
rionetki przypomniała, że święta to również czas przemyśleń 
i zadumy. Wesoła, humorystyczna, a zarazem dość refleksyj-
na inscenizacja połączona ze świątecznymi piosenkami oraz 
skomplikowanymi układami choreograficznymi wprawiła 
gości w radosny, euforyczny nastrój. 
Perfekcyjna scenografia, oryginalne kostiumy aktorów oraz 
niebanalna gra świateł uczyniły tegoroczne, świąteczne 
przedstawienia profesjonalnymi sztukami teatralnymi, za któ-
re dziękowała w swych przemówieniach Monika Duchnow-
ska - dyrektor przedszkola, nie ukrywając przy tym swego 
wzruszenia i ogromnej dumy. 

Milena Kowalska-Bryśkiewicz

DLA ŁASUCHÓW

Smakołyki 
karnawałowe
Karnawał to okres, w którym na polskich stołach królują pączki i faworki 
nazywane też chrustami. Klasyczne ich postaci mają swoich fanów, ale 
są też tacy, którzy lubią eksperymentować w kuchni. Poniżej podajemy 
zatem przepisy zarówno dla tradycjonalistów, jak i tych, którzy poszukują 
nowych karnawałowych smaków.

FAWORKI
Składniki: 2 szklanki mąki pszen-
nej, 5 żółtek, 4 łyżki gęstej śmie-
tany (22%), 1 łyżka spirytusu lub 
octu, 2 łyżki masła, cukier pu-
der do posypania, tłuszcz do 
smażenia, szczypta soli, odro-
bina piwa.
Przygotowanie: 
Wyrabiamy ciasto z mąki, masła, 
żółtek, śmietany, piwa i szczypty 
soli. Kiedy masa odchodzi już od rąk i jest elastyczna, tworzymy z niej 
kulę. Okładamy ją wałkiem, dzięki czemu pozbędziemy się pęcherzy-
ków powietrza. Następnie ciasto na godzinę odkładamy do lodówki. 
Kolejnym krokiem jest rozwałkowanie ciasta jak najcieniej i wykrawa-
nie z niego 3-4 cm pasków. Środek każdego paska przecinamy wzdłuż. 
Przez powstałą szczelinę przeciągamy jeden z końców ciasta. Smażymy 
w głębokim tłuszczu, do którego dolewamy spirytus, aby się nie pienił. 
Smacznego!

BANANOWE PĄCZKI
Składniki: 3 banany, 1,5 szklanki mąki, 1 jajko, 1 łyżka cukru, 1 płaska ły-
żeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, 1 łyżka spirytusu lub 
wódki, cukier puder do posypania, olej do smażenia.
Przygotowanie:
Banany należy zblendować. Do nich dodać mąkę, cukier, sodę, proszek, 
alkohol i jajko. Wszystko razem zmiksować. Ciasto powinno być gęste. 
Do gorącego tłuszczu należy za pomocą łyżeczki maczanej w oleju 
wrzucać ciasto. Pączuszki należy obracać, aby były zarumienione z każ-
dej strony. Gotowe wyjęte z tłuszczu obsypać cukrem pudrem. Smacz-
nego!

JG

NASIELSK BASZTA TEAM

Morderczy bieg
Biegacze z Nasielsk 
Baszta Team wie-
lokrotnie pokazali, 
że nie ma czegoś 
takiego jak zła po-
goda na bieganie, 
za dużo kilome-
trów czy brak mo-
tywacji. Mistrzem 
w  b i e g a c h  e k s-
t re mal nyc h j e s t 
oczywiście Jarek 
D ylewsk i ,  któr y 
swoim zacięciem 
zachęcił Jarka Rucińskiego do udziału w III Ćwierćmaratonie Komandosa 
w Czarnem o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W sobotę 14 stycznia ponad 300 zawodników wystartowało w biegu 
przełajowym pod nazwą „Czarno to widzę”, którego celem było przebie-
gnięcie niecałych 11 kilometrów bardzo trudnej trasy w pełnym umundu-
rowaniu wojskowym i z plecakiem ważącym 10 kilogramów. 
Ćwierćmaraton Komandosa to jeden z trzech biegów, które składają się na 
imprezę nazywaną Komandoskim Trójkątem Mety. Pozostałe imprezy to 
warszawski Półmaraton Komandosa oraz Maraton Komandosa w Lublińcu.
- Było jak taniec z diabłem i to on prowadził. Wyruszyliśmy jeszcze przed 
świtem o 5 rano. Po 330 km i 5h jazdy byliśmy na miejscu, odbiór nume-
ru, ważenie plecaka i na start. Biegliśmy w pełnym umundurowaniu, z 10 
kg plecakiem. Ponad 11 km biegu w otwartym terenie, po lodzie i nieubi-
tym śniegu. Już po 7 km to była walka o każde kolejne 100 m, aż do upra-
gnionej mety. Był to bardzo trudny bieg, wymagający dużego rozwoju 
fizycznego – tak morderczy maraton wspomina Jarek Ruciński. Zapewnia, 
że jeszcze nie raz weźmie udział w takim biegu.

(IW)
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Kino NIWA ZAPRASZA
25–29 stycznia godz. 15.00

Kubo i dwie struny  
2D (dubbing)

Animacja; Familijny; Fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz. 
41 min
Kubo jest dobrym, pokornym chłopcem, któ-
ry u boku matki mieszka w skromnej wiosce 
na końcu świata. Każdy dzień toczy się tym 
samym spokojnym rytmem – do czasu, kie-
dy chłopca odwiedza duch przeszłości, który 
zmienia jego przeznaczenie. Aby przetrwać, 
Kubo musi odnaleźć magiczną zbroję należącą 
do jego ojca – największego samuraja, jakiego 
kiedykolwiek nosiła Ziemia...

25–29 stycznia godz. 17.00

Powidoki
Biograficzny, dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 38 min
Bohaterem filmu Powidoki jest Władysław 
Strzemiński, artysta, który nie poddał się so-
crealizmowi i doświadczył dramatycznych 
skutków swoich wyborów artystycznych. To 
film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła 
charyzmatycznego, niepokornego człowieka. 

25–29 stycznia godz. 19.00

Konwój
Thriller; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min
W jednym z największych aresztów śled-
czych, kierowanym przez dyrektora Nowac-
kiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa 
więźnia. Rozpoczyna się śledztwo. Na prze-
słuchanie zostaje wezwany sierżant Berg (Prze-
mysław Bluszcz), jeden z uczestników konwoju 
sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt ni-
gdy nie chciał opowiadać, a który może mieć 
coś wspólnego z popełnioną zbrodnią. Mimo 
zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (Łu-
kasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkry-
wać szokującą prawdę… 

1–9 lutego godz. 13.00 i 15.00

Ostatni smok świata 2D 
(dubbing)

Animacja, familijny, przygodowy; Ukraina; Czas trwania: 
1 godz. 25 min 
Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, po-
stanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą 
smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza 
rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie 
przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wio-
dącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka 
nowych przyjaciół – czarującego (dosłow-
nie i w przenośni!) nietoperza Ediego i Peszka 
– dzieciaka, który wszystkim dookoła przy-
nosi… pecha. Wspólnie Niki, Edi i Peszek udo-
wodnią, że nie ma takiej złej mocy, której nie 
może pokonać prawdziwa przyjaźń. 

1–9 lutego godz. 17.00 i 19.15

Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej

Biograficzny, dramat; Polska; Czas trwania: 2 godz.
Michalina Wisłocka napisała książkę, która 
zmieniła wszystko. Ale zanim Sztuka kochania 
podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjo-
nizowała seksualność PRL-u, jej autorka musia-
ła przejść długą drogę... 

15–19 lutego godz. 13.00 i 15.00

Balerina 2D i 3D (dubbing)
Animacja; Francja, Kanada; Czas trwania: 1 godz. 29 min.
11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by 
zostać baleriną w paryskiej operze. Razem 
z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wik-
torem ucieka z sierocińca, by spróbować 
swych sił w paryskiej szkole baletu. 

15–19 lutego godz. 13.00 i 15.00

LEGO® BATMAN: FILM  
3D (dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Dania, USA; Czas 
trwania: 1 godz. 30 min

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03-20.04 
Zwolnij tempo, a wszystko się ułoży po 
Twojej myśli. W pracy czeka Cię spokoj-
niejszy czas. Postaraj się powstrzymać od 
komentarzy o zachowaniu innych, bo na-
robisz sobie wrogów. Unikaj słodyczy. 

Byk 21.04-20.05
Ostrożnie wydawaj pieniądze. Nie daj się 
wmanewrować w cudze kłopoty, a szczę-
ście będzie Ci sprzyjać. Ktoś bliski czeka na 
spełnienie obietnicy, postaraj się dotrzymać 
słowa. Możesz zaczynać dietę.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz teraz mniej czepialski i nerwowy. 
Z zainteresowaniem wysłuchasz pomysłów 
współpracowników. Zaplanuj zmiany w swo-
jej karierze tak, aby mieć więcej pieniędzy 
i czasu dla siebie.

Rak 22.06-22.07
Nie angażuj się w żadne intrygi. Zamiast 
opowiadać innym o swoich pomysłach 
i chwalić się możliwościami, sam zabierz się 
za konkretne projekty. Rób swoje, a najlepiej 
na tym wyjdziesz. 

Lew 23.07-23.08
Trzymaj się z daleka od toksycznych ludzi, 
którzy zawracają Ci głowę swoimi sprawami. 
Nie odkładaj niczego na później. Bezboleśnie 
przestawisz się na zdrowsze nawyki żywienio-
we. Potrzeba Ci więcej ruchu.

Panna 24.08-22.09
Staniesz się teraz bardziej zgodny i wyrozu-
miały, przestaniesz też zwracać taką uwagę na 
ludzkie wady. Pamiętaj, że warto oczyszczać 
organizm, pić zioła i brać odpowiednie suple-
menty.

Waga 23.09-23.10
Będziesz spostrzegawczy i bardzo pomysło-
wy. Przestań tylko przejmować się tym, co 
powiedzą inni ludzie, bo szkoda energii na 
roztrząsanie cudzych pretensji i wątpliwości. 
W związku pełna zgoda.

Skorpion 24.10-22.11
Postanowisz zmienić swoje życie i wreszcie 
pozbędziesz się różnych ograniczeń. Będziesz 
odważny i pewny siebie. Teraz możesz szybko 
przekonać szefa do tego, na czym Ci od daw-
na zależy.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz teraz trochę roztargniony. Dlatego 
notuj wszystkie ważne sprawy w kalendarzu, 
żeby o nich nie zapomnieć. Uda Ci się coś 
pozmieniać na lepsze, zarobisz więcej niż 
planowałeś i będziesz zadowolony.

Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli pragniesz założyć własny biznes, to za-
miast wiecznie planować, bierz się do dzieła. 
Wykorzystaj swój dobry nastrój, aby pogo-
dzić się z wrogami i załagodzić różne niepo-
rozumienia.

Wodnik 21.01-19.02
Ostro zabierz się za zawodowe wyzwania. 
Ktoś z Twoich dawnych przyjaciół może 
Ci teraz doradzić lub pomóc w załatwieniu 
trudnej sprawy. Zadbaj o ruch, bo szybko 
przybierasz na wadze.

Ryby 20.02-20.03
Odważ się w końcu porozmawiać z najbliższy-
mi o tym, co zaplanowałeś. Nie jesteś ze stali. 
Przypomnij sobie o zaległych badaniach, od-
wiedź lekarza, przejdź na warzywną dietę. Za-
dbaj o swój wygląd. 

HOROSKOP
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Korepetycje z matematyki. Tanio. Tel. 798 
714 084.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 667 
569 562.
Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce na-
bory wniosków – premia małe gospodar-
stwa – 60 tys. zł, młody rolnik – 100 tys. 
zł, rozpoczęcie działalności – 100 tys. zł. 
Wypełnianie wniosków tel. 795-931-529
Sprzedam 1000m płotu na opał. 
Rozrzutnik, pług 4, golf 3. Tel. 510 875 595.
Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 518 
866 599.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 927 
506.
Kupie 2-pokojowe mieszkanie. Tel. 601 
581 743.
Sprzedam regał pokojowy, 2 sofy. Tel. 601 
581 743.
Do pracy w biurze zatrudnimy osobę ze 
znajomością obsługi urządzeń biurowych 
oraz języka angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym. Tel. 502 076 
226 do godz. 16.00.
Korepetycje z matematyki. Tanio. Tel. 798 
714 084.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Kupię ok. 2 ha ziemi rolnej okolice  
ul. Kolejowej, Nasielsk. Tel. 609 833 169.
Drzewo opałowe, kominkowe, piecowe, 
duże ilości. Tel. 501 461 424.
Do wynajęcia dom umeblowany, wyszy-
kowany. Tel. 501 461 424.
Sprzedam mieszkanie 56 m2 po remoncie, 
umeblowane lub nie (do uzgodnienia). 
Tel. 510 276 711.
Sprzedam narożnik mało używany  
+ kanapę i dwa fotele. Tel. 604 689 012.
Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni pra-
cowników produkcji, operatorów wózków 
widłowych, mechaników. Tel. 784 902 549. 
Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni pra-
cowników do działu handlowego z dobrą 
znajomością języka angielskiego. Adres 
e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz Tel. 784 
902 549.
Opiekunka do dziecka, zmotoryzowa-
na, 3 km od Nasielska, dziecko 1 roczek.  
Tel. 667 246 407.
Sprzedam/wynajmę mieszkanie 56 m2 ul. 
Starzyńskiego. Tel. 608 701 207.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.
Sprzedam drewno kominkowo-opałowe. 
Tel. 887 961 164.

ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 

18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki 

godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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.
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Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni 

wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod 

wskazanym numerem telefonu 572 388 046
23.01.-29.01.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a,  

Nowy Dwór Maz.,

30.01.-5.02.2017 r. – Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.,

6.02.-12.02.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2,  
Nowy Dwór Maz.,

13.02. – 19.02.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)

Zaproszenie na turnieje
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy  

„Żbik” Nasielsk uprzejmie zaprasza  
na II cykl Halowego Turnieju Piłki Nożnej

Terminarz i Roczniki:
• 28 stycznia 2017 Kobiet Seniorek o puchar Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Nasielsku
• 29 stycznia 2017 Drużyn Wiejskich o puchar Burmistrza Nasielska
• 11 luty 2017 Rocznik 2000 o puchar Sekretarza Nasielska
• 12 luty 2017 Rocznik 2001 o puchar Skarbnika Nasielska
• 18 luty 2017 Amatorski o puchar Burmistrza Nasielska
• 19 luty 2017 rocznik 2003 o puchar Radnego Rady Miejskiej 

w Nasielsku Dariusza Kordowskiego
• 26 luty 2017 Rocznik 2005 o puchar Zastępcy Burmistrza Nasielska
• 5 Marca 2017 Amatorski o puchar Prezesa ŻBIK w Nasielsku
• 11 Marca 2017 Rocznik 2009 o puchar Radnego Rady Miejskiej 

w Nasielsku Mirosława Świderskiego
START: Każdy turniej godzina 9.00
Wpisowe: Każdy turniej 100zł
Na konto nr 80 1020 1592 0000 2302 0237 5376
N a g r o d y :  Z a  p i e r w s z e  m i e j s c e  k o s z u l k i  d l a  d r u ż y n y. 
Najlepsze 4 drużyny otrzymają puchar, dyplom, nagrody najlepszy za-
wodnik, najlepszy bramkarz i król strzelców.

Zgłoszenia i informacje: 
email zbik01@onet.pl Tel. 501-655-304 Marek Prusinowski
Regulamin i kartę zgłoszeniową można pobrać: 
www.mlkszbiknasielsk.futbolowo.pl            www.nasielsk.pl

Zatrudnię sprzedawcę 
do prowadzenia sklepu w Nasielsku  

w branży elektronarzędzi  
oraz małych urządzeń spalinowych.

Oferujemy pracę dla osoby  
w wieku do 30 lat  

z podstawową znajomością elektrotechniki.
Poszukujemy osoby komunikatywnej,  

chcącej się rozwijać.

Tel. 604 506 997

Obwieszczenie 
Burmistrza Nasielska z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie zarządzenia środków związanych z wstąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Burmistrz Nasielska w ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii podaje do publicznej wiadomości 
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.
Szanowni Państwo!
W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy wywołanej wysoce wirusem grypy A podtyp H 5 i H 7 
na targowiskach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:
 – organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, 
przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów 
treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
 – przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz 
każdego innego sposobu zbycia ptaków: kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bez-
grzebieniowców, gołębi, bażantów, kuropatw.
Za brak stosowania się do zakazu będą nakładane kary administracyjne.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystą-
pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz.2091)

Z UM

Wzrosły opłaty za śmieci
Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 30 listopada Uchwałą Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku 
zmieniona została Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
nieselektywny wynosi  16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
UWAGA!
Zmiany stawek nie wymagają złożenia nowych deklaracji.
Stawki opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz działek letniskowych i innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Więcej informacji na stronie www.nasielsk.pl w zakładce SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Ptasia grypa i jej skutki
W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wy-
soce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 
i H7 targowisko przy ulicy Lipowej w niedzielę będzie nieczynne. Przy-
pominamy, że Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna prowadzi kontrolę prze-
strzegania zasad bioasekuracji, a ich naruszenie skutkuje wysokimi karami 
pieniężnymi.

Zasady bioasekuracji obowiązują zarówno właścicieli dużych stad, jak 
i właścicieli niewielkiej ilości drobiu. Dotyczą również hodowców gołębi, 
którzy zobowiązani są do przestrzegania zasad oraz ograniczenia wypusz-
czania ptaków na loty.

W przypadku pojedynczych padnięć, pojawiających się sporadycz-
nie bądź w dużych odstępach czasu, nie należy wszczynać alarmu (tego 
typu padnięcia mogą wynikać z innych przyczyn niż zarażenie wirusem). 
W przypadku ptasiej grypy padnięcia następują masowo. Po padnięciu 
pierwszej sztuki w bardzo krótkim odstępie czasu (kilka godzin, nazajutrz, 
kilka dni) może paść od kilku do kilkudziesięciu sztuk ptactwa.

W przypadku wystąpienia masowych padnięć należy je zgłosić do Leka-
rza Weterynarii lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 5, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki, tel. 22 775 22 27.

Więcej informacji na temat zasad bioasekuracji znaleźć można na stronie 
internetowej UM.

Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje 
się starszą osobą. Tel. 604 806 552.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam słomę, Opla Corsę, Fiata 126p, 
cyklop czeski, kombajn Z56, Ursus 4512, 
łubin. Tel. 668 128 073.
Sprzedam siano w belach, dmuchawę do 
siana, pług 2-skibowy, dojarkę konwiową, 
wyciąg obornika. Tel. 664 801 963.
Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.
Zatrudnię opiekunkę do dzieci. Tel. 600 
097 331.
Sprzedam stół cateringowy ze zlewem ze 
stali nierdzewnej. Wymiary: 110x85x60. 
Cena 600 zł. Tel. 513 556 808.
Przyjmę do pracy pomocnika budowlane-
go, 15 zł/godz. Tel. 513 556 808.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
przy ul. Kolejowej. Tel. 693 782 447.
Sprzedam fiata seicento rok prod. 2000. 
Tel. 609 555 240 (w godz. 8.00 – 20.00).

Sprzedam maszynę krawiecką Minerva. 
Tel. 609 555 240 (w godz. 8.00 – 20.00).

Przyjmę do pracy opiekunkę do pomocy 
przy osobie leżącej. Tel. 664 337 766.

OGŁOSZENIA  
DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego”, 13.01.2017 r.:
1. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  76 pkt (60,32%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra   71 pkt (56,35%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  70 pkt (55,56%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   70 pkt (55,56%)
5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  59 pkt (46,83%)
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  57 pkt (45,24%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  55 pkt (43,65%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 46 pkt (36,51%)

PK

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej  
w minipiłkę siatkową 
W piątek 20 stycznia w sali sportowej w nasielskiej podstawówce odbyły się gminne zawody w minipiłkę siatkową 
dla szkół podstawowych. W rozgrywkach wzięły udział dwie reprezentacje z terenu naszej gminy. Po przywitaniu 
zespołów i przypomnieniu najważniejszych zasad gry drużyny przystąpiły do walki. O zwycięstwie decydowały 
dwa wygrane sety. Oto wyniki.
Dziewczęta
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk 2:0 (25:22) (25:14)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Stare Pieścirogi
II miejsce – SP Nasielsk 
Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Starych 
Pieścirogach: Dominika Basiewicz, Amelia Majewska, Julia 
Choroś, Zuzanna Goszczyńska, Zuzanna Węglarska, Zuzan-
na Jędrzejewska, Magda Jechalik, Maja Rudnicka, Julia Pawło-
wicz, Julia Pawlak, Daria Morawska. Opiekunem zespołu był 
pan Piotr Kowalski.
Chłopcy
SP Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 2:1 (22:25) (25:17) (15:13)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Nasielsk 
II miejsce – SP Stare Pieścirogi
Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku: 
Bartosz Konerberger, Bartosz Dygus, Mikołaj Maziński, Igor Łę-
picki, Adrian Nowakowski, Dariusz Mórawski, Mikołaj Szypulski, 
Xsawier Gerasik, Jan Bielecki, Kajetan Domała. Opiekunem ze-
społu był pan Mariusz Kraszewski.

MK

NA SPORTOWO

RUM-TEAM znów najlepszy 
W niedzielę 8 stycznia w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Gzach odbył się Charytatywny Noworoczny Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gzy – „Gramy dla Tom-
ka”, zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum w Gzach oraz Szkolny 
Klub Sportowy „Maraton”. 
Głównym celem turnieju była zbiórka funduszy na leczenie i rehabilita-
cję dla absolwenta gimnazjum, Tomasza Ryzińskiego. Na zaproszenie 
Agnieszki Domańskiej, dyrektor gimnazjum wśród 8 drużyn znalazły się 
również dwie ekipy reprezentujące gminę Nasielsk: Żbik II Nasielsk oraz 
RUM-TEAM. 
Walka toczyła się w dwóch grupach po 4 drużyny. Ekipa RUM-TEAM 
w składzie: Emil Manik (bramkarz), Rafał Załoga, Mariusz Załoga, Damian 
Domała, Damian Załoga, Mariusz Chrzanowski, Andrzej Kosewski, Marek 
Maluchnik (kapitan), zwyciężyła we wszystkich 5 meczach w turnieju. Naj-
pierw w fazie grupowej wygrała 9:0 z Tiger Team, 10:2 z Team Nutella 
i 6:2 z Game Over. Mecz półfinałowy zakończył się wygraną 5:1 z Golden 
Szyszki, zaś w finale nasielszczanie pokonali 3:1 drużynę Piasek Rembertów 
(mieli taki sam wynik z tą drużyną jak w 2016 roku!). 

Po ostatnim meczu kapitan drużyny Marek Maluchnik odebrał z rąk Barba-
ry Polańskiej, wójta gminy Gzy pamiątkowy puchar dla najlepszej drużyny. 
Nagroda indywidualna dla najlepszego bramkarza turnieju trafiła w ręce 
Emila Manika, bramkarza drużyny RUM-TEAM.
Druga z nasielskich ekip, Żbik II Nasielsk, po jednej wygranej i dwóch po-
rażkach nie zdołała awansować do półfinałów.
Zawodnicy Żbik II Nasielsk oraz RUM-TEAM składają serdeczne podzię-
kowania na ręce Agnieszki Domańskiej, dyrektor Publicznego Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Gzach za zaproszenie i możliwość zagrania 
w turnieju. Miło było spędzić tę niedzielę w dobrej i przyjacielskiej atmos-
ferze. Jednocześnie deklarujemy, że jeśli tylko otrzymamy ponownie za-
proszenie, na pewno weźmiemy udział w turnieju w przyszłym roku.

MM
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Wybory w MLKS Żbik Nasielsk
21 stycznia w budynku znajdującym 
się na terenie nasielskiego Stadionu 
Miejskiego odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków klubu MLKS Żbik Nasielsk. 
Celem zebrania było przegłosowanie 
zmian w statusie klubu i wybór preze-
sa, zarządu oraz członków komisji re-
wizyjnej na kolejną kadencję. 
Spotkanie, w którym wzięło udział 
27 członków z 
ogólnej liczby 42 
oraz gościnnie 
Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz 
Nasielska, prze-
biegło bardzo 
sprawnie, choć w 
porządku obrad 
było aż 26 punk-
tów. 
Po formalno-
ściach związa-
nych z wyborem przewodniczącego 
obrad, sekretarza oraz komisji man-
datowej, która ustaliła prawomocność 
zebrania walnego, wybrano Komisję 
Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wnio-
sków.
Następnie prezes klubu Marek Pru-
sinowski wręczył odznaczenia i po-
dziękowania za pracę na rzecz klubu 
Jackowi Karpińskiemu, Rafałowi Kasia-
kowi, Łukaszowi Paczewskiemu, Wio-
letcie Zawadzkiej, Markowi Olbrysiowi, 
Ludmile Bryśkiewicz, Sławomirowi 
Szadkowskiemu – członkom zarządu 
oraz Mariuszowi Figurskiemu, Krzysz-
tofowi Gogolewskiemu i Bogusławo-
wi Hermanowskiemu – członkom 
Komisji Rewizyjnej.
Specjalne podziękowania za owoc-
ną współpracę wraz z symboliczną 
statuetką prezes wręczył Bogdanowi 

Ruszkowskiemu oraz – na jego ręce 
– dla pracowników Urzędu Miejskie-
go. Szczególne podziękowania skie-
rował również dla księgowego klubu 
– Pawła Majewskiego.
Zgromadzenie było także okazją do 
wręczenia okolicznościowych me-
dali za zasługi dla klubu Żbik. Srebrne 
medale otrzymali: Władysław Sierzpu-
towski (jeden z pierwszych założycieli 

klubu), Adam Stamirowski, Wojciech 
Zaciewski, Andrzej Zawadzki, An-
drzej Żuliński, Tadeusz Czachorowski, 
Krzysztof Piątkowski, Ligiusz Ochta-
biński, Waldemar Wróblewski i Janusz 
Kurpiowski, natomiast złote medale 
otrzymali: Andrzej Grabowski, Sta-
nisław Gogolewski i Aleksander Gó-
recki. 
W kolejnej części zebrania prezes Ma-
rek Prusinowski przedstawił sprawoz-
danie z działalności klubu za rok 2016, 
zaznaczając, że w klubie działa 10 dru-
żyn z łączną liczbą 240 zawodników 
– w tym jedna drużyna kobiet. Wspo-
mniał również, że liczba trenerów i in-
struktorów w klubie wzrosła z sześciu 
osób do trzynastu oraz podziękował 
sponsorom za zakup koszulek, dre-
sów, piłek i szalików klubowych. 
Dotacja z gminy Nasielsk na dzia-
łalność klubu również wzrosła ze 

100 tys. zł w 2015 roku do 116 tys. zł  
w 2016 roku. Wzrósł też wkład własny 
w analogicznym okresie z 55 tys. zł  
do 64 tys. zł.
Prezes Prusinowski przedstawił po-
mysły zmian w statusie klubu polega-
jące na wydłużeniu kadencji prezesa z 
dwóch do czterech lat. Liczba człon-
ków zarządu miałaby liczyć od 7 do 9 
osób, określone zostaną kompetencje 

zarządu, które 
zostały przyjęte 
w głosowaniu. 
W wyborach  
na prezesa klu-
bu był t ylko 
jeden kandy-
dat – dotych-
c z a s o w y 
prezes, Marek 
Prusinowski . 
Uzyskał jedno-
głośne popar-

cie wszystkich przybyłych na zebranie 
członków klubu. 
Do zarządu klubu wybrano: Ludmiłę 
Bryśkiewicz, Marka Maluchnika, Łu-
kasza Paczewskiego, Rafała Kasiaka, 
Pawła Wilgę, Łukasza Walczaka, Jaro-
sława Zakrzewskiego i Mariusza Figur-
skiego. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli Aleksander Górecki, Jerzy Ku-
laszewski i Robert Bugalski.
Po wyborach prezes wygłosił krót-
kie przemówienie o jego planach  
i założeniach na rok 2017 i nową ka-
dencję, przywołując również swo-
ją wypowiedź z „Życia Nasielska”  
(nr 2/2017). Mówił m.in. o ambicjach 
poszczególnych drużyn, o pomy-
słach na przyciągnięcie większej liczby 
mieszkańców na mecze piłki nożnej, 
a także o kampanii informacyjnej na 
temat aktualnych wydarzeń dotyczą-

cych klubu. Zapowiedział, że wzorem 
lat ubiegłych uda się zorganizować 
w tym roku wyjazd na mecz Legii.  
W planach jest również piknik rodzin-
ny współorganizowany ze strażaka-
mi oraz ponowna organizacja Grand 
Prix Brydża Sportowego. Planowane 
jest także przygotowanie historii klubu 
Żbik w formie książki.
Na spotkaniu poruszony został temat 
projektu przebudowy stadionu. Bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski poinfor-
mował, że obecnie poszukiwany jest 
projektant, zaś koszt wykonania pro-
jektu wynosi około 100 tys. zł na cały 
kompleks. Projekt może być podsta-

wą do pozyskania w przyszłym roku 
dofinansowania budowy tej inwestycji. 
Prezes Marek Prusinowski zapo-
wiedział rozegranie otwartego tur-
nieju FIFA 2016 w ramach „Ferii 
ze Żbikiem”. Turniej odbędzie się  
w dniach 22-25 lutego. 
Po zakończeniu obrad na uczestników 
czekał poczęstunek w postaci gorącej 
grochówki, kiełbasek i kanapek.

Michał B.


