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R E K L A M A

Gmina swoje a rodzice i nauczyciele swoje
W poniedziałek 6 lutego w Urzędzie Miejskim w Nasielsku podczas obrad komisji oświaty miało miej-
sce czwarte już spotkanie przedstawicieli gminy z  rodzicami szkolnych dzieci oraz z nauczycielami 
w sprawie reformy oświaty i utworzenia w Nasielsku dwóch szkół podstawowych ośmioklasowych. 
Spotkanie zaczęło się dość spokoj-
nie od odczytania przez Hannę Pie-
trzak, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Nasielsku projektu 
uchwały w sprawie dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wpro-
wadzonego ustawą – Prawo oświato-
we. Atmosfera dość szybko zaczęła 
jednak gęstnieć. Na wokandzie po-
nownie były przede wszystkim losy 
dzieci, które będą chodziły do „je-
dynki” (dotychczasowy budynek Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1) i „dwójki” 
(obecna szkoła podstawowa im. Ste-
fana Starzyńskiego) w Nasielsku, ale 
także losy nauczycieli, którzy boją się 
o swoją przyszłość.
Według odczytanej propozycji gmi-
ny obwody, według których miałby 
nastąpić przydział uczniów do wspo-
mnianych dwóch szkół podstawo-
wych, miałyby wyglądać następująco:
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku obej-
muje ulice i miejscowości: 
11 Listopada, A. Mickiewicza, Armii Krajowej, 
Bajkowa, Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, 
Długa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, 
Gen. J. Bema, Gen. W. Andersa, Grabowa, 
Graniczna, H. Dąbrowskiego, J. Rostkowskiej, 
Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa,  
J. Tuwima, K.S. Wyszyńskiego, Kilińskiego, 
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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)

Obwieszczenie
Syndyk masy upadłości Euro-Zoo Sp. z o.o. z siedzibą w Mar-
kach (sygn. akt X GUp 54/15) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki 
prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 
zabudowanych obiektami produkcyjno-magazynowymi z zaple-
czem biurowo-socjalnym stanowiących kompleks o powierzchni  
23.562 m2 położony w Nasielsku przy ul. Elektronowej 5,  
obejmującej działki nr 2595/19, 2595/20, 2595/6, 2595/15, 
2595/16, 2595/9, 2595/10, 2595/12, 2595/17, 2595/18, 
2595/14, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie, VIII Zamiej-
scowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku prowa-
dzi księgi wieczyste nr OS1U/00041947/5, OS1U/00041948/2, 
OS1U/00041950/9, OS1U/00041951/6, OS1U/00041952/3, 
OS1U/00041953/0, OS1U/00018545/7, za cenę nie niższą niż 
6.500.000 zł netto.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz regulaminem 
określającym warunki sprzedaży można zapoznać się w biu-
rze syndyka Anny Sakowicz-Kacz, ul. Fabryczna 16/22 lok. 1,  
00-446 Warszawa, tel. 22/8648587, w godz. 9.00-16.00 od po-
niedziałku do czwartku, email: kancelariasyndyk@wp.pl
Oferty pisemne zainteresowania nabyciem należy składać na po-
dany adres biura syndyka. Koszt umowy sprzedaży ponosi ku-
pujacy.

Z GMINY

Co zrobić z choinką?
W ubiegłym tygodniu pracownicy nasielskiego Wydziału Środowiska i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich poinformowali mieszkańców gminy o możliwościach 
zagospodarowania bożonarodzeniowych choinek. 
Z informacji, jakie zostały podane za pośrednictwem strony internetowej Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku oraz profilu urzędu na Facebooku, wynikało, iż 9 
lutego drzewka zostaną odebrane z miejsc gromadzenia odpadów od miesz-
kańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Jak można 
było dalej przeczytać, „mieszkańcy budynków indywidualnych albo zagospo-
darują choinki we własnym zakresie, albo dostarczą własnym transportem do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 
43. Punkt czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków w godz. 7.00 – 
15.00 oraz w soboty w godz. 8.00 – 15.00”.
Rozwiązanie to nie spodobało się wielu mieszkańcom. Część osób prywat-
nych, które muszą na własną rękę zająć się choinkami, uważa, że są przez urząd 
traktowani gorzej od mieszkańców wspólnot, mimo że ponoszą takie same 
koszty za wywóz śmieci.
– Co to znaczy zagospodarować we własnym zakresie? Co z tymi, którzy maja 
piece gazowe (bo przecież o to Państwu chodzi, czyt. „proszę spalić sobie w 
piecu”) i nie mają sposobności dostarczenia choinki pod wskazany adres? We 
wtorek 10.01 dzwoniłam do Gminy w tej sprawie, pani z wydziału środowiska 
poinformowała mnie, że dla indywidualnych odbiorców wywóz choinek bę-
dzie zorganizowany, należy śledzić stronę urzędu, a informacja w tej sprawie 

na pewno się pojawi. Tak… właśnie się pojawiła… Wielkie dzięki. Odbiorcy in-
dywidualni tak samo opłacają wywóz nieczystości jak członkowie spółdzielni 
czy wspólnot mieszkaniowych. Czy my jesteśmy „gorszego sortu”? – skomen-
towała pani Anna Mandykowska na profilu urzędu na Facebooku.
Pracownicy gminy przypominają jednak, powołując się na Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w Gminie Nasielsk, że zabronione jest palenie od-
padów zielonych w instalacjach grzewczych budynku. Poza tym w odpowiedzi 
gminy czytamy: „koszt objazdu w celu zbiórki choinek spod posesji całej gmi-
ny jest zupełnie inny niż objazd „od altany do altany”. Jeżeli jednak macie Pań-
stwo duży problem z zagospodarowaniem choinek we własnym zakresie, 
prosimy o kontakt z WŚROW (tel. 23 6933101). Zostanie utworzona lista i po-
staramy się zapewnić odbiór”. 
A zatem wszystkie osoby, które nie wiedzą, co zrobić z bożonarodzeniowym 
drzewkiem, mogą dzwonić do urzędu w celu zapisania się na listę. Gmina po-
stara się zapewnić odbiór choinek od wszystkich, którzy zgłoszą taką potrzebę. 

JG

Do urzędu pod same drzwi
Podczas ostatnich obrad komisji infrastruktury i porządku publicznego, 
które miały miejsce 7 lutego, radny Roman Jaskólski zwrócił się do burmi-
strza z  problemem, jaki przedstawiło mu kilku mieszkańców gminy oraz 
z jakim sam się napotyka.
– W pewnych godzinach nie można po prostu podjechać pod urząd. 
Trzeba gdzieś tam daleko odjeżdżać. Wiem też po sobie, że policja inter-
weniuje. Czy zauważył pan ten problem? – pytał radny R. Jaskólski.
– Nie mamy terenu na poszerzenie parkingu – powiedział burmistrz Bog-
dan Ruszkowski. 
Czy jednak faktycznie parking przed gminą jest niewystarczający na po-
trzeby nasielskich petentów? Ci, jak się coraz częściej okazuje, chcieliby 
wręcz wjechać do urzędu swoimi pojazdami, czego wynikiem jest stale 
zastawiany chodnik przed gminą.
– Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby nie było miejsca na parkingu w 
stronę ul. Ogrodowej – powiedział radny Rafał Dłutowski.
Zdanie radnego Dłutowskiego podzielał także radny Dariusz Sawicki, we-
dług którego to czyste lenistwo ludzi, bo parking przed gminą jest i liczy 
bardzo dużo miejsc. Ten w kierunku ul. Ogrodowej faktycznie często 
świeci pustkami, szczególnie jego najdalej wysunięta część, ponieważ kie-

rowcom nie chce się pokonywać takiej trasy. Wygodniej jest zostawić auto 
na chodniku bardzo blisko wejścia do urzędu. Z tymi przyzwyczajeniami 
próbuje walczyć policja, która bardzo często prowadzi tam patrole i wy-
stawia mandaty za parkowanie w miejscu niedozwolonym. Nadmieńmy, 
że przez lenistwo kierowców i zastawianie chodnika na niebezpieczeństwo 
narażeni są piesi, którzy muszą omijać samochody, idąc ulicą.

JG

fot. M. Stamirowski
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Najtrudniejsze sprawy, z którymi 
musiał się Pan zmierzyć w ubie-
głym roku to...? Czy udało się je 
pomyślnie rozstrzygnąć?
Zdecydowanie najtrudniejszym 
wyzwaniem była budowa Przed-
szkola Miejskiego ze Żłobkiem 
w Nasielsku. Szczególnie stresu-
jąca była perspektywa tego, iż ze 
względu na przeszkody wynikłe 
w trakcie trwania inwestycji w no-
wym obiekcie obie placówki nie 
rozpoczną funkcjonowania od  
1 września. Z tym większym sza-
cunkiem przyjmuję postawę ro-
dziców, którzy zrozumieli nasze 
wyjaśnienia, za co cały czas jestem 
im wdzięczny i po raz kolejny pra-
gnę serdecznie podziękować. Jed-
nocześnie przyjęliśmy początek 
listopada 2016 r. jako ostateczną 
datę rozpoczęcia pracy Przed-
szkola i Żłobka w nowym budynku 
i… udało się. Im bardziej zbliża-
liśmy się do tego dnia, tym bar-
dziej byłem przekonany, że nam 
się powiedzie. To zasługa dużej 
grupy osób, którzy bezinteresow-
nie pomogli w dotrzymaniu dane-
go przeze mnie słowa. Wszystkim 
Wam mówię: DZIĘKUJĘ. 
Jak układa się współpraca pomię-
dzy naszą gminą a starostwem po-
wiatowym? 
Sporo dzieje się na terenie Gminy 
Nasielsk z zaangażowaniem środ-
ków budżetowych Powiatu Nowo-
dworskiego. Widać to szczególnie 
w ramach inwestycji drogowych. 
Byłbym zatem niesprawiedliwym, 
gdybym narzekał na współpracę. 
Mamy silną i aktywną reprezenta-
cję w Radzie Powiatu, co skutku-
je dla naszej Gminy. Za to właśnie 
składam przy tej okazji podzięko-
wania na ręce Pani Starosty oraz 
wybranym z terenu Gminy Nasielsk 
Radnym Powiatowym.
W ubiegłym roku doczekaliśmy 
się wykonania dwóch ważnych 
obiektów użyteczności publicz-
nej: budynku, w którym mieści się 
obecnie przedszkole i żłobek oraz 
budynku na stadionie. Ile koszto-
wały nasz budżet te inwestycje, 
a w jakim zakresie były dofinan-
sowane ze środków zewnętrz-
nych? Czy zagospodarowanie 
terenów wokół tych obiektów bę-
dzie wymagało jeszcze nakładów 
finansowych?
Całkowity koszt budowy Przed-
szkola Miejskiego wraz ze Żłob-
ki e m wyn i ó s ł  b u dże t  G m i ny 
Nasielsk 12 211 622,32 zł. Do tego 
zadania otrzymaliśmy dofinanso-
wanie z Programu MALUCH 2016 
w wysokości 1 175 551 zł. Z kolei 
przebudowa budynku na Stadionie 
Miejskim w Nasielsku to wydatek 
w wysokości 1 290 507,20 zł, na 
ten cel otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 598 800 zł. W chwili 
obecnej nie przewidujemy dodat-
kowych nakładów finansowych na 
zagospodarowanie terenów wokół 
tych obiektów.
Wśród najważniejszych inwesty-
cji na lata: 2017 i 2018 zaplanowa-
no budowę kanalizacji sanitarnej 

w naszym mieście. Na jakim eta-
pie znajdują się prace dotyczące 
tej inwestycji? Jaką kwotę zapla-
nowano na ten cel w budżecie 
gminy? Czy jest możliwość pozy-
skania na nią środków zewnętrz-
nych?
Na budowę kanalizacji sanitarnej 
w centrum Nasielska w budżecie 
Gminy Nasielsk zabezpieczono 
10 000 000 zł. Mamy już goto-
wy projekt wraz z pozwoleniami. 
Obecnie przygotowujemy wniosek 
o dofinansowanie z POIiŚ (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko) w wysokości 60% kosztów 
budowy kanalizacji.
Budynek po byłej szkole w Nunie 
miał być swego czasu przezna-
czony na lokale socjalne, a później 
pojawiła się koncepcja stworzenia 
tam centrum dla osób niepełno-
sprawnych. Natomiast budynek po 
byłej szkole w Krzyczkach miał 
być sprzedany lub przeznaczo-
ny na ZOL. Co dzieje się z tymi 
obiektami? Jakie gmina podjęła 
działania, by je wykorzystać?
W dniu 29 grudnia 2016 roku zo-
stała wydana Decyzja Nr 84.2016 
o warunkach zabudowy dla dzia-
łek o nr ew. 184/3, 184/4 i 184/5 
położonych w Nunie dla inwesty-
cji polegającej na: rozbudowie, 
nadbudowie i przebudowie wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku szkoły na funkcję bu-
dynku ośrodka opiekuńczo-wy-
chowawczo-rehabilitacyjnego. 
W chwili obecnej trwają rozmo-
wy pomiędzy sołectwem Nuna, 
panem Januszem Konerberge-
rem oraz projektantem w celu 
najlepszego sposobu wykorzy-
stania przedmiotowego obiektu 
w przyszłości. Planujemy w marcu 
br. podpisać umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
z terminem opracowania umoż-
l iwiaj ącym z łożen ie wniosku 
o dofinansowanie w listopadzie. 
Odnośnie budynku po byłej szkole 
w Krzyczkach-Pieniążkach na ten 
moment nie ma decyzji o podjęciu 
procedury związanej ze sprzedażą. 
Oświata, w ponad 70-miliono-
wym budżecie gminy, zajmu-
je znaczące miejsce, ponieważ 
wydatki na ten cel to aż 21 mln 
zł, przy ok. 15 mln zł subwen-
cji oświatowej. Na oświatę więc 
wydamy w tym roku z naszego 
budżetu ok. 6 mln zł. Jakie kosz-
ty przyniesie ze sobą wdrożenie 
reformy oświatowej? Ile nas będą 
kosztowały zaplanowane na ten 
rok inwestycje oświatowe?
O b e c n i e  j e s te ś my w tra kc i e 
prac nad przygotowaniem sieci 
i obwodów szkół na terenie Gmi-
ny Nasielsk. Do dnia 10 kwietnia 
br. zostaną przedstawione arkusze 
organizacyjne placówek oświato-
wych na rok szkolny 2017/2018. 
Po analizie arkuszy będzie moż-
na określić, jakie koszty dla naszej 
Gminy przyniesie wdrożenie refor-
my oświatowej wraz z inwestycja-
mi. 
Ubiegły rok stał pod znakiem re-
witalizacji. Odbywały się spo-

tkania z mieszkańcami, powstał 
„Gminny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Nasielsk”. Czy prace 
dotyczące koncepcji rewitalizacji 
zostały zakończone? Co dalej bę-
dzie się działo w tej kwestii? Wła-
śnie kończą się nabory dotyczące 
inwestycji, na które można po-
zyskać dofinansowanie z zakresu 
rewitalizacji w ramach RPO WM 
2014-2020, czy gmina złożyła 
jakieś wnioski?
Biorąc pod uwagę bardzo krót-
ki termin naboru wniosków, okre-
ślony na 15 marca br., z przyczyn 
formalnych nie jesteśmy w sta-
nie złożyć wniosku. Jednocześnie 
brak możliwości zabezpiecze-
nia środków na realizację bardzo 
kosztownej inwestycji, jaką jest re-
witalizacja (wkład własny), powo-
duje, że w tym roku nie damy rady 
opracować dokumentacji pro-
jektowej i uzyskać pozwolenia na 
budowę, co jest niezbędnym do-
kumentem do uzyskania dofinan-
sowania.
Kiedy zostanie oddany do użytku 
nowo wybudowany blok w Chr-
cynnie? Czy jest już przygotowa-
na lista osób, które będą mogły 
tam zamieszkać? Jakie warunki 
będą musiały spełnić?
Termin obowiązywania umowy 
użyczenia dla NBM Sp. z o.o., która 
wykonuje inwestycję na nierucho-
mości w Chrcynnie, to 31.03.2017 
r. Nie ma jeszcze podjętej decyzji 
co do wskazania konkretnych osób 
do przydziału mieszkań. Prawdo-
podobnie będą to osoby, wobec 
których przeprowadzono postępo-
wanie eksmisyjne lub osoby z listy 
oczekujących na przydział miesz-
kań. 
W Kosewie i okolicach smród na-
dal unosi się znad terenu po by-
łym składowisku odpadów. Jakie 
działania podejmuje gmina, by 
zaradzić tej sytuacji? 
Rekultywację wysypiska odpadów 
w Kosewie zakończyliśmy w 2016 
r. Pomimo zasypania gruzem, gli-
ną i piaskiem na jesieni ubiegłego 
roku wystąpiło podsiąkanie gruntu 
wodą i uwolnienie pęcherzyków 
gazów po intensywnych opadach 
deszczu. Dlatego znów pojawił się 
nieprzyjemny zapach. Na wiosnę 
zaplanowane jest obsianie tere-
nu trawami. Jednocześnie zapew-
ne szybko i samoczynnie wyrosną 
na tym terenie drzewa-samosiejki. 
To powinno wpłynąć na rozprze-
strzenianie się nieprzyjemnych 
zapachów. Kwestia byłego wy-
sypiska w Kosewie jest cały czas 
monitorowana przez Urząd Miej-
ski w Nasielsku.
Jakie są plany samorządu doty-
czące rozbudowy, modernizacji 
lub budowy Nasielskiego Ośrodka 
Kultury? Dlaczego gmina Nasielsk 
nie jest zainteresowana złożeniem 
wniosku o dofinansowanie rozbu-
dowy Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury, na który można pozyskać 
dofinansowanie w wysokości 5 
mln zł?
Na dziś Gmina Nasielsk nie po-
siada projektu rozbudowy Nasiel-

skiego Ośrodka Kultury, 
niezbędnego do starania 
się o uzyskanie dofinan-
sowania. Istniejąca wizu-
alizacja nie spełnia tego 
wymogu. Projekt takiej 
rozb udowy p owi n i en 
jednocześnie obejmować 
znajdujący się obok bu-
dynku skwer. Koszt pro-
jektu, o którym mówimy, 
to 200-250 tys. zł. 
Proszę o podanie wy-
sokości środków prze-
znaczonych na fundusz 
sołecki w latach 2014, 
2015 i 2016, wraz ze 
wskazaniem kwot zwro-
tu z budżetu państwa części wy-
datków za wyżej wymienione lata.
W 2014 roku fundusz sołecki nie 
był wyodrębniony w budżecie 
Gminy Nasielsk. W 2015 roku w ra-
mach funduszu sołeckiego wydatki 
wyniosły 635 647,20 zł, zaś zwrot 
z  b u d ż e t u  p a ń s t wa  w yn i ó s ł 

238 621,96 zł. W 2016 roku wy-
datki to 639 785,02 zł, natomiast 
nie mamy jeszcze wiedzy, w jakiej 
wysokości będzie zwrot części wy-
datków (około 40% wydatkowanej 
kwoty, czyli ok. 250 tys. zł).
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska

Najtrudniejszym wyzwaniem była budowa Przedszkola
O minionym roku i planach na przyszłość rozmawiamy z Bogdanem Ruszkowskim, Burmistrzem Nasielska

Z MIASTA

Po lodzie do przychodni
Mamy zimę w pełni, czyli śnieg, mróz, lód i wszystkie atrakcje z tym zwią-
zane. Właśnie lód pokrywa całą powierzchnię parkingu, który znajduje 
się przed nasielskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej. 
Do przychodni idzie się po to, aby wyzdrowieć, tymczasem może się 
okazać, że taka wizyta może nas kosztować złamaniem bądź skręceniem 
nogi.
– To nie jest mój teren. Ja nie mam możliwości, by ten plac oczyścić 
z lodu. To, co znajduje się przy siatce, to robi mój pracownik i tam jest 
czyściutko – mówi Maria Michalczyk dyrektor SP ZOZ w Nasielsku.

Dyrektor SPZOZ wyjaśnia, że w jej gestii jest tylko zajęcie się parkingiem 
znajdującym się na ogrodzonym terenie wokół przychodni. Za parking 
poza siatką, który wyłożony jest kostką i przeznaczony dla pacjentów, od-
powiada gmina. 

JG
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KRONIKA OSP
We wtorek 24 stycznia około go-
dziny 22:30 zastęp OSP Psucin 
wspólnie z JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki interweniował w miej-
scowości Nowe Pieścirogi, gdzie 
w budynku jednorodzinnym do-
szło do pożaru sadzy w kominie. 
Działania strażaków polegały na 
wygaszeniu paleniska, oczysz-
czeniu przewodu kominowe-
go, przewietrzeniu pomieszczeń 
i wykonaniu pomiarów mierni-
kiem wielogazowym.
W czwartek 26 stycznia oko-
ło godziny 6:40 zastępy z OSP 
Nasielsk i WSP Pomiechówek 
zostały zadysponowane na ulicę 
Bema, gdzie do studni wpadł kot. 
Strażacy przy użyciu drabiny wy-
dostali zwierzaka ze studni i prze-
kazali właścicielce.
Tego samego dnia około godzi-
ny 16:20 zastępy z OSP Psucin 
i JRG Nowy Dwór Mazowiec-
ki wyjechały do miejscowości 
Miękoszyn, gdzie w budynku 
jednorodzinnym doszło do po-
żaru sadzy w kominie. Działania 
strażaków polegały na wygasze-
niu paleniska, oczyszczeniu prze-
wodu kominowego i sprawdzenie 
go kamerą termowizyjną, prze-
wietrzeniu pomieszczeń i wy-
konaniu pomiarów miernikiem 
wielogazowym.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

R E K L A M A

W okresie pomiędzy 20 grudnia a 21stycznia nieznany sprawca włamał się 
do domku letniskowego w miejscowości Lelewo i skradł piec żeliwny. Straty 
wynoszą 1800 zł na szkodę Marcina Cz., mieszkańca gminy Nasielsk.
W środę 25 stycznia nieznany sprawca włamał się do domu jednorodzinne-
go przy ulicy Broninek i skradł mienie o wartości 7200 zł na szkodę Dariusza 
M., mieszkańca gminy Nasielsk.
W niedzielę 29 stycznia nieznany sprawca z niezamkniętego gołębnika 
skradł 30 sztuk gołębi. Straty wynoszą 700 zł na szkodę Marcina B., miesz-
kańca gminy Nasielsk.
W środę 1 lutego policjanci KP Nasielsk zatrzymali Mirosława M., mieszkańca 
gminy Nasielsk, który znęcał się nad rodziną. Sprawca usłyszy zarzut psy-
chicznego i fizycznego znęcania się nad rodziną, za co grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 5. Ponadto Prokuratura Rejonowa w Pułtusku na wniosek 
KP Nasielsk zastosowała wobec Mirosława M. dozór policji.
W piątek 3 lutego w Budach Siennickich Jarosław P., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, nie stosował się do zakazu prowadzenia rowerów wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Pułtusku.
We wtorek 7 lutego do KP Nasielsk dotarło zgłoszenie o samochodzie, 
który stoi porzucony w lesie w miejscowości Krogule. Po dojechaniu na 
miejsce policjanci ustalili, że samochód Peugeot Boxer został skradziony  
2 lutego w Dąbrowie Górniczej. Dalsze czynności prowadzone są przez 
KMP Dąbrowa Górnicza.

Uroczystość objęcia stanowiska 
Komendanta Powiatowego Policji
W piątek 3 lutego w obecności Ko-
mendanta Stołecznego Policji, in-
spektora Roberta Żebrowskiego 
nastąpiło uroczyste objęcie stanowi-
ska Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim 
przez młodszego inspektora Marka 
Chodakowskiego. 
W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnego samorządu na cze-
le z Magdaleną Biernacką – starostą 
nowodworskim, kierownictwo no-
wodworskiej prokuratury oraz przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Zgodnie z tradycją podczas ceremo-
nii miało miejsce powitanie inspektora 
Chodakowskiego ze sztandarem oraz 
uroczyste złożenie meldunku szefowi 
Stołecznej Policji o objęciu stanowi-
ska Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Komendant Stołeczny Policji, inspek-
tor Robert Żebrowski o nowym sze-
fie nowodworskiej policji powiedział, 
że jest pewien, iż jego doświadcze-
nie zawodowe oraz potencjał, któ-

ry posiada, przyczynią się do jeszcze 
większego poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu.
Nowy komendant, inspektor Marek 
Chodakowski, podziękował Komen-

dantowi Stołecznemu za obdarzenie 
go zaufaniem oraz zapewnił, że uczy-
ni wszystko, aby mieszkańcy powiatu 
nowodworskiego czuli się bezpiecz-
nie. Wyraził głębokie przekonanie, iż 
współpraca z samorządami, prokura-
turą oraz wymiarem sprawiedliwości 
układać się będzie na jak najlepszym 
poziomie. 
Słowa gratulacji dla inspektora Choda-
kowskiego przekazali starosta, szefowa 
nowodworskiej prokuratury, burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz 
dyrektor Kampinoskiego Parku Naro-
dowego.
Inspektor Chodakowski służbę w po-
licji rozpoczął w 1994 roku, a od 30 
listopada 2016 r. pełnił obowiązki ko-
mendanta powiatowego.

Za:  
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

NA SPORTOWO. Turniej piłki halowej

Strażacy z Nuny na podium
W sobotę 28 stycznia w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w 
Nowym Dworze Mazowieckim. Wzięło w nim udział 12 drużyny strażac-
kich OSP i PSP z powiatu nowodworskiego. 
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Państwowej Straży Pożarnej, 
która zaledwie jedną bramką zwyciężyła w meczu finałowym z druhami 
reprezentującymi OSP Nuna. 

Imprezę swoim patronatem objęło starostwo nowodworskie. Nagrody 
najlepszym zespołom wręczyli przedstawiciele samorządów: Paweł Ca-
lak – wicestarosta, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Maz, wraz 
z Leszkiem Smuniewskim – komendantem PPS w Nowym Dworze Maz.

(red.)
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R E K L A M A

Aleksandrowo kością niezgody
Obecnie Aleksandrowo w gminie 
Nasielsk funkcjonuje jako kolonia, 
a mieszkańcy oficjalnie mieszkają 
w Cegielni Psuckiej. Sołtys Alek-
sandrowa Jarosław Różalski od 
dłuższego już czasu wkłada duży 
wysiłek, aby ten stan rzeczy upo-
rządkować. Dąży do tego, aby na-
zwa Aleksandrowo była oficjalną 
nazwą wsi. Pojawił się jednak głos 
sprzeciwu. 
– Gmina poniesie ogromne koszty 
i dla burmistrza powinno być waż-
ne dobro całej gminy. A co, jeśli 
za rok kolejne wsi będą się chcia-
ły dzielić na połowę? To fanaberie, 
które nic nie przyniosą dobrego  
– mówił Marek Różalski, mieszka-
niec kolonii Aleksandrowo prze-
ciwny koncepcji sołtysa.
Ze strony pana Marka padły też 
oskarżenia, jakoby sołtys nie infor-
mował wszystkich mieszkańców 
o zebraniach sołeckich, podczas 
których podejmowano decyzje 
w sprawie wydzielenia Aleksandro-
wa z Cegielni.
– Jarku, dzwoniłeś do mnie, mó-
wiłeś, ale ja potraktowałem to jako 
żart, tak jak większość uznała to za 
żart – mówił Marek Różalski.
– Wszyscy wiedzieli. Temat trwa 
już dwa lata. Wszyscy byli trzeźwi. 
Masz prawo się wypowiedzieć, to 
czemu nie przychodzisz na zebra-
nia? Sam mówisz, że cię poinfor-
mowałem, ale potraktowałeś to 
jako żart – stwierdził sołtys.

W sprawie wyodrębnienia kolonii 
Aleksandrowo z Cegielni Psuckiej 
29 marca 2016 r. została podję-
ta uchwała w czasie zebrania so-
łeckiego. Za zmianą opowiedziało 
się 27 osób, nikt nie był przeciwny 
z obecnych i nikt się nie wstrzymał.
– A co my mamy wspólnego z Ce-
gielnią ? Nic nie mamy. Jesteśmy 
małą ojczyzną i będziemy walczyć 
o nią – powiedział obecny podczas 
obrad komisji infrastruktury i po-
rządku publicznego Feliks Różalski, 
mieszkaniec kolonii.
O faktyczne koszty, jakie według 
Marka Różalskiego miałaby ponieść 
gmina, jeżeli przychyliłaby się do 
propozycji sołtysa, dopytywał rad-
ny Dariusz Kordowski.
– Gmina tu złotówki za to nie pła-
ci. Za wszystkie dokumenty np. do-
wód osobisty, dowód rejestracyjny 
koszty muszą ponieść mieszkańcy. 
Jeśli chodzi o kwestie geodezyj-

ne, za to koszty poniesie starostwo 
– powiedział burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski.
Ostatecznie w dyskusji, jak się oka-
zuje, został wysłuchany głos mniej-
szości, tzn. na wniosek jednego 
mieszkańca odłożono kwestię wy-
odrębnienia kolonii Aleksandrowo 
na kolejną sesję Rady Miejskiej. Jak 
tłumaczyli radni, woleli odłożyć ten 
temat o miesiąc. W tym czasie pla-
nują zorganizować kolejne spotka-
nie sołeckie, aby kwestia zmiany 
nazwy miejscowości nie pozosta-
wiała już żadnych wątpliwości, jakie 
przytaczał Marek Różalski, cho-
ciażby dotyczących tego, że nie 
wszyscy mieszkańcy kolonii zdają 
sobie sprawę z planowanych zmian 
i konsekwencji finansowych.
– Tu nie ma demokracji, skoro głos 
mniejszości, a nie większości jest 
brany pod uwagę – podsumował 
Feliks Różalski.

JG

Z GMINYZ NOK

Teatrzyk Czekoladowy Słoń 
bawił dzieci 
Cykliczne spotkania z teatrem dla dzieci na stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń Nasielskiego Ośrodka Kultury. Za każdym razem maluchy mają 
okazję obejrzeć inny spektakl i poznać różnorodne formy teatralne. 

W sobotę 4 lutego na scenie NOK wystąpił Teatrzyk Czekoladowy Słoń, 
który tworzą aktorzy Teatru Studio w Warszawie. Artyści opowiedzieli ma-
luchom historię lisa, wilka i sępa, którzy zakochali się w niewinnej gąsce. 
Nie było to zwykłe opowiadanie, historia została w całości przedstawiona 
wierszem. Ponadto, spektakl „Zakochani w gęsi” zawierał wiele pięknych 
piosenek, co szczególnie spodobało się naszym małym widzom. 
Kolejne spotkanie z teatrem dla dzieci odbędzie się już w sobotę 4 marca 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Tym razem mali widzowie obejrzą przed-
stawienie pod nieco zagadkowym tytułem „3xKrólewna, 3xSmok”. Dzieci 
będą mogły poznać różne formy lalek. Na scenie pojawią się kukły, maski 
oraz lalka trikowa. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.noknasielsk.pl oraz  na fe-
cebooku www.facebook.com/NasielskiOsrodekKultury.

K.T.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Klub zabójców
Nie wszystkie książki są miłe 
i opowiadają o mił ych lu-
dziach. Ale nie od dziś wia-
domo, że zło bywa bardziej 
pociągające od dobra – szcze-
gólnie, jeśli w jakiś sposób je-
steśmy w stanie rozgrzeszyć 
złe czyny bohaterów, których 
losy śledzimy. 

Tak jest w przypadku prota-
gonisty Zabić, zniknąć, zapo-
mnieć . Wychowanek domu 
dziecka po uzyskaniu pełno-
letności i opuszczeniu mu-
rów szacownego budynku nie 
może odnaleźć się w rzeczy-
wistości dorosłych ludzi, któ-
rzy muszą sami zadbać o swoje potrzeby.

Pewnego dnia postanawia zemścić się za krzywdy, jakie wyrządził mu 
jego dawny wychowawca. ,,Fachowość” wymierzonej kary zwraca na 
bohatera uwagę tajemniczego Alberta, który wprowadza go w niebez-
pieczny świat płatnych zabójców.

Książka zaskakuje na kilku płaszczyznach. Mimo, że nie epatuje przesad-
nie brutalnością, to cała atmosfera potrafi przytłoczyć. Płatni zabójcy nie 
są tutaj romantyczni jak w filmach typu Leon zawodowiec (aczkolwiek 
pojawia się nawiązanie do tego dzieła). Niemniej nawet w tak okrutnym  
świecie pojawi się miejsce na odrobinę uczuć. Jak się jednak okazuje – 
nawet ukochanym osobom nie powinno się do końca ufać. Nie w fachu, 
jaki uprawia nasz bohater.

Ciekawym pomysłem jest prowadzona dwutorowo narracja. Przed-
stawienie równolegle dwóch linii czasowych z życia bohatera nie jest 
czymś nowym, ale Jacek Skowroński postanowił nieco rozbudować ten 
pomysł. Współczesne wydarzenia poznajemy oczami naszego płatnego 
zabójcy, zaś wspomnienia z jego młodości z perspektywy trzeciej osoby. 
Prosty, ale interesujący zabieg. Warto jeszcze zwrócić uwagę na zakoń-
czenie, które jest niebanalne i pozostawia wiele do myślenia.

Zabić, zniknąć, zapomnieć z pewnością nie jest książką dla każdego. Jak 
mówi o sobie Skowroński, jest kryminalistą, czyli autorem książek kry-
minalnych, dlatego dzieło polecamy fanom tego typu pozycji.

PK

Z NOK

Koncert kolęd
W poniedziałek 6 lutego odbył się wyjątkowy koncert Nasielskiej Orkiestry Dętej. 
Kilkunastoosobowa grupa młodych i utalentowanych nasielskich muzyków wystąpiła pod 
batutą Joanny Ostaszewskiej w sali kina Niwa. Orkiestra zaprezentowała publiczności trwa-
jący niemal 45 minut koncert najpiękniejszych polskich kolęd. 

Po jego zakończeniu dyrygentka, Joanna Ostaszewska podziękowała nasielszczanom za wysłu-
chanie koncertu, który symbolicznie zakończył tegoroczny okres Bożego Narodzenia. Wyraziła 
jednocześnie nadzieję, że koncert stanie się doroczną tradycją nasielskiej społeczności.

Michał B.

Z NOK. Kabaretowo

Formacja Chetelet
W sobotę 28 stycznia na scenie 
Nasielskiego Ośrodka Kultury wy-
stąpiła Formacja Chatelet. Kabaret 
w składzie Adam Małczyk, Michał 
Pałubski i Barbara Tomkowiak roz-
śmieszył publiczność do łez. 
Formacja Chetelet istnieje od 20 
lat, a ich skecze wciąż porywają 
publiczność. Artyści udowodnili to 
w Nasielsku w jubileuszowym pro-
gramie „Gramy dalej”. 
Obejrzeliśmy skecze, w których 
słynny Buba wrócił w zupełnie no-
wej odsłonie. „Pierwsza randka”, 
„Domowe uprzejmości” czy „Taxi” 
wywołały salwy śmiechu. Kabaret 
nawiązał znakomity kontakt z pu-
blicznością. Artystom szczególnie 
spodobały się nazwy miejscowo-
ści, z których przyjechali widzowie 
na ich występ. Chatelet nie stronili 
od improwizacji. Bawili niebanal-

nym humorem, poruszali, ale rów-
nież skłaniali do refleksji. Ich występ 
w NOK trwał 2 godziny, które mi-
nęły stanowczo za szybko. For-

macja pożegnała nas znakomitymi 
bisami. 

K.T.

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Zabawy z poezją 
W ramach rozwijania 
kompetencji czytel-
niczych 27 stycznia 
u c z n i o w i e  S z ko -
ły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Dę-
binkach uczestniczy-
li w niecodziennym 
spotkaniu z Hanną 
Niewiadomską – au-
to rk ą  w i e r s z y  d l a 
dzieci wydawanych 
pod tytułem „Bajczy-
tanki Pani Hanki”.
P o e t k a  b a r w n i e 
i ciekawie opowiada-
ła o swojej twórczości 
i o początkach kariery pisarskiej. 
Zaprezentowała uczniom wybra-
ne utwory, zachęcała ich do czyta-
nia książek oraz do podejmowania 
prób tworzenia własnych tekstów. 
Zaproponowała zabawy z poezją, 
podczas których najmłodsi bawili 

się w dobieranie rymów, układa-
nie wierszyków i nadawanie im ty-
tułów. W ten sposób powstały dwa 
zabawne utwory pt.: „Wesoła szko-
ła” i „Szkolne rymowanki”. 
W drugiej części spotkania dzie-
ci mogły wcielić się w role dzien-
nikarzy i przeprowadzić wywiad 

z poetką. Na koniec każdy uczeń 
otrzymał od pisarki pamiątkowy 
autograf i zakładkę do książki. Bar-
dzo dziękujemy pani Hannie za 
wesołe i twórcze zajęcia z poezją. 
Zapraszamy na stronę internetową 
szkoły www.debinkisp.szkolnastro-
na.pl

Anna Drwęcka

fot. M. Stamirowski
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     Szanowny Pan

     Bogdan Ruszkowski

     Burmistrz Nasielska

My, rodzice dzieci pobierających naukę i wychowujących się w Publicz-
nym Przedszkolu w Nasielsku nie zgadzamy się na usunięcie grup sze-
ściolatków z w/w placówki.

Placówka, o której mowa, zapewniała dotąd wszechstronny rozwój na-
szych dzieci, jak również wychowywanie w bezpiecznych warunkach. 
Przygotowywała dzieci do wejścia w świat szkolny w sposób bezpieczny 
i spokojny. Decyzja Burmistrza oraz Rady Miejskiej zaburza ten spokój, 
ponadto pozbawia rodziców prawa wyboru co do sposobu i miejsca 
kształcenia oraz przygotowania do tegoż kształcenia naszych dzieci.

Dzieci, jak również rodzice przywiązali się do nauczycieli i miejsca. Da-
rzą zaufaniem pedagogów, którym pozostawiamy swoje jeszcze małe 
pociechy. Rok w rozwoju dziecka to jak wiadomo ogromny skok, nie 
należy zaburzać go niepotrzebnymi trudnościami i dodatkowym stre-
sem.

Zmuszanie dzieci do zmiany miejsca jest właśnie taką przeszkodą za-
fundowaną przez osoby, które głoszą, że „dobro dziecka jest najważ-
niejsze”, my jako rodzice niestety tego dobra nie dostrzegamy. Boimy 
się, że placówki, które mają przyjąć nasze dzieci, nie posiadają wystar-
czająco dużo czasu na przygotowanie się, ponadto mają dużo innych 
problemów związanych ze zmianami w edukacji.

Jako rodzice przedszkolaków chcemy mieć prawo do decydowania 
o sposobie i miejscu kształcenia naszych dzieci, najmłodszych obywa-
teli naszego miasta.

Sprzeciwiamy się rewolucji, jaką funduje nam Burmistrz oraz Rada Miej-
ska. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby dobro dziecka zostało 
uwzględnione, aby sześciolatki od nowego roku szkolnego mogły dalej 
cieszyć się beztroskim życiem przedszkolaka. 

     Rodzice dzieci

   z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Szanowni Państwo!
Pragnę odnieść się i wyjaśnić swoje spostrzeżenia i uwagi do artykułu 
„Do Radnego” zamieszczonego w Nr 3/2017 „Życia Nasielska”.

Na wstępie chciałbym przeprosić za wypowiedziane przez mnie sło-
wa „zamknięta na cztery spusty”. Autorka tekstu „Sale gimnastyczne 
a boiska” zamieszczonego w Nr 1 ŻN nie zamieściła całości mojej wy-
powiedzi, że sala gimnastyczna w godzinach pozalekcyjnych jest niewy-
korzystana, co zmieniło sens artykułu. Nie zamieszczono wypowiedzi, 
że sala w godzinach lekcyjnych jest wykorzystana na zajęcia wychowa-
nia fizycznego i zajęcia sportowe. Miałem na myśli efektywniejsze wy-
korzystanie sali gimnastycznej na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej, 
ale także dla osób prywatnych. 

Bardzo cieszą mnie wyniki sportowe uczniów tej szkoły i przekazu-
ję innym informacje o sukcesach uczniów, lecz można uaktywnić 
UKS i otrzymywać dotację z Urzędu Miejskiego na zajęcia sportowe 
dla dzieci, jak również zamieścić w mediach ogłoszenie o możliwości 
wynajęcia sali gimnastycznej. Ten przykład podałem, ponieważ w Dę-
binkach będzie budowany nowy obiekt sportowy (boisko piłkarskie z za-
pleczem). Radni podjęli taką decyzję. Jestem całym sercem za budową 
boisk sportowych tylko w tych miejscach, w których będzie to bardziej 
wykorzystane, np. w Pieścirogach, Nasielsku, czy Cieksynie, gdzie są 
duże skupiska ludzi, lecz mojego wniosku o budowę tych boisk radni 
nie poparli. 

W wypowiedzi pani dyrektor na Komisji Oświaty usłyszałem, że w listo-
padzie sala była wynajęta na 4 godziny, a w grudniu na 6. Pytam więc, 
czy ta sala nie może być lepiej wykorzystana? Miała ona służyć społecz-
ności lokalnej. Nie chciałbym, aby nowy obiekt, który będzie budowa-
ny, był wykorzystywany tylko sporadycznie przez dzieci i młodzież oraz 
lokalną społeczność. 

Nadmienić pragnę, że mniejsze sale gimnastyczne są lepiej wykorzy-
stywane i przynoszą dochody. Szkoła w Dębinkach jest dotowana przez 
Urząd Miejski w Nasielsku w każdym roku szkolnym, gdyż subwencja nie 
pokrywa wszystkich kosztów utrzymania placówki.

     Z poważaniem

      Radny Andrzej Malon

Krańcowa, K.J. Poniatowskiego, Leśna, 
L. Waryńskiego, Łąkowa, Malinowa, M. 
J. Piłsudskiego, Miodowa, Nowa Wieś, 
Ogrodowa, Owocowa, Piaskowa, P.O.W., 
Polna, Sadowa, Sosnowa, S. Batorego, 
Staszica, Szkolna, Traugutta, Warszawska, 
Wiejska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, W. 
Broniewskiego, W. Reymonta, Głodowo 
Wielkie, Pniewo, Krzyczki-Żabiczki, Krzyczki-
Pieniążki, Krzyczki Szumne, Dąbrowa, 
Siennica, Paulinowo.
Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
obejmuje ulice i miejscowości: 
Ananasowa, Anny Jagiellonki, Bakaliowa, 
Błękitna, Bolesława Chrobrego, Broninek, 
Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Cytrusowa, 
Dąbrówki, Dębowa, Dolna, Działkowa, 
Figowa, Folwark, Gen. A. Osińskiego, 
Gwiaździsta, Jagiełły, Jasna, Jaśminowa, 
Jesionowa, Kasztanowa, K. Wielkiego, 
Klonowa, Kokosowa, Kolejowa, Komunalna, 
Kościelna, Kozia, Kręta, Królowej Bony, 
Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Kwiatowa, 
Lazurowa, Lipowa, Łączna, Mała, 
Mieszka I, Miętowa, Młynarska, Nowa, 
Oliwkowa, Orzechowa, Płońska, Pniewska 
Górka, Podmiejska, Prosta, Przechodnia, 
Przemysłowa, Rynek, Sezamkowa, 
Składowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, 
Starzyńskiego, Ślepa, Świerkowa, Św. 
Wojciecha, T. Kościuszki, Tęczowa, Topolowa, 
Tylna, Wąska, Wierzbowa, W. Łokietka, 
Wspólna, Żwirki i Wigury, Lubomin, Jackowo 
Włościańskie, Mazewo Dworskie „A”, 
Mazewo Włościańskie, Mazewo Dworskie 
„B”, Pianowo Daczki, Pianowo Bargły, 
Chmielewo, Stpice, Jackowo Dworskie, 
Kędzierzawice, Kosewo, Kątne. 
Wskazane obwody nie zadowala-
ją jednak wszystkich rodziców. Głos 
w sprawie zabrała chociażby pani 
Aneta Osiadacz, mama chłopca, któ-
ry chodzi do zerówki w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego.
– Moje dziecko ma prawo na mój 
wniosek do tej szkoły pójść, czy jest 
dla niego miejsce, czy nie ma. W śro-
dę dostarczę państwu z ministerstwa 
oryginalne potwierdzenie tego, że 
dobrze rozumiem tę ustawę. Jestem 
z ulicy Piaskowej i mam bardzo duże 
obiekcje co do obwodu. Moje dziec-
ko, ruszając z domu, zgodnie z ko-
deksem, mając 7 lat, może iść samo 
do szkoły. Ja pytam, jak moje dziec-
ko ma dotrzeć bezpiecznie do szko-
ły? Przejście przy Tesco jest tragiczne, 
tam siedmiolatek nie przejdzie sam. 
Jest też dziki wyjazd z Tesco. Jak na-
łożycie państwo obowiązek na Te-
sco, to Tesco nie ma obowiązku tego 
zagrodzić. Trzecia rzecz, bardzo wą-
ski chodnik przy Tesco. Poza tym jest 
wyjazd z Tesco, tam wjeżdżają tiry. 

Człowiek, który będzie prowadził tir, 
nie będzie w stanie zobaczyć tego 
siedmiolatka – kontynuowała swoją 
wypowiedź pani Aneta. 
Kobieta zapewniała, że gdyby jej syn 
mógł chodzić do Szkoły Podstawo-
wej nr 1, to pokonywałby bezpiecz-
ną trasę, natomiast przypisany według 
obwodu do „dwójki” jest narażony 
na szereg niebezpieczeństw. Mama 
obawia się, że gmina, która w inny 
sposób interpretuje ten sam zapis 
ustawy, może zarządzić, że jej syn bę-
dzie jednak musiał chodzić do szkoły  
im. S. Starzyńskiego.
– My też kontaktujemy się z minister-
stwem, nie żeby oczywiście postawić 
na swoim, bo pewne rzeczy według 
nas trochę się kłócą. Dostaliśmy jed-
nak inną interpretację niż pani ma 
(zapisu ustawy – red.), ale ta kwestia 
będzie rozstrzygnięta w rekrutacji. 
Obiecuję pani, że tę kwestię będzie-
my konsultować jeszcze. Interpre-
tacja naszego radcy prawnego jest 
również inna – usłyszała w odpowie-
dzi pani Aneta od pani wiceburmistrz 
Katarzyny Świderskiej.
Pojawiły się także głosy osób, któ-
re krytykowały wymienione obwo-
dy. Mieszkańcy zwrócili uwagę na 
przypisanie Głodowa do „jedynki”. 
Jak twierdzili, sami pamiętają lata 90. 
Teraz obwody mają być takie same 
jak w tamtych latach i według nich 
Głodowo było przypisane wtedy do 
„dwójki”. Burmistrz Bogdan Rusz-
kowski zapewniał, że sprawdzono to 
dokładnie w dokumentacji i Głodo-
wo było jednak przypisane do SP nr 1 
i tak też będzie obecnie. 
– Chciałbym żeby rodzice decydo-
wali, gdzie ich dziecko będzie chodzi-
ło do szkoły, ale ustawodawca nam 
rysuje obwody i do nich muszę się 
dopasować – mówił burmistrz Bog-
dan Ruszkowski.

Jakie zmiany zaplanowano?
Według koncepcji przedstawio-
nej przez gminę w roku szkolnym 
2017/2018 nie organizuje się oddzia-
łów klasy VII w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 
W roku szkolnym 2018/2019 absol-
wenci klasy VIb integracyjnej SP nr 2 
będą uczęszczać do klasy VII inte-
gracyjnej w tej szkole. Analogicznie 
w roku 2018/2019 absolwenci VII 
klasy integracyjnej będą uczniami VIII 
klasy integracyjnej w tej szkole. 

Poza tym w szkole pozostaną też ab-
solwenci klas: IIIb, IIIc, IIId i IIIf. Taka 
sama sytuacja będzie miała miejsce 
w roku szkolnym 2018/2019. W roku 
szkolnym 2019/2020 absolwencie 
klasy IIIb integracyjnej będą uczęsz-
czać do klas IV integracyjnej we wspo-
mnianej szkole.
Jak natomiast wyglądać ma okres 
przejściowy dla ośmioletniej SP nr 1 
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku? 
Otóż w roku szkolnym 2017/2018 
absolwenci klas VI (5 oddziałów) SP im. 
Stefana Starzyńskiego będą uczęsz-
czać do klas VII ośmioletniej szkoły 
podstawowej nr 1, a w roku szkolnym 
2018/2019 będą uczniami klas VIII tej 
szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 
absolwenci klas : VIa, VIc, VId SP nr 2 
będą uczęszczać do klas VII ośmio-
letniej SP nr 1, a w roku 2019/2020 
będą uczniami także tej szkoły. W roku 
szkolnym 2019/2020 absolwen-
ci klas: VIa, VIc, VId, VIe SP nr 2 będą 
uczęszczać do klas VII ośmioletniej SP 
nr 1, a w roku szkolnym 2021/2022 
będą uczniami klas VIII tej szkoły. 
W roku szkolnym 2017/2018 absol-
wenci klas IIIa, IIIc, IIIf SP nr 2 będą 
uczęszczać do klas IV SP nr 1. W roku 
szkolnym 2018/2019 absolwenci 
klas IIIa, IIIe SP nr 2 będą uczęszczać 
do klas IV SP nr 1. W roku szkolnym 
2019/2020 absolwenci klasy IIIa SP nr 
2 będą uczęszczać do klasy IV SP nr 1. 
Poza tym w samorządowych przed-
szkolach oraz oddziałach przedszkol-
nych nie organizuje się oddziałów 
sześciolatków. 
– Mamy siedem klas trzecich rów-
nolegle. Obecnie klas pierwszych 
są dwie. Nie da się równo podzielić, 
bo w każdym kolejnym roku inaczej 
się to układa. Musimy się z tą refor-
mą zmierzyć. Nie ma idealnego roz-
wiązania. Mieliśmy układając projekt 
obłożenie dotychczasowych placó-
wek. W jednej szkole jest niecałe 700, 
w drugiej 300 uczniów. Propozycja 
mówi, żeby obłożyć je równomier-
nie. Docierały telefony i sygnały, że 
w obecnej sytuacji, gdy musimy do-
wieźć te dzieci, to droga w jedną i dru-
gą stronę bardzo się wydłuża. Dzieci 
wracając do domu są zmęczone, 
czasami usypiały w autobusach i mie-
liśmy to na uwadze, żeby dzieciom 
dojeżdżającym skrócić czas dojazdu 
– mówiła Hanna Pietrzak, która pod-
kreślała, że dla dobra dzieci gminie za-
leżało na jednozmianowości.

Gmina swoje a rodzice i nauczyciele swoje

ciąg dalszy na str. 10
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STUDNIÓWKA ZSZ 2017

Bal studniówkowy
Studniówka w ZSO
W sobotę 4 lutego odbył się uroczysty Bal Studniówkowy uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. 

Jako sala do wspólnej zabawy na sto dni przed maturą została wybra-
na Restauracja Stary Młyn. Tam zgromadzili się wspólnie maturzyści 
wraz ze swoimi studniówkowymi partnerami oraz zaproszeni nauczy-
ciele na czele z dyrektor Danutą Białorucką i wychowawcą Agnieszką 
Wyrwich – Koselą.

Studniówka zaczęła się wykonaniem walca przez tegorocznych ma-
turzystów. Do tego pięknego, ale też niełatwego tańca uczniów przy-
gotowywali nauczyciele wychowania fizycznego – Ewa Żołnierzak i 
Maciej Renkiewicz. Efekt wspólnej pracy uczniów i ich instruktorów 
wzbudzał zachwyt wśród zaproszonych gości.

Żaden Bal Studniówkowy nie może się obejść bez części artystycznej, 
także i w tym przypadku maturzyści postarali się. Zaprezentowano 
program słowno-muzyczny, w trakcie którego dla każdego z nauczy-
cieli przygotowano jakąś scenkę i wręczano kwiaty wraz z podzięko-
waniami za trud włożony w edukację.

Uczniowie LO w Nasielsku bawili się do białego rana. Swój pierwszy 
wielki bal z pewnością będą ciepło wspominać. Teraz pozostaje ży-
czyć im jak najlepszych wyników na maturze. 

W sobotni wieczór, 4 lutego 2017 
roku, młodzież Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku bawi-
ła się na Balu Studniówkowym 
w Olszewnicy Nowej. W pięknej 
sali bankietowej Riviera zgroma-
dziło się ponad 100 osób, w tym 
37 tegorocznych maturzystów 
z Liceum Ogólnokształcącego 
i Technikum Ekonomicznego. 
Studniówkę otwierał tradycyjny 
polonez przygotowany przez panią 
Annę Skrzynecką, a odtańczony 
przez 22 par do kompozycji Woj-
ciecha Kilara. Młodzież prezento-
wała się wspaniale w przepięknych 
kreacjach i eleganckich garniturach.
W imieniu uczniów klas matu-
ralnych Emil ia Fotek, Monika 
Ostrzeniewska, Daniel Bazylewski 
i Dominik Milewski podziękowali 

Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom za 
pracę dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą, za tworzenie warun-
ków do wszechstronnego rozwoju 
i za przekazaną wiedzę. Uczniowie 
zwrócili uwagę na szczególną rolę 
wychowawców – Moniki Duch-
nowskiej i Agaty Żbikowskiej. Cie-
płe słowa wdzięczności przekazali 
również swoim Rodzicom.
Nie zabrakło także życzeń dla te-
gorocznych maturz ystów od 

Agnieszki Rutkowskiej dyrektor 
szkoły oraz przybyłych na uroczy-
stość gości: Magdaleny Biernackiej 
– Starosty Powiatu Nowodwor-
skiego, Bogdana Ruszkowskiego – 
Burmistrza Nasielska oraz Elżbiety 
Bilińskiej – Przewodniczącej Rady 
Rodziców i Edyty Bazylewskiej, 
która przewodniczyła Komitetowi 
Organizacyjnemu Studniówki. 
Po części oficjalnej przyszedł czas 
na radosną zabawę. O północy mło-

dzież zaprezentowała część arty-
styczną: IV TE wystąpiła w scence 
kabaretowej, a uczniowie III LO 
przygotowali taneczną niespo-
dziankę, czyli brawurowo odtań-
czyli twista. Oprócz tego podczas 
imprezy wybrano króla i królową 
balu. Zostali nimi Agata Zakrzewska 
– uczennica klasy III LO oraz Do-
minik Milewski – uczeń klasy IV TE.
Eleganckie wnętrza Riviery, wy-
tworna kolacja, świetna muzyka, 
wspaniałe towarzystwo i zaba-
wa do rana – takich chwil w ży-
ciu się nie zapomina. Studniówka 
2017 na pewno na długo zostanie 
w pamięci jej uczestników.
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NASZE DZIECI. Stare Pieścirogi

Karnawałowa zabawa 
przedszkolaków
W środę 1 lutego Samorządowe 
Przedszkole w Starych Pieścirogach 
zmieniło się w bajkową krainę. Już 
od rana można tam było dostrzec 
piękne księżniczki, prawdziwe-
go pirata, walecznego Spidermana 
oraz Elzę – królową Krainy Lodu. 
Wszyscy czekali na dźwięki muzy-
ki, aby razem ze swoimi przyjaciół-
mi pląsać na parkiecie.

Przedszkolaki co roku 
wyczekują balu karna-
wałowego. Mogą się 
wówc z a s  c u dow n i e 
przemienić w bohate-
rów swoich ulubionych 
bajek. U dziewczynek 
zazwyczaj przeważa-
ją piękne balowe suk-
nie i stroje księżniczek. 
Chłopcy zaś preferują 

Spidermana, Batmana oraz  policjan-
ta i strażaka. Podczas tegorocznego 
balu było tak samo. Bajkowy klimat 
udzielił się wszystkim. Maluchy ba-
wiły się w rytmie dziecięcych prze-
bojów, a o wspaniałą zabawę zadbał 
profesjonalny wodzirej. Nie zabrakło 
zawodów dla dzieci, wspólnych fo-
tografii oraz radosnego śpiewania. 
Impreza dostarczyła przedszkola-
kom wiele niezapomnianych wra-
żeń. Tego dnia dzieci z pewnością 
wróciły do swoich domów zmę-
czone, ale szczęśliwe.

K.T.

NASZE DZIECI. Dni Babci i Dziadka 

Magiczne święto
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta pełne magii, emocji, 
wzruszeń i radości. Każde dziecko z pewnością powie, że dziadkowie to 
najlepsi przyjaciele, którzy utulą w potrzebie, rozśmieszą i znajdą rozwią-
zanie w najtrudniejszych sprawach.

Uroczystość z okazji Dni Babci i Dziadka wyjątkowo hucznie obchodzona 
jest w Niepublicznym Przedszkolu „Sakolandia”. Dzieci kilka tygodni wcze-
śniej przygotowują się do swych ról, ćwiczą piosenki i układy taneczne, 
a wszystko po to, by dziadkowie mogli dumnie zasiąść na widowni i po-
dziwiać swoje ukochane wnuczęta.
We wtorek 24 stycznia o godzinie 15:30 sala Niepublicznego Przedszkola 
„Sakolandia” była gotowa, aby przyjąć wyczekiwanych gości. Pieczołowi-
cie nakryte stoliki, ustawione kwiaty, pergola opleciona wianuszkiem róż 
oraz nietuzinkowa dekoracja w stylu retro stworzyły niepowtarzalny klimat 
i uczyniły dziecięcy „Koncert Życzeń” wydarzeniem na miarę światowej 
sceny. Piosenki Anny Jantar, Marka Grechuty, oryginalna choreografia do 
utworu A. Pugaczowej „Po niteczce” oraz „Orkiestr dętych” Haliny Ku-
nickiej sprawiły, że dziadkowie przenieśli się do lat swej młodości. Zacni 
goście chętnie przyłączyli się do zabawy, nie ukrywając przy tym swojego 
wzruszenia i euforii.
Następnego dnia, 25 stycznia kolejne grupy zaprezentowały swój mu-
zyczno-słowny występ, by sprawić radość babciom i dziadziusiom. Piękne, 
kolorowe stroje, starannie dobrana muzyka, perfekcyjnie przygotowani 
artyści, udekorowana nutkami scena, na której wnuczęta  wykazały się 
swoimi talentami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi w oryginalnych in-
terpretacjach przebojów z ubiegłych dekad, wywołały ogromny zachwyt 
publiczności.
Uroczystości dopełniły pyszne torty wykonane na tę okazję oraz życzenia 
złożone przez dyrekcję.

FOTOOBSERWATOR

Kostka brukowa 
murkiem stoi
Mieszkańcy Cieksyna nie mają szczęścia do realizowanej tam w ostat-
nich miesiącach inwestycji drogowej. Najpierw długo trwały uciążliwo-
ści związane z budową nawierzchni asfaltowej i chodnika. Teraz okazało 
się, że chodnik jest źle położony, a kostka brukowa na kilku odcinkach 
musiała zostać zdemontowana i obecnie służy za murek. Na naprawę 
chodnika poczekać trzeba będzie prawdopodobnie do wiosny.

Michał B.

Z UM

Trzecia edycja „Tropem Wilczym.  
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
1 marca w całej Polsce obchodzony 
jest Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. W tym roku uro-
czystości upamiętniające bohaterów 
podziemia antykomunistycznego, 
którzy po II wojnie światowej walczyli 
o wolną i niepodległą Polskę, odbędą 
się w Gminie Nasielsk w niedzielę 26 
lutego. 
W ramach gminnych obchodów 
odbędzie się po raz trzeci organi-
zowany we współpracy z Fundacją 
Wolność i Demokracja bieg pod na-
zwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Miejsce startu 
biegu – parking przy Hali Sportowej 
w Nasielsku (ul. Staszica 1). Rozpo-
częcie biegu planowane jest o godz. 
13:30.
Głównym dystansem nasielskiej 
edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych – Tropem Wilczym będzie 
symboliczny dystans 1963 metrów, 
który upamiętnia rok śmierci ostat-
niego Żołnierza Wyklętego – Józefa 
Franczaka ps. „Lalek”. 
Kategorie biegów:
• uczniowie klas V-VI szkół pod-
stawowych – biegi sztafetowe na dy-
stansie 1963 metrów dla dziewcząt 
i chłopców (sztafety 4-osobowe); 
zapisy poprzez nauczycieli wycho-
wania fizycznego w szkołach podsta-
wowych z terenu Gminy Nasielsk,
• uczniowie szkół gimnazjalnych – 
biegi indywidualne na dystansie 1963 
metrów dla dziewcząt i chłopców; za-
pisy poprzez nauczycieli wychowania 
fizycznego w szkołach gimnazjalnych 
z terenu Gminy Nasielsk,
• bieg główny (masowy) na dy-
stansie 1963 metrów lub na dystan-
sie 5 km; zapisy do biegu głównego 
trwają w dniach 6-19 lutego 2017 roku 
na adres mailowy tropemwilczym@
nasielsk.pl poprzez przesłanie ska-

nu wypełnionej i podpisanej „Kar-
ty zgłoszenia uczestnika biegu” lub 
w dniu biegu w godz. 12:00-13:00 
(przy zapisie do biegu głównego na-
leży na „Karcie zgłoszenia uczestni-
ków biegu” zadeklarować dystans do 
przebiegnięcia – 1963 m lub 5 km). 
Liczba uczestników (łącznie z kate-
goriami szkół podstawowych i gim-
nazjalnych) jest ograniczona limitem 
pakietów startowych – limit osób 
startujących łącznie we wszystkich 
kategoriach to 250 osób. O zapisie do 
biegu głównego decyduje kolejność 
zgłoszeń. Poprzez zapisy mailowe 
organizator przyjmie pierwsze 100 
zgłoszeń, ewentualne zapisy na pozo-
stałe wolne miejsca będą mogły zo-
stać dokonane osobiście w dniu biegu 
w Biurze Zawodów. Odbiór pakietów 
startowych będzie możliwy w dniu 
biegu, tj. 26 lutego 2017 roku w godz. 
12:00-13:00 w Biurze Zawodów na 
miejscu startu. 
W przypadku startu dzieci i młodzieży, 
które w dniu biegu nie mają ukończo-
nego 18. roku życia, wymagana jest 
zgoda rodzica lub opiekuna prawne-
go poprzez wypełnienie i podpisanie 
oświadczenia o zdolności dziecka do 

udziału w biegu. Oświadczenie znaj-
duje się na drugiej stronie „Karty zgło-
szenia uczestnika biegu”.
Udział w „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ” 
w Nasielsku jest bezpłatny. Każdy 
z uczestników otrzyma pakiet starto-
wy, w którym znajdzie się m.in. nu-
mer startowy oraz okolicznościowa 
koszulka z sylwetką jednego z Żoł-
nierzy Wyklętych. Uczestnik, który 
ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy 
medal. Najlepsi w poszczególnych ka-
tegoriach biegowych otrzymają rów-
nież statuetki i nagrody książkowe. Na 
wszystkich będzie czekała gorąca her-
bata oraz pyszna grochówka. 
Organizatorem gminnych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oraz organizatorem lokal-
nym wydarzenia „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
w Nasielsku jest burmistrz Nasielska – 
Bogdan Ruszkowski.
Oddajmy wspólnie hołd Żołnierzom 
Wyklętym! Chwała Bohaterom!
Więcej szczegółowych informacji, 
m.in. regulamin biegu oraz karta zgło-
szenia uczestnika biegu (formularz re-
jestracyjny), na stronie www.nasielsk.pl. 
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WETERYNARZ RADZI

Pasożyty wewnętrzne  
u naszych zwierzaków
Dziś wracam do tematu, który był już poruszany na łamach Życia Nasielska, ale 
pozostaje wciąż aktualny i cieszy się dużym zainteresowaniem w czasie Państwa 
wizyt w gabinetach weterynaryjnych. Dotyczy on pasożytów wewnętrznych.
Wielokrotnie słyszę od właścicieli zwierząt Mój pies/kot/królik nie ma robaków, 
bo bardzo uważnie przyglądam się jego odchodom i nigdy niczego nie zauwa-
żyłem.
Oto kilka faktów. Przynajmniej raz w życiu każdy pies/kot stanie się nosicielem 
jakiegoś pasożyta. Większość pasożytów jest potencjalnie niebezpieczna dla nas, 
ludzi. To, że nie zauważamy niczego w kale zwierząt, nie znaczy, że problem nie 
istnieje. 
Mamy trzy główne grupy pasożytów wewnętrznych: pierwotniaki, robaki płaskie 
popularnie zwane tasiemcami i robaki obłe, tzw. glisty, chociaż tu dla ścisłości na-
leżałoby wymienić glisty, tęgoryjce i włosogłówki.
Najbardziej znanym pierwotniakiem bytującym u zwierząt domowych, a zarazem 
bardzo rozpowszechnionym u ludzi, jest giardia (lamblia). Nosicielem giardii jest, 
w zależność od źródeł, od 50 do 80% naszych psów i kotów. Około 90% z nich 
to nosiciele bezobjawowi, którzy nie dają absolutnie żadnych objawów, mają prze-
ciętny apetyt, prawidłową masę ciała, błyszczącą sierść i prawidłowo uformowany 
kał. A jednak stanowią zagrożenie dla swoich właścicieli, zwłaszcza dzieci, których 
układ immunologiczny nie potrafi poradzić sobie z inwazją pasożyta. Dlatego lam-
blioza to prawdziwa plaga żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. Niektóre 
źródła podają, że cierpi na nią nawet 70% przedszkolaków. Jeśli więc nasze dziecko 
skarży się na ból brzuszka, miewa problemy z apetytem, wypróżnianiem, warto 
zrobić mu badania w kierunku pasożytów wewnętrznych.
Podobnym zagrożeniem są dla nas ludzi tasiemce. Istnieje gatunek tasiemca prze-
noszony przez pchły, stąd w walce z pasożytami wewnętrznymi ważna jest też 
profilaktyka przeciwpchelna. Człony tasiemca Dipylidium caninum przenoszone-
go przez pchły przypominają ziarenka ryżu albo pestki ogórka. Czasem udaje się 
je zauważyć, gdy aktywnie pełzają w okolicy odbytu psów lub kotów, po ogonie 
czy udzie.
Tasiemce można zaobserwować w kale, gdyż często dochodzi do wydalenia z ka-
łem pojedynczych lub połączonych ze sobą członów. Psy i koty zarażają się, spo-
żywając skażone mięso (wiele psów karmionych jest odpadami poubojowymi), 
a także połykając jaja, które trafiły wcześniej na trawniki z odchodami zainfekowa-
nych zwierząt (sprzątajmy trawniki po swoich zwierzętach!).
Tasiemce bąblowcowe są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Otorbiają się 
w jedno- lub wielojamowe cysty, które mogą rosnąć latami, dawać przerzuty oraz 
lokalizować się w wielu nietypowych miejscach organizmu łącznie z ośrodko-
wych układem nerwowym.
Ostatnia grupa, czyli tzw. glisty, także stanowi powszechny problem u zwierząt. 
Małe szczenię może zarazić się glistą już w czasie rozwoju płodowego, śródma-
cicznie lub poprzez mleko matki. Wiele suk jest nosicielami tzw. larw utajonych, 
które aktywizują się w czasie ciąży pod wpływem hormonów ciążowych i infekują 
młode organizmy. Dlatego odrobaczenie jest pierwszą czynnością wykonywaną 
u szczeniąt, kociąt i innych zwierząt, przeprowadzaną jeszcze zanim przystąpimy 
do jakichkolwiek szczepień. Pierwsze odrobaczanie możemy przeprowadzić już 
w wieku 2-3 tygodni i coraz więcej hodowców się na to decyduje z uwagi na roz-
powszechniony problem nawet w renomowanych hodowlach.
W kale zwykle nie widzimy glisty. Wydala ona za to miliony jaj, które znaleźć moż-
na w badaniu mikroskopowym. Wielokrotnie powtarzam właścicielom zwierząt, 
że wydalenie glisty jest „wypadkiem przy pracy” tego pasożyta, oznacza bowiem 
jego śmierć. Jaja glisty rozsiewają się w środowisku. Są wypłukiwane z kału za po-
mocą deszczu, rozsiewane przez wiatr, przenoszone na naszych butach, wzbijają 
się z kurzem i mogą być po prostu nieświadomie połykane zarówno przez nasze 
zwierzęta, jak i przez nas. W ten sposób infekowane są kolejne organizmy. Naj-
większa ilość jaj występuje podobno na klamkach przedszkoli, publicznych toalet, 
na wózkach w supermarketach, w kinach, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują się 
duże skupiska ludzi. Podobno kolka u noworodków może być wywoływana przez 
glistę, którą dzieci zarażane są przez matkę. Takie bóle kolkowe zauważamy my, 
lekarze weterynarii, u naszych małych pacjentów, jednak u ludzi ten problem jest 
dopiero zgłębiany i zaczyna być powoli doceniany. Glisty, włosogłówki i tęgoryjce 
mają obły przekrój i wyglądem przypominają makaron spaghetti, włos lub nitkę.
Mimo iż wszystkie te informacje brzmią zapewne przerażająco, nie jest to absolut-
nie powód, aby rezygnować z posiadania psa czy kota!
By zadbać o bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny i swoich pupili, warto prze-
strzegać kilku zasad. Bezwzględnie należy pamiętać o regularnym odrobaczaniu 
zwierząt. Może być ono poprzedzone badaniem kału naszego pupila, tak by w ra-
zie czego odpowiednio dobrać leczenie. Regularne odrobaczenie to w mojej opi-
nii 3-4 razy do roku. Odrobaczamy także koty niewychodzące na dwór, nawet 
jeśli jedzą one tylko suchą karmę. Koty wychodzące, polujące można odrobaczać 
częściej niż 3-4 razy w roku. Warto badać siebie i swoją rodzinę!
Należy rozmawiać na temat pasożytów z pediatrami. W medycynie ludzkiej pa-
razytologia stanowi znacznie węższy dział niż w weterynarii, stąd mam wrażenie, 
że często temat ten nie jest przez lekarzy pediatrów doceniany.
Na rynku istnieje bardzo dużo preparatów o szerokim spektrum działania, zarów-
no w postaci tabletek, kropli typu spot on, past, płynów czy zastrzyków. Dobra-
nie odpowiedniego preparatu na pewno nie będzie problemem. Problem może 
natomiast stanowić duże skażenie środowiska, w którym żyjemy. Dlatego war-
to sprzątać odchody naszych zwierząt, warto dbać o czystość poprzez regularne 
odkurzanie, pranie posłań, czyszczenie kojców i bud, pranie zabawek. A jeśli już 
zaobserwujemy coś niepokojącego u naszego pupila, należy też zbadać swoją 
rodzinę, gdyż tylko kompleksowe leczenie wszystkich domowników, zarówno 
tych czworonożnych, jak i dwunożnych, daje dobre rezultaty.

Małgorzata Rosłońska

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Święto Babci i Dziadka 
W Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Dębinkach we 
wtorek 24 stycznia w oddzia-
le przedszkolnym odbyła się 
uroczystość z okazji Dni Babci 
i Dziadka. 
Dla licznie przybyłych gości 
część artystyczną zaprezen-
towała grupa 3-4-latków pod 
kierunkiem wychowawczy-
ni Anety Kickiej oraz grupa 
5-6-latków pod kierunkiem 
wychowawczyni Elżbiety Ja-
strzębskiej. 
W radosnych słowach wierszy 
i piosenek dzieci podkreśliły, jak 
ważną rolę w ich życiu odgrywają 
Dziadkowie. Potrafią znaleźć spo-
sób na nudę i zmartwienie, otrą łzy 
i zamienią w radość każdy smu-
tek. Wszystkie Babcie i Dziadkowie 
z dumą i bezwarunkową miłością 
podziwiali swoje pociechy, wyba-

czając drobne błędy i potknięcia 
małych artystów. 
Uśmiech i łzy wzruszenia wywo-
łało wspólnie odśpiewane „Sto lat” 
i obdarowanie Dziadków prezen-
tami. Wszystkim Babciom i Dziad-
kom życzenia zdrowia i pociechy 
z wnucząt złożyła Grażyna Me-
nich-Masanowska, dyrektor szkoły. 
Podkreśliła, że Babcia i Dziadek są 
niezastąpionymi osobami w życiu 

dziecka, pełnymi miłości, oddania, 
cierpliwości, życzliwości oraz do-
świadczenia i życiowej mądrości. 
Uroczystość przebiegała w miłej 
atmosferze radości, wspomnień 
i wzruszeń, a rodzice dopełnili ją 
ufundowaniem dwóch pięknych 
tortów dla gości.

Elżbieta Jastrzębska

– Rekomendujemy z panem burmi-
strzem ten projekt uchwały – mówiła 
stanowczo wiceburmistrz Katarzyna 
Świderska.

Rodzice są przeciwni
Wielu z rodziców wypowiada się bar-
dzo krytycznie o idei pozostawienia 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego jednej klasy VI. Tym bar-
dziej, że pozostawiona klasa jest klasą 
integracyjną. Rodzice mówili o swoich 
odczuciach, że wciąż społeczność nie 
ma świadomości, czym naprawdę są 
klasy integracyjne, a dzieci, które do 
nich chodzą, są wystawione na szy-
kanowanie.
– Będą mówili: „o, to tam chodzą te 
debile” – mówiła jedna z mam obec-
nych na spotkaniu.
Rodzice prosili także o pozostawienie 
dodatkowej klasy szóstej chociażby 
z powodów stworzenia możliwości 
rywalizacji dzieci między sobą, np. na 
gruncie sportowym.
– Dlaczego jest problem z zostawie-
niem dwóch szóstych klas? – pytał 
jeden z rodziców. Niestety do końca 
spotkania do mikrofonu nie padły ja-
sne wyjaśnienia ze strony urzędników. 
– Pozwólcie wysłuchać nas jako ro-
dziców. Jesteśmy zdolni do kompro-
misu – mówiła Dorota Zawadzka, 
przedstawiciel rady pedagogicznej, 
która głośno apelowała o to, aby nie 
pozostawiać jednej klasy VI integra-
cyjnej.
Rodzice mogli za to usłyszeć, że ich 
wizja reformy nie odpowiada pani 
wiceburmistrz Katarzynie Świderskiej 
i nie zamierza ona swojej koncepcji 
zmienić. Czemu? Jak twierdzi, gmina 
Nasielsk jest według niej chyba jedy-
ną gminą, która robi tyle spotkań z ro-
dzicami w tej kwestii, aby uzgodnić, 
jak najłagodniej dla dzieci wprowa-
dzić nową reformę oświaty. Podczas 
każdego kolejnego spotkania pada-
ją wciąż nowe propozycje. Pani bur-
mistrz uważa, że jeśli zgodzi się znowu 
na kolejny pomysł, będzie to niosło 
ze sobą konsekwencje w postaci no-
wych propozycji, które także rodzi-
ce będą starali się na niej wymusić. 

Natomiast tym negocjacjom należy 
w końcu powiedzieć „stop”, by pod-
jąć w końcu konkretne ustalenia.
– Czyli wy sobie mówcie, a ja i tak 
przeforsuję swój wariant – podsu-
mował ironizując rozmowę rodziców 
z panią burmistrz jeden z ojców, który 
pojawił się na poniedziałkowym spo-
tkaniu.
– Czy wy w ogóle wiecie, o czym 
my rozmawiamy? – zapytała jed-
na z mam radnych, 
którzy w dość wy-
m i j a j ąc y  s p o s ób 
odnosili się do pro-
pozycji wprowadze-
nia reformy oświaty. 
Radni tłumaczyli się 
tym, iż nie uczestni-
czyli w poprzednich 
spotkaniach, gdyż nie 
byli zapraszani.
– Wstyd, panowie 
radni – padło na sali.
Na koniec przewodniczący komi-
sji oświaty, kultury i sportu Andrzej 
Malon postawił oficjalny wniosek 
o pozostawienie dwóch klas szóstych 
w kolejnych trzech latach. „Za” gło-
sował wyłącznie wspomniany rad-
ny Andrzej Malon. Pozostali czterej 
członkowie komisji wstrzymali się. 
Tym samym wniosek uzyskał po-
parcie, niemniej jednak ostateczne 
decyzje zapadną podczas sesji Rady 
Miejskiej zapowiedzianej na 9 lutego. 

Obawy nauczycieli
Nie tylko rodzice mają obiekcje co do 
proponowanej uchwały wprowadza-
jącej reformę oświaty na terenie gmi-
ny Nasielsk. 
– Nauczyciele być może nie będą 
mieli pełnych wymiarów, ale może 
uda nam się chociaż w tym okre-
sie przejściowym wytypować na-
uczycieli, którzy mogliby przejść na 
emeryturę. Są wśród nas nauczycie-
le urodzeniu w 59’, 60’, 61’ i potrze-
ba nam trzech, czterech, pięciu lat, 
byśmy mogli odejść na emeryturę. 
Więcej nie oczekujemy. Ale chcieliby-
śmy otrzymać to świadczenie – po-
wiedziała dyrektor SP nr 2 Agnieszka 
Mackiewicz.

O swoim żalu do gminy mówi-
li także bezpośrednio nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego. Głos w sprawie zabrała 
Anna Korycka, która zauważyła, że to 
nauczyciele „dwójki” zaproponowali 
przejście do „jedynki” absolwentów 
klas III i VI. Nie oczekiwali oni jednak, 
że zabierze im się wszystkie klasy VI, 
poza klasa integracyjną. Takie rozwią-
zanie, jak się okazuje, stwarza dyspro-

porcję i więcej oddziałów powstaje 
tym samym w nowej szkole podsta-
wowej nr 2 w budynku obecnego Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1.
– Żaden nauczyciel nie będzie miał 
nadgodzin, jeśli gdzieś komuś za-
braknie godzin – uspokajała Hanna 
Pietrzak. 
Nauczyciele pytali, czy zatem obecna 
podstawówka jest gorszą szkołą, skoro 
pozostanie tam mniej oddziałów. Pe-
dagodzy podsumowali, że teraz to oni 
czują się, jakby ich szkoła miała wyga-
sać, a nie, że wygasać miało gimna-
zjum, które zostało uratowane dzięki 
dzieciom z podstawówki. Tu też za-
brała głos dyrektor PG 1, Bożenna Za-
wadzka-Roszczenko, która uznała, iż 
podczas tego spotkania bardzo źle się 
czuje w otoczeniu zebranego grona 
rodziców i nauczycieli, którzy ataku-
ją środowisko pedagogiczne gimna-
zjum.
Rozmowy były bardzo emocjonu-
jące. Każda ze stron ma wiele obaw. 
Jakie konsekwencje przyniesie nowa 
reforma oświaty, czas pokaże. Pod-
czas czwartkowej sesji zapadnie decy-
zja o ostatecznym kształcie reformy, 
która będzie wprowadzana na terenie 
gminy Nasielsk.

JG

Gmina swoje a rodzice i nauczyciele swoje
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Czy Iwaszkiewicz trafi na Lipową?
Gdy w ubiegłym roku absolwenci 
Liceum Ogólnokształcącego świę-
towali 70-lecie szkoły na V Zjeździe 
Absolwentów, nikt nie przypuszczał, 
że kilka miesięcy później pojawi się 
kontrowersyjny pomysł. 
Na skutek nowej reformy oświato-
wej i w cieniu wydarzeń związanych 
z tworzeniem nowej siatki szkół 
podstawowych na gruncie gmin-
nym, pojawiła się idea przeniesie-
nia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jarosława Iwaszkiewicza do Ze-
społu Szkół przy ulicy Lipowej. In-
formacje takie obiegły miasto pod 
koniec stycznia. Zdezorientowani 
rodzice szkoły z 70-letnią tradycją 
poprosili o spotkanie informacyj-
ne, oczekując wyjaśnień od Staro-
sty Nowodworskiego – Magdaleny 
Biernackiej.
Rodzice zasypali starostę i wice-
starostę Pawła Calaka licznymi py-
taniami. Nie wyobrażają sobie oni 
Nasielska bez liceum w budynku 
przy ulicy Starzyńskiego. Zarzucili 
władzom zbyt szybko podjętą de-
cyzję, bez wcześniejszych konsul-
tacji społecznych. Ostateczny głos 
będzie jednak należał do radnych 
powiatowych.

Argumenty starostwa
We wtorek 7 lutego projekt uchwały 
Starostwa Powiatowego w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Zawodo-
wych oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Nasielsku w sprawie 
przeniesienia Liceum Ogólnokształ-
cącego na ulicę Lipową przedstawi-
ła starosta, Magdalena Biernacka na 
posiedzeniu Komisji Oświatowej 
Rady Powiatu. Projekt ten zawierał 
propozycję, aby po rozwiązaniu obu 
zespołów nasielskich szkół powołać 
jeden zespół przy ulicy Lipowej. 
Propozycję taką argumentowała te-
goroczną reformą oświatową, która 
powoduje, że w obecnym Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nie zo-
staną utworzone nowe klasy gimna-
zjalne, co wpłynie na zmniejszenie 
godzin dla nauczycieli. 
– Po połączeniu obu szkół znacznie 
wzrośnie elastyczność możliwości 
wykorzystania zasobów uczniów 
z obu szkół i dostępność rady pe-
dagogicznej – argumentowała M. 
Biernacka, powołując się na liczbę 
uczniów w obu szkołach w stosun-
ku do ogólnej liczby miejsc, wyno-
szącą 164 uczniów na 220 miejsc 
w Liceum im. Iwaszkiewicza oraz 
264 uczniów w szkole przy Lipo-
wej, gdzie jest 550 miejsc. – Szkoła 
na Lipowej była rozbudowywana, 
jest w pełni wyposażona, dysponuje 
dużym zapleczem socjalnym, du-
żym terenem wokół budynku oraz 
salą gimnastyczną – wymieniała.  
– Racjonalnym jest więc połączenie 
tych dwóch szkół i prowadzeniem 
na terenie miasta jednej, dużej, sil-
nej szkoły z dużą ilością uczniów. Tę 
decyzję o połączeniu dwóch szkół, 
ktoś już kiedyś podjął za nas, kiedy 
podjęto decyzję o wybudowaniu 
przy tej szkole sali gimnastycznej. 
W argumentacji pojawiła się także 
zdawalność matur przez uczniów 
w ubiegłym roku – która wynosi 
68% w Liceum przy Starzyńskiego, 
w liceum przy ulicy Lipowej 83%, 
a w technikum 90%.

– Procesy łączenia szkół w innych 
powiatach przeprowadzane były już 
w ubiegłych latach. Średnia liczba 
uczniów w naszych szkołach w po-
wiecie nowodworskim, gdzie miesz-
ka 78 tys. mieszkańców i mamy 
6 szkół. wynosi 270, natomiast 
w powiecie płońskim, w którym 
mieszka 90 tys. mieszkańców, na 5 
zespołów szkół taka średnia wynosi 
860. W powiecie ciechanowskim, 
gdzie jest 90 tys. mieszkańców, są 
4 zespoły szkół, w których śred-
nio przypada 470 osób, natomiast 
w powiecie pułtuskim, gdzie jest 
prawie 52 tys. mieszkańców i tylko 
3 zespoły szkół podlegających po-
wiatowi, średnia liczba uczniów wy-
nosi 428 – tłumaczyła Magdalena 
Biernacka. – Połączenie nasielskich 
szkół zagwarantowałoby konty-
nuację pracy nauczycielom. Będą 
stanowić jedną radę pedagogiczną 
i będą mieli dostęp do większej licz-
by godzin, a nowemu dyrektorowi 
będzie łatwiej ułożyć siatkę lekcyj-
ną. Natomiast przy obecnej sytuacji 
demograficznej i spadającej liczbie 
uczniów kończących gimnazjum 
spadnie liczba godzin dla nauczy-
cieli. 
Nie napawają optymizmem również 
liczby mówiące o kontynuacji nauki 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
w rodzimych szkołach na terenie 
powiatu nowodworskiego.
– Dwa lata temu poza teren powia-
tu odeszło 48% uczniów, natomiast 
w roku ubiegłym aż 52% uczniów 
– przytaczała statystykę starosta. 
– Jeśli nie wzmocnimy naszych 
placówek, nie zwiększymy liczby 
godzin zajęć dodatkowych, czy też 
bazy dydaktycznej i sportowej, nie 
zatrzymamy uczniów. Subwencja 
jest zależna od liczby uczniów, którą 
też trzeba podzielić na liczbę szkół. 
Naszą propozycją jest to, aby od 1 
września 2017 roku uczniowie klas II 
i III gimnazjum i II i III liceum ukoń-
czyli szkołę w dotychczasowym 
budynku liceum przy ulicy Starzyń-
skiego, natomiast nabór do liceum 
imienia Iwaszkiewicza odbyłby się 
na ulicy Lipowej – zaproponowa-
ła starosta, podkreślając, że jest to 
opcja najłagodniejsza społecznie, 
nie wywołująca dodatkowego stre-
su w trakcie nauki. 

Głosy sprzeciwu
W posiedzeniu komisji oświaty 
udział wzięły jedynie dwie radne re-
prezentujące gminę Nasielsk – Anna 
Łapińska, która jest członkiem owej 
komisji i Renata Włodarska, która jej 
członkiem nie jest. 
W imieniu dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Danuty Bia-
łoruckiej, która miała zaplanowany 
wyjazd zagraniczny z uczniami li-
ceum w ramach projektu Erasmus, 
na komisji wystąpiła nauczycielka 
Magdalena Janiszewska. Zaznaczy-
ła tendencję wzrostową w zdawa-
niu matury w ostatnich latach w jej 
szkole na przykładzie języka pol-
skiego, gdzie zdawalność w 2014 
roku wyniosła 82%, a w kolejnych 
dwóch latach osiągnęła poziom 
100% i na przykładzie matematyki, 
która wzrosła z 41% w 2014 roku do 
68,6% w roku ubiegłym. Przyniosła 
ona również petycję uczniów tejże 

szkoły, którzy chcieliby spotkać 
się z panią starostą.
– Zdając sobie sprawę, że nie 
mamy własnej hali sportowej 
czy dużego zaplecza dydak-
tycznego, to obecnie wzrosła 
też liczba uczniów. Obecnie 
w pierwszej klasie gimnazjum 
mamy 32 uczniów, a w pierw-
szej klasie l iceum 35 osób 
i mamy kolejne chętne osoby 
– argumentowała Magdalena 
Janiszewska. – Wielu nauczy-
cieli prowadzi zajęcia poza-
lekcyjne za darmo. Przy szkole 
działa harcerstwo, uczestniczymy 
w projektach „Swatka”, „Erasmus+”, 
jest Izba Pamięci ZHP – wyliczała. – 
Przeniesienie szkoły może dopro-
wadzić, do sytuacji, że uczniowie 
naprawdę odpłyną, gdyż nie będą 
chcieli pójść do szkoły przy ulicy 
Lipowej – wyraziła obawę. 
Przedstawiciele rodziców, którzy 
również przybyli na zebranie, wyra-
zili opinię, iż wolą małą szkołę, mając 
również świadomość braków w za-
pleczu.
Przeciwko pomysłowi połączenia 
szkół wystąpiła również aktywnie 
radna powiatowa Renata Włodarska.
– Placówka oświatowa to nie dzia-
łalność zarobkowa. Na szkołach nie 
powinno się oszczędzać. Szkoła wy-
chowuje i kształci. W szkoły należy 
inwestować dla dobra przyszłości 
naszych dzieci. Każdy organ pro-
wadzący powinien dołożyć wszel-
kich starań, aby utrzymać daną 
placówkę – mówiła radna. – Gmi-
na Nasielsk jest tak dużą gminą, że 
powinny działać dwie odrębne pla-
cówki. Zespół Szkół Zawodowych, 
który powinien stać się typową 
szkołą branżową oraz profilowa-
ne Liceum Ogólnokształcące na 
przykład z kierunkiem biologiczno-
-chemicznym. Stanowczo jestem 
przeciwna rozwiązywaniu Zespołu 
Szkół Ogólnokształcącego im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
Argumenty, które są przytaczane 
przez panią starostę w celu rozwią-
zania LO, nie są poprzedzone żadną 
analizą i konkretami. 

Co z budynkiem?
Według koncepcji starostwa od 
1 września 2017 roku w budyn-
ku przy ulicy Starzyńskiego na-
ukę kontynuowałyby klasy drugie 
i trzecie gimnazjum oraz liceum. 
W zamyśle jest również przeniesie-
nie innych placówek powiatowych 
do tego budynku – Filii Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, któ-
ra znajduje się obecnie na strychu 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 
Jest także pomysł przeniesienia Fi-
lii Powiatowego Urzędu Pracy, ale 
to dopiero po zakończeniu eduka-
cji uczęszczających tam uczniów 
w 2019 roku.
W tym roku również kończy się 
kadencja dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ulicy Sta-
rzyńskiego. W przypadku przenie-
sienia tej placówki na ulicę Lipową, 
skrócona będzie kadencja dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych, 
Agnieszki Rutkowskiej i rozpisany 
konkurs na nowego dyrektora po-
łączonych placówek, których nazwa 

brzmiałaby Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących.

Podsumowanie
Wśród radnych powiatow ych 
pojawiły się głosy, że do obec-
nej sytuacji doprowadziła decy-
zja sprzed kilku lat o utworzeniu 
oddziału liceum ogólnokształcą-
cego na ulicy Lipowej.
– Robię to wbrew sobie, ale za-
leży n am, by n as ie l ska m ł o -
dzież miała jak najlepszy dostęp 
do jak najlepszych technik, a to 
wszystko kosztuje – zaznaczyła 
M. Biernacka. – Jeśli będziemy się 
rozdrabniać na dwie szkoły, to nie 
będzie pieniędzy na ich rozwój. 
Oświata pochłania znaczną część 
budżetu samorządów. W przypad-
ku powiatu nowodworskiego, któ-

rego budżet wynosi 50 milionów, 
na oświatę w tym roku przeznaczo-
nych jest 17 milionów, z czego 15 
milionów pochodzi z subwencji. 
Rodzice uczniów, którzy cho-
dzą aktualn ie do szko ł y prz y 
ulicy Starzyńskiego, napisali pe-
tycję i zbierają podpisy przeciw-
ko przenoszeniu liceum.
Ostatecznie projekt uchwał zyskał 
pozytywną opinię Komisji Oświaty 
Rady Powiatu i zostanie oddany pod 
głosowanie w czwartek 9 lutego na 
Sesji Rady Powiatu. Jeśli powiat chce 
zmienić strukturę organizacyjną szkół 
ponadgimnazjalnych, musi to zrobić 
do końca lutego. O ostatecznej de-
cyzji radnych napiszemy w kolejnym 
numerze „Życia Nasielska”.

Michał B.

Nasielsk, 13.02.2017 r.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   
Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza
Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
Ul. Starzyńskiego 10
05-190 Nasielsk

       Mazowiecki Kurator Oświaty

Petycja Rodziców

Zaniepokojeni rodzice dzieci uczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 
proszą o przyjrzenie się sprawie przeniesienia szkoły z 70-letnią tradycją, do której 
uczęszcza ok. 170 uczniów. Mieści się ona w pięknym zabytkowym budynku położonym 
na dużym terenie w centrum miasta. O tę placówkę walczymy od wielu lat jako Rodzice 
i Mieszkańcy, gdyż jest naszą wizytówką i chlubą.
Uzyskaliśmy informację, iż 9 lutego Rada Powiatu podejmie uchwałę o rozwiąza-
niu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i przeniesieniu Liceum Ogólnokształcącego  
im. J. Iwaszkiewicza do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej. Dowiedzieliśmy się 
o tym od osób trzecich bez wcześniejszych spotkań i rozmów z osobami decyzyjnymi.
Po staraniach ze strony rodziców Starosta Nowodworski – Magdalena Biernacka spo-
tkała się z rodzicami 3 lutego. Spotkanie to okazało się tylko spotkaniem informacyjnym 
w celu przekazania nam informacji o podjętej przez Radę Powiatu decyzji związanej 
z połączeniem Zespołów Szkół.
Starosta poinformowała nas, że decyzja o rozwiązaniu naszego Zespołu Szkół była 
rozważana od dłuższego czasu. Tak szybkie działania związane z zamknięciem szkoły 
spowodowane są wg. Starosty podpisaniem nowej Ustawy o Prawie Oświatowym, 
a głównym powodem tej decyzji są względy ekonomiczne.
Zdaniem nas, Rodziców, w żadnym momencie tej kalkulacji nie wzięto pod uwagę dobra 
naszych dzieci. W tym Zespole Szkół panuje miła atmosfera, dzieci czują się tu bezpiecznie 
i chętnie uczęszczają do tej placówki. Świadczy o tym chociażby liczebność klas I liceum 
– 36 osób, jak i I gimnazjum – 34 osoby. Szkoła ta wypracowała dobrą atmosferę dzięki 
współpracy uczniów, rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły i rodziców. Aby 
poprawić sytuację finansową placówki, Rada Rodziców deklaruje pomoc w szukaniu 
sposobów pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Nie konsultowano z rodzicami i uczniami kwestii samego rozwiązania i przeniesienia 
liceum, ani tego, jak liceum ma funkcjonować po ewentualnym połączeniu tych placó-
wek. Dla rodziców i uczniów są to bardzo istotne kwestie, a wprowadzenie takich zmian 
w pośpiechu nie jest wskazane. Zarówno wśród dzieci, jak i rodziców proponowane 
zmiany budzą obawy i niepokój.
Swoją petycję wysłaliśmy też do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz do Ministerstwa 
Oświaty. Zamierzamy poinformować lokalne media z nadzieją, że to pomoże naszym 
dzieciom.
Uważamy, że Gmina Nasielsk jest na tyle duża, że powinny w niej funkcjonować dwie 
niezależne placówki oświatowe o innych profilach nauczania.
Dziękujemy za jakiekolwiek działania podjęte na rzecz wyjaśnienia prawdziwych intencji 
Jednostki Zarządzającej naszą szkołą i pochylenia się nad losem naszych dzieci.

Podpisy rodziców
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Wieliszewski Crossing
W niedzielę 29 stycznia odbył się 
pierwszy etap Wieliszewskiego 
Crossingu – Zima. Jak co roku gmi-
na Wieliszew zadbała o przygoto-
wanie świetnej imprezy zarówno 
dla biegaczy, jak i rowerzystów. 
Start i meta miały miejsce przy hali 

sportowej w Wieliszewie. Do po-
konania była 7 km trasa prowadzą-
ca przez leśne tereny pełne śniegu 
i lodu. Pomimo trudnych warun-
ków na trasie udało się nam zająć 
bardzo dobre miejsca. Drużynowo 
uplasowaliśmy się na 8 miejscu na 
23 drużyny, zaś nasz najlepszy za-
wodnik Łukasz Witkowski wbiegł na 
metę jako 64. z czasem 34:58. 

Crossing to również kolarstwo 
MTB i tutaj też Nasielsk miał swoje-
go reprezentanta. Kamil Jankowski, 
który pokonał ekstremalną 14-ki-
lometrową trasę, zajął 48. miej-
sce z czasem 42:17. Na wszystkich, 
którzy pojawili się na mecie, cze-

kał pamiątkowy medal i pożywny 
posiłek. 
Kolejny etap Wiel iszewskiego 
Crossingu – Wiosna już 9 kwietnia. 
Zapraszamy chętnych do wspólnej 
zabawy, bo Wieliszewski Crossing 
to nie tylko bieganie i jazda na ro-
werze, ale przede wszystkim wspa-
niali ludzie i świetna atmosfera. 

(IW)

WIEŚCI ZE ŻŁOBKA

Bal Karnawałowy  
z okazji Dni Babci i Dziadka

W Naszym Żłobku jest wielki bal,
bawi się na nim razem sto par.

Jest książę i królewna,
jest strażak to rzecz pewna,

motylek i biedroneczka jest,
baletnica z nimi tańczy też.

W środę 25 stycznia Żłobek Miej-
ski w Nasielsku świętował po raz 
pierwszy Dni Babci i Dziadka. W ra-
mach tego ważnego wydarzenia 
zorganizowal iśmy dla najb l iż-
szych Integracyjny Bal Karnawa-
łowy. Piękne maski i stroje były 
głównymi elementami tego dnia. 

Było dużo muzyki, śpiewu i tań-
ca, a w przerwie wspólnej zaba-
wy – napoje i słodki poczęstunek. 

Oczywiście w tym dniu nie zabra-
kło pysznego tortu dla najważniej-
szych gości, czyli dziadków i babć, 
aby podziękować za miłość i tro-
skę, jaką obdarzają swoje kochane 
wnuczki i wnuki.

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Święto Babci i Dziadka
Koniec stycznia to bardzo uroczysty okres w nasielskim przedszkolu. 
Przez kolejne dni nową placówkę odwiedzali babcie i dziadkowie dzie-

ci z poszczególnych grup przedszkolnych. Z okazji ich święta wnuczęta 
przygotowały bowiem wspaniałe przedstawienia. Były śpiewy, tańce i re-
cytacje wierszyków, a po akademii słodki poczęstunek dla przybyłych go-
ści, ze słodkim tortem na czele. Z pewnością babcie i dziadkowie na długo 
zapamiętają występy swoich ukochanych pociech.

Michał B.
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Kino NIWA ZAPRASZA
10–16 lutego  

godz. 15.30; 18.00 i 20.30
17 – 23 lutego  

godz. 17.00 i 19.30
24 – 26 lutego godz. 19.00

Ciemniejsza strona Greya
Melodramat, USA, czas: 1 godz. 55 min.
Podczas gdy Christian walczy ze swoimi we-
wnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gnie-
wem i zazdrością jego byłej uległej. 

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 Wiktorem 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.
Batman, Robin i Joker w kontynuacji przebojo-
wego animowanego hitu “LEGO: Przygoda”! 
Tym razem złożony z klocków LEGO Mrocz-
ny Rycerz z Gotham musi obronić swoje mia-
sto przed zakusami nikczemnego Jokera. Na 
szczęście ma sprzymierzeńców w postaci sie-
roty Robina, córki komisarza Gordona – Bar-
bary oraz wiernego kamerdynera Alfreda. 

22–26 lutego godz. 15.00 i 17.00

Assassin’s Creed 3D (z na-
pisami)

Animacja, komedia, przygodowy; Dania, USA; Czas 
trwania: 1 godz. 30 min.
Ekranizacja serii bijących rekordy popular-
ności gier komputerowych. Dzięki rewolu-
cyjnej technice, która zapewnia dostęp do 
zapisanych w genach wspomnień, Callum 
Lynch (Michael Fassbender) może przeżywać 
przygody swego przodka, Aguilara z Hiszpa-
nii okresu wielkiej inkwizycji. Odkrywa przy 
tym, że jest potomkiem tajnego stowarzy-
szenia Asasynów. Zdobywa niezwykłą wie-
dzę i umiejętności, które pozwalają mu stawić 
czoło okrutnej i potężnej organizacji Templa-
riuszy we współczesnym świecie. 

1–5 marca godz. 15.00

Sing 3D (dubbing)
Animacja, komedia, musical; Japonia, USA; Czas trwania: 
1 godz. 50 min.
W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr 
prowadzony przez koalę Bustera Moona po-
pada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jed-
nak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na 
przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże 
odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, któ-
ry ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho 
jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, 
której towarzyszy pewna siebie matka, mło-
dy gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Je-
żozwierzyca. 

1–5 marca godz. 19.15

La La Land (z napisami)
Musical, romans; USA; Czas trwania: 2 godz. 6 min.
Mia jest  początkującą aktorką,  która 
w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelner-
ka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast 
nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej 
knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, 
połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć 
wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje 
im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie 
układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie 
nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie 
rezygnując z marzeń? 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03-20.04 
Będziesz się świetnie dogadywał z ludźmi, 
dzięki czemu otrzymasz cenne informacje. 
Nareszcie wyprowadzisz na prostą zaległe 
sprawy finansowe. Nie prowokuj sytuacji 
konfliktowych. 

Byk 21.04-20.05
Nawiążesz teraz ciekawe znajomości, a pla-
nowane podróże okażą się bardzo przy-
jemne. Wstrzymaj się na razie z większymi 
wydatkami. Nie masz teraz szczęścia do pie-
niędzy, musisz więc oszczędzać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Musisz narzucić sobie większą dyscyplinę, 
jeśli chcesz zrealizować swoje plany. Otwo-
rzą się przed Tobą nowe możliwości. Możesz 
wystartować z nowym projektem, zmienić 
pracę, lub objąć nowe stanowisko.

Rak 22.06-22.07
Będziesz teraz silny, skuteczny, zdecydowa-
ny i wytrwały. Poradzisz sobie nawet z naj-
trudniejszymi wyzwaniami. Zajmuj się tylko 
tym, co naprawdę istotne i więcej wypo-
czywaj.

Lew 23.07-23.08
Bez wahania podejmiesz w końcu ważne de-
cyzje finansowe. Najbliżsi będą Ci kibicować, 
jeśli zdecydujesz się zmienić pracę, ale prze-
myśl ten pomysł. Nie lekceważ problemów 
z układem krążenia.

Panna 24.08-22.09
Nie poprawiaj sobie kiepskiego nastroju za-
kupami, bo stracisz pieniądze i narobisz sobie 
problemów. W pracy staraj się być bardziej 
zorganizowany, będziesz miał mnóstwo zadań 
służbowych do wykonania.

Waga 23.09-23.10
Uważaj, bo możesz spotkać osobę, która pod 
pretekstem współczucia zacznie Tobą mani-
pulować. Wszystkie wydatki konsultuj z part-
nerem, wtedy wybrniecie z kłopotów. Panuj 
nad stresem.

Skorpion 24.10-22.11
Zyskasz zaufanie szefa, pojawi się okazja po-
chwalenia się wyjątkowymi zdolnościami. 
W finansach zapowiada się dobra passa. Nie 
bagatelizuj żadnych dolegliwości i zrób sobie 
niezbędne badania. 

Strzelec 23.11-21.12
Szalone tempo życia może niekorzystnie 
odbić się na Twoim zdrowiu, dlatego trochę 
ogranicz swoje zajęcia. Szef doceni Two-
ją pracę niespodziewaną podwyżką. Zacznij 
biegać lub chodzić na spacery.

Koziorożec 22.12-20.01
Poznasz ludzi, którzy poszerzą Twoje hory-
zonty i pobudzą Cię do działania. Jeżeli boisz 
się, że nie wykonasz wszystkich zadań w pra-
cy, poproś o pomoc kogoś zaufanego. Do-
trzymuj obietnic.

Wodnik 21.01-19.02
Luty zapowiada się trochę nerwowo, ale 
nie daj się wyprowadzić z równowagi. Uwa-
żaj na to, co podpisujesz, bo niefrasobliwo-
ścią możesz narobić sobie kłopotów. Nie 
oszczędzaj na podróżach i książkach.

Ryby 20.02-20.03
W pracy przeżyjesz parę rozczarowań związa-
nych z ludźmi, którzy zamiast solidnie praco-
wać, wolą knuć intrygi. Nie zwracaj uwagi na 
fochy przyjaciół. Przejdzie im, kiedy dowiedzą 
się w czym rzecz.

HOROSKOP
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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.

Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 518 
866 599.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

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.

Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni 
pracowników produkcji, operatorów 
wózków widłowych, mechaników.  
Tel. 784 902 549. 

Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni 
pracowników do działu handlowego 
z dobrą znajomością języka angielskiego. 
Adres e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz  
Tel. 784 902 549.

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.

Korepetycje z matematyki - szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. Okolice 
Nasielska. Tel. 722 194 299.

Firma budowlana zatrudni Cieśli 
Szalunkowych. Praca tylko na terenie 
Warszawy. Zapewniamy: ubrania ro-
bocze, umowę na czas nieokreślony, 
zaliczki raz w tygodniu, terminowe wy-
nagrodzenie, premie, dla dobrych brygad 
samochód firmowy. Tel. 509 601 648; 
e-mail: parks.bud@gmail.com

Podnajmę wyposażony gabinet ko-
smetyczny w salonie fryzjerskim NDM.    
Tel. 691 553 551.

Podnajmę stanowisko manicurzystce 
NDM. Tel.691 553 551.

Zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę 
NDM. Tel.691 553 551.

Tanio – różne meble i odzież. Tel. 516 
726 385.

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
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.,

20.02. – 26.02.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,

27.02. – 5.03.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

6.03. – 12.03.2017 r. – Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

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

(red.)
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Zaproszenie na turnieje
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy  

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

Terminarz i Roczniki:
• 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
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

Działka budowlana w Płońsku. Tel. 516 

726 385.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 667 

569 562.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 500 

138 274.

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe.  

Tel. 889 307 122.

Sprzedam pszenżyto, owies. Tel. 723 936 

026.

Kupię ziemię rolną. Tel. 500 395 822.

Sprzedam/wynajmę mieszkanie 80 m2. 

Tel. 505 279 689.

Automatyka do bram włoskich firm LIFE 

i ROGER, bramy garażowe WIŚNIOWSKI 

i RYTERNA, domofony IMPULS i VIDOS. 

Tel. 602 274 787.

Kupię obornik w Nasielsku. Tel. 692 427 

426.

Sprzedam dwie młode krowy mięsne 

(jedna z cielęciem, druga cielna). Tel. 667 

279 152.

Angielski: dzieci, młodzież i dorośli. 

Egzaminy, matura, certyfikaty, lektoraty. 

Tel. 784 648 518.

Sprzedam maszynę krawiecką Minerva. 

Tel. 609 555 240 (w godz. 8.00 – 20.00).

Sprzedam mieszkanie w Starych 

Pieścirogach (blok po Instalu) – 41 m2 

(2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie go-

spodarcze, garaż). Tel. 667 281 047.
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DROBNE

Tekno Amer Blok
Zakład Produkcyjny Nasielsk

Zatrudni pracowników produkcji na stanowiska:
Pracownik produkcji oraz operator maszyn.

Wymagania:
 • rzetelność
 • uczciwość
 • pracowitość
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe
Zakres obowiązków: 
 • obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej 
 • odpowiedzialność za przestrzeganie jakości wytwarzanych  
  produktów według norm określonych w zakładzie 
 • realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z zadaniami  
  przewidzianymi w planie produkcyjnym 
 • odrzucanie produktów niezgodnych z wymaganiami 
 • odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy oraz przepisów ppoż.
 Oferujemy: 
 • po okresie próbnym, możliwość stałego zatrudnienia 
 • dobrą atmosferę pracy
Kontakt:
  Dariusz Witkowski Tel: 608273272
  Mail: d.witkowski@teknoamerblok.pl
PS. Poszukujemy również osoby na stanowisko Kierownika Zmiany  
Produkcyjnej, Szefa Utrzymania Ruchu oraz pracownika zakupów.

CHARYTATYWNIE. Podsumowanie akcji

Wsparcie dla Łukasza
Łukasz ma 33 lata, jest mieszkańcem gminy Nasielsk. Tu mieszkał od urodzenia, chodził do szkoły, pracował i cieszył się 
dobrym zdrowiem. W 2009 roku zdiagnozowano u niego chłoniaka Hodgkina (chorobę nowotworową układu chłon-
nego). Przez ponad rok pobierał chemioterapię w Centrum Onkologii w Warszawie. 
W 2013 roku zdiagnozowano u niego przerzuty na szpik kostny, po czym zapadła decyzja o autoprzeszczepie. Kolejne 
kontrole ujawniły przerzuty na kości. W 2016 roku Łukasz zachorował na bakterię krwi (sepsa), po czym ponownie znalazł 
się w szpitalu. W dalszym ciągu zmaga się z efektami choroby.
Po śmierci swojej mamy w styczniu 2016 roku jego sytuacja życiowa jeszcze bardziej się pogorszyła. Mieszka w małym 
niewyremontowanym pomieszczeniu, w którym brakuje mu dosłownie wszystkiego. Ze względu na stan zdrowia nie jest 
w stanie pracować, ale by dorobić do renty (którą częściowo zabiera komornik), zajmuje się pracą chałupniczą, z czego 
większość środków przeznacza na spłatę długów zaciągniętych w przednich latach oraz na opłaty bieżące.
Łukasz otrzymywał pomoc od osób prywatnych, które poznały go podczas akcji „Szlachetna Paczka”, gdzie – chociaż 
sam był osobą obdarowaną – dodatkowo pełnił w niej funkcję wolontariusza. 
O sytuacji Łukasza dowiedział się Dawid Domała, który po wizycie w jego domu i poznaniu jego historii postanowił sprawę 
nieco nagłośnić, umieszczając w Internecie krótki reportaż wideo. Materiał można znaleźć na www.youtube.com wpi-
sując „Wsparcie dla Łukasza”. Natomiast na portalu www.facebook.com zostało utworzone wydarzenie, gdzie można na 
bieżąco śledzić całą akcję. 
Na reakcję społeczności długo nie trzeba było czekać. Już po kilku dniach za pośrednictwem Dawida niezbędne artyku-
ły chemiczne, odzież, pościel, jedzenie i wiele innych rzeczy trafiło do Łukasza, które przekazywali często anonimowi 
darczyńcy. 
Dzięki dobrym sercom mieszkańców naszej gminy na wyposażeniu mieszkania w kilka dni znalazło się m.in. łóżko, fotel, 
biurko, lodówka, szafki kuchenne, meble, zlew, sedes, stołowa wkrętarka usprawniająca pracę chałupniczą itp. Udało się 
także spłacić jedno z zadłużeń (za energię elektryczną). 
Akcja polegała także na zbiórce pieniężnej, gdzie darczyńcy mogli wrzucać dowolne kwoty do skarbonki, która stała w 
holu NOK-u. W ten sposób udało się zebrać kwotę 1270 zł, za którą zostaną wykupione obiady z dowozem dla Łukasza 
oraz część potrzebnego wyposażenia (głównie artykuły gospodarstwa domowego). Dodatkowe wsparcie otrzymał on 
także od MOPS w Nasielsku.
Akcja pokazała, jak bardzo pozytywnie i często bezinteresownie ludzie reagują na ludzką krzywdę. Mieszkańcy naszej 
gminy (i nie tylko) po raz kolejny udowodnili, że nie jest im obojętny drugi człowiek, zwłaszcza ten, który potrzebuje po-
mocy. To piękny gest ukazujący fakt, że potrafimy dzielić się dobrem, które drzemie w naszych sercach. Za to wszystkim, 
którzy przyłączyli się do tej akcji, serdecznie dziękujemy. 

DD

Z MIASTA

Zadbajmy o ład architektoniczny
Nasielsk to jedno z najstarszych miast nie tylko na Mazowszu, ale i w Pol-
sce. Potwierdzają to liczne znaleziska archeologiczne i badania dawnych 
dokumentów. Niestety, nasze miasto ma wyjątkowo mało zabytkowych 
budowli. 
Nader często dochodziło tu do różnego rodzaju dramatycznych zdarzeń, 
które sprawiały, że dorobek mieszkańców miasta systematycznie był ruj-
nowany. Od ostatniej wojny minęło już ponad 70 lat, a miasto wciąż nie 
może zaleczyć ran powstałych w wyniku działań Niemców i Rosjan. 

Wystarczy porównać stare fo-
tografie z obecnym widokiem 
tych samych miejsc. Nadcho-
dzi chyba wreszcie czas, gdy 
coś się w tej materii zmieni. 
Planowana jest rewitalizacja 
miasta. 
W roku 2016 wiele osób do-
strzegło, że z wyjątkowym 
pietyzmem prowadzona jest 
moderni zacja  kamienic y 
przy ul. Kościuszki 9 (naprze-
ciwko skwerku). Mieszkańcy 

Nasielska kojarzą ten budynek z rodziną państwa Radwańskich, później 
państwa Oleksiaków i Fabijanowskich. Modernizacji dokonali nowi wła-
ściciele, państwo Luiza i Paweł Kłos. Na parterze urządzili elegancki sklep 
z odzieżą.
Otoczenie skwerku jest wyjątkowo uroczym miejscem w naszym mie-
ście. Pomijam tu problem szpecących ten teren budynków, w tym niektó-
rych budowli nadających 
się do wyburzenia. Uroki 
tego kwartału dostrzegli w 
czasie wojny niemieccy 
okupanci, którzy tu zloka-
lizowali miejski magistrat. 
Budynek nazwali ratuszem 
(Rathaus), zaś cały plac – 
placem ratuszowym (Ra-
thausenplatz). Warto byłoby 
zadbać o godną zabudowę 
tego terenu, jak i nasielskie-
go rynku. Niezwykle ważną 
sprawą w naszym mieście 
jest potrzeba ładu archi-
tektonicznego, którego w 
Nasielsku brakuje.

Andrzej Zawadzki
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 27.01.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    80 pkt (63,49%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   79 pkt (62,70%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   76 pkt (60,32%)
4. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   58 pkt (46,03%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   55 pkt (43,65%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  53 pkt (42,06%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    53 pkt (42,06%)
8. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś   50 pkt (39,68%)

PK

SPORT. Cykl turniejów halowych

SPORT SZKOLNY. PIŁKA SIATKOWA

Gminny turniej  
dla szkół gimnazjalnych
W środę 3 lutego w hali sportowej w Nasielsku odbyły się gminne za-
wody w piłkę siatkową dla szkół gimnazjalnych. W rozgrywkach wzięły 
udział gimnazja z naszej gminy, które wystawiły reprezentacje dziew-
cząt oraz chłopców. Po losowaniu ustalono kolejność gier i drużyny 
przystąpiły do rozgrywek. U dziewcząt turniej rozegrano systemem pu-
charowym, natomiast u chłopców systemem „każdy z każdym”. O zwy-
cięstwie decydowały dwa wygrane sety. 
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Dziewczęta:
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 3 Cieksyn 2:0
ZSO Nasielsk – ZS nr 3 Pieścirogi Stare 1:2
Mecz o III miejsce
ZS nr 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk 2:0
Mecz o I miejsce
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 2 Pieścirogi Stare 2:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych
III miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
IV miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
Skład zwycięskiej reprezentacji z Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku: Julita Sterbicka, Wiktoria Saliszewska, Julia Werczyńska, 
Aleksandra Górecka, Alicja Skoroszewska, Martyna Falęcka, Martyna 
Brańska, Klaudia Tomczyk, Ewa Stelmach, Aleksandra Jasińska. Opie-
kunem zespołu był Marcin Banaszkiewicz.

Chłopcy:
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 3 Cieksyn 2:0
ZS nr 3 Cieksyn – ZS nr 3 Pieścirogi Stare 0:2
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 2 Pieścirogi Stare 0:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych 
II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
III miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
Skład zwycięskiej reprezentacji z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieści-
rogach: Radosław Chmurski, Kajetan Kiliś, Michał Kobuszewski, Dawid 
Makowski, Maciej Lisicki, Radosław Muzal, Kamil Żandarowski, Patryk 
Gumowski, Patryk Komorowski, Kamil Różalski, Jakub Gnas, Marcin 
Sawicki, Janusz Tyski. 
Opiekunami zespołu byli Radosław Skrzynecki i Piotr Kowalski.

M.K.

RUM-TEAM tryumfatorem
W niedzielę 21 stycznia w hali spor-
towej w Nasielsku zainaugurowany 
został – wzorem roku ubiegłego – 
cykl turniejów halowych, których 
organizatorem jest Prezes MLKS 
„Żbik” Nasielsk Marek Prusinowski. 
Pierwszym z turniejów był Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej Amatorów 
o Puchar Burmistrza Nasielska.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn, 
które rozgrywały mecze systemem 
„każdy z każdym”, zatem poszcze-
gólne drużyny rozegrały po 8 me-
czów. Ostatecznie po zaciętej walce 
turniej wygrała drużyna RUM-TEAM 
w składzie: Damian Domała, Damian 
Załoga, Dariusz Kordowski, Ra-
fał Załoga, Mariusz Załoga, Mariusz 
Chrzanowski, Jarosław Zakrzewski, 
Andrzej Kiliś, Igor Dzierżanowski, 
Jakub Skurczyński, Marek Maluch-
nik (kapitan). 
Drugie miejsce zajęła drużyna WA-
TAHA, zaś na najniższym stopniu 
podium znalazła się ekipa FC DIGI-
DONGI. Królem strzelców z dorob-
kiem 15 bramek został Rafał Załoga 
(RUM-TEAM), najlepszym bram-
karzem – Jarosław Zakrzewski 
(RUM-TEAM), zaś najlepszym za-
wodnikiem – Kamil Tomaszyński 
(FC DIGIDONGI). 
Puchary i dyplomy dla trzech naj-
lepszych drużyn oraz statuetki dla 
wyróżnionych zawodników po 
zakończeniu zawodów wręczy-
li Bogdan Ruszkowski – burmistrz 
Nasielska oraz Marek Prusinowski – 
Prezes MLKS „Żbik” Nasielsk. 
Łącznie w turnieju rozegrano 36 
meczów, w których padło 149 bra-
mek (średnio 4,14 bramki na mecz).

W połowie turnieju, po zakończeniu 
osiemnastego meczu, miał miejsce 
mini-turniej „Turbo-Kozak”, wzo-
rowany na sportowym programie 
telewizyjnym. Po jednym zawod-
n i k u  z  k a ż d e j 
dru ż yny zm i e -
rzyło się w trzech 
konkurencjach: 
p o  2  s t r z a ł y 
z linii pola karne-
go w poprzeczkę, 
po 2 strzały z wła-
snego pola karne-
go do przeciwnej 
bramki, aby piłka 
nie dotknęła po 
drodze parkietu 

oraz żonglerka słabszą nogą. Z tej 
rywalizacji zwycięsko wyszedł za-
wodnik drużyny YOUG BOYS LE-
GIONOWO – Damian Falęta. 

MM

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki
I RUM-TEAM 21 24-6

II WATAHA 20 24-5
III FC DIGIDONGI 16 23-8
IV YOUNG BOYS LEGIONOWO 14 20-11
V ŻBIK „B” NASIELSK 12 25-13
VI WARSASKŁACZ 8 10-15
VII ALKAIDA 7 10-31
VIII TB 4 11-22
IX PIASKOWE-ŚWIEŻAKI 0 2-38

Ostateczna tabela turnieju

SPORT SZKOLNY. ZSZ Nasielsk

Powiatowy turniej tenisa stołowego
W poniedziałek 12 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Sto-
łowego szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach rywalizowały dziewczęta oraz chłopcy z pięciu szkół. Nasi 
uczniowie w klasyfikacji indywidualnej zdobyli następujące miejsca: 
I miejsce – Paweł Zembrzuski wśród chłopców,
II miejsce – Katarzyna Hermanowska wśród dziewcząt.
W klasyfikacji drużynowej wśród dziewcząt nasza szkoła zajęła I miejsce, natomiast wśród chłopców III. 

Powiatowe zawody w koszykówkę
W środę 1 lutego w hali sportowej NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody 
w koszykówkę dziewcząt. W rozgrywkach udział wzięło pięć zespołów reprezentujących szkoły z powiatu 
nowodworskiego. 
Turniej rozgrywano systemem ,,każdy z każdym”. Ostatecznie nasze dziewczęta zajęły trzecie miejsce. Oto 
wyniki: ZSZ Nasielsk – ZS nr2 NDM (10-4),  ZSZ Nasielsk – LO 
Nasielsk (19-3),  ZSZ Nasielsk – ZSP Pomiechówek (7-22),  ZSZ 
Nasielsk – LO NDM (8-9).
Reprezentacja dziewcząt ZSZ w Nasielsku: Natalia Kamińska, Katarzyna 
Tybuchowska, Dominika Kraszewska, Angelika Chrzanowska, Klaudia 
Bednarska, Klaudia Wietecka, Monika Ostrzeniewska, Karolina Strzelczak, 
Martyna Ołdakowska. Opiekunem zespołu był Pan Mariusz Chrzanowski.
Chłopcy z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku swój turniej 
rozegrali we wtorek 7 lutego. W zawodach udział wzięło sześć ze-
społów, grano systemem ,,każdy z każdym”. Uczniowie ZSZ zajęli 
5 miejsce.
ZSZ Nasielsk – LO NDM (3-14), ZSZ Nasielsk – ZS nr1 NDM (9-11),  
ZSZ Nasielsk – ZS nr2 NDM (12-16),  ZSZ Nasielsk – ZSP Pomiechó-
wek (5-8),  ZSZ Nasielsk – LO Nasielsk (12-6).
Reprezentacja chłopców ZSZ w Nasielsku: Daniel Bazylewski, Radosław 
Drwęcki, Mateusz Grycz, Przemysław Drwęcki, Kamil Filipowicz, Daniel 
Nacios, Jakub Pierzynowski, Marcin Witkowski, Kamil Zawadzki, Przemysław 
Chojnacki. Opiekunem zespołu był Pan Mariusz Chrzanowski.
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