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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek 9 lutego o godzinie 14:00 odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku, w której uczestniczyło czternastu radnych. Nieobecna była jedynie 
wiceprzewodnicząca Danuta Białorucka, która wyjechała wraz z uczniami liceum 
do Szkocji w ramach projektu Erasmus+. W obradach udział wzięło kilku sołty-
sów, kadra pedagogiczna i przedstawiciele rodziców ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz kilkoro mieszkańców.
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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)

SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!

Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 

i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej  
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,  

godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  

(na parterze, przy kasie Banku).

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2016 r. 
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W NASIELSKU

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) 
zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 6 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 13 marca 2017 r. (poniedziałek, godz. 8.00-10.00
• 20 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 18 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 8.00-10.00
• 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 1 marca br. urna 
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami 
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Szanowni Państwo!
W dniu 1 marca 2017 roku w całej Polsce obchodzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku obchody święta bo-
haterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie świato-
wej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, odbędą w Gminie Nasielsk 
w niedzielę 26 lutego.

Program uroczystości:
Godz. 10.30 – Popowo Borowe (przy drodze wojewódzkiej nr 622):
• złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta 
Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Po-
powie.
Godz. 12.00 – kościół parafialny w Nasielsku:
• msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Godz. 13.30 – plac przy Hali Sportowej w Nasielsku (ul. Staszica):
• Bieg pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”.
Bieg ten stanowi element ogólnopolskiego projektu mającego na celu 
propagowanie sportu i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim 
upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i roli, jaką odegrali w historii Polski. 
Bieg jest organizowany we współpracy pomiędzy Fundacją Wolność 
i Demokracja (organizator ogólnopolski) oraz Gminą Nasielsk (organi-
zator lokalny). Lokalny patronat medialny sprawuje „Życie Nasielska”. 
Głównym dystansem nasielskiej edycji Biegu będzie symboliczny dy-
stans 1963 metrów, który upamiętnia rok śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. 

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Chwała Bohaterom!

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

OPIS TRAS
„TROPEM WILCZYM.  

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Opis trasy biegu sztafetowego dla uczniów klas V-VI szkół podsta-
wowych (sztafety 4-osobowe)
Start: na ul. Staszica przy bramie wjazdowej do Hali Sportowej. Skręt 
w prawo w ul. Polną, bieg ul. Polną. Skręt w prawo w ul. Szkolną, bieg ul. 
Szkolną. Skręt w prawo w ul. Staszica. Miejsce zmiany członków sztafet 
na linii startu. Każdy z członków sztafety wykonuje jedno okrążenie na 
podanej trasie. Meta – na linii startu.

Opis trasy biegu dla uczniów szkół gimnazjalnych
Start: na ul. Staszica przy bramie wjazdowej do Hali Sportowej. Skręt 
w prawo w ul. Polną, bieg ul. Polną. Skręt w prawo w ul. Szkolną, bieg ul. 
Szkolną. Skręt w prawo w ul. Staszica. Każdy z uczestników wykonuje 4 
okrążenia na podanej trasie. Meta – na linii startu.

Opis trasy biegu głównego na dystansie 1.963 m
Start: na ul. Staszica przy bramie wjazdowej do Hali Sportowej. Skręt 
w prawo w ul. Polną, bieg ul. Polną. Skręt w prawo w ul. Szkolną, bieg ul. 
Szkolną. Skręt w prawo w ul. Staszica. Minięcie linii startu. Skręt w prawo 
w ul. Polną, bieg ul. Polną. Skręt w lewo w ul. Władysława Broniewskiego, 
bieg ul. Władysława Broniewskiego. Skręt w lewo w ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, bieg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skręt w lewo 
w ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, bieg ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego. Skręt w lewo w ul. Polną. Skręt w prawo w ul. Staszica w kierunku 
bramy wjazdowej do Hali Sportowej. Meta – przy bramie wjazdowej do 
Hali Sportowej. 

Opis trasy biegu głównego na dystansie 5 km
1. Start: na ul. Staszica przy bramie wjazdowej do Hali Sportowej. 
2. Skręt w prawo w ul. Polną, bieg ul. Polną. 
3. Skręt w prawo w ul. Szkolną, bieg ul. Szkolną. 
4. Skręt w prawo w ul. Staszica. Minięcie linii startu, skręt w prawo  
w ul. Polną. 
5. Bieg ul. Polną. 
6. Skręt w lewo w ul. Władysława Broniewskiego, bieg ul. Władysława 
Broniewskiego. 
7. Skręt w lewo w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bieg ul. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. 
8. Skręt w lewo w ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, bieg ul. Księcia 
Józefa Poniatowskiego. 
9. Skręt w lewo w ul. Polną. 
10. Trasa opisana od pkt 5 do pkt 9 jest powtarzana 4 razy (4 okrążenia 
ulicami: Polną, Władysława Broniewskiego, Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Księcia Józefa Poniatowskiego). 
11. Po ostatnim okrążeniu skręt w prawo w ul. Staszica w kierunku bra-
my wjazdowej do Hali Sportowej. 
12. Meta – przy bramie wjazdowej do Hali Sportowej. 
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek 9 lutego o godzinie 14:00 
odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku, w której uczestniczy-
ło czternastu radnych. Nieobecna 
była jedynie wiceprzewodnicząca 
Danuta Białorucka, która wyjecha-
ła wraz z uczniami liceum do Szkocji 
w ramach projektu Erasmus+. W ob-
radach udział wzięło kilku sołtysów, 
kadra pedagogiczna i przedstawicie-
le rodziców ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz kilkoro mieszkań-
ców.
Sprawozdania
Po zatwierdzeniu porządku obrad 
i przyjęciu protokołów z dwóch ostat-
nich sesji radni wysłuchali krótkiego 
sprawozdania z działań przewodniczą-
cego Rady Miejskiej podejmowanych 
w okresie między sesjami. Jerzy Lu-
bieniecki podkreślił, że był to gorący 
okres dla nasielskiej oświaty i uczest-
niczył w organizowanych w Urzędzie 
Miejskim spotkaniach z rodzicami. 
W Nowym Dworze Mazowieckim 
brał udział w spotkaniu komendan-
tów policji w sprawie bezpieczeństwa, 
a ponadto w obradach komisji Rady 
Miejskiej i w przygotowaniu materia-
łów na sesję.
Następnie swoje sprawozdanie 
z działalności przedstawił burmistrz 
Nasielska, Bogdan Ruszkowski. 
Wspomniał o spotkaniach z rodzi-
cami w sprawie przyszłości nasiel-
skiej oświaty. W temacie inwestycji 
wspomniał o złożeniu dokumentów 
o pozwolenie na budowę sieci wodo-
ciągowej, między innymi na ulicach: 
Miodowa, Wielokwiatowa, Leśna, 
Słoneczna, Płońska, Sportowa, Ko-
ściuszki, Piaskowej, a w miejscowo-
ści Studzianki – na budowę kanalizacji 
deszczowej. Poinformował również 
o rozpoczęciu realizacji funduszy so-
łeckich na 2017 rok i o udzieleniu zle-
cenia na przygotowanie dokumentacji 

o wartości 20 tys. zł na inwestycję pod 
nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Nunie”, której wykonaw-
cą będzie Jan Stępka Mławy (Zakład 
Usług Wodnych z Mławy – przyp. 
red.). Mówił także o tym, że opraco-
wanie dokumentacji projektowej na 
budowę sali gimnastycznej przy szko-
le w Popowie Borowym o wartości 
50 tys. zł powierzono pracowni archi-
tektonicznej Dom Retro z Michałowa. 
– Do Urzędu Województwa Ma-
zowieckiego złożono dokumenta-
cję w sprawie refundacji żłobka oraz 
o zwrot kosztów za budowę drogi 
Pianowo-Kędzierzawice w ramach 

programu PROW 2014-2020. Złożo-
no również wniosek o dofinansowa-
nie na kwotę 130 tys. zł modernizacji 
i budowy drogi w Miękoszynku, której 
zakończenie planowane jest do końca 
sierpnia br. – wyliczał burmistrz.
Wspomniał również, że uczestniczy 
w turniejach piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza organizowanych w Hali 
Sportowej w Nasielsku przez MLKS 
Żbik i zapowiedział wymianę okien 
w tymże budynku. Zaprosił też na 
gminne obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w ra-
mach którego zorganizowany będzie 
bieg „Tropem Wilczym”. Zachęcał 
kobiety powyżej 55 roku życia do 
wzięcia udziału w bezpłatnych ba-
daniach mammograficznych 1 mar-
ca przy SPZOZ na ulicy Sportowej 2. 
Przedstawił również nowo wybraną 
sołtys miejscowości Krogule – Ka-
milę Deoniziak. Wspomniał o spo-
tkaniach z Wójtem Nowego Miasta, 
Wojewodą Mazowieckim, o podpi-
saniu porozumienia o współpracy 
z 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów 
oraz o spotkaniu w Dyrektorem Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w sprawie budowy rond 
w Nasielsku. 
Pytania 
Ponieważ przyjęto, że na obradach 
Rady Miejskiej pojawią się mieszkań-
cy gminy, kolejnym punktem sesji 
były pytania od mieszkańców. 
– Kiedy usunięty zostanie dół na 
mostku przy ulicy Nowej? – zapytał 
pan Wojciech Kowalski z Głodowa, na 
co burmistrz poinformował, że jest to 
zgłoszone, jednak naprawa wykonana 
będzie dopiero wiosną.
– Czy na dzisiejszej sesji będzie pod-
jęta uchwała o wyodrębnieniu wsi 
Aleksandrowo – zapytał pan Piotr 
Wiechowicz, co potwierdził przewod-
niczący Rady, Jerzy Lubieniecki.

O jednym z miejsc pamięci, w związ-
ku z pozyskiwaniem funduszy na taki 
cel, przypomniał pan Andrzej Za-
wadzki przywołując, datę 1 kwietnia 
1945 roku. Poprosił również na piśmie 
o informację – Czy Czesław Rzecz-
kowski, nauczyciel, kierownik szkoły 
w Żabiczynie, był „wyklęty”, „przeklę-
ty”, czy „zaklęty”? Burmistrz przypo-
mniał, że na razie to tylko wniosek na 
dotację tworzenia miejsc pamięci i nie 
wiadomo, czy zostanie pozytywnie 
rozpatrzony.
Choć na sali obecni byli rodzice i ka-
dra pedagogiczna – ku zaskoczeniu 
nie mieli oni pytań.

W kolejnym punkcie obrad pytania 
do burmistrza kierowali poszczegól-
ni radni.
Radny Marek Ostaszewski poinfor-
mował, że ulicą Kościelną płyną feka-
lia i należałoby rozwiązać ten problem 
jak najszybciej. Zapytał także o projekt 
ścieżki rowerowej, na który w ubie-
głym roku przeznaczono 50 tys. zł. 
Radny Grzegorz Arciszewski był cie-
kawy, na jakim etapie jest tworze-
nie projektu kanalizacji w centrum 
Nasielska. Poruszył również temat 
trzech rond, które miałyby powstać 
w Nasielsku.
Radny Henryk Antosik spytał o budo-
wę punktów świetlnych na ulicy Dą-
brówki. 
Radny Mirosław Świderski przypo-
mniał, że już jakiś czas temu poruszał 
temat niedrożności rzeki Nasielnej 
i chciał się dowiedzieć, czy jakieś kroki 
będą podjęte, aby udrożnić jej koryto. 
Nawiązał także do remontu chodnika 
przy ulicy Piłsudskiego od strony blo-
ków. 
Uchwały
Po wyczerpaniu pytań radni zajęli się 
podjęciem uchwał. Pierwszą z nich 
przedstawił skarbnik, Rafał Adamski. 
Dotyczyła zmiany Uchwały Budże-
towej na 2017 rok – „za” było ośmiu 
radnych, dwóch się wstrzymało, 
a czterech zagłosowało przeciwko. 
Dwie kolejne uchwały odczytała 
Monika Nojbert, Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jedna dotyczyła uchylenia uchwa-
ły w sprawie określenia zasad zwro-
tu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku, świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłku lub żyw-
ności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościo-
wych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. Druga uchwała do-
tyczyła uchylenia uchwały w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie do-
żywania w formie posiłku, świadcze-
nia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościo-
wych dla osób objętych wieloletnim 
programem wpierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020. 

– Obie uchwały są ze sobą powiąza-
ne. Jeśli uchylamy uchwałę w sprawie 
podwyższenia kryterium, musimy 
uchylić uchwałę w sprawie określe-
nia zasad zwrotu, gdyż jeżeli nie bę-
dziemy przyznawać pomocy, nie 
będziemy żądać zwrotu tej pomocy 
– tłumaczyła Monika Nojbert, dyrek-
tor MOPS. Obie uchwały podjęto jed-
nogłośnie.
Czwarta uchwała dotyczyła nadania 
drodze wewnętrznej w Nowych Pie-
ścirogach nazwy Onyksowa, o co 
wnioskowali mieszkańcy, którzy mają 
tam nieruchomości. Projekt uchwa-
ły odczytała Bożena Strzelecka, Kie-
rownik Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego i Nieruchomości. 
Uchwałę radni podjęli jednogłośnie.
Piąta uchwała związana była z wyra-
żeniem opinii dotyczącej utworzenia 
obrębu ewidencyjnego Aleksandro-
wo. 
– Starosta nowodworski na wniosek 
sołtysa wsi Aleksandrowo wszczął 
postępowanie w sprawie utworze-
nia nowego obrębu ewidencyjne-
go o nazwie Aleksandrowo z części 
obrębu ewidencyjnego Cegielnia 
Psucka. Podziału takiego i określenia 
granic dokonuje starosta po zasię-
gnięciu opinii właściwego miejscowo 
organu do spraw zagospodarowania 
przestrzennego. Za wyrażeniem po-
zytywnej opinii przemawia fakt zło-
żenia przez sołtysa wsi Aleksandrowo 
pisma z podpisami mieszkańców – 
uzasadniała Bożena Strzelecka.
Radny Stanisław Śmietański powie-
dział, że Komisja Infrastruktury i Po-
rządku Publicznego nie wypracowała 
żadnej opinii, a radny Roman Jaskulski 
wnioskował o odroczenie głosowa-
nia w tej sprawie, do czego Komisja 
się przychyliła. 
– Przesłanką do przesunięcia tej 
uchwały na następną sesję Rady 
Miejskiej był protest jednego z miesz-
kańców tej miejscowości, który twier-
dził, że nie wszyscy mieszkańcy byli 
poinformowani o tym, że taki pomysł 
będzie omawiany na radzie sołectwa. 
Mieszkańcy powinni być także poin-
formowani o kosztach, jakie oni po-
niosą w związku z utworzeniem nowej 
miejscowości – argumentował radny 
Jaskulski.
Inaczej ocenił to sołtys Aleksandrowa.
– 29 marca 2016 roku odbyło się ze-
branie sołeckie w którym uczestniczył 
pan burmistrz, a wszystkie standardy 
zebrania zostały spełnione, wszyscy 
głosowali, wszyscy zajęli swoje sta-
nowiska, a tutaj jest próba obalenia 
mojej dwuletniej ciężkiej pracy przez 
pana Jaskulskiego. Jest pan jedyną 
osobą, która zamąciła w całej sytu-
acji i popiera pan osobę, która nigdy 
nie była na zebraniu wiejskim i nigdy 
nie angażowała się w sprawy wiejskie 
– odpowiedział Jarosław Różalski.
Po krótkiej dyskusji, którą zamknął 
przewodniczący, radni jedenastoma 
głosami przyjęli uchwałę o wyrażeniu 
pozytywnej opinii dotyczącej utwo-
rzenia obrębu ewidencyjnego Alek-
sandrowo. W głosowaniu tym trzech 
radnych wstrzymało się od głosu.
Szósta uchwała dotyczyła utworzenia 
Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”. 
Uchwałę odczytał sekretarz, Marek 
Maluchnik. Z inicjatywą utworzenia 

takiej spółdzielni wyszedł Janusz Ko-
nerberger, a członkami współzało-
życielami są również Gmina Nasielsk 
i Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie. Radni 
podjęli uchwałę jednogłośnie. 
– Chciałem podziękować za to głoso-
wanie oraz panu Januszowi, bo to jest 
główny inicjator tej spółdzielni – pod-
kreślił Bogdan Ruszkowski.
Za podjęcie uchwały podziękował 
również założyciel Spółdzielni Socjal-
nej „Nasielszczanie”.
– Jednym z zadań Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej jest przygotowa-
nie uczestników do podjęcia pracy. 
W tej chwili trudno jest znaleźć dla 
tych osób pracę, która odpowia-
dałaby ich przygotowaniu, dlatego 
tworzymy to razem z panem burmi-
strzem i z księdzem Tadeuszem – po-
wiedział Janusz Konerberger.
Na razie spółdzielnia działać będzie 
w Nasielsku, a docelowym miejscem 
funkcjonowania będzie Nuna.
Kolejny projekt uchwały dotyczył 
ustalenia maksymalnej kwoty dofi-
nansowania opłat za kształcenie, po-
bierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjal-
ności i form kształcenia, na które do-
finansowanie będzie przyznawane 
w 2017 roku, a także określenia planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach gmi-
ny Nasielsk. Tekst uchwały odczytała 
Dyrektor ZOSiP, Hanna Pietrzak. Przed 
głosowaniem radny Grzegorz Ar-
ciszewski zauważył, że nauczycie-
le mają za dużo przywilejów i będzie 
przeciwny takiemu dofinansowaniu. 
Radni przyjęli projekt uchwały.
Ósmą, najważniejszą tego dnia uchwa-
łą, którą przedstawiono na sesji, był 
projekt dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe. W ostat-
nich tygodniach projekt tej uchwały 
spędzał sen z powiek zarówno urzęd-
nikom, jak i części rodziców oraz 
nasielskiej kadrze pedagogicznej. 
Uchwałę, w której określono nową 
sieć szkół podstawowych na terenie 
gminy Nasielsk, w całości odczytała 
Dyrektor ZOSiP, Hanna Pietrzak.
Radny Grzegorz Arciszewski zauwa-
żył jednak, że nielogicznie włączono 
Pniewską Górkę do Szkoły Podstawo-
wej nr 2, podczas gdy pozostałe oko-
liczne miejscowości należeć będą do 
Szkoły Podstawowej nr 1.
– To wygląda jak Księstwo Lesotho 
w Republice Południowej Afryki, taka 
enklawa – porównał radny.
Radny Henryk Antosik zaznaczył, że 
dla dobra i bezpieczeństwa dzieci uli-
ce Piaskowa, Nowa Wieś, czy Wiejska 
powinny być włączone do „dwójki”, 
aby uczniowie nie musieli przecho-
dzić przez ruchliwą ulicę przy Tesco. 
Obszar problemowych obwodów 
wywołał wśród radnych dyskusję 
o bezpieczeństwie i logice. Ostatecz-
nie radny Grzegorz Arciszewski po 
przerwie i po konsultacjach z dyrek-
tor Hanną Pietrzak zgłosił wniosek, by 
z obwodu szkoły podstawowej przy 
ulicy Staszica wykreślono ulice Gra-
niczna, Łąkowa, Nowa Wieś, Piaskowa 
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KRONIKA OSP
10 lutego kilka minut po godz. 10 
OSP Nasielsk wspólnie z WSP Po-
miechówek i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki zostały zadysponowane 
do pożar budynku gospodarczego 
w miejscowości Miękoszyn. Stra-
żakom udało się uratować część 
budynku gospodarczego. Nieste-
ty część mieszkalna spłonęła do-
szczętnie.
11 lutego około godziny 21:30 stra-
żacy z OSP Nasielsk zostali zadyspo-
nowani do Wiktorowa, gdzie zerwała 
się linia średniego napięcia. 
16 lutego około godziny 20:00 
OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki zostały zadysponowane 
do miejscowości Stare Pieścirogi. 
Ze zgłoszenia wynikało że doszło 
do pożary poddasza w budynku 
mieszkalnym. Po przybyciu na miej-
sce strażacy stwierdzili pożar sadzy 
w kominie. Działania strażaków po-
legały na wygaszeniu pieca i prze-
wietrzeniu pomieszczeń. Na miejscu 
był również patrol policji.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A
R E K L A M A

B ja Bezpieczny i N jak Niechroniony 
uczestnik ruchu drogowego
Szkoła Podstawowa im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku już od 
dłuższego czasu realizuje zadania 
i podejmuje różnorodne działania 
w ramach programu profilaktyczne-
go „B&N”. 
Jednym z nich jest zachęcanie wszyst-
kich do zachowania bezpieczeństwa 
i ochrony własnego zdrowia i życia. 
Chcielibyśmy, aby wszelkie podejmo-
wane przez nas działania trafiały rów-
nież do społeczności lokalnej. 
Według danych statystycznych 
w 2015 roku najczęściej do wypad-
ków dochodzi z winy kierujących 
(83%). Na drugim miejscu tych nie-
chlubnych statystyk znaleźli się piesi, 
z winy których doszło do 8% wszyst-
kich zdarzeń drogowych. 
Często mówi się o brawurowym i nie-
odpowiedzialnym zachowaniu kie-
rowców, zapominając jednocześnie, 
że to nie tylko na nich spoczywa obo-
wiązek dbania o nasze wspólne „dro-
gowe bezpieczeństwo”. Znajdując się 
na drodze, należy zawsze pamiętać, 
że pieszy jest uczestnikiem ruchu – 

odpowiada za swoje bezpieczeństwo 
i bezpieczeństwo innych, co zobowią-
zuje go do przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego. W związku z po-
wyższym chciałabym przypomnieć, 
jakie obowiązki spoczywają na pie-
szym oraz jakich zachowań powinien 
się wystrzegać, aby uniknąć nieprzy-
jemnych, niekiedy wręcz tragicznych 
konsekwencji. 
Według Prawa o Ruchu Drogowym 
pieszym jest każda osoba, która: znaj-
duje się na drodze poza pojazdem, 
osoba prowadząca rower lub mo-
tocykl, osoba w wieku do 10 lat kie-
rująca rowerem pod opieką osoby 
dorosłej. Częścią drogi przeznaczoną 
dla pieszych jest chodnik, z którego 
pieszy powinien korzystać. W razie 
gdyby droga nie była wyposażona 
w chodnik lub ścieżkę, pieszy może 
korzystać z pobocza, ale tylko z lewej 
strony jezdni. Pamiętajmy o tym, że 
w ten sposób pieszy widzi nadjeżdża-
jący pojazd lub jego światła i ma moż-
liwość szybkiej reakcji. 
Bardzo ważnym aspektem w życiu 
każdego pieszego jest przekraczanie 
jezdni. Może to mieć miejsce na przej-
ściach dla pieszych oraz w rzadkich, 
szczególnych przypadkach poza nimi. 
Kierujący pojazdem zbliżający się do 
przejścia dla pieszych ma obowiązek 
zachowania szczególnej ostrożności, 
a nadto powinien bezwzględnie ustą-
pić pierwszeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na pasach. Jednakże, o czym 
należy pamiętać, pieszy nie może eg-
zekwować pierwszeństwa przez nagłe 
wtargnięcie na jezdnię przed nadjeż-
dżający pojazd. 
Znaczna część osób uważa, że przej-
ście dla pieszych, czyli popularna 
zebra to ich oaza i mogą z niego ko-
rzystać, kiedy chcą i jak chcą. Fak-
tycznie powinno to wyglądać nieco 
inaczej. Piesi, będąc na przejściu, mają 
pierwszeństwo przed jadącymi po-
jazdami. Zanim jednak uczestnik ru-
chu wejdzie na jezdnię, nawet na 
oznakowanym przejściu, powinien 
się zatrzymać na krawędzi chodni-
ka (ewentualnie jezdni) i upewnić się, 
czy jego wejście nie spowoduje za-
grożenia, a kierowca zbliżający się 
do przejścia znajduje się w bezpiecz-
nej odległości lub ma dostateczną 
odległość do wytracenia prędkości. 

Jezdnię należy przechodzić równym 
krokiem, bez zatrzymywania się, co-
fania. Nie należy przebiegać jezdni ani 
używać w tym czasie telefonu ko-
mórkowego. 
Częstą przyczyną wypadków z udzia-
łem pieszych jest lekceważenie zaka-
zów do nich adresowanych. Przede 
wszystkim przepisy zabraniają pie-
szym wchodzenia na jezdnię bezpo-
średnio przed jadący pojazd, w tym 
również, co jest bardzo istotne na 
przejściu dla pieszych, również zaka-
zane jest wchodzenie na jezdnię spoza 
pojazdu lub innej przeszkody ograni-
czającej widoczność drogi. 
Jeżeli przejście dla pieszych wy-
znaczone jest na drodze o dwóch 
jezdniach lub jeżeli na drodze jedno-
jezdniowej jest namalowana wysepka, 
przejście każdej jezdni jest odrębne, 
tzn. że po przejściu jednej jezdni, aby 
wejść na drugą, trzeba zachować się 
tak, jak byśmy rozpoczynali przejście 
z chodnika.
Problem zaczyna się w momencie, 
kiedy pieszy chce przejść na drugą 
stronę jezdni, jednak w pobliżu nie 
ma przejścia dla pieszych. Jeśli odle-
głość od najbliższego przejścia wynosi 
więcej niż 100 metrów, pieszy może 
przekroczyć jezdnię, jednak po speł-
nieniu kilku warunków związanych 
z bezpieczeństwem. Może to zrobić 
jedynie na drodze z małym natęże-
niem ruchu pojazdów, nie powodując 
przy tym zagrożenia bezpieczeństwa. 
Pieszy jest obowiązany ustąpić pierw-
szeństwa nadjeżdżającym pojazdom 
i iść drogą najkrótszą, prostopadle do 
osi jezdni. Wyjątek stanowią osoby 
z niepełnosprawnością, które mogą 
przejść na drugą stronę bez wyko-
rzystania przejścia, wówczas to na 
kierowcy spoczywa obowiązek ustą-
pienia pierwszeństwa. 
Kierowca i pieszy powinni ze sobą 
współpracować, a nie konkurować. 
Pamiętajmy, że każdy z użytkow-
ników powinien zadbać o własne 
bezpieczeństwo, a nie tylko zrzucać 
odpowiedzialność na innych. Tylko 
właściwa postawa odpowiedzialnego 
i świadomego uczestnika ruchu dro-
gowego pozwoli zmniejszyć liczbę 
wypadków i poprawi nasze bezpie-
czeństwo.  

Magda Mackiewicz

Strażackie ćwiczenia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim zorganizowała w Popowie Borowym 18 lutego dla jednostek 
OSP z gminy Nasielsk Gminne Ćwiczenia Sprawdzające z zakresu budo-
wania magistrali wodnej podczas akcji gaśniczych oraz wycięcie przerębla 
w lodzie i pobrania wody ze stawu.
– Zabezpieczeniem pracy strażaków na lodzie i akwenie wodnym zajęli 
się druhowie z OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki. Całą 

akcją dowodził wyznaczony przez przedstawicieli danych jednostek, druh 
Daniel Włodarski – mówi Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Nasielsku, Renata Włodarska.
Podczas ćwiczeń nie obyło się bez trudności.
– Z powodu dość dużej grubości lodu, która wynosiła ponad 1 metr, stra-
żacy mieli problem z wycięciem przerębla. Mimo to poradzili sobie z taką 
przeszkodą i mogli podłączyć dwa prądy wody do basenu na brzegu i da-

lej do magistrali rozstawionej na odcinku 1 kilometra – tłumaczy Renata 
Włodarska. – Ćwiczenia wykazały jednak, że posiadamy pewne braki w 
sprzęcie wynikające z niedofinansowania jednostek.

Celem strażackich ćwiczeń było 
doskonalenie elementów dowo-
dzenia i działania, sprawdzenie ko-
munikacji i łączności, prowadzenie 
działań na lodzie i rozpoznanie te-
renu pod kątem zaopatrzenia wod-
nego.
– Chciałam serdecznie podzięko-
wać organizatorom ćwiczeń, czyli 
Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Miejsko-
-Gminnemu Komendantowi OSP 
– druhowi Andrzejowi Sosnow-
skiemu za współorganizowanie 
oraz druhom z OSP Jaskółowo za 
przygotowanie ciepłego posiłku. 
Dziękujemy także mieszkańcom 
Popowa Borowego za akceptację 
ćwiczeń – podsumowuje Renata 
Włodarska.

Michał B.

8 lutego na ulicy Kolejowej Piotr S., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
samochodem pomimo zakazu sądowego.
Policjanci z KP Nasielsk zatrzymali trzech mężczyzn, którzy są podejrzani 
o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Do zdarzenia doszło 
10 lutego, kiedy mundurowi interweniowali w sprawie uszkodzenia reflek-
tora samochodowego przez jednego z awanturników. Wszyscy usłyszeli 
zarzuty, o ich losie zadecyduje sąd.
Przemysław K., mieszkaniec gminy Nasielsk, w okresie od stycznia 2015r. 
do 14 lutego 2017r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. 
Podejrzany usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór 
policji oraz nakazał opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do pokrzyw-
dzonej.
17 lutego policjanci z KP Nasielsk zatrzymali mężczyznę , mieszkańca 
gminy Nowy Dwór Mazowiecki, który jest podejrzany o dokonanie kra-
dzieży rozbójniczej w makiecie Biedronka. Podejrzany usłyszał zarzuty 
a prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
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Z MIASTA

Kamienie zostały usunięte
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku z po-
mocą firmy Baz-Bruk w dniu 20 lutego usunęła kamienie, które od 2015 
roku zalegały przed blokiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszaw-
skiej 41/49D. 

Głazy ułożone zostały na terenie gruntowego parkingu przed blokiem „D” 
w odwecie za powołanie przez jego mieszkańców Wspólnoty Mieszka-
niowej. Spowodowało to zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na ca-
łym terenie osiedla bloków przy ulicy Warszawskiej. 
Sprawa najpierw trafiła do sądu w Pułtusku, który nakazał Spółdzielni usu-
nięcie kamieni. Strona odwołała się od wyroku, jednak Sąd Okręgowy 
w Ostrołęce 12 października podjął ostateczną decyzję w sprawie prze-
ciwko SMLW i nakazał usunięcie głazów, utrudniających parkowanie przed 
blokiem przy ulicy Warszawskiej 41/49D. Jak udało się ustalić redakcji – fi-
nalizacja wyroku nastąpiła po interwencji komornika sądowego.

Michał B.

Z MIASTA

Fekalia płyną ul. Kościelną
Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej radny Marek Ostaszewski 
zgłosił problem, jaki doskwiera 
mieszkańcom ul. Kościelnej, ale tak-
że licznej grupie nasielszczan. Ci bo-
wiem często pokonują ul. Kościelną 
w drodze do kościoła. Skazani są 
wtedy na nieprzyjemne zapachy 
z płynących ulicą ścieków, które do-
datkowo zimą zamarzają i stwarzają 
zagrożenie.
– Fekalia płyną ulicą Kościelną. 
W wakacje śmierdzi, w zimę jest 
niebezpiecznie, bo robi się lodowi-
sko. Te fekalia wypływają z jednego 
domu, o którym pan, panie burmi-
strzu doskonale wie. Były podję-

te działania, niestety nieskuteczne. 
Bardzo proszę, żeby coś z tym zro-
bić, bo jest bardzo źle – apelował 
radny Marek Ostaszewski.
Jednocześnie zauważył, że najwięk-
sze natężenie ścieków jest po week-
endzie.
– Pewnie wtedy więcej ludzi jest 
w domu – stwierdził M. Ostaszewski.
Jak informuje Lidia Rutkowska, dy-
rektor Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej sytuacja 
się nie zmieni diametralnie w naj-
bliższych dniach i trzeba czekać na 
planowaną w tym roku budowę ka-
nalizacji.

– Jeśli chodzi o ulicę Kościelną, 
problem jest znany wszystkim. Są 
odcinki, gdzie ta kanalizacja wy-
maga poprawy i jest objęta pro-
jektem kanalizacji w mieście. Ten 
odcinek próbujemy co jakiś czas 
udrażniać. Czyścimy regularnie. 
Nie zgodziłabym się, że do tej stu-
dzienki wpływają ścieki z jednej 
posesji. Tam jest sieć, którą cięż-
ko w tej chwili nam nawet ustalić. 
Myślę, że kanalizacja, która lada 
moment powinna się pojawić, 
rozwiąże ten problem. Na razie 
będziemy doraźnie działać – po-
wiedziała Lidia Rutkowska.

JG
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Wspomnienia  
po Davidzie Bowie
Można odnieść wrażenie, 
że wśród gwiazd świato-
wej muzyki Dawid Bowie 
nigdy nie zdobył więk-
szego uznania w naszym 
kraju. Tym bardziej warto 
zajrzeć do poświęconej 
mu biografii.
Jest nowa fala, jest sta-
ra fala i jest David Bowie 
– to zdanie dobrze pod-
sumowuje t wórczość 
muzyka, który w trakcie 
ponad 50-letniej kariery 
wciąż potrafił zaskakiwać 
i nie dawać poczucia, że 
jest  k imś z p op rzed-
niej epoki. Co więcej, to 
wielokrotnie on właśnie 
nadawał kurs na nowe 
trendy w muzyce. Zdą-
żył jeszcze nagrać swój ostatni album Blackstar, pełen profetycznych 
i ponurych nawiązań do zbliżającego się końca, który nastąpił w stycz-
niu ubiegłego roku.
David Bowie nie tylko fascynował swoją muzyką. Był to artysta, który 
sprzedawał na scenie wykreowane przez siebie postacie, a poza sceną 
kusił swoim androgenicznym urokiem. Łączył w sobie wiele sprzecz-
ności, również jego życie prywatne również nie należało do typowych. 
Ale szokowanie napędzało tylko jego sławę. Potrafił być przy tym jednak 
momentami wyjątkowo zachowawczy, w odróżnieniu od innych mu-
zyków przez większość życia stronił od narkotyków, a jego ulubionymi 
używkami była kawa i papierosy.
Dla osób znających pobieżnie Bowiego zaskoczeniem było, jak bogate 
życie muzyczne prowadził przed swoim pierwszym hitem Space Oddity 
(które zresztą nieomal pogrzebało go jako autora jednego hitu). Miał za 
sobą wtedy karierę w kilku zespołach i wylansował takie hity jak piosen-
ka dla dzieci(!) Laughing gnome, której przesłuchanie w internecie może 
być nieco szokujące dla fanów. Pokazuje to jednak, że nie był to człowiek 
znikąd, ale ktoś, kto od najmłodszych lat szukał okazji do pokazania swo-
jego talentu. Ktoś bardzo zdeterminowany i pewny siebie.
Biografia Davida Bowiego ma również swoje wady. Ponieważ jest książką 
kompleksową, to czasami trudno nadążyć w trakcie czytania za posta-
ciami orbitującymi wokół bohatera. Wiadomo, że sukces nie jest dziełem 
jednej osoby, ale grono przyjaciół, współpracowników czy przygodnie 
poznanych ludzi może przyprawić o ból głowy. W dodatku jest to grono 
często zmieniające się, bowiem liczne metamorfozy Davida niejedno-
krotnie wiązały się ze zmianą towarzyszących mu ludzi. Ciekawe, czy 
on kiedykolwiek kogoś kochał –  rzuca w pewnym momencie jego była 
żona Angela, a autor książki dopowiada, że prawdopodobnie jedyną mi-
łością Bowiego był rock&roll. 
David Bowie. STARMAN. Człowiek, który spadł na ziemię to książka 
godna polecenia wszystkim, którzy zastanawiają się, skąd powstało tyle 
szumu wokół Bowiego. Historia jego życia to spory kawał historii współ-
czesnej muzyki, ale również tego, jak zmieniał się ówczesny świat. David 
Robert Jones (jego prawdziwe imię i nazwisko) miał w tym swój znamien-
ny udział. 

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Konkurs na portret Reksia rozstrzygnięty 
W piątek 10 lutego w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyła się miła uro-
czystość – wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym na por-
tret Reksia.

Do biblioteki napłynęły 184 pra-
ce plastyczne z przedszkoli i szkół 
z gminy Nasielsk wykonane różną 
techniką plastyczną (od wykleja-
nek do niezwykłych postaci z masy 
solnej i ręcznika) w pięciu katego-

riach wiekowych, tj.: przedszkole, 
„0”, 1, 2 i 3 klasa. 
Jury w składzie: Beata Górecka – na-
uczyciel klas I-III ze Szkoły Podsta-
wowej w Nasielsku, Izabela Mazińska 
– starszy bibliotekarz i Jolanta Bu-
dziszewska-Rogalska – starszy bi-
bliotekarz, miało „trudny orzech do 
zgryzienia”, ponieważ prace były 
niezwykle staranne i odzwierciedla-
ły trud włożony w ich wykonanie. 
Ostatecznie nagrodzono 69 osób, 
które zostały zaproszone do czy-
telni MGBP (lista osób znajduje się na 
stronie biblioteki), aby osobiście ode-
brać nagrodę. Wszystkie dzieci, które 
wzięły udział w konkursie, otrzymały 
certyfikaty oraz mały upominek. 
Prace można oglądać w czytelni bi-
blioteki do końca lutego. 

IM

Ferie w bibliotece
W dniach od 13 do 17 
lutego Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku włączyła się 
do akcji Zima w mieście, 
na wsi. 
Jak co roku miel iśmy 
prz ygotowaną b oga-
tą ofertę. Jak przystało 
na bibliotekę, nie zabra-
kło czytania bajek i two-
rzenia ilustracji do nich. 
Dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne „Zimo-
wy krajobraz” oraz kartę 

walentynkową. Każdy przy-
gotowywał dla siebie maskę 
karnawałową, aby ostatniego 
dnia uczestniczyć w balu. 
Do dyspozycji uczestników 
były gry planszowe, puzzle 
oraz pracownia internetowa. 
Codziennie miłym przeryw-
nikiem zabaw był słodki po-
częstunek i ciepła herbatka, 
a w dniu balu karnawałowego 
pizza.

IM

Z NOK

Rockowo-bluesowe Walentynki
14 lute go w Na s ie l sk im 
Ośrodku Kultury odbył się 
niesamowity akustyczny 
koncert. Mieliśmy okazję po-
słuchać znakomitego trio Sty-
czyński/Wałecki/Tioskow. 
Jerzy Styczyński z zespo-
łu Dżem, Krzysztof Wałecki 
z zespołu Oddział Zamknięty 
oraz Jarosław Tioskow z ze-
społu Kasa Chorych zgod-
nie przyznają, że połączyła 
ich miłość do bluesa. Mu-
zycy mają bluesowe korze-
nie. Akustyczne trio, które 
tworzą, charakteryzuje się 
efektownymi dźwiękami gi-
tarowymi oraz niesamowitą 
charyzmą artystów. 
W sali widowiskowej NOK usły-
szeliśmy wiele polskich przebo-
jów, m.in. „Mój jest ten kawałek 
podłogi”, ale również bardzo zna-

ny utwór Erica Claptona „Before 
you accuse me”, czy Boba Mar-
leya „No woman no cry”. 
Wieczór z tak niesamowitym trio 
przeniósł słuchaczy w niezwykły 

klimat rockowo-bluesowy. Świet-
na energia i ponadczasowa muzy-
ka dostarczyła publiczności wiele 
wspaniałych emocji.

K.T.
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Sprostowanie
W numerze 1/2017 ukazał się artykuł „65 lat z Lirą”, który był krótkim 
zapisem wspomnień najstarszego żyjącego członka nasielskiego chóru. 
Od Pani Marii Góreckiej, córki organisty – Jana Bieńka, otrzymaliśmy 
sprostowanie odnośnie zawartych tam informacji.

    Redakcja „Życie Nasielska”
    ul. Kościuszki 12, Nasielsk

Pamięć czasem zawodzi

Nawiązując do wspomnień w art. „65 lat z Lirą” podpisanego inicja-
łami M.B. („Życie Nasielska” z dn. 30 grudnia 2016 r.), jakoby mój oj-
ciec Jan Bieniek (organista nasielski), cytuję, „działał do 1940 r., kiedy 
to jego, ks. Stanisława Pujdo, kilku chórzystów zostało aresztowanych. 
Poza księdzem, oni wszyscy trafili do III Fortu w Pomiechówku” itd., mija 
się z prawdą.
Fakty są takie: aresztowanie i zamordowanie mojego taty nastąpi-
ło wczesną wiosną 1943 r. Wraz z nim kilkunastu obywateli Nasielska 
o różnych zawodach. Nie było wśród nich ani jednego chórzysty. 
Był natomiast wikariusz nasielski ks. Bronisław Dobrowolski. Wszyscy 
ww. należeli do podziemnej organizacji AK. Ojciec mój, jak i wszy-
scy nasielszczanie, zostali aresztowani i zamordowani przez Niemców 
w katowni III Fortu w Pomiechówku. Był rok 1943, a nie 1940. Dodam 
ostatnie słowa ojca, jak zeznał naoczny świadek pseudonim „Grabina”, 
były: „ja umieram, ta operacja ze mną się powtarza kilka razy. Gdy tracę 
przytomność, polewają mnie wodą i znów puszczają psy, ale nic im nie 
powiedziałem. Pozdrów żonę i dzieci”.
Jako uzupełnienie podam, że symboliczne groby pomordowanych w III 
Forcie nasielszczan i nie tylko znajdują się na miejscowym cmentarzu 
w Pomiechówku. Zwieńcza je bardzo wymowna płaskorzeźba Chrystu-
sa dźwigającego krzyż. Groby te krzyczą „Nie! dla nacjonalizmu, rasi-
zmu, ksenofobi! Nie! – dla nienawiści!”
Tu podziękuję władzom Pomiechówka oraz wszystkim Państwu, któ-
rzy te symboliczne mogiły otaczały i otaczają opieką. A mojemu Tacie 
dziękuję, że mimo okrutnych tortur, do końca swoich, dni, godzin, mi-
nut, pozostał Człowiekiem.
      Maria Górecka

Ferie w NOK
Propozycje f i lmowe, teatralne 
i zajęcia dla dzieci przyciągnęły do 
Nasielskiego Ośrodka Kultury wielu 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. 
Pierwszy tydzień ferii zimowych 
rozpoczął się od spotkania z po-
dróżnikiem, Robertem Gondkiem, 
który opowiedział o pięknej Afry-
ce. Dzięki niemu mieliśmy oka-
z j ę  p o c z u ć  o d ro b i n ę  c i e p ł a 
w środku zimy. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyły się poka-
zy Iluzjonistów. Edukacyjny Teatr 
Magii przygotowany przez Łukasza 
Podymskiego wprawił w ogrom-
ne zdziwienie zarówno małych, 
jak i dużych widzów. Publiczności 
najbardziej podobał się latający stół 
oraz wszystkie sztuczki z kartami. 

Na show iluzjonisty Konrada Mo-
dzelewskiego bilety sprzedały się 
na kilka dni przed jego występem. 
Widać, magiczne pokazy i artyści, 
którzy prezentują zapierające dech 
w piersiach triki, to jest to, czego 
potrzebują dzieci w Nasielsku. 

Sporą rzeszę fanów 
prz yciągnę ł y tak-
że zabawy i zawody 
zdalnie sterowany-
mi modelami samo-
chodów. W zabawie 
chętnie brali udział 
chłopcy, ale również 
dziewczynki. Rodzi-
ce dzielnie kibicowa-
li swoim pociechom 
i widać było, że za-
pewne sami spróbowaliby swoich 
sił na torze wyścigowym.
Dzieci i młodzież chętnie korzy-
stali z propozycji filmowych przy-
gotowanych na okres ferii. Młodzi 
widzowie doznawali wielu emocji, 
oglądając najnowsze hity filmowe 
takie jak „Balerina”, „Ostatni smok 
świata” czy „Lego Batman”. Du-

żym powodzeniem cieszyły się 
także zestawy filmów animowa-
nych: „Przygody Myszki” i „Miś 
Kudłatek”.
Tradycyjnie co roku NOK orga-
nizuje dla dzieci zajęcia w pla-
stycznej oprawie. Tak było i tym 

razem. Podczas zajęć plastycz-
nych hol NOK dosłownie pękał 
w szwach, ale nikomu to nie prze-
szkadzało w pracach manualnych. 
W pierwszym tygodniu ferii dzie-
ci stworzyły piękne planety, ra-
kiety i statki kosmiczne. Jednym 
słowem – kosmos. Prace uczestni-
ków zajęć można obecnie podzi-
wiać w siedzibie Ośrodka Kultury. 

W drugim tygodniu przerwy zi-
mowej powstały kolorowe kotki, 
motylki i serduszka z filcu. Dzie-
ci stworzyły również niesamowite 
zwierzaki z pomponów wykona-
nych z włóczki. Każdy mógł zabrać 
własnoręcznie wykonaną pracę do 
domu i pochwalić się najbliższym.
W programie ferii pojawił się także 
spektakl teatralny, który dostarczył 
widzom wielu wrażeń. Na scenie 
zaprezentował się Teatr Blasza-
ny Bębenek. Opowiedział historię 
dwójki krasnali i pokazał, czym jest 
prawdziwa przyjaźń.
Dwa tygodnie ferii zimowych mi-
nęły szybko. Relacje z wydarzeń 
organizowanych przez Nasielski 
Ośrodek Kultury możecie zoba-
czyć na portalu Facebook: https://
www.facebook.com/NasielskiO-
srodekKultury

K.T.

Sprostowanie
Informuję, że p. Aneta Osiadacz, której wypowiedź została przytoczo-
na w artykule „Gmina swoje a rodzice i nauczyciele swoje” w nr 4 ŻN, 
apelowała o pozostawienie jej syna w szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego, czyli w „dwójce”, a nie w „jedynce”, co błędnie zostało 
podane w artykule. Poza tym informuję, że pani Dorota Zawadzka jest 
przedstawicielką Rady Rodziców, a nie rady pedagogicznej. Za pomył-
kę przepraszam.

JG  

 „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Pani Marii Michalczyk
Dyrektor SPZOZ w Nasielsku

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci ukochanej

Mamy 

przesyłają pracownicy SP ZOZ
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Z MIASTA

Remont Hali Sportowej
Pierwszy tydzień ferii był okazją do 
przeprowadzenia remontu Hali Spor-
towej przy Publicznym Gimnazjum 
Nr 1, a tym samym zamknięcia jej na 
tydzień. 
Powodem przeprowadzenia prac była 
wymiana okien, która została zaleco-
na w trakcie pięcioletniego i rocznego 
przeglądu technicznego obiektu. 
– Metalowe ramy okienne mia-
ły już duży stopień skorodowa-
nia. W oknach pojawiły się również 
duże nieszczelności i ubytki masy 
uszczelniającej, czyli kitu szklarskie-
go, które powodowały zaparowanie 
wewnętrzne szyb. Nieszczelności te 
powodowały również wlewanie się 
wody deszczowej w trakcie opadów. 
17 czerwca ubiegłego roku w cza-
sie nawałnicy woda zalała nam na 
znacznej powierzchni parkiet – tłu-
maczy Ireneusz Domański, starszy 
specjalista do spraw gospodarczych 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. 
Konstytucji 3 Maja.
Przeprowadzone prace wykonane 
zostały w ramach porozumienia Bur-
mistrza Nasielska z Dyrekcją Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1. 
– Dostawę okien wraz z montażem 
wykonał producent stolarki okiennej 

„Aluform – Paweł Sieńkowski” z Gą-
siorowa. Była to najlepsza z trzech 
złożonych ofert. Firma była solidna, 
dokładna i bardzo sprawnie przepro-
wadziła wymianę okien – mówi Ire-
neusz Domański.
Inwestycja kosztowała łącznie 39 242 
zł, w tym 28 okien – 24 466 zł, a ich 
montaż 13 776 zł. Na cel ten Urząd 
Miejski pozyskał dotację z Minister-
stwa Edukacji Narodowej w kwocie 
31 317 zł, pozostała suma pieniędzy 
pochodziła ze środków szkolnych.
Hala Sportowa przy budynku Publicz-
nego Gimnazjum została oddana do 
użytku na początku 1998 roku. Od 

tego czasu służy nie tylko młodzieży 
szkolnej, ale i mieszkańcom gminy, 
którzy wynajmują obiekt do własnych 
celów rekreacyjnych.
– Jest to pierwszy remont w budynku 
od czasu jego wybudowania, dlate-
go serdecznie przepraszamy za nie-
dogodności w związku z zaistniałą 
sytuacją. Jak na razie nie planujemy 
żadnych dodatkowych prac remon-
towych  – podsumowuje Ireneusz 
Domański.
Hala od 20 lutego znów jest czyn-
na i można z niej korzystać. 

Michał B.

Sygnalizacja świetlna  
przy stacji „Bliska”
Od dawna mówi się w gminie o planowanej budowie trzech rond. 
Te miały być wybudowane w następujących lokalizacjach: jedno na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 571 (która prowadzi w kierunku 
Pułtuska) z drogą nr 632 w kierunku Pniewo, drugie na skrzyżowaniu 
ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską (obok stacji paliw „Bliska”), trzecie 
przy Domu Pomocy Społecznej na skrzyżowaniu ul. Płońskiej z ul. 
Kościuszki. 

Koncepcje przebudowania skrzyżowań już dawno były przedstawio-
ne, w związku z czym na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Grzegorz 
Arciszewski pytał burmistrza Bogdana Ruszkowskiego o aktualny stan 
prac. Jak się bowiem okazało ostatecznie mają być dwa ronda, nato-
miast wyjazd z ul. Piłsudskiego, który stanowi teraz ogromny problem, 
ma ułatwić sygnalizacja świetlna.
– Jeśli chodzi o rondo na Pniewie, dokumentację złożyliśmy już do 
Zarządu Dróg do Warszawy. Trwają uzgodnienia z ministerstwem – 
poinformował burmistrz. – Jeśli chodzi o rondo przy ul. Kościuszki, 
jedno odstępstwo dotyczy pasów. Te ronda są bardzo duże. Myśla-
łem, że będzie je można mniejsze zrobić, niestety przepisy nie dają ta-
kiej możliwości. To odstępstwo zostało przez ministerstwo transportu 
uznane, ale wystąpiło jeszcze drugie odstępstwo – ul. Krupki jest zbyt 
blisko ronda, więc znowu trzeba występować do ministerstwa o od-
stępstwo. Strasznie długo te dokumentacje trwają – tłumaczył Bogdan 
Ruszkowski. – Jeśli chodzi o rondo, które planowaliśmy obok stacji 
„Bliska”, niestety ze względu na to, że średnica z samego środka wy-
nosi 20 m, to nie ma szans, żebyśmy to wrysowali. Jest przygotowana 
koncepcja sygnalizacji świetlnej. Jest jeden projekt, lecz nie jest on 
zbyt dobry. Tutaj jeszcze raz projektant będzie do tego tematu przy-
siadał. Jedziemy znowu na uzgodnienie do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, żeby rozwiązać tą kwestię. To skrzyżowanie jest 
bardzo trudne – poinformował burmistrz Nasielska.

JG

fot. R. Paczkowski
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W związku z reformą oświaty 
temat szkolnictwa od począt-
ku roku jest w samorządach 
numerem jeden. Zawirowania 
nie ominęły powiatu nowo-
dworskiego – skąd pomysł na 
przeniesienie Liceum im. J. 
Iwaszkiewicza w Nasielsku na 
ulicę Lipową?
Na wstępie chciałabym zazna-
czyć, iż nie ja jestem pierwszym 
autorem tego pomysłu. Możli-
wość połączenia szkół wielokrot-
nie była omawiana przez radnych 
poprzednich kadencj i ,  jednak 
nie została zrealizowana, a osta-
tecznym dla liceum „kołem ra-
tunkow ym” było ut worzenie 
gimnazjum. Budynek przy ulicy 
Starzyńskiego nie jest też pierw-
szą lokalizacją tej szkoły, która, 
o czym nie wszyscy pamiętają, 
zapoczątkowała swoją działalność 
w budynku obecnego gimnazjum 
przy ulicy Staszica w Nasielsku.
Na decyzję przeniesienia LO im. 
J. Iwaszkiewicza do ZSZ na ul. Li-
pową złożyło się kilka czynników. 
Najważniejsze z nich to refor-
ma oświaty przygotowana przed 
rząd PiS wprowadzająca likwida-
cję gimnazjów oraz niskie wyni-
ki zdawalności matur w naszym 
liceum. Mieszkańcy Nasielska od 
dawna narzekali na niski poziom 
nauczania w tej szkole, co od-
zwierciedlają wyniki matur w po-
szczególnych latach: 2014 – 65%, 
2015 – 57% i 2016 – 68% zda-
walności egzaminu maturalnego. 
Dla porównania ZSZ z ul. Lipo-
wej osiągnął odpowiednio 83% 
zdawalności w 2014 roku, 77% 
w 2015 i 83% w roku 2016.
Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu, która odbyła się 9 
lutego, radni poparli pomysł 
połączenia szkół. Jakie argu-

menty przemawiają za tym 
połączeniem? Część miesz-
kańców twierdzi, że zwiększy 
to odpływ uczniów do szkół 
w sąsiednich powiatach.
Z problemem odpływu uczniów 
do szkół w sąsiednich powia-
tach borykamy się już od jakie-
goś czasu. W 2015 roku aż 48% 
ogółu naszych uczniów wybrało 
naukę poza granicami powiatu, 
a w 2016 roku odpowiednio 51%. 
Średnia liczba uczniów w szko-
łach sąsiednich powiatów zawie-
ra się od 470 do 800, natomiast 
w powiecie nowodworskim śred-
nia liczba uczniów w szkołach po-
wiatowych wynosi 270. To, co 
kusi uczniów w innych szkołach, 
to m.in. wyższy poziom naucza-
nia. Dlatego staramy się odwró-
c i ć  to  n i e ko r z ys t n e 
zjawisko. Z przeprowa-
dzanych badań ewalu-
acyjnych szkół wynika, 
że duża grupa bardziej 
mobilizuje uczniów do 
większego zaangażo-
wania. Przekłada się to 
na osiąganie lepszych 
wyników w nauce, wy-
raźnie widać też wyższą 
aktywność społeczną 
młodzieży. Potwierdza 
to przytoczone wcze-
śniej porównanie wyni-
ków zdawalności matur 
w obydwu szko łach, 
gdzie wyniki większej 
placówki na ul. Lipowej 
są lepsze niż LO przy Starzyńskie-
go. Praca w większej placówce to 
także wyższe wymagania w sto-
sunku do nauczycieli, których 
wkład w pracę wychowawczo-
-pedagogiczną przekłada się na 
wyniki ich wychowanków. W wa-
runkach rosnącej konkurencji po 
prostu muszą się bardziej starać.

Czy LO im. J. Iwaszkiewicza nie 
straci niezależności? Czy nadal 
będzie funkcjonowało z tym 
patronem?
Nikt nie mówi o utracie nieza-
leżności tej szkoł y, a jej absol-
wenci  na ś wiadect wach b ędą 
mieli wpisane ukończenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Iwasz-
kiewicza w Nasielsku.
Jaki los czeka dyrekcje z ZSO 
i ZSZ? Co stanie się z budyn-
kiem przy ulicy Starzyńskiego?
Powołanie nowego Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych jest jednoznaczne z ogło-
szeniem konkursu na stanowisko 
dyrektora nowego zespołu. Na-
tomiast od 1 września 2017 r. 
w budynku przy ulicy Starzyń-

skiego kontynuować naukę będą 
uczniowie klas drugich i trzecich 
gimnazjum i liceum. Podjęliśmy 
decyzję, aby umożliwić uczniom 
t ych k las  dokończenie nauk i 
w tym samym budynku, w któ-
rym ją zapoczątkowali. W póź-
niejszym czasie do tego budynku 
zostanie przeniesiona filia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 
której dzisiejsza lokalizacja jest, 
mówiąc najogólniej, niefortunna.
Czy nie boi się pani krytyki po 
tej decyzji? Jest pani nasielsz-
czanką i absolwentką LO im. 
Iwaszkiewicza...
Kierowanie się strachem przy 
pełnieniu ważnej funkcji publicz-
nej byłoby ogromną nieodpo-
wiedzialnością. Każdą decyzję, 
i tę łatwą, i trudną, należy w mo-
jej ocenie podejmować na bazie 
merytorycznej, rzeczowej i ca-
łościowej analizy danego proble-
mu. W danej sytuacji nie można 
myśleć tylko i wyłącznie o popu-
listycznym aspekcie czy efektach 
politycznych podjętych decyzji. 
To byłoby nieuczciwe w stosunku 

do mieszkańców powiatu, 
a w tym wypadku szczegól-
nie do młodzieży.
Jak wygląda współpraca 
z gminami w powie-
cie, zwłaszcza z gminą 
Nasielsk?
Współpraca nie jest łatwa, 
b iorąc  p o d u wagę c ho -
ciażby czynniki finansowo-
-ekonomiczne, z którymi 
po ostatnich wyborach par-
lamentarnych jest  coraz 
trudniej. Nacechowana jest 
nie rzadko długimi i trud-
nymi negocjacjami. Potrafi-
my jednak zawsze dojść do 
kompromisu, który przede 
wszystkim ma na celu do-

bro naszych mieszkańców.
Jak wygląda sytuacja dróg 
powiatowych? Czy dużo będzie 
napraw w tym roku? 
Tegoroczna zima bardzo dała 
nam się we znaki. Wydatki na zi-
mowe utrz yman ie  dróg p ra-
w i e  p o c h ł o n ę ł y  p i e r wo t n i e 
zaplanowaną kwotę na ten cel 

w budżecie.  Natomiast kwotę 
szacowanych napraw ocenimy 
dopiero po zakończonym sezo-
nie zimowym, który, miejmy na-
dzieję, że nastąpi jak najszybciej. 
W ubiegłym roku wyremontowa-
liśmy 23 km dróg powiatowych 
za kwotę blisko 17 mln złotych, na 
które udało nam się pozyskać 9,4 
mln złotych środków zewnętrz-
nych. W tym roku także staramy 
się o pozyskanie dotacji, których 
wysokość uwarunkuje ilość wy-
konanych zadań na drogach po-
wiatowych.
Czy według pani pomysł na 
powiększanie Warszawy, choć 
według planów rządu nasz po-
wiat nie wszedłby w jej skład, 
to dobry pomysł? 
W moj ej  oc en ie  p omys ł  p o -
więk szenia  Warszaw y na leż y 
do kategori i  cz ysto pol i t ycz-
nych. W projekcie ustawy nie 
widać rozwiązań, które w znacz-
ny sposób poprawił yby jakość 
życia mieszkańców obszarów 
planowanych do przyłączenia, 
a często przytaczana wspólna 
komunikacja od dawna już funk-
cjonuje.
W sprawie zmian w ordynacji 
wyborczej dotyczącej samo-
rządów interweniowała pani 
w Sejmie m.in. z marszałkiem 
Adamem Struzikiem. Jaka była 
pani rola?
Od prawie 20 lat pracuję w struk-
turach samorządowych. Na prze-
s t rze n i  te go ok re su mog ł am 
zaobserwować, jak skutecznie 
samorządy przyczyniały się do 
rozwoju naszych lokalnych spo-
łeczności i  naszego kraju. Na-
tom ia s t  p o dej mowane p rzez 
obecny rząd działania mające na 
celu deformację samorządów są 
wymierzone przede wszystkich 
w nasze społeczeństwo, w nas 
samych.
W obronie niezależności samo-
rządów został powołany Ruch 
Obrony Polskiej Samorządno-
ści, którego jestem członkiem. 
Założyli go marszałkowie wo-
jewództw, starostowie, burmi-
strzowie i wójtowie, protestując 
przeciwko centralizacji kraju oraz 
odbieraniu samorządom upraw-
nień i kompetencji.
Za nami półmetek kadencji 
samorządu. Co w tym okre-
sie udało się zrobić, z czego 
mieszkańcy powiatu mogą być 
dumni?
Półmetek kadencji to bardzo do-
bry moment na podsumowanie. 
Uważam, iż w przeciągu dwóch 
lat udało nam się zreal izować 
wie le  z ap lanowanyc h c e lów. 
Szczegóły osiągnięć naszego sa-
morządu planuję przedstawić na 
kilku spotkaniach z mieszkańca-
mi, z których jedno chciałabym 
zorganizować w naszym mieście. 
Informacje o spotkaniach ukażą 
się już wkrótce. Serdecznie na 
nie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę.

Michał Brodowski

Kierowanie się strachem byłoby ogromną nieodpowiedzialnością
O powołaniu nowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i innych reformach  
rozmawiamy z Magdaleną Biernacką, Starostą Nowodworskim
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WETERYNARZ RADZI

Parwowiroza psów
W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy wzrost zachorowań na parwowiro-
zę, czyli tzw. psi tyfus. W gabinecie potwierdziliśmy za pomocą testów kilka-
naście przypadków, wielu właścicieli na testy się nie zdecydowało, a część 
zwierząt zapewne nawet nie dostarczono do lekarza. Możemy śmiało mó-
wić o zwiększonej fali zachorowań. 
Parwowiroza to choroba wirusowa, która największe zagrożenie stanowi 
dla  nieszczepionych szczeniąt. Wirus dostaje się do organizmu zwierzęcia 
poprzez bezpośredni kontakt z innym chorym osobnikiem lub drogą po-
średnią, gdzie najczęściej przenoszony jest przez niczego nieświadomego 
właściciela. Wirus parwowirozy charakteryzuje się wysoką odpornością na 
działanie warunków środowiskowych. Chore zwierzę wydala go z kałem, 
wymiocinami, śliną i w ten sposób zanieczyszcza środowisko. Wirus jest 
odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, na działanie promieni 
słonecznych oraz dużą część środków chemicznych, dlatego w środowi-
sku potrafi przetrwać wiele tygodni. W ten sposób możemy jako właściciele 
przenieść go np. na butach i zarazić tą drogą nasze szczenię.
Pierwszymi objawami zakażenia są najczęściej posmutnienie i utrata apety-
tu. Następnie piesek zaczyna wymiotować, najpierw sporadycznie, potem 
coraz częściej, w końcu do wymiotów dołącza biegunka. Biegunka ma cha-
rakterystyczny cuchnący zapach, zwykle jest krwista i bardzo obfita. Wirus 
sukcesywnie niszczy kosmki jelitowe w przewodzie pokarmowym, upośle-
dza też działanie układu odpornościowego. Uszkodzenie struktury przewo-
du pokarmowego powoduje zaburzenia wchłaniania, biegunka i wymioty 
prowadzą do szybkiego odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Upośle-
dzenie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego objawia się 
tzw limfopenią – w organizmie nie działają mechanizmy chroniące przed 
wtórnymi infekcjami. Często dochodzi więc do powikłań bakteryjnych. Or-
ganizm z godziny na godzinę staje się coraz słabszy i często mimo podjętego 
leczenia, nie udaje się powstrzymać rozwoju  choroby. Śmiertelność w przy-
padku parwowirozy jest niestety bardzo wysoka.
Rzadziej spotykaną postacią choroby jest tzw. postać sercowa. Może ona 
objawiać się nagłymi upadkami szczeniąt, u których doszło do uszkodze-
nia przez wirus mięśnia sercowego. Zwykle i tej postaci towarzyszą objawy 
ogólne – osłabienie, pogorszenie apetytu i samopoczucia, jednak mogą być 
one mniej wyrażone i przez to niezauważone przez właściciela.
Rokowanie w przypadku potwierdzonej parwowirozy jest zawsze bardzo 
ostrożne. Nie ma jednego skutecznego leku na tę chorobę. W sąsiednich 
państwach dostępna jest surowica odpornościowa zawierająca gotowe prze-
ciwciała zwalczające wirusa, jednak i ta metoda czasem zawodzi. W leczeniu 
stosuje się zarówno antybiotyki w celu zwalczania wtórnych zakażeń, jak 
i leki przeciwwymiotne, elektrolity i płyny nawadniające. Najskuteczniejszą 
formą obrony są jednak szczepienia profilaktyczne. Nabywanie szczeniąt 
z wiadomych źródeł, z rozpoczętym już kalendarzem szczepień to pierwszy 
krok do zabezpieczenia naszego pupila. Przestrzeganie kalendarza szczepień 
i stosowanie się do zaleceń lekarza jest podstawą profilaktyki. 
Warto pamiętać, że starsze psy też mogą ulec zakażeniu, jednak ich układ 
odpornościowy może inaczej zareagować na wirusa. Zakażenie może 
przebiegać bezobjawowo, a psy mogą być tylko siewcami wirusa i stanowić 
źródło zakażenia dla innych osobników. Wirus parwowirozy nie stanowi za-
grożenia dla nas, ludzi.
Z uwagi na wysoką odporność wirusa na czynniki środowiskowe należy pa-
miętać, że nasze mieszkanie, w którym trzymaliśmy chore zwierzę, może być 
źródłem zakażenia dla innego osobnika nawet przez kilka miesięcy! Niektóre 
źródła podają, że wirus przeżywa w temperaturze pokojowej nawet do 6 mie-

sięcy. Jeśli wiec straciliśmy jednego pieska na skutek zachorowania na parwo-
wirozę, musimy przeprowadzić gruntowną dezynfekcję wszystkiego, z czym 
stykał się chory pies. Posłanka, kocyki, ręczniki powinny zostać spalone, pod-
łoga wymyta preparatami zawierającymi np. chlor. Nowy pies powinien być 
zaszczepiony kompletem szczepień, zanim trafi do naszego domu.
Przypominam, że psy dorosłe także powinny być szczepione przeciwko 
parwowirozie. Nie ma jednego obowiązującego schematu szczepień, nie 
jest to bowiem szczepienie obowiązkowe, jednak przyjmuje się, by do-
szczepianie psów dorosłych przeprowadzać co 2-3 lata.
Profilaktyka w tym przypadku jest podstawą ochrony naszych zwierząt.

Małgorzata Rosłońska

i Wiejska i wpisano je w obwód Szko-
ły Podstawowej nr 2, natomiast z ob-
wodu obecnej „dwójki” wykreślono 
ulice Świerkową, Kwiatową, Miętową 
i Pniewską Górkę i włączono je do 
„jedynki”. Trzynastu radnych popar-
ło wniosek radnego Arciszewskiego 
– przeciwny był jedynie radny Miro-
sław Świderski.
Kolejny wniosek o utworzenie kla-
sy szóstej w szkole podstawowej 
w kolejnych trzech latach złożył rad-
ny Andrzej Malon. Wniosek ten jed-
nak został odrzucony ośmioma 
głosami, przy trzech głosach poparcia 
i trzech wstrzymujących. Chwilę póź-
niej przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały 
intencyjnej z uwzględnieniem przy-
jętego wniosku radnego Arciszew-
skiego. Po głosowaniu doszło jednak 
do zamieszania, gdyż okazało się, że 
przed głosowaniem przewodniczący 
Komisji Oświaty nie przeczytał opinii 
projektu uchwały, choć uległa ona 
zmianie. Reasumpcję głosowania za-
sugerował burmistrz. Radni zgodnie 
zagłosowali za powtórzeniem gło-
sowania. Ostatecznie za podjęciem 
uchwały było dziesięciu radnych, 
dwoje było przeciwnych i dwoje 
wstrzymało się od głosu.
Przedostanie głosowanie dotyczyło 
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 
w Nasielsku na rok 2017 – uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.
Następnie radny Mirosław Świder-
ski przedstawił ostatni tego dnia pro-
jekt uchwały dotyczący planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Nasielsku na rok 2017. Tę uchwałę 
radni również przyjęli jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia prze-
wodniczący Rady powiedział o spra-
wozdaniu z pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nasielsku za 2016 
rok, które jest dostępne w Biurze 
Rady. Nie jest ono poddawane pod 
głosowanie, a zwyczajowo przyj-
mowane. W kolejnym punkcie Jerzy 
Lubieniecki oznajmił zatwierdzenie 
sprawozdań z działalności stałych Ko-
misji Rady za rok 2016 oraz przyjęcie 
planów pracy Komisji na rok 2017.
Odpowiedzi burmistrza 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski od-
niósł się do pytań radnych Marka 
Ostaszewskiego i Grzegorza Arci-
szewskiego dotyczących ulicy Ko-
ścielnej. 
– Podejrzewam, że jak będziemy ru-
szać z inwestycją budowy kanalizacji, 
to od tego terenu zaczniemy – od-
powiedział i poprosił o rozwinięcie 
tematu Dyrektor ZGKiM, Lidię Rut-
kowską.
– Problem ulicy Kościelnej jest zna-
ny wszystkim. Są odcinki, gdzie kana-
lizacja wymaga poprawy i jest objęta 
projektem przebudowy kanalizacji 
w mieście. Ten odcinek co jakiś czas 
regularnie próbujemy oczyszczać 
i udrażniać. Tam jest sieć, którą trud-
no jest obecnie ustalić, ale myślę, że 
nowa inwestycja rozwiąże te pro-
blemy. Do tego czasu będziemy 
podejmować doraźne działania – 
odpowiedziała dyrektor ZGKiM.
Kierownik Wydziału Inwestycji, Pro-
gramów Strukturalnych i Zamówień 
Publicznych przybliżył natomiast ak-

tualny stan przygotowań realizacji 
inwestycji budowy kanalizacji w cen-
trum Nasielska. 
– Posiadamy już prawomocne po-
zwolenie na budowę. Mamy przy-
gotowane dokumenty potrzebne 
do złożenia wniosku o dofinanso-
wanie do Narodowego Funduszu 
i przygotowujemy dokumentację 
przetargową do ogłoszenia zadania 
– powiedział. 
Temat ścieżki rowerowej w miejscu 
wąskiego toru jest nadal aktualny, 
choć zatrzymał się kilka miesięcy 
temu w Urzędzie Wojewódzkim. 
Skarbnik Rafał Adamski odpowiedział 
radnemu Markowi Ostaszewskiemu, 
że 50 tys. zł przeznaczone na doku-
mentację nie zostało wykorzystane 
i przejdą jako „wolne środki” na ten 
rok.
Powróci ł  również temat rond 
w Nasielsku. Burmistrz Bogdan Rusz-
kowski, odpowiadając na pytanie 
radnego Grzegorza Arciszewskiego 
oznajmił, że odbywają się w tej spra-
wie liczne spotkania. 
– Dokumentacja na budowę ron-
da w Pniewie została już zawieziona 
do Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Trwają uzgodnienia 
w Ministerstwie Transportu o odstęp-
stwa w kwestii ronda na ulicy Ko-
ściuszki przy DPS, gdyż ulica Krupki 
będzie zbyt blisko ronda. Mam na-
dzieję, że na dniach to odstępstwo 
z Ministerstwa dostaniemy i będzie 
można dokumentację w sprawie 
budowy tego ronda również za-
wieźć do MZDW w Warszawie. Po-
mysł był jeszcze na rondo przy stacji 
paliw „Bliska” – niestety nie ma szans 
na jego powstanie, gdyż sama śred-
nica środka ronda musi wynosić 12 
metrów i nie da rady, aby tam je za-
projektować. Jest za to koncepcja sy-
gnalizacji świetlnej, a to jest też dość 
skomplikowane skrzyżowanie – tłu-
maczył burmistrz.
Na pytanie radnego Henryka Antosi-
ka o dobudowę punktów świetlnych 
odpowiedział Radosław Kasiak.
– Skupiamy się na razie na dobudo-
wie oświetlenia przy ulicy Płońskiej. 
Wkrótce zrobimy rozpoznanie ryn-
ku i sprawdzimy, jakie będą koszty 
wykonania projektu i wartość robót 
przy ulicy Dąbrówki, a wtedy zapad-
nie decyzja o realizacji tego zadania 
– mówił.
Burmistrz udzielił także odpowiedzi 
w temacie wycinki drzew.
– Na zlecenie powiatu dokonano 
wycinki drzew i frezowania ich pni 
przy ulicy Piłsudskiego. Brak jest na 
razie środków na budowę chodnika, 
choć mam świadomość, że jest on 
w bardzo złym stanie – usłyszał od-
powiedź na swoje pytanie radny Mi-
rosław Świderski. 
– Do Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych kieru-
jemy pisma w różnych sprawach, 
między innymi o wycięcie drzew. 
Nie ma jednak na razie odzewu. 
Rzeka Nasielna jest rzeką nieuregu-
lowaną i wiem, że WZMiUW wystąpił 
do Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska o decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, aby 
móc uregulować tę rzekę. Oczywi-
ście wnioskowaliśmy o zabezpiecze-

nie środków na 2017 rok, ale jest to 
procesowane w WZMiUW – odpo-
wiedziała na drugie pytanie radnego 
w imieniu burmistrza Nasielska, Kie-
rownik Wydziału Ochrony Środowi-
ska – Jadwiga Szymańska.
Wolne wnioski
W wolnych wnioskach pojawiły się 
jeszcze drobne uzupełnienia, a także 
wątpliwości co do udzielenia głosu 
przez przewodniczącego w trakcie 
obrad. Przybyli mieszkańcy mieli 
pretensje, że przy dyskusji na temat 
uchwały intencyjnej dotyczącej re-
formy oświatowej nie zapytano ich 
o zdanie. Tymczasem przedstawi-
ciele rodziców i rady pedagogicz-
nej jakoby „przespali” punkt szósty 
posiedzenia rady, czyli „Interpelacje 
i zapytania radnych”, a jak wiadomo 
każda sesja Rady Miejskiej odbywa 
się wg ustalonego porządku. 
– To nasze dzieci będą ofiarami 
uchwały, którą dziś podjęliście – 
skwitowała przedstawicielka Rady 
Rodziców ze Szkoły Podstawowej, 
która nie zgadzała się na zapropono-
wany podział uczniów i przenoszenie 
większości do Szkoły Podstawowej 
nr 1. Wniosła również o przedstawie-
nie przez radnych argumentów, któ-
rymi kierowali się przy głosowaniu. 
Wytknęła brak możliwości wypowie-
dzenia się odpowiednim momencie.
Temat spuentował radny Rafał Dłu-
towski. 
– Chodziłem do szkoły w Krzycz-
kach, gdzie w klasie było nas 7 osób. 
Następnie od IV klasy musieliśmy 
przejść do Szkoły Podstawowej nr 1 
i trzeba było dojeżdżać autobusem, 
a także wtopić się w nową nasielską 
klasę. Natomiast teraz robi się wiel-
ki szum, jeśli przenosi się całe klasy 
z jednej szkoły do drugiej, które dzieli 
odległość kilkuset metrów. Poza tym 
to my musimy dostosować się do re-
formy, a nie reforma do nas – mówił.
Pojawił się także temat podjętej 
w tym samym dniu przez Radę Po-
wiatu uchwały o przeniesieniu Li-
ceum Ogólnokształcącego im. J. 
Iwaszkiewicza do Zespołu Szkół przy 
ulicy Lipowej. Relację z przebiegu 
obrad przedstawiła radna powiato-
wa Renata Włodarska, podkreślając, 
że decyzja została podjęta bez prze-
prowadzenia konsultacji z rodzicami, 
radą pedagogiczną, a także bez zasię-
gnięcia opinii w Ministerstwie Oświa-
ty, czy Kuratorium.
– My jako radni powiatowi nie do-
staliśmy żadnych analiz i wykazów 
na ten temat – twierdziła radna.
Burmistrz Nasielska dodał do tego 
informację, że spotkał się wcześniej 
z radnymi powiatowymi oraz panią 
starostą, Magdaleną Biernacką i za-
proponował alternatywne rozwiąza-
nie, aby wstrzymać się jeszcze z tymi 
decyzjami o co najmniej dwa lata, 
jednak jego propozycja nie zyskała 
poparcia.
Tuż przed końcem obrad głos zabra-
ła Elżbieta Wróblewska, która przy-
bliżyła inicjatywy – między innymi 
budowę „Altany Zrozumienia”, po-
informowała o złożeniu wniosku 
o dofinansowanie na ścieżkę dydak-
tyczną, a także zaprosiła na warsztaty 
integracyjne.

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA
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Zajęcia SI – moda czy odpowiedź  
na współczesne problemy dzieci?
Coraz częściej czy to za pośrednictwem mediów, czy też pośród znajomych, rodziny, w szkołach 
słyszy się o „zajęciach SI”, w których uczestniczą dzieci. Czym tak naprawdę jest terapia integra-
cji sensorycznej? Tym bardziej, iż jest to jedna z najnowszych metod terapeutycznych w Polsce, 
która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Rodzi się też pytanie, jaki jest powód tego, że wspo-
mniane zajęcia zdobywają coraz większą grupę odbiorców? Na te i na kilka dodatkowych pytań 
postara się udzielić odpowiedzi magister pedagogiki specjalnej, terapeuta Integracji Sensorycz-
nej – Monika Osińska. 

w ciąży czy choćby przyjmowane 
w trakcie ciąży leki. Sam rodzaj po-
rodu ma duże znaczenie, to znaczy, 
czy jest to poród naturalny, czy po-
przez cesarskie cięcie, rolę odgry-
wa też czas porodu. Ważne jest, czy 
dziecko przyjmowało dużą ilość 
antybiotyków, leków sterydowych. 
Istotne jest, aby zapewnić malu-
chom odpowiednią ilość ruchu. 
Bardzo duża ilość dzieci, która tra-
fia na terapie, od najmłodszych lat 
zamiast biegać na świeżym po-
wietrzu, siedzi przed telewizorem 
i komputerem, a także telefonem 

komórkow ym. 
Nadopiekuńczy 
rodzice nie po-
zwalają chodzić 
dzieciom na bo-
saka po podło-
dze, piasku czy 
trawie. Nie bawią 
się z nimi brudzą-
cymi artykuła-
mi plastycznymi 
takimi jak farby, 
plastelina, mode-
lina. Nie pozwa-
lają też pomagać 

w prostych czynnościach domo-
wych, takich jak ugniatanie ciasta, 
noszenie drobnych zakupów. Po-
siłki mają zblendowane bądź po-
krojone na bardzo małe części, 
przez co mają zabraną możliwość 
gryzienia. Kiedyś bawiło się na 
trzepaku, biegało z kolegami i gra-
ło się w piłkę. Teraz dzieci spędzają 
więcej czasu w wirtualnym świecie. 
A gdy okazuje się, że z dzieckiem 
dzieje się coś nieprawidłowego, 
jest już zazwyczaj za późno na do-
mową pomoc i rodzice płacą duże 
pieniądze za terapię, która jest tak 
naprawdę czymś, co dziecko po-
winno mieć zapewnione ze strony 
rodziców od najmłodszych lat.   
Jakie zachowania dzieci mogą 
wskazywać na zaburzenia SI?
Przede wszystkim niskie napięcie 
mięśniowe, nadmierna męczliwość, 
lęk przed oderwaniem stóp od zie-

Co to jest integracja sen-
soryczna i jakie były jej 
początki?
Metoda ta opiera się na funk-
c j o n o w a n i u  t r z e c h  n a j -
wcześniej rozwijających się 
systemów zmysłowych, tj . 
systemu dotykowego, sys-
te m u  c z u c i a  g ł ę b o k i e go 
(priopriocepcja, czyli czu-
cie pracy mięśni) oraz układu 
przedsionkowego (ruchowe-
go). Te właśnie bazowe ukła-
dy mają ogromny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie 
pozostałych zmysłów, czyli 
słuchowego i wzrokowego. 
Nasz mózg już od najmłod-
szych lat, nawet gdy dziec-
ko jest w łonie matki, odbiera, 
segreguje i przetwarza bodź-
ce zmysłowe docierające z oto-
czenia do naszego ciała. Podczas 
wykonywania różnych czynno-
ści nasze zmysły współdziałają ze 
sobą i to właśnie stanowi podstawę 
ich integracji. Jeżeli nastąpi zakłó-
cenie w przetwarzaniu informacji 
z naszego ciała do mózgu, wów-
czas zaczynają powstawać róż-
ne odstępstwa od prawidłowego 
funkcjonowania. Nierówne tempo 
rozwoju poszczególnych umiejęt-
ności może wskazywać na obni-
żony proces integracji zmysłowej. 

Nadmienię, że metodę SI w latach 
60 ubiegłego wieku stworzyła Jean 
Ayres. Była ona amerykańską psy-
cholog, pedagogiem specjalnym 
i terapeutą zajęciowym. 
Dla kogo przeznaczona jest 
terapia SI?
Terapia jest przeznaczona dla dzie-
ci z opóźnionym rozwojem psy-
choruchowym, uszkodzeniem 
ośrodkowego układu nerwowego, 
trudnościami w nauce, wzmożoną 
aktywnością ruchową. Jest to tak-
że metoda wspomagająca pracę 
z dziećmi z autyzmem. 
Skąd biorą się zaburzenia, nad 
którymi pracuje się podczas tera-
pii? Jak można im zapobiegać?
U dziecka już w okresie prena-
talnym mogą zacząć rozwijać się 
nieprawidłowości w odpowiednim 
przetwarzaniu bodźców. Wpły-
wa na to m.in. leżący tryb kobiety 

mi bądź niechęć do ruszania się po 
nierównym terenie. Poza tym cho-
roba lokomocyjna, kłopoty z rów-
nowagą, drażliwość, nadmierny 
niepokój, nadruchliwość, problemy 
z koncentracją, nadmierne upodo-
banie do zabaw wymagających 
obracania, skakania, ściskania lub 
wręcz unikania takich doznań. Nie-
chęć do niektórych faktur ubrań, 
konsystencji pokarmów, czyn-
ności pielęgnacyjnych, problemy 
z naśladownictwem, odruchy wy-
miotne na żywność lub zapach. 
Niereagowanie na uderzenie się 
lub wręcz nadmierne reakcje. War-
to wspomnieć, że dopiero wystę-
powanie kilku zachowań z powyżej 
wymienionych może wskazywać, 
że dziecko ma zaburzenia z zakresu 
integracji sensorycznej, a nie wy-
łącznie jedno z nich.  
Na czym polega diagnoza proce-
sów integracji sensorycznej?
Diagnoza opiera się na kilku spo-
tkaniach z rodzicami i z dzieckiem. 
P ierwsze spotkanie jest opar-
te głównie na wywiadzie z rodzi-
cem na temat przebiegu ciąży, 
całościowym rozwoju dziecka 
i problemach, które opiekuno-
wie dostrzegają. Kolejne spotkanie 
opiera się na obserwacji i na wy-
konywaniu rożnych testów przez 
dziecko. Następnie terapeuta przy-
gotowuje pełną diagnozę z zalece-
niami, którą omawia szczegółowo 
z rodzicami. Jeżeli dziecko kwali-
fikuje się do terapii, przygotowy-
wany jest dla niego indywidualny 
program terapeutyczny uwzględ-
niający systemy zaburzone.
Na czym polega terapia integra-
cji sensorycznej?
Terapia integracji sensorycznej od-
bierana jest przez dziecko jako za-
bawa, w której terapeuta przemyca 
odpowiednią ilość bodźców, które 
mają na celu doprowadzenie na-
szego mózgu do odpowiedniego 
funkcjonowania. 
Dziękuję za rozmowę.

JG

Sala przygotowana do zajęć SI w szkole w Dębinkach

Z PRZEDSZKOLA

Karnawałowy bal  
z Calineczką 
Karnawał to okres, w którym nie może zabraknąć zabaw tanecznych. W czwar-
tek 9 lutego wielki bal karnawałowy odbył się w nowym budynku Samorzą-
dowego Przedszkola w jego największej sali, która pomieściła niemal wszystkie 
dzieci chodzące do żłobka i przedszkola.
Zanim rozpoczął się bal, najmłodsi obejrzeli spektakl „Calineczka” przygotowany 
przez rodziców. W przedstawieniu udział wzięli: Dorota Górecka – Calineczka, 
Sylwia Dobrzyńska – Kobieta, Ilona Karwacz – Wróżka, Anna Mandykowska 
– Ropucha, Robert Liberadzki – Ropuch, Karolina Tracz – Rybka, Monika So-
kołowska – Motyl, Edyta Kurpiewska – Jaskółka, Paweł Gebert – Kret, Artur 
Maliszewski – Chrząszcz, Michał Kowalski – Elf, Małgorzata Wojciechowska – 

Narrator. Za opracowanie, przygotowanie i dekoracje odpowiadały Agata Wod-
niak i Małgorzata Wojciechowska. Dzieci z największą uwagą oglądały występ, 
który zakończył się wspólnym korowodem i wielkimi owacjami najmłodszych. 
W ten sposób dzieci przejęły parkiet i rozpoczęła się wspólna taneczna zabawa.
Na balu pojawiły się księżniczki, spidermani, supermani, batmani, policjanci, 
wróżki i wiele innych, budzących sympatię postaci z bajek. Wodzirejem impre-
zy była opiekunka Lena Osińska, która prowadziła zabawy taneczne i konkursy. 
Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku w postaci faworków. Dzieci były za-
chwycone, a uśmiech nie schodził im z twarzy – wszak dla wielu był to pierwszy 
w życiu bal maskowy. Następny taki event przedszkolny dopiero za rok.

Michał B.

Wymysły Malitki
Patrycja Malitka jest mieszkanką miej-
scowości Wymysł y w gm. Pomie-
chówek. Uwielbia majsterkowanie. 
W wolnym czasie wierci, klei, wbija 
gwoździe. A wszystko w ramach DIY 
(do it yourself), czyli „Zrób to sam”. Jej 
realizacje i pomysły znajdziemy na blo-
gu Wymysły Malitki. Tam zamieszcza 
projekty i pokazuje, co można wyko-
nać samodzielnie w domowym zaciszu. 
Lada dzień ukaże się jej książka. Znaj-
dziemy w niej mnóstwo inspiracji oraz 
instrukcje wykonania przedmiotów 
krok po kroku. 
Skąd pomysł na książkę? 
Książka to spełnienie jednego z moich największych marzeń. Pomysł na jej 
powstanie dojrzewał w mojej głowie od momentu, kiedy stworzony prze-
ze mnie blog Wymysły Malitki zaczęło obserwować coraz więcej osób. 
Skąd czerpie Pani inspiracje do tworzenia swoich projektów?
Z otaczającego mnie świata. Najważniejszym miejscem jest nasz dom, bo 
prawie wszystko, co w nim stoi, stworzyliśmy sami od podstaw: od składa-
nia mebli, malowania ścian po wszelkie dodatki. Uwielbiam oglądać pro-
gramy Doroty Szelągowskiej, która jest moją ogromną inspiracją, cenię ją 
za to, jak potrafi zarażać swoją kreatywnością innych.
Do kogo adresowana będzie książka?
Do każdego – niezależnie od wieku, umiejętności – każdy może wybrać 
coś dla siebie. Być może dzięki książce kilka osób „złapie bakcyla” maj-
sterkowania i rozwinie swoje umiejętności.
Gdzie będzie można ją kupić, w jakiej cenie i od kiedy?
Książkę pt. „Wymysły Malitki” będzie można zamówić w przedsprzedaży 
od marca. Będzie również dostępna w księgarniach i zaprzyjaźnionych 
sklepach internetowych belle-amelie.pl, farbakredowa.pl, sklep.smietan-
kowydom.pl.
Po więcej informacji na temat mojej książki zapraszam serdecznie na mo-
jego bloga www.wymysly-malitki.pl
Na pierwszych zamawiających będzie czekała niespodzianka.

(red.)
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Placówka z perspektywą. 
Tak o nas mówią rodzice dzieci, 
które do nas uczęszczają. Nie tylko 
uczymy, ale także wychowujemy. 
Idziemy do przodu. Staramy się 
uparcie brnąć przez około syste-
mowe przeszkody, aby sprostać 
Państwa oczekiwaniom. 
Reforma oświatowa pokazuje nam 
słabość pewnych systemów, gdzie 
żadne rozwiązanie nie jest do koń-
ca satysfakcjonujące, gdzie każde 
z nich ma słabą, krzywdzącą kogoś 
stronę. W odpowiedzi na to chce-
my Państwa zapewnić, że wybiera-
jąc naszą placówkę damy Waszym 
dzieciom to, co najlepsze, przede 
wszystkim – dajemy wybór. 
Szkoła „Pod Fiołkami” powstała 
w 2015 roku. Od początku wyróż-
nialiśmy się podejściem do wielu 
spraw. Sam budynek, jak to bu-
dynek – nowy, zatem przestron-
ny, przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, no-
wocześnie urządzony, otoczony 
pięknym terenem z potencjałem, 
z boiskiem, wyposażony w naj-
lepsze i nowe pomoce, które cią-
gle dokupujemy. Budynek jednak 
to nie wszystko. Jesteśmy szkołą 
z sercem, które stanowi nasza ka-

dra. Odpowiednie kwalifika-
cje – to oczywiste, a przy tym 
predyspozycje, odpowie-
dzialność, charyzma, talent 
i ogromne oddanie dzieciom. 
Nasze atuty to: bogato wypo-
sażone sale, dobre zaplecze 
językowe, sportowe, szeroka 
gama zajęć dodatkowych (ta-
niec, karate, szachy, wyciecz-
ki,  spotkania z ciekawymi 
ludźmi, basen w ramach w-f, 
jazda konna). Mamy mnóstwo 
planów i energii na wprowa-
dzanie kolejnych pomysłów 
w życie.
W tej chwili realizujemy pro-
gram klas I-III, w przyszłym 
roku zatem będziemy mieli IV 
klasę, natomiast na pytania ro-
dziców: „Czy jest Pani gotowa 
stworzyć VI, czy VII klasę już, 
teraz?” odpowiadam: „Tak, je-
stem gotowa. Jestem gotowa 
przyjąć i co więcej – zapew-
nić im najlepszych nauczycieli, 
najlepsze klasopracownie, wyso-
ki poziom nauczania”. Jestem jako 
dyrektor gotowa podjąć wyzwa-
nie podniesienia tych niekorzyst-

nych dla wielu uczniów aspektów 
reformy.
Jestem przekonana, że dokonamy 
wielkiego dzieła, a pierwsi absol-
wenci mojej szkoły będą ludźmi 
nie tylko z ogromną wiedzą, którą 

będą potrafili wykorzystać, będą 
ludźmi pewnymi siebie, robiący-
mi to, co kochają. Wierzę w to ja, 
moja kadra oraz rodzice, którzy 
już nam zaufali, zapisując do nas 
swoje dzieci. Już teraz widzimy 
w każdym odrębność. Skupiamy 
się na tym, w czym nasi ucznio-
wie są dobrzy, szlifujemy ich jak 
diamenty. Mamy już kilka takich 
perełek (sportowych, wokalnych, 
plastycznych) i będziemy dumnie 
„wyciągać je” na powierzchnię.

I tak jest, uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” 
osiągają ogólnie dobre wyniki, są 
bystrzy, inteligentni, mają dostoso-
wane programy nauczania, a dzięki 
odpowiedniemu motywowaniu są 
w stanie przekraczać swoje granice.  
Zapraszam Państwa na spotkanie, 
zapraszam Wasze dzieci. Przeko-
najcie się, że warto zainwestować 
w przyszłość Waszych pociech.

Elżbieta Fijalska

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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Kino NIWA ZAPRASZA
24–26 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. 

24–26 lutego godz. 17.00

Assassin’s Creed 3D  
(z napisami)

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... 

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 gniewem i zazdrością jego byłej uległej. 

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, 
młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka 
Jeżozwierzyca. 

1–5 marca godz. 17.00

Wielki mur (z napisami)
Fantasy, przygodowy; Chiny, USA; Czas trwania: 1 godz. 
43 min.
Elitarna jednostka do spraw specjalnych pró-
buje uczynić z jednej z najbardziej ikonicznych 
budowli świata – Wielkiego Muru Chińskiego 
– ostatni bastion dla ludzkości. W obsadzie: 
Matt Damon, Willem Dafoe, Pedro Pascal oraz 
wielkie gwiazdy kina chińskiego – Lin Genxin 
i Zheng Kai.

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 oczeki-
waniu na szansę pracuje jako kelnerka. 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? 

8–12 marca godz. 15.00

WIPLALA
Familijny, przygodowy; Holandia; Czas trwania: 1 godz. 
33 min.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03. – 19.04.
W pracy i w życiu osobistym trzeba będzie 
dać z siebie więcej niż zazwyczaj. Bardzo 
przydatne okażą się Twoje zdolności orga-
nizacyjne.  Mogą paść propozycje, z któ-
rych skorzystasz dopiero za parę miesięcy. 

Byk 20.04.-20.05.
W życiu zawodowym będą się liczyć do-
bre pomysły i przedsiębiorczość. Będziesz 
mieć duże możliwości powiększenia zaso-
bów finansowych. Decyzje dotyczące życia 
prywatnego zapadną już wkrótce i będziesz 
mógł wreszcie odpocząć.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Będziesz mieć szczęście do interesów je-
śli nie pogardzisz ofertą dodatkowej pracy, 
przybędzie Ci gotówki. Możesz też dokonać 
istotnych zmian w życiu osobistym. 

Rak 22.06.-22.07.
Pora wykazać się większą aktywnością 
i postępować bardziej zdecydowanie. Zor-
ganizuj sobie czas tak, by niczego nie zanie-
dbywać, także w domu. 

Lew 23.07.-22.08.
W najbliższych dnia dla Ciebie przede wszyst-
kim liczyć się będzie stabilizacja i pewność 
w sprawach finansowych. Postawisz na spraw-
dzone przedsięwzięcia. W uczuciach postaraj 
się narzucić sobie odrobinę dyscypliny.

Panna 23.08.-22.09.
Zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym 
będzie panować kapryśna aura. Będziesz się 
czuć rozdrażniony i łatwo będzie z Tobą o kło-
poty i nieporozumienia. Unikaj wszelkich eks-
perymentów.

Waga 23.09.-22.10.
Na brak energii i zapału do pracy, mimo na-
wału obowiązków nie będziesz narzekać. 
Czeka Cię zawodowa satysfakcja. Trud się 
opłaci. W życiu osobistym samotne Wagi 
będą w centrum zainteresowania. 

Skorpion 23.10.-21.11.
Będziesz stanowczy i jasno wyrazisz swoje po-
trzeby. Skorzystasz na tym, podnosząc swoją 
pozycję zawodową. Bez problemu dasz so-
bie radę z obowiązkami, choć Twoje stosunki 
z otoczeniem będą dalekie do ideału. 

Strzelec 22.11.-21.12.
W życiu zawodowym nie bądź gapą i korzy-
staj ze wszystkich okazji jakie Ci się przytrafia-
ją. Dla wolnych Strzelców to czas, w którym 
łatwo nawiążecie znajomości i poznacie 
przeznaczoną Wam osobę. 

Koziorożec 22.12. -19.01.
Będziesz teraz w dobrej formie, pokonasz stres 
i bez wysiłku poradzisz sobie w pracy, nauce 
czy interesach. Samotne Koziorożce powinny 
przygotować się na zmiany, ale nie umawiajcie 
się z kimś, kto w ogóle Was nie interesuje. 

Wodnik 20.01.-18.02.
Wreszcie uda Ci się zakończyć jakąś ważna 
sprawę, a życie zawodowe będzie wymagać 
większej aktywności i zaangażowania. Kon-
takty z osobami pracującymi w Twojej bran-
ży okażą się bardzo korzystne finansowo. 

Ryby 19.02.-20.03.
Nadchodzi dobry czas na nadrabianie zale-
głości, wizyty u lekarza lub rozpoczynanie 
nowych przedsięwzięć. Jeśli napotkasz prze-
szkody, nie poddawaj się. 

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

Korepetycje z matematyki. Tanio. 
Tel.798 714 084.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 
529 925.

Do pracy w biurze zatrudnimy oso-
bę ze znajomością obsługi urządzeń 
biurowych oraz języka angielskiego 
lub niemieckiego w stopniu komu-
nikatywnym. Tel. 502 076 226 do 
godz. 16.00.

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 angiel-
skiego. Adres e-mail: rekrutacja@
kam-pol.biz Tel. 784 902 549.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.

Praca tylko na terenie Warszawy. 
Zapewniamy: ubrania robocze, umo-
wę na czas nieokreślony, zaliczki raz 
w tygodniu, terminowe wynagro-
dzenie, premie, dla dobrych brygad 
samochód firmowy. Tel. kom. 509 601 
648; e-mail: parks.bud@gmail.com

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

Podnajmę wyposażony gabinet 
kosmetyczny w salonie fryzjerskim 
NDM. Tel. 691 553 551. 

Podnajmę stanowisko manicurzystce 
NDM. Tel. 691 553 551.   

Zatrudnię manicurzystkę/kosmetycz-
kę NDM. Tel. 691 553 551.

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

Działka budowlana w Płońsku.  
Tel. 516 726 385.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Remonty, wykończenia wnętrz.  
Tel. 667 569 562.

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe. 
Tel. 889 307 122.

Automatyka do bram włoskich 
firm LIFE i ROGER, bramy garażowe 
WIŚNIOWSKI i RYTERNA, domofony 
IMPULS i VIDOS. Tel. 602 274 787.

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
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:
• 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

Kupię obornik w Nasielsku. Tel. 692 
427 426.

Sprzedam owies „Bingo”. Tel. 606 
641 584.

Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce 
nabory wniosków – premia małe go-
spodarstwa – 60 tys. zł, młody rolnik 
– 100 tys. zł, rozpoczęcie działalności 
– 100 tys. zł. Wypełnianie wniosków. 
Tel. 795 931 529.

Firma BUD-MAR MARCIN MYŚLIŃSKI 
przyjmie pracownika z doświadcze-
niem na stanowisko Montera okien, 
drzwi i bram. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt telefoniczny: 509 175 
901 lub kontakt mailowy:budmar3@
vp.pl.

Firma w gminie Winnica poszukuje 
pracowników fizycznych. Tel. 660 
435 294.

Sprzedam mieszkanie M3 w centrum 
Nasielska, nowe budownictwo, niski 
czynsz, w pełni umeblowane i wypo-
sażone. Tel. 733 013 020.

Skup samochodów złomowych.  
Tel. 503 531 687.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

Wynajmę mieszkanie (kuchnia, pokój, 
wc, łazienka). Centralne ogrzewanie. 
Tel. 602 723 096.

Sprzedam dąb. Tel. 512 504 755.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Przyjmę tynkarza (tynki gipsowe) 
i pomocników budowlanych, 15 zł/h. 
Tel. 513 556 808.

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 
na ul. Płońskiej w Nasielsku. Tel. 504 
557 414 – dzwonić po godz. 17.00

OGŁOSZENIA  
DROBNE

PIELGRZYMKA 
MALTA 8 dni

Śladami św. Pawła Apostoła
Mellieha – Mdina – Mosta – Rabat – Wyspa Św. Pawła – Valletta – Rejs 
na Wyspę Gozo – Senglea – Cospicua – Vittoriosa – San Anton – Mar-
saxlokk – wypoczynek nad morzem (2 dni) 

Termin: 22.06 – 29.06.2017 
Cena – 3 940,00 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: – przelot liniami rejsowymi na tra-
sie Warszawa – Malta – Warszawa, – na miejscu transport autokarem, 
– 7 noclegów – w hotelu **** – pokoje 2-os. z łazienkami, – wyżywie-
nie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji – napoje do obiadokolacji (woda, soki, 
wino), – kompleksowe ubezpieczenie podróżne, – opieka pilota podró-
żującego z grupą na całej trasie. WAŻNE INFORMACJE: – na realizację 
programu (przewodnik, bilety wstępu, opłata na kościół za rezerwację 
Mszy św.) należy obowiązkowo przeznaczyć około 140 EURO. (wpłata 
u pilota pierwszego dnia); – na wyjazd potrzebny jest dowód osobisty; – 
polecamy zabrać: notatnik i długopis, aparat fotograficzny, lekarstwa we-
dług indywidualnych potrzeb; – walutą na Malcie jest EURO; – pilotom 
nie wolno oprowadzać po muzeach i innych obiektach muzealnych; – 
zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Kartę taką można otrzymać bezpłatnie w wyznaczonych punktach NFZ. 

Zapisy: ks. Tadeusz Jabłoński – Proboszcz Parafii bł. Jerzego Popiełusz-
ki w Nunie Tel. 601 479 302. Wpłaty u ks. Tadeusza Jabłońskiego lub  
na konto: 19 1240 3174 1111 0000 2895 7856 z dopiskiem Malta 2017

Harmonogram wpłat
Przy zapisie zaliczka w wysokości – 1100 zł
II transza w wysokości – 1500 zł – do 01 marca 2017r
Dopłata w wysokości – 1340 zł – do 20 maja 2017r 

Więcej informacji na stronie internetowej www.parafianuna.pl

INFORMACJA 
O PARKOWANIU POJAZDÓW 

PRZED I W TRAKCIE BIEGU 
„TROPEM WILCZYM.  

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
W DNIU 26 LUTEGO 2017 R.

Urząd Miejski w Nasielsku informuje uczestników, 
a także wszystkie osoby towarzyszące uczestnikom biegu „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Nasielsku, iż w związku 
z ułożeniem chodnika na ulicy Polnej nie będzie możliwe parkowanie 
pojazdów na tej ulicy wzdłuż Hali Sportowej. Jedocześnie prosimy, aby 
nie pozostawiać pojazdów zaparkowanych na ulicach stanowiących trasę 
biegu, tj. na ulicach: Szkolnej, Staszica, Polnej, Władysława Broniewskie-
go, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Księcia Józefa Poniatowskiego. 

Zapraszamy do korzystania z parkingu przy ul. Rynek oraz na miejscach 
parkingowych na nowo powstałej ulicy łączącej ul. Tadeusza Kościuszki 
z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (przedłużenie ul. Polnej).

UWAGA!
UTRUDNIENIA W RUCHU 

W DNIU 26 LUTEGO 2017 R.
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w związku z organizowanym 
w dniu 26 lutego 2017 roku (niedziela) w Nasielsku biegiem pn. „Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, wystąpią w tym dniu 
utrudnienia w ruchu w godz. 13.30-14.50. 
Utrudnienia wystąpią na ulicach, którymi wytyczona została trasa bie-
gu, tj.:
• Staszica, Szkolnej i Polnej (dookoła Publicznego Gimnazjum  
Nr 1 w Nasielsku), 
• Polnej (do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego), Włady-
sława Broniewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księcia Józefa 
Poniatowskiego, oraz na ulicach do nich dochodzących. 
Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierują-
cych ruchem.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Szanowni Państwo, 
1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. 
Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kon-
troli skarbowej. 
Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych interesariuszy – po-
datników i przedsiębiorców. Uznaliśmy, że połączenie tych trzech ad-
ministracji pozwoli na lepsze wykorzystanie ich możliwości przynosząc 
korzyści, zarówno z punktu widzenia podatników, jak również naszego 
budżetu. 
Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy otrzymają 
przyjazną interpretację przepisów, a do kontaktu z urzędem skarbowym będą zobowiązani tylko w niezbęd-
nych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.

Wdrażając Krajową Administrację Skarbową szczególnie dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych po-
datników. Bez zmian pozostaną:
 – Urzędy Skarbowe ich siedziby oraz zasięg terytorialny
 – Numery rachunków bankowych
 – Zasady rozliczania podatków PIT, CIT, od spadku i darowizn i od czynności cywilno-prawnych
 – Obsługa w wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych
 – Numery telefonów infolinii podatkowej i celnej.

Więcej informacji na www.kas.gov.pl, tel. 801 055 055, 22 330 03 30

        Marian Banaś
        Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Burmistrz Nasielska informuje, że zgodnie z wyrokiem Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 
2016 roku, sygn. akt IV SA/Wa 2322/16, Uchwała Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr XLVI/330/10 w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Nasielsk z dniem 6 luty 2017 r. przestaje obowiązywać.
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Wyniki turnieju „czwartego”, 03.02.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   83 pkt (57,64%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  82 pkt (56,94%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  80 pkt (55,56%)
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  79 pkt (54,86%)
5. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś  76 pkt (52,78%)
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra   73 pkt (50,69%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 66 pkt (45,83%)
8. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  56 pkt (38,89%)
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  53 pkt (36,81%)

Wyniki turnieju „piątego”, 10.02.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   88 pkt (61,11%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  79 pkt (54,86%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  77 pkt (53,47%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   77 pkt (53,47%)
5. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski   74 pkt (51,39%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 68 pkt (47,22%)
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  68 pkt (47,22%)
8. Jacek Jeżółkowski – Józef Dobrowolski  61 pkt (42,36%)
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  56 pkt (38,89%)
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Piotr Kowalski     38 pkt
 Grzegorz Nowiński    38 pkt
3-4. Stanisław Sotowicz    30 pkt
 Paweł Wróblewski     30 pkt
5-6. Mariusz Figurski     29 pkt
 Robert Truszkowski    29 pkt
7-8. Janusz Muzal     28 pkt
 Janusz Wydra     28 pkt
9-10. Waldemar Gnatkowski    26 pkt
 Krzysztof Michnowski    26 pkt

PK

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Mszczonowianka górą!
Mszczonowianka Mszczonów 
oka za ła  s ię  naj lep sza w g ro -
nie 6 drużyn z rocznika 2003, 
któ re  w  n i e d z i e l ę  19  l u te go 
2017 roku zagrał y w Nasielsku 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Radnego Rady Miejskiej 
w Nasielsku – pana Dariusza Kor-
dowskiego. Turniej zorganizował 
w ramach zimowo-wiosennego 
cyklu turniejów halowych Prezes 
Zarządu MLKS „Żbik” Nasielsk – 
pan Marek Prusinowski.
W turnieju zagrał y następujące 
drużyny: Goliat Leoncin, MKS Ma-
zovia Ciechanów, Mewa Krubin, 
Mszczonowianka Mszczonów oraz 
dwie drużyny Żbika Nasielsk. Gra-
no systemem „każdy z każdym”. 
W przypadku miejsc II i IV decy-
dował wynik bezpośredniego po-

Tabela końcowa
Miejsce Drużyna Punkty Bramki
I Mszczonowianka Mszczonów 15 15-3
II Goliat Leoncin 12 11-4
III Mewa Krubin 6 4-5
IV Żbik I Nasielsk 6 8-7
V MKS Mazovia Ciechanów 3 2-10
VI Żbik II Nasielsk 0 2-15

jedynku, w którym 
górą byli zawodnicy 
Mewy Krubin.
P o  z a k o ń c z e n i u 
meczów trzy naj-
l e p s z e  d r u ż y n y 
otrzymał y od Da-
riusza Kordowskie-
go – radnego Rady 
Miejskiej w Nasielsku 
p a m i ą t ko we  d y -
p lomy i  puchar y, 
zwycięzcy również 
komplet koszulek. Wyróżnienia 
indywidualne otrzymali natomiast: 
Król Strzelców – Jakub Przybył 
(Mszczonowianka Mszczonów) – 
zdobywca 7 bramek,
Najlepszy Bramkarz – Jakub Szcze-
paniak (Goliat Leoncin),

Najlepszy Zawodnik – Dominik 
Grabowski (Mewa Krubin).
Jakub Przybył (Król Strzelców Tur-
nieju) wygrał również rozgrywany 
w trakcie turnieju konkurs spraw-
ności piłkarskiej „TURBOKOZAK” 
– zaliczył m.in. 395 podbić piłki 
obiema nogami w trakcie żon-
glerki!
Marek Prusinowski, Prezes Zarządu 
MLKS „Żbik” Nasielsk składa ser-
deczne podziękowania panu Dariu-
szowi Kordowskiemu – radnemu 
Rady Miejskiej w Nasielsku za obję-
cie patronatu nad turniejem i ufun-
dowanie nagród oraz obsłudze Hali 
Sportowej w Nasielsku za pomoc 
w sprawnej organizacji turnieju.

MM

Żbik na podium
Zwycięstwem drugiej drużyny Pega-
za Drobin zakończył się Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Skarbnika 
Nasielska – pana Rafała Adamskiego. 
O włos od wygranej była ekipa na-
szego Żbika, która nieznacznie prze-
grała w meczu finałowym.
Turniej, który odbył się w niedzielę 12 
lutego w Hali Sportowej w Nasielsku, 
to kolejny z cyklu turniejów halo-
wych organizowanych przez Prezesa 
Zarządu MLKS „Żbik” Nasielsk – pana 
Marka Prusinowskiego, przeznaczo-
ny dla zawodników rocznika 2001.
Do turnieju przystąpiło 12 dru-
żyn: Pegaz Drobin (2 drużyny), Żak 
Szreńsk, Wicher Kobyłka, Narew 
Ostrołęka, Mszczonowianka Mszczo-
nów (2 drużyny), Błonianka Błonie (2 
drużyny), ŁKS Łochów (2 drużyny) 
oraz prowadzona przez trenera Łu-
kasza Gołębiewskiego ekipa Żbika 
Nasielsk. 
Po przeprowadzonym losowaniu ry-
walizacja odbywała się w dwóch gru-
pach po 6 drużyn. Mecze trwały po 
10 minut.
GRUPA A tabela

Drużyna Punkty Bramki

I Pegaz Drobin I 13 16-2
II Mszczonowianka II 10 9-9
III Błonianka Błonie II 5 4-5
IV ŁKS Łochów I 5 4-7
V Żak Szreńsk 4 5-9
VI Wicher Kobyłka 4 4-9

GRUPA B tabela

Drużyna Punkty Bramki
I Pegaz Drobin II 11 11-3
II Żbik Nasielsk 10 12-6
III Narew Ostrołęka 9 6-4
IV Błonianka Błonie I 4 5-10
V ŁKS Łochów II 4 4-9
VI Mszczonowianka I 3 7-13

Następnie po dwie najlepsze dru-
żyny rozegrały mecze półf ina-
łowe. W pierwszym spotkaniu 
Pegaz Drobin I – Żbik Nasielsk po 
10 minutach był remis 2:2, dlate-
go potrzebne były rzuty karne, 
które lepiej egzekwowali nasielsz-
czanie (2:1) i to oni zapewnili sobie 
awans do finału. 
W drugim półf inale Mszczono-
wianka II – Pegaz Drobin II padł 
identyczny wynik (2:2 w regula-
minowym czasie i 1:2 w rzutach 
karnych), a z awansu do f inału 
cieszyli się zawodnicy z Drobina. 
Mecz o III miejsce rozegrany po-
między przegranymi z półf ina-
łów również dostarczył emocji 
– znów 2:2 po 10 minutach gry, 
ale tym razem w rzutach karnych 
skuteczniejsi byli gracze drugiej 
drużyny Pegaza Drobin. 
W meczu finałowym jako pierw-
si bramkę strzeli l i  nasielszcza-
nie (najskuteczniejszy zawodnik 
– Mateusz Żochowski), ale za-
wodnicy z Drobina momental-
nie wyrównali na 1:1, a niedługo 
potem po ładnej akcji wyszli na 
prowadzenie 2:1, które – pomi-
mo sytuacji bramkowych dla obu 

stron – bezpiecznie utrzymali już 
do końca meczu.
Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce – Pegaz Drobin II
II miejsce – Żbik Nasielsk 
III miejsce – Pegaz Drobin I
IV miejsce – Mszczonowianka II
Na zakończenie turnieju czte-
ry najlepsze drużyny otrzymały 
z rąk Skarbnika Nasielska – pana 
Rafała Adamskiego oraz Prezesa 
Zarządu MLKS „Żbik” Nasielsk – 
pana Marka Prusinowskiego pa-
miątkowe puchary i dyplomy, 
a zwycięska drużyna – komplet 
koszulek piłkarskich. Przyznane 
zostały również wyróżnienia in-
dywidualne: 
Król Strzelców – Mateusz Żo-
chowski (Żbik Nasielsk) – zdobył 
14 bramek,
Najlepszy Bramkarz – Mikołaj Ba-
nasiewicz (Mszczonowianka II),
Najlepszy Zawodnik – Mateusz 
Jakubowski (Pegaz Drobin II).
Nagrodą uhonorowano także zwy-
cięzcę konkursu sprawności piłkar-
skiej „TURBOKOZAK”, którym został 
Daniel Ślesiński (Wicher Kobyłka).
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