
R E K L A M A

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Szanowni Państwo,
Jak co roku uruchomiliśmy specjalną zakładkę „PRZEKAŻ 1%” na naszej 
stronie internetowej www.nasielsk.pl 

Znajdziecie tu Państwo ogłoszenia mieszkańców gminy Nasielsk, którzy 
potrzebują naszej pomocy. Przekażmy 1% swego podatku na szczytny 
cel, wyciągnijmy pomocną dłoń i bądźmy bogatsi o dobre serce! Po-
móżmy ludziom, którzy są najbliżej nas.

Wszystkie prośby mieszkańców znajdą Państwo na www.nasielsk.pl 
w zakładce „Przekaż 1%”.

Wydział Organizacji i Promocji

Z MIASTA

Ulice w błocie 
 – Mamy problem, żeby wyjechać z naszych posesji, po prostu toniemy 
w błocie. Nawożenie na nasze osiedlowe drogi tłucznia nic nie daje, bo 
szybko „znika” i znowu robi się błoto. Kiedy przychodzi odwilż, to i przejść, 
i przejechać trudno – mówi mieszkanka ulicy Grabowej. 

Zła nawierzchnia kilku dróg osiedlowych: Grabowej, Jaworowej, Gajowej, 
Cisowej, Sosnowej, Ogrodowej i części Leśnej, to skutek zakończonej kilka 
tygodni temu budowy kanalizacji. Inwestycji bardzo potrzebnej, ale z uwa-
gi na termin jej wykonania bardzo utrudniającej życie mieszkańcom, któ-
rzy interweniowali w tej sprawie u burmistrza Nasielska. 

 – Wiem, jak wygląda sy-
tuacja drogowa w mie-
ście, znam stan tych ulic. 
W poniedzi a ł ek,  24 
stycznia br., spotkałem 
się z przedstawicielami 
mieszkańców. Zapewni-
łem ich, że będziemy sys-
tematycznie poprawiać 
nawierzchnię ulic w ra-
mach bieżącego utrzy-
mania dróg. Niebawem 
zostanie przygotowywana dokumentacja projektowa na dwie ulice: Ogrodową 
(do torów) i J. Rostkowskiej, będziemy szukać środków na ich budowę – mówi 
burmistrz B. Ruszkowski. 

(r.) 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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 „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. 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. 23 693–17–13

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciw COVID-19. Z transpor-
tu mogą skorzystać osoby starsze, z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, mające poważne problemy z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień. 

Osoby, które kwalifikują się do zapewnienia bezpłatnego transportu, za-
praszamy do kontaktu tel. 23 69 33 121, pod który można telefonować 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu ko-
nieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przychodni 
w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 1 lub 510 648 690! 

Ponadto informujemy, iż prośby o transport należy zgłaszać na dzień 
przed zaplanowanym szczepieniem, a w przypadku osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich – dwa dni wcześniej!

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Wydział Administracji i Nadzoru

Z UM

Poradnictwo obywatelskie
Informujemy, że punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
w tym mediacji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, działać będzie zgodnie 
z poniższym harmonogramem: 
• poniedziałek 13.00-17.00, 
• wtorek 12.00-16.00 
• środa 12.00-16.00, 
tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl 
• czwartek 12.00-16.00,
• piątek 11.00-15.00, 
tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Usługi pomocy prawnej realizowane przez Powiat Nowodworski w cza-
sie obowiązywania stanu epidemii odbywają się za pomocą środków po-
rozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach 
pracy punktów.

Z PUP

Nabór na dotację 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim od 1 stycznia 2022r. do 15 kwietnia 2022r. ogłasza nabór wnio-
sków o przyznanie jednorazowej dotacji w wysokości do 5.000,00 zł. 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lu-
tego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego po-
szkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) 
na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. 
zm.).

Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, 
o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 
2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działal-
ności, kodami zgodnymi z:

1. Kod PKD 56.30.Z  - Przygotowywanie i podawanie napojów.

2. Kod PKD 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, 
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji or-
ganizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni.

3. Kod PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów po-
datkowych uzyskany w  grudniu 2021 r. był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesią-
cu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub 
listopadzie 2021 r.

- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku 
o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości 
przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” ozna-
czonej określonym kodem PKD.

Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych 
zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To 
oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli 
zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie 
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej dzia-
łalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elek-
tronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pra-
cy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy 
i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można:  tel.: 530 865 166 (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00 ), e-mail: tarcza@ndm.
praca.gov.pl

(r) za: www.ndm.praca.gov.pl

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Składanie zgłoszeń  
o przyznanie medali  
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzyma-
niem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli 
poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par 
małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia Po-
życia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż mał-
żeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość 
długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze 
dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie me-
dali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Pre-
zydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 lutego 2022 r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. nr 213. Informacja pod numerem 
tel.: 23 6933112

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Nabór wniosków
Nabór wniosków na do-
tacje celowe ze środków 
budżetu Gminy Nasielsk 
na przedsięwzięcia służące 
ochronie powietrza na te-
renie Gminy Nasielsk.

Od 1 lutego br. rusza nabór 
wniosków na dotacje ce-
lowe ze środków budżetu 
Gminy Nasielsk na przed-
sięwzięcia służące ochro-
nie powietrza na terenie 
Gminy Nasielsk.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 
XXVII/266/21 RADY MIEJ-
SKIEJ W NASIELSKU z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk 
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 
2022 roku będzie prowadzony nabór wniosków.

Prosimy dokładnie przeczytać informacje zawarte w linu oraz regulamin naboru:

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/3303/akt.pdf

Zgodnie z ww. uchwałą kolejność udzielenia dotacji jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, przy czym w przypadku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą 
o kolejności udzielenia dotacji jest data wpływu wniosku do urzędu (a nie data jego uzupełnienia).

Prosimy dobrze przemyśleć złożenie wniosku, gdyż np. podłączenie posesji do sieci gazowej wymaga doku-
mentacji, stosownych zezwoleń, nakładów finansowych i nie jest możliwe do szybkiego zrealizowania.

W 2021 roku otrzymaliśmy, z różnych przyczyn (w tym finansowych również), aż 27 rezygnacji. Rozpatrywa-
liśmy kolejne wnioski, ale czasami czas wymiany pozostawał bardzo krótki i bywało, że kolejny wnioskodawca 
również rezygnował.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie poniesione koszty zakupu urządzenia i jego montażu.

Zakup urządzenia może być zrealizowany dopiero po podpisaniu umowy z gminą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 – osobiście – w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,

(w godzinach: poniedziałki w godz. 8-17, wtorek, środa, czwartek 8-16, piątek 8-15)

 – telefonicznie – 23 69 33 077, 23 69 33 108,

 – e-mail: srodowisko@nasielsk.pl
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

OBRADOWAŁA RADA

Sesja na wniosek burmistrza
W środę, 26 stycznia br., podczas 
XXXVIII sesji obradowała nasielska 
Rada Miejska. Odbywała się ona 
na wniosek burmistrza Nasielska. 
Obrady przeprowadzone zostały 
w trybie zdalnym. Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Jerzy Lubieniec-
ki, przedstawił radnym krótki pro-
gram sesji. Nie było do niego uwag 
i został przyjęty jednogłośnie – 13 
głosami „za”. 

Burmistrz Bogdan Ruszkowski 
omówił pierwszy projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Wyjaśnił, że została 
już podpisana umowa z wojewodą 
o dofinansowaniu, rozstrzygnięto 
też przetarg dotyczący transportu, 
jednak, żeby można było podpisać 
umowę z przewoźnikiem, koniecz-
ne jest podjęcie trzech uchwał. 
W procedowanej tej uchwale do-
tyczącej umowy zawarte są trasy. 

Radny Marcin Szarszewski chciał 
wiedzieć, czy mieszkańcy korzy-
stający z usług transportowych 
będą płacić za bilety, czy to jest 

bezpłatna komunikacja.

Burmistrz powiedział, że to zależy 
od firmy transportowej, ponieważ 
gmina ma tylko dofinansowanie do 
określonych tras. Zarówno gmina 
płaci pewną pulę, jak i wojewoda. 

Radny M. Szarszewski podał jako 
przykład gminy Zakroczym i Se-
rock, gdzie transport ma być bez-
płatny. – Czy byłaby możliwość, 
żebyśmy zrobili coś podobnego 
i jakie warunki musiałyby być speł-
nione, żeby udało się to rozwiązać 
na podobnej zasadzie, jak sąsied-
nie gminy – pytał radny.

Zdaniem burmistrza Ruszkowskie-
go takie rozwiązanie byłoby moż-
liwe, ale prawdopodobnie trzeba 
liczyć się z koniecznością dopła-
ty. – Jeśli przewoźnik, który wygrał 
przetarg po skalkulowaniu kosztów 
wraz z dofinansowaniem chciałby 
dopłaty, trzeba byłoby na ten cel 
znaleźć dodatkowe środki w bu-
dżecie – stwierdził burmistrz. 

Natomiast radny Mirosław Świder-
ski prosił o modyfikację trasy linii nr 
5. Proponował, by przebiegała m.in. 

ul. Kwiatową do Pniewskiej Górki, 
a później w kierunku Krzyczek. 

Burmistrz Ruszkowski mówił, że 
konsultacje w sprawie przebie-
gu tras były prowadzone z sołty-
sami i mieszkańcami w ubiegłym 
roku. Jego zdaniem należy przyjąć 
uchwałę, a później wnioskować do 
wojewody o zmianę trasy. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
wyznaczenia linii komunikacyjnych 
publicznego transportu zbiorowe-
go, dla których organizatorem jest 
Gmina Nasielsk. Burmistrz wyjaśnił 
Radzie, że do wojewody zostały 
zgłoszone trasy wraz z ich ozna-
czeniem na mapie, więc nie ma 
możliwości dowolnego ich zmie-
niania. 

Jako ostatni projekt radni procedo-
wali zmianę uchwały budżetowej 
na 2022 r. Nie zgłaszano pytań do 
tego projektu. Wszystkie uchwały 
zostały przyjęte jednogłośnie – 13 
głosami. 

Na tym obrady zakończono. 
(red.)

Nasielsk dn. 20.01.2022r.

RUSZA REKRUTACJA DO: ŻŁOBKA MIEJSKIEGO,  
PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH  

I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W GMINIE NASIELSK.

ZAPRASZAMY DO:
 – ŻŁOBKA MIEJSKIEGO DZIECI OD 20 TYGODNIA DO 3 LAT,

 – DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI,

 – SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim 

i pięcioletnim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wychowa-

nia przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne. 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 

obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, po odbyciu rocznego przygo-

towania przedszkolnego.

Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku od 

3 do 5 lat, tj. dzieci z roczników: 2017, 2018, 2019 rok. 

Samorządowe Przedszkola będą czynne wg. potrzeb rodziców.

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. 

zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości kryteria bra-

ne pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupeł-

niającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczegól-

ne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.):

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod 

uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu 

uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przed-

szkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nasielsk jest 

organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do po-

twierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą 

do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone Uchwałą Nr 

XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r.

3) w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk, 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą 

punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia 

spełnienia kryteriów przez kandydata

– kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczegól-

ne kryteria zostały określone Uchwałą Nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej 

w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniają-

cego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podsta-

wowych w roku szkolnym 2022/2023 zostały określone w Zarządzeniu 

Nr 16/22 Burmistrza Nasielska z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie usta-

lenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla publicz-

nych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski



4 Życie Nasielska nr 3 (597); 28.01.2022–10.02.2022AKTUALNOŚCI

13.01.2022 r. Nasielsk, ul. Rynek – wyczuwalny zapach gazu w kamienicy (1 zastęp OSP Nasielsk)

15.01.2022 r. 

 – Nasielsk, ul. Sportowa – wyczuwalny zapach gazu w bloku, ewakuacja mieszkańców, udzielenie KPP oso-
bom poszkodowanym (2 zastępy OSP Nasielsk)

 – Lubomin – kolizja samochodu osobowego (1 zastęp OSP Nasielsk)

17.01.2022 r.

 – Krzyczki Szumne – powalone drzewo na Drodze Wojewódzkiej (1 za-
stęp OSP Nasielsk);

 – Krzyczki Pieniążki – ponownie wyjazd do powalonego drzewa (1 za-
stęp OSP Nasielsk);

 – Dąbrowa – powalone drzewo na drogę;

 – Nasielsk ul. Starzyńskiego – usunięcie zerwanej elewacji z bloku, która 
w wyniku wichury stwarzała zagrożenie (1 zastęp OSP Nasielsk);

 – Lubomin – pożar sadzy w przewodzie kominowym (2 zastępy OSP 
Nasielsk);

22.01.2022 r. Nasielsk, ul. Wąska – pożar sadzy – alarm fałszywy w dobrej 
wierze (1 zastęp OSP Nasielsk)

26.01.2022 r. Malczyn – pożar samochodu (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

KONKURS

O Laur Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego
Już po raz XV Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckie-
go organizuje konkurs o Laur 
Marszałka. Do końca marca 2022 
roku przyjmowane są zgłoszenia 
na najlepszy produkt kulinarny 
roku 2021. Konkurs jest skiero-
wany do mazowieckich produ-
centów żywności. Mogą w nim 
wziąć udział nie tylko firmy ko-
mercyjne, ale także podmioty 
i organizacje zajmujące się wy-
twarzaniem żywności na mniej-
szą skalę, takie jak: koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa 
ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działal-
ność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi 
dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, 
wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt po-
winien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych oka-
zjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniają-
cych się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem 
mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością 
w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazo-
wieckiej żywności.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniają-
cych się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem 
mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością 
w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazo-
wieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na 
formularzu zgłoszenia w terminie do 31 marca 2022 r. 

Więcej informacji na www.mazovia.pl
(red.) 

Z POLICJI

Zatrzymany  
za posiadanie 
narkotyków
W piątek, 21 stycznia 
br., ok. godz. 15.00 
policjanci z Zespo-
łu Patrolowo - In-
t e r w e n c y j n e g o 
Komisariatu Policji 
w Nasielsku podjęli 
interwencję wobec 
kobiety i mężczy-
zny, którzy na wi-
dok patrolu policji 
przyspieszyli kroku 
i weszli w bramę po-
sesji przy ul. Koziej.

W trakcie kontroli 
okazało się, że męż-
czyzna miał w kie-
szeni kurtki 6 sztuk 
torebek z zapięciem 
strunowym z zawar-
tością białego proszku. 18-latek oświadczył, iż jest to mefedron, w związku 
z czym został zatrzymany i doprowadzony do KP Nasielsk, celem prze-
prowadzenia dalszych czynności. Zabezpieczone narkotyki zostały pod-
dane badaniu, które potwierdziło, że był to mefedron.

Dochodzeniowcy z Nasielska przesłuchali mężczyznę, który przyznał się 
do zarzutu posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(r) za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

U NAS

Nie bądź ofiarą spoofingu
 – Kilka dni temu zostałam telefo-
nicznie poinformowana o próbie 
zaciągnięcia pożyczki na mnie. Po-
dobno ktoś miał dostęp do mojego 
konta bankowego, numer i hasło 
do logowania, ale bank to zablo-
kował. Wypytywano mnie o to, czy 
na pewno nie zgubiłam dowodu 
osobistego i czy nie było w ostat-
nich godzinach żadnych operacji 
na moim koncie – mówi pani Ewa 
z Nasielska. – Poza tym pani chcia-
ła wiedzieć, czy mam inne konta 
bankowe, lokaty oszczędnościo-
we oraz o to, czy mam konto na 
allegro lub AliExpress. Zapewniła, 
że niebawem ponownie odezwie 
się do mnie przedstawiciel banku 
PKO BP i policja – dodaje. 

Pani Ewa zapewnia, że rozmowa 
przebiegała bardzo profesjonal-
nie. Cały czas przekonywano ją, że 
przedstawiciel banku troszczy się 
o jej finanse. Jako wyjątkowo nieuf-
na osoba sprawdziła numer, z któ-
rego dzwoniono i okazało się, że to 
numer jej banku. 

Jednak dla pewności udała się do 
najbliższego oddziału PKO BP. – 
Okazało się, że oficjalnie numer, 
z którego telefonowano do mnie, 
należy do banku, ale nikt z pracow-
ników do mnie nie dzwonił, ani też 
nie było żadnej próby zaciągnię-
cia pożyczki na mnie. Próbowano 
wyłudzić ode mnie jak najwięcej 
informacji i robiono to w sposób 
bardzo przekonujący  – relacjonu-
je pani Ewa.

Pani Ewa padła of iarą spoof in-
gu telefonicznego, czyli oszustwa 
polegającego na podszywaniu 
się dzwoniącego pod inne nume-
ry. Daje to możliwość dzwonienia 
z nich do ofiar i udawania kogoś 
innego. Technicznie spoofing jest 
możliwy głównie dzięki nowym 
rozwiązaniom technologicznym. 
Przy ich wykorzystaniu dzwoniący 

może w niemal dowolnej usłudze 
ręcznie wprowadzić numer, który 
ma się wyświetlić adresatowi po-
łączenia jako numer dzwoniące-
go. Policjanci nie mają możliwości 
technicznego zablokowania spo-
ofingu, gdyż telefon przestępcy nie 
jest podłączony do sieci komór-
kowej, a do komputerowej. W ten 
sposób coraz częściej oszuści pod-
szywają się pod konsultantów ban-
ków, przedstawicieli urzędów czy 
nawet policjantów.

Sprawcy wykorzystują różne triki 
socjotechniczne po to, by zma-
nipulować rozmówcę i uzyskać 
dostęp do jego smartfona lub 
komputera, a w konsekwencji do 
rachunku bankowego. Ofiara spo-
ofingu, sugerując się numerem, 
który wyświetlił się na telefonie, jest 
przekonana, że prowadzi rozmowę 
np. z infolinią banku. W większości 
rozmów pojawiają się jednak dwa 
elementy: presja czasu i poczucie 
zagrożenia. Według policji sce-
nariusz ataków wykorzystujących 
spoofing telefoniczny jest zwykle 
taki sam, a przynajmniej zbliżony. 
Oszust stara się wystraszyć roz-
mówcę, by działał pod wpływem 
emocji, najczęściej informując go 
o rzekomym włamaniu na konto 
bankowe i konieczności podjęcia 
szybkich działań, by zablokować 

możliwości włamywaczy. 

Ze spoofingu od ponad roku ko-
rzystają przestępcy, którzy pod-
szywają się pod numery infolinii 
polskich banków. PKO BP rozesła-
ło do swoich klientów wiadomość 
ostrzegającą przed oszustami: 
Uważaj na internetowych oszu-
stów, którzy w wiadomościach e-
-mail lub SMS mogą zachęcać Cię 
np. do: pobrania aplikacji IKO, pil-
nego zalogowania lub podania da-
nych logowania, zrobienia nagłej 
dopłaty do przesyłki, której nie 
kojarzysz, podania kodu BLIK, za-
instalowania dodatkowego opro-
gramowania typu TeamViewer lub 
QuickSupport.

Warto pamiętać, że nie możemy 
ufać numerowi, który pojawia się 
na naszym ekranie podczas roz-
mowy przychodzącej. Nigdy nie 
powinna to być jedyna metoda 
identyfikacji rozmówcy.

Każdą telefoniczną prośbę o po-
danie danych konta bankowego 
powinno się traktować jako próbę 
oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji 
jak najszybciej zweryfikować prze-
kazane informacje.

(red.), na podst.  
www.kppnowydwor. 

policja.waw.pl



528.01.2022–10.02.2022; Życie Nasielska nr 3 (597) AKTUALNOŚCI

URZĄD MIEJSKI

Szanowni mieszkańcy,
między 22.11.2021 r. a 17.12.2021 r. trwała zbiórka publiczna założona 
przez pracowników Wydziału Organizacji i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku na rzecz chłopca z naszej gminy, zmagającego się z 
poważną chorobą.

Do zbiórki włączyli się:

 – Radni Rady Miejskiej w Nasielsku

 – Społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku

 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

 – Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

 – Niepubliczne Przedszkole Sakolandia

 – Biblioteka Nasielsk

 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach

 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

 – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie

 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

 – Członkowie Uniwersytetu III Wieku

Dzięki ofiarności naszych uczniów i ich rodziców, nauczycieli, radnych 
Rady Miejskiej, pracowników jednostek, gości Jarmarku Bożonarodze-
niowego i koncertu charytatywnego, interesantów i pracowników Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku, a także dzięki wszystkim ludziom dobrej woli 
udało się zebrać kwotę 22 000,00 zł.

Serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną pomoc i życzymy wszel-
kiej pomyślności!

Rozliczenie zbiórki można sprawdzić na www.zbiorki.gov.pl, wpisując  
w wyszukiwarkę numer zbiórki 2021/3366/KS

Wydział Organizacji i Promocji

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Gramy  
z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy!
Z okazji wyjątkowej, okrągłej rocznicy 30. Finału WOŚP, Burmistrz 
Nasielska - Bogdan Ruszkowski podarował Sztabowi WOŚP w Nasielsku 
sorter do bilonu firmy Glover. Liczarka została przekazana na ręce Szefa 
Sztabu nasielskiej orkiestry – Pana Dawida Domały. Urządzenie z pewno-
ścią usprawni pracę naszego sztabu.

Zapraszamy wszystkich Państwa na 30. Finał WOŚP do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury 30 stycznia 2022 r. (niedziela) w godzinach 10:00 - 
20:00. W tym roku gramy dla zapewnienia najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Z orkiestrą można zacząć grać także na sportowo: już w sobotę, 29 stycz-
nia 2022 r., na hali sportowej w Nasielsku odbędzie się Nocny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska – zebrane podczas wydarzenia pie-
niądze zostaną przekazane dla WOŚP. 

Wydział Organizacji i Promocji

Z MAZOWSZA

Otwarte konkursy  
na zadania publiczne 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przedstawił plano-
wane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 
roku. 

Według podanego harmonogramu w terminie od 28 lutego 2022 r. do 
11 marca 2022 r. organizacje pozarządowe, m. in. koła gospodyń wiej-
skich i Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły składać oferty w konkur-
sie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 
w 2022 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”, zadanie 2 w formie powierzenia realizacji za-
dania.

Celem zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności 
w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organiza-
cji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, 
w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich dzia-
łania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć.

Zakupiony sprzęt ma realnie i bezpośrednio wpływać na realizacje ce-
lów przedstawionych w ogłoszeniu oraz w mierzalny sposób pokazywać 
wzrost sprawności działalności organizacji. Oferty będą musiały zawierać 
uzasadnienie oraz opis sposobu wykorzystania wnioskowanego sprzętu 
do realizacji celów przedstawionych w ogłoszeniu.

(o.)

Z GMINY

Przechodnia z poślizgiem 
W sierpniu 2021 r. rozpoczęła się 
budowa ulicy Przechodniej, która 
ma być częścią ciągu komunikacyj-
nego łączącego drogi wojewódzkie 
(ul. Płońska i Kolejowa) i powiatowe 

(ul. Kościuszki i POW) poprzez uli-
ce, drogi gminne: Dębową, Łączną, 
Przechodnią i Podmiejską.

Tym sposobem już wkrótce kie-
rowcy, jadąc na przykład od Po-
miechówka do Pieścirogów (lub 
na odwrót) – ulicą POW i Kolejową 
będą mogli ominąć centrum mia-
sta, skracając sobie drogę ulicą Pod-
miejską – Przechodnią.

Inwestycja w sierpniu 2021 roku 
otrzymała z Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie 
dofinansowanie w wysokości 1 974 
493,48 zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

W ramach tej inwestycji rozpo-
częto szeroki zakres prac na ulicy 
Przechodniej. Liczne roboty roz-
biórkowe i ziemne, budowę krawęż-
ników, chodników oraz konstrukcję 
jezdni z nawierzchnią asfaltową, ka-
nalizację deszczową, oświetlenie 

uliczne typu LED. Właściwie od 
podstaw zaczęto budowę nowej 
drogi ze wszystkimi niezbędnymi 
elementami na łącznym odcinku 
549 metrów. Ponadto w ramach 

tego zadania wybudowana miała 
być nawierzchnia asfaltowa na czę-
ści ulicy Łącznej (61 metrów) i Pod-
miejskiej (132 metry).

14 czerwca 2021 roku Urząd Miej-
ski w Nasielsku ogłosił przetarg pod 
nazwą „Budowa drogi gminnej ul. 
Przechodnia w Nasielsku”. Do prze-
targu zgłosiły się tylko dwie firmy 
– obie z naszego miasta. Oferty 
można było składać do 1 lipca 2021 
roku. Tańsza była ta przygotowana 
przez P.H.U. OK-BUD Piotr Moraw-
ski na kwotę 3,1 mln zł, natomiast 
firma BAZ-BRUK Marek Bazylewski 
złożyła ofertę na kwotę 3 467 600 
zł. Zgodnie z przepisami o zamówie-
niach publicznych zwyciężyła firma 
proponująca niższą cenę. Umowa 
z wybranym wykonawcą, którym 
został P.H.U. OK – BUD i przekaza-
nie mu terenu budowy nastąpiło 30 
lipca 2021 roku.

Pierwotny termin wybudowania 
drogi zaplanowano na 27 listopada 
2021 roku, jednak ze względu na 
warunki pogodowe wydłużono go 
aneksem do 31 marca 2022 roku.

W trakcie prac budowlanych okaza-
ło się, że wykonanie ich na odcinku 
ulicy Podmiejskiej od skrzyżowa-
nia z ulicą Krupki do mostku na rze-
ce Nasielnej będzie wymagało 
dodatkowych środków finansowych. 
Powodem były trudniejsze niż prze-
widywano warunki gruntowo-wod-
ne.

Początkowo burmistrz Nasielska 
chciał dokonać zmian w budżecie, 
aby zrealizować inwestycję na całym 
odcinku. Jednak Rada Miejska nie 
przesunęła dodatkowych środków 
na ten cel, a budowę wspomniane-
go odcinka przełożono na 2022 rok. 

Zaniepokojeni przebiegiem prac 
nasielscy samorządowcy z koła 
radnych „Niezależni, Skuteczni, Za-
angażowani” wysłali pismo do Woje-
wody Mazowieckiego Konstantego 
Radziwiłła prosząc go o kontrolę in-
westycji drogowej.

O piśmie w tej sprawie poinformował 
w listopadzie 2021 r. na XXXV sesji 
Rady Miejskiej jej wiceprzewodni-
czący Dariusz Kordowski. 

Burmistrz Nasielska oraz przedstawi-
ciel Wydziału Inwestycji nasielskiego 
magistratu wyjaśnili, że dofinanso-
wanie otrzymano na budowę ulicy 
Przechodniej. Natomiast fragment 
ulicy Łącznej i ulicy Podmiejskiej był 
dodatkowym odcinkiem, którego 
nie dotyczyło dofinansowanie od 
wojewody mazowieckiego. 

O losy pisma pytał na grudniowej se-
sji radny Michał Brodowski, jednak 
nie uzyskał odpowiedzi od autorów.

Obecnie ze względu na warunki 
pogodowe prace budowlane ulicy 
Przechodniej zostały zawieszone. 

 – Burmistrz Nasielska podpisał aneks 
do umowy z wykonawcą, w któ-
rym ostateczny termin zakończe-
nia inwestycji ustalono na 31 marca 
br. Jeśli pogoda pozwoli, to firma 
z pewnością wcześniej ją zakończy 
– tłumaczy Radosław Kasiak Kie-
rownik Wydziału Inwestycji w UM 
w Nasielsku.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Przez lodowe 
pustkowie 
Uwięzieni na lodowej pustyni bry-
tyjscy marynarze muszą stawić 
czoła najróżniejszym niebezpie-
czeństwom. Głód, odmrożenia 
kończyn, szkorbut, kanibalizm, po-
padanie w powolne szaleństwo lub 
marazm…dodajmy jeszcze czają-
cego się w mroku potwora i otrzy-
mamy Terror Dana Simmonsa.

K siążk i  Dana S immonsa po-
lecałem już w tym kąciku. To 
wszechstronny autor o ogrom-
nej wyobraźni i świetnym warszta-
cie pisarskim, który w Hyperionie 
pokazał, że potrafi tkać swoje wła-
sne fantastyczno-naukowe światy, 
a w Terrorze, że umieszczenie ak-
cji w oparciu o prawdziwe wydarzenia, nie jest w stanie poskromić jego 
talentu do tworzenia historii. Nic dziwnego, że opowieść o tragicznej wy-
prawie została z powodzeniem zekranizowana w formie serialu przez 
samego Ridleya Scotta.

W czym cała rzecz? Na początku trochę historii. Od czasów Krzysztofa 
Kolumba poszukiwano jak najkrótszej drogi morskiej z Europy do Azji. 
Wieki ekspedycji rozszerzały współczesną wiedzę o geografii, nie przy-
bliżały jednak do celu. W pierwszej połowie XIX wieku atrakcyjnym za-
częło się wydawać tak zwane ,,Przejście Północno-Zachodnie” – droga 
morska wewnątrz Archipelagu Arktycznego na północ od kontynental-
nej Ameryki Północnej. Jego atrakcyjność była jednak wątpliwa. Kolejne 
próby jego sforsowania odkrywały coraz to nowe wyspy, półwyspy czy 
cieśniny, jednak nie udawało się potwierdzić odnalezienia pewnej dro-
gi przez przejście. W 1854 roku do wyścigu dołącza wyprawa sir Johna 
Franklina. I tu zaczyna się Terror ...i terror.

Statki należące do ekspedycji – HMS ,,Erebus” dowodzone przez wspo-
mnianego Johna Franklina i HMS „Terror”, którego dowództwo objął 
Francis Crozier, z mozołem przebijają się przez lód, ale wskutek złych 
decyzji trafiają na tak oblodzone wody, że utykają na dobre. Tak mija-
ją dni, miesiące iw końcu lata, a iskierka nadziei, że kolejnej wiosny lód 
ustąpi na tyle, że będzie można płynąć dalej, powoli ustępuje. Do jak naj-
bardziej rzeczywistych zmartwień dołącza jeszcze czynnik nadprzyro-
dzony – ogromny potwór, który czai się w ciemności i porywa, co jakiś 
czas, kolejnych członków załogi i bestialsko ich morduje.

Siłą książki jest jej klimat. Początkowo jest bardzo powolny, oddając przy 
tym marazm typowego dnia na lodowej pustyni. Marynarze wykonu-
ją swoje wachty, oficerowie wydają rozkazy, słowem – każdy próbuje 
utrzymać jakiś rygor, aby podtrzymywać pozory normalnego życia na 
okręcie. Jednakże kurczące się zasoby żywności i węgla, a także choro-
by, wśród których króluje szkorbut oraz oczywiście wspomniany po raz 
kolejny potwór, zaczynają coraz bardziej dawać się we znaki, zmuszając 
do podejmowania radykalnych i wręcz szaleńczych kroków, aby uchro-
nić się przed zgubą. Na dodatek część załogi zaczyna wątpić w rozsądek 
dowodzących wyprawą i próbuje podburzać innych. W najtrudniejszych 
chwilach, nawet tak okrutne rzeczy jak kanibalizm, zaczynają stawać się 
rozsądną opcją na przeżycie.

Uczucie powoli, acz skutecznie, nadchodzącej zguby towarzyszy przez 
większość książki. Lodowe pustkowie zdaje się być krainą nieprzyjazną 
człowiekowi słono odpłacającą śmiałkom, którzy próbują ją przebyć. 
Każe ich za to, pomijając zablokowanie ich okrętów, srogim mrozem, 
anomaliami pogodowymi, brakiem zwierzyny do upolowania. Potwór 
porywający marynarzy jest na tym tle po prostu jednym z elementów 
lodowego piekła, jego dosłowną emanacją przypatrującą się z daleko 
gotową ruszyć, gdy tylko jakiś nieszczęśnik na chwilę straci czujność. 
Ale można też patrzeć na Terror jako pochwałę ludzkiej woli przeżycia 
w ekstremalnie niesprzyjających warunkach, ponieważ nawet w takich 
warunkach niejednokrotnie ktoś wznosi się na wyżyny swojej wytrzy-
małości, by przetrwać. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać – 
jak pisał Ernest Hemingway w książce Stary człowiek i morze i to zdanie 
przychodziło mi do głowy często podczas tej lektury. 

Taki jest właśnie Terror. Celowo nie opisałem dokładniej fabuły ani boha-
terów, ponieważ przyjemność odkrywania tego zostawiam czytelnikowi. 
Warto nadmienić, że postacie i ich historie są naprawdę ciekawe i często 
skłaniają do refleksji nad ludzkim losem. Każdy, kto lubi klimaty łączące 
powieść historyczną, survival i elementy horroru, powinien przeczytać 
książki Dana Simmonsa. 

Paweł Kozłowski

ROZ(G)RYWKA

Moje miasto
Moje miasto to gra typu legacy 
autorstwa Reinera Knizii, w Polsce 
wprowadzona na rynek przez wy-
dawnictwo Galakta. W planszów-
kach opartych na legacy zasady 
zmieniają się w trakcie rozgryw-
ki od prostych do coraz bardziej 
skomplikowanych. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu uczestnicy nie są 
przytłoczeni rozbudowanymi in-
strukcjami, ale stopniowo zostają 
wprowadzeni w świat gry. Mamy 
do wyboru dwa tryby. Pierwszy, 
to pełna kampania, na którą skła-
da się osiem rozdziałów (osiem 
kopert) podzielonych na epizo-
dy. Ten wariant należy rozegrać 
na brązowej stronie planszetek, do 
których gracze przyklejają naklej-
ki w celu modyfikacji swojej plan-
szy. Każdy uczestnik powinien grać 
tym samym zestawem budynków 
przypisanym do danej planszet-
ki. I to jest minus Mojego miasta, 
bo ogranicza regrywalność, wy-
muszając powtórną zabawę w tym 
samym gronie. Celem jest projek-
towanie i rozwój swojego miasta 
– od osady do w pełni zindustria-
lizowanej metropolii. Co więcej, 
choć jest to gra przeznaczona dla 
dwóch do czterech graczy, nie 
ma w niej interakcji, a dokładanie 
kolejnych kafli i realizacja zadań 

ukrytych w kopertach odbywa się 
jednocześnie. Jedna osoba losuje 
z talii kart budynek, po czym wszy-
scy w tym samym czasie układają 
ten typ zabudowy na swojej plan-
szy. Podczas danej partii zdobywa-
my punkty zwycięstwa i rozwoju. 
Nowe rozdziały oznaczają nowe 
utrudnienia i zmiany wymagające 
opracowania odmiennych strategii 
działania i nieustannej przebudowy 
miasta. Modyfikacji ulega również 
sposób punktowania, co stanowi 
atut gry, ponieważ uczestnik, który 
ma najmniej punktów przez kilka 
rozdziałów, po ostatecznym pod-
liczeniu punktów, może wygrać. 
Drugi tryb gry to nieskończoność. 
Nie daje możliwości rozegrania ca-
łej kampanii, ale zasady są zbliżone, 

choć uproszczone. Nie zapisuje-
my punktów i nie używamy nakle-
jek. Po jednej rundzie wyłaniamy 
zwycięzcę. Podsumowując, Moje 
miasto jest bardzo popularną pro-
pozycją, również na polskim rynku, 
zbiera bardzo korzystne recenzje 
i jest stawiane jako wzór gier typu 
legacy. Otrzymało nominację do 
Gry Planszowej 2021 i odznaczo-
no je wielokrotnie wyróżnienia-
mi, m.in. nagrodą Golden Geeka. 
Chętnie sięgną po tę grę miłośnicy 
zadań logicznych, lubiący tajem-
nice i emocjonujące rozgrywki. 
Przeznaczona jest dla osób powy-
żej dziesiątego roku życia, a czas 
zabawy nie powinien przekroczyć 
30 minut.

OI

Z BIBLIOTEKI

Styczniowe spotkanie DKK
W piątek,  21 s t yczn ia 
br. ,  odbyło się p ier w-
sze w t ym roku sp o -
tka n i e  D ysku s yj n e go 
Klubu Książki. Omówili-
śmy wzruszającą książkę 
W. Bruce Camerona Był 
sobie pies . Zachwytom 
nad lekturą nie było koń-
ca, mimo iż jest to książka 
dla młodzieży. Ale u na-
szych klubowiczek wy-
wołała masę wspomnień 
związanych z ich zwierza-
kami. 

Był sobie pies to opowieść 
z perspektywy psa, który 
w swoim życiu ma kilka 
wcieleń. W jednym z nich 
jest bezdomny, ale kocha-
ny, na imię ma Tobi i póź-
niej mieszka w Zagrodzie, gdzie opiekują się nim i innymi psami ludzie, którzy je kochają. Pies uczy się tego, na 
czym polega jego rola na świecie. 

W drugim wcieleniu pies ma na imię Bailey i ucieka z hodowli, ponieważ nie czuje w niej miłości. Przez przypa-
dek trafia w ręce pijanego mężczyzny, który więzi go w upał w samochodzie. Nieznajoma kobieta rozbija w au-
cie szybę i bierze psa pod swoją opiekę. Bailey u boku ukochanego chłopca przeżywa najwspanialszy czas. Żyje 
długo i dojrzewa do śmierci, która nie jest dla niego żadnym zaskoczeniem. 

W trzecim wcieleniu nazywa się Ellie. To pies policyjny, który razem ze swoim panem ratuje zaginionych. 

Czwarte wcielenie należy do Misia-Pysia, który mieszka z Wandy. Kobieta jednak nie poświęca mu zbyt dużo 
czasu. Pies zostaje w towarzystwie ludzi, którzy najchętniej pozbyliby się problemu. W końcu piesek trafia na 
wolność, lecz ta okazuje się być dla niego najstraszniejszym przeżyciem.

W książce Był sobie pies znajdujemy odpowiedź na pytanie, jaki jest sens istnienia psa i ile żywotów będzie mu 
dane przeżyć. Psy są różne: naiwne, kochające, oddane, odważne, ale to też zależy od tego, jak ludzie je traktują. 
Wspólnie uznaliśmy, iż na początku książka nie wnosiła niczego ciekawego, ale potem doprowadzała do łez i była 
interesująca. Jest to książka mądra i przeznaczona dla każdego czytelnika.

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 18 lutego br. o godzinie 15.00 Będziemy rozmawiać 
o książce pt. Ósme życie (dla Brilki) tom I autorstwa Nino Haratischwili. Serdecznie zapraszamy!

(b)
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Gerda i Kaj  
w nowej odsłonie
W ramach cyklu Teatr Smyka, raz w miesiącu Nasielski Ośrodek Kultury, 
zaprasza najmłodszych z opiekunami na bajkowe spektakle. W sobotę, 22 
stycznia br., do Nasielska zawitała Fundacja Ależ Gustawie z teatrzykiem 
„Gerda i Kaj”. 

Spektakl z użyciem lalek oparty był na znanej baśni „Królowa Śniegu” 
H.Ch. Andersena. Konteksty i słownictwo zostało natomiast dopasowane 
do współczesnych czasów, dzięki czemu dzieci mogły w bardziej przej-
rzysty sposób poznać losy rodzeństwa, które rozdzielił okruch lustra złe-
go czarnoksiężnika. To przez niego Kaj pozostawił kochającą go babcię i 
siostrę Gerdę, która nie wahała się ani chwili i wyruszyła na poszukiwania 
braciszka. Po drodze spotkała dwa kruki, które udzieliły jej wskazówek. 
Poznała też zabawną rozbójniczkę, która za zakładników wzięła całą na-
sielską publiczność. Gerda jednak okazała się sprytniejsza, przechytrzyła 

kobietę i obezwładniła ją. Stosując się jednak do zasady, że „nikt nigdy ni-
kogo nie może więzić”, ostatecznie ją wypuściła i zostały przyjaciółkami. 
Wolność odzyskali też wszyscy zakładnicy. Nieocenioną pomoc Gerdzie 
niósł też renifer Ren. To on wyjaśnił widzom, że rodzice zawsze kochają 
swoje dzieci, ale czasami muszą poświęcić swój czas dla dobra innych. 
Jego tatą był zapracowany Rudolf, dzięki któremu w wigilię szczęśliwe są 
wszystkie dzieci na świecie. A Gerda, niczym w klasycznej baśni, swoją do-
brocią uwolniła brata z rąk Królowej Lodu. Udowodniła, że od nas samych 
zależy, jacy jesteśmy i co robimy. Nie rodzimy się nigdy źli. To złe wybory 
i złe czyny odmieniają nasze serca, ale można to zmienić.

Kolejne teatrzyki dla najmłodszych odbędą się w ramach Ferii w NOK. Za-
praszamy 1 lutego o godz. 13.00 na spektakl pt. „Księżycowe opowieści”, 
który wystawi Teatr Małe Mi. Natomiast 8 lutego o godz. 13.00 na scenie 
zaprezentuje się Teatr w Ruchu ze spektaklem „Balonowe Podróże”. Ser-
decznie zapraszamy!

E.G.    

Z NOK

Świat powstały z plamy
Podczas warsztatów malarskich, 
które prowadzone są w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, przez instruk-
torkę Ewę Witkowską uczestnicy 
za każdym razem stają przed no-
wym wyzwaniem artystycznym. 
W większości, zanim młodzi ma-
larze przejdą do wykonania zada-
nia, zacząć muszą od teorii i analizy 
swojego pomysłu. To on wpły-

wa na końcowy efekt pracy. Zaję-
cia w znacznym stopniu rozwijają 
wyobraźnię, czego dowodem są 
też ostatnie prace uczestników. 
Tym razem ich praca składała się z 
dwóch etapów. Podczas jednego 
spotkania musieli nałożyć na przy-
gotowane podkłady resztki farb, 
które pozostały na ich paletach 
malarskich. Na kolejnych zajęciach 

trzeba było przy użyciu tych sa-
mych kolorów, a czasem po pro-
stu wody, która rozmyła nałożone 
już warstwy, wydobyć istniejące 
już obrazy. Trud włożony w prace 
polegał właśnie na otwarciu się na 
samoistnie powstałe dzieło. Dużo 
łatwiej byłoby wymyślić nowy ob-
raz i go namalować. Zobaczenie 
czegoś nieoczywistego zrodzi-

ło dużo zagadek. I tym sposobem 
powstały na jednym obrazie: fio-
letowy dinozaur, Matka Boska, fa-
jerwerki i gwiazdy. Jedna z prac  
przedstawiała morski widok, spie-
nioną wodę, nie wiadomo czy to 
ocean, czy może, łódź i dwóch pa-
sażerów przypominających gwiaz-
dy, zaś w głębinie widoczną ławicę. 
Kolejna uczestniczka metodą wy-
dobywania namalowała palmę z 
trzema ptakami. Inna zaś zobaczyła 
na swoim wcześniej przygotowa-

nym tle śnieżnego człowieka, księ-
życ, gwiazdy i dodatkową dziwną, 
wydawałoby się brązową, postać z 
nietypową fryzurą. 

Przypominamy, że warsztaty ma-
larskie odbywają się w Nasielskim 
Ośrodku Kultury co tydzień w śro-
dy o godz. 15.15. Zapisu dzieci w 
wieku 9+ można dokonać bez-
pośrednio w NOK bądź dzwoniąc 
na numer telefonu: 23 306 70 22 
lub 662 901 454. 

E.G.
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UROCZYSTOŚCI. Za sto dni matura

Studniówka w LO im. J. Iwaszkiewicza
Nadszedł czas Studniówek. Od lat był 
to czas wyjątkowy i wyczekiwany 
przez osoby, które miały w danym 
roku przystąpić do egzaminu matu-
ralnego. Los tegorocznych wisiał na 
włosku. Wszystko za sprawą zaraźli-
wego koronawirusa. Wyglądało na 
to, że w tym roku studniówek nie bę-
dzie. Na szczęście decyzje w tej spra-
wie zapadały nie tylko „na górze” ale 
i na dole. Liczył się bowiem też głos 
samych zainteresowanych i ich ro-
dziców. Oczywiście, aby podjąć de-
cyzję o urządzeniu tej magicznej dla 
młodzieży, wkraczającej tanecznym 
krokiem w dojrzałe życie zabawy, 
trzeba było spełnić wiele wymogów. 
W nasielskim Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Jarosława Iwaszkiewicza, 
po wnikliwej analizie plusów i minu-
sów, zapadła decyzja o podjęciu się 
tego bardzo trudnego dzieła.

Licealna Studniówka odbyła się 22 
stycznia w restauracji – hotelu Sta-
ry Młyn państwa Woźniaków. Tego-
roczni maturzyści są uczniami III klasy. 
Jest to „podzwonne” reformy gim-
nazjalnej z lat poprzednich. Od roku 
przyszłego klasą maturalną będzie na 
powrót klasa IV.

W pierwszej, wstępnej części urocz-
zystosci, wzięła udział duża grupa ro-
dziców. Umieszczeni nieco z boku, 
spojrzeli z troską na swoje dzieci, któ-
re tą imprezą wchodzą tanecznym 

krokiem w stan dorosłości. Za 100 
dni czeka je Matura.

Od lat nieodłączną częścią każdej 
Studniówki jest Polonez. To był naj-
bardziej magiczny moment, ponie-
waż młodzież pięknie zatańczyła 
tradycyjny taniec, do którego liceali-
stów przygotowywała Anna Skrzy-
necka – nauczycielka wychowania 
fizycznego. Stronę akustyczną i wi-
dowiskową realizowano pod okiem 

didżejów DJ Czaro i DJ Parysa z Le-
gionowa.

W tym już prawdziwie studniówko-
wym nastroju rozpoczęto wdraża-
nie kolejnych punktów programu. Tu 
główna rola przypadła przewodni-
czącej Trójki klasowej rodziców pani 
Małgorzacie Łuczak i reprezentują-
cej dyrekcję szkoły pani Agnieszce 
Tylewski. Zaczęto od powitań gości. 
Wśród nich był przedstawiciel powia-
tu - organu prowadzącego nasielskie 
Liceum Ogólnokształcące wicesta-
rosta Paweł Calak, burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski i nauczyciele Li-
ceum: Ewa Komajda, Marianna Dani-
siewicz, Justyna Czajkowska, Milena 
Kamila Ignaczak oraz ksiądz prefekt 
Mariusz Majczak. Program uroczy-
stości przygotowała i przedstawiła Ju-
styna Łuczak. Wsparł ją Eryk Nowak. 
Tradycyjnie też przekazano życzenia 
maturzystom od uczniów klas młod-
szych. W ich imieniu wystąpiła Basia 
Kaczyńska.

Ważnym i też mającym umocowa-

nie w tradycji punktem programu 
było widowisko - artystyczne spoj-
rzenie wstecz na lata minione. W role 
nauczycieli wcielili się uczniowie. 
A wszystko miało zdygitalizowa-
ną formę, gdzie dźwięk głośnikowy 
mieszał się z głosem ucznia naśladu-
jącego nauczyciela. Nie było żadnych 
uszczypliwości towarzyszących nie-
kiedy widowiskom tego rodzaju. 
Wygłos tego przedstawienia był je-
den: to swoistego rodzaju hymn na 
cześć wszystkich tych, którzy w tym 
liceum przez te trzy lata sprawili, że 
młodzież czuła się tu dobrze. I, co naj-
ważniejsze, mimo przeciwności losu 
spowodowanej złośliwą pandemią, 
naprawdę wiele się w tej szkole na-
uczyła i została dobrze przygotowa-
na do dalszej nauki. Bo uczyć trzeba 
się przez całe życie. Dobrze byłoby, 
żeby po latach nauki jak najwięcej 
osób wróciło do swojego Nasielska 
i tu pracowało dla jego rozkwitu.

andrzejzawadzki
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„Niemy Kelner”  
na nasielskiej scenie
W ramach oferty kulturalnej przy-
gotowanej dla dorosłych widzów 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprosił 
ich, 18 stycznia br., wieczorem na 
spektakl pt. „Niemy Kelner”, przy-
gotowany przez Kampanię Teatral-
ną. W rolach głównych wystąpili: 
Piotr Szwedes wcielający się w po-
stać Gusa oraz Mikołaj Roznerski, 
grający Bena. 

Sztuka wywołała duże zaintereso-
wanie wśród nasielszczan, stąd dość 

szybko rozeszły się wszystkie bile-
ty. Czy było warto pojawić się tego 
dnia w NOK? Głosy są podzielone 
co do samego odbioru spektaklu. 
Okazało się, że jest duża grupa fa-
nów aktorów, w bardzo przychyl-
ny sposób wypowiadających się 
o ich grze. Jak wszędzie, znaleźli się 
też tacy, którym sztuka nie przypa-
dła do gustu. W czym rzecz? Akcja 
rozgrywała się w pokoju, który tak-
że można nazwać magazynem ho-
telowym. Dwa łóżka, skrzynki po 
alkoholu, w centralnej części sce-
ny dziwny metalowy komin, który 
okazał się być windą towarową pro-
wadzącą do restauracji albo byłej 
restauracji, bo to jasno nie zostało 
powiedziane. Dwóch gangsterów 
Ben i Gus, wydawało się, że żyjący 
w dobrej komitywie, szykują się do 
kolejnej roboty. W pierwszej kolej-
ności rozliczyli się z mężczyzną, 
którego zamordowali i schowali 

do łóżka. Co było dalej? Sytuacje, 
z którymi się mierzyli oscylowa-
ły między absurdem a rzeczywi-
stością, śmiechem i tragedią. Cała 
sztuka oparta była na połączeniu 
komedii, groteski i thrillera. Stąd 

nie powinna dziwić używana przez 
gangsterów nomenklatura, nie 
mniej jednak ilość wulgaryzmów 
użytych w sztuce u części publicz-
ności nie wywołała aprobaty. Rodzi 
się też pytanie, czy publiczność jest 
gotowa na tego rodzaju humor. Na 
pewno w Nasielsku przełomowym 
momentem w sztuce był pierw-
szy wystrzał z broni, który przerwał 
milczenie i w końcu po wywoła-
nym szoku, sprawił, że publiczność 
zaczęła się bawić. „Niemy Kelner”, 

choć nie wszystkich zachwycił, to 
na pewno powinien wywołać re-
fleksję wśród widzów. Orwell już 
dawno, bo w 1949 r., w książce 
„Rok 1984” zapowiadał wszech-
obecnego Wielkiego Brata, który 
także w sztuce granej przez Szwe-
desa i Roznerskiego odgrywał dużą 
rolę. Postać tajemniczego „dyspo-
zytora” wywołuje wśród gangste-
rów wiele emocji, które mają duży 
wpływ na ostatnią scenę. Rodzą się 
też pytania, czy w każdym z nas nie 
drzemie niemy kelner, który każe 
nam milczeć i zgadzać się na to, co 
inni serwują nam w życiu? Okazuje 
się, że zawsze możemy powiedzieć 
„pas”. To od nas zależy, kim jeste-
śmy i co robimy. Nic nie jest oczy-
wiste, a role w społeczeństwie nie 
są z góry przydzielone. Mamy pra-
wo zadecydować o swoim losie. 
Czy ograniczone zaufanie także jest 
wpisane w nasz byt? Często tak. Na-

wet najlepsze relacje mogą się za-
kończyć szybko i dramatycznie, tak 
jak w sztuce „Niemy Kelner” Harol-
da Pintera, napisanej pięćdziesiąt lat 
temu, która jest wciąż aktualna.

E.G.

PIŁKA NOŻNA

Młodziki wiceliderem
Młodzi zawodnicy rocznika 2009/10, grający 
w ciechanowsko-ostrołęckiej  II lidze okręgowej D1 
Młodzik w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 zajęli 
zaszczytną druga pozycję.

Trenerem drużyny jest Dariusz Kordowski.

W dziesięciu rozegranych spotkaniach drużyna 
Żbika zwyciężyła 6 spotkań, jedno zremisowała 
i w trzech poniosła porażkę, zdobywając tym sa-
mym 19 punktów w ogólnej klasyfikacji rundy je-
siennej, tracąc do lidera (Narew 1962 Ostrołęka) 
8 punktów. Na podium znalazł się także AP II Cie-
chanów, który zdobył 18 punktów w sześciu wygra-
nych spotkaniach, a przegrywając cztery pozostałe.

Najsłabszym ogniwem w grupie został Lider Zakroczym, który przegrał wszystkie rozegrane spotkania, choć 
zawodnikom udało zdobyć się łącznie 7 goli, a stracili rekordową liczbę 69 bramek.

Drużyna Żbika zdobyła łącznie 29 bramek, a straciła ich 14. Najwięcej z nich strzelił Piotr Szymański, jednak, jak 
podkreśla trener, cała drużyna pracuje na sukces każdego meczu.

Już pierwsza kolejka rozgrywana 14 sierpnia 2021 roku okazała się bardzo dobrym rozpoczęciem sezonu. Żbik 
Nasielsk pokonał wtedy w domowym meczu GKS Borutę 95 Kuczbork 8:1. Tego dnia swojego hat tricka zdobył 
Piotr Szymański. W drugiej kolejce 21 sierpnia 2021 Żbik uległ, nie zdobywając żadnej bramki na wyjeździe Narwi 
Ostrołęce. W kolejnych dwóch kolejkach Żbik pauzował. Przerwa przydała się na treningi, dzięki czemu w do-
brej formie w wyjazdowym meczu w piątej kolejce 11 września 2021 Żbik pokonał GKS Świercze 0:2, a tydzień 
później w szóstej kolejce w domowym meczu pokonał Lidera Zakroczym 7:2. Siódma kolejka także okazała się 
być szczęśliwą dla nasielskiej drużyny, gdyż trzema golami pokonała AP II Ciechanów, nie dopuszczając rywali 
do zdobycia bramki.

Spotkanie z GKS Borutą 95 Kuczbork w ramach ósmej kolejki było jedynym, które zakończyło się remisem 2:2. 
W dziewiątej kolejce Żbik Nasielsk ponownie musiał uznać wyższość drużyny Narwi Ostrołęki, która tym razem 
pokonała Żbik trzema golami i nie dopuściła naszych do zdobycia choćby honorowej bramki. W kolejce 10. i 11. 
Żbik miał pauzę, a do gry wrócił 30 października, gdy ponownie pokonał GKS Świercze - tym razem zdobywa-
jąc tylko jedną bramkę. Trzynasta kolejka także okazała się szczęśliwą. Żbik pokonał wtedy ponownie Lidera Za-
kroczym trzema golami. Runda jesienna zakończyła się 13 listopada 2021 spotkaniem z AP II Ciechanów. Mimo 
wyrównanej gry,  Żbik przegrał to domowe spotkanie 3:4.

Michał B.
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DO ADOPCJI

Łatka pilnie potrzebuje domu
Umie chodzić na smyczy i zachowywać czystość. Preferowany dom z ogrodem. Łatka przeszła w życiu 
już nie jedno, krótka chwila w domu, kiedy była ślicznym szczeniakiem i zabaweczką dla dzieci. Potem było 
już tylko gorzej, podwór-
ko, buda, łańcuch, kolejne 
szczenięta do wychowania, 
aż w końcu została wywie-
ziona, a jej miejsce zaję-
ła mała suczka od sąsiada. 
Naprawdę wierzymy, że 
wśród Was znajdzie się ktoś, 
kto zechce dać jej szansę. 
Suczka jest w pełni gotowa 
do adopcji.

Wykastrowana, zaszczepio-
na i zaczipowana. 

Zainteresowanych adop-
cją zachęcamy do kontaktu 
pod nr 570 512 956 lub 508 
607 080 (w dni powszednie 
po godzinie 17).

ABC OGRODNICTWA

Trochę wiosny  
w domu 
Gałązki krzewów i drzew ozdobnych można wykorzystać do dekorowa-

nia mieszkań zimą. Po wstawieniu do wazonu z wodą ściętych gałązek 

i postawieniu ich w ciepłym pomieszczeniu przyspieszymy ich kwitnie-

nie.

Najlepszymi gatunkami krzewów wykorzystywanych do przyspieszenia 

kwitnienia są np. bez (lilak), forsycja, migdałek, głóg, pigwowiec, jabłoń, 

wiśnia, wierzba, brzoza, leszczyna, dereń czy tawuła japońska kwitnąca 

wiosną. Im bliżej wiosny, kiedy temperatura otoczenia wzrasta, tym pew-

niejsze jest, że pąki na ściętych gałązkach zaczną się rozwijać prawidłowo 

i pojawią się na nich dekoracyjne kwiaty. 

Gałązki forsycji są ozdobą ogrodów wiosennych, często stosuje się je 

do ozdoby stołów wielkanocnych. Kwiaty forsycji rozwijają się na tym 

krzewie, zanim rozwiną się na nim liście. 

Gałązki do wazonu najlepiej jest ścinać po deszczu w okresie odwilży, 

gdyż wtedy pąki są nabrzmiałe i szybciej się rozwiną. Nie należy ścinać 

gałązek w okresie silnych mrozów, gdyż możemy wtedy uszkodzić cały 

krzew czy drzewko. Istnieje bowiem ryzyko zmarznięcia ciętych pędów. 

W styczniu i lutym możemy do tego celu wykorzystać jednoroczne 

pędy bzu czy dwuletnie forsycji. Styczeń to też dobry czas na pędzenie 

leszczyny i brzozy. Głóg najlepiej ścinać w marcu. Pędzenie należy prze-

prowadzić w temp. ok. 18 stopni C. Kwiaty rozwiną się wtedy po ok 4-5 

tygodniach. Im bliżej wiosny, tym czas oczekiwania na kwiaty trwa kró-

cej. Dzięki zabiegowi pędzenia gałązek, nasze mieszkanie napełni zimą 

wiosenny klimat i miły nastrój.

Zimą w naszych ogrodach można spotkać drzewa i krzewy kwitnące. 

Jednym z mało znanych, niezwykle dekoracyjnych krzewów ozdobnych 

kwitnących zimą, od stycznia do marca, jest wolno rosnący oczar. Kwia-

ty na jego łodygach pojawiają się już w środku zimy, zanim wyrosną mu 

liście. Oczary mogą zakwitnąć nawet pod śniegiem. Niektóre odmiany 

kwitną już w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Kwiaty oczarów wyglą-

dają jak pompony składające się z płaskich, języczkowatych płatków ze-

branych po kilka, wyglądających jak frędzelki czy siedzące na łodyżkach 

pajączki. Występują w kolorze cytrynowym, słonecznym, pomarańczo-

wo-czerwonym, miedzianym czy rubinowym. Oczary są mrozoodpor-

ne. Ich kwiaty utrzymują się nawet przy temperaturze powietrza -12°C. 

W okresie silnych mrozów płatki zwijają się do środka, chroniąc się w ten 

sposób przed działaniem mrozu. Odzyskują swoją formę dopiero, gdy 

temperatura wzrośnie powyżej zera. Gdy się robi cieplej, płatki rozwijają 

się ponownie. Mimo że jest to krzew mrozoodporny, to młode okazy 

warto zabezpieczyć przed mrozem. Im krzew starszy, tym jest odpor-

niejszy na mróz.

Z niskich roślin bardzo ładnie kwitną ciemierniki, których kwiatki zdobią 

nasz ogród już w grudniu.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Wolontariusze mają głos
Dzień dobry wszystkim Czytelnikom 
ŻN. Dziś dość nietypowe wydanie, 
gdyż Stowarzyszenie postanowiło 
oddać głos wolontariuszom. Zatem, 
ja wolontariuszka, docieram pod 
strzechy Waszych domów, by zadać 
Wam kilka nurtujących mnie pytań. 

Codziennie, wstawiając ogłoszenia 
psiaków będących pod naszą opie-
ką, zalewa mnie z różnych odmę-
tów internetu fala ogłoszeń „oddam 
szczeniaki w dobre ręce”. Gros z nich 
to ogłoszenia z naszej okolicy. 

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile 
szczeniąt może sprowadzić na świat 
jedna suczka w ciągu swojego życia?

Otóż spieszę z odpowiedzią.

Na początku przyjmijmy kilka pro-
stych założeń:

1. Suczka może być szczenna co 
pół roku.

2. Przeciętny miot może liczyć 
około 6 szczeniąt, w tym zakłada-
my około 50% suczek.

3. Szczenięta te osiągają średnio 
dojrzałość płciową po 6 miesią-
cach.

4. Zakładamy również, że suczka ta 
będzie rodziła szczenięta do 8 roku 
życia. 

Uff, gdy założenia mamy już za 
sobą, przejdźmy do meritum. Przyj-
mując powyższe za prawdę, po 
roku mamy już 24 szczeniąt, gdyż  
3 suczki z poprzedniego miotu 
sprowadzą na świat kolejnych 18 
szczeniąt. Zatem ile to będzie po 8 
latach?

W sumie: 172 186 872 zwierząt! 
Tak, ja też nie wierzyłam, ale liczy-
łam to 100 razy. 

A teraz załóżmy, że mam rację je-
dynie w 10%, bo przecież są cho-
roby, nie każda suczka ma tak 
regularnie szczenięta itp. Zostaje 
nam zatem 1 721 868 zwierząt do 
rozdania w dobre ręce. Przypo-

minam, że nasza gmina liczy ok. 20 
000 osób. 

Nie czarujmy się, każdy z nas jest in-
nym człowiekiem i nie do każdego 
trafią matematyczne przeliczenia. 
Zatem spróbuję dotrzeć do Wa-
szych kieszeni. 

Zostawmy na chwilę założenia 
i przejdźmy do suchych faktów. 
Co roku Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk wyadop-
towuje około 120 zwierząt znalezio-
nych w naszej gminie.

Z budżetu gminy zgodnie z usta-
wą o gospodarce odpadami gmina 
płaciłaby schronisku około 3 000 
zł (teraz nie płaci, bo Stowarzyszenie 

opiekuje się zwierzętami nieodpłat-
nie), ile zatem daje to w ciągu roku? 
360 000 polskich złotych! Tyle 
właśnie oszczędzamy dzięki dzia-
łalności Stowarzyszenia... Ale czy 
nie lepiej rozwiązać problem u jego 
źródła i raz na zawsze rozprawić się 
z bezdomnością? Wystarczy tak nie-
wiele...  wystarczy tylko wykastro-
wać suczkę. 

Jako członkowie tej społeczności 
powinniśmy pamiętać, że w naszym 
interesie leży, by było jak najmniej 
bezdomnych zwierząt, a zaoszczę-
dzone pieniądze gmina inwestowała 
w rozwój naszej gminy. 

O.W.
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję  
do godziny 7.00 rano.

Odpa dy niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,  
nie zosta ną ode brane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW
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Baran 21.03-20.04
Przestaniesz przejmować się tym, co 
było i skupisz się na teraźniejszości. 
Twoja sytuacja finansowa polepszy się. 
Wreszcie pozwolisz sobie na spełnienie 
drobnych marzeń. Zagraj w totolotka. 

Byk 21.04-20.05
Szykują się zmiany w różnych sferach 
Twojego życia. Zastanów się nad swoim 
postępowaniem i porozmawiaj szczerze 
z rodziną. Wyciągnij wnioski z tego, co 
spotkało Cię ostatnio.

Bliźnięta 21.05-21.06
Niezałatwione dotąd sprawy doprowa-
dzisz do szczęśliwego finału. Przyjmij 
pomoc innych, zamiast demonstrować 
swoją niezależność. Będziesz w dobrej 
kondycji, ale szanuj swój kręgosłup. 

Rak 22.06-22.07
Na polu zawodowym świetny okres. 
Twój projekt pobije konkurencję na gło-
wę i zdobędziesz to, na czym Ci od daw-
na zależało. Chętnie będziesz pomagać 
innym, ale nie zapominaj o sobie.

Lew 23.07-23.08
Kilka dni wolnego dobrze Ci zrobi. Uwie-
rzysz w swoje możliwości i przestaniesz się 
bać o swoją przyszłość. Pamiętaj o swoich 
zobowiązaniach. Nie angażuj się w ryzy-
kowne przedsięwzięcia. 

Panna 24.08-22.09
Pozytywne nastawienie będzie miało do-
bry wpływ na każdy aspekt Twojego życia. 
To dobry moment na generalne porządki, 
warto pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. 
W miłości czas stabilizacji.

Waga 23.09-23.10
Pamiętaj, że nie ma ludzi idealnych i każ-
dy może popełniać błędy. Przemyśl każ-
dy ruch finansowy zwłaszcza dotyczący 
zakupów. Podchodzisz do siebie zbyt kry-
tycznie.

Skorpion 24.10-22.11
Sytuacja w firmie unormuje się i przesta-
niesz bać się o swoją przyszłość. Będziesz 
teraz bardzo przedsiębiorczy. Nie zabrak-
nie Ci teraz energii do działania. Przekonaj 
innych do swoich planów.

Strzelec 23.11-21.12
Zapowiada się burzliwy czas w sprawach 
zawodowych. Przejrzyj swoją korespon-
dencję i upewnij się, że nie przegapiłeś 
żadnego pisma. W pracy możesz liczyć 
na zgrany zespół.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie odkładaj niczego na później, bo zale-
głości popsują Ci weekend. Zrób porząd-
ny plan najpilniejszych zadań, a potem się 
go trzymaj. W finansach bez zmian. Unikaj 
tłustych potraw. 

Wodnik 21.01-19.02
Możesz mieć teraz skłonności do nie-
rozsądnego wydawania pieniędzy. Nie 
odkładaj swoich spraw i obowiązków na 
później. W wolnym czasie wybierz się 
w miejsca, które lubisz. 

Ryby 20.02-20.03
Popraw relacje z przyjaciółmi, których 
ostatnio odstawiłeś na boczny tor. Najbliż-
sze dni przyniosą pogorszenie nastroju albo 
możesz złapać przeziębienie, więc zadbaj 
o siebie.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA KINO NIWA 
ZAPRASZAZAPRASZA

28-30 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

2-3 LUTEGO godz. 15:00 2D dubb.

JAK OCALIĆ SMOKA
Familijny, Fantasy; Czechy, Holandia, Norwegia; Czas 
trwania: 1 godz. 22 min.

Dziewięcioletnia Gina zaprzyjaźnia się z nowona-
rodzonym smokiem, razem zdemolują Boże Na-
rodzenie.

28-30 stycznia godz. 16:40 2D dubb.

2-3 LUTEGO godz. 16:40 2D dubb.

SPIDER-MAN:  
BEZ DROGI DO DOMU

Akcja, Sci-Fi; Islandia, USA; Czas trwania: 2 godz. 
30 min.

Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod maską 
Spider Mana skrywa się Peter Parker, superboha-
ter decyduje się zwrócić o pomoc do Doktora 
Strange’a.

28-30 stycznia godz. 19:30 2D

2-3 LUTEGO godz. 19:30 2D

GIEREK
Biograficzny; Polska; Czas trwania 2 godz. 20 min.

Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC 
PZPR w latach 1970–1980.

4-6 lutego godz. 14:00 2D dubb.

9-10 lutego godz. 14:00 2D dubb.

SKARB MIKOŁAJKA
Familijny, Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 
43 min.

W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, 
szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kum-
pli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy 
więc tata chłopca awansuje i   rodzina musi przepro-
wadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada  
w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie rzeczywi-
stość bez najlepszych przyjaciół?

4-6 lutego godz. 16:00 2D dubb.

9-10 lutego godz. 16:00 2D dubb.

WIKI I JEJ SEKRET
Familijny, Komedia; Francja; Czas trwania 1 godz. 
27 min.

Ośmioletnia Wiki, wraz z tatą, przeprowadza się 
do małego miasteczka w górach. Choć nowe 
miejsce jest pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym 
życiem. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od 
sąsiada niezwykły prezent – małego, cudowne-
go szczeniaka.

4-6 lutego godz. 17:40 2D

9-10 lutego godz. 17:40 2D

8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE 
O FACETACH

Komedia obycz.; Polska; Czas trwania 1 godz. 35 min.

O pięć lat starsi, ale niekoniecznie dojrzalsi faceci 
znowu ruszają do akcji!

4-6 lutego godz. 19:30 2D

9-10 lutego godz. 19:30 2D

MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA
Dramat obyczajowy; Polska; Czas trwania 2 godz. 

Trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa 
przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się 
w najkrótszą noc w roku.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się widzowie będą zmuszeni do stosowania się 

do aktualnych zaleceń  do aktualnych zaleceń  
https://www.gov.pl/web/koronawirus/https://www.gov.pl/web/koronawirus/

aktualne-zasady-i-ograniczeniaaktualne-zasady-i-ograniczenia
www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną  
ul. Jaworowa. Pow.: 1591 m2, nowe 
ogrodzenie. Media przy działce: prąd, 
woda, kanalizacja, gaz i światłowód. 
Cena: 215 tys. zł (do negocjacji).  
Tel.: 506 625 018.

Kupię sadzarkę, kopaczkę, obsypniki 
i wialnię metalową. Tel. 507 330 294

Lokal do wynajęcia o pow. 22m2 przy 
ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku pod 
działalność gospodarczą. Tel. 531 881 
222, 531 881 555.

Sprzedam siano w belach (I i II gatunek) 
okolice Nasielska. Tel. 664 801 963.

Sprzedam siano w kostkach, pszenicę, 
żyto. Tel. 512 179 468.

Sprzedam miód z własnej ekologicznej 
pasieki. Tel. 607 784 929.

Sprzedam przyczepę „Autosan” wy-
wrot, oryginał i siano w kostkach.  
Tel. 608 394 281.

Dyżury 
aptek

W dni powszednie, niedziele, 
dni świąteczne oraz inne dni 
wolne od pracy dyżur roz-
poczyna się o godzinie 2200 
i trwa do godziny 730 dnia 

następnego pod numerem 
telefonu 572 388 046

24.01.–6.02.2022 r.   
Apteka Alma, 

ul. Okulickiego 5,  
Nowy Dwór Maz.
7.02.–13.02.2022 r.   

Apteka z Uśmiechem 
ul. Wojska Polskiego 20,  

Nowy Dwór Maz.
14.02.–20.02.2022 r.   

Apteka Dbam o zdrowie 
ul. Morawicza 2a,  
Nowy Dwór Maz.

21.02.–13.02.2022 r.   
 Apteka Syrenka 

ul. Paderewskiego 7,  
Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
KOMUNIKAT Z US

Likwidacja  
punktów kasowych
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. 
zostaną zlikwidowane punkty kasowe.  

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo 
za pośrednictwem rachunku bankowego albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych 
i innych instytucjach płatniczych.  

Równocześnie przypominamy, że podatnicy i płatnicy od 1 stycznia 2020 r. posiadają indywidualne mikro-
rachunki, na które należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu podatku PIT, CIT i VAT. 

Rozliczając się elektronicznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy (link otwiera się w nowym oknie), 
można również skorzystać z automatycznego przekierowania do swojego banku i szybkich płatności on-line.

Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu innych podatków, opłat i niepodatkowych należności bu-
dżetowych są dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych.

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Nasielsku  
SPRZEDA  

zabudowaną nieruchomość  
w miejscowości Popowo Borowe, 

 gmina Nasielsk. 
Działka nr 71/2 o powierzchni 730 m2. 

Budynek murowany  
o powierzchni użytkowej 64 m2. 

Cena 140 tys. zł. 
Kontakt: 531 881 222, 

lub 531 881 555.
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Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję  
do godziny 7.00 rano.

Odpa dy niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,  
nie zosta ną ode brane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Nowe stawki opłat  
za odbiór odpadów obowiązujące 
od 1 stycznia 2022 r.  
– zmiana nie wymaga złożenia 
nowej deklaracji
Wszyscy mieszkańcy zosta-
ną pisemnie poinformowa-
ni o wysokości należności 
z tytułu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych w 2022 roku

Od stycznia 2022 roku opła-
ta dla gospodarstw domo-
wych wynosi 35 zł od osoby.

Roczna opłata ryczałtowa 
dla dziełek rekreacyjno – 
wypoczynkowych wynosi 
191, 90 zł .

Dla nieruchomości nieza-
mieszkałych opłata za wo-
rek 120 l wynosi – 24,94 zł, 
za worek 240 l – 49,88 zł. 
(w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość wor-
ków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).

Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15%, w przypad-
ku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie – nie mo-
żemy wtedy wystawiać ani pojemników, ani worków brązowych i takie 
zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.

Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzin-
nych.

W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, 
wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% 
(np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 to daje wynik 140 zł, ale 
minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 119,00 zł., co pozwala osiągnąć 
miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252zł.).

 

Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieru-
chomości:

 – 1 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 35 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 29,75 zł.

 – 2 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 70 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 59,50 zł.

 – 3 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 105 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 89,25 zł.

 – 4 os. gospodarstwo –opłata bez zniżki 140 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 119,00 zł.

 – 5 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 175 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 148,75 zł.

 – 6 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 210zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 178,50 zł.

 – 7 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 245 z – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 208,25 zł.

 – 8 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 280 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłat – 238,00 zł.

 – 9 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 315 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty–267,75 zł.

 – 10 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 350 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty– 297,50zł.

W przypadku braku segregacji, pouczymy, jak prawidłowo segregować, 
a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja, z urzędu 
wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych 
od osoby.

Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory od-
padów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. 
RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu 
plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego”, 14.01.2022 r.:

1. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski  186 pkt (58,13%)

2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  181 pkt (56,56%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   172 pkt (53,75%)

4. Waldemar Gnatkowski – Marek Prusinowski 168 pkt (52,50%)

5. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  155 pkt (48,44%)

6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  98 pkt (30,63%)

PK

ROZMOWA Z…

Motocykle to moja pasja
Rafałem Walasiewiczem, mieszkańcem Nasielska i miłośnikiem sportów motorowych, który w ubiegłym roku został Mistrzem 
Polski w Pit Bike.
Proszę opowiedzieć, od czego to 
wszystko się zaczęło. Skąd taka pasja?

 – Generalnie motocyklami jeż-
dżę od 15 lat. W sumie od począt-
ku jeździłem dużymi motocyklami 
po torach, doskonaliłem tam swoją 
technikę, ale nigdy nie było to zwią-
zane ze ściganiem się w ogólnopol-
skich zawodach. Mniej więcej dwa 
lata temu zaczęły być modne małe 
motocykle tzw. Pit Bike. Zaintereso-
wałem się nimi i za namową kole-
gów stwierdziłem, że warto trenować 
właśnie na takim sprzęcie. W zeszłym 
roku wspólnie z kolegą wystartowa-
liśmy w Pucharze Polski na Pit Bike. 
Troszkę z żartów, a w rzeczywistości 
już w pierwszym wyścigu udało mi 
się stanąć na podium. Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, więc postanowi-
łem, że nie będą to moje ostatnie za-
wody. Od tej wygranej bardzo dużo 
czasu poświęciłem na treningi – ro-
biłem wszystko w jednym celu – aby 
zdobyć tytuł mistrzowski. Treningi nie 
poszły na marne. W sierpniu odbyły 
się Mistrzostwa Polski i zdobyłem tam 
tytuł Mistrza Polski 

Gdzie Pan przygotowywał się do 
udziału w zawodach?

 – Małe motocykle pozwalają na tre-
ningi w wielu miejscach – parkingi, 
hale. Wystarczy kawałek placu. Od 
wiosny trenujemy na torze w Modli-
nie i torze w Radomiu. Przed zawo-
dami jeździmy już po całej Polsce, 
ponieważ musimy znać te tory. Każ-
dy tor, na którym odbywają się za-
wody, jest inny. Aby zdobyć wysokie 
miejsca, musimy go poznać, poczuć, 
wiedzieć, jaka jest przyczepność itp. 
A podczas treningów bardzo poma-
ga mi moja żona.

Na czym polega pomoc żony?

 – Pomoc żony jest nieoceniona. Po-
maga mi od wymiany kół i zakładaniu 
kocy zaraz po zjechaniu z toru, po in-
formacje podczas samych wyścigów: 
które mam miejsce, jaka jest przewa-
ga nad innymi zawodnikami. Dzięki 

temu wiem, czy mogę trzymać spo-
kojne tempo, czy przyspieszyć.

Duże motocykle czy małe – które 
Pan woli?

 – Jedne i drugie. Duże motocykle to 
moja pierwsza pasja. Dużo jeżdżę po 
Polsce turystycznie motocyklem. Jeż-
dżę z rodziną lub z kolegami z Klubu 
Motocyklowego Moto-Nsk. Ubiegły 
rok poświęciłem treningom i przy-
gotowaniu do zawodów na małych 
motocyklach. W tym roku również 
planuję dużo treningów. Zamierzam 
przygotować się do Pucharu Polski 
oraz Pucharu Dolnego Śląska, ale 
z przyjemnością wracam na trasę na 
turystycznych motocyklach.

Czym zajmujecie się w Klubie Moto 
Nsk?

 – W Klubie jest nas około 30 osób. 
Na terenie gminy Nasielsk jest dużo 
motocyklistów, jednak jeżdżą raczej 
oddzielnie. Chciałbym ich połączyć, 
zaproponować wspólne inicjaty-

wy. Główną aktywnością naszych 
członków jest turystyka motocy-
klowa. Wymyślam różne wycieczki 
po Polsce. Późną jesienią jeździmy 
w bliskie trasy, natomiast przez resztę 
roku planuję dalsze wyjazdy – Biesz-
czady, Karkonosze, Mazury. Poza 
tym namawiamy też wszystkich ro-
dziców na treningi swych pociech 
właśnie na Pit Bike. W dzisiejszych 
czasach dzieci spędzają czas przed 
komputerami i smartfonami. A war-
to zainteresować dzieci jakąś ciekawą 
aktywnością fizyczną. Pit Bike, mimo 
wielu skojarzeń, nie są niebezpiecz-
ne. Zapraszam wszystkich na tor do 
Modlina. Jeżdżą już 3-4 latki. Licencję 
wyścigową można zrobić od 6 roku 
życia i dzięki niej dzieci mogą uczest-
niczyć w zawodach w najmłodszej 
klasie wyścigowej, zdobywając tym 
samym punkty w swojej klasie. Te 
dzieciaki są bardzo odważne, a rodzi-
ce wspierają ich na treningach i za-
wodach. Jeśli ktoś z rodziców będzie 

miał jakieś pytania, wątpliwości, chęt-
nie pomogę, podzielę się informa-
cjami. Nie każdy musi być mistrzem, 
ale warto by coraz więcej dzieci ode-
rwało się od komputerów i zajęło się 
sportem. 

 

– Czy zdarzają się niebezpieczne 
zdarzenia?

Wywrotki zdarzają się bardzo często. 
Zawody to nie treningi – jeździmy na 
maksimum możliwości. Pit Bike tym 
różni się od dużych motocyklów, że 
jest to sport o wiele bezpieczniejszy. 
Nie osiągamy aż takich prędkości, jak 
na dużych motocyklach. Wywrotka 
kończy się szybkim podniesieniem 
motocykla i jeździmy dalej. Wszyst-
kie zawody są transmitowane, np. 
na youtubie, więc każdy może zo-
baczyć, jak one wyglądają. Niestety 
w Polsce jest to bardzo mało popu-
larny sport. Ludzie oglądają z reguły 
piłkę nożną i siatkówkę. Moim ma-
rzeniem jest, by coraz więcej osób 
dowiedziało się o motosportach, za-
interesowało się nimi, oglądało zawo-
dy i nam kibicowało. 

Jakie sukcesy ma Pan na swoim kon-
cie?

 – We wszystkich rundach Pucharu 
Polski stawałem na podium, na dru-
gim lub trzecim miejscu. W Pucharze 
Polski nie stanąłem na najwyższym 
miejscu, ponieważ miałem bardzo 
groźnego przeciwnika. Na Mistrzo-
stwa Polski pojechałem już z nasta-
wieniem, że muszę zdobyć 1. miejsce. 
Przez dwa dni obyły się 3 wyści-
gi. Mimo trudnych warunków 
pogodowych, kwalifikacje oraz 
wszystkie 3 wyścigi wygrałem.  
12 grudnia 2021 r. w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie odbyło 
się rozdanie nagród, skąd przy-
wiozłem puchar za zdobycie ty-
tułu Mistrza Polski. 

Jakie są najważniejsze cechy 
charakteru w tym sporcie?

 – Jest to na pewno wytrwa-
łość w treningach oraz odwaga. 
Przed zawodami treningi odby-
wają się bardzo często – jest to 
nawet 5-6 razy w tygodniu. Wspól-
nie z żoną próbujemy zarazić Pit Bike 
naszego syna. Do tej pory jeżdziłem 
z nim jedynie turystycznie, jednak 
postanowiliśmy, że w tym roku syn 
wystartuje przynajmniej w jednej run-
dzie Pucharowej. Chcemy, by poznał 
innych zawodników, spróbował tego 
sportu, a być może odkryje w sobie 
pasję tak, jak ja.  

Jakie są Pana plany na przyszłość?

 

– Głównymi planami jest obrona ty-
tułu Mistrza Polski i walka o Puchar 
Polski oraz Puchar Dolnego Śląska. 
To będzie kolejny rok dobrego ściga-
nia. Treningi i zawody odbywają się 
od kwietnia do października co około 
2 tygodnie. Poza tym trzeba praco-
wać na kondycją, ponieważ zawody 

to ogromny wysiłek fizyczny. Dla-
tego też zimą dbam o swoją aktyw-
ność, np. na treningach na halach 
gokardowych, ale też dużo, jeżdżąc 
na łyżwach na naszym Nasielskim 
lodowisku. Mam nadzieję, że dzięki 
ogromnej pracy zrealizuję swoje te-
goroczne plany. Trzymajcie kciuki!

Gratulujemy sukcesów i życzymy 
powodzenia podczas kolejnych 
zawodów!

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra Ziółek


