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Z POWIATU

Obradowała Rada 
27 stycznia br., w ostatni czwartek miesiąca, odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. 

Porządek obrad został przyjęty 18 głosami poparcia. W bloku uchwał znalazły się trzy głosowania. Wieloletnią 
Prognozę Budżetową i zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 poparto 18 głosami, przy jednym wstrzy-
mującym się.

Następnie rada zajęła się rozpatrzeniem petycji Fundacji Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku w sprawie szczepień 
przeciwko Covid-19. Radny Mariusz Torbus poinformował, że Komisja Skarg postanowiła przekazać petycję do 
rad gmin wchodzących w skład powiatu nowodworskiego. Radni jednogłośnie dziewiętnastoma głosami poparli 
zaproponowany sposób rozpatrzenia dokumentu.

Zagraliśmy z WOŚPZagraliśmy z WOŚP
czytaj na str. 9

Z UM

Porozumienie podpisane
We wtorek, 1 lutego br. na-
stąpi ło sformalizowanie 
podjętej uprzednio współ-
p rac y,  G m iny Na s ie l sk 
z Gminą Wieliszew oraz 
Gminą Serock w zakresie 
wypracowania optymalne-
go systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
Podpisanie porozumienia 
między w ymienionymi 
Gminami jest zwieńcze-
niem prac zespołu oraz 
przygotowanej z udzia-
łem Nasielskiego Budow-
nictwa Mieszkaniowego 
Sp. z o.o. koncepcji do-
tyczącej możliwości za-
gospodarowania terenu 
Międz ygminnego Skła-
dowiska Odpadów w Ja-
skółowie na cele budowy 
instalacji do przetwarzania bioodpadów. Na bazie zawartego porozumienia samorządy będą współpracowały 
w zakresie m.in. wspólnych działań związanych z przygotowaniem i obsługą planowanych do realizacji przed-
sięwzięć mających na celu zbudowanie efektywnego systemu gospodarki odpadami, poszukiwania źródeł fi-
nansowania przyszłych inwestycji, a także przekazywania sobie dotacji celowych lub pomocy finansowej, 
przeznaczonej na realizację opracowań, materiałów i robót niezbędnych w prowadzonym procesie decyzyjnym.

Dokument podpisali: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski 
oraz Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

UM

AKTUALNOŚCI

Koniec  
z nauką zdalną!
 – Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii — stwierdził Adam 
Niedzielski, minister zdrowia, podczas konferencji prasowej, która miała 
miejsce w piątek, 9 lutego br., w siedzibie resortu zdrowia. 

W związku z dynamiką spadków zakażeń oraz przebiegiem epidemii, posta-
nowiono wprowadzić zmiany w ochronie zdrowia. Dotyczą one zasad izo-
lacji i kwarantanny. Od 11 lutego zniesiona jest kwarantanna z tzw. kontaktu. 
Dotyczy to także osób, które obecnie przebywają na niej z tego powodu. 
Zniesiona zostaje także kwarantanna przyjazdowa dla osób przybywających 
z krajów Schengen, pozostaje wyłącznie dla osób bez unijnego certyfikatu 
COVID-19 oraz spoza strefy Schengen (7 dni). Kolejne zmiany będą obowią-
zywały od 15 lutego. Izolacja będzie trwała siedem dni. Kwarantanna współ-
domowników będzie obowiązywała także siedem dni. Przemysław Czarnek, 
Minister Edukacji i Nauki zapowiedział natomiast powrót do nauki stacjonar-
nej dla wszystkich uczniów od 21 lutego. Ferie szkolne pozostają bez zmian. 
Co do obowiązujących maseczek, minister zdrowia nie przewiduje na razie 
zmian. Jak powiedział, na ten moment stanowią one element, który zapewnia 
bezpieczeństwo epidemiologiczne. Decyzje dotyczące znoszenia restrykcji 
maja być podejmowane najwcześniej w perspektywie miesiąca. Ponadto za-
powiedziano przywrócenie ok. 5 tys. łóżek do systemu leczenia, zmniejszając 
liczbę łóżek covidowych do poziomu ok. 25 tys.

E.G.
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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

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

Rekomendowane sposoby załatwiania spraw  
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Szanowni Państwo,
W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń i stałym rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gminy Nasielsk, pozostałych interesantów oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy równoczesnym za-
pewnieniu możliwości załatwiania spraw urzędowych oraz ciągłości 
działania Urzędu, rekomendujemy załatwianie spraw: 

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) adres 
skrytki: 

/umnasielsk/Skrytka oraz /umnasielsk/SkrytkaESP 

(Uwaga! – wielkość liter ma znaczenie)

Instrukcję zakładania konta ePUAP znajdą Państwo pod adresem:  
http://epuap.gov.pl .

Wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej: http://umna-
sielsk.bip.org.pl/id/2340 .

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl .

Telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu (23) 69-33-000 lub pod 
bezpośrednie numery telefonów do wydziałów Urzędu, które są do-
stępne na stronie internetowej: https://nasielsk.pl/kontakt .

Poprzez składanie pism i dokumentów w formie papierowej w Biurze 
Obsługi Interesantów, jednak prosimy o ograniczenie tej formy kontak-
tu do niezbędnego minimum.

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-
15.00.

Przypominamy, iż najważniejsze zasady obowiązujące w budynku 
Urzędu Miejskiego wynikające z przepisów prawa powszechnego to:

1 INTERESANT NA 1 STANOWISKO OBSŁUGI,

NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI.

Dziękujemy za wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem 
jest minimalizacja zagrożeń wynikających z panującego stanu epidemii 
oraz prosimy o stosowanie się do informacji i poleceń przekazywanych 
przez pracowników Urzędu.
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dokończenie ze str. 1

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, po-
winien zbierać faktury VAT

 – w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2021 r. do 31 stycznia  2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku ak-
cyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji  i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rol-
nego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim 
dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożo-
ny wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współ-
czynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe 
określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w re-
jestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 
2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642) 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1-30 kwietnia 2022 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk.pl  zakładka karty i formu-
larze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)

Wszelkie informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

parter, pokój 12, 14  lub telefonicznie pod numerami: 23 693 30 13,   
23 693 30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176

Z POWIATU

Obradowała Rada 
W punkcie Informacja z prac zarzą-
du radna Anna Małecka zapytała, 
czy znane są już ustalenia w sprawie 
możliwości pozyskania środków na 
remont instalacji wodno-kanaliza-

cyjnej i centralnego ogrzewania 
w Liceum Ogólnokształcącym. Sta-
rosta Nowodworski Krzysztof Ka-
pusta odpowiedział, że jeszcze nie 
jest to możliwe, natomiast dodał, 
że obecnie jest robiony przegląd 
wszystkich placówek oświatowych, 
gdyż może to być przydatna infor-
macja, aby takowe środki pozyskać.

W Sprawach różnych Przewod-
niczący Rady Zdzisław Szmyt-
kowski poinformował, że Starosta 
Krzysztof Kapusta został odzna-
czony przez Prezydenta Andrzeja 
Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi 

za krzewienie i rozwój Honoro-
wego Krwiodawstwa w powiecie 
nowodworskim i przy okazji po-
gratulował odznaczenia.

Ponadto, Przewodniczący poin-
formował, że Premier RP dostrzegł 
rozbudowę budynku Starostwa 
Powiatu Nowodworskiego i prze-
kazał na ten cel 3 mln zł.

Radna Elżbieta Kapałka poprosiła 
Zarząd o złożenie dokumentów 
na dofinansowanie remontu drogi 
Nowiny - Głusk w ramach Krajo-
wego Planu Odbudowy. Starosta 
Nowodworski przyznał, że gdy 

jest to możliwe, Starostwo stara 
się o pozyskanie środków.

Sesja Rady Powiatu zakończyła 
się po 15 minutach, a Przewod-
niczący poinformował, że kolej-
ne posiedzenie odbędzie się 24 
lutego br.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Nabór wniosków
Nabór wniosków na dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Nasielsk na 
przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.

Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków na dotacje celowe ze środków budże-
tu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie 
Gminy Nasielsk.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/266/21 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 
z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celo-
wych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochro-
nie 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 linku oraz regulamin na-
boru:

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 Miejskiego w Nasielsku, przy czym w przypad-
ku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą o kolej-
ności 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 dokumentacji, stosownych zezwoleń, nakładów 
finansowych i nie jest możliwe do szybkiego zrealizowania.

W 2021 roku otrzymaliśmy, z różnych przyczyn (w tym finansowych rów-
nież), aż 27 rezygnacji. Rozpatrywaliśmy kolejne wnioski, ale czasami czas wy-
miany 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
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28.01.2022
Nasielsk, ul. Przemysłowa – potrącenie rowerzysty (1 zastęp OSP Nasielsk)
30.01.2022
Mazewo Dworskie A – powalone drzewo (1 zastęp OSP Nasielsk)
Paulinowo – powalone drzewo (1 zastęp OSP Nasielsk)
Młodzianowo – powalone drzewo (1 zastęp OSP Nasielsk)
Paulinowo – powalone drzewo (1 zastęp OSP 
Nasielsk)
31.01.2022
Paulinowo – uszkodzony dach budynku gospo-
darczego (1 zastęp OSP Nasielsk)
5.02.2022
Chrcynno – dachowanie samochodu osobowe-
go (1 zastęp OSP Nasielsk)
8.02.2022
Nasielsk, ul. Traugutta – pożar sadzy w przewo-
dzie kominowym (1 zastęp OSP Nasielsk)
Dębinki – pożar sadzy w przewodzie komino-
wym (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

ARESZT ZA PODPALENIE 
I GROŹBY
Policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku zatrzymali 
29-latka, który w dniu 26 stycznia br. podpalił samochód 
osobowy. Dodatkowo mężczyzna usłyszał jeszcze zarzut 
usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz uporczywego 
nękania i gróźb karalnych. Decyzją sądu został aresztowa-
ny na okres 3 miesięcy.

26 stycznia 2022 r. policjanci 
z Komisariatu Policji w Nasielsku 
zostali powiadomieni o pożarze 
samochodu w miejscowości Mal-
czyn. Po wykonaniu czynności na 
miejscu zdarzenia okazało się, że 
nieznani sprawcy, po uprzednim 
oblaniu łatwopalną substancją, 
dokonali podpalenia samochodu 
osobowego, zaparkowanego na 
posesji.

W wyniku dalszych czynności ustalono, iż jednym ze sprawców mógł być 
29-letni mieszkaniec Nasielska. Mężczyzna został zatrzymany i przewie-
ziony do komisariatu w Nasielsku. Funkcjonariusze po zebraniu materiału 
dowodowego przedstawili mu trzy zarzuty. Okazało się bowiem, iż pod-
palacz dodatkowo nękał telefonicznie pokrzywdzonego i kierował wobec 
niego groźby karalne, a także groźbą usiłował wymusić od niego 10000 
zł.

Prokurator poparł wniosek funkcjonariuszy i decyzją sądu mężczyzna zo-
stał tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

podinsp. Małgorzata Witkowska 
kpp.nowydwormaz.pl

Z POLICJI
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
WYKORZYSTUJĄ  
PANDEMIĘ COVID-19! 
Oszuści kolejny raz 
prób ują  w ył ud zać 
pieniądze metodą „na 
wnuczka”. Tym razem 
wykorzystują legen-
dę „na koronawirusa”. 
Dzwonią głównie do 
starszych osób, po-
dając się za członka 
rodziny, który zacho-
rował na Covid i jest 
w bardzo złym stanie. 
Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytu-
ację, wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.

Informując o konieczności poniesienia sporych nakładów finansowych, 
próbują wyłudzić pieniądze żerując na dobrym sercu rozmówcy i jego 
strachu o życie swoich najbliższych. Chcąc wymusić szybką reakcję, wy-
wierają słowną presję na starszych osobach. By osiągnąć swój cel, potrafią 
płakać do słuchawki czy wręcz krzyczeć na rozmówcę, który nie chce 
przekazać im pieniędzy. 

Pamiętajmy, że żaden pacjent chory na Covid-19 nie musi płacić za swoje 
leczenie. Zarówno diagnostyka, pobyt w szpitalu jak i podawane leki są 
darmowe. Jeśli dzwoni do nas osoba, która próbuje wmówić nam, iż mu-
simy zapłacić za leczenie najbliższych, powinniśmy jak najszybciej prze-
rwać połączenie i zadzwonić pod numer 112, by poinformować o próbie 
oszustwa policję. 

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które 
uchronią przed staniem się ofiarą takiego oszustwa.
1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj 
osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

3. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wy-
konaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

4. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy o pomoc, grożą utra-
tą pieniędzy.

5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, 
że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję (nr 112)!

Ferie z OSP KSRG Cieksyn
W tym roku Strażacy z OSP KSRG 
Cieksyn zorganizowali zajęcia 
dla wszystkich chętnych dzieci 
w pierwszym tygodniu ferii zimo-
wych. Codzienną opiekę między 
9.00 a 14.00 nad najmłodszymi 
sprawowali Strażacy, a  każdy dzień 
wypełniony był atrakcjami i wizy-
tą specjalnych gości. W poniedzia-
łek cieksyńską strażnicę odwiedzili 
Policjanci z Nasielskiego Komisa-
riatu Policji. We wtorek, dzięki KS 
SEMIRAMIDA odbył się trening 
boksu. W środę dzieci uczestni-
czyły w kursie pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zorganizowanym 
przez Ratownika Medycznego – 
Janusza Gersa. Tego dnia uczest-
n ików fer i i  w OSP o dwi e d z i ł 
także Burmistrz Bogdan Ruszkow-
ski. Opowiadał o pracy na rzecz 
gminy, odpowiadał na pytania oraz 
grał w tenisa stołowego z dzieć-
mi. W czwartek na dzieci czeka-
ły Psy Ratownicze OSP RW wraz 

z opiekunami, a w piątek Żołnierze 
z II Mazowieckiego Pułku Saperów. 
Dodatkowo było kolorowanie, ma-
lowanie, plastelina, gry planszowe, 
układanki, gra w tenisa stołowego, 
berek oraz wiele innych atrakcji. 
Udział w zajęciach był bezpłatny, 
jedynym kosztem był dwudanio-
wy obiad dla chętnych uczestników 
w cenie 12zł, serwowany dzięki re-
stauracji „u Kabana”. Ferie w OSP 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, a każdego dnia strażnica go-
ściła 30-40 dzieci, w wieku 3-12 
lat, oczywiście nie tylko z Cieksyna 
– udział w zajęciach mogło wziąć 
każde chętne dziecko. Prezes An-
drzej Sosnowski serdecznie zapra-
sza dorosłych do szeregów OSP 
Cieksyn oraz dzieci do Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej.

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Informacja dotycząca  
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022

Szanowni Państwo,
Dzień 1 marca to tradycyjnie obchodzony w naszym kraju z coraz więk-
szym honorem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy to 
czcimy pamięć Niezłomnych – Niepokonanych Żołnierzy podziemia an-
tykomunistycznego i niepodległościowego po II wojnie światowej. Wpisu-
jąc się w to ogólnonarodowe upamiętnienie, niezmiennie obchodzimy 
owe święto również w Gminie Nasielsk, mając na względzie pamięć o na-
szych bohaterach – żołnierzach Narodowego Zjednoczenia Wojskowe-
go z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysławie Grudzińskim ps. „Pilot” – 
dowódcy patrolu, ppor. Kazimierzu Chrzanowskim ps. „Wilk” i „Ketling”, 
ppor. Czesławie Wilskim ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronimie Żbi-
kowskim ps. „Gwiazda” i „Twardowski”, którzy polegli w dniu 23 czerwca 
1950 roku w Popowie Borowym w nierównej walce z żołnierzami i funk-
cjonariuszami komunistycznego aparatu terroru.

Od dwóch lat niezmiennie całe życie publiczne i prywatne w naszym kraju, 
a w związku z tym również wszelkie działania podejmowane przez Gminę 
Nasielsk w każdej sferze jej funkcjonowania, determinuje trwający stan epi-
demii związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
i choroby COVID-19. Pomimo nadziei, iż sytuacja będzie się poprawiać, 
nowy, wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa spowodował, iż jesteśmy 
na etapie kolejnej fali zachorowań, cechującej się wysoką dzienną liczbą 
zakażeń. Stale zatem ograniczamy nasze aktywności i codzienne relacje 
społeczne. 

Nie może to jednak wpłynąć na naszą pamięć o Bohaterach Niezłomnych 
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego też pragnę 
poinformować, iż wzorem roku ubiegłego uczcimy naszych Bohaterów 
w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę, 
27 lutego br. W tym dniu pod krzyżem w Popowie Borowym delegacja 
władz samorządowych Gminy Nasielsk wraz z Księdzem Waldemarem 
Marciniakiem – Proboszczem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nu-
nie oraz delegacją Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie 
Borowym pomodli się i złoży kwiaty w imieniu całej społeczności lokalnej 
Gminy Nasielsk. Następnie udamy się do kościoła parafialnego w Nunie na 
mszę św., która będzie odprawiona również w intencji naszych Żołnierzy 
Niezłomnych – Bohaterów z Popowa Borowego.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Kontynuacja gminnych 
przewozów pasażerskich
Gmina Nasielsk po raz czwar-
ty uzyskała dofinansowanie od 
Wojewody Mazowieckiego 
z Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych w kwocie 
795 222,00 zł na realizację 
gminnych przewozów pasa-
żerskich na rok 2022. W ponie-
działek, 24 stycznia, w siedzibie 
Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzk iego w Warszawie 
Burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski wraz z Kierowni-
kiem Wydziału Budżetu i Finan-
sów Barbarą Olbryś podpisali 
umowę o dopłatę.

Fundusz rozwoju przewozów 
autobusow ych to program 
rządowy dotyczący rozwo-
ju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności 
publicznej, na mocy którego Wo-
jewoda i Gmina dokładają środki 
finansowe, aby linie autobusowe 
mogły funkcjonować. 

Już w środę, 26 stycznia, Rada Miej-
ska w Nasielsku podjęła uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego, w sprawie wyznacze-
nia linii komunikacyjnych publicz-
nego transportu zbiorowego, dla 
których organizatorem jest Gmi-
na Nasielsk oraz w sprawie zmia-
ny Uchwały Budżetowej Gminy 
Nasielsk na 2022 rok. Podjęcie tych 
uchwał było konieczne, aby gmina 
mogła podpisać umowę z ope-
ratorem publicznego transportu 
zbiorowego oraz w celu uzyskania 
dopłat od Wojewody Mazowiec-
kiego. 

W wyniku przeprowadzonego 
przetargu wyłoniono nowego 
operatora publicznego transpor-
tu zbiorowego. Od 1 lutego 2022 
roku gminne przewozy pasażer-
skie będzie obsługiwać firma „SA-
NIMAX – Transport s.c.” Janusz 
Sosnowski i Monika Sosnowska. 
W dniu 26.01.2022 roku w Urzę-

dzie Miejskim w Nasielsku Bur-
mistrz Nasielska podpisał umowę 
z reprezentantem ww. firmy Janu-
szem Sosnowskim.

W ramach gminnych przewozów 
pasażerskich funkcjonują następu-
jące linie komunikacyjne:

Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Nasielsk 
Krupki – Nasielsk Kolejowa – Ko-
sewo – Pieścirogi – Dworzec Ko-
lejowy – Mogowo

Linia nr 2: Nasielsk Rynek – Pieści-
rogi – Morgi – Czajki – Ruszkowo 
– Malczyn – Wiktorowo – Ciek-
syn – Nowa Wrona – Dobra Wola 
– Borkowo – Lelewo – Zaborze – 
Toruń Włościański – Toruń Dwor-
ski – Miękoszyn – Dębinki – Czajki 
– Morgi – Nasielsk

Linia nr 3: Nasielsk Rynek – Ma-
zewo Włościańskie – Jackowo 
Włościańskie – Jackowo Dworskie 
– Lubomin – Słustowo – Winniki – 
Mazewo Dworskie – Kątne – Chle-
biotki – Kosewo – Nasielsk

L in ia  nr  4 :  Nas ie l sk  Rynek –  
Chrcynno – Chechnówka – Lorcin 
– Nuna – Krogule – Aleksandrowo 
– Psucin – Cegielnia Psucka – Mię-
koszynek – Budy Siennickie – Wą-
grodno – Siennica – Nasielsk

L in ia  nr  5 :  Nas ie l sk  Rynek – 
Krzyczki – Głodowo – Kędzierza-
wice – Pianowo – Nasielsk

Linia nr 6: Nasielsk – Popowo Pół-
noc – Jaskółowo – Popowo Bo-
rowe – Popowo Południe – Nuna 
– Lorcin – Żabiczyn – Chrcynno 
– Nasielsk

Zakup biletu miesięcznego odby-
wać się będzie poprzez wyrobienie 
karty elektronicznej i jej aktywowa-
nie w punkcie sprzedaży biletów 
w sklepie PRO-COM, ul. Warszaw-
ska 68, 05-190 Nasielsk. Następne 
doładowanie karty można doko-
nać u kierowcy autobusu (pod wa-
runkiem, że bilet został zakupiony 
w trakcie ważności poprzedniego 
biletu) lub ww. punkcie. Natomiast 
bilety jednorazowe będzie można 
zakupić bezpośrednio u kierowcy 
autobusu. 

Aktualne rozkłady jazdy autobu-
sów znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego 
www.nasielsk.pl w zakładce Dla 
mieszkańców. 

Wszelkie uwagi dotyczące świad-
czonych usług prosimy kierować 
na e-mail: um@nasielsk.pl.

um 

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

NASIELSKI DOM EDUKACJI I HISTORII

Wystawa wzbogacona 
o cenne przedmioty
27 stycznia br. pan Marek Zalewski, mieszkaniec Nowych Pieścirogów, 
emerytowany kolejarz, przekazał Nasielskiemu Domowi Edukacji i Historii 
srebrny medal poświęcony 90-leciu istnienia Związku Zawodowego Ma-
szynistów Kolejowych w Polsce i 20-leciu jego reaktywacji wraz ze sto-
sowną legitymacją PKP CARGO. Są to współczesne pamiątki świadczące 
o wysokiej randze Nasielskiego Węzła Kolejowego oraz o wysokiej pozy-
cji obdarowanych nią kolejarzy. Jednocześnie Pan Marek podarował tak-
że dwie bluzy: gabardynową i szewiotową oraz krawat, stanowiące ubiór 
kolejarza sprzed 2000 roku.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, a państwa zachęcamy do przekazywa-
nia zdjęć, pamiątek rodzinnych i innych przedmiotów związanych z ziemią 
nasielską. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 23 6912552 
lub 531147802.

O G Ł O S Z E N I E
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Epoka Kamienia
W „Epoce Kamienia” wcielamy 
się w przywódców prehistorycz-
nych plemion, zadaniem których 
jest dbanie o rozwój i rozbudowa 
własnej osady. Jak w typowej „wor-
ker placement”, wodzowie wy-
syłają robotników do wykonania 
poszczególnych zadań, tj., uprawa 
pól, polowanie, zdobywanie su-
rowców, budowanie chat. Akcje 
dzielą się na stałe oraz losowe. 
Do tych pierwszych należy 
zbudowanie pola do wy-
twarzania żywności, bu-
dowa narzędzi oraz 
budynków, handel 
i rozmnażanie, 
proporcjonal-
nie do po-
siadanych 
z a s o b ó w . 
Akcje losowe 
w ykonujemy 
za pomocą kości – 
należy rzucić tyloma, ilu 
posiadamy pracowników. Licz-
ba wyrzuconych oczek pozwala 
zdobyć poszczególne surowce, np. 
dwa oczka oznaczają jeden żeton 
żywności, a sześć oczek – jeden że-
ton złota. Bardzo istotnym elemen-
tem rozgrywki jest handel rzeczny. 
Wymaga on odpowiedniej ilości 
dowolnych (poza żywnością) su-
rowców, a przy okazji zdobywamy 
kartę handlu. Czerpiemy z niej po-

dwójne korzyści; otrzymujemy su-
rowce lub dodatkowy rzut kośćmi, 
a na koniec gry punkty zwycięstwa 
lub technologie czy też specjali-
stów pomnażających nasz finalny 
wynik. W każdej turze wysyłamy 

wszystkich robotników do pracy. 
W zależności od tego, co chcemy 
pozyskać, możemy ich umieścić 
w polu, w lesie do wyrębu drzewa, 
w kamieniołomach i  kopalni gliny 
w górach czy na rzece. Każda tura 
kończy się wykarmieniem własne-
go plemienia i zużyciem tylu zapa-

sów jedzenia, ile osób znajduje się 
w naszej osadzie. Ponadto, za su-
rowce kupujemy karty cywilizacji, 
które trzeba zrealizować natych-
miast.  Gra kończy się, gdy wybu-
dujemy odpowiednią ilość chat lub 
wykonamy tyle handlu rzecznego, 

aby wyczerpały się karty cy-
wilizacji. Dodatkowym atu-

tem „Epoki Kamienia” 
jest skórzany, 

miękki ku-
bek na ko-
ści, dbałość 
o  w y k o -
nanie ele-

mentów, jak 
d r e w n i a n e 

znaczniki za-
sob ów i  pra-

cowników oraz 
ciekawa graf ika 

kart i planszy. Roz-
grywka pochłania 

dość dużo czasu, bo 
nawet do dwóch go-

dzin. Czy jest to wadą, czy 
zaletą, zależy od upodobań 

użytkowników. Gra przeznaczona 
jest dla 2-4 osób od 10. roku życia. 
Na rynku pojawiła się również wersja 
„Epoka Kamienia Junior”, gdzie za-
sady uproszczono na tyle, aby mo-
gły zagrać dzieci od piątego roku 
życia.

OI

ROZ(G)RYWKA

Z BIBLIOTEKI

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
20 stycznia br. dobiegł 
ko ń c a  ko n k u r s  p l a -
styczny zorganizowany 
przez Miejsko-Gminną 
B i b l i o te kę  P ub l i c zną 
w Nasielsku, adresowa-
ny do przedszkolaków 
i  uczniów k las  I  – I I I 
z miasta i gminy Nasielsk. 
Zadaniem uczestników 
było w ykonanie pra-
cy plastycznej dowol-
ną techniką,  a celem 
promocja aktywności 
czytelniczej oraz propa-
gowanie idei głośnego 
czytania dzieciom, zain-
teresowanie i poznawa-
nie literatury dziecięcej, 
kształtowanie wrażliwo-
ści odbioru utworów li-
terackich, rozbudzanie 
twórczej inwencji dziec-
ka i kreatywności oraz 
roz wijanie uzdolnień 
plastycznych dzieci. Na 
konkurs plastyczny „Por-
tret ulubionego bohatera 
książkowego” wpłynęło 
155 prac. 

W  p o n i e d z i a ł e k ,  24 
stycznia, komisja w skła-
dzie: p. Beata Białorucka 
(przewodnicząca) – na-
uczyciel ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, p. Marta 
Paczkowska – inspek-
tor w Wydziale Organi-
zacji i Promocji Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku, 
Jolanta Budziszewska Ro-
galska – dyrektor MGBP 
w Nasielsku, Izabela Ma-
zińska – kustosz MGBP 
w Nasielsku dokonała oce-
ny prac i wyłoniła zwycięz-
ców konkursu. G łówne 
kryteria brane pod uwagę 
przy ocenie prac to walo-
ry artystyczne i estetyczne, 
ciekawe przedstawienie te-
matu oraz samodzielność 
wykonania pracy przez 
dziecko. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom kon-
kursu i dziękujemy za tak 
liczne uczestnictwo w nim. 
Ze względu na sytuację 
pandemiczną w naszym 
kraju nastąpiło indywidu-
alne wręczenie dyplomów 
i nagród, podczas których 
odbyliśmy ze zwycięz-
cami rozmowy na temat 
radzenia sobie z proble-
mami emocjonalnymi 
dotyczącymi ich wieku 
oraz rozdal iśmy ulotk i 
z elementami profilakty-
ki. Zadanie to dofinanso-
wane zostało w ramach 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii.

Lista osób nagrodzonych w konkursie plastycznym 
przedstawia się następująco:

Kategoria 3-latki:
I miejsce – Gocławski Antoni Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”

II miejsce – Siwek Antoni Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Piliński Jan Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”

III miejsce – Filipczak Wojciech Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Suwińska Lena Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

Kategoria 4-latki:
I miejsce – Grupa „Biedroneczki” Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”

 – Krzyżewski Alan Szkoła Podstawowa w Dębinkach

II miejsce – Szymański Szymon Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Sękowska Aleksandra Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

III miejsce – Grzeszczak Hanna Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Krzyżoszczak Magdalena Szkoła Podstawowa w Cieksynie

Wyróżnienie – Nowacka Zuzanna Szkoła Podstawowa w Cieksynie

Kategoria 5-latki:
I miejsce – Brzuzy Amelia Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Bącik Kacper Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

II miejsce – Zawadzka Olga Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Osińska Alicja Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Wiśniewska Maja Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

III miejsce – Ciskowska Lucyna Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

 – Melaniuk Zofia Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

Wyróżnienie – Jaśkiewicz Ksawery Szkoła Podstawowa w Cieksynie

 – Siekierska Zuzanna Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym

Kategoria klasy „0”:
I miejsce – Pawlak Lilia Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Hoinka Zosia Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”

II miejsce – Fabisiak Zuzanna Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Kuźniewska Hania Szkoła Podstawowa w Cieksynie

III miejsce – Czarnecki Mikołaj Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Domańska Maja Szkoła Podstawowa w Dębinkach

Wyróżnienie – Orłowski Maciej Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Żmijewska Amelia Szkoła Podstawowa w Dębinkach

Kategoria klasy „ I”:
I miejsce – Kowalska Lena Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Domżała Dariusz Szkoła Podstawowa w Dębinkach

II miejsce – Jaroszewska Hanna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Narowska Anna Maria Szkoła Podstawowa w Cieksynie

III miejsce – Topczewska Maja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Obidziński Jakub Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

Wyróżnienie – Szkutnik Aneta Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Chmielewska Patrycja Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Lisik Karol Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku

 – Kamińska Maria Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Rosłaniec Julia Szkoła Podstawowa w Dębinkach

Kategoria klasy „II”:

I miejsce – Ślusarczyk Antoni Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Wielechowski Michał Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Jechalik Kacper Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Gajewska Patrycja Lena Szkoła Podstawowa w Cieksynie

II miejsce – Witkowski Fabian Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Mychlińska Julia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku

III miejsce – Zawadzka Lena Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Drążdżewska Alicja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku

Wyróżnienie – Bryśkiewicz Maksymilian Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Dębska Zofia Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Ciskowska Zuzanna Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach

 – Fijalska Oliwia Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”

Kategoria klasy „III”:
I miejsce – Suwińska Julia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

II miejsce – Krzyżewska Wiktoria Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Kołtunowicz Oliwia Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Pulit Michał Szkoła Podstawowa w Dębinkach

III miejsce – Rutkowska Ada Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

Wyróżnienie – Rębecka Wiktoria Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

 – Rosłaniec Magda Szkoła Podstawowa w Dębinkach

 – Leśniewska Emilka Szkoła Podstawowa w Dębinkach
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Ferie z NOK

Kosmiczna Podróż

Ferie z NOK

Marionetki
Podczas drugiego dnia ferii z NOK-iem, czyli w środę, 2 lutego br., 
w ośrodku kultury odbyły się zimowe warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Poprowadzili je wspólnie, znani i lubiani przez uczestników stałych warsz-
tatów NOK, instruktorzy Beata Olechowicz oraz Leszek Gałężewski. Para 
ta zawsze zaskakuje nas swoimi pomysłami. 

Główną rolę w przygotowaniach do warsztatów odegrał duży, futrzany 
koc. Został on pocięty na kawałki, które w dalszym etapie stały się nóż-
kami i szyjami marionetek. Proces ich tworzenia rozpoczął się jednak od 
malowania styropianowych główek, brzuszków i nóżek. Następnie głów-
ki zostały udekorowane piórkami, które tworzyły kolorowe czuprynki. 
Dzieci nakleiły również oczka i wpięły szpilki z żyłkami przywiązanymi 
do przygotowanych patyczków. Ostatecznie powstała wesoła gromadka 
futrzanych stworków na sznurkach, idealnie pasujących do karnawałowej 
parady poprowadzonej przez hol Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

E.G.

Z BIBLIOTEKI

ZIMA W MIEŚCIE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przygotowała bardzo bo-
gatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających ferie w mieście. Odbywały się one 
od 31 stycznia do 4 lutego br.

W poniedziałek, 31 stycznia, odbyły się pierwsze zimowe zajęcia. Rozpoczę-
liśmy spotkanie rozmową z uczestnikami na temat promocji zdrowia i rozpo-
znawania własnych potrzeb oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji 
dotyczących zdrowia. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty kreatywne, 
które poprowadziła Beata Olechowicz, a ich efektem były przepiękne, kolo-
rowe maski karnawałowe.

Drugie zimowe zajęcia w naszej bibliotece odbyły się we wtorek, 1 lutego, na 
początku którego omówiliśmy z uczestnikami temat spędzania wolnego cza-
su w sposób bezpieczny i twórczy, czyli bezpieczeństwa podczas ferii. Zwró-
ciliśmy uwagę na to, jak należy zachowywać się i na co zwracać szczególną 
uwagę podczas zimowych wyjazdów, na przykład w góry. Dzieci dowie-
działy się też, jakie przedmioty należy koniecznie zabrać ze sobą na zimową 
wyprawę. Przypomnieliśmy sobie numery telefonów alarmowych do po-
szczególnych służb. Następnie odbyły się warsztaty kreatywne o tematyce 
– „Wiklinowe walentynki”, przeprowadzone przez Beatę Olechowicz. Zajęcia 

te pozwoliły dzieciom puścić wodze wyobraźni, a efekt końcowy prac był nie-
zwykle imponujący, powstały zachwycające walentynki, które z pewnością 
trafią we właściwe ręce mamy, taty, dziadków bądź przyjaciół. 

Trzeci dzień „Zimy w Mieście z Biblioteką” (2 lutego) upłynął nam pod hasłem 
profilaktyki uzależnień. W drugiej części spotkania nasi wspaniali, mali uczest-
nicy pod przewodnictwem pani Beaty wykonali solne śnieżynki. Przy użyciu 
kleju, kubeczka soli i farb plakatowych powstały bajeczne, mieniące się wie-
loma kolorami śnieżynki.

W piątek, 4 lutego, czyli czwarty dzień zimy z biblioteką, poruszyliśmy temat 
asertywności, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze 
stresem. Wyjaśniliśmy uczestnikom spotkania, że asertywność to umiejętność 
i odwaga wyrażania swoich własnych przekonań, myśli czy woli bez obawia-
nia się o to, jak odbiorą nasze stanowisko inni ludzie. Żaden człowiek nie rodzi 

się z magiczną mocą asertywności i każdy z nas musi się tej umiejętności na-
uczyć. Mówiliśmy też o tym, z jakich części powinien składać się komunikat 
asertywny oraz ćwiczyliśmy formułowanie go w praktyce. Drugim etapem 
naszego zimowego spotkania były warsztaty edukacyjno-plastyczne, które 
poprowadziła pani dyrektor. Uczestnicy zajęć wykonali lapbooki na dowol-
nie wybrany temat. Inspirację do wyboru tematu stanowiły bajki i baśnie czy-
tane podczas każdego dnia zajęć przez nią. Przenosiliśmy się wtedy w świat 
teatrzyka kamishibai. Jest to technika czytania wywodząca się z Japonii, wy-
korzystująca plansze z tekstem i obrazkami oraz drewnianą skrzynkę na wzór 
parawanu z teatrzyków marionetkowych, w której przedstawiane są kolejne 
fragmenty historii, bajki, opowiadania. Ta forma popularyzacji czytelnictwa 
szczególnie przypadła naszym młodszym czytelnikom do gustu.

Nasi mali uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć, na które ser-
decznie zapraszamy podczas wakacji.

Materiały na warsztaty kreatywne i plastyczne zostały sfinansowane ze 
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Każdy z nas jest Kosmicznym Podróż-
nikiem. Od najmłodszych lat otacza 
nas Kosmos w domu, na podwórku, 
w przedszkolu czy szkole i jeszcze ten 
wysoko nad naszymi głowami, prze-
ogromny wszechświat, który wyłania 
się gwieździstą nocą. W naszej co-
dziennej kosmicznej podróży, zada-
jemy sobie pytania: dlaczego, po co, 
jak, skąd? Czym jest mądrość, miłość, 
wolność, czy warto być dobrym, jak 
być szczęśliwym? Podczas spotka-
nia z Teatrem Małe Mi w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, we wtorek 1 lutego 
br., zorganizowanym w ramach Ferii 
z NOK, zostało opowiedzianych pięć 
pięknych historii filozoficznych za-
czerpniętych z różnych kultur. Dzieci 
poznały bajkę afrykańską, żydowską, 
dwie opowieści zaczerpnięte z mi-
tologii  indiańskiej i historii dalekiego 
Nepalu. 

Aktorzy podczas całego przedsta-
wienia angażowali widzów w to, co 
się działo na scenie. I tym sposobem 
wszyscy zebrani w sali NOK wyruszy-
li najpierw m.in. w podróż na najwyż-
szą szkołę w Nasielsku, przemierzając 
drogę w górę i w górę, pokonując 
kolejne piętra. Szukano tym samym 
odpowiedzi, jak dotrzeć do kosmosu 
i czy daleko od nas jest położony. Mali 
widzowie zaznajomili się z nomen-
klaturą kosmiczną – Luna, Selene, 
Yueliang, Sahar, Moon, Czandryma, 
Księżyc.

Następnie przedstawiona została opo-
wieść o wodzu Kajgoro, który stwo-
rzył wioskę z patyków i udowodnił 
współplemieńcom, jak ważna jest 
wspólnota. Dzieci mogły też poznać 
hitorię o pięknej łące, na której pasły 
się zwierzęta. Na tę samą łąkę patrzył 
bogacz z synem, który pokazywał 
mu piękno tego świata należące do 
ich rodziny. Patrzył też biedak z sy-
nem i również podziwiali urocze łany 
należące do bogacza. Świat i dla jed-
nych i dla drugich był pełny piękna. 
Czy posiadanie dóbr materialnych 
daje szczęście? 

Bohaterem spektaklu niewątpliwe 
został także krawiec z Nasielska, czyli 
lalka z dykty, której historia była cen-
ną lekcją dla najmniejszych. Okazuje 
się, że tym, co nas ogranicza, jest na-
sza wyobraźnia, nasze chęci, stopień 
pracowitości. Zawsze jest sposób na 

to, żeby wykorzystać materiał, szan-
sę. Tak samo jak ważne jest to, co my 
o sobie myślimy, a nie co inni o nas 
mówią. Aktorzy udowodnili to, przed-
stawiając historię Gabaki i jego ojca. 
Ojciec udowodnił mu, że za każdym 
razem, jakby się nie starał, znajdą się 
tacy, którzy zawsze będą go krytyko-
wać. Czy jednak warto przejmować 
się tymi słowami? Absolutnie nie.

Podróż z Teatrem Małe Mi zakoń-
czyła się z uśmiechem na twarzach 
małych podróżników, z wynie-
sionymi mądrościami i radosnymi 
piosenkami w głowach. I tym spo-
sobem wszechświat pozwolił na to, 
by myśli dalej krążyły w kosmosie, 
a ich podróż nie kończyła się, tylko 
przyjmowała inne postaci. 

E. Gizińska
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Medale Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
Nie ma takich słów, które wyrażą 
w pełni wdzięczność za miłość, 
dobro i serdeczność, za wspólne 
piękne, a także trudne chwile, ale 
są odznaczenia państwowe usta-
nowione jako nagroda dla osób, 
które przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. 
Niniejsze odznaczenia – medale 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie stanowią symbol uznania dla 
trwałości małżeństwa i rodziny. 
W dniach 25 i 26 stycznia 2022 r. 
w Urzędzie Miejskim  w Nasielsku 
odbyły się uroczystości wręcze-
nia przyznanych przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę medali 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie.

Medale przyznano następującym parom małżeńskim:
Z okazji Jubileuszu Diamentowych Godów (60. rocznicy zawarcia małżeństwa):

Janina i Wiktor Lewandowscy, zam. Pniewo

Teresa i Roman Gortat, zam. Konary

Z okazji Jubileuszu Złotych Godów (50. rocznicy zawarcia małżeństwa):
Elżbieta i Seweryn Domańscy, zam. Nasielsk

Zofia i Maciej Gogolewscy, zam. Zaborze

Danuta i Edward Jakubowscy, zam. Paulinowo

Aldona i Wacław Jeżółkowscy, zam. Nasielsk

Halina i Zenon Kamińscy, zam. Chlebiotki

Krystyna i Jan Ostrowscy, zam. Nuna

Irena i Janusz Zakrzewscy, zam. Siennica

Marianna i Józef Zwierzyńscy, zam. Nasielsk

Natomiast Jubileusz Szmaragdowych Godów (55. rocznicę zawarcia małżeństwa) obchodzili Krysty-
na i Stanisław Chróścińscy z Nasielska, którzy otrzymali z tej okazji pamiątkową księgę z życzeniami.

Uroczystości rozpoczęła Ewa Mikulska 
– kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
która podziękowała Szanownym Jubi-
latom za wzajemną miłość, szacunek 
i wszystkie wspólnie przeżyte chwi-
le, dzięki którym wytrwale dzień po 
dniu, godzina po godzinie umacniali 
się w swoim małżeństwie. Teraz dzię-
ki temu mogli podzielić się z nami 
wszystkimi swoją radością z obcho-
dzonych, jakże pięknych Jubileuszy. 
Bo przecież wspólnie przeżyte 50 lat 
i więcej to niepodważalny dowód, że 
można i na pewno warto przejść przez 
życie razem. Swoją postawą pokazują 
nam, młodszemu pokoleniu, że mał-
żeństwo to niepodważalny fundament 
dla zrozumienia istoty związku mał-

żeńskiego i dobra rodziny oraz wspaniały wzór do naśladowania. Następnie Bogdan Ruszkowski – Burmistrz 
Nasielska, zanim przystąpił do uroczystego wręczenia medali, złożył serdeczne gratulacje Dostojnym Jubilatom. 
Życzył przede wszystkim zdrowia i pomyślności oraz  samych pogodnych dni w otoczeniu najbliższej rodziny. 
Tradycyjnie na zakończenie uroczystości za zdrowie Szanownych Jubilatów wzniesiono toast lampką szampana 
i skosztowano pysznego tortu. Jeszcze raz życzymy Dostojnym Jubilatom, radości, pogody ducha i jeszcze wielu 
cudownych chwil razem.  Szczególne słowa uznania oraz życzenia pragniemy skierować do tych małżonków, 
którzy nie mogli przybyć do urzędu by uczestniczyć w uroczystości. Niech te Jubileusze dla Was milowym będą 
kamieniem, już dziś życzymy następnych z wielkim serc wzruszeniem.

tekst: Ewa Mikulska

Informacja dotycząca składania zgłoszeń o przyznanie medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gmi-
ny Nasielsk zainteresowane otrzymaniem 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 Pożycia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeń-
ski 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 medali 
następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 lutego 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. 
Nr 213. (Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska

U PRZEDSZKOLAKÓW

Bal nad balami
Powróćmy jeszcze raz do wspaniałych chwil, gdzie dziewczynki mo-
gły przez moment poczuć się wspaniałymi księżniczkami, wróżkami, 
zaś chłopcy przemienić się w walecznych rycerzy i wojowników. Wspania-
ły bal odbył się 27 stycznia br. w Przedszkolu Samorządowym w Starych 
Pieścirogach. Zabawy prowadzone przez wujka Janka w bajkowej scenerii 
sprawiły, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci przedszkolaków. Tak 
niewiele trzeba, by wywołać uśmiech na twarzach maluchów. Powyższe 
wydarzenie to idealny moment na integrację zespołów przedszkolnych 
i przyjemne spędzenie czasu wśród koleżanek i kolegów. A już nieba-
wem kolejna atrakcja w naszym przedszkolu, czyli Pierwszy Dzień Wio-
sny. Wszyscy już nie możemy się doczekać.

Monika Łuszczewska
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Zagraliśmy z WOŚP
30 stycznia kolejny raz zagrali-
śmy z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy. Tegoroczna zbiórka 
odbyła się pod hasłem Przejrzyj 
na oczy. Zebrane środki pomo-
gą w zapewnieniu najwyższych 
standardów diagnostyki i lecze-
nia wzroku u dzieci. 

Ze względu na pandemię i ob-
ostrzenia z nią związane w tym 
roku w Nasielsku nie zorganizo-
wano otwartej imprezy dla pu-
bliczności .  Pomimo kapryśnej 
pogody, która tym razem bardzo 
utrudniała zbiórkę na ulicach mia-
sta i gminy Nasielsk, od samego 

rana kwestowało 32 
wolontariuszy repre-
zentujących niemal 
wszystkie szkoły z na-
szej gminy. 

D o  a k c j i ,  j a k  c o 
roku, przyłączył się 
Ko m i s a r i a t  P o l i c j i 
w Nasielsku,  moni-
to r u j ą c  p r z e z  c a ł y 
d z ień u l ice,  db ając 
jednocześnie o bez-
pieczeństwo wolon-
tariuszy. 

S z t a b  m i e ś c i ł  s i ę 
w Nasielskim Ośrodku Kultury i to 
tutaj, za sprawą sponsorów: Cen-
trum Handlowe Guliwer, pizzeria 
U Kabana i KGW Optymiści z Kla-
są w Ruszkowie , wolontariusze 
mogli zjeść ciepły posiłek, pysz-
ne ciasto, kanapki, czy napić się 
kawy lub herbaty. To także w holu 
NOK sztabowa ekipa przeliczała 

zebrane pieniądze. Licytacje od-
były się przez internet, a wszelkie 
informacje można było znaleźć 
na specjalnie utworzonym wyda-
rzeniu 30 Finał WOŚP w Nasielsku 
(na www.facebook.com). Nasielski 
sztab można było wesprzeć także 
poprzez wpłatę dowolnej kwoty 
na tzw. e-skarbonkę. Finał wspie-

rali również biegacze ze stowa-
rzyszenia Nasielsk Baszta Team, 
organizując bieg terenowy. Pla-
nowany był IV nocny halowy tur-
niej pi łki nożnej (organizowany 
przez MLKS Żbik Nasielsk), który 
ze względu na sytuację związaną 
z obostrzeniami niestety musiał 
zostać odwołany. Po wstępnym 
przeliczeniu zebranych pieniędzy, 
podsumowaniu internetowych li-
cytacji oraz kwoty z e-skarbonki 
wstępna suma, jaką zadeklarował 
nasielski sztab, wyniosła prawie 
36 000 zł. 

W imieniu swoim, całego sztabu 
i wolontariuszy z całego serca 
dziękuję za każde wsparcie, jakie 
otrzymaliśmy od was w dniu fina-
łu. Pomimo że pogoda była fa-
talna i nie ułatwiła nam zadania, 
pomimo pandemii i obostrzeń 
z nią związanych, był to dla nas 
wyjątkowy i przepiękny dzień. 
Dziękuję za każdy uśmiech, do-
bre słowo, wsparcie na różnych 
płaszczyznach i każdy nawet naj-
mniejszy grosik, który zasilił kon-
to naszego sztabu, a co za tym 
idzie wsparł 30. finał WOŚP.

Szef Sztabu WOŚP w Nasielsku
Dawid Domała

D o organ i zac j i  30.  F ina ł u 
WOŚP w swoich miejscowo-
ściach zgłosiły się 1633 Sztaby, 
w tym 90 Sztabów zagranicz-
nych w 29 krajach. Na ul i-
cach wsi, miasteczek i miast 
spotkać można było bl isko  
1 2 0  t y s .  w o l o n t a r i u -
s z y  z  p u s z k a m i  k we s t a r -
s k i m i .  O p r ó c z  t e g o  a ż  
38 030 osób zdecydowało się 
zostać wolontariuszami online, 
zakładając swoje eSkarbonki, 
dzięki którym można było kwe-
stować w Internecie. 

W sklepach, lokalach usługo-
wych oraz szkołach i siedzi-
bach firm znaleźć można było  
28 055 Puszek Stacjonarnych 
30. Finału WOŚP.
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Byliny  
kwitnące wiosną
Jedną z wieloletnich roślin ogrodowych jest rannik zimowy. Roślina ta 
nie boi się śniegu i niedużego mrozu, ale w czasie bezśnieżnej zimy war-
to ją zabezpieczyć przed większymi mrozami, żeby nie przemarzła. Jest 
mało wymagająca i odporna na choroby. Podobnie jak przebiśnieg, ran-
nik zwiastuje nadejście wiosny. Jego kwiaty pojawiają się wcześnie – na 
przełomie zimy i wiosny. W pogodne dni, w lutym i marcu, można już 
podziwiać urodę jego żółtych kwiatków. Bardzo ładnie wyglądają one 
przebijające się przez warstwę śniegu, zwłaszcza w słoneczne dni. War-
to też zwrócić uwagę, że kwiaty ranników zamykają się w nocy i w po-
chmurne dni, a otwierają w pogodne. Ranniki to rośliny kwitnące dosyć 
długo, ale tylko przy niskiej temperaturze otoczenia. Gdy temperatura 
wzrośnie powyżej 10 stopni Celsjusza,  natychmiast przekwitają. Kwia-
ty ranników są wyjątkową ozdobą rabat, ze względu na ich ciepły, sło-
neczny kolor. Żółtym, sześciopłatkowym kwiatkom towarzyszą zielone, 
3 liście podzielone na drobniejsze listki – ułożone okółkowo, pod kwia-
tem dają wraz z nim wrażenie tańczących baletniczek. Po przekwitnięciu 
z bulw ranników wyrastają długoogonkowe dłoniasto podzielone liście, 
które zamierają już w maju. Rannik zimowy to niewielka roślina dorasta-
jąca do ok. 15 cm wysokości. Ładnie prezentują się posadzone w kom-
pozycjach z pierwiosnkami, przebiśniegami, śnieżycami, cebulicami, 
fiołkami czy ciemiernikami. Jako tło dla ranników doskonale sprawdzają 
się np. czerwone wrzosy. Dobrze rosną zarówno w słońcu, jak i półcie-
niu. Posadzone pod koronami drzew i krzewami liściastymi zrzucający-
mi liście na zimę, zapełniają pustą przestrzeń w okresie bezlistnym tych 
roślin.

Inną z roślin kwitnących wczesną wiosną jest primula (pierwiosnek gru-
ziński) –  Jest to roślina wieloletnia, wcześnie i długo kwitnąca, kępiasta, 
jedna z najniższych odmian tego gatunku. Pierwsze pojedyncze kwiatki 

pojawiają się już w marcu, ale w pełni rozkwita w kwietniu. Kwiaty koloru 
różowego, liliowego i fioletowego osiągają wysokość 5-15 cm. Utrzy-
mują się na tej roślinie do ok. pięciu tygodni. Pierwiosnek gruziński chęt-
nie sadzony jest w ogrodzie ze względu na wczesne kwitnienie i mało 
kłopotliwą uprawę. Zaleca się sadzenie w cieniu lub półcieniu. Wytrzy-
muje niskie temperatury (dobrze jest oczywiście wtedy przykryć roślinki 
stroiszem lub  włókniną). Bardzo dobrze rozrasta się, tworząc gęste kępy, 
które można bardzo łatwo podzielić, uzyskując nowe, młode sadzonki. 
Zabieg ten polecany jest w celu odmłodzenia rośliny.  Primula lubi glebę 
o odczynie obojętnym z dodatkiem próchnicy. 

Wczesną wiosną kwitnie też miodunka plamista. Te wieloletnie rośliny  
odporne są na niskie temperatury i lubią rosnąć w półcieniu. Mogą wzra-
stać  na zacienionych, podmokłych stanowiskach lub pod drzewami. Na 
ok. 30 cm łodyżce już pod koniec marca i na początku kwietnia poja-
wiają się zmiennobarwne, lejkowate, zebrane w grona i zabarwione na 
niebiesko, różowo i fioletowo kwiatki. Barwa kwiatów zmienia się w miarę 
przekwitania. Roślina ta ma dekoracyjne liście w srebrzyste plamki. Ko-
lor liści i kwiatów zależy też od odmiany. Miodunki można sadzić pod 
drzewami i krzewami owocowymi, gdyż jak sama nazwa wskazuje, jest 
to roślina miododajna, lubiana przez pszczoły i inne owady zapylające. 
Ładnie wygląda posadzona np. z białymi tulipanami, hostami, zawilcami, 
bodziszkami, paproci. Kwiecień to miesiąc, w którym kwitną też rośliny 
cebulowe m.in. krokusy, puszkinie, cebulice, narcyzy, stokrotki, niektó-
re odmiany tulipanów, pierwiosnki. Warto posadzić te roślinki w swoim 
ogrodzie, a będą cieszyć nasze oczy nie tylko jedną wiosnę.

Elżbieta K.

O konieczności wykonywania za-
biegów kastracji wśród psów i ko-
tów wpomnalismy nie raz. Temat 
wałkowany przez nas, jak i przez 
weterynarzy, zwierzolubów itp. 
mamy nadzieję, że nie ma wątpli-
wości... że kastracja to złoty śro-
dek do zakończenia tej ogromnej 
patologii, która dzieje się w świe-
cie zwierząt. Już na poziomie teo-
rii, czyli prawa, jest źle, a przecież 
to początek.

Jeśli ktoś jednak nadal ma wąt-
pliwości co do słuszności wy-
ko ny wa n i a  ka s t r a c j i ,  to  my 
postaramy się wyjaśnić w kultu-
ralnej i na poziomie rozmowie, np. 
w komentarzach lub w wiadomo-
ści prywatnej. 

Sterylkobus to projekt autorstwa 
SOZ Jędrzejów. Od zeszłego roku 
jesteśmy czynną częścią tego 
przedsięwzięcia. 

Zdajemy sobie sprawę, że sama 
edukacja nie wystarczy. Jest bar-
dzo ważna, ale często w trud-
nych sytuacjach nie starcza nam 
pieniędzy, czasu, siły aby wdo-
rożyć w życie posidaną wiedzę. 
Tym wszystkim przeciwnościom 
losu wychodzimy na przeciw. Ka-
stracja jest na tyle ważna, jak nie 
najważniejsza w walce z bezdom-
nością zwierząt, że na jej potrzeby 
powstał Sterylkobus – mobilny ga-
binet. Został on przystosowany do 
podstawowych czynności wetery-

naryjnych, a przede wszystkimi do 
bezpiecznego przeprowadzania 
zabiegu kastracji. 

Myślę, że jedną z najczęściej po-
wtarzanych bredni jest to, że ga-
tunek kastrowany wyginie. Tu 
uspokajamy wszystkich zatroska-
nych. Rocznie w naszym kraju 
rodzi się około 100 tys. bezdom-
nych zwierząt, które ostatecznie 
ląduje w schroniskach. Liczby mó-
wią same za siebie. Jeszcze daleka 
droga, aby psów i kotów w Polsce 
brakowało, ale jeśli w końcu licz-
ba bezdomnych zwierząt zacznie 
znacząco maleć... Wtedy nasze 
ukochane petsy będą towarem 
deficytowym i zaczniemy o nie 
dbać! 

Także nadgorliwym, gorliwym 
i wszystkim innym rozmnaża-
czom mówimy stanowcze NIE 
DZIĘKUJĘ. Jak będzie deficyt, to 
damy znać. 

Ale do sedna....

Mamy sterylkobus, mamy super 
ekipę wolontariuszy, mamy we-
tów, mamy pacjentów, mamy siłę 
i wolę walki... 

Potrzebujemy pomocy finanso-
wej. Z zebranych funduszy zaku-
pimy leki, fartuszki pooperacyjne, 
wszystkie akcesoria operacyjne 
od strzykawek po nici itp. jest tego 
sporo. Do tego musimy opłacić 
weterynarzy, którzy cały dzień 
operują.

To wszystko po to, aby ograniczyć 
cierpienie zwierząt. 

Pozwolimy sobie zwrócić uwa-
gę, że dla każdego taniej wycho-
dzi kastracja niż np. odchowanie 
każdego miotu szczeniąt; niż na-
wet uśpienie nowonarodzonych. 
Anegdota: kiedyś Pani przyznała 
się na pytanie, co robi ze szczenia-
kami, powiedziała, że usypia u we-
terynarza za 50 zł (każdy miot). 
Kastracja suki kosztuje różnie, ale 
ile by nie kosztowała, to zawsze 
będzie się bardziej opłacała niż 
usypianie każdego miotu. O mo-
ralności nie wspominając. Lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Wspomnia-
na Pani ma 3 suczki, wszystkie wy-
kastrowane z naszą pomocą. 
Wszystkie maja się dużo lepiej. 

Edukujemy, zachęcamy, ale da-
jemy również narzędzie. Dlatego 
właśnie warto nas wesprzeć. Bo to 
nie jest czcze gadanie, tylko fakty, 
które nawet można przedstawić 
w liczbach, które nie kłamią.

Przy dogłębnym zrozumieniu pro-
blemu i fenomenu bezdomności 
zobaczą Państwo, że wszystkie te 
działania są ważne, ale bez kastra-
cji i takich projektów jak Sterylko-
bus nie mają niestety sensu. 

Prosimy o wsparcie. Ruszamy 
wiosną. Mamy nadzieję na liczne 
akcje! Ale ilość akcji jest niestety 
uzależniona od naszego budżetu...  
Dlatego prosimy o każdy grosik!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Warto nas wesprzeć
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Nabór na dotację 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim od 1 stycznia 
2022r. do 15 kwietnia 2022r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dota-
cji w wysokości do 5.000,00 zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 
2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 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 zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.).

Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa od-
powiednio 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 działalności, koda-
mi 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 organizowanych 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 podatkowych uzyskany 
w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 
w analogicznym miesiącu 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 przedsiębiorców nie mieli 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 mar-
ca 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 dzia-
łalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD.

Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie 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 gospodarczej będzie 
bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzie-
lenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez 
platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy 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 piąt-
ku w godzinach 8:00-14.00 ), e-mail: tarcza@ndm.praca.gov.pl

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

Z MAZOWSZA

Otwarte konkursy  
na zadania publiczne 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przedstawił planowane terminy ogła-
szania 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 wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne 
będą mogły składać oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wojewódz-
twa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”, zadanie 2 w formie powierzenia realizacji zadania.

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

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

(o.)
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Baran 21.03-20.04
Sprawy zawodowe bardzo przyspieszą 
i chwilami nie będziesz mógł nadążyć ze 
wszystkim. Otrzymasz szanse na dorobie-
nie do pensji. Bądź zdyscyplinowany, a osią-
gniesz to, co planowałeś. 

Byk 21.04-20.05
Stabilna sytuacja w f irmie sprawi, że 
optymistycznie spojrzysz w przyszłość. 
Będziesz teraz żyć szybko i w stresie. Dla-
tego pojawić się mogą problemy z za-
sypianiem lub budzeniem się w środku 
nocy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wertowanie dokumentów nie jest Two-
im ulubionym zajęciem, ale teraz tego nie 
unikniesz. Wpadniesz na pomysł, jak ze swe-
go hobby uczynić źródło dochodów. 

Rak 22.06-22.07
Pilnuj swojej prywatności i nie pozwalaj in-
nym wtrącać się w swoje sprawy. Trzymaj 
się z daleka od plotek. Warto odświeżyć 
kontakty, zwłaszcza jeśli szukasz pracy. 
W finansach zanosi się na dużą poprawę.

Lew 23.07-23.08
Nieplanowane wydatki mogą poważnie 
nadszarpnąć Twój budżet. Musisz więc zre-
zygnować z kilku zakupów. Znajdź więcej 
czasu na rzeczy, które lubisz, słuchanie 
muzyki, czytanie książek, częste spacery.

Panna 24.08-22.09
Zanim zdecydujesz się powierzyć komuś 
swoje finanse lub biznes, dobrze sprawdź 
jego kwalifikacje. Nie dasz się skusić na kar-
nawałowe szaleństwa, bo najlepiej będziesz 
się czuć w towarzystwie najbliższych.

Waga 23.09-23.10
W firmie będzie teraz urwanie głowy i bu-
rze z piorunami, które na szczęście Ciebie 
ominą. Nie musisz wszystkiego traktować 
zbyt na serio. Złe emocje naucz się odre-
agowywać przez wysiłek fizyczny.

Skorpion 24.10-22.11
Dostaniesz szansę udziału w międzyna-
rodowym projekcie. Jak tam Twoja znajo-
mość obcych języków? To dobry moment, 
by zerwać z nałogiem lub wprowadzić 
w życie kilka prozdrowotnych nawyków.

Strzelec 23.11-21.12
Czekają Cię teraz podróże, ale i zdawanie 
ważnych życiowych egzaminów. Szczerość 
bywa bolesna, ale jeśli chcesz oczyścić at-
mosferę, nie ma lepszego sposobu niż roz-
mowa. Kondycja fizyczna Ci dopisze.

Koziorożec 22.12-20.01
Ambitnie podejdziesz teraz do trudnych 
zadań i nie spoczniesz, dopóki nie osią-
gniesz wymarzonego celu. Uważaj, bo 
możesz się teraz wplątać w bezsensowną 
intrygę. Wystrzegaj się wszelkich używek.

Wodnik 21.01-19.02
Postanowisz wprowadzić zmiany w wy-
stroju mieszkania, nawet jeśli trzeba wie-
le rzeczy wykonać samemu. Słuchaj rad 
mądrych ludzi i skorzystaj z oferowanej 
pomocy. Nie siedź w domu.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię doskonała zabawa karnawałowa 
w doborowym towarzystwie. Być może ktoś 
będzie miał pomysł na biznes, w który ze-
chcesz zainwestować swoje pieniądze. Na-
ucz się wypoczywać i zdrowo się odżywiać.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

11-13 lutego godz. 12:00 2D dubb.

16 LUTEGO godz. 12:00 2D dubb.

DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE

Animacja; Francja; Czas trwania 1 godz. 25 min.

Martha Jane to nieustraszona dwunastolatka, któ-

ra przez życie najchętniej puściłaby się galopem. 

Jest dziewczyną, co w czasach Dzikiego Zachodu 

oznacza jedno: przygody nie są dla niej. Ale wła-

ściwie, kto tak powiedział?

11-13 lutego godz. 13:30 2D dubb.

16 lutego godz. 13:30 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.

11-13 lutego godz. 15:15 2D dubb.

16 lutego godz. 15:15 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?

11-13 lutego godz. 17:15 2D

16 lutego godz. 17:15 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.

11-13 lutego godz. 19:30 2D

16 lutego godz. 19:30 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!

18-20 lutego  

godz. 14:30 i 16:45 2D dubb.

23-24 lutego  

godz. 14:30 i 16:45 2D dubb.

SING 2

Animacja, Komedia, Musical; USA; Czas trwania  

1 godz. 50 min.

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i 

jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę 

rocka do powrotu na scenę.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Lokal do wynajęcia o pow. 22 m2 przy 

ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku pod 

działalność gospodarczą. Tel. 531 881 

222 lub 531 881 555.

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.

Sprzedam miód z własnej ekologicznej 

pasieki. Tel. 607 784 929.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 

32 m2 Warszawa-Tarchomin. Tel. 608 

660 428.

Kupię działki rolne od 2-30 hektarów, 

klasa V,VI blisko linii średniego napięcia, 

lub blisko głównego punktu odbioru 

energii. Cena max do 50000zl/ hek-

tar Kontakt 602 213 435, nicradwan@

gmail.com

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy 

dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego 
pod numerem telefonu 572 388 046

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.

www.MARCO.com.pl

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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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów 
obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. 
Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych w 2022 roku

Od stycznia 2022 roku opłata dla gospodarstw domowych wynosi 35 zł od osoby.

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

Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za worek 120 l wynosi – 24,94 zł, za worek 240 l – 49,88 zł. 
(w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów 
w danym miesiącu).

Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15%, w przypadku zagospodarowywania odpadów 
BIO we własnym zakresie – nie możemy wtedy wystawiać ani pojemników, ani worków brązowych i takie 
zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji. Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.

W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, wyliczoną kwotę dla danej nieru-
chomości 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 nieruchomości:

 – 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 prowadzo-
na prawidłowa segregacja, z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych 
od osoby.

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

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 21.01.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 73 pkt 
2. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   72 pkt 
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   64 pkt 
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    49 pkt 
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   42 pkt 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    21 pkt 
2. Waldemar Gnatkowski    17 pkt
3-4. Piotr Kowalski     12 pkt
 Grzegorz Nowiński     12 pkt
5. Paweł Wróblewski     11 pkt
6-7. Alicja Bartosik     10 pkt
 Krzysztof Morawiecki    10 pkt
8. Marek Prusinowski    8 pkt
9-11.  Mariusz Figurski     6 pkt
 Marek Olbryś     6 pkt
 Józef  Skrzypczak     6 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Pierwsze sparingi  
za nami
Zarówno drużyna seniorska, jak i drugi zespół Żbika Nasielsk, mają już 
pierwsze rozegrane sparingi za sobą. 

Mecze kontrolne, będące także rozgrzewką przed zbliżającą się rundą 
wiosenną, także budzą niemałe emocje wśród lokalnych kibiców.

Pierwszy sparing rozegrany został z Nadnarwianką Pułtusk, 29 stycznia 
o 12.30.

Był to wyjątkowy mecz, gdyż pierwszy rozegrany na nowej płycie boiska 
ze sztuczną nawierzchnią.

Nadnarwianka Pułtusk w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 zajmuje  
5. miejsce w tabeli ligi okręgowej z dorobkiem 28. punktów zdobytych 
w 8 zwycięstwach i 4 remisach.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Żbika Nasielsk 2:1, choć do prze-
rwy prowadzili goście 0:1. Autorami dwóch bramek dla Żbika był Dawid 
Walczak oraz zawodnik testowany. Kibice, poza dobrą grą nasielskiej dru-
żyny, na boisku zobaczyli także znajome twarze z poprzednich sezonów.

Drugie spotkanie sparingowe odbyło się 5 lutego na Stadionie Miejskie-
go Klubu Sportowego Świt Nowy Dwór Mazowiecki ze Świtem II Nowy 
Dwór Maz. Druga nowodworska drużyna gra w pierwszej warszawskiej 
lidze okręgowej, gdzie po rundzie jesiennej zajmuje ostatnie 16. miejsce 
z dorobkiem 10 punktów zdobytych w trzech zwycięstwach i jednym 
remisie.

Żbik Nasielsk nie dopuścił rywali do zdobycia choćby jednego gola. Dru-
żyna Żbika zdobyła natomiast aż 6 goli. Dwa celne strzały oddał Damian 
Załoga, a po jednym Krystian Omen, Kamil Stańczak, Maks Czyżewski 
oraz jeden z testowanych zawodników.

Również druga drużyna Żbika zaliczyła zwycięstwo w sparingowym spo-
tkaniu, które miało miejsce 30 stycznia br. Rywalami Żbika była Sparta 
Marki grająca w pierwszej warszawskiej grupie klasy B.

Mecz zakończył sie wynikiem 8:3.

Kolejny sparing drużyna seniorów rozegrała na własnym boisku 9 lutego o go-
dzinie 18:00  z drużyną Dąb Wieliszew, jednak ze względu na porę spotkania, 
o wyniku meczu poinformujemy w kolejnym numerze „Życia Nasielska”. 

Kolejne spotkania sparingowe odbędą się także na nasielskim stadionie: 
12 lutego o 12:30 z PAF Płońsk, a 16 lutego o godz. 18:00 z Legionovią II 
Legionowo. Natomiast 19 lutego o 12:15 odbędzie się wyjazdowy mecz 
z Milanem Milanówek.

Michał B.

Z UM

Promują sport i Nasielsk
W c z war te k ,  3  lu te go,  B urm i s t r z 
Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się 
z przedstawicielami lokalnego środowi-
ska biegowego: Piotrem Śmietańskim 
(Baszta), Hubertem Skłuckim (Run Team 
Nasielsk) oraz Danielem Gołębiewskim 
(Garaż). Była to doskonała okazja do 
podjęcia dyskusji na temat sportu i kul-
tury fizycznej wśród nasielskiej społecz-
ności. Ponadto Burmistrz podziękował 
przedstawicielom nasielskiego środowi-
ska biegowego za wysiłek, jaki wkładają 
w aktywizowanie młodych osób i krze-
wienie zamiłowania do sportu oraz prze-
kazał koszulki promujące Naszą Gminę. 

W ramach współpracy Burmistrz otrzymał koszulkę Run Team Nasielsk.
UM

SPORTY WALKI

Jarek Pasha światło zgasza!
Walki popularnych osób 
w okrągłych klatkach cie-
szą się sporą popularnością, 
czego dowodem była High 
League 2. Wydarzenie wy-
wołało ogromne zaintere-
sowanie wśród nasielskiej 
społeczności, gdyż wziął 
w niej udział jeden z naj-
słynniejszych nasielszczan 
– Jarosław „Pasha” Jarząb-
kowski.

Wydarzenie odbyło się  
5 lutego br. w Tauron Are-
nie w Krakowie, a wszystkie 
bilety zostały wyprzedane 
w błyskawicznym tem-
pie. Kto nie oglądał gali na 
żywo, mógł wykupić pa-
kiet PPV, którego ceny za-
czynały się od 27,99 zł.

Organizatorzy gali zestawili ze sobą 
wielu popularnych w świecie inter-
netowym zawodników.

Jedną z ośmiu walk wieczoru było 
starcie 33-letniego Jarosława “Pa-
shaBicepsa” z Michałem „Owcą” 
Owczarzem. Obaj związani ze świa-
tem sportowym, choć żaden z nich 
dotychczas nie brał udziału w wal-
kach w klatce, więc był to dla nich 
debiut.

Walka ta odbyła się na zasadach pię-
ściarskich w małych rękawicach.

Okazało się, że ten pojedynek był 
walką wieczoru i wywoływał naj-
więcej emocji. W drugiej rundzie Ja-
rosław „PashaBiceps” znokautował 
swojego rywala YouTubera Michała 
„Owcę” Owczarzaka. 

„PashaBiceps” do walki przygotowy-
wał się pod okiem trenera Mansu-
ra Ażyjewa – wschodzącej gwiazdy 
MMA. 

Początki do łatwych nie należały, 
gdyż jeszcze przed upływem pierw-
szej minuty popularny Youtuber po-
łożył na deskach 33-latka. „Pasha” 
szybko wstał i przystąpił do walki, 
która stała się bardzo wyrównana. Ja-
rosław imponował pracą na nogach. 
Zachowywał odpowiedni dystans 
przed potężnymi ciosami rywala, 
a sam doskakiwał do przeciwnika, 
dając mu serię szybkich ciosów. 

Przed końcem pierwszej rundy, gdy 
„PashaBiceps” powalił „Owcę” na de-
ski, komentator wypowiedział słowa, 
które błyskawicznie weszły do obie-
gu „Jarek Pasha światło zgasza!”. Mi-
chał Owczarz przetrwał, ale już wtedy 
prawdopodobnie walczył ze złama-

nym nosem, z którego 
popłynęła krew. Na po-
czątku rundy drugiej Ja-
rosław tylko doskoczył 
do rywala i szybko go 
znokautował. Gdy kultu-
rysta się poddał, sędzia 
oznajmił zwycięstwo na-
szego „Pashy”. 

Publiczność doceniła 
jednak obu zawodników, 
a komentatorzy wyda-
rzenia zgodnie twierdzili, 
że była to jedna z naj-
lepszych walk w historii 

freakowych federacji. Po walce w In-
ternecie pojawiło się wiele komenta-
rzy, z których wynika, że widzowie 
chętnie zobaczą ich kolejne walki, na 
co otwarty jest zwycięzca.

Po pojedynku Jarosław „PashaBi-
ceps” podziękował swojemu rywa-
lowi, życząc mu szybkiego powrotu 
do zdrowia. Ogromne podziękowa-
nia dla moich fanów, którzy wspie-
rali mnie na Tauron Arenie i przed 
monitorami, moich trenerów, któ-
rzy przygotowywali mnie do walki 
w najlepszy możliwy sposób, przy-
jaciół i rodziny, którzy są zawsze 
przy mnie. Nie potrafię opisać tego, 
co się stało na twitterze. Casterzy, 
gracze, organizacje, a także konto 
CS:GO zmienili swoje zdjęcie profi-
lowe na moje zdjęcie. Jestem bardzo 
wdzięczny, dodaliście mi skrzydeł do 
wygrania walki i dedykuję to zwycię-
stwo całej społeczności esportowej. 
Sprawiliście, że poczułem się jak za 
dawnych lat. To nie koniec, to do-
piero początek – napisał Jarosław 
Jarząbkowski na swoim instagramo-
wym profilu. Czy jest to zapowiedź, 
że możemy spodziewać się kolejnej 
emocjonującej walki? Zobaczymy.

Na gali wystąpili także m.in. Ma-
teusz „Mini Majk” Krzyżanow-
ski, Maciej „Big Jack” Jarema, Alan 
„Alanik” Kwieciński, Danis „Bad 
Boy” Załęcki. Było także starcie 
kobiet Lexy Chaplin z Agatą „Faga-
tą” Fąk.

Michał B.


