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Limity zniesione, 
maseczki zostają 
W środę, 23 lutego br., Mateusz Morawiecki, szef rządu RP ogłosił zmiany 
w obowiązujących dotyczących zasadach bezpieczeństwa związanych  
z pandemią COVID- 19. Wynikają one, jak twierdził Premier, ze znaczne-
go spadku liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju. 

Już od 1 marca br. przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – 
w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także 
podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby 
i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Przywrócona zostanie tak-
że normalna praca w urzędach, w których obecnie obowiązuje praca 
zdalna. 

Pozostają obostrzeżnia mające za zadanie ograniczyć transmisję wirusa, 
czyli w zamkniętych pomieszczeniach (np. sklep, autobus, kino) obo-
wiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką. Przypominamy jednocześnie,  
że nie są dozwolone chusty i szaliki. 

W przypadku zakażenia COVID – 19 izolacja chorego trwać będzie  
7 dni. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, 
jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Pozostaje nadal kwa-
rantanna dla współdomowników osoby zakażonej koronawirusem oraz 
kwarantanna przyjazdowa (dla osób bez ważnego UCC).

(red.) za: www.gov.pl

INFORMACJA

Podwyższenie  
stopnia alarmowego
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterro-
rystycznych podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP 
– obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 r., godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59 (w miej-
sce 1. stopnia alarmowego ALFA-CRP obowiązującego od 15 lutego 2022 r., wprowadzony został stopień  
3. CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach an-
tyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego 
prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych 
informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednic-
twem numeru telefonu 112.

(red.) www.gov.pl

Z MIASTA

Działka (nie) na sprzedaż
Powrócił temat sprzedaży dział-
ki gminnej przy rondzie im. ks. K. 
Śniegockiego, przy DPS-ie. Do 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
wpłynęło pismo od inwestorów 
zainteresowanych zakupem atrak-
cyjnej działki w centrum miasta 
o powierzchni ok. 0.7 ha. Plano-
wali oni budowę na niej centrum 
handlowo-usługowego. W załącz-
niku do swojego wniosku przed-
stawili wizualizację obiektu.

Sprawę omawiano najpierw 11 lu-
tego br., na posiedzeniu Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, a póź-
niej pismo rozpatrywano na Ko-
misji Infrastruktury (23 lutego).

Radny Mirosław Świderski Prze-
wodniczący Komisji Infrastruktu-
ry i Porządku Publicznego zaprosił 
na nią zainteresowanych zakupem 
działki autorów pisma. Ale inwe-
storzy, mimo zdalnych obrad, nie 

wzięli w niej udziału, by przeko-
nać radnych do swojego pomy-
słu i odpowiedzieć na ewentualne 
pytania. 

 – Myślałem, że ci panowie są po-
ważnymi biznesmenami i chciał-
bym, jako mieszkaniec Nasielska 
zainteresować ich inną działką – 
stwierdził Mirosław Świderski.

Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej, Dariusz Kordowski bez dys-
kusji zgłosił wniosek, aby Komisja 
przyjęła stanowisko o podtrzyma-
niu uchwały z dnia 17 lipca 2020 
roku w sprawie niesprzedawania 
tej działki.

 – Każdy ma prawo złożyć wnio-
sek o chęci zakupu, a my musimy 
go rozpatrzeć – mówił Dariusz 
Kordowski. Członkowie komisji 
jednogłośnie poparli propozycję 
wiceprzewodniczącego RM. – 
To wniosek słuszny, zamykający 

pewną kwestię i tego się trzymaj-
my – stwierdził radny Mirosław 
Świderski.

 – To nie jest dobra lokalizacja na 
duży sklep czy supermarket. Na 
pewno znajdą się tacy, którzy będą 
mówić, że duży sklep w Nasielsku 
się przyda, ale jeśli są inwestorzy, to 
są inne dobre lokalizacje  – pod-
kreślił radny Dawid Domała, który 
wskazał, gdzie mogą powstać duże 
markety np. przy ul. Płońskiej w po-
bliżu osiedla.

 – Społeczeństwo lokalne jasno 
wyraziło, jakie ma oczekiwania 
wobec tego miejsca – powiedział 
radny Michał Brodowski. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie 
zapadnie na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej. Można się jednak spo-
dziewać, że radni nie zgodzą się  
na sprzedaż działki.

(red.)
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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

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 możli-
wą 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

Z URZĘDU SKARBOWEGO

Twój e-PIT czeka na Ciebie 
w e-Urzędzie Skarbowym
Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br.
W usłudze Twój e-PIT czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową 
(KAS) rozliczenia roczne za 2021 r.
Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
W tym roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty 
udostępniają Polakom usługę Twój e-PIT. Jest ona skierowana do osób, które rozliczają 
się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36. W usłudze 
będzie też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku 
publicznego, czyli PIT-OP.
Terminy
Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfiko-
wać lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie 
zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych 
danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie podejmie 
żadnych działań.
Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. 
Zeznanie PIT-36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie 
zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupeł-
nienia ze strony podatnika.
Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać 
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.
Jak korzystać z usługi Twój e-PIT
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.
Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub 
poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel, umożliwia korzystanie z usługi 
Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy.
Dodatkowo do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi 
podając:
 – PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 – kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
 – kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) 
którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.
Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie 
rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.
Ulgi i 1% OPP
Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS 
i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, 
ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.
Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie 
wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.
Po raz pierwszy mogą rozliczyć się wspólnie małżonkowie, którzy w 2021 r. prowadzili 
działalność gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, ale nie osiągnęli przychodów, 
nie ponieśli kosztów i nie mieli odliczeń z tego tytułu.
Płatność podatku
W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, 
będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać 
płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakcep-
towane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu 
płatności tego podatku wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.
Zwrot podatku
Z kolei zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych 
termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.
E-Urząd Skarbowy
Na początku zeszłego roku wystartował internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na po-
datki.gov.pl. Usługi udostępniane w serwisie są dostosowywane do potrzeb różnych grup 
użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw 
w KAS. Korzystanie z e-US to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności 
i łatwy dostęp do informacji. Projekt jest budowany etapami do września 2022 r. e-Urząd 
Skarbowy jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa.
e-US jest chętnie wykorzystywany przez klientów, a jego popularność stale rośnie. 
Zalogowano się do niego ok. 52,9 mln razy. Złożono ponad 73,8 tys. pism ogólnych, 
a ZAW-NR ponad 18,2 tys. razy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej w e-US dostępne jest również zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dotychczas 
z tego rozwiązania skorzystano ponad 64,7 tys. razy. Ponadto w e-US klienci KAS mają 
dostęp m.in. do wykazu mandatów karnych – z tej możliwości skorzystali już ok. 2,3 mln 
razy. Mogą również realizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć 
historię wpłat.

Anna Krasowska-Godlewska
oskarżyciel skarbowy

Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim



325.02.2022–10.03.2022; Życie Nasielska nr 5 (599) Z SAMORZĄDU

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 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

Z powodu śmierci 

Pana Piotra Turka
Kierownika  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nasielsku w latach 1990-1992

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i znajomych 
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają 
Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Kordulewski

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki

AKTUALNOŚCI

Oświadczenia o ochronę taryfową 
W związku z Rządową Tarczą Antyinflacyjną m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, liczne instytucje i jed-
nostki gminne (szkoły, przedszkola, szpital, podmioty prowadzące działalność kulturalną) oraz organizacje poza-
rządowe mogą skorzystać z niższych cen gazu ziemnego w 2022 r. 

Do 15 marca br. osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wybranymi podmiotami 
użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy. Jest to warunek objęcia 
uprawnionych odbiorców ochroną taryfową, czyli stabilnymi opłatami za gaz ziemny od 1 stycznia br. Wzory 
oświadczeń zawarte są w załącznikach do rozporządzenia (dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/212)2 .

Celem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 202) jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, 
a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolo-
kalowych i niektórych odbiorców wrażliwych. 

(red.) 
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14.02.2022

Nasielsk, ul. Kościuszki – plama oleju na rondzie – alarm 
fałszywy

15.02.2022

Jackowo Dworskie – kolizja samochodu osobowego

17.02.2022

Mazewo Dworskie – drzewo powalone na drogę,

Lubomin - drzewo powalone na wiatę i samochód oso-
bowy,

Żabiczyn – drzewa powalone na drogę,

Żabiczyn – zerwany dach z budynku gospodarczego,

Nuna- pożar sadzy w przewodzie kominowym

19.02.2022

Kędzierzawice – drzewo powalone na drogę,

Mazewo Dworskie „A” – drzewo powalone na drogę,

Paulinowo – uszkodzony dach w budynku gospodarczym,

Pieścirogi, ul. Sikorskiego – zerwany dach na budynku 
mieszkalnym

21.02.2022

Nowe Pieścirogi, ul. Perłowa – drzewo pochylone na linię 
energetyczną,

Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa – drzewo pochylone na 
posesji,

Nasielsk, ul. Jaworowa – pożar sadzy w przewodzie komi-
nowym,

Nasielsk, ul. Traugutta – drzewo zagrażające bezpieczeń-
stwu

22.02.2022

Nasielsk, ul. Waryńskiego – pochylone drzewo –alarm fał-
szywy

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Zatrzymane  
prawa jazdy i mandaty
Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator grzywien na-
kładanych w drodze mandatów karnych w ruchu drogowym. Pomimo to,  
na naszych drogach wciąż zdarzają się kierowcy, którzy lekceważą obo-
wiązujące przepisy. Policjanci nie stosują taryfy ulgowej wobec piratów 
drogowych, o czym w ostatnich dniach przekonało się dwóch kieru-
jących, którzy, poruszając się po drogach powiatu nowodworskiego, 
znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość.

Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego z nowodworskiej komendy 
policji codziennie dbają o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. 
Mimo wysokich kwot mandatów nakładanych za wybrane wykroczenia 
drogowe, ciągle zdarzają się kierowcy, którzy nie dostosowują prędkości 
do obowiązujących limitów.  Funkcjonariusze, mając na względzie do-
bro wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie stosują taryfy ulgowej 
wobec kierujących, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

16 lutego 2022 r. o godz. 8.50 na drodze nr 575 w Głusku, policjanci 
nowodworskiej „drogówki” zatrzymali do kontroli mieszkankę powiatu 
gostynińskiego. Przyczyną podjęcia interwencji było przekroczenie przez 
kierującą autem dopuszczalnej prędkości aż o 52 km/h. Na 34 – latkę 
z Gostynina mundurowi nałożyli mandat karny w wysokości 1500 zło-
tych, zatrzymali prawo jazdy, a do jej konta dopisali 10 pkt. karnych.

Następnego dnia, przed godz. 16:00, funkcjonariusze wydziału ruchu 
drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim podjęli w Borkowie gm. Nasielsk interwencję wobec kierowcy 
bmw. 49 – latek z powiatu węgrowskiego, na obszarze zabudowanym, 
gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził aż 104 
km/h, tym samym przekraczając dozwoloną prędkość aż o 54 km/h. 
Mężczyzna musiał pożegnać się z prawem jazdy. Dodatkowo  munduro-
wi nałożyli na niego mandat karny w kwocie 1500 zł, a do konta dopisali 
10 punktów karnych.

Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialność i rozsądek na dro-
dze. Brawura i brak wyobraźni za kierownicą może skończyć się utratą 
zdrowia, a nawet życia – swojego lub innych uczestników ruchu drogo-
wego.

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

Z POLICJI

Jechała na 2 promilach
We wtorek, 15 lutego 
br., około godz. 21:50 
do dyżurnego nowo-
dworskiej komendy po-
licji wpłynęła informacja 
o zdarzeniu drogowym 
w miejscowości Jacko-
wo Dworskie. Na miej-
sce natychmiast udali 
się policjanci wydzia-
łu ruchu drogowego. 
Okazało się, że kierują-
ca alfa romeo 32-latka 
z powiatu pułtuskiego, 
jadąc od miejscowo-
ści Świercze w kierunku  
Nasielska, na skutek nie-
dostosowania prędkości 
do warunków panują-
cych na drodze, straciła 
panowanie nad pojaz-
dem, po czym wjechała 
do przydrożnego rowu, a następnie dachowała.

Funkcjonariusze wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że 32- latka w wydychanym powietrzu ma ponad  
2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy.

Za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kodeks kar-
ny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwa-
gę oraz stosowanie się do hasła „JADĘ, NIE PIJĘ!”.

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

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Sprawca na literę „W”?
Plastikowe słupki ostrzegawcze stojące na ścieżce rowerowej regularnie są niszczone. Niektóre od dawna pły-
wają w wodzie, a kolejne są już uszkodzone, choć pełnią ważną funkcję oznaczenia ścieżki przy skrzyżowaniach. 
Tak jest między innymi w Mogowie przy ulicy Czarnieckiego i w Siennicy przy ulicy Sikorskiego.

Czy to przyczyną zniszczeń była wichura, czy może jakiś wyrostek?
Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Dziurawa ulica Rynek
W oczekiwaniu na rewitalizację skweru im. Jana Pawła II wszyscy kierowcy poruszający się po centrum na-
szego miasta muszą jeździć slalomem po ulicy Rynek. W jej nawierzchni pojawiło się kilka pokaźnych roz-
miarów dziur.  
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KONKURS. O Laur Marszałka 

Najsmaczniejsze 
mazowieckie produkty 2021
R u s z y ł a  X V  e d y c j a 
konkursu o Laur Mar-
szałka Województwa Ma-
zowieckiego na najlepszy 
produkt roku 2021. Mogą 
w nim wziąć udział pro-
ducenci żywności z tere-
nu Mazowsza. Zarówno 
f irmy komercyjne, jak 
i podmioty i organiza-
cje wytwarzające żyw-
ność na mniejszą skalę, 
takie jak: koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa 
ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne, aby mogły udokumentować swoją 
działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi doku-
mentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wysta-
wach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien 
być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Członkowie kapituły konkursu przy ocenie produktów będą zwracać uwa-
gę na wysoką jakość produktu, smak i walory estetyczne, kultywowanie 
i popularyzowanie mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalność 
i innowacyjność w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz 
promocji mazowieckiej żywności.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch gru-
pach: przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Producenci indy-
widualni będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwie-
rzęcego, ryby i przetwory rybne, owoce i warzywa oraz przetwory owo-
cowe, warzywne i pochodzenia roślinnego, produkty mleczarskie, miody 
oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). Przedsiębiorcy zmierzą się 
w 4 kategoriach: wyroby pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje 
i inne. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w da-
nym roku.

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową do 31 
marca br. Wypełniony formularz powinien być przesłany na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 War-
szawa bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.

Szczegóły, regulamin oraz formularze dotyczące konkursu dostępne są na 
stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zbieramy pieniądze  
na operację Nikoli
Szanowni Państwo,

w  i m i e n i u  r o -
d z i c ó w  N i ko l i  - 
mieszkanki gminy 
Nasielsk prosimy 
o wsparcie i udział 
w zbiórce pienię-
dzy!

Nikola urodziła się 
z przepukliną opo-
nowo-rdzeniową, 
porażeniem wiot-
kim kończyn dol-
nych i  zespołem 
Arnolda Chiarie-
go. Po wielu latach 
wal ki  z  c horob ą 
p oj awi ł a s ię  n a-
dzieja - możliwość 
o p e r a c j i  s t a w u 
biodrowego w Eu-
ropean Paley Insti-
tute. Rodzice Nikoli 
walczą o lepsze życie dla swoje-
go dziecka, o możliwość częścio-
wego choćby poruszania się bez 
wózka. Przedstawiony przez dr 
Paley’a plan leczenia daje realną 
szansę na poprawę funkcjonowa-
nia Nikoli.

Naszą rodzinę w towarzystwie 
Burmistrza Nasielska Bogdana 

Ruszkowskiego odwiedziła Elż-
bieta Jaworowicz - polska dzien-
n i ka r ka ,  a u t o r ka  p r o g r a m u 
interwencyjnego. Wszystko to, by 
pomóc Nikoli w uzbieraniu nie-
zbędnych środków finansowych 
w jak najszybszym czasie - Trans-
misja w programie ,,Sprawa dla 
reportera” na TVP1 w czwartek, 
24 lutego 2022 r. 

Tata Nikoli jest strażakiem, od 

wielu lat pomaga ludziom, ratu-
je ich życie i domy. Teraz to On 
wraz z żoną zwracają się z prośbą 
o pomoc. Razem możemy sfinan-
sować operację Nikoli!

Link do zbiórki: https://www.ura-
tujecie.pl/potrzebujacy/Nikola

Wydział Organizacji i Promocji

Z GMINY

Wichury, brak prądu i wody
Druga połowa lutego br. zamiast 
siarczystego mrozu przyniosła 
prawdziwe wichury. Powodowały 
je niże atmosferyczne. Najpierw sil-
niej powiało w czwartek, 17 lutego 
za sprawą niżu Dudley, później zaś 
w sobotę, 19 lutego niż Eunice do-
prowadził do wichur siejących znisz-
czenie na dużym obszarze naszego 
kraju. 

Średnia prędkość wiatru wynosiła 
od 40 do 50 km/h, a w porywach 
osiągał prędkość ponad 80 km/h. 

Porywisty wiatr wyrywał drzewa 
z korzeniami, łamał gałęzie, zrywał 
i uszkadzał dachy, przewracał słupy 
energetyczne i niszczył linie ener-
getyczne. 

Strażacy z PSP i gminnych OSP wie-
lokrotnie wyjeżdżali do pochylo-
nych i powalonych drzew, usuwali 
także połamane gałęzie z dróg m.in. 
w Mazewie, Lubominie, Pianowie, 
Żabiczynie, Nowych Pieścirogach 
i Nasielsku.

W weekend wiatr uszkodził linie 
elektryczne i pozbawił znaczną 
część mieszkańców elektryczności. 
Przerwy w dostawie energii elek-
trycznej trwały od kilku do kilkuna-

stu godzin w zależności 
od rejonu gminy. 

C zę ś ć  m i a s t a  był a 
pogrążona w ciem-
nościach w sobotę, 
a także przez całą noc 
z soboty na niedzielę. 
W niektórych miejsco-
wościach naszej gminy 
prądu brakowało tak-
że w poniedziałek. Na 
skutek przerw w do-

stawie prądu w wielu miejscach nie 
było także wody.

Również pasażerowie pocią-
gów mieli w tych dniach pro-
blemy w podróży. W związku 
z trudnymi warunkami atmosfe-
rycznymi i utrudnieniami w ruchu 
pociągów, wprowadzono wzajem-
ne honorowanie biletów Kolei Ma-
zowieckich i PKP Intercity na całym 
obszarze działania spółki KM. Na 
nasielskim dworcu PKP zatrzymały 
się niektóre pociągi Pendolino, któ-
re z powodu awarii sieci trakcyjnej 
musiały być odholowane przez lo-
komotywę spalinową.

Michał B. (i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Sztukmistrz z Lublina
W 1978 r. literacką Nagrodę Nobla otrzy-
mał Isaac Bashevis Singer. Tworzył wyłącz-
nie w tradycyjnym języku Żydów. Urodził się 
w Leoncinie, w pobliżu Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. Potem przeniósł się z rodziną do 
Warszawy, a następnie do Biłgoraju. Narastają-
ce nastroje antysemickie w Niemczech wpły-
nęły na decyzję pisarza o emigracji do Stanów 
Zjednoczonych w 1935 r. Mimo że w Polsce 
przeżył niewiele ponad 30 lat, to olbrzymia 
część jego twórczości związana jest z naszym 
krajem. Pisarz, wracając pamięcią do okresu 
dzieciństwa i młodości, wskrzesił na kartach 
swoich książek unicestwione w czasie wojny żydowskie małe miastecz-
ka i Warszawę. 

Najsłynniejszym utworem Singera jest Sztukmistrz z Lublina. Akcja po-
wieści rozgrywa się w ciągu miesiąca pod koniec XIX wieku na prowincji 
i w Warszawie. Jasza Mazur to człowiek niezwykle utalentowany, zręczny 
linoskoczek, połykacz ognia, wspaniały iluzjonista, który z zamknięty-
mi oczami potrafi otworzyć każdy zamek. Był ambitny i oczytany. Miał 
też ogromne powodzenie u kobiet, zarówno wśród Polek, jak i Żydó-
wek. I choć kochał żonę Esterę, która stworzyła mu pełen ciepła i miłości 
dom, nie próbował walczyć ze swoją naturą uwodziciela i wciąż wplą-
tywał się w nowe romanse z kilkoma na raz kobietami. Każdej przysię-
gał miłość, zdradzał, oszukiwał i nie odczuwał nigdy wyrzutów sumienia 
z powodu życia w kłamstwie. 

W chwili, gdy poznajemy tytułowego sztukmistrza, ma czterdzieści lat 
i jest u szczytu kariery. Właśnie przygotowuje się do występu przed 
warszawską publicznością, otwiera się też przed nim szansa na sukces 
w Rosji. Marzy o tym, by przypiąć sobie skrzydła i latać nad Warszawą, 
Paryżem i Petersburgiem. Ze względu na osiągnięcie mistrzostwa zawo-
dowego i powodzenie w życiu osobistym czuje się równy Najwyższe-
mu. Nie nosi brody ani pejsów, ubiera się modnie i od dawna się już nie 
modli. Dla miłości do polskiej arystokratki gotów jest przejść na chrze-
ścijaństwo, opuścić żonę i wyjechać do Włoch. Do realizacji swoich pla-
nów potrzebuje dużo pieniędzy, ale nie wie, jak je zdobyć, więc zwleka 
z podjęciem ostatecznej decyzji. Bohater Singera żyje na pograniczu 
dwóch światów, polskiego i żydowskiego. Balansuje w życiu jak na linie 
w ciągłym  niebezpieczeństwie. W końcu musi dokonać wyboru mię-
dzy Esterą a Emilią, uczciwością a przestępstwem, zachowaniem własnej 
tożsamości narodowej a zaprzeczeniem samemu sobie. 

Pod wpływem impulsu postanawia obrabować mieszkanie bogatego 
generała. Jak to się stało, że nie umiał otworzyć nieskomplikowanego 
zamka? Jak to możliwe, by człowiek, który wykonywał salta na linie, nie 
potrafił bezpiecznie zeskoczyć z niskiego balkonu? Wychowany w re-
ligijnej rodzinie, dla której honor i uczciwość były zasadniczymi war-
tościami, nie był zdolny do popełnienia przestępstwa. Bohater Singera 
w ciągu jednej doby traci wszystko: zdrowie fizyczne i psychiczne, ka-
rierę, kobiety. Na domiar złego grozi mu aresztowanie. Jest przerażony 
swoją nieprawością, myśli nawet o śmierci. 

Sztukmistrz z Lublina to jedna z powieści – pytań o wybór drogi życio-
wej. Czy można bezkarnie odwrócić się od własnych korzeni i tradycji, 
w której człowiek się wychował? Czy można porzucić Boga i jego naka-
zy w poszukiwaniu własnego szczęścia? Pisarz ostrzega, że wyparcie się 
duchowej przynależności i próba wtopienia się w obcą kulturę graniczy 
z samozniszczeniem, a ucieczka od siebie i swojego Boga jest niemożli-
wa. Jak w klasycznej powieści książka Singera kończy się epilogiem. Finał 
zaskakuje czytelnika, który przeczuwał, że kara nie ominie bohatera, ale 
takiego zakończenia losów Jaszy Mazura chyba nikt się nie spodziewał. 

Książkę czyta się jednym tchem. Singer to mistrz w opowiadaniu cieka-
wych historii i budowaniu napięcia. Do perfekcji doprowadził sztukę nar-
racji. Pisał prostym, sugestywnym językiem. Stworzył niezapomnianych 
bohaterów, niezwykłe indywidualności o złożonych osobowościach, 
w których tkwią dobro i zło. Wiele miejsca w książce zajmują piękne opi-
sy przyrody pełne doznań zmysłowych oraz realistyczne opisy życia Ży-
dów. Poznajemy ich religię, obyczaje i obrzędy. Zaskakuje autentyczna 
topografia Warszawy odtworzona w najmniejszych szczegółach przez 
pisarza po 25 latach od wyjazdu z Polski. Wierność opisywanej rzeczy-
wistości jest tak duża, że można z planem przedwojennej stolicy śledzić 
trasę wędrówek głównego bohatera. 

Isaac Bashevis Singer był nielubiany w swoim środowisku, oskarżany na-
wet o antysemityzm. Żydzi uważali, że jego bohaterowie są grzeszni-
kami, nikczemnikami, rozpustnikami i taki obraz narodu żydowskiego 
jest krzywdzący, zwłaszcza po Holocauście. Z kolei Akademia Szwedzka 
w uzasadnieniu przyznania Nagrody Nobla stwierdziła, że jego twórczość 
to pełna uczucia sztuka prozatorska, która wyrastając z polsko-żydow-
skich tradycji kulturowych porusza jednocześnie odwieczne problemy.

AŻ

ROZ(G)RYWKA

Górskie karcianki

Z BIBLIOTEKI. Lektury dla najmłodszych

Zagadki kryminalne

Wszystkim miłośnikom 
gór, a szczególnie Tatr, 
polecam grę karcianą 
od NaGrani nazwaną po 
prostu „Karcianka w Ta-
trach ”. W drewnianym 
p ude ł ku zna j d z i e my 
120 pięknie ilustrowa-
nych kart, instrukcję oraz 
wo re c z e k  l n i a ny  d o 
przechow y wania .  Na 
obrazkach przedstawio-
no zarówno tatrzańskie 
krajobrazy, jak i zwierzę-
ta zamieszkujące polskie 
góry. Ponadto, karty po-
dzielono na cztery ko-
lor y p onumerowane 
odpowiednio od 0 do 
9 w każdej kategorii, a dodatkowo 
gracze mają do dyspozycji kilka ro-
dzajów kart specjalnych odnoszą-
cych się do miejsc oraz przyrody 
tatrzańskich szlaków, np. Kozice, 
Dolina Gąsienicowa, Morskie Oko, 
szlakowskaz, halny, schronisko, 
niedźwiedź, widmo Brockenu, 
łańcuchy, krokus, Siklawa, Dolina 
Pięciu Stawów, kolejka na Kaspro-
wy itp. Celem gry jest pozbycie się 
kart z ręki w każdej turze i zdoby-
cie punktów za karty, których nie 
zdołali wyłożyć przeciwnicy. Zasa-
dy przypominają klasyczne „Uno”, 
a więc wykładamy do koloru lub 
do symbolu. Karty specjalne uroz-
maicają rozgrywkę, pozwalając 
przeżyć graczom górskie przygo-
dy, otrzymywać bonusy oraz prze-
szkadzać pozostałym uczestnikom. 
Gra nie ma ograniczeń wiekowych, 

jednak, moim zdaniem, odnajdą 
się w niej osoby powyżej piątego 
roku życia. Można również grać we 
dwoje, zatem idealnie na zimowe 
wieczory w zaciszu domowym, 
w schronisku czy na koloniach.  
Miłośnikom wspinaczki górskiej 
oraz większych emocji polecam 
„K2”. Jest to gra strategiczna, gdzie 
uczestnicy wcielają się w dwie dru-
żyny rywalizujących ze sobą hi-
malaistów, pragnących za wszelką 
cenę zdobyć szczyt K2. Gracze po-
ruszają swój zespół himalaistów po 
planszy przedstawiającej drogę na 
słynny ośmiotysięcznik, używając 
zagrywanych co rundę kart. Wy-
prawa trwa osiemnaście dni, czyli 
tur, a każda z nich dzieli się na kilka 
faz: zagranie kart – gracze na znak 
odkrywają po trzy z sześciu wy-
branych z ręki jednocześnie; żeton 
ryzyka, czyli sumowanie punktów 

z zagranych kart; faza akcji – np. 
podniesienie poziomu aklimaty-
zacji, bardzo ważny w wyższych 
partiach gór; rozliczenie aklimaty-
zacji – dodanie lub strata punktów, 
w zależności od miejsca, w którym 
zespół się znajduje. Gra kończy się 
ostatniego, osiemnastego dnia wy-
prawy, gdy wszystkie kafle pogody 
zostaną wyczerpane. Wygrywa 
gracz, który zdobędzie najwięcej 
punktów zwycięstwa. W przypad-
ku remisu, zwycięzcą zostaje ten, 
kto pierwszy zdobył szczyt.  Cieka-
we, że w „K2” można grać w po-
jedynkę lub do pięciu osób, a czas 
zabawy nie powinien przekroczyć 
60 minut. Twórcy opatrzyli grę 
w wersję łatwą oraz trudną. Jednak 
jest przeznaczona dla osób powy-
żej ósmego roku życia.

OI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Nasielsku serdecznie poleca 
najmłodszym czytelnikom szwedz-
ką serię książek dla dzieci Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai na-

pisanych przez Martina Widmarka, 
a zilustrowanych przez Helenę Willis. 

Lasse i Maja to najlepsi przyjacie-
le, którzy chodzą do jednej klasy. 
Wydają się być zwyczajnymi dzieć-
mi, nieposiadającymi żadnych nad-
zwyczajnych zdolności. To jednak 
pozory. Dzięki swojej ciekawości, in-
teligencji, wyobraźni i pozytywnemu 

nastawieniu potrafią rozwiązywać 
prawdziwe kryminalne zagadki. Swo-
je biuro detektywistyczne prowadzą 
w niewielkim szwedzkim miasteczku 
Valleby i pomagają komisarzowi po-

licji rozwiązywać rozmaite zagadki. 
Chociaż biuro mieści się w piwnicy 
domu Mai, jest dobrze wyposażone. 
Znajduje się w nim wiele sprzętów 
pomocnych przy pracy detektywa, 
takich jak: lupa, aparat fotograficzny, 
sztuczne nosy, komputer i wiele in-
nych. Miasteczko, choć niewielkie, 
kryje w sobie wiele niezwykłych za-
gadek, które czekają na rozwiązanie. 

Autor serii stworzył wyjątkowe 
książki dla dzieci, które zaskakują 
czytelnika aż do ostatniej strony. 
Zagadki postawione przed boha-
terami okazują się naprawdę trud-

ne i sprawiają, że dzieła Widmarka 
czyta się jednym tchem. Jest to 
porządna i wciągająca literatura de-
tektywistyczna, którą docenią nie 
tylko miłośnicy gatunku. Na pod-
stawie serii, w Szwecji powstał rów-
nież film pt. Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica. 
Zapraszamy do lektury!

(b)
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Warsztaty kreatywne
Skończyła się nauka zdalna, uczniowie wrócili do szkół, a do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury uczestnicy cotygodniowych warsztatów kreatywnych. 
Pierwsze zajęcia po feriach miały miejsce 17 lutego, w czwartek. Wedle 
przygotowanego planu przez instruktorkę Beatę Olechowicz, w ruch po-
szły nożyczki, kleje, kolorowe papiery o różnych fakturach. W pierwszej 

kolejności zostały powycinane koła mniejsze oraz większe, z których wy-
konano stożki. Następnie dzieci wycinały łapki, ogonki, oczka. Po sklejeniu 
przygotowanych elementów powstały piękne, kolorowe żółwie. 

E.G. 

Z NOK

Ferie zimowe
Tegoroczne ferie zimowe nie były ani 
śnieżne, ani mroźne. Co za tym idzie, 
zabrakło zabaw na sankach, rzucania 
się śnieżkami, lepienia bałwana. Pra-
cownicy Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury znaleźli jednak sposób na to, jak 
kreatywnie i z uśmiechem na twarzy 
spędzić wolny czas. Z pomocą przybyli 
niezawodni instruktorzy NOK, czyli Be-
ata Olechowicz oraz Leszek Gałężew-
ski. Zimowe zajęcia odbyły się w środę, 
9 lutego. 

Grupa została podzielona na młod-
szych i starszych uczestników. Pierwsi 
zasiedli przy wspólnym stole i z przy-
gotowanych materiałów, czyli z naklejanych oczek, kolorowych brokatowych gąbek, drucików kreatywnych, 
koralików, cekinów, ścinków materiałów, przy pomocy także flamastrów, tworzyli piękne postaci na swoich 
bazach, tj. drewnianych łopatkach. Tym sposobem powstał drewniany wampir, babcia, dziadek, kobieca postać 
w pięknych koralach, a inna w ślicznej sukience o długich blond włosach. Starsza grupa zajęła się tworzeniem 
fotościanki z otworami na głowę. Znaleźli się na niej, znani chyba każdemu pokoleniu, Bolek i Lolek. Uczestni-
cy warsztatów podzielili się między sobą pracą i sumiennie ją wykonywali. Efekty podjętych trudów przez tych 
młodych ludzi, którzy działali pod okiem Leszka Gałężewskiego, można zobaczyć w holu NOK. Gotowa, piękna 
i wielobarwna ścianka z kultowymi postaciami bajkowymi zachęca do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. 

E.G. 

Z BIBLIOTEKI

Walentynki w bibliotece
14 lutego do biblioteki przybyła klasa I b z wy-
chowawczynią panią Beatą Górecką ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, by wspólnie 
poddać się zachodniej modzie i świętować 
Walentynki. Do Polski obchody walentynko-
we trafiły wraz z kultem św. Walentego w latach 
90. XX wieku. Walentynkową lekcję biblio-
teczną, którą przeprowadziła Jolanta Budzi-
szewska – Rogalska dyrektor naszej placówki, 
rozpoczęliśmy od rozmowy na temat historii 
tego święta. Nasi mili goście dowiedzieli się, 
że nazwa Walentynki pochodzi od imienia św. 
Walentego, którego wspomina się w kościele 
katolickim właśnie 14 lutego. Św. Walenty był 
duchownym żyjącym w III wieku w Cesarstwie 
Rzymskim. Panujący wówczas cesarz zabronił 
młodym żołnierzom żenić się, bowiem uważał, że armia będzie gorzej walczyć, gdy żołnierze zaczną w boju 
myśleć o swoich rodzinach. Św. Walenty złamał ten zakaz i potajemnie udzielał ślubów, za co został wtrącony do 
więzienia. Legenda głosi, że zakochał się tam w niewidomej córce strażnika, która pod wpływem miłości odzy-
skała wzrok. Cesarz skazał nieposłusznego duchownego na śmierć, a wyrok został wykonany 14 lutego. Dzień 
wcześniej św. Walenty napisał do swojej ukochanej list, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Następnie roz-
mawialiśmy o symbolach tego święta, o tym, że miłość to dobre i silne uczycie. To święto jest doskonałą oka-
zją, aby okazać swoją miłość i wdzięczność rodzicom, dziadkom, kolegom, pupilom. Potem przyszedł czas na 
zagadki, które dzieci z zapałem rozwiązywały i łączyły w pary bajkowych bohaterów, a także wysłuchały trzech 
wierszy: „Miłość jak słońce”, „Bławatek” oraz „Fijołki” autorstwa Adama Asnyka. W drugiej części spotkania prze-
nieśliśmy się w świat teatrzyku kamishibai. Ta forma popularyzacji czytelnictwa szczególnie przypadła dzieciom 
do gustu. Na zakończenie nasi wspaniali goście otrzymali elektroniczne karty biblioteczne i wypożyczyli wybrane 
przez siebie pozycje książkowe.

(b)

NASZE DZIECI

Przedszkolaki 
zwyciężają w konkursie 
Dzieci z grupy Biedroneczki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku 
zajęły II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Wielkie czytanie w kole na 
dywanie”. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowań czy-
telniczych u przedszkolaków, a uczestnicy mieli dwa zadania do wykona-
nia. Pierwsze polegało na aktywnym czytaniu nauczycieli wraz z dziećmi 
wybranego utworu literackiego. Drugim było wspólne wykonanie pracy 
plastycznej ilustrującej przeczytany utwór. Nagranie z lektury oraz zdjęcie 

pracy należało wysłać drogą mailową do organizatora - przedszkola Aka-
demia Małych Odkrywców z Łodzi. Pięciolatki z nasielskiego przedszko-
la wraz z wychowawcami Olgą Ickiewicz i Martyną Raczkowską wybrały 
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. Wiersz przyniósł im drugie miejsce po-
śród kilkuset zgłoszeń z całej Polski. Pierwsze miejsce zajęło przedszkole 
z Będzina (woj. śląskie), a trzecie w kategorii 5-6-latków przedszkole z Cza-
plinka (woj., zachodnio-pomorskie). W nagrodę dzieci otrzymały książki 
oraz pamiątkowy dyplom.

SPN
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Reaktywacja 
Pracowni 
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu wraz ze zbiorami po 
przeniesieniu z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku do Na-
sielskiego Domu Edukacji i Historii została reaktywowana. 

Pracownia o charakterze informacyjno – dokumentacyjnym realizuje au-
torski program tworzenia zbioru wielopoziomowej informacji o dziedzic-
twie kulturowym Nasielska i ziemi nasielskiej. Powstała wczesnej ok. 2002 
r., ale ze względu na brak pomieszczenia i remont biblioteki działalność jej 
została zawieszona.

Pozyskane od darczyńców w ostatnich miesiącach zostały kolejne mate-
riały o lokalnym znaczeniu. Trwają właśnie prace nad uporządkowaniem 
wszystkich zebranych dokumentów, map, monografii, szkiców, biogra-
mów, dawnej prasy, wspomnienia nasielszczan (pamiętniki), ikonografii 
i innych materiałów historycznych. Są one przeglądane, sortowane i ar-
chiwizowane zgodnie ze sztuką. Efektem pracy pracowni jest to, że udało 
się więcej opracować w tekstach m.in. o rodzie Żabickich, wsi Żabiczyn 
z dworzyskiem obronnym, Chrcynnie, Studziankach, rynku miejskim, co-
rocznych jarmarkach w Nasielsku, Domu Nauczyciela, Szkole Powszech-
nej i przyległym placu.

Apelujemy o przekazywanie materiałów historycznych, które państwo 
posiadają. Pozwolą one na rozszerzenie wiedzy o Nasielsku i gminie dla 
przyszłych pokoleń. 

Nasielski Dom Edukacji i Historii znajduję się na ul. Szkolnej 1A. Kontakt 
pod nr 531 147 802 i 23 6912552 lub mailowo l.malinowski@biblioteka.
nasielsk.pl

NASZE DZIECI

Bal w przedszkolu
22 lutego 2022 r. w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku odbył się, dłu-
go oczekiwany, bal karnawałowy. Każ-
de dziecko mogło wcielić się w wybraną 
postać z bajki czy z filmu. Jak co roku, 
wśród chłopców dominowały kostiumy 
superbohaterów, a wśród dziewczynek 
księżniczki z popularnych baśni i kreskó-
wek, choć po raz pierwszy pojawiły się 
dość licznie magiczne jednorożce. Im-
preza podzielona została na trzy części 
– oddzielnie bawiły się trzylatki, cztero-
latki i najstarsi, czyli pięciolatki. A do tań-
ca poprowadził przedszkolaki Spiderman 
we własnej osobie. Nikt się nie nudził, nikt 
nie podpierał ścian, bo na nudę nie było 
czasu przy najmodniejszych przebojach 
muzyki rozrywkowej, doskonale znanych przedszkolakom. Razem z balem, tegoroczny karnawał przechodzi 
już powoli do historii, pozostaną po nim jednak wspaniałe wspomnienia oraz pamiątkowe zdjęcia.

SPN

Z NOK

Futrzane kukiełki
W czasach, gdy dzieci są zasypywane elektro-
nicznymi zabawkami i gadżetami, modne stały 
się różnego rodzaju rozwiązania typu handma-
de dla dzieci. Okazuje się, że wystarczy często 
trochę wyobraźni i kilka zbędnych materiałów, 
a może powstać bardzo pomysłowa zabaw-
ka. Podczas warsztatów prowadzonych we 
wtorek, 22 lutego br., przez instruktora Lesz-
ka Gałężewskiego, uczestnicy wykonali wła-
snoręcznie futrzane marionetki na sznurkach. 
Przed zajęciami zostały przygotowane listewki, 
do których przywiązano później żyłki. Dzieci 
zajmowały się malowaniem nóżek, brzuszka 
i główek swoich stworków. 

Potem łączyli je szpilkami z przygotowanymi 
wcześniej, wykrojonymi kawałkami futrzane-
go materiału. Niektóre prace w efekcie final-
nym wyglądały jak tchórzofretki, inne jak ptaki 
z długimi szyjami. Z powstałej grupy marione-
tek śmiało można było zrobić przedstawienie 
teatrzyku kukiełkowego.

E.G.

Konkurs Kina Niwa
Pracownicy Kina Niwa, dzię-
ki uprzejmości i propozycji firmy 
BEST FILM CO. SP. Z O.O. zorgani-
zowali w ostatnim czasie konkurs 
na swoim fanpage dotyczący fil-
mu „Wiki i jej sekret”. Warunkiem 
uczestnictwa był  zakup biletu na 
dany tytuł filmowy w Kinie Niwa 
oraz zaprezentowanie pod postem 
dot. konkursu zdjęcia swojego do-
mowego pupila. Czemu padło na 
zwierzątko? Sekretem Wiki był 
trzymany przez nią w domu mały 
wilk. Okazało się, że sympatycy 
nasielskiego kina wolą hodować 
spokojniejsze zwierzęta typu koty, 
pieski. Rodzynkiem zaprezen-
towanym na fotografii był cho-
mik o imieniu Ptyś. Jury wybrało 
najbardziej zaskakujące dla nich 
i ujmujące zwierzątka, a następnie 
nagrodziło ich właścicieli grami 
planszowymi „Pędzący Żółw XXXL”. Tym sposobem wygrał Sebastian Jakubiak, który pokazał pięknego szczeniacz-
ka w różowej sukience. Jego prawdziwym właścicielem okazała się być de facto siostra Karolina, która nie posiada wła-
snego konta na mediach społecznościowych i dzięki starszemu bratu cieszy się obecnie planszówką. Ponadto wśród 
zwycięzców znalazł się Igor Żołnierzak, prezentujący wspomnianego chomika. Nagrody pocieszenia, czyli smakoły-
ki dla czworonogów otrzymali: Milena Grzymkowska, Weronika Żołnierzak, Monika Zawadzka-Wiktorowicz, Milena 
Wielechowska, Krzysztof Babicki. Zwycięzcom gratulujemy!

Sponsorami nagród byli Egmont Polska oraz Alpha Spirit.
E.G.
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Koncert w NOK

Nastrojowy wieczór
W czwartkowy wieczór, 17 lutego, 
w sali Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury, na licznie zgromadzoną pu-
bliczność czekał gitarzysta, autor 
tekstów, wokalista i lider zespołu 
Raz Dwa Trzy, Adam Nowak wraz 
z zespołem Akustyk Amigos. Jak 
zauważył muzyk, kilku ludzi po-
łączyła miłość do muzyki i chęć 
wspólnego tworzenia czegoś no-
wego, po zdobytym już doświad-
czeniu w różnych dziedzinach 
muzyki.

G łównym tematem spotkania 
była przede wszystkim ich naj-
nowsza płyta nazwana „pół pły-
ty”. Czemu pół? Odpowiedź jest 
prosta, powstało siedem utwo-
rów, na pó ł  p ł yt y.  Zaz w yczaj 
muzycy pokazują światu jeden 
utwór i sprawdzają, jaki jest jego 
odbiór. Tym razem w przypad-
ku Adama Nowaka i  Akust y-
ka Amigos, powstało pół płyty, 
a wszystkiemu winna była pan-
demia. Przez nią i dzięki niej, wo-
kalista i l ider zespołu Raz Dwa 
Trzy znalazł czas i miał natchnie-
nie, aby stworzyć nowe utwory. 

Na scenie, w żartobliwy sposób, 
wtajemniczył widownię w histo-
rię powstania albumu. Co więcej, 
podziękował zgromadzonym za 
przybycie na koncert i  otwar-
cie się na wydarzenie kulturalne, 
którego ostateczny kształt nie dla 
wszystkich mógł być oczywisty. 
Głód kultury i wspólna muzyczna 
podróż była zarówno dla odbior-
ców, jak i samych artystów bardzo 
inspirująca. To widzowie zawsze 
dają energię do działania i oni 
ostatecznie decydują o tym, jak 
będzie wyglądało takie spotkanie. 
Koncert w Nasielsku rozpoczął się 
piosenką „Życie Janka”. Tekst po-
wstał dobrych kilka lat temu, na-
pisał go syn Adama Nowaka. Na 
tym debiucie na razie jednak za-
kończył swoją karierę związaną 
z pisaniem tekstów. Ojciec z du-
żym dystansem i poczuciem hu-
moru podchodzi do kolejnych 
piosenek napisanych przez syna, 
ale nie ukrywa, że liczy na moż-
liwość zaśpiewania jeszcze do-
brej piosenki autorstwa Janka. 
Podczas koncertu, poza utwora-

mi z albumu „pół płyty”, można 
było wsłuchać się w znany prze-
bój zespołu Raz Dwa Trzy „Trud-
no nie wierzyć w nic”. 
N i e  z a b r a k ł o  t a k ż e 

dzieł wybitnych pol-
skich autorów, takich 
jak: Zbigniew Herbert, 
czy Marek Grechuta, 
którego piosenka pt . 
„Godzina miłowania” 
została zaśpiewana po 
owacjach na stojąco 
na bis.

Spotkanie z Nowakiem 
i Akustyk Amigos od-
było się w charakte-
rze bliskiego spotkania 
z  p ub l i c znoś c ią .  Po 
każdym utworze wo-
kalista zapowiadał ko-
lejny, przybliżał jego 
historię, czy związane 

z nim przemyślenia. Na koniec 
artyści podziękowali widowni za 
aktywność w czasie koncertu 

i pożegnali się, pozostawiając na-
dzieję na kolejne spotkanie.

E. Gizińska

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. D. Domałafot. D. Domała fot. D. Domałafot. D. Domała

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

Znajdziecie tu Państwo ogłosze-
nia mieszkańców gminy Nasielsk, 
którzy potrzebują naszej pomo-

cy. Przekażmy 1% swego podat-
ku na szczytny cel, wyciągnijmy 
pomocną dłoń i bądźmy bogat-
si o dobre serce! Pomóżmy lu-
dziom, którzy są najbliżej nas.

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

Wydział Organizacji i Promocji
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ABC OGRODNICTWA

Tulipany i narcyzy
Atrakcyjnymi roślinami cebulowymi kwitnącymi wiosną są między inny-
mi tulipany i narcyzy. W sprzedaży jest wiele odmian tych roślin różnią-
cych się nie tylko kolorem, ale kształtem kwiatów, płatków i wysokością 
łodyg. Nie wszystkie ich odmiany kwitną w tym samym czasie. Może-
my więc dobrać takie odmiany tulipanów i narcyzów, które będą zdo-
biły nasz ogród przez całą wiosnę. Okres kwitnienia roślin cebulowych 
przypada od marca do czerwca. Pierwsze odmiany tulipanów i narcyzów 
zaczynają rozkwitać już w marcu, najpóźniejsze z nich kwitną pod koniec 
maja, a nawet na początku czerwca.

Tulipany preferują stanowisko słoneczne, glebę obojętną, żyzną wy-
mieszaną z torfem i kompostem. Najlepiej sadzić je w drugiej połowie 
września do pierwszych przymrozków. Zbyt późne sadzenie nie pozwala  
na dobre ukorzenienie się cebul, co wpływa na opóźnione kwitnienie  
lub spowoduje, że bez zimna w ogóle nie zakwitną.

Cebule tulipanów można pozostawiać w gruncie bez wykopywania,  
ale z czasem kwiaty stają się drobniejsze. Zaleca się wykopanie ich na 
czas letni w czerwcu i wsadzenie ponowne jesienią.

Przekwitłe kwiatostany należy usuwać, gdyż ich pozostawienie osłabia 
wzrost cebul.

Tulipany warto sadzić na swoich ogrodowych rabatach, zdobią one 
ogród wiosną i rozweselają kolorem nasze rabaty.

Wiosną kwitnie wiele innych roślin cebulowych. Do najpiękniejszych 
i najczęściej uprawianych, kwitnących od marca do maja zaliczają się 
narcyzy. Ich kwiaty pojawiają się na bezlistnej łodydze pośród wąskich, 
długich liści, które po przekwitnięciu zasychają i należy je wyciąć. Nie 
zaleca się jednak ścinania liści zanim zżółkną, gdyż taki zabieg ograni-
cza wzrost cebul. W zależności od odmiany, kwiaty narcyzów występują 
w kolorach białych, pomarańczowych, kremowych, a najczęściej żół-
tych. Tak samo, jak płatki kwiatowe, przykoronki mają różne kolory: żół-
te, pomarańczowe, łososiowe, a także czerwone lub żółte z czerwonym 
obrzeżem. Bardzo ładne są małe narcyzy o żółtych kwiatkach, które są 
często wykorzystywane do dekoracji stołów wielkanocnych. Mają białe 
płatki i żółty przykoronek z czerwoną obwódką.

Narcyzy preferują stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione 
i glebę przepuszczalną wymieszaną z kompostem. Warto jest wczesną 
wiosną zasilić podłoże kompostem, a odwdzięczą się nam pięknymi 
kwiatami.

Cebule narcyzów sadzi się na przełomie sierpnia i września. Głębokość 
sadzenia zależy od wielkości cebul. Odmiany kwitnące w marcu można 
sadzić pod drzewami i krzewami liściastymi, gdyż zakwitną przed roz-
wojem liści.

Nie wykopywane przez wiele lat, zapadają się coraz bardziej w głąb zie-
mi i mniej obficie kwitną, a ich kwiaty stają się coraz drobniejsze. Cebule 
narcyzów wykopujemy kilka tygodni po zakończeniu kwitnienia, gdy 
zaschną ich liście. Po wykopaniu zaleca się przechowanie cebul w su-
chym torfie lub piasku.

Kwiaty narcyzów wysokich często wykorzystywane są do bukietów. 
Z ich łodyg wydziela się śluz, który jest najbardziej toksyczny przez 
pierwszą dobę i źle wpływa na inne kwiaty w wazonie. Zaleca się prze-
trzymanie ściętych kwiatów przez noc w pojemniku z ciepłą wodą i do-
piero połączenie ich z innymi kwiatami.

Kwiaty narcyzów są wspaniałą ozdobą wiosennych rabat i wielkanocnych 
stołów. Warto jest mieć je w swoim ogrodzie.

Cebule narcyzów i tulipanów ładnie wyglądają posadzone w grupach, 
w kompozycji z innymi roślinami cebulowymi, np. cebulicami, szafirka-
mi, krokusami, zawilcami, ale także bratkami i barwinkami.

Elżbieta K.

Raggabarabanda  
10 lat w grze
Dokładnie 10 lat temu na począt-
ku lutego przecięły się drogi czte-
rech ludzi z Nasielska. Ludzi, którzy 
mieli jedną wspólną pasję - muzyka. 
Każdy z nich miał już doświadczenie 
w graniu: Radosław Wierzbicki - grał 

na klawiszach w zespole “Dropsy”. To-
masz Suwiński - był basistą zespołów 
“Lockhead” i “All My Heroes”. Pa-
weł Zakrzewski - perkusista zespołów 
“Raven”, “HeyDay” i “Lockhead”. 
Dawid Domała - członek ekipy hip-
-hopowej “Bielizna Skład” znany tak-
że lokalnej publiczności z solowych 
rapowych dokonań. Mimo nieco 
skrajnych upodobań i gustów mu-
zycznych, postanowili założyć ze-

spół. Choć do dziś nie wiadomo, skąd 
się wzięła nazwa grupy, to z pewno-
ścią jest ona specyficzna i rozpozna-
walna - Raggabarabanda. Od samego 
początku nasielscy muzycy nastawili 
się na tworzenie własnego materiału. 
Swoje partie na instrumentach wy-
myślali sami, a do zarysów utworów 
teksty pisał wokalista Dawid Domała. 
Po kilku miesiącach prób w sali kina 
NIWA powstało parę piosenek, które 
postanowili przedstawić publiczności, 
podczas swojego pierwszego kon-
certu na imprezie pod nazwą “Win-
stock”. Drugi koncert promujący 
zebrany materiał odbył się w grudniu 
2012 roku w wypełnionej po brzegi 
sali kina NIWA, a RBB supportowało 
będącego wówczas na muzycznym 
szczycie Kamila Bednarka. W marcu 
2013 roku wzięli udział w ogólnopol-
skim przeglądzie muzycznym orga-
nizowanym we wrocławskim klubie 
“Anima”. Jury pod przewodnictwem 
Ani Wyszkoni wyłoniło zwycięz-
cę, a spośród kilkudziesięciu mło-
dych zespołów z całej Polski zostali 
nim nasielszczanie. Główną nagrodą 
był weekend we wrocławskim studiu 

nagrań “Tower Studio”, gdzie zespół 
zarejestrował dwa numery “Rób to 
na setkę” i “Palimy Babilon!”. Po kilku 
lokalnych występach w 2014 roku 
podbili Warszawę, po przejściu dwóch 
etapów dostali się do finału krajowe-

go “Emergenza Festiwal”. Byli także 
półfinalistami ogólnopolskiego prze-
glądu “Barabany” organizowanym 
w Białymstoku i finalistami płockie-
go konkursu “Reggaeland Debiuty”. 
Odwiedzili Kraków, Lublin i Katowice, 
grając na najbardziej kolorowej impre-
zie w kraju - Festiwal Kolorów, gdzie 
na Błoniach Zabierzowskich ich wy-
stępu słuchało kilkanaście tysięcy 
osób. Nagrali numer zatytułowany 

“Kolory”, który stał 
się oficjalnym hym-
nem festiwalu, a tele-
dysk do tego kawałka 
w przyszłości promo-
wał imprezę. W tym 
samym roku zagra-
li swój pierwszy sup-
port przed p łocką 
grupą Farben Lehre. 
Wokaliście FL przy-
padli do gustu, ponie-
waż współpraca RBB 
z Wojtkiem Wojdą 
(który był jednocze-
śnie koncertowym 
menadżerem m.in. 

Kamila Bednarka) zaczęła się rozkrę-
cać. Koncertów przybywało, a nasiel-
ska kapela odwiedzała kolejne miasta. 
Grali na lokalnej scenie podczas Dni 
Nasielska czy finałów WOŚP, ale tak-
że w innych miastach, takich jak Łódź, 
Poznań, Olsztyn, Kutno, Płock, Ra-
dom, Węgorzewo, Opoczno i wie-
le innych. Można było usłyszeć ich 
w warszawskich klubach np.: Haren-
da, Progresja, czy Proxima, a podczas 
koncertów rozdawali swój pierwszy 
singiel zarejestrowany z pomocą Na-
sielskiego Ośrodka Kultury.  W lipcu 
2015 roku zawitali na “Najpiękniejszy 
Festiwal Świata”, czyli Woodstock, 
grając na “Pokojowej Wiosce Krysz-
ny”. Swoje dźwięki zanieśli także na 
poznańskie “Agronalia”, warszawską 
imprezę “Motoserce”, czy “Firepro-
of” w Kutnie. Ich numery grało tak-
że “Antyradio”. Na czwarte urodziny 
zespołu, w lutym 2016 roku, wypu-
ścili swój pierwszy wideoklip do aku-
stycznej wersji kawałka “Czasem”. 
W tym samym roku zagrali dużą ilość 
koncertów plenerowych, m.in. Juwe-
nalia w Rybniku i Słupsku, odwiedzili 
Zgierz, Wąbrzeźno, czy Wyszków. Po-

nadto, podpisali kontrakt z wytwórnią 
płytową “Lou&Rocked Boys”, dzię-
ki czemu światło dzienne ujrzał ich 
debiutancki album pt. “Szoł”, który 
trafił na półki sieci sklepów “Empik”. 
Album promował teledysk nagrany 

przez ekipę “Mania Studio” do utwo-
ru “Rób to na setkę”, a tekst z refrenu 
“Pozytywne wibracje ponad podzia-
łami” stał się pewnego rodzaju mot-
tem RBB. Po wydaniu płyty, szeregi 
grupy postanowił opuścić gitarzysta 
- Radek Wierzbicki, a na jego miejscu 
pojawił się młody, utalentowany wio-
ślarz Łukasz Kamiński, który zadebiu-
tował z zespołem w Płońsku podczas 
25. finału WOŚP. W marcu 2017 roku 
z zespołem pożegnał się także perku-
sista Paweł Zakrzewski, a jego miejsce 
za bębnami zajął Bartosz Świgoniak 
(były perkusista nasielskiego zespołu 
“All My Heroes” i białostockiej kapeli 
“In Your Fear”). Grupa w nowym skła-
dzie po raz pierwszy zagrała w maju 
na festiwalu “III Rock Letnisko”. Zespół 
często supportował ekipę Farben Leh-
re, grając m.in. na imprezie cyklicznej 
“Punky Reggae Live” w Olsztynie, 
Białymstoku czy Warszawie. Odwie-
dzili także Radom, Ostrołękę, Sie-
dlce, Włocławek, czy Płock. W eter 
wypuścili dwa teledyski do utworów 
“Spadam” i “Protest”. Zagrali w finale 
ogólnopolskiego przeglądu “Sulęcin 
Reggae Festiwal”. W 2019 roku po raz 
drugi zawitali na scenę “Viva Kultu-
ra”, grając na “Pol’and’Rock Festiwal” 
w Kostrzynie nad Odrą. Na kilka chwil 
zespół opuścił gitarzysta, którego miał 
chęć zastąpić Grzegorz Antoniuk 
z zespołu “Legendarne Zdready”, ale 
było to chwilowe zjawisko i na gitarze 
w dalszym ciągu gra Łukasz Kamiński. 
W sierpniu 2021 roku cover zespołu 
Farben Lehre w wykonaniu RBB zna-
lazł się na podwójnym albumie płoc-
kiej legendy punk rocka “Friends for 
Friends” z okazji 35-lecia ich istnienia. 
Nasielska kapela pojawiła się również 
na scenie w Ostródzie, Szczytnie, 
Łodzi, Ciechanowie i wielu innych. 
A także podczas ogólnopolskie-
go festiwalu w płockim amfiteatrze 
“Summer Fall Festiwal”. Teraz Rag-
gabarabanda powoli zbiera swo-
je siły, przygotowując materiał na 
swój drugi studyjny album, ob-
chodząc jednocześnie 10. urodzi-
ny. Niebawem w internecie będzie 
można kupić koszulki z nowym lo-
giem przygotowanym specjalnie na 
tę okazję. 
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Harmonogramy
WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godz iny 7.00 rano.
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodni e z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego 
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.



12 Życie Nasielska nr 5 (599); 25.02.2022–10.03.2022ROZMAITOŚCI



1325.02.2022–10.03.2022; Życie Nasielska nr 5 (599) PO GODZINACH

Baran 21.03-20.04
To będzie pracowity czas. Jeśli potrzebu-
jesz pomocy, nie wstydź się o nią poprosić. 
Nie odkładaj swoich spraw i obowiązków 
na później. Obowiązki rodzicielskie wy-
magać będą większej uwagi.

Byk 21.04-20.05
W najbliższym czasie nie masz co liczyć na 
szczęśliwe zbiegi okoliczności. Twój spokój 
mogą zakłócać problemy innych. Nabierz 
do tego dystansu, bo ktoś może Cię świa-
domie wprowadzać w błąd. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Zapowiada się burzliwy czas w sprawach za-
wodowych. Na szczęście dobra opinia, jaką 
sobie wypracowałeś, będzie działać na Two-
ją korzyść. Zachowaj ostrożność we wszel-
kich negocjacjach.

Rak 22.06-22.07
W miłości czas stabilizacji, dobry dla kon-
taktów rodzinnych. Jeśli planujesz zmiany 
w swoim życiu, to jest właściwy moment. 
Osoby wolne, mogą liczyć na łaskawość 
losu i dużo towarzyskich atrakcji.

Lew 23.07-23.08
Możesz mieć teraz skłonności do nieroz-
sądnego wydawania pieniędzy lub zakupu 
rzeczy zbędnych. Najbliższe dni przynio-
są pogorszenie nastroju albo możesz złapać 
przeziębienie, więc zadbaj o siebie.

Panna 24.08-22.09
Pilnuj dokumentów i zachowaj dyskrecję 
w omawianiu spraw zawodowych. Możliwe, 
że odezwą się do Ciebie osoby, z którymi już 
dawno się nie kontaktowałeś. Zadbaj o zgodę 
w rodzinie.

Waga 23.09-23.10
Czekają Cię teraz gwałtowne zauroczenia 
i burzliwe rozstania. Nie zabraknie Ci energii 
do działania i konsekwencji w realizowaniu 
zadań. Nie myśl o sprawach zawodowych. 
Zadbaj o stawy.

Skorpion 24.10-22.11
Bądź uprzejmy i otwarty. Pozytywne nasta-
wienie będzie miało dobry wpływ na każdy 
aspekt Waszego życia. To dobry moment na 
generalne porządki, warto pozbyć się niepo-
trzebnych rzeczy.

Strzelec 23.11-21.12
Zwróć uwagę na wszelkie znajomości, na-
wet wirtualne, bo mogą stać się przyczyną 
kłótni z bliskimi. Zawsze byłeś duszą towa-
rzystwa, ale teraz dasz szansę innym. Zadbaj 
o swoją przestrzeń i niezależność.

Koziorożec 22.12-20.01
Wyciągnij wnioski z tego, co spotkało Cię 
ostatnio. Pamiętaj, że nie ma ludzi idealnych 
i każdy może popełniać błędy. Strzeż swo-
ich tajemnic zawodowych i nie ufaj nowym 
znajomym.

Wodnik 21.01-19.02
Nadchodzą kłopoty, na szczęście będą 
przejściowe, choć trochę uciążliwe. Przyj-
mij pomoc innych, zamiast demonstrować 
swoją niezależność. Możesz liczyć na zgra-
ny zespół osób, które Cię otaczają w pracy.

Ryby 20.02-20.03
Możesz teraz łatwo ulegać manipulacji i szan-
tażom emocjonalnym. Czekają Cię straty fi-
nansowe spowodowane nieprzemyślanymi 
inwestycjami i wydatkami. W rodzinie może 
powiać chłodem. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
25-27 lutego  

godz. 14:30 i 16:45 2D dubb.
2-6 marca  

godz. 14:30 i 16:45 2D dubb.
9-10 marca  

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

POTWORNA RODZINKA 2
Animacja, Komedia, Przygodowy; Niemcy, Wielka 
Brytania; Czas trwania 1 godz. 43 min.
Aby uwolnić Babę Jagę i Renfielda ze 
szponów łowczyni potworów Mili Starr, 
członkowie rodziny Wishbone ponow-
nie przekszta łcają s ię odpowiednio  
w wampira, potwora Frankensteina, mu-
mię i wilkołaka. Wspierana przez swoje 
trzy nietoperze Rodzina Potworów krą-
ży po całym świecie, aby ratować swoich 
przyjaciół.

25-27 lutego godz. 19:00 2D
2-3 marca godz. 19:00 2D

MIŁOŚĆ JEST BLISKO
Komedia rom.; Polska; Czas trwania 1 godz. 43 min.
Natalia i Adam znają się od dziecka. Ni-
gdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. 
Są sąsiadami, korzystają wspólnie z po-
mieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich 
sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Nata-
lia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuń-
czego domatora, który byłby oparciem dla 
niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka 
silnych emocji i najchętniej wybrałby się 
do Amazonii. Pewnego dnia marzenia 
Natalii i Adama się spełniają. Na jego dro-
dze los stawia piękną Marikę, podróżnicz-
kę i pisarkę, która zaprasza go do swojego 
świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się 
Bruno, bogaty dentysta, który chce speł-
niać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe 
znajomości zapowiadają się obiecująco...

4-6 marca godz. 19:00 2D
9-10 marca  godz. 19:00 2D

KRIME STORY. LOVE STORY
Komedia, Gangsterski; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
57 min.
„Krime Story. Love story” to komedia 
gangsterska. Historia inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami, opisana w książce ra-
pera Marcina „Kali” Gutkowskiego, jest jak 
współczesna ekranizacja „Romea i Julii”. 
Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której 
nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime 
i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzu-
cenia - zarobienia naprawdę dużych pie-
niędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny „skok”, który ustawi 
ich już na całe życie. „Życie” jednak napi-
sze dla nich zupełnie inny scenariusz...

11-13 marca godz. 14:00 2D dubb.
16-20 marca godz. 14:00 2D dubb.

UPS2! BUNT NA ARCE
Animacja, Przygodowy; Irlandia, Luksemburg, 
Niemcy; Czas trwania 1 godz. 25 min.
Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym 
morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na 
pokładzie. Niestety wciąż nie widać brzegu, a za-
pasy żywności powoli się kończą....

11-13 marca godz. 15:45 2D nap.
16-20 marca godz. 15:45 2D nap.

BATMAN
Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 55 min.
Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce 
w skorumpowanym Gotham City.

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

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.

Sprzedam miód z własnej ekologicznej 

pasieki. Tel. 607 784 929.

Kupię działki rolne od 2-30 hektarów, 

klasa V,VI blisko linii średniego napięcia, 

lub blisko głównego punktu odbioru 

energii. Cena max do 50000 zł/hek-

tar. Kontakt 602 213 435, nicradwan@

gmail.com

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

Mycie i malowanie dachów, elewacji  

i kostki brukowej. Tel. 507 567 910.

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m2, 

ogrodzoną, pełne media (prąd woda 

kanalizacja), ul. Wiejska. Tel. 607 427 

020.

Dotacje rolnicze. Najbliższe nabory - 

Premia bezzwrotna na otworzenie lub 

rozwinięcie firmy dla rolników ubez-

pieczonych w KRUS (150-250 tys.). 

Małe Gospodarstwa – 60 tys. Młody 

Rolnik – 150 tys. Wypełnianie wniosków. 

Dojazd do rolników. Tel. 795 931 529. 

Sprzedam siano z możliwością dowozu 

i agregat siewno-uprawowy. Tel. 500 

138 274.

Sprzedam mieszkanie 52m2 w cen-

trum Nasielska. Osiedle Starzyńskiego.  

Tel. 501 106 843.

Sprzedam działkę budowlaną 930m2. 

Chmielewo. Tel. 501 106 843.

Sprzedam meble pokojowe stan b.do-

bry. Tel. 505 359 438.

Sprzedam piłę stołową do cięcia metalu. 

Tel. 505 359 438.

Sprzedam heblarkę, wałek na 3 noże, 

regulowany stół. Tel. 505 359 438.

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

21.02.–27.02.2022 r.  Apteka Syrenka  
ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

28.02.–6.03.2022 r.  Apteka Dbam o zdrowie 
ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
7.03.–13.03.2022 r.  Apteka Cefarm 

ul. Boh. Modlina 28, 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

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godz iny 7.00 rano.
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodni e z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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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

Harmonogramy
WYWOZU ODPADÓW



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „czwartego”, 10.02.2022 r.:
1. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś   182 pkt (56,88%) 

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    179 pkt (55,94%)

3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   173 pkt (54,01%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    164 pkt (51,25%)

5. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   141 pkt (44,06%)

6. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   121 pkt (37,81%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     25 pkt 

2. Waldemar Gnatkowski     21 pkt

3-4. Piotr Kowalski      15 pkt

 Grzegorz Nowiński      15 pkt

5-6. Mariusz Figurski      13 pkt

 Marek Olbryś      13 pkt

7-9. Alicja Bartosik      11 pkt

 Krzysztof Morawiecki     11 pkt

 Paweł Wróblewski      11 pkt

10-11. Janusz Muzal      10 pkt

 Janusz Wydra      10 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA 

Dziewczyny mają  
nowego trenera
Kobieca drużyna Żbika Nasielsk to 
coraz silniejsza i licząca się na Ma-
zowszu drużyna piłkarska. To zasługa 
dobrych trenerów, którzy ostatnio 
prowadzili nasze dziewczyny. Naj-
pierw Daniel Gołębiewski, a póź-
niej przez ponad rok, bo od sierpnia 
2020 roku do listopada 2021 roku, 
trenerem kobiecej drużyny Żbika 
Nasielsk był Łukasz Zalewski. Dziew-
czyny w ostatnich latach wzmoc-
niły swoją pozycję i rundę jesienną 
zakończyły na 5. pozycji w IV li-
dze mazowieckiej, mając na koncie  
5 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki.

Obecnie klub Żbik Nasielsk ogło-
sił, że nowym trenerem dziewczyn 
będzie kapitan Żbika i dotychczaso-
wy trener najmłodszego rocznika 
2013/2014 Mateusz Bramowicz. 

Klub zaprasza wszystkie dziewczy-
ny powyżej 14. roku życia do do-
łączenia do żeńskiej drużyny Żbik 
Nasielsk. 

Michał B.

NA SPORTOWO

Cieksyn – turniej  
na zakończenie ferii
W sobotę, 12 lutego, Da-
niel Śmigasiewicz prezes 
klubu Wkra Cieksyn zor-
ganizował turniej FIFY dla 
młodych podopiecznych 
piłkarzy. Dla zwycięzców 
przewidziany był Puchar 
Prezesa KS WKRA CIEK-
SYN.

Choć do turnieju zgłosiło 
się 12 osób, to ostatecz-
nie w rozgrywkach wzię-
ło udział 9 zawodników. 
Aby zabawa przebiegała 
sprawnie, uczestnicy gra-
li jednocześnie na dwóch 
stanowiskach. 

Zorganizowano również 
poczęstunek dla uczestni-
ków, a w przerwie, korzy-
stając z pięknej pogody, 
udało się nawet przygoto-
wać grilla. 

 – Chciałem zorganizować 
dla dzieciaków i młodzie-
ży w ferie coś, co pozwoli 
im wyjść z domu i spotkać 
się w większym gronie. 
Turniej był też okazją do 
omówienia dalszych pla-
nów dotyczących druży-
ny młodzieżowej – mówi 
prezes Daniel Śmigasie-
wicz.

Rywalizacja była bardzo 
zawzięta, nie zabrakło 
emocji i dobrej zabawy. 
P ierwsze miejsce za-
jął Mikołaj Kobuszewski, 
drugie Marcin Majewski, 
a trzecie Mateusz Ma-
jewski.

Dla zdobywców trzech 
pierwszych miejsc szef 
klubu ufundował pucha-
ry i dyplomy. 

Michał B.

Żbik w niezłej formie
Sezon zimowych sparingów w peł-
ni. Mimo że zimę mamy łagodną, 
zawodnicy wzmacniają swoją kon-
dycję przed nadchodzącą, decy-
dującą rundą wiosenną sezonu 
2021/22 w IV lidze mazowieckiej.

Za nami maraton kolejnych spo-
tkań. 9 lutego Żbik Nasielsk podjął 
na własnym boisku rywali z Dębu 
Wieliszew. Wieliszewianie grają 
obecnie w lidze okręgowej War-
szawa I, gdzie po rundzie jesiennej 
zajmują 11. miejsce z dorobkiem  
14 punktów.

Dąb przez Żbika został ścięty, gdyż 
nasielska drużyna pokonała gości 
wynikiem 7:2. Królem strzelców 
w meczu był Mateusz Bramowicz, 
który zdobył aż 4 gole. Pozostałe 
strzały wykonali Borys Błaskiewicz, 
Maksymilian Czyżewski i zawodnik 
testowany.

Kolejny, kontrolny mecz rozegrany 
12 lutego także na nasielskim bo-
isku z rywalem z okręgówki dru-
żyną PAF-u Płońsk.

Tym razem rezultat meczu ponow-

nie był korzystny dla Żbika Nasielsk, 
który pokonał gości wynikiem 4:1, 
a autorami bramek: Maksymilian 
Czyżewski, Mateusz Bramowicz, 
Borys Błaskiewicz oraz zawodnik 
testowany.

Następny sparing odbył się 17 lu-
tego również na nasielskim stadio-
nie. Żbik podjął gości z Legionovii II 
Legionowo. Rywalem obu drużyn 
okazała się także pogoda. Padający 
deszcz i deszcz ze śniegiem dały się 

we znaki każdemu, jednak zawod-
nicy zadbali o dużą dawkę energii 
i prawdziwych sportowych emo-
cji na boisku. Do przerwy prowa-
dziła legionowska drużyna, jednak 
w drugiej połowie dwa gole strzelił 
Mateusz Bramowicz.

Ostatni z serii sparingów w minio-
nych dwóch tygodniach rozegra-
ny został 19 lutego na wyjeździe 
z Milanem Milanówek. Tym razem 
mecz kontrolny zakończył się re-

misem, a gola zdobył Maksymi-
lian Czyżewski.

Tymczasem już w sobotę, 26 lu-
tego, o godz. 11:00 na nasielskim 
boisku Żbik podejmie gości z Unii 
Warszawy, a 5 marca o godzi-
nie 10:00 rozegra na wyjeździe 
ostatni już sparing przed pierw-
szym wiosennym gwizdkiem z KS 
Łomianki. 

Emocje rundy wiosennej roz-
poczną się 12 marca. Żbik Nasielsk 
zmierzy się na wyjazdowym me-
czu z MKS Przasnysz.

Michał B.


