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Moda na przewracanie pojem-
ników na odzież w naszym mie-
ście trwa. I wcale nie jest to wina 
nawałnic, a zmyślnej młodzieży. 
Opinie na temat tych zachowań 
są podzielone. Oto autentyczny 
dialog dwóch panów przy prze-
wróconym pojemniku na odzież. 
Starszy pan głośnym szeptem do 
swego kolegi: – Jaką silną mamy 
młodzież, kumie . A kum na to: 
– I w dodatku tak głupią, że na-
wet w dzikiej Afryce takiej nie 
znajdziesz.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

Z UM

Zapisy na przydomowe 
oczyszczalnie 
Najprawdopodobniej w IV kwartale 2015 r. zostanie uruchomiony PROW 
2014–2015. Liczymy na to, że w programie znajdą się również środki na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Beneficjentem środków byłaby gmina, a pozyskane środki służyłyby wy-
budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych. 
Wyłączone z projektu będzie miasto Nasielsk oraz Stare i Nowe Pieścirogi 
– jako miejscowości należące do aglomeracji.
Najprawdopodobniej poziom pomocy finansowej ze środków EFRROW 
będzie wynosił ok. 60% kosztów kwalifikowanych, natomiast ok. 40% 
kosztów kwalifikowanych będą to środki osób fizycznych.
W związku z tym gmina rozpoczęła już przygotowania do ewentualnego 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego prosimy wszystkich zainte-
resowanych o kontakt. 
Listy osób chętnych znajdują się u sołtysów poszczególnych miejsco-
wości. Można również zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23 69 33 101, podając imię, nazwisko, 
adres zamieszkania oraz liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nasielsk, dnia 2 lipca 2015 r. 
Burmistrz Nasielska

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm), a także  
na podstawie art. 39 ust. 1 i w związku z art. 54 z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część 
wsi Zaborze, sporządzanego na podstawie uchwały nr LVII/396/14 Rady Miejskiej  
w Nasielsku z dnia 25 września 2014 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 214, w dniach poniedziałek od 8.00 do 18.00 oraz 
wtorek - piątek od 8.00 do 15.00,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku – www.umnasielsk.bip.org.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie plan miejscowego 
odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać lub przesyłać do Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3,  
05-190 Nasielsk. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznacze-
nie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag:  
31 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

Z UM

Wybory w Psucinie
W dniu 26 lipca br. (niedziela) w Psucinie odbyło się zebranie wiejskie ma-
jące na celu wybór sołtysa Sołectwa Psucin. W wyniku głosowania naj-
większą liczbę głosów otrzymał Andrzej Kiliś, który został wybrany na 
sołtysa Psucina. Serdecznie gratulujemy.

UM

Z UM

Przyjmowanie zgłoszeń 
kandydatów  
do obwodowych komisji  
ds. referendum 
W związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  
6 września 2015 r., informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji ds. referendum będą przyjmowane do dnia  
7 sierpnia 2015 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3 (II piętro, pokój nr 205), od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–16.00. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia 
przyjmuje Pani Katarzyna Bagińska.
Jednocześnie informuję, iż prawo zgłaszania kandydatów do obwodo-
wych komisji ds. referendum mają podmioty uprawnione do udziału 
w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, 
tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz 
fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświad-
czenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej. 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji ds. refe-
rendum jest dokonywane na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandy-
datów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum 
ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671). 
Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Ko-
misji Wyborczej (www.pkw.gov.pl). 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Informujemy,  
iż z dniem 01.08.2015 r.  

BIURO RACHUNKOWE KEM Sp. z o.o.  
i KANCELARIA ADWOKACKA  

Piotra Kacperskiego  
zostają przeniesione  

pod adres: ul. Starzyńskiego 5 m 3 
(przy „Ogólniaku”).
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INFORMACJA  
O UTRUDNIENIACH W RUCHU

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2015 roku  
w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 95. 
Rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie 
odcinka drogi w Borkowie  godzinach 16.30-19.45. 
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku Pomiechówka 
i z Pomiechówka: przez Lelewo, zaborze, Miękoszyn, Toruń Dworski, 
Toruń Włościański, Goławice Pierwsze.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY. 

WIEŚCI Z RATUSZA

Inwestycje w naszej gminie
O tym, co, gdzie, kiedy i za ile będzie budowane bądź remontowane w naszej gminie w naj-
bliższych miesiącach, informuje nas Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamó-
wień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM.

Stadion Miejski
Ta wiadomość ucieszy sportowców i miłośników sportu. Ruszy wreszcie przebudowa i roz-
budowa budynku na stadionie miejskim w Nasielsku. Na to zadanie gmina otrzyma dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podpisana została już odpowiednia umowa. 
Projekt na tę rozbudowę i pozwolenie na wykonanie tego zadania gmina już ma. W sierpniu 
ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie powyższego zadania. Planuje się, że zostanie ono 
zrealizowane do końca maja 2016 r. 

Chodnik na ul. Warszawskiej
Trwają ostatnie przygotowania do przebudowy chodnika przy ulicy Warszawskiej (od pa-
wilonu w stronę Starego Młyna). Będzie ona w 100% realizowana przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Wszystko wskazuje, że prace rozpoczną się w połowie sierpnia bieżą-
cego roku.

Mostek w ciągu ulicy Pniewska Górka i modernizacja drogi 
Jackowo Włość.–Broninek
Realizacja tych zadań jest już bliska. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Zostanie odbu-
dowany most na rzece Nasielnej na ul. Pniewska Górka oraz zmodernizowana ulica Broninek 
na długości 600 m (fragment drogi Jackowo Włość.–Broninek, nawierzchnia asfaltowa). Na 
te zadania gmina pozyskała środki z funduszy przewidzianych na likwidację skutków klęsk 
żywiołowych (u nas miały one miejsce w 2011 r. Działania te wdraża Urząd Wojewódzki, 
a środki (306 tys. zł) pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Modernizacja dróg w Siennicy
Zmodernizowana zostanie ul. Piłsudskiego w Siennicy na długości 450 m 
(droga powiatowa) oraz 170 m drogi gminnej. Środki na to zadanie w wy-
sokości 70 tys. zł przekaże gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem, 
Starostwo Powiatowe. Brakującą kwotę na realizację zadania gmina prze-
znaczy ze środków własnych.

Drogi gminne w Mazewie i Lubominku  
Została podpisana umowa z firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Ka-
cic na wykonanie modernizacji drogi gminnej Mazewo Włość.–Mazewo 
Dworskie B oraz w miejscowości Lubominek. Zadanie zostanie zreali-
zowane do końca sierpnia. Koszt modernizacji wyniesie 264 tys. zł. Na 
realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 80 tys. zł.

Nowa droga do szkoły podstawowej
Ta droga była planowana od dawna. Ma ona umożliwić dojazd i dojście do 
szkoły podstawowej od ulicy POW. Aktualnie jest opracowywana doku-
mentacja na wykonanie tej drogi.

Kanalizowanie miasta
Trwają prace związa-
ne z kanalizowaniem 
miasta (kanalizacja 
sanitarna).  Najbar-
dziej widoczne jest to 
na ruchliwej ul. POW, 
gdzie na jej fragmen-
cie wprowadzono 
r u c h  wa h a d ł o w y. 
Pewnych uciążliwo-
ści doświadczają też 

ci, którzy mieszkają przy ulicach Nowa Wieś, Wiejska, Podmiejska i Piaska lub chcą z tych 
ulic skorzystać. Tam właśnie wykonawca rozpoczął już prace przygotowawcze do odbudo-
wy nawierzchni.

Adaptacja pomieszczeń w gimnazjum na potrzeby przed-
szkola
W chwili obecnej trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń w gimnazjum na potrzeby 
przedszkola, które przez okres budowy nowego budynku tu właśnie będzie funkcjonowa-
ło. Wykonawcą jest firma Deta Sp. z o.o reprezentowana przez Bogdana Hermanowskie-
go (z Warszawy). Wartość prac wyniesie około 127 tys. zł. Realizacja zadania ma trwać  
do 10 sierpnia 2015 r.
Procedura budowy nowego przedszkola jest obecnie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na 
jego budowę. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie są złożone w Wydziale Architektury 
Starostwa Powiatowego.

Starostwo też inwestuje w drogi na terenie naszej gminy
Powyżej informowaliśmy o działaniach gminno-powiatowych na drodze powiatowej w Sienni-
cy. Ta informacja dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2428 relacji Ruszkowo–Studzianki–Nuna 
w miejscowości Czajki. 
Rozpoczęła się modernizacja tej drogi na odcinku o długości 1160 m. Wykonawcą jest firma PA-
-PI z Łajsk. Wartość prac wyniesie około 309 tys. zł. Na powyższe zadanie Starostwo pozyskało  
150 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Prace będą polegały na wzmocnieniu istniejącej podbu-
dowy, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego oraz położeniu nawierzchni asfaltowej.
Droga Nuna–Studzianki–Ruszkowo pełni ważną funkcję w systemie komunikacyjnym naszej 
gminy. W Ruszkowie i Nunie łączy się z drogami wojewódzkimi, a w Budach Siennickich przeci-
na ważną drogę powiatową Nasielsk–Pomiechówek. To w pewnym sensie obwodnica Nasielska.

Andrzej Zawadzki 

O G Ł O S Z E N I E
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KRONIKA OSP
14 lipca w Nasielsku na ul. Warszawskiej strażacy z OSP Nasielsk pomagali ra-
townikom pogotowia wnieść pacjenta do karetki.
15 lipca strażacy otrzymali powiadomienie o wypadku w Cegielni Psuckiej. 
Alarm okazał się fałszywy. Na miejscu rzekomego zdarzenia pojawiły się dwie 
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Nowego Dworu Maz., jeden zastęp z OSP 
Psucin i jeden z Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku.
16 lipca w Krogulach zapaliło się poszycie leśne. W akcji gaszenia ognia brały 
udział jedna jednostka z OSP Nasielsk i jedna z OSP Psucin.
16 lipca w Jaskółowie doszło do pożaru zboża. Gaszeniem zajęły się: dwie jed-
nostki z OSP Nasielsk, dwie jednostki z OSP Psucin, jedna OSP Nuna i jedna 
z JRG z Nowego Dworu Maz.
17 lipca w Nasielsku na ul. Bema strażacy z OSP Nasielsk usuwali gniazdo os.
18 lipca w Nasielsku na ul. POW doszło do pożaru stodoły/stajni. W akcji gaśni-
czej brały udział: trzy jednostki JRG z Nowego Dworu Maz., dwie OSP Nasielsk, 
dwie OSP Psucin, dwie OSP Cieksyn, jedna OSP Pomiechówek, jedna OSP 
Nuna, jedna OSP Jackowo, jedna OSP Zakroczym i jedna OSP Goławice.
18 lipca strażacy zostali wezwani do pożaru sterty słomy w Nasielsku na  
ul. POW. Alarm okazał się fałszywy. Na miejscu pojawiły się: jedna jednostka 
JRG z Nowego Dworu Maz. i jedna OSP Nasielsk.
18 lipca w Nasielsku na ul. Kolejowej doszło do pożaru zboża. W akcji gaszenia 
ognia brały udział: jedna jednostka OSP Nasielsk, jedna jednostka OSP Psucin 
i jedna jednostka OSP Krzyczki.
19 lipca strażacy z OSP Cieksyn zajęli się usuwaniem gniazda os na poddaszu 
budynku w Dobrej Woli.
19 lipca strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na ul. Grabowej w Nasielsku. 
Na miejsce udał się jeden zastęp OSP Nasielsk. Alarm okazał się fałszywy.
19 lipca strażacy zostali wezwani do usunięcia powalonego drzewa w miej-
scowości Lelewo. Na miejsce udał się jeden zastęp OSP Cieksyn. Alarm okazał 
się fałszywy.
19 lipca w Popowie Borowym strażacy z OSP Nasielsk usuwali konar drzewa, 
który spadł na jezdnię.
19 lipca strażacy z OSP Nuna usuwali drzewo z jezdni w miejscowości Nuna.
20 lipca w Cieksynie strażacy z OSP Nasielsk usuwali gniazdo os.
20 lipca w Nunie strażacy usuwali drzewo, które niebezpiecznie pochyliło się 
nad wjazdem do posesji. W akcji brały udział jedna jednostka OSP Nuna i jedna 
JRG Nowy Dwór Maz.
23 lipca strażacy z OSP Nasielsk zajęli się usuwaniem gniazda os na pod-
daszu budynku w Nasielsku na ul. Cisowej.
23 lipca strażacy z OSP Cieksyn zajęli się usuwaniem gniazda os, które 
znajdowało się budynku w Cieksynie na ul. Nadrzecznej.
24 lipca w Cieksynie doszło do pożaru samochodu. W akcji gaśniczej 
brała udział jedna jednostka OSP Cieksyn.
25 lipca w Pniewie strażacy z OSP Nuna usuwali konar drzewa z jezdni.
25 lipca w Chrcynnie doszło do pożaru trawy. W akcji gaszenia ognia 
brała udział jedna jednostka OSP Nasielsk.
25 lipca w Żabiczynie strażacy z OSP Nuna usuwali drzewo, które prze-
wróciło się na jezdnię.
25 lipca w Krzyczkach strażacy z OSP Nuna usuwali drzewo, które ru-
nęło na samochód.
25 lipca w Studziankach strażacy z OSP Psucin usuwali drzewo, które 
runęło na jezdnię.
26 lipca w Nasielsku na ul. Płońskiej strażacy z OSP Nasielsk i OSP Jacko-
wo zajęli się usuwaniem drzewa, które spadło na plac zabaw.
26 lipca strażacy z OSP Nasielsk usuwali drzewo z jezdni w Młodziano-
wie.
26 lipca strażacy z OSP Nasielsk i OSP Nuna usuwali drzewo z jezdni 
w Paulinowie.

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

14 lipca w Starych Pieścirogach na 
ul. Makowej Sebastian Cz. i Dariusz 
K. dokonali włamania do budyn-
ku gospodarczego i skradli mie-
nie o wartości 3500 zł na szkodę 
mieszkańca Warszawy.

14 lipca w Nunie Jerzy M., miesz-
kaniec gm. Nasielsk, kierował ro-
werem pomimo zakazu sądowego.

16 lipca w Studziankach Rafał J., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.

18 lipca w Starych Pieścirogach 
nieznani sprawcy skradli 40 szt. 
krzewów i drzewek ozdobnych 
o wartości 1000 zł na szkodę 
mieszkańca gminy Nasielsk.

W okresie od 26 czerwca do  
17 lipca br. na ul. Poniatowskiego 
w Nasielsku nieznani sprawcy wła-
mali się do domu i skradli przed-
mioty należące do mieszkańca 
gminy Nasielsk.

20 lipca w Nasielsku na ul. War-
szawskiej nieznani sprawcy włamali 
się do sklepu MARC-POL i skradli 
artykuły o wartości 50 000 zł na 
szkodę właściciela sklepu.

21 lipca w Nasielsku na ul. Mły-
narsk iej Stefan S .  podczas in-
ter wencj i  zn iewa ż ył  s łowami 
wulgarnymi funkcjonariuszy policji. 
Sprawę skierowano do sądu. Grozi 
mu 1 rok pozbawienia wolności.

22 lipca w Nasielsku na ul. Ko-
ściuszki Mariusz Ż, mieszkaniec 
Nasielska, został zatrzymany z am-
fetaminą (45 g).

24 lipca w Psucinie Stanisław K., 
mieszkaniec gm. Nasielsk, kiero-
wał rowerem pomimo zakazu są-
dowego.

26 lipca w Nasielsku na ul. Piłsud-
skiego Grzegorz L., mieszkaniec 
gminy Serock, znieważył słowami 
wulgarnymi funkcjonariuszy policji 
i naruszył ich nietykalność. Sprawę 
skierowano do sądu. Grozi mu do  
3 lat pozbawienia wolności.

Pijani na drodze:
14 l ipca w Popowie Borowym 
Dariusz J .,  mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem 
marki Fiat Brava po spożyciu alko-
holu (2,68‰) i pomimo zakazu są-
dowego.

20 lipca w Nasielsku na ul. Słonecz-
nej Damian K., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (2,52‰) i pomi-
mo zakazu sądowego.

DOFINANSOWANIE DLA JEDNOSTEK OSP  
Z TERENU GMINY NASIELSK

 Burmistrz Nasielska informuje, że rmina Nasielsk w 2015 r. 
w ramach programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu 
ratowniczego” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie pn. „Za-
kup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Nasielsk”. 
Całkowity koszt brutto planowanego zadania wynosi 38 952,36 zł. 
Kwota dotacji udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wynosi 19 476,18 zł.
W ramach programu zakupiono:
OSP Nasielsk:

• Motopompa pływająca POSEJDON – 1 szt.
• Wentylator oddymiający VP 450 – 1 szt.

OSP Psucin:
• Nożyce hydrauliczne HOLMATRO CU 4035 NCT II – 1 szt.

OSP Krzyczki:
• Motopompa pływająca POSEJDON  – 1 szt.
• Prądownica wodna uniwersalna PW 52R – 1 szt.
• Wąż tłoczony Bogdan Gil 75/20 ŁA – 3 szt.
• Wąż tłoczony Bogdan Gil 52/20 ŁA – 4 szt.
• Ubranie specjalne GARDA – 2 kpl.

OSP Jackowo
• Motopompa szlamowa KTH 80X – 1 szt.
• Wąż tłoczony Bogdan Gil 52/20 ŁA 2 szt.
• Ubranie specjalne GARDA – 2 kpl.
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Wolniej  
przez Miękoszyn
Od kiedy sołtysem wsi Miękoszyn została Iwona Wróblewska, jedną z jej 
pierwszych inicjatyw było zgłoszenie konieczności ustawienia znaku in-
formującego przy wjeździe do miejscowości o wkroczeniu na obszar za-

budowany, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h 
i 60 km/h na godzinę w godzinach nocnych. 
– W Miękoszynie nie ma chodnika ani oświetlenia na ulicy, to bardzo 
niebezpieczna sytuacja, kiedy kierowcy mogą jeździć tędy z dużą pręd-
kością – mówiła nam sołtys Wróblewska.
Sprawa została zgłoszona podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej. 
I okazało się, że jest bliska rozwiązania. – Planujemy postawić wiele no-
wych znaków na terenie naszej gminy i jednym z nich ma być informacja 
o wjeździe na obszar zabudowany w Miękoszynie – informuje Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych nasielskiego magistratu. 
Chociaż nie wiadomo, kiedy dokładnie we wsi pojawi się ten znak, to jed-
nak kierowcy powinni już przyzwyczaić się do myśli, że w Miękoszynie 
będą musieli zwolnić.

(pk)

Z MIASTA

Uszkodzona barierka na POW
Od ki lku dni k ierowcy 
mijający skrzyżowanie  
ul. Kościuszki i POW mogą 
zauważyć uszkodzoną ba-
rierkę. To prawdopodob-
nie skutek nieostrożnej 
jazdy dużego pojazdu. Nie 
jest to pierwszy raz, kiedy 
żółte barierki w centrum 
miasta są niszczone. W ze-
szłym roku podobny los 
spotkał barierki na skrzy-
żowaniu ul .  Kośc iusz-
ki i Mł ynarskiej . Wtedy 
uszkodził je kierujący trak-
torem z przyczepą. 

(pk)

Z GMINY

Skutki nawałnic

FOTOOBSERWATOR

Studzienka do remontu
M i e s z k a ń c y  u l i c y  S t a -
r z yń sk i e go s ą s i a duj ąc y 
z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących mają śmierdzą-
cy problem. Z uszkodzonej 
studzienką kanalizacyjnej 
co jakiś czas wypływają fe-
kalia i woda. Smród czuć 
wtedy w całej okolicy. Naj-
gorzej jest oczywiście po 
opadach deszczu. Studzien-
ka znajduje się w złym stanie 
technicznym i zagraża bez-
pieczeństwu okolicznych 
mieszkańców. 

(red.)

W dwa ostatnie lipcowe weeken-
dy nad naszym regionem przeszły 
dwa groźne fronty atmosferyczne, 
które przyniosły gwałtowne na-
wałnice i deszcz. Nie oszczędziły 
one także Nasielska i okolic. Bu-
rza, która przeszła nad naszą gminą 
w niedzielne popołudnie 19 lipca 
br., pozbawiła prądu część miasta. 
W jednym z domów jednorodzin-
nych od uderzenia pioruna doszło 
do pożaru instalacji elektrycznej. 

Do najgroźniejszego incydentu 
doszło w środkowej części miej-
scowości Nuna. Dwie przewróco-
ne lipy zerwały linie energetyczne 
oraz uszkodziły ogrodzenie jednej 

z posesji. Nawet w trakcie interwen-
cji dochodziło do niebezpiecznych 
sytuacji i wyładowań w pobliżu 
działań strażaków. W Nunie doszło 
także do zerwania fragmentów da-
chów stodoły i obory oraz uszko-
dzenia dachów jednego z domów 
jednorodzinnych. Połamanych 
i uszkodzonych było bardzo dużo 
drzew. Zatarasowały one drogi 
m.in. w Nunie, z Nasielska w kie-
runku Popowa.

W ostatni weekend (25–26 lipca) 
strażacy kilkakrotnie interweniowa-
li w sprawie usunięcia połamanych 
konarów i gałęzi oraz przewróco-
nych drzew. Groźne burze, które 

przeszł y nad 
N a s i e l s k i e m 
w sobotę, prze-
wróciły drzewo 
przy skrzyżo-
waniu dróg na 
Nasielsk–Puł-
t u s k – D ę b e 
i  N a s i e l s k–
S t r z e g o c i n . 
Droga w kie-

runku Pułtuska do czasu naprawy 
pozrywanych linii energetycznych 
była przez kilka godzin zablokowana, 
a ruch skierowany na objazdy. Drze-
wa zostały również przewrócone 
w miejscowości Żabiczyn, w Pau-
linowie oraz na Farmie Krzyczki. 
Skutki sobotnich burz usuwane były 
przez strażaków z nasielskiej OSP 
również w niedzielę na placu zabaw 
przy ulicy Płońskiej oraz na drodze  
Paulinowo–Chrcynno. Wichura po-

łamała i uszkodziła wiele drzew na 
nasielskim cmentarzu parafialnym.

(mb) za:  
FB OSP Nasielsk, FB OSP Nuna

R E K L A M A
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kiedy dziewczyna 
zostanie korsarzem… 
Czegóż można się spodziewać, kiedy za sterami korsarskiego galeonu 
staje kobieta? Odpowiedzi na to pytanie można poszukać, zagłębiając 
się w lekturze powieści Renaty Pauliny Jarkiewicz Po skarby Hiszpanii. 

Pełna humoru, trzymająca w napięciu do ostatniej strony opowieść 
o dziewczynie, która za swój fach wybrała korsarstwo. Bhaterka powieści, 
Miss Blood, dziewczyna z krwi i kości, zamieniła twardą, stabilną ziemię 
pod stopami na rozkołysane morskie fale i głębiny oceanów. Uciekła na 
morze. Porzuciła suknie i gorsety dla dubletu i spodni typu cannions. Je-
dyną jej biżuterię stanowił pierścień z rubinem będący pamiątką po ojcu. 
Jednak, jak to zwykle w powieściach bywa, nieodrodna córa XVI-wiecz-
nej Anglii ma jedną mocno skrywaną słabość. To niesforna blond czu-
pryna, której włosy kręcą się od wilgotnego morskiego powietrza oraz 
przenikliwe szafirowe oczy Krwawego Rogera, również rozbójnika mor-
skiego. Losy obojga splatają się na kartach tej książki. Tych dwoje ma się 
ku sobie, ale pełne kosztowności hiszpańskie galeony i karaki są w stanie 
tę parę poróżnić i uczynić z nich przeciwników. Jednak w ostatecznych, 
dramatycznych okolicznościach bierze górę zwykła ludzka solidarność, 
braterstwo wilków morskich i poczucie wspólnoty korsarskiej. 

Po skarby Hiszpanii to powieść z gatunku „płaszcza i szpady”. Autor-
ka przenosi czytelnika w realia epoki elżbietańskiej, do czasów kiedy 
heretycka Anglia stała u progu wojny z wielkim mocarstwem katolicką 
Hiszpanią. Pisarka opowiada o czasach panowania angielskiej królowej 
Elżbiety I Tudor (1558–1604) z perspektywy zwykłej poddanej Jej Kró-
lewskiej Mości. Opowieść to udana próba wykorzystania wydarzeń hi-
storycznych. Uchwycone zostały realia i klimat polityczno-obyczajowy 
tamtych czasów. Dostrzega się dbałość o szczegóły, a więc nazewnic-
two strojów, przyrządów, broni, jednostek pływających, taktyki walki na 
morzu. Co więcej, udało się autorce oddać koloryt ówczesnego środo-
wiska wilków morskich. Zaglądamy więc do portowych „szemranych” 
knajpek, dopływamy do wysepek nieoznaczonych na ówczesnych ma-
pach świata, gdzie łatwo ukryć się przed prześladowcami, a także ukryć 
zdobyte skarby. Wraz z bohaterami opowieści wchodzimy na salony 
hiszpańskich arystokratów. Ale trafiamy również z Miss Blood do hisz-
pańskich więziennych lochów.

Ogromnym plusem tej książki jest czytelność stworzonych przez nią po-
staci. Pewne cechy osobowe bohaterów powieści zawarte są w nada-
nych im przydomkach. Nie trudno jest zgadnąć, co trapi na przykład 
Śmierdzącego Johna, Brudnego Harry’ego, Świętego Johna, Łysego Er-
niego, Szczerbatego Ricka czy Kulawego Benna. Przydomki charaktery-
zuje też Krwawego Rogera, Red Sama i Black Jacka, Toma Bum, a nawet 
główną bohaterkę Miss Blood. Miłym zaskoczeniem dla czytelnika jest 
poznawanie z opisów przygód drugiej strony ich osobowości. Bohate-
rowie sprawdzają się jako wierni zasadom, oddani i lojalni przyjaciele, 
waleczni wojownicy. 

W dokumentach z czasów elżbietańskich nie ma wzmianki o anielskich 
korsarzach-kobietach. Pomysł, aby uczynić kobietę kapitanem statku, 
jest ciekawy, a tło historyczne powieści zostało nakreślone w sposób 
przystępny i interesujący. Wiedza o rzeczywistych wydarzeniach histo-
rycznych jest przekazywana czytelnikowi z lekkością, finezyjnie. Talent 
pisarki przejawia się w tym, że nie zniekształca wydźwięku historycznego 
ówczesnych wydarzeń. Wykorzystując wyobraźnię, odsłania czytelni-
kowi kulisy wojny o panowanie na morzach pomiędzy Anglią i Hiszpa-
nią. Jak wiemy, korsarze angielscy, za wiedzą królowej Elżbiety, oficjalnie 
dystansującej się od ich działań, przyczynili się do umocnienia potęgi 
swego kraju. Zasilili angielski skarbiec królewski bogactwami złupiony-
mi Hiszpanom. Przywoływany w powieści sir Francis Drake, zuchwały 
korsarz-dżentelmen, który mocno zaszkodził hiszpańskiej Armadzie, jest 
pamiętany jako bohater narodowy.

Humor i żwawa akcja to atuty tej powieści. Zawiera ona elementy, które 
powinien mieć każdy bestseller. Miłość, knowania i spiski, dowcip słow-
ny i sytuacyjny. Lektura w sam raz na wakacje. Doskonała w podróży, na 
plaży, na wieczór albo deszczowy dzień. 

Anna Fronczak 

Z BIBLIOTEKI

Większym drukiem
Kolejne zakupy nowości książkowych w naszej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zostały dokonane na spe-
cjalne życzenie Czytelników. Są to książki wydrukowane większą czcionką dla osób słabiej widzących. Wszystkie 
książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Prószyński Media Sp. z o.o. 
Wśród najnowszych lektur są m.in.: To co zostało i Pół życia – autorstwa Jodi Picoult; Na skraju ciszy Kristiny 
Ohlsson; Hakus pokus Katarzyny Leżeńskiej i Darka Milewskiego. 
Łącznie zakupiono ponad 30 tytułów. Zapraszamy po te lektury do oddziału dla dorosłych.

(mz)

Z NOK

Charlie Chaplin w plenerze
W piątek, 17 lipca br. w na-
szym mieście odbył się 
plenerowy pokaz kultowe-
go filmu Brzdąc Charliego 
Chaplina. 
Miejsce na kino plenero-
we zostało wyznaczone 
na parkingu przy koście-
le św. Wojciecha. Jeszcze 
przed seansem wszystkie 
miejsca siedzące zostały 
zajęte, wobec czego nie-
którzy z widzów poradzili 
sobie, siadając na pobliskim 
trawniku. Część widzów 
ponadto przezornie przy-
gotowała własne krzesełka. 
Tak więc zainteresowanie 
kinem plenerowym było spore 
i w dodatku można było spotkać 
przedstawicieli wszystkich kate-
gorii wiekowych. Dobrze, bowiem 
Brzdąc jest klasykiem, który warto 
zobaczyć chociażby ze względu 
na wpływ, jaki wywarł na kine-
matografię. Ukazany tam humor 
jest ponadczasowy a niektóre gagi 
wciąż są kopiowane we współcze-
snych filmach.
Brzdąc to historia włóczęgi, któ-
ry znajduje podrzucone mu nie-
mowlę. Początkowo chce się 
pozbyć niechcianego prezentu, 
lecz po kilku latach zaczyna trak-
tować dziecko jako swoje. Razem 
przeżywają dużo słodko-gorzkich 
przygód, a wszystko kończy się 
klasycznym happy endem. Film 
jest czarno-biały i niemy, czyli 
fabułę śledzimy przez zachowa-
nia bohaterów i czytanie dialo-
gów. Ponadto prawie przez cały 
czas możemy obserwować dużo 
świetnego slapstickowego hu-
moru, który bawi tak samo moc-
no jak w dniu premiery. Jeśli ktoś 
chciał się przekonać, skąd wzięła 
się legenda Charliego Chaplina, to 

nie mogło go zabraknąć na plene-
rowym pokazie w piątkowy wie-
czór.
Kino nieme nie oznacza jednak, 
że widzowie mieli przetrwać cały 
seans w ciszy. O oprawę muzycz-
ną zadbał zespół Czerwie, który 
jakiś czas temu w podobny spo-
sób udźwiękowił film Nosferatu  
w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Wtedy zapewnili swoim oryginal-
nym graniem klimatyczną ścieżkę 
muzyczną, teraz próbowali swych 
sił w repertuarze lżejszym i bar-
dziej rozrywkowym. Tym razem 
Czerwie miały o tyle trudniejsze 

zadanie, jako że akcja w Brzdącu 
jest szybsza, więc i muzyka mu-
siała szybciej dostosowywać się 
do wydarzeń na ekranie. Małopol-
scy muzycy poradzili sobie jednak 
znakomicie i na koniec zebrali bu-
rzę oklasków.
Pierwszy pokaz kina plenerowego 
w Nasielsku okazał się udaną pró-
bą zaprezentowania mieszkańcom 
czegoś nowego i oryginalnego. 
Udało się, a teraz mamy nadzie-
ję, że częściej będziemy mogli 
uczestniczyć w seansach „pod 
chmurką”.

(pk)
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Lokal do wynajęcia 52 m2 

przy ul. Warszawskiej 2

(budynek GS)

Wszystkie media+parking. 

Tel. 531 881 222

O G Ł O S Z E N I E

RUBRYKA HARCERSKA

Obozowa wizyta
Co to by było, gdybyśmy nie pojawiła się w naszej rubryce relacja z obo-
zu? Korzystając ze spokojniejszego weekendu, wybraliśmy się w od-
wiedziny na obóz organizowany w stanicy harcerskiej w Słupi przez 
środowisko harcerskie z Dziekanowa Leśnego i Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. 
To, co zastaliśmy, przerosło nasze najśmielsze wyobrażenia. Niestety, po-
goda nie rozpieszczała obozowiczów. Przeżyłem 10 obozów, ale jeszcze 
nie słyszałem o tym, żeby trzeba było przenosić obozowisko w środku 
wypoczynku ani o konieczności kilku ewakuacji w ciągu całego turnusu. 
Pogoda ćwiczyła cierpliwość naszych harcerzy i instruktorów. Siarczy-
ste burze, silne wiatry – to była codzienność obozowego wypoczynku 
w okolicach Sierpca przez ostatni tydzień. 
Nasi harcerze radzili sobie jak mogli. Po pierwszych burzach została zor-
ganizowana dwudniowa wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej. Nie-
stety, po dalszych problemach z pogodą obozowicze musieli przenieść 
się z lasu na bardziej przyjazne tereny stanicy. Gdy w połowie trwania 
obozu przybyliśmy do naszych harcerskich przyjaciół, ujrzeliśmy obóz 
w przebudowie. Jak widać, nasza kadra poradziła sobie nawet z najbar-

dziej niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i obóz po raz kolejny 
rozbrzmiał gwarem i śmiechem harcerzy. W sobotę odbył się po raz ko-
lejny apel inaugurujący harcerski obóz, a dalej w planach była tylko i wy-
łącznie zabawa. 
Dziękujemy druhowi Dominikowi Dominiczakowi oraz druhnie Kry-
stynie Kucharczyk za opiekę sprawowaną nad naszymi dziećmi w tak 
nieprzyjaznych okolicznościach. Za dobre serce i życzliwość pomimo 
niesprzyjających warunków pogodowych. Mam nadzieję, że ten obóz 
zapadnie wielu harcerzom w pamięć i będzie się kojarzył nie tylko z cią-
głą pracą, ale także z zabawą i letnim wypoczynkiem.

phm. Daniel Nowak

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

Od wschodu do zachodu gminy
Kontynuując podróże z cyklu 
„W krainie nasielskiego Praw-
dzica”, Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Nasielsku 
rozp o c zę ł a  w n i e d z i e l ę,  
19 lipca br., kolejny etap rajdów 
rowerowych pt. „Od wschodu 
do zachodu”, mających na 
celu poznanie ziemi nasielskiej. 
W ten sposób chcemy zapo-
znać cyklistów z sołectwami 
znajdującymi się na terenie 
gminy Nasielsk oraz przedsta-
wić sołtysów poszczególnych 
wsi.
Zgodnie z przyjętym hasłem 
zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od miejscowości wysunię-
tych najbardziej na wschód, 
tj. Krzyczek Szumnych, Krzy-
czek-Pieniążków, Krzyczek-Żabiczek oraz Dąbrowy.
Jest lipcowa niedziela, pogoda jak zwykle jest naszym sprzymierzeńcem, świeci słońce, wieje przyjemny letni wiatr. 
Kilka minut po godz. 13 spod nasielskiej biblioteki rusza kolorowy peleton (ok. 70 osób), ruszamy w kierunku Krzy-
czek Szumnych. Zatrzymujemy się przed posesją sołtysa Sławomira Krzyczkowskiego, który powitał nas z żoną oraz 
rodzicami. Nasz przewodnik po historii Stanisław Tyc przedstawił w kilku zdaniach dzieje zaścianka szlacheckiego 
Krzyczki, zaś sołtys poinformował o obecnej liczbie mieszkańców i gospodarstw. 
Po pożegnaniu ruszyliśmy do Dąbrowy, jednej z najmniejszych wsi naszej gminy. Tu również zostaliśmy przywitani 
przez sołtysa Wiesława Świercza oraz jego rodzinę: żonę, syna, synową i wnuczęta. Z informacji przedstawiciela wsi 
wynika, iż pomimo dobrych gleb liczba jej mieszkańców systematycznie maleje. Z gościnnej Dąbrowy, pokierowa-
ni skrótem przez pola, lasy i łąki, dotarliśmy do Krzyczek-Pieniążków. Nasz postój w tej miejscowości miał miejsce 
pod historyczną już „mleczarnią” (to dawny punkt skupu mleka) oraz bazą SKR-u. I tu również usłyszeliśmy kilka 
słów o historii tej miejscowości. 
Ostatnim punktem bibliotecznego rajdu były Krzyczki-Żabiczki, gdzie sołtys Andrzej Dłutowski przygotował dla 
nas ognisko. Wśród zieleni krzyczkowskiego zagajnika upiekliśmy kiełbaski oraz odpoczęliśmy w cieniu brzóz. Na 
dzieci jak zwykle czekało „małe co nieco” w postaci wafelków – góralików truskawkowych i orzechowych. W tym 
miejscu spotkaliśmy również radnego z tego terenu Rafała Dłutowskiego. 
Po odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną do Nasielska. Jak więc widać, w lipcową niedzielę odwiedziliśmy  
4 sołectwa, przed nami jeszcze 61 spotkań z sołtysami i mieszkańcami wsi (gmina Nasielsk liczy 65 sołectw.)
Nad sprawną organizacją naszego rajdu czuwała jak zwykle Izabela Mazińska 
W sierpniu nasielska biblioteka zaprasza na I Motocyklowy Rajd Nasielskiego Prawdzica (14–15 sierpnia) do Wrześni, 
a 13 września naszych rowerzystów zapraszamy na część II wyprawy „Od wschodu do zachodu” (szczegółowe 
informacje w następnych numerach „Życia Nasielska”).

BP

W głębokim żalu  
chciałbym poinformować,  

że w dniu 16.07.2015 r.  
zmarł Mój Drogi Ojciec,  

Wawrzyniec Mogielnicki,  
długoletni nauczyciel. Miał 86 lat. 

  Pogrążony w smutku  
  Syn z rodziną

Pragnę szczerze podziękować 
wszystkim,  

którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze Mojego ojca, 
Wawrzyńca Mogielnickiego.
   Syn Marek  
   z rodziną
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BEACH VOLLEY 2015

Amatorski Turniej 
Siatkówki Plażowej 
W dniu 19 lipca br. w Starych Pieścirogach odbył się  
„BEACH VOLLEY 2015 – Amatorski Turniej Siatkówki Plażo-
wej o Puchar Burmistrza Nasielska”. Był to pierwszy taki tur-
niej na nowym boisku do siatkówki plażowej, jakie zostało 
utworzone na terenie skate parku w Starych Pieścirogach. 
Organizatorem zawodów był klub MKS Victoria Nasielsk 
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Nasielsku oraz Ze-
społem Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. 
Siatkówka plażowa staje się w ostatnich latach coraz bar-
dziej modnym i lubianym sportem, także wśród mieszkań-
ców naszej gminy. Dobitnym tego przykładem była duża 
frekwencja zawodników i kibiców, którzy licznie stawili się 
na terenie skate parku. 
W turnieju wystartowało łącznie 12 par. Przy rozgrywaniu zawodów przyjęto system „brazylijski”. Polegał on na 
tym , że dopiero druga porażka eliminuje dany zespół z dalszej rywalizacji w turnieju. Pary w fazie eliminacyjnej 
grały do wygrania jednego seta do 21 punktów, natomiast od fazy półfinałowej do dwóch wygranych setów do 
15 punktów.

Lista zgłoszonych drużyn: 1. Braciaki, 2. Metanaból, 3. Nowe 
Miasto&Nasielsk, 4. Dzikie Gęsi, 5. Buja, 6. Rutki Płońsk I, 
7. Sushi, 8. Rutki Płońsk II, 9. Plażowicze, 10. Po sąsiedzku,  
11. 4team, 12. Czwartek team.
Tego dnia dopisała wspaniała pogoda, co bardzo ucieszyło or-
ganizatorów, ponieważ jeszcze kilka godzin wcześniej deszcz 
nie dawał za wygraną. Do ostatniej chwili były duże obawy, czy 
turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z planem. Na szczę-
ście aura okazała się jednak łaskawa, a same zawody rozpo-
częły się z nieznacznym opóźnieniem. Drużynom przyszło 
rywalizować w naprawdę iście tropikalnych warunkach. Mimo 
wszystko nie brakowało wspaniałych wymian, spektakularnych 

ataków, pięknej gry obronnej ani poświęcenia ze strony zawodników. W sumie rozegrano 21 spotkań: 18 pojedynków 
eliminacyjnych, 2 półfinały oraz mecz finałowy. Poniżej podajemy wyniki spotkań od rundy półfinałowej:
Półfinały:
1. Buja vs. Czwartek team 2–0
2. Rutki II Płońsk vs. Plażowicze 2–1
Mecz o trzecie miejsce:
1. Czwartek Team vs. Plażowicze 2–0 (wal-
kower – zawodnik drużyny plażowiczów nie 
mógł kontynuować spotkania ze względu na 
odniesiony uraz) 
Mecz finałowy:
1. Buja vs. Rutki II Płońsk 2–0 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Buja (Dominik Jaglarski/Paweł Burczak)
2. Rutki II Płońsk (Magnus Dudkiewicz/Rafał 
Kuchciński)
3. Czwartek team (Maciej Renkiewicz/Tomek Palewski)
4. Plażowicze (Kacper Wiśniewski/Michał Drajer)
5–6. Rutki I Płońsk (Jakub Przygodzki/Igor Piotrowski), Sushi (Jakub Brudziński/Damian Pawłowski)
7–8. Po sąsiedzku (Mariusz Chrzanowski/Daniel Bazylewski), 4TEAM (Jacek Jankowski/Zbigniew Żabik)
9–12. Metanaból (Patryk Wójcik/Maciek Chrzanowski), Nowe Miasto&Nasielsk (Krzysztof Kozłowski/Mateusz 
Filipiak), Dzikie gęsi (Agnieszka Dzikoń/Paweł Gąsiorowski), Braciaki (Obojski Zbigniew/Paweł)
Nikt tego dnia nie wyjechał od nas z pustymi rękami. Drużyny z miejsc 5.–12. otrzymały pamiątkowe dyplomy 

za dział w turnieju oraz gadżety gminy Nasielsk. Natomiast 
parom z miejsc 1.–4. wręczono okazałe puchary, medale, 
nagrody rzeczowe w postaci toreb sportowych oraz na-
grody pieniężne (dla miejsc 1.–3.). Nie mogło też zabrak-
nąć nagrody dla najlepszego zawodnika całego turnieju. 
Jednogłośną decyzją wszystkich kapitanów nagroda ta po-
wędrowała do rąk Dominika Jaglarskiego, który na co dzień 
trenuje i reprezentuje drużynę MOS Wola Warszawa. Przy 
okazji pokazuje to nam wszystkim, że w gminie Nasielsk jest 
duża grupa bardzo zdolnej i utalentowanej sportowo mło-
dzieży. Gratulujemy Dominikowi i życzymy kolejnych suk-
cesów sportowych.

Pozostaje mi tylko podziękować wszystkim tym osobom, które licznie przyłączyły się do zorganizowania całe-
go turnieju: Bogdanowi Ruszkowskiemu, burmistrzowi Nasielska, Jerzemu Lubienieckiemu, przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Nasielsku, Markowi Maluchnikowi, sekretarzowi Nasielska, Rafałowi Adamskiemu, skarbnikowi 
Nasielska, Krzysztofowi Millerowi, kierownikowi Wydziału Administracji i Nadzoru UM w Nasielsku, Cezaremu 
Wiśniewskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, Marcinowi Chrustowskiemu, właścicie-
lowi firmy BERTA & GRAVOMACH i Krzysztofowi Gogolewskiemu, właścicielowi firmy SANIBUD.
Wierzę, że nie był to ostatni taki turniej w naszej gminie i że już niedługo spotkamy się na drugiej edycji turnieju 
piłki plażowej o puchar Burmistrza Nasielska.

Ze sportowym pozdrowieniem MKS VICTORIA 
Mariusz Chrzanowski

NA SPORTOWO

Poważne plany 
Nasielsk Baszta Team
Na wstępnie gratulujemy naszemu koledze Kamilowi zajęcia trzecie-
go miejsca w zawodach kolarskich Legia MTB Maraton, które odbyły się  
12 lipca 2015 r. w Leoncinie. 

Lipcowa parna i burzowa aura nie wystraszyła nasielskich biegaczy i rowe-
rzystów. W ramach naszych środowych spotkań udało nam się ostatnio 
zdobyć tereny Chronionego Krajobrazu Nasielsko–Karniewskiego znaj-
dującego się na granicy nadleśnictwa płońskiego i pułtuskiego, odwiedzi-
liśmy Farmę Krzyczki, a także pobiegliśmy klasykiem biegaczy w kierunku 
Paulinowa. 

Natomiast w środę, 22 lipca br., postanowiliśmy sprawdzić, na jakim etapie 
są prace związane z budową dworca kolejowego w Starych Pieścirogach. 
Także po długiej nieobecności rowerzystów pod Basztą wreszcie udało się 
nam zorganizować rowerową przejażdżkę nad Narew do Pułtuska. Nieste-
ty, ulewa, burza i grad pokrzyżowały nasze plany; co prawda wycieczka 
się odbyła, ale nikt nie wrócił z niej suchy. Obecnie szykujemy się na „Ro-
werowy Potop AZS”, który odbędzie się we wrześniu. 

Kilku członków naszego klubu wyruszy rowerami na podbój Szwecji (do 
Karlskrony). Jest to cykliczna dwudniowa impreza organizowana przez Ste-
na Line oraz AZS, której najważniejszym elementem są rajdy rowerowe, 
a także miła zabawa w doborowym towarzystwie na promie. Do wybo-
ru jest sześć różnych tras, na których mamy do pokonania od 35 km do  
100 km. Dla niektórych członków klubu będzie to już kolejna wyprawa, 
inni będą dopiero próbować swoich sił w pedałowaniu po Skandynawii. 
– Po malowniczych szlakach Karlskrony i okolicznych wyspach połą-
czonych mostami wykręciliśmy ok. 105 km. Pogoda była umiarkowana, 
temperatura do zniesienia, ale trochę powiało, opady nas omijały prócz 
jednego symbolicznego. To była niezapomniana przygoda, którą dłu-
go by opisywać, trzeba ją po prostu przeżyć – tak majową wyprawę po 
Szwecji wspomina Łukasz. 

Nasielsk Baszta Team rośnie w siłę, dlatego też coraz częściej mówi się 
o sformalizowaniu naszego teamu i przekształceniu go w stowarzysze-
nie. Aby zrealizować 
ten plan, potrzeba 
nie tylko chęci, ale 
co najmniej 15 osób, 
które podpiszą się 
pod tym pomysłem 
i będą zaangażowa-
ne w tę inicjatywę. 
Jako stowarzysze-
nie będziemy mieli 
o wiele więcej moż-
liwości, m.in. będziemy mogli dzięki dofinansowaniu lub wsparciu spon-
sorów zorganizować zawody w otoczeniu walorów ziemi nasielskiej, co 
przyczyni się nie tylko do popularyzacji aktywności fizycznej, a także do 
promowania gminy Nasielsk. Teraz pracujemy nad stworzeniem logo oraz 
projektu koszulek, dzięki którym będziemy rozpoznawani na wszelkiego 
rodzaju zawodach organizowanych nie tylko w gminie Nasielsk, ale i po 
za nią. 

Pomysł bardzo spodobał się burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu, 
który poparł nas i wydał zgodę na rozpowszechnianie nasielskich sym-
boli: herbu i barw Nasielska do tworzenia sportowej odzieży. Jak na razie 
są to tylko plany, ale mamy nadzieję zrealizować je jeszcze w tym roku.

(IW)
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POMYSŁ NA WAKACJE

Kajakowe wyprawy
Wakacje w pełni. Coraz większą 
popularnością w naszych stro-
nach cieszą się spływy kajakowe 
na Wkrze. Rzeka, która jest ideal-
na dla początkujących kajakarzy, 
daje mnóstwo przeżyć każdemu 
uczestnikowi. Nie jest głęboka, 
a jej nurt jest na ogół bardzo spo-
kojny, dlatego też prężnie rozwija 
się tu baza kajakowa. 
Do wyboru jest kilka odcinków – 
najdłuższy spływ, trwający śred-
nio około 6 godzin bez przerwy, 
można zorganizować od Jońca do 
Pomiechówka. Liczy on 29 km. Ci, 
którzy nie czują się na siłach, mogą 
płynąć na krótszych odcinkach: 
Joniec–Borkowo – 11 km, Borko-
wo–Śniadówko – 7 km, Śniadów-
ko–Pomiechówek – 11 km. 
C eny wahają s ię w granicach  
od 40 do 70 zł za kajak i zależą  
od długości planowanego spływu. 
Jeśli chcemy płynąć w weekend 
warto, wcześniej zarezerwować 
kajaki telefonicznie. Po ustaleniu 
trasy właściciele punktów kajako-

wych zawożą chętnych turystów 
w wybrane miejsce. Czas spływu 
jest nieograniczony, dlatego też 
po drodze można robić postoje. 
Po zakończeniu spływu należy 
zadzwonić do właścicieli i po-
informować o dopłynięciu do 
wskazanego miejsca – odbiorą 
nas stamtąd, chyba że miejscem 
docelowym jest punkt, w którym 
kajaki zostały wypożyczone, np. 
Pomiechówek. 

Jak płynąć?
– Pływanie kajakiem to czyn-
ność prostsza niż jazda rowerem. 
W kajakach dwuosobowych ster-
nikiem jest osoba siedząca z tyłu, 
natomiast ten z przodu to szlako-
wy, który ostrzega o zbliżających 
się przeszkodach. Siedzieć należy 
wyprostowanym, z ugiętymi ko-
lanami. Wiosło należy trzymać 
lekko, a wiosłowanie polega na 
zagarnianiu wody całym piórem 
i następnie odpychaniu jej za sie-

bie – mówi Piotr, doświadczony 
kajakarz. – Skrętu dokonujemy, 
wiosłując tylko z jednej strony, 
a jeśli chcemy wyhamować pręd-
kość, to wiosłujemy wstecz – do-
daje.
Na kilku odcinkach Wkry nale-
ży uważać na przeszkody – gła-
zy, konary drzew, resztki budowli 
(młyn w Błędowie/Lelewie, kład-
ka w Kosewku). Należy je omijać, 
by nie narażać siebie ani kajaka 
na uszkodzenia. W ostateczności 
w razie problemów lub niepew-
ności kajak można wyciągnąć 
z wody i przenieść. Należy pa-
miętać, by w takich miejscach jak 
Lelewo czy Kosewko płynąć środ-
kiem równolegle do prądu rzeki – 

emocje i przeżycia gwarantowane. 
Jeśli zniesie nas bokiem do nurtu, 
to wywrotka gwarantowana. Nie 
ma się co jednak przerażać i znie-
chęcać. 

Co zabrać na wyprawę? 
Ekwipunek, który powinniśmy za-
brać, powinien być minimalny – klap-
ki, strój kąpielowy, nakrycie głowy; 
jeśli pogoda jest niepewna, należy 
zabrać płaszcz przeciwdeszczowy, 
a także cieplejsze ubranie. Wszyst-
ko należy spakować do plastikowej 
reklamówki. Przy słonecznej pogo-
dzie przydadzą się też okulary i krem 
ochronny. Nie można zapomnieć też 
o jedzeniu i piciu. Jeśli planujemy za-
brać sprzęt fotograficzny, by uwiecz-

nić przygodę, uważajmy, żeby nie 
zatonął. Pieniądze i inne dokumenty 
warto zapakować do wodoodpor-
nych woreczków.
Zachęcamy wszystkich, którzy nie 
mają pomysłu na spędzenie wolne-
go dnia, do aktywnego wypoczynku 
i zorganizowania spływu. Dobra zaba-
wa gwarantowana.
W y b r a n e  w y p o ż y c z a l n i e 
w naszej okolicy znajdują się 
w Cieksynie (tel. 608 050 436 – 
podz.–piątek; tel. 698 254 055 
– sob.–niedz.), Studziankach (tel. 603-
604-011), Jońcu (tel. 512 144 558), 
Goławicach (przy moście wiszącym)  
– tel. 723 648 328, Pomiechówku 
(tel. 601 227 759).

M.B.

Jeżeli szukasz pracy – zadzwoń! 
Nasi Rekruterzy  

przedstawią Ci dostępne oferty. 
Na pewno znajdziesz coś dla siebie! 

723-193-132
723-193-118

695-068-456

R E K L A M A

NA SPORTOWO

Kolekcjoner mistrzowskich tytułów
Krzysztof Czachorowski od lat za-
wodowo zajmuje się pieczeniem 
chleba i bułek, prowadząc piekar-
nię „Baker” i z takiej działalności jest 
przede wszystkim znany w naszym 
mieście. Ale ma też inną pasję – strze-
lectwo długodystansowe – której po-
święca każdą wolną chwilę i w której 
już od kilku lat odnosi znaczące suk-
cesy w skali całego kraju. W ubie-
głym roku zwyciężał wielokrotnie 
m.in. w Górze Kalwarii. W tym roku 
w czerwcu zdobył już tytuł Mistrza 
Polski podczas zawodów F-Class, 
w klasie OPEN, które odbywały się 
w Bartoszycach. 
Pan Krzysztof startował tam w trójbo-
ju, w skład którego wchodziło strze-
lanie na dystansach: 300 metrów, 
500 jardów i 600 metrów. Co praw-
da w poszczególnych konkurencjach 
nie zawsze zdobywał pierwszą loka-
tę (300 m – 4. lokata i 149 pkt, 500 
m – 10. lokata i 147 pkt, 600 m –  
1. lokata i 150 pkt.), ponieważ poziom 
zawodników był bardzo wyrównany, 
ale wyniki, które osiągnął w strzelaniu 
na dystansie 600 m, zapewniły mu 
zwycięstwo w tej kategorii w klasyfi-
kacji generalnej. W zawodach udział 
wzięło 32 uczestników, w tym jedna 
kobieta. 

– Zdobycie maksymalnej liczby 
punktów zależy od wielu czynników, 
np. od warunków atmosferycznych. 
Od tego, czy jest wiatr, czy mocno 
świeci słońce, wtedy tarcza widziana 
z daleka po prostu „rusza się” – mówi 
pan Krzysztof. – Dobre wyniki zależą 
również od broni oraz od doświad-
czenia i systematycznych treningów 
– dodaje. 
Ile kosztuje dobra broń do strzela-
nia długodystansowego? – Kom-
pletna broń to koszt ok. 30 tys. 
zł. Moja broń została wykonana 
na zamówienie, to NC Rado ka-
liber 6,5x47. Ma płaską trajekto-
rię lotu i jest zarejestrowana jako 
broń sportowa. Taką broń trzeba 
też umieć ustawić – mówi Krzysz-
tof Czachorowski. – Oczywiście, 
czy to podczas treningów, czy też 
podczas zawodów można strzelać 
z wypożyczonej broni, klubowej, 
ale wtedy bardzo trudno osiągnąć 
dobre wyniki – dodaje.
Niebagatelnym wydatkiem jest 
amunicja, której jedna sztuka kosz-
tuje 8 zł – tak jest w przypadku 
broni, którą posiada pan Krzysz-
tof. Dlatego on sam przygotowuje 
amunicję.

 – Elaboracja amunicji jest bar-
dzo czasochłonnym zajęciem, wy-
magającym cierpliwości i precyzji. 
Potrzebuję 10 godzin na przygoto-
wanie 100 sztuk amunicji – wyjaśnia 
Krzysztof Czachorowski, który repre-
zentuje klub sportowy Legia Warsza-
wa. – Dawniej można było trenować 
w Chrcynnie, teraz najbliższe strzel-
nice znajdują się w Pułtusku, Płoń-
sku i w Warszawie. A przed samymi 
zawodami, trzeba przyłożyć się do 
treningów i wystrzelać przynajmniej  
100 sztuk amunicji – dodaje.
Zarówno zakup własnej broni, 
amunicji, jak i regularne treningi na 
strzelnicach przynajmniej dwa razy 
w tygodniu to już dość kosztowne 
przedsięwzięcie. A dobre wyniki 
przychodzą dopiero po kilku latach 
strzelania. Krzysztof Czachorowski 
pasjonuje się tym sportem od 20 lat. 
– Niestety, nie jest to sport medial-
ny, brakuje więc sponsorów. Nagro-
dy są symboliczne, puchar, dyplom, 
a nagrody ufundowane czasem 
przez sklepy, które się reklamują 
podczas zawodów, trafiają do wy-
losowanych zawodników. Zawod-
nicy nie mają sponsorów, to dość 
niszowa dyscyplina. Największą na-
grodą za zwycięstwo jest po prostu 

satysfakcja – 
twierdzi pan 
Krzysztof, któ-
ry sam spon-
soruje swoje 
hobby. 
W a ż n e  z a -
wo d y  w  t e j 
d ys c y p l i n i e 
sportu odby-
wają się kilka razy w roku, np. w Gó-
rze Kalwarii, Lublewie Gdańskim, 
F-Class w Skarżysku Kamiennej 
i Bartoszycach, zawody Longshot 
w Międzyrzeczu koło Gorzowa 
Wielkopolskiego, Snajper w Nowej 
Dębie na Podkarpaciu. Zjeżdżają na 
nie ludzie nie tylko z Polski, ale także 
z zagranicy.

Wszystkim, którzy strzelectwem 
chcą zająć się na poważnie, potrzeb-
ne są więc nie tylko wytrwałość, ale 
i finanse. Warto pamiętać również 
o tym, że na broń sportową trze-
ba mieć zezwolenie, bo jest to broń 
ostra. Panu Krzysztofowi gratulujemy 
sukcesów i życzymy dalszej wytrwa-
łości w realizowaniu swoich sporto-
wych i zawodowych pasji. 

(i.)
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Rockowy nałóg
…Kasią Bieńkowską, rockową wokalistką i autorką tekstów, której mogliśmy posłuchać w Nasielsku już dwukrotnie, ostatni raz 
podczas Spoko Loko Day. Kasia przez swoje pierwsze 14 lat życia wychowywała się w Starych Pieścirogach i tam uczęszczała 
do szkoły podstawowej i gimnazjum. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Porozmawiamy z nią o muzycznym inspiracjach, 
starych i nowych projektach muzycznych i o krętej drodze, jaka czeka w Polsce muzyka rockowego.

starszego projektu, tylko z innym 
składem i zapewne inną nazwą. 
Piszesz teksty do swoich piose-
nek, i to po angielsku. O czym 
są te piosenki, np. Green-Eyed 
Monster?
– Ten tekst jest o zawiści ludzkiej, 
o tym, że ludzie są dwulicowi 
i chociaż udają twoich przyja-
ciół, to chcą ci dokopać, gdy wi-
dzą twój sukces. Ogólnie staram 
się pisać o życiu i trochę o spra-
wach duchowych, bo uważam się 
za chrześcijankę, dużo czytam 
i wierzę w Boga – ale tępię Ko-
ściół jako instytucję, która mało 
ma wspólnego z wiarą. Staram 
się wyrazić swoje zaniepokoje-
nie dzisiejszym światem, tym, że 
chamstwo i złe postawy są akcep-
towane przez ludzi i popierane 
przez media, a dobrzy ludzie są 
spychani na margines i traktowa-
ni przez innych jak słabeusze. Pi-
szę o rzeczach, które mnie bolą. 
Ale nie chcę też o wszystkim mó-
wić wprost, najbardziej pociągają 
mnie teksty dwuznaczne, w któ-
rych samemu trzeba odnaleźć 
drugie dno – i takie staram się pi-
sać.
Jak wygląda scena muzyczna, 
w której się obracasz?
– Nie jest kolorowo. W samej 
Warszawie, w której mieszkam, 
jest dużo dobrych kapel, niektó-
re nawet na światowym poziomie, 
a nikt o nich nie wie. Smutne jest 
też to, że teraz internet zastępuje 
koncerty. W latach 80. koncerty 
rockowe przyciągały tłumy ludzi, 
teraz jest to garstka – zazwyczaj 
znajomi i  znajomi znajomych. 
Rock nie jest u nas popularny, ni-
gdy nie był, teraz króluje disco, 
disco polo i „to coś” (bo nie moż-
na nazwać tego muzyką) z ra-
dia. Ale mam nadzieję, że to się 
zmieni, mam na to nawet dowody 
w postaci mojej pracy magister-
skiej na temat postrzegania rocka 
wśród młodzieży. Wynika z niej, 
że idzie to w dobrą stronę i mło-
dzi zaczynają szukać ambitniejszej 
muzyki. Jest więc to dowiedzione 
naukowo! (śmiech)
Krytykujesz internet, a mnie za-
wsze się wydawało, że powinien 
on pomagać młodym kapelom 
w dotarciu do fanów.
– Internet pomaga muz ykom 
i jednocześnie w jakiś sposób 
ich niszczy. Ułatwia dotarcie do 
fanów, bo np. zakładasz sobie 
fanpage na Facebooku i wypusz-
czasz swoje nagrania na Youtube. 
Ale jednocześnie jesteś stratny, 
bo ludzie uzyskują tę twórczość 
za darmo, ściągają nagrania i oglą-
dają koncerty w sieci. Odbiorca 
nic nie płaci, ale przecież artysta 
nie tworzy za darmo. Nagranie 
jednej piosenki w studiu nagrań 
to koszt rzędu tysiąca złotych 

Dlaczego wybrałaś rock?
– Chyba dlatego, że swego cza-
su chwyciła mnie ta muzyka i nie 
może opuścić w żaden sposób. 
Uważam, że to jedyny gatunek, 
który przekazuje coś w rodzaju 
buntu i zapewnia wiele skrajnych 
emocji oraz, paradoksalnie, uko-
jenie, przynajmniej dla mnie. Poza 
tym rock towarzyszy mi od daw-
na, zawsze w trudnych chwilach 
słuchałam mocniejszego brzmie-
nia, np. Scorpions czy Green Day, 
i stwierdziłam, że to fajnie docierać 
do ludzi w tak emocjonalny spo-
sób – dlatego też się na to zdecy-
dowałam. Bardzo pomógł mi fakt, 
że moja barwa głosu przypomina 
męską – szczególnie w niskich re-
jestrach (śmiech), i stwierdziłam, że 
chyba mam talent. Im dłużej ćwi-
czyłam, tym bardziej przekony-
wałam się, że całkiem nieźle mi to 
wychodzi i chcę coś robić w tym 
kierunku. Nie zrażało mnie nawet 
to, że w Polsce nie jest łatwo grać 
muzykę rockową.
Kiedy stwierdziłaś, że chcesz śpie-
wać na poważnie?
– To zawsze było moje marzenie, 
ale na poważnie zabrałam się za 
to między drugą a trzecią klasą li-
ceum. Widziałam wtedy osoby, 
które mają własne kapele, nawet 
niekoniecznie rockowe, a np. so-
ulowe czy nawet popowe. Swoją 
drogą miałam nawet popowy duet 
z dziewczyną z Nasielska, to było 
moje pierwsze granie (śmiech). 
G dy byłam jeszcze w g imna-
zjum, chciałam się dobrze uczyć, 
być prymuską, potem studia itd. 
Ale pasja zawsze wygrywa w ży-
ciu i w liceum, chodząc na lekcje 
chóru i spotykając różnych ludzi, 
nabrałam ochoty, aby spróbować 
tworzyć muzykę, i wtedy właśnie 
zmontowałam swoją pierwszą ka-
pelę.
Jak wyglądała Twoja dalsza karie-
ra?
– Później miałam dwa zespoł y, 
ale to nie było nic poważnego. 
Pierwsza to była kapela funk roc-
kowa, tak żeby się rozkręcić i na-
brać doświadczenia, a z drugim 
było tak, że tworzyły go osoby 
starsze ode mnie, na etatach, któ-
re grały dla zabawy po godzinach, 
co mi nie odpowiadało, bo ja za-
wsze dążyłam do czegoś więcej. 
Traf i łam wtedy na chłopaków 
z White Highway i z nimi grałam 
ponad dwa lata. Miło wspomi-
nam ten czas, szczególnie, że 
w WH poznałam swojego obec-
nego chłopaka (śmiech). Niestety, 
były między nami różnice, i mu-
zyczne, i personalne, i wiekowe, 
w związku z czym to nie miało 
prawa się udać na dłuższą metę. 
Teraz mam dwa zespoł y, jeden 
założony z moich chłopakiem 
a drugi to będzie reaktywacja 

z miksem i maste-
ringiem. Ludzie nie 
zdają sobie z tego 
spraw y i  nie chcą 
kupić p ł yty nawet 
z a  s y m b o l i c z n e  
5 złotych. To bar-
dzo osłabia ambicje 
młodych twórców.
A  j a k  w yg l ą d a 
sprawa z zarobka-
mi? Słyszałem, że 
młodym ze spo -
łom zdarza się grać 
w klubach wręcz 
za piwo.
– To zależy od klu-
bu, ale jest w tym 
sporo racji. Czasami 
gra się właśnie za to 
piwo, a czasami za 
50 proc. ceny bi-
letów co daje, ba-
gate la ,  10 0 –20 0 
złotych na całą ka-
pelę. To są grosze 
i nigdy jeszcze nie 
zdarzyło mi się że-
by m  z a ro b i ł a  j a -
kieś duże pieniądze 
na graniu muzyki, 
p r z e c i w n i e ,  c a ł y 
czas trzeba dokła-
dać,  w ydawać na 
promocję. Czasami 
coś wpadnie z wy-
świetleń na Youtu-
b e ’ i e ,  a l e  n o w a 
polityka firmy, któ-
ra  t e ra z  z a c z y n a 
w yp łac ać p ienią-
dze od 10 tys. wy-
świetleń, powoduje, 
że jest dużo gorzej coś na tym 
ugrać. Niestety, muzyka rockowa 
to nie jest disco polo, w którym 
to nurcie zespoł y już od po-
czątku mogą spieniężyć swoją 
twórczość. My jesteśmy tymi ste-
reotypowymi artystami bez gro-
sza przy duszy (śmiech).
To przewrotnie się spytam, jaki 
cel ma to wszystko w takim ra-
zie?
– Jak to jaki?! My to kochamy! 
Jeś l i  masz jak ieś hobby, które 
cię inspiruje, to nie możesz bez 
tego żyć. Ja nie mogę żyć bez 
muzyki. To jest nałóg. Gdy wpa-
dasz w jego sidła, to już nie pusz-
cza, musisz brać kolejne dawki. 
Muzyka trzyma cię całe życie 
i znam ludzi na etatach, właści-
cieli firm, którzy grają w wolnym 
czasie w jakiś swoich zespołach, 
bo nie mogą się od tego uwolnić. 
To nadaje sens ich życiu. Moje-
mu też. Jednak cały czas dążę do 
tego, żeby muzyka stała się moim 
sposobem na życie i  źródłem 
utrzymania. Szukam więc odpo-
wiednich ludzi, którzy mają ten 
sam cel co ja. Uważam, że może 

mi się udać, tylko trzeba na to 
czasu i dużo włożonej w to pracy.
Jak wygląda twoje życie poza 
sceną?
– Skończyłam studia magisterskie 
na kierunku Zarządzanie w oświa-
cie i  teraz przeżywam kryzys 
ćwierćwiecza (śmiech). A poza tym 
pracuję, muszę mieć jakieś źródło 
dochodu, by mieć fundusze na in-
westowanie w zespół. A tak przy 
okazji, szukamy sponsorów, więc 
jeżeli ktoś z Nasielska chciałby nas 
sponsorować, to zapraszamy!
Byłaś u nas już na dwóch kon-
certach. Co sądzisz o nasielskiej 
publiczności?
– Ostatnim razem było bardzo 
mało ludzi, samo wydarzenie nie 
było chyba zbyt dobrze rozrekla-
mowane. Niemniej, gdy tu by-
łam dwa lata temu, swoją drogą 
na moim pierwszym koncercie 
z White Highway, to było napraw-
dę fajnie. Publiczność żywioło-
wo reagowała na nasz występ, 
bisowaliśmy kilkakrotnie i świet-
nie się bawiliśmy. Mam wraże-
nie, że młodzi ludzie są głodni 
takiej rozrywki i kultury – i fajnie, 
że Nasielsk cały czas inwestuje 
w wydarzenia kulturalne!

A co chciałabyś powiedzieć 
młodym aspirującym muzykom? 
Nie idźcie w moje ślady?
– Tu akurat zawsze żartuję, że będę 
swoim dzieciom odradzać zostanie 
muzykiem. „Nie róbcie tego, bo 
będziecie biedni” (śmiech). Ale na 
serio, to idźcie za swoimi marzenia-
mi, bo właśnie w waszej pasji, w wa-
szych marzeniach tkwi wasza siła. 
Uważam, że osoby, które są wy-
trwałe, wierzą w siebie i starają się 
realizować swoje cele – zawsze je 
osiągną, prędzej czy później. Ja nie 
tracę wiary w osiągnięcie moich 
celów i innym też to polecam. Każ-
demu mówię: „Nie kończ w mar-
nej robocie, nie bądź frustratem, 
którego już nic ciekawego nie spo-
tka. Bądź sam dyrektorem swojego 
życia i nie patrz na to, co mówią 
inni. Idź swoją drogą!”. Tyle bym 
chciała przekazać.
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Kozłowski
Chętni do wysłuchania twórczo-
ści Kasi Bieńkowskiej mogą jej 
szukać na stronach:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=gR4ROSBvRLU 
lub https://www.youtube.com/
user/whitehighwaymusic/videos. 
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Barszcz Sosnowskiego 
Po licznych publikacjach na temat możliwości występowania na terenie 
naszej gminy niebezpiecznej rośliny o nazwie barszcz Sosnowskiego do 
Urzędu Miejskiego zgłaszają się mieszkańcy, którzy mają obawy, że znaj-
duje się ona na ich nieruchomościach.
Na szczęście najczęściej okazuje się, że barszcz Sosnowskiego jest my-
lony z innymi, zupełnie niegroźnymi, a tylko podobnymi do niego rośli-
nami. Osoby, które nigdy nie widziały kaukaskich barszczy, często mylą 
je z innymi roślinami o dużych liściach (tj. łopian – Arctium L ., podbiał 
pospolity – Tussilago farfara) lub rodzimym barszczem zwyczajnym (He-
racleum sphondylium). 
Literatura naukowa wymienia także inne gatunki, które ze względu na 
swój wygląd są często mylone z kaukaskimi barszczami. Należą do nich: 
pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa), arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica) czy dzięgiel leśny (Angelica 
sylvestris). Rośliny te dorastają do 2 m wysokości, jednak są delikatniejsze w budowie. 
Barszcz Sosnowskiego zawiera substancje silnie parzące. W zetknięciu ze skórą powoduje bąble, wrzodziejące 
rany, które nie chcą się zagoić, a potem blizny. Co gorsza, gdy roślin jest dużo, wdychanie wydzielanych przez 
nie oparów może powodować m.in. zawroty głowy czy wymioty. Należy więc unikać kontaktu z tą rośliną, 
a jeśli nie ma innej drogi – chronić skórę (założyć strój syntetyczny, okulary, rękawice). Gdyby mimo środków 
ostrożności doszło do kontaktu ze złośliwym barszczem, trzeba szybko umyć skórę wodą i mydłem i przez co 
najmniej dwie doby unikać słońca. Obowiązek usunięcia roślin rosnących na prywatnych posesjach spoczywa 
na właścicielach nieruchomości.
Barszcz Sosnowskiego należy usuwać w odpowiednim ubiorze ochronnym przy zastosowaniu środków ochro-
ny indywidualnej i zachowaniu należytej uwagi. Więcej informacji na temat barszczu Sosnowskiego na stronie: 
http://barszcz.edu.pl/.
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego:
http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskie-
go_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

DO REDAKCJI

W sprawie kurników
Po artykule pt. Kłopoty młodych inwestorów, który ukazał się w 15 nr. „Ży-
cia Nasielska”, zgłosiła się do naszej redakcji pani Barbara Korsak z prośbą 
o opublikowanie jej uwag i wyjaśnień do tego tekstu.

Oto one:

„1. Artykuł pt. Kłopoty młodych inwestorów mówi wprost, iż inwestorzy 
kurników chcieli stworzyć sobie i innym miejsca pracy. Jest to przekłama-
nie, albowiem raport inwestorów mówi jedynie o dwóch miejscach pracy! 
„Życie Nasielska” podało błędną informację, budząc nierealne nadzieje 
mieszkańców na zatrudnienie.

2. Z uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wydanego przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie wynika, jak to poda-
ła gazeta ŻN, iż planowane kurniki nie będą negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Proszę autora artykułu o zapoznanie się z tym dokumentem, 
a szczególnie z następującymi fragmentami: „planowane przedsięwzięcie 
należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko”.

3. Stanowczo protestuję przeciwko tendencyjnym sugestiom gazety, iż 
rozprawy nie prowadziła kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska, a inwestor Krzysztof Trojan niewiele mógł powiedzieć. Tymczasem 
rozprawę prowadziła kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska, przez 20 minut opisując planowaną inwestycję, następnie głos zabrało 
kilka osób, a na końcu ja, po udzieleniu mi głosu przez Panią Kierownik. 
Natomiast inwestor zrezygnował ze swojej wypowiedzi, jedynie dziękując 
Pani Kierownik za udzielenie mu głosu, z czego dobrowolnie zrezygno-
wał! Taka jest prawda zapisana w protokole i zarejestrowana dźwiękowo, 
więc sugestie gazety w tej kwestii są mocno nierzetelne. 

4. Mój interes ekonomiczny nie jest w „tle” i nie „pomijam go milczą-
co”, bo zawarty był w proteście. Oficjalnie. Mój interes ekonomiczny jest 
tożsamy z interesem ekonomicznym okolicznych mieszkańców, których 
nieruchomości stracą drastycznie na planowanym sąsiedztwie, oraz za-
grożeniem okolicznych rolników (w tym mnie), którzy w takim sąsiedztwie 
nie będą mogli uzyskiwać certyfikatów ekologicznych i hodować natural-
nej żywności, na którą popyt ciągle rośnie. Agroturystyka jest tu zapisana 
w Studium, więc to budowa tuczarni jest z nim sprzeczna.

5. Jeśli chodzi o „merytoryczne uwagi do raportu inwestora”, to one 
wbrew sugestii autora artykułu były, np. wysoki poziom wód gruntowych, 
oddziaływanie inwestycji na sąsiednie działki, przekroczenie norm hała-
su, brak ocen infradźwięków, nierzetelna ocena oddziaływań odorowych.

6. Jeśli chodzi o moją opinię na temat rzetelności raportu inwestora, to 
bardzo proszę autora artykułu o zapoznanie się z koreferatem do rapor-
tu inwestora, koreferatu, który został wykonany przez Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Ocen Środowi-
skowych, z którego to jednoznacznie wynika ogrom wadliwości wystę-
pujących w raporcie inwestora. Jeśli autor artykułu zapozna się z tym 
koreferatem, sporządzonym przez niezależnych naukowców z tytułami 
naukowymi, to również zacznie „jak mantrę powtarzać, ze opinie rzeczo-
znawców z Łowicza są nic niewarte”. Po prostu proszę zapoznać się z ra-
portem inwestora i koreferatem IOŚ-u, a potem napisać artykuł. Bo tak 
wyszła po prostu duża nierzetelność dziennikarska.

7. I proszę przestać epatować miejscami pracy! Będą dwa do obsługi au-
tomatyki. Gmina nic nie będzie miała z tej inwestycji. To dobrze, że gmina 
Nasielsk nie jest przyjazna dla takich inwestycji. Niedających miejsc pra-
cy, skażających środowisko, opartych na nierzetelnych i sprzecznych ze 
Studium raportach.

Z poważaniem Barbara Korsak”
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Cukier nie krzepi
Nasza codzienna dieta zawiera zdecydowanie za dużo cukru, co po-
woduje uzależnienie od jego spożycia, a w konsekwencji negatywnie 
wpływa na nasz stan zdrowia. 
Zjawisko to jest szczególnie niepokojące, gdyż dotyczy w znacznej mie-
rze dzieci i młodzieży. Rodzice czy opiekunowie często nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak dużo cukru spożywa ich dziecko. Cukier kojarzy nam 
się głównie z tym obecnym w cukiernicy lub zawartym w słodyczach, 
a zapominamy o tym w płatkach śniadaniowych, sokach, napojach, wo-
dach smakowych, jogurtach, mlekach smakowych. Cukier znajduje się 
także w ketchupach, różnego rodzaju sosach, pieczywie, a nawet jest 
jednym z głównych składników wielu leków. 
Cukier w tych produktach znajduje się nie tylko w postaci sacharozy, 
czyli cukru, który mamy w cukiernicy, ale także jako syrop glukozowo-
-fruktozowy, glukoza, maltoza, fruktoza.

Spożycie jego nadmiernych ilości powoduje, że w codziennym jadło-
spisie ograniczamy spożycie innych wartościowych produktów. Jest to 
szczególnie niewskazane u dzieci i młodzieży, ponieważ ich organizmy 
potrzebują do wzrostu witamin, białka i składników mineralnych. 
Jak poradzić sobie z nadmiarem cukru w diecie dziecka? Polecam 
przeczytanie książki pt. Cukier dzieci nie krzepi dr. Jacoba Teitelbaum 
i dr Deborah Kennedy. Pozycja ta uświadamia rodzicom, jak poważnym 
problemem może być nadmierne spożycie cukru i w jaki sposób moż-
na je ograniczyć. Dlatego każdy mający dziecko powinien przeczytać 
tą książkę. Wskazówki te mogą się przydać także dorosłym mających 
problem z nadmiarem spożycia cukru.

mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl, www.konsultacjedietetyczne.pl

WETERYNARZ RADZI

Syndrom urologiczny kotów
W ostatnich tygodniach do 
gabinetu weterynaryjnego 
zgłosiło się o pomoc kil-
ku kocich pacjentów wy-
kazujących objawy SUK 
(syndromu urologicz-
nego kotów), dlatego też 
postanowiliśmy przybli-
żyć państwu tematykę 
powyższego zagadnie-
nia. 
Syndrom urologiczny 
kotów (SUK) jest to zespół 
objawów występujących 
przy stanach zapalnych dol-
nych dróg moczowych. Ma 
on podłoże polietiologicz-
ne (wieloczynnikowe). Do 
najważniejszych czynników 
możemy zaliczyć: infek-
cje bakteryjne pęcherza 
i cewki moczowej, obec-
ność kamieni moczowych, 
idiopatyczne zapalenie pęcherza 
moczowego, wady anatomiczne 
budowy, wirus białaczki kotów. 
Obecnie najczęściej diagnozowa-
ną postacią SUK jest idiopatyczny 
syndrom urologiczny (dokładna 
przyczyna wystąpienia SUK nie 
jest w tym przypadku znana, jed-
nak znaczącą rolę przypisuje się 
stresowi). Syndrom ten dotyka koty 
w różnym wieku, a częściej chorują 
kocury niż kotki, co związane jest 
z budową cewki moczowej. U ko-
curów jest ona dłuższa i ma fizjolo-
giczne zagięcie, będące miejscem 
predylekcyjnym, w którym łatwo 
dochodzi do odkładania się ka-
mieni. 
Do cz ynników sprz yjając ych 
rozwojowi SUK możemy zal i-
czyć: otyłość, zbyt małą ilość ru-
chu (koty niewychodzące), zbyt 
małą ilość wypijanej wody (brak 
dostępu do wody bądź świeżej 
wody) zwłaszcza przy żywieniu 
suchą karmą. Następuje wówczas 
zagęszczenie produkowanego 
moczu, zwiększa się w nim kon-
centracja związków mineralnych, 
a w konsekwencji łatwiej powsta-
ją kryształy. W moczu o odczy-
nie zasadowym łatwiej wytrącają 
się struwity (kamienie fosforano-
wo-amonowo-magnezowe), zaś 
w moczu kwaśnym częściej kry-
stalizują szczawiany wapnia. 
Nagromadzenie kryształów pro-
wadzi do powstawania kamieni 

moczowych, które 
mogą stać się przy-
czyną niedrożno-
ści, zahamowania 

przepł ywu i od-
dawania moczu 
p r ze z  z w i e r zę . 

W y s o k a  z a -
w a r t o ś ć 

fosforu 
i  ma-

gnezu w karmie sprz yja t wo-
rzeniu s ię struwitów. Dlatego 
podawanie karmy odpowiednio 
regulującej pH moczu ogranicza 
tworzenie się złogów i kamieni. 
Bardzo często wstrzymywanie 
oddawania moczu przez koty jest 
poprzedzone zaistniałą sytuacją 
stresową, taką jak np. pojawie-
nie się w domu nowych zwierząt, 
dziecka, zbyt rzadkie sprzątanie 
kuwety, nieodpowiedni żwirek, 
gwałtowna zmiana karmy, zmia-
na miejsca ustawienia kuwety, 
wystawy, remont, przeprowadz-
ka, hałas. Pamiętajmy, że koty są 
bardzo wrażliwymi zwierzętami, 
nie lubią też zmian. Dla nas pewne 
sytuacje mogą wydawać się błahe 
i nieistotne, jednak dla naszych 
pupili mają ogromne znaczenie. 
Kot poddany działaniu czynnika 
stresowego będzie wstrzymywał 
oddawanie moczu, a zalegający 
w pęcherzu mocz sprzyja wy-
stąpieniu chorób układu mo-
czowego. 
Objawy syndromu urologicz-
nego są dość charakterystyczne 
i łatwe do rozpoznania przez do-
mowników. Koty wykazują apa-
tię, niechęć do poruszania się, 
unikają kontaktu z ludźmi, mają 
obniżony apetyt. Zwierzę oddaje 
mocz poza kuwetą lub korzysta 
z kuwety wielokrotnie w ciągu 
dnia, jednak każdorazowo odda-
je bardzo niewielkie ilości moczu 
(może wystąpić krwiomocz) lub 

nie może zupełnie oddać mo-
czu. Utrudnionemu oddawaniu 
moczu często towarzyszy głośne 
miauczenie, nienaturalna posta-
wa, tzw. parcie na mocz (napina-
nie się w celu oddania moczu) 
będące objawami bólu. Możemy 
również zaobserwować inten-
sywne wylizywanie przez kota 
okolic ujścia cewki moczowej, 
a nawet całego brzucha. W przy-
padku zauważenia powyższych 
ob j awów u nasze go koc ie go 
przyjaciela należy niezwłocznie 
zabrać go do lekarza weteryna-
rii . Przy wystąpieniu całkowitej 
niedrożności cewki moczowej 
(np. na skutek zaczopowania ka-

mieniami) może szybko dojść 
do s i lnego, n ieodwracalnego 
uszkodzenia nerek, zatrucia or-
ganizmu produktami przemia-
ny materii, które naturalnie wraz 
z moczem są wydalane z organi-
zmu, a w konsekwencji nawet do 
śmierci zwierzęcia. 
Niezwykle pomocne przy dia-
g nozowaniu z wierzę c ia  ora z 
przy ustaleniu sposobu leczenia 
jest badanie ogólne moczu oraz 
jego osadu. Mocz do wykona-
nia tak iego badania powinien 
być świeżo pobrany do czyste-
go, specjalnego pojemnika na 
mocz. W sklepach zoologicz-
nych dostępne są żwirki, które 
znacznie ułatwiają zebranie mo-
czu do badania. Po wykonaniu 
badania klinicznego zwierzęcia 
oraz badań dodatkowych lekarz 
może postawić diagnozę oraz 
określić przyczynę wystąpienia 
SUK i zlecić odpowiednie lecze-
nie. W przypadku stwierdzenia 
syndromu o podłożu stresowym 
lekarz zaleci stosowanie odpo-
wiednich preparatów uspokaja-
jących. W profilaktyce syndromu 
ważna jest odpowiednia dieta 
skonsultowana z lekarzem, stały 
dostęp do świeżej wody, unika-
nie sytuacji stresowych oraz za-
chęcanie zwierzęcia do zabaw 
i spacerów, bo przecież ruch to 
zdrowie.

Marta Włodarczyk 
(studentka weterynarii)

Syndrom urologiczny kotów
W ostatnich tygodniach do 
gabinetu weterynaryjnego 
zgłosiło się o pomoc kil-
ku kocich pacjentów wy-
kazujących objawy SUK 
(syndromu urologicz-
kazujących objawy SUK 
(syndromu urologicz-
kazujących objawy SUK 

nego kotów), dlatego też 
(syndromu urologicz-
nego kotów), dlatego też 
(syndromu urologicz-

postanowiliśmy przybli-
żyć państwu tematykę 
powyższego zagadnie-

Syndrom urologiczny 
kotów (SUK) jest to zespół 
Syndrom urologiczny 
kotów (SUK) jest to zespół 
Syndrom urologiczny 

objawów występujących 
przy stanach zapalnych dol-
nych dróg moczowych. Ma 
on podłoże polietiologicz-
ne (wieloczynnikowe). Do 
on podłoże polietiologicz-
ne (wieloczynnikowe). Do 
on podłoże polietiologicz-

najważniejszych czynników 
możemy zaliczyć: infek-
cje bakteryjne pęcherza 
i cewki moczowej, obec-

moczowych, które 
mogą stać się przy-
czyną niedrożno-
ści, zahamowania 

przepł ywu i od-
dawania moczu 
p r ze z  z w i e r zę . 

W y s o k a  z a -
w a r t o ś ć 

fosforu 
i  ma-

nie może zupełnie oddać mo-
czu. Utrudnionemu oddawaniu 
moczu często towarzyszy głośne 
miauczenie, nienaturalna posta-
wa, tzw. parcie na mocz (napina-
miauczenie, nienaturalna posta-
wa, tzw. parcie na mocz (napina-
miauczenie, nienaturalna posta-

nie się w celu oddania moczu) 
wa, tzw. parcie na mocz (napina-
nie się w celu oddania moczu) 
wa, tzw. parcie na mocz (napina-

będące objawami bólu. Możemy 
również zaobserwować inten-
sywne wylizywanie przez kota 
okolic ujścia cewki moczowej, 
a nawet całego brzucha. W przy-
padku zauważenia powyższych 
ob j awów u nasze go koc ie go 
przyjaciela należy niezwłocznie 
zabrać go do lekarza weteryna-
rii . Przy wystąpieniu całkowitej 
niedrożności cewki moczowej 
(np. na skutek zaczopowania ka-
niedrożności cewki moczowej 
(np. na skutek zaczopowania ka-
niedrożności cewki moczowej 

Z WTZ

Płockie atrakcje 
W czwartek, 16 lipca br. nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej wyru-
szyły na wycieczkę integracyjną do Płocka. W wyjeździe wzięli 
udział uczestnicy WTZ i ich rodzice oraz pracownicy warsztatów.
Jedno z najstarszych miast w Polsce przywitało nasielską wy-
cieczkę piękną, słoneczną pogodą, która sprzyjała spacerom po 
płockiej starówce i bulwarach nad Wisłą. Pod kierunkiem i opieką 
przewodnika zwiedzano Katedrę Płocką oraz Muzeum Diece-
zjalne.
Następnie uczestnicy wyjazdu udali się na wspólny posiłek. 
Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie płockiego Ogro-
du Zoologicznego. Wspólne wędrowanie po uliczkach mazo-
wieckiego grodu zakończyło się późnym popołudniem. Później 
wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni z wyprawy szczęśliwie wró-
cili do swoich domów. 

(wtz)
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Kino NIWA ZAPRASZA
5–9 sierpnia godz. 15.00

W głowie się nie mieści 3D
Animacja, fantasy, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 

42 min

Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, 

Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Gdy przepro-

wadzi się z rodzicami do San Francisco, górę 

nad Radością wezmą inne emocje.

5–9 sierpnia godz. 17.00

Terminator: Genisys 3D
Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz.

Walczący z cyborgami w 2029 r. John Connor 

wysyła w przeszłość Kyle’a Reese’a, by ten ura-

tował jego matkę przed Terminatorem. 

5–9 sierpnia godz. 19.00

Klucz do wieczności
Dramat, sci-fi, thriller; USA; Czas trwania: 1 godz. 45 min

Zamożny mężczyzna chorujący na raka ko-

rzysta z udogodnień ówczesnej medycyny, 

która umożliwia mu przeniesienie świadomości  

do zdrowego i młodego ciała. 

12–16 sierpnia godz. 15.00

Winx Club:  

Tajemnica morskich głębin
Animacja; Włochy; Czas trwania: 1 godz. 38 min.

Nastoletnie czarodziejki wyruszają w niebez-

pieczną podróż, aby pokonać złe wiedźmy, 

które chcą przejąć władzę nad światem.

12–16 sierpnia godz. 17.00

TED 2 (z napisami)

Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 59 min.

Ted chce mieć z Tami Lynn dziecko. Aby uzy-

skać zgodę na opiekę nad malcem, miś musi 

przekonać sąd, że jest istotą żyjącą.  

12–15 sierpnia godz. 19.00

Taśmy Watykanu
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Angela Holme jest opętana przez demona,  

który sprowadza cierpienie i śmierć na innych. 

Duchowni z Watykanu wysyłają egzorcystów, 

by pomogli dziewczynie. 

Baran 21.03–20.04
Nadchodzący czas będzie dla Ciebie 
bardzo pomyślny. Przyniesie Ci wiele 
niespodzianek i w sposób istotny odno-
wi Twoje plany. Na nowo zweryfikujesz 
swoje główne cele. 

Byk 21.04–20.05
W Twoim życiu może pojawić się trochę 
komplikacji, ale uporasz się z nimi szybko. 
Musisz zadbać o swoje sprawy finansowe 
i prawne. Powinieneś nauczyć się działać 
zdecydowanie i szybko.

Bliźnięta 21.05–21.06
To doskonały czas do zawierania cieka-
wych znajomości. Będziesz osiągać suk-
cesy w interesach i w działalności twórczej. 
Dzięki życzliwości i uczciwości będziesz 
mógł liczyć na pomoc osób wpływowych.

Rak 22.06–22.07
Poważne podejście i odpowiedzial-
ność typowe dla Twojego znaku zodiaku 
znacznie wzrośnie w najbliższych dniach. 
Dużo czasu zajmie Ci rozwiązywanie pro-
blemów zawodowych. 

Lew 23.07–23.08
Wykażesz się przywódczym charakterem 
i pewnością siebie. Śmiało możesz zwracać 
się do przełożonych z ciekawymi propozy-
cjami, które z pewnością zostaną przyjęte. 
Masz też wsparcie w najbliższych.

Panna 24.08–22.09
W Twoim życiu nastąpi wielka zmiana na 
lepsze, możesz osiągnąć trwały sukces, ale 
najpierw czeka Cię ciężka praca. Masz szan-
sę wykazać się zarówno w życiu osobistym, 
jak i w pracy zawodowej.

Waga 23.09–23.10
Wakacyjny czas sprzyja zawieraniu no-
wych znajomości, niektóre z nich mogą się 
okazać bardzo ważne. Nadchodzący okres 
będzie bardzo pomyślny dla Ciebie. Wyja-
śnią się wszystkie trudne sprawy.

Skorpion 24.10–22.11
Nie lekceważ swoich obowiązków i pod-
chodź poważnie do wszystkich obietnic, 
jakie złożyłeś. Będziesz teraz poświęcał 
więcej czasu rodzinie i poprawisz stosunki 
z krewnymi. Przejdź na zdrowszą dietę.

Strzelec 23.11–21.12
Plany, jakie teraz ułożysz, przywiodą Cię 
do sukcesu. Masz szansę zostać docenio-
ny i wyróżniony. Pilnuj szczegółów i prze-
strzegaj terminów. To dobry czas, aby 
uporać się z zaległymi sprawami.

Koziorożec 22.12–20.01
Odpowiedzialne decyzje i negocjacje 
przełóż na późniejszy termin, bo teraz 
możesz tylko przysporzyć sobie kłopo-
tów. Jesteś zmęczony i rozdrażniony, dla-
tego lepiej przemyśl wszystko.

Wodnik 21.01–19.02
Dzięki swojej przenikliwości wielokrotnie 
udało Ci się uniknąć kłopotów. Teraz też 
musisz się do niej odwołać, bo w Twoim 
otoczeniu jest coraz więcej naciągaczy. 
Po pracy postaraj się wyciszyć i uspokoić.

Ryby 20.02–20.03
Nie bierz na siebie cudzych obowiązków, 
bo nie wystarczy Ci czasu na własne. Dzięki 
pracowitości i konsekwencji uda Ci się osią-
gnąć konkretne rezultaty. To bardzo ko-
rzystny czas dla Twojej kariery zawodowej. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Zatrudnię osoby z doświadczeniem w pla-
cówce bankowej w Pułtusku na stanowi-
sku doradca klienta i kierownik placówki. 
Umowa o pracę, atrakcyjny system prowi-
zyjny. CV na adres b.finanse@op.pl.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.  
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2, 
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.

Sprzedam działki z warunkami zabudowy. 
Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Sprzedam tanio działkę budowlaną 1200 
m2 w centrum Nasielska, ul. POW. Tel. 519 
122 575.

Sprzedam tanio działkę budowlano-
-rolną 4840 m2 (w tym budowlaną ok. 
21700 m2) w Nasielsku, ul. Przemysłowa.  
Tel. 605 610 332.

Sprzedam stare meble na opał, szt. 10 zł. 
Tel. 516 726 385.

Usługowe koszenie rzepaku, zbóż. Faktura 
VAT. Tel. 608 618 321.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa, 
Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Instalacje elektryczne od A do Z - 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z działką 
5800 m2. Tel. 602 550 852.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Doradztwo, wypełnianie wniosków. 
Najbliższe nabory: Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik, 
Małe Gospodarstwa. Tel. 795-931-529.

Ocieplanie, elewacje, elektryka. Tel. 667 
569 562.

Bramy, balustrady. Budowa ogrodzeń.  
Tel. 607 687 306.

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 – 
Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 697 222 108.

Sprzedam działkę przemysłowo-budow-
laną 2523 m2 – Nasielsk, ul. Przemysłowa. 
Tel. 722 322 044.

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 
1493 m2 – Jurzynek k.Nowego Miasta  
(3 km od Zalewu.) Tel. 697 222 108.

Działki pod budowę w pobliżu Nasielska 
o różnych parametrach już od 25 tys. zł. 
Tel. 502 618 988.

Sprzedam działkę budowlaną 1 400 m, 
Nasielsk, ul. Krupki, tel. 506 997 717.

Trudności w czytaniu i pisaniu? Nauka 
skuteczna metodą. Logopeda/terapeuta 
pedagogiczny. Tel. 504 984 957.
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www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce 

czeka  

na Twoją 

reklamę

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński zatrudni 
pracownika na stanowisko MONTAŻYSTA-
KIEROWCA. Miejsce pracy – Nasielsk. 
Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak prze-
ciwwskazań do wykonywania pracy fizycz-
nej i pracy na wysokościach. Oferujemy: 
umowę o pracę, wynagrodzenie uzależ-
nione od doświadczenia. Kontakt: BUD 
MAR Nasielsk, tel. 509 175 901. 

Przyjmę zlecenie na docieplenie poddaszy, 
dachów stropów, fundamentów, budyn-
ków gospodarczych, domków letnisko-
wych pianą poliureatanową. Atrakcyjne 
ceny, solidne wykonanie. Konkurencyjne 
ceny! Tanio, szybko i solidnie. Tel. 509 175 
901.

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 
w Kosewie. Cena do negocjacji. Tel. 515 
462 377.

Mieszkanie 47 m2, Pułtusk, ul. Jana Pawla 
19. Tel. 507 323 433.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj, firanka. 
Tel. 604 142 990.

Sprzedam działkę 1100 m2 – Kosewo  
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.

Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub 2-po-
kojowego mieszkania. Tel. 504 340 056.

Sprzedam 4 ha ziemi. Tel. 665 777 357.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Sprzedam regał pokojowy, 2 fotele, maszy-
nę elektryczną do szycia. Siwek Krystyna, 
ul. Klonowa 22, Nasielsk.

Zatrudnię technika farmacji do punktu 
aptecznego w Cieksynie k. Nasielska.  
Tel. 509 549 050.

Sprzedam działkę budowlaną 990 m2  
– Nasielsk, ul. Cisowa. Tel. 690 563 852.

Sprzedam ocieplany domek letniskowy 
ok. 20 m2. Tel. 664 423 582.

Gminna Spółdzielnia GS w Nasielsku  
zatrudni piekarzy. Tel. 531 881 222.

Niedrogo sprzedam nowy dom do za-
mieszkania 215 m2, działka 1350 m2 – 
Nasielsk. Tel. 721 044 537.

Sprzedam kominek wolno stojący razem 
z rurami – 1 rok używany, 5 lat gwarancji, 
9kW. Tel. 509 074 971.

Sprzedam mieszkanie w centrum Nasielska 
47 m2, 2 pokoje, II piętro. 135 000 zł  
DO NEGOCJACJI. Tel. 505 451 599.

Zatrudnię kierowcę/operatora kat. BT – 
okolice Nasielska. Tel. 602 303 143.

Sprzedam słomę belowaną lub z pokosa 
z 20 ha – okolice Nasielska. Tel. 607 934 075.

Sprzedam przyczepkę typu SAM zareje-
strowaną. Cena 1300 zł. Tel. 784 139 155.

Sprzedam Fiata 126p po remoncie kapi-
talnym. Cena 2000 zł. Tel. 784 139 155.

Stolarnia zatrudni OPERATORA maszyny 
CNC z doświadczeniem w branży meblar-
skiej lub do przyuczenia. Tel. 602 219 556.

SKR w Nasielsku sprzeda ciągnik URSUS 
C360 z 1989 r., ładowacz Cyklop z 1989 r.  
Oferty do 10 sierpnia. Tel. 608 407 497.

Sprzedam książki do V klasy. Tel. 604 
336 725.

Zatrudnię opiekuna/opiekunkę do Domu 
Opieki. Tel. 662 514 565.

Zaopiekuję się starszą osobą lub dziec-
kiem. Tel. 602 259 139.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. 
Tel. 609 120 187.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

Szukamy domu dla psiaków
P i ln ie szukamy dobr ych domów i  odpowiedzia lnych opie-
kun ów d l a  d wó c h o k .  2- m i e s i ę c znyc h szc ze n i a ków,  któ -
re został y znalezione za Nasielskiem, w okolicach ul. Broninek  
i ul. Tęczowej. To rodzeństwo, piesek (ma czarny pyszczek) i suczka (rudy 
pyszczek). 
Zwierzaki są bardzo przyjacielskie i lgną do ludzi. Prawdopodobnie ktoś 
je wyrzucił z samochodu, bo nie boją się jeździć autem. Pieski są już za-
szczepione i odrobaczone, czyli gotowe do adopcji. 
Więcej informacji na temat zwierzaków pod nr. tel. 608 350 378. 

INFORMACJA 
O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U.2015 poz. 782) 
informuje, że został sporządzony 
wykaz  nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży na rzecz dotych-
czasowego najemcy, dot. działek nr 
673/1 i nr 674 położonych w obrę-
bie Nasielska- ZPN.7125.8.3.2015

Niniejszy wykazy podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elek-
tronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
na okres 21 dni tj. od 31 lipca 2015 r. 
do 21 sierpnia 2015 r.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego”, 17.07.2015 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  88 pkt (69,84%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  75 pkt (59,52%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  72 pkt (57,14%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  61 pkt (48,13%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  60 pkt (47,62%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   56 pkt (44,44%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  51 pkt (40,48%)
8. Janusz Muzal – Janusz Wydra   41 pkt (32,54%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1. Robert Truszkowski     72 pkt
2. Mariusz Figurski      69 pkt
3. Marek Olbryś      67 pkt
4–6. Piotr Kowalski      63 pkt
 Zbigniew Michalski     63 pkt
 Grzegorz Nowiński     63 pkt
7. Paweł Wróblewski      50 pkt
8–9. Waldemar Gnatkowski     49 pkt
 Stanisław Sotowicz     49 pkt
10–11. Janusz Muzal      45 pkt
 Janusz Wydra      45 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

PIŁKA NOŻNA

Niebawem rusza liga
Skończyły się piłkarskie wa-
kacje i nasi piłkarze rozpoczęli 
już przygotowania do nowego 
sezonu piłkarskiego. Zapowia-
da się, że będzie on trudny dla 
naszej drużyny i że o upragnio-
nym od wielu sezonów po-
wrocie do IV ligi trzeba raczej 
zapomnieć. Kibice byli mamieni 
ułudnymi mirażami, że teraz bę-
dzie lepiej, a z roku na rok było 
gorzej. W ubiegłym sezonie 
nasza drużyna zajęła dopiero 
siódme miejsce w niezbyt silnej 
ciechanowsko-ostrołęckiej gru-
pie ligi okręgowej. Apetyty były 
dużo większe, nie wyłączając nawet 
marzeń o awansie. Raczej nie zakłada-
no bezpośredniego awansu ze wzglę-
du na poczynania zespołu z Troszyna, 
ale awans w wyniku baraży wydawał 
się możliwy. Niestety i tym razem to 
się nie udało
Ten rok będzie trudny, ponieważ 
zwiększyła się w naszej grupie licz-
ba silnych zespołów, takich, które 
mogą myśleć o wejściu do ligi wyż-
szej. W pierwszym rzędzie trzeba tu 
wymienić drużynę z miejscowości 
Łyse. Podstawę w tym wypadku sta-
nowi niezła sytuacja finansowa klubu 
z Kurpiowszczyzny. 
Do kolejnych miejsc kandyduje kil-
ka zespołów. W pierwszym rzędzie 
należy wymienić naszego lokalnego 
rywala z Nowego Miasta. W przypad-
ku tego zespołu procentuje solidna 

praca trenera Sadowskiego. Wycho-
wał on kilku obiecujących piłkarzy. 
Kolejne miejsca zajmują spadkowi-
cze z IV ligi – drużyny z Żuromina 
i Pułtuska. W obydwu miejscowo-
ściach są podejmowane kroki, aby 
pobyt w niższej klasie nie przedłużył 
się poza jeden rok. Ale jak wiadomo, 
wszystko zależy od pieniędzy, a tych 
nigdy nie jest za dużo. Pułtusk chy-
ba je jednak ma, skoro zatrudnił na 
funkcji szkoleniowca znanego u nas 
trenera Cezarego Moledę. Tyle że 
i jemu potrzebni są w miarę dobrze 
przygotowani piłkarze, a tacy też 
kosztują. 
Wiadomości dochodzące z Żuro-
mina są raczej skąpe. W czasie, gdy 
klub z tej miejscowości bronił się 
przed spadkiem, jego lokalny ry-
wal Wkra Bieżuń zajął jego miejsce 
w IV lidze. Wszystko wskazuje na to, 
że zespół będzie się starał być w tej 
lidze dłużej niż rok. Jaka jest siła żu-
romińskiej Wkry, przekonamy się 
już wkrótce, ponieważ Żbik zain-
auguruje sezon 2015/2016 właśnie 
meczem z tą drużyną. Mecz ten 

odbędzie się w Nasielsku w sobotę,  
15 sierpnia. Umiejętności obydwu 
rywali są podobne, zadecyduje wola 
walki. Naszym kolejnym rywalem 
będzie beniaminek ze Szreńska Żak.
Wśród kolejnych pretendentów 
do zajęcia czołowych lokat należy 
wymienić dwie drużyny z regio-
nu ostrołęckiego. Korona Ostrołęka 
i Makowianka Maków Mazowiecki to 
drużyny z czwartoligowymi trady-
cjami i zawsze miały duże wymaga-
nia w stosunku do Żbika.
Wielką niewiadomą jest drużyna 
z Płońska „PAF’. Skrót ten oznacza 
piłkarską akademię futbolu. Po róż-
nego rodzaju perypetiach w Płoń-
sku zrezygnowano ze starej kadry 
piłkarzy i rozpoczęto pracę z naryb-
kiem piłkarskim niejako od podstaw. 
Młoda drużyna przeszła przez klasę B 
i A i w tym roku awansowała do ligi 

okręgowej. Czy przejdzie też jak bu-
rza przez ligę okręgową i znajdzie się 
w IV lidze? Na to pytanie będzie moż-
na odpowiedzieć dopiero wiosną 
2016 r. Wydaje się jednak, że będzie 
się liczyła w walce o awans. Jej trene-
rem jest były trener Żbika Krzysztof 
Szymański.
Od trzech tygodni Żbik prowadzi sys-
tematyczne przygotowania do no-
wego sezonu. Trenerem drużyny jest 
nadal Mariusz Rembowski. Nie ma 
łatwego zadania, ponieważ zespół 
nie został wzmocniony. W dodat-
ku z drużyny ubył Damian Domała. 

Przychodzi czas, gdy trzeba ustąpić 
miejsca młodszym. Damian Domała 
razem z Cezarym Prusinowskim, Łu-
kaszem Wasiakiem, Rafałem Załogą 
i Dariuszem Kordowskim stanowi-
li o sile zespołu. Przy nich doświad-
czenie zdobywali młodzi zawodnicy, 
tacy jak np. Marek Osiński, Sebastian 
Chmielewski, Sławomir Stańczak. 
Udział doświadczonych zawodni-
ków był w nasielskim zespole bardzo 
ważny.
Żbik w okresie przygotowawczym 
rozegrał już dwa sparingi, obydwa 
w anormalnych warunkach pogo-
dowych. Mecz z Jutrzenką Unieck 
rozgrywany był rozgrywany, gdy 
temperatura powietrza przekraczała 
30 stopni, a spotkaniu z WKS Rzą-
śnik towarzyszył deszcz, silny wiatr, 
burzowe grzmoty i błyski. Obydwaj 
nasi rywale występują w klasach 
A – Jutrzenka ciechanowskiej, a WKS 
w warszawskiej.
Dobór przeciwników był właściwy. 
Były to dobre drużyny, ale nie za silne 
jak na pierwsze sparingi. W dodatku 
zespół z Uniecka był mniej wymaga-
jący. Obydwa spotkania zakończyły 
się pewnymi zwycięstwami Żbika. Ju-
trzenka została pokonana 4:2, a dru-
żyna z Rząśnika 4:3. Cieszy też to, że 
po tygodniu kolejnych treningów 
dało się zauważyć wyraźną poprawę 
gry Żbika. 
Te dwa sparingi niewiele jednak mó-
wią o możliwościach naszej drużyny 
Widać w niej kilka braków. Dotyczy 
to zwłaszcza linii defensywnych, 
w tym obsady na pozycji bramkarza. 
Nie oznacza to jednak, że z obecnym 
bramkarzem nie można odnosić suk-
cesów. Potrzebny jest mu jednak ty-
powo bramkarski trening.
Kolejne sparingi dadzą z pewno-
ścią odpowiedź na inne nasuwające 
się pytania. Drużyna ma potencjał 
i z pewnością może nas mile zasko-
czyć. Młodzież jest zdolna i widać, że 
robi postępy.

andrzej zawadzki

PODZIĘKOWANIE

Klub MKS VICTORIA Nasielsk serdecznie dziękuje sponsorom głównym  
2. Nasielskiego Biegu ze Świętym 2015! Bieg ten był od początku realizowany 
społecznie i nie miałyby szansy się odbyć, gdyby nie wsparcie Sponsorów. 
Dzięki Państwa pomocy sprostaliśmy wszystkim kosztom organizacyjnym, 
przygotowaliśmy 130 medali, zapewniliśmy rejestrację na listach starto-
wych oraz ręczny pomiar czasu, a zwycięzcy otrzymali puchary i atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe oraz wodę. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe 
koszulki oraz mogli się delektować pyszną grochówką, a dzieci owocami. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy Biegu.
Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i liczymy na współpracę 
w trzeciej edycji biegu. Zapraszamy!
Sponsorzy: Urząd Miejski w Nasielsku, Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski, Starostwo Powiatowe, Grupa PSB Mrówka, Berta Kometics, KABA 
Brukarstwo, Bank Spółdzielczy w Nasielsku, Sanibud, Guliwer-Kartoflisko, 
GO SILVER, Hotel Warszawianka, Farma Krzyczki, P.P.H.U ZADRA, Parafia 
św. Wojciecha, Bud-Raf, Emilex, S.A Bieleccy, STAN-BUD, REMONT Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe, Nasielski Ośrodek Kultury, Dziękujemy 
sekretarzowi Nasielska Markowi Maluchnikowi oraz Krzysztofowi Millerowi,  
a także wszystkim służbom (policja, służba zdrowia, straż pożarna), które  
w tym dniu dbały o bezpieczeństwo uczestników Biegu.

DZIĘKUJEMY! 
MKS VICTORIA NASIELSK 


