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Toniemy w błocie

Gmina Nasielsk jest jedną z większych na Mazowszu pod względem powierzchni i liczby sołectw, co niestety nie przekłada się na jej zasoby finansowe. Co prawda regularnie od lat powstają na terenie gminy asfaltowe
nawierzchnie dróg, jednak nadal dla wielu mieszkańców, zarówno wsi, jak
i miasta, to jeszcze ciągle luksus.
W takiej sytuacji są między innymi mieszkańcy
czytaj na str. 5
Paulinowa, wsi położonej tuż pod Nasielskiem.

Drogi w mieście
i na wsi

R
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40 lat po dziurach

str. 9

str. 11,12

Koszykówka
– zawody gimnazjalne

str. 16

E

K

L

A

M

A

E

K

L

A

M

A

2

Z SAMORZĄDU
Z UM
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 Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Konsultacje społeczne

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż lub
odbiór płyt eternitowych w nadchodzącym roku zapraszamy w styczniu
2016 r. do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego UM w celu wypełnienia stosownych dokumentów.
Powiadomienie o rozpoczęciu naboru wniosków zostanie opublikowane
na stronie internetowej UM. Będzie również przesłane zostanie SMS-ami do
wszystkich zarejestrowanych w Nasielskim Informacyjnym Systemie SMS.
(red.)

Z UM

Rusza akcja zima

Gmina Nasielsk poczyniła przygotowania w zakresie odśnieżania dróg
gminnych. Przygotowano samochody i ciągniki wyposażone w pługi
odśnieżne i piaskarko-solarki, posypywarki, równiarkę oraz samochód
do wywozu śniegu. Ponadto do posypywania dróg zabezpieczono
518 ton mieszanki soli z piaskiem. Sprzęty i pojazdy są po przeglądach
technicznych, sprawne i gotowe do pracy przy odśnieżaniu. Dokonaliśmy przeglądu przepustów drogowych i rowów, a w niektórych
miejscach wykonaliśmy ich naprawę lub odtworzenie. W czasie trwania
„Akcji zima” w sprawach związanych z akcją można telefonować w godzinach od 7.00-15.00 do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr tel. 23 69 12 364 lub całodobowo pod numer 602
712 744.
Za: www.facebook.com/Urząd-Miejski-w-Nasielsku

Dyżury aptek

Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

grudzień 2015 r.
30.11.-6.12.2015 r. - Apteka, ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
7.12.-20.12.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk,
21.12. - 27.12.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), ogłasza konsultacje
społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.
I. Przedmiot konsultacji.
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk oraz z diagnozą obszaru zdegradowanego.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich mieszkańców gminy
Nasielsk. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 7–31 grudnia
2015 roku. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wraz załącznikiem
oraz diagnozą obszarów kryzysowych został zamieszczony na tablicy
ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
www.nasielsk.pl. Wszelkie uwagi dotyczące ww. projektu należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
lub e-mailem na adres: um@nasielsk.pl do dnia 31 grudnia 2015 roku
do godz. 12.00.
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Patrycja Holec – Inspektor Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w
Nasielsku. Tel: 23 6933055, e-mail: p.holec@nasielsk.pl.
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1495
Gmina Nasielsk przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Dokument ma charakter strategiczny. Jego
opracowanie i uchwalenie będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków składanych przez gminę Nasielsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Stworzenie programu rewitalizacji dla Nasielska będzie przebiegało etapowo, zgodnie z wymaganiami nakładanymi na samorząd przez ustawę
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777). Pierwszym z
etapów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar ten zgodnie
z ustawą musi spełniać kilka warunków. Jest to obszar gminy znajdujący
się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Poziom negatywnych zjawisk jest wyznaczany na podstawie analiz diagnostycznych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego będzie podstawą
do przeprowadzenia rewitalizacji Nasielska. Ponadto obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały
przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji dla gminy Nasielsk wraz załącznikami – mapą z nakreślonym obszarem zdegradowanym oraz diagnozą dla tego obszaru
– jest pierwszym krokiem do stworzenia strategii rewitalizacji Nasielska.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ww. uchwały. Projekt uchwały wraz załącznikami został zamieszczony na stronie UM w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń oraz http://
www.umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1495.
W sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego prowadzimy
również badanie ankietowe, dostępne na stronie UM w Nasielsku oraz
w siedzibach: NOK w Nasielsku, ZGKiM oraz w Biurze Obsługi Klienta
w Nasielsku.

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

Z UM

Azbest 2016

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Życie Nasielska nr 25 (437); 4–17 grudnia 2015

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Ponadto 15 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sali kina Niwa NOK, przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku.
Pytania w tej sprawie należy kierować pod nr tel.: 23 6933055, e-mail:
p.holec@nasielsk.pl.
Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej uchwały w sprawie
granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.
Link do ankiety: http://goo.gl/forms/tzV4fMm7On

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
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OBRADOWAŁA RADA

Drogi w mieście i na wsi
W czwartek, 26 listopada br. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. W obradach uczestniczyło 14 radnych. Przed przyjęciem porządku posiedzenia Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, poprosił o wycofanie z niego projektu
uchwały dotyczącej przystąpienia
do opracowania programu rewitalizacji naszej gminy, ponieważ przed
jej podjęciem należy przeprowadzić
konsultacje społeczne.
Zgodnie z planem obrad, Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady
Miejskiej, udzielił głosu mieszkańcom, którzy przybyli na sesję. Zgłaszali oni następujące problemy:
konieczność budowy chodnika
w ulicach Kardynała S. Wyszyńskiego i Armii Krajowej; potrzebę
doprowadzenia wodociągu miejskiego do posesji na ulicy Sosnowej; konieczność budowy drogi
i położenia nawierzchni asfaltowej
na ulicy Klonowej; kwestię katastrofalnej nawierzchni ulicy Jaśminowej;
złej jakości dróg w Paulinowie. Burmistrz podziękował mieszkańcom
za wszystkie sygnały.
Następnie radni zgłaszali swoje interpelacje. Jako pierwszy głos zabrał
radny Grzegorz Arciszewski, który
stwierdził, że gmina nie jest biedna, sądząc z zarobków burmistrza

(12 tys. zł) i jego zastępcy (8200 zł).
Przypomniał też że kiedy on był
burmistrzem, jego zarobki wynosiły 8 tys. zł. – Robił pan inwestycje drogowe na wsiach w 80% bez
środków zewnętrznych. To są inwestycje za głosy poparcia radnych,
pana żołnierzy – mówił radny Arciszewski. Pytał, dlaczego pojawiła
się w projekcie budżetu na nowy
rok budowa drogi w Psucinie, skoro
nie ma jeszcze na nią projektu. Poza
sprawami drogowymi radny chciał
też poznać najnowsze ustalenia
w kwestii audytu w niepublicznych
przedszkolach przeprowadzanego
przez gminę.
Radny Roman Jaskulski kontynuował temat złego stanu dróg gminnych. Wskazał, że w projekcie
budżetu na rok 2016 uwzględniono
tylko dwie drogi: w Psucinie i Kędzierzawicach. Domagał się również, by wzięto pod uwagę drogi
w Paulinowie.
Radny Henryk Antosik przypomniał o konieczności wyrównywania dróg osiedlowych, mówił
też o zniszczonym mostku na ulicy
Podmiejskiej. Chciał również wie-

dzieć, czy materiały budowlane,
jakie są używane do remontu budynku na stadionie, są zgodne ze
specyfikacją.
O termin łatania dziur na
17 ulicach w Pieścirogach pytał
radny Marek Jaroszewski. Pytał on
także o to, kiedy przestanie cuchnąć wysypisko w Kosewie. Radny
Krzysztof Fronczak pytał o rampę
i ulicę Przytorową.
Następnie radni wysłuchali informacji o działaniach przewodniczącego Rady Miejskiej między
sesjami rady, a burmistrz Nasielska
odczytał sprawozdanie z działalności poszczególnych wydziałów
nasielskiego magistratu w tym
okresie.
Rada przyjęła do wiadomości dwa
dokumenty: Informację na temat
realizacji zadań oświatowych za
rok 2014/2015 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z lat
2013–2015.
Następnie radni przyjęli pakiet
uchwał dotyczących podatków lokalnych na 2016 r. Dotyczyły one
podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku od środków transportu i wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Stawki

podatków pozostały na tym samym
poziomie jak w 2015 r.
W dalszej części obrad radni zajęli
się procedowaniem uchwał. Przyjęto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (5 głosów przeciw, 9
za). Projekt tej uchwały negatywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Finansów. Po wprowadzeniu autopoprawki radni
przyjęli większością głosów
uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na
2015 r. (9 za, 4
przeciw, 1 osoba wstrzymała się
od głosu). Radni
z Komisji Budżetu i Finansów nie
poprali tego projektu uchwały (3 za przyjęciem, 3
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosu).
Większością głosów (12 za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosu) Rada przyjęła uchwałę
w sprawie opłaty targowej (stawki
bez zmian). Po krótkiej dyskusji na

temat założeń zawartych w „Strategii senioralnej miasta Nasielsk na lata
2015–2020” i możliwości ich realizacji radni przyjęli ten dokument
większością głosów (12 za, 2 osoby
wstrzymały się od głosu).
Prz yjęto także uchwał y dotyczące przyjęcia „Programu
współpracy gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi na rok
2016” i „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2016 rok”. W obu
przypadkach 13 osób głosowało za,
przy jednym głosie przeciwnym.
Kolejne trzy uchwały dotyczące:
nadania nazwy ulicy w Cieksynie
(Lawendowa), bezprzetargowego
zbycia nieruchomości w Nasielsku,
przyjęcia darowizny – działki w Starych Pieścirogach – od p. Janusza
Konerbergera – przyjęto jednogłośnie. Większością głosów (12 za,
2 osoby wstrzymały się od głosu)
radni przyjęli także uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla placówek oświatowych
prowadzonych na terenie naszej
gminy przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż gmina Nasielsk.
W uchwale zapisano też zasady i zakres kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania udzielonej dotacji.
W odpowiedziach udzielanych radnym burmistrz wyjaśnił, że powo-

łanie zastępcy wynikało z licznych
obowiązków, w tym tych dotyczących oświaty. Podkreślił, że gmina
pozyskuje środki zewnętrzne na
inwestycje na terenach wiejskich.
Natomiast na drogach osiedlowych
w mieście przed położeniem asfaltu
muszą być zakończone inwestycje

fot. M. Brodowski

wie odoru dochodzącego z Kosewa
wyjaśnił, że wysypisko jest zasypane. Starano się zniwelować uciążliwy zapach, ale prawdopodobnie
zachodzą tam procesy gnilne i wydziela się siarkowodór. Przyznał, że
właściciel sąsiedniego stawu chce
go rekultywować i zasypać, ale burmistrz nie wyraża na to zgody.
Wśród pism skierowanych do
Rady Miejskiej znalazło się pismo
mieszkańców ulicy Klonowej,
dotyczące wykonania tam nawierzchni asfaltowej, oraz pismo
Stowarzyszenia „Europa i My”
w kwestii efektywnej komunikacji mieszkańców z radnymi (przez
internet).
(red.)

w ziemi. Teraz planowana jest budowana kanalizacji na terenie miasta.
W kwestii drogi w Psucinie wyjaśnił,
że pojawiła się ona w budżecie, ponieważ na ten cel będą pozyskiwane
środki zewnętrzne. Sprawa audytu w przedszkolach niepublicznych
nadal nie jest zakończona. Jak wyjaśniła Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska, przed wydaniem
decyzji ma się odbyć spotkanie
z przedstawicielami Niepublicznego
Przedszkola „Pod Fiołkami”.
Burmistrz Ruszkowski zapewnił, że
materiały budowlane, których używano do budowy prowadzonej na
stadionie, są zgodne ze specyfikacją.
Obiecał wyrównanie dróg osiedlowych w Pieścirogach, zaś w spraR
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AKTUALNOŚCI
Z GMINY

Z POLICJI

Życie Nasielska nr 25 (437); 4–17 grudnia 2015

Zaginął Michał Kaczmarek Debata o bezpieczeństwie
Od kilku dni trwają poszukiwania Mic ha ła Kac zmarka
z Wągrodna, który
zaginął w Tatrach.
Alarm podnieśli najbliżsi zaginionego,
którzy nie mogąc się
z nim skontaktować,
rozp owszechnili
przez portal społecznościowy FB prośbę
o pomoc w poszukiwaniach Michała.
25-letni Michał najprawdopodobniej w piątek rano, 27 listopada br., wyszedł ze schroniska w Dolinie Roztoki w góry. Od tego czasu nikt go nie
widział, a rodzina nie mogła nawiązać z nim kontaktu telefonicznego. Pozostawił swoje rzeczy w schronisku.
Zarówno TOPR, jak i policja poszukują Michała. Jak podaje policja, poszukiwany młody mężczyzna ubrany był w czarną kurtkę, zielone spodnie
(szturmowe) oraz buty koloru czarnego. Ma ok. 176 cm wzrostu, atletyczną budowę i ciemne krótkie włosy. Osoby, które mają wiedzę na temat
miejsca pobytu zaginionego, mogą przekazać informację telefoniczne:
18 202 34 00 lub na nr alarmowy policji 997.
(red.)

Z MIASTA

Świąteczne iluminacje
Już niebawem ulice naszego miasta zostaną przyozdobione świątecznymi dekoracjami. W tym roku wymieniono część ubiegłorocznych
elementów oświetleniowych i dokupiono nowe. Wydatki na ten cel, jak
poinformowano nas w nasielskim magistracie, wyniosły 30 tys. zł. Poza
tym, co widzieliśmy w minionych latach, nowe dekoracje, m.in.: renifer
i choinka, pojawią się na skwerze przy baszcie.
Udekorowane świątecznymi iluminacjami zostaną ulice w centrum miasta: Warszawska, Kilińskiego, Kościuszki, Piłsudskiego, oraz skwer im. Jana
Pawła, skwer przy baszcie i fontanna w parku przy ul. Kościuszki, a także
ulica Kolejowa w Pieścirogach. Za rozwieszenie dekoracji odpowiedzialne będą ZGKiM oraz firma zewnętrzna, która zajmie się umieszczeniem
ich na słupach oświetleniowych.
(i.)
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W ramach rządowego
programu „Razem bezpiecznie” Komenda Powiatowa Policji w Nowym
D worze Mazowieckim
zorganizowała na terenie powiatu cykl spotkań
z mieszkańcami poszczególnych gmin na temat
problemów bezpieczeństwa w ich miejscach zamieszkania. Spotkania te miały charakter debat. Jedno z nich miało miejsce
w Nasielsku.
Odbyło się ono 24 listopada o godzinie 17 w sali kinowej Nasielskiego
Ośrodka Kultury.
Wydawałoby się, że miejsce i czas debaty zostało trafnie ustalone i przyjdzie na nią wielu mieszkańców miasta i gminy, jako że, jak powiedział
obecny na spotkaniu burmistrz Bogdan Ruszkowski, mieszkańcy często
dzielą się z nim uwagami na temat bezpieczeństwa i mają w tej sprawie
wiele do powiedzenia. Cały wysiłek organizacyjny poszedł jednak właściwie na marne, ponieważ przybyło bardzo niewielu mieszkańców. Wśród
przybyłych byli głównie policjanci oraz kierownicy Wydziałów Urzędu
Miejskiego.
Przy stole prezydialnym zasiedli: z-ca komendanta powiatowego policji podinsp. Przemysław Suchecki, burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, komendant Komisariatu Policji w Nasielsku kom. Karol Stojak, aspirant
sztabowy z Wydziału Ruchu Drogowego Krzysztof Banaszewski i prowadzący debatę rzecznik prasowy KPP sierżant sztabowy Szymon Koźniewski. W grupie policjantów byli ponadto kierownicy innych Wydziałów KPP,
a wśród nich mieszkający na terenie gminy Nasielsk Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego podinsp. Dariusz Leszczyński.
Ważnym punktem debaty była informacja komendanta Komisariatu Policji
w Nasielsku o realizacji wniosków zgłoszonych na podobnej debacie przed
dwoma laty (30 września 2013). Przytoczono treść zgłoszonych wniosków
i sposób rozwiązywania wynikających z tych treści problemów. Realizacja
ich rozwiązywania trwa nadal, jako że pełne ich rozwiązanie nie jest możliwe
w krótkim czasie (dotyczy to na przykład zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym kontrola prędkości pojazdów, parkowania, kontrola
autobusów przewożących dzieci.) Zapewniono też, że częściej pojawiają się
patrole piesze, co nie zawsze może być widoczne.
Ponadto na spotkaniu tym Komendant Komisariatu kom. Karol Stojak zaprezentował w formie informacji wizualno-słownej dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie gminy Nasielsk w latach 2013–2014.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w przygotowanej
ankiecie, przez którą zostanie zbadany stan poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy Nasielsk oraz ocena skuteczności działań policji i pracy policjantów. Ponadto wszyscy chętni mogli zgłosić swe uwagi w postaci pytań lub
też przez krótką wymianę poglądów. Wśród zgłoszonych problemów przeważały kwestie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, przestępczości narkotykowej, działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
i potrzeby zwiększenia liczby patroli.
Wszyscy przybyli otrzymali przegotowane na okoliczność debaty materiały
oraz ankietę do wypełnienia. Wśród materiałów informacyjnych była też informacja przedstawiająca dzielnicowych Komendy Policji w Nasielsku, łącznie z numerami ich telefonów.
Jedną z ciekawszych informacji, jaką uzyskali zebrani, była ta, że większość
zdarzeń, aż 80 procent, w które musi wkraczać policja, ma miejsce na terenie miasta. Oczywiście nie dotyczy to terenu całego miasta, ale pewnych
jego rejonów. W miejsca te częściej są dyslokowane patrole.
Przy okazji tego spotkania chętni mogli obejrzeć dwa nowe pojazdy, jakie
otrzymali nasielscy policjanci. Są to opel corsa i kia ceed. W ich sfinansowaniu miał swój udział samorząd miejski i stąd też w trakcie debaty nastąpiło
symboliczne przekazanie dokumentów dotyczących tego przedsięwzięcia.
andrzej zawadzki

KRONIKA
POLICYJNA
18 listopada w Pniewie nieznani sprawcy dokonali włamania do
skup złomu i skradli pieniądze oraz
szlifierkę kątową. Straty wynoszą
620 zł na szkodę mieszkanki gminy Nasielsk.
20 listopada w Mazewie Dworskim
B. kierująca samochodem Opel
Vectra potrąciła pieszego. Pieszy
z obrażeniami został przewieziony
do szpitala.
21 listopada w Nasielsku na ul.
Starzyńskiego nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu
Mazda 6. Straty wynoszą 15 000 zł
na szkodę mieszkańca Ciechanowa.
21 listopada w Kosewie nieznani
sprawcy włamali się do budynku
mieszkalnego. Skradli elektronarzędzia i dowód osobisty. Straty wynoszą 475 zł na szkodę mieszkańca
gminy Nasielsk.
W nocy z 22 na 23 listopada
w Nasielsku na ul. Kościelnej nieznany sprawca skradł rower z korytarza budynku. Straty wynoszą 800
zł na szkodę mieszkańca Nasielska.
W nocy z 23 na 24 listopada
w Nasielsku na ul. Warszawskiej nieznany sprawca włamał się do garażu i skradł elektronarzędzia. Straty
wynoszą 600 zł na szkodę mieszkańca Nasielska.
26 listopada w Nasielsku na ul. POW
nietrzeźwy kierowca Fiata Punto
(1,21 mg/l) spowodował zderzenie
z autobusem i oddalił się z miejsca
wypadku. Wkrótce po zdarzeniu
został zatrzymany przez policję.
27 listopada w Jackowie Dworskim
nieznany sprawca dokonał kradzieży przewodów elektrycznych ze
studzienki. Straty wynoszą 1200 zł
na szkodę PKP.
W nocy z 27 na 28 listopada w Popowie Borowym nieznany sprawca
skradł z garażu piłę spalinową. Straty
wynoszą 650 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
29 listopada w Borkowie Adam R.
nieumyślnie doprowadził do pożaru budynku. Straty, jakie powstały
w wyniku pożaru, oszacowano na
3000 zł.

Pijani na drodze:

28 listopada w Nasielsku na ul. 11
listopada Krzysztof D. kierował samochodem Nissan w stanie nietrzeźwości 0,42 mg/l.

KRONIKA OSP
21 listopada w okolicach Poniat
Wielkich, na drodze wojewódzkiej 571 doszło do wypadku. Pojazd marki Renault Clio dachował
i wypadł z drogi. Strażacy OSP
Nasielsk zabezpieczyli miejsce
zdarzenia oraz zajęli się kierowaniem ruchem. W akcji pomagali im koledzy z JRG Nowy Dwór
Maz.
28 listopada doszło do pożaru
budynku mieszkalnego w miejscowości Dobra Wola. W akcji
gaśniczej brały udział: 2 jednostki JRG z Nowego Dworu Maz., 1
– PSP Nowy Dwór Maz., 2 – OSP
Nasielsk; 2 – OSP Cieksyn i 1 –
OSP Psucin.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Toniemy w błocie
Gmina Nasielsk jest jedną
z większych na Mazowszu
pod względem powierzchni
i liczby sołectw, co niestety
nie przekłada się na jej zasoby finansowe.
Co prawda regularnie od
lat powstają na terenie gminy asfaltowe nawierzchnie
dróg, jednak nadal dla wielu
mieszkańców, zarówno wsi,
jak i miasta, to jeszcze ciągle
luksus.
W takiej sytuacji są między
innymi mieszkańcy Paulinowa, wsi położonej tuż pod
Nasielskiem. Przypomnieli oni radnym i władzom
Nasielska o konieczności
budowy dróg w tej miejscowości na ostatniej sesji Rady Miejskiej
(26 listopada br.). Mieszkańcy Paulinowa mówili m.in. o potrzebie położenia asfaltu na drodze łączącej ich wieś
z ulicą Krańcową.
Wzdłuż drogi, ukrytej nieco za lasem,
o długości około 700 m, można się
doliczyć prawie 20 gospodarstw.

– Toniemy w błocie – podkreślali
mieszkańcy Paulinowa. – Nie dojeżdża do niektórych posesji śmieciarka,
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AKTUALNOŚCI

Roman Jaskulski
Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady
Miejskiej?
– KWW FORUM jako jedyny
zaproponował mi start z jego
listy, gwarantując, że po wygraniu wyborów będę głosował
według własnego uznania, mając na względzie przede wszystkim oczekiwania mieszkańców
mojego okręgu wyborczego
oraz mieszkańców całej gminy
Nasielsk.
Jak Pan postrzega funkcję radnego? Radny to…

w razie konieczności nie dojedzie też
karetka. Autobusy często nie przywożą dzieci na przystanek, tylko zostawiają je przy ulicy Krańcowej, bo
do nas nie można wjechać. Mamy
podłączenie kanalizacyjne, nie ma
tylko gazu, ale to najmniejszy problem. Gdy dotarła do nas informacja o zasypywaniu i wyrównywaniu
dróg w gminie, to owszem, pojawili się u nas
pracownicy ZGKiM, ale
z łopatami, bo zasypywali dziury materiałem
z pobocza.
Mieszkańcy zapowiadają także złożenie pisma
do powiatu o położenie
asfaltu na drodze odchodzącej od ulicy Piłsudskiego w kierunku
Żabiczyna. – Zbieramy
obecnie podpisy pod
naszym pismem w tej
sprawie do Starostwa Powiatowego. To mogłoby
być alternatywne rozwiązanie naszego problemu
– mówi pani Anna, jedna
z mieszkanek.
– Pisaliśmy już kiedyś pismo do Burmistrza Nasielska i do Rady Miejskiej

w sprawie tej drogi w Paulinowie, jednak w odpowiedzi otrzymaliśmy tylko informację, że taką inwestycję uda
się zrealizować, jeśli znajdą się na to
środki finansowe. Teraz mieszkańcy
ponownie podejmują próbę – mówi
sołtys Paulinowa, Wioleta Zawadzka,
sprawująca swoją funkcję już drugą
kadencję. – Paulinowo jest dużą pod
względem powierzchni wsią, znajdują się tu liczne kolonie, a część osób
mieszka przy ulicy Krańcowej. Chcieliśmy przeznaczyć na położenie asfaltu nasz skromny fundusz sołecki,
którego budżet wynosi 12 tys. zł, ale
mogłoby to skutkować niezadowoleniem mieszkańców z innych części Paulinowa. Liczymy na wsparcie
Pana Burmistrza i Rady Miejskiej –
dodaje pani sołtys.
O konieczności budowy asfaltowych dróg w Paulinowie mówili też
na kilku ostatnich sesjach radni Roman Jaskulski i Grzegorz Arciszewski. W tym roku nie wystarczyło
środków finansowych na położenie asfaltu, choćby na niewielkim
odcinku drogi w tej wsi. Okazuje
się również, że w zaplanowanym
budżecie na przyszły rok nie ujęto
drogi w Paulinowie.
Michał B.

Z MIASTA

Pęknięcia na mostku
Niedługo trwała duma z nowego
mostku na ulicy Podmiejskiej, łączącego Nową Wieś z osiedlem
Krupka. Radny Henryk Antosik
zauważył pojawienie się tam ciężkich pojazdów należących do PKP
Energetyki.
– Widziałem, jak pracownicy tej
firmy parkowali podnośnik na moście. Teraz nawierzchnia tam jest
uszkodzona – mówi radny.
Jak się okazało, firma nie miała zgody na zajęcie pasa ruchu, w związku z czym gmina będzie domagał
się od PKP Energetyka odszkodowania.
– Pas drogowy zajęto bez poinformowania o tym gminy, w związku z tym będzie naliczona kara. Jej wysokość
jest jeszcze do ustalenia. Od momentu, kiedy to zgłosili, zapłacą 4 tys. zł. Muszą jeszcze odtworzyć stan sprzed
rozpoczęcia ich prac – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Po oględzinach stwierdzono, że pęknięcie powstało na skutek naturalnych działań atmosferycznych.
Na ten mostek jest 5 lat gwarancji, na wiosnę zostaną podjęte prace konserwacyjne. Pęknięcia nie zagrażają
stabilności konstrukcji całego mostku – zapewnia.
(mb)

– Osoba, która podczas obrad Rady Miejskiej w formie głosowania (za,
przeciw, wstrzymuję się od głosu) opiniuje uchwały przygotowane przez
władzę wykonawczą (burmistrza). Składa również własne wnioski. Reprezentuje mieszkańców okręgu, z którego został wybrany, ale ma na uwadze dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim
będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– W obecnej kadencji Rady sprawuję funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Pracuję w Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Statutowej.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla
całej gminy? A jakie w Pana okręgu wyborczym?
– Po roku pracy w Radzie Miejskiej uważam, że mieszkańcy całej gminy
oczekują w pierwszej kolejności:
• budowy oraz skutecznych remontów dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich;
• budowy brakującego oświetlenia ulicznego w mieście i na wsi;
• budowy i remontów chodników;
• budowy miejsc zabaw i wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• budowy przedszkola w Nasielsku (ale nie za 12 mln zł). Decydując się
na budowę przedszkola za tak wysoką kwotę, trzeba się liczyć z tym,
że zabraknie w budżecie gminy środków finansowych na inne inwestycje, np. na drogi. Jestem zdecydowanie przeciwny zadłużaniu naszej gminy, a to właśnie radni o tym decydują, szkoda tylko, że za to
nie odpowiadają.
Czy gmina Nasielsk jest Pana zdaniem dobrym miejscem do życia dla
jej mieszkańców?
– Dla nielicznych tak, a dla pozostałych nie, ponieważ w naszej gminie brak dobrych dróg gminnych i powiatowych, brak dobrze płatnych
miejsc pracy i brak perspektyw nauki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Od urodzenia mieszkam w miejscowości Nuna. Najszybciej można się ze mną skontaktować telefonicznie tel. 695 636 164 lub przez
e-mail: romekjaskulski@wp.pl oraz za pośrednictwem Biura Rady
w nasielskim Urzędzie Miejskim, tel. (23) 69 33 062.
Radny prywatnie…
Jestem żonaty, mam dwie córki: Magdę i Patrycję. Mam wykształcenie
średnie o profilu społeczno-prawnym. Prowadzę gospodarstwo rolne. W latach 2005–2015 byłem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nunie.
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oraganizuje

„Wigilijne spotkania”
firmowe i koleżeńskie

catering świąteczny

Szczegóły: www.rancho.aksamit.net.pl
tel. 601 50 40 20
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WARTO PRZECZYTAĆ

Opowieści z zony
W tym roku po raz pierwszy literackiego Nobla otrzymała osoba, która
zajmuje się literaturą faktu. Gdy jednak sięgniemy po dowolną pozycję
z dorobku Swietłany Aleksijewicz,
przestaniemy się dziwić nagrodzeniu jej tą prestiżową nagrodą.
Najpierw jednak będziemy musieli ochłonąć po lekturze, a może
nawet i przetrzeć nieco załzawione oczy, ponieważ książki Swietłany Aleksijewicz potrafią przybić do
ziemi poziomem nagromadzonych
w nich ludzkich tragedii i cierpienia.
Autorka nie epatuje okrucieństwem
i nie zmusza nas na siłę do łzawych
wzruszeń, jednak sama podejmowana przez nią tematyka nie może
pozostawić żadnego z czytelników obojętnym.
Nie inaczej jest w przypadku Czarnobylskiej modlitwy, która została opatrzona przewrotnym podtytułem Kronika przyszłości, ale do niego wrócimy później. Chyba wszyscy wiedzą, co stało się 26 kwietnia 1986 r.
Awaria reaktora w Czarnobylu wstrząsnęła całym światem. Ludzie znali
z historii skutki ataku bronią jądrową, sami zresztą żyli w strachu przed
wielką totalną wojną atomową. Tymczasem chaos sprowadził na nich
„dobry” atom, który miał dostarczać energię do domów i mieszkań. Ta
tragedia osobiście dotknęła również autorkę, która jednak potrzebowała
wielu lat, by zmierzyć się z przeszłością.
Gdy wreszcie pisarka stworzyła relacje z tamtych dni, wyszło jej dzieło oryginalne i nietypowe. Swietłana Aleksijewicz udzieliła bowiem głosu nie inżynierom czy politykom, wielkim tamtego minionego świata,
a rozmawiała z prostymi ludźmi, których najbardziej dotknęła awaria reaktora. Ich prostoduszność i brak dostatecznego poinformowania przez
władzę spowodowała, że w obliczu tragedii poruszali się na ślepo zaskakiwani coraz to nowymi i strasznymi skutkami, jakie przynosił tajemniczy i bezwzględny „atom”. Mimo to podjęli walkę o przetrwanie swoje
i swoich bliskich, choć najczęściej kończyło się to tragicznie. Ten upór
przewija się ciągle przez karty książki.
W Czarnobylskiej modlitwie mamy bohatera zbiorowego. To pojedyncze opowieści tworzą całą historię. Zaczyna się bardzo okrutnie, historia
żony strażaka, który brał udział w gaszeniu pożaru w elektrowni, ma duży
ładunek emocjonalny, jest również momentami drastyczna. Wspomniany strażak zostaje bowiem wysłany bez żadnych zabezpieczeń w pobliże
reaktora i doznaje straszliwych skutków choroby popromiennej. Do końca jego dni trwa przy nim żona, która za swoje poświęcenie płaci między
innymi zdrowiem urodzonego później dziecka. Niektóre opowieści są
bardziej melancholijne. W teoretycznie niezamieszkałej zonie bytuje sobie starsza pani, której za jedynego towarzysza służy równie samotny jak
ona kot przybłęda i która przed autorką wspomina czasy, gdy jej okolice
wciąż były pełne życia…
Do czego odnosi się jednak podtytuł Kroniki przyszłości? Jak pisze autorka, patrzenie na ruiny miast w pobliżu elektrowni atomowej natchnęło ją myślą, że nie ogląda pamiątek z przeszłości, tylko przyszłości. Co
to znaczy? Aleksijewicz twierdzi, że to, co spotkało mieszkańców tych
rejonów, jest mikroobrazem stanu, w jaki w przyszłości popadnie cały
świat. Skończy się epoka ludzi i natura na nowo będzie pochłaniać zamieszkałe przez ludzi obszary. Czy to ostrzeżenie od autorki, czy tylko
smutna refleksja? To pozostawiam opinii czytelników i gorąco zachęcam
do lektury.
Paweł Kozłowski

Mumia w kinie
Zespół Czerwie odwiedził nas już
parokrotnie ze swoją autorską
muzyką do pokazów filmów kina
niemego. W piątek, 20 listopada
br. muzycy postanowili nas zabrać
do tajemniczego Egiptu.
Wszystko za sprawą filmu Karola
Freunda Mumia, który swoją premierę miał w 1932 r., a jednego
z występujących w nim aktorów
jest Boris Karloff, legendarny odtwórca pierwszej roli potwora z filmu o Frankensteinie. Już to może
budzić zainteresowanie, a dalej jest
tylko ciekawiej. W roku 1921 grupa brytyjskich archeologów pod
kierunkiem sir Josepha Whemple’a odkrywa mumię Imhotepa liczącą sobie 3700 lat. Kiedy jeden
z młodych archeologów otwiera
zwoje Thoth i odczytuje na głos
ich zawartość, mumia ożywa. 10 lat
później sir Joseph powraca w tamto
miejsce ze swym synem Franciszkiem. Okazuje się, że bohaterom
zaczyna pomagać tajemniczy
mężczyzna o imieniu Ardath Bay,
który tak naprawdę jest ożywioną wcześniej mumią, manipulującą
ludźmi, by pomogli mu w przywróceniu do życia jego ukochanej.
Choć dzisiaj film może nie budzić
takiego strachu jak w dniu premie-

ry, to i tak warto docenić kreacje
aktorskie, szczególnie grającego
tytułową rolę Borisa Karloffa, czy
imponującą momentami scenografię. Takie dzieła jak Mumia
starzeją się z dużą dozą godności. Całkowicie jednak nowoczesne i klimatyczne były aranżacje
stworzone przez zespół Czerwie.
Korzystając z podobnego co przy
poprzednim projekcie Nosferatu
instrumentarium, ponownie stworzyli wiele mrocznych i tajemniczych utworów, czasami ponuro
snujących się i tworzących zaledwie tło do opowiadanych obrazów, a w dynamicznych scenach

pędzących szaleńczo i wybijających się na pierwszy plan. Ponieważ fabuła filmu rozgrywała się
w Egipcie, to nie zabrakło również
pewnej nuty orientalnej.
Szkoda jedynie, że w przeciwieństwie do letnich plenerowych pokazów, nie dopisała frekwencja na
widowni. Miejmy nadzieje, że nasze kolejne spotkanie z Czerwiami znowu pozwoli zapełnić salę,
bowiem pokaz filmu z muzyką
na żywo jest w dzisiejszych czasach niezwykłym i unikalnym doświadczeniem, które warto polecić
każdemu.
pk

Z DKK

Kosmetyczne imperium
Ostatnie w tym roku, listopadowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki było okazją do rozmowy
o nieco zapomnianej, choć swego
czasu potężnej i wpływowej osobistości.
Chodzi o Helenę Rubinstein i jej
biografię autorstwa Michele Fitoussi
Cesarzowa piękna. Nazywano ją tak,
ponieważ zmieniła wizerunek milionów kobiet na całym świecie, podając im sposób na wieczną młodość
w postaci kosmetyków. Jednak zanim zasłynęła marką kosmetyczną,
wiodła pełne przygód życie. Wszyscy znają ją z portretów Salvadora
Dali czy Pabla Picassa, na których
była przedstawiana jako obwieszona klejnotami miliarderka, ale mało
kto wie, że ta niesłychanie pracowita
kobieta była kiedyś skromną Polką.
Jaką wrażenie na członkach naszego klubu wywarła ta książka? Na-

szą uwagę skupiły m.in. motywy
bohaterki. Wychowana w biednej
wielodzietnej rodzinie, do końca
życia pozostawała żywiła pewien
kompleks niższości i to on pchał
ją do budowania kolejnych elementów swojego imperium. Inni
docenili z kolei szeroko zakreślone tło epoki. Helena Rubinstein jako pierwsza w historii doszła
do wniosku, że nikt nie będzie
lepiej reklamować jej produktów
niż ówcześni celebryci, dlatego
jest ich w jej biografii tak wielu. Na
koniec każdy musiał sobie zadać
pytanie, czy pieniądze dały jej
szczęście. Zdania były podzielone.
Niestety, na następne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki przyjdzie nam poczekać aż do stycznia.
Tematem naszych rozmów będzie
wtedy Nieważkość Julii Fiedorczuk.
Z czym będziemy mieli tym razem

KSIĄŻKA

Moje miasto Nasielsk

Jestem rodowitą nasielszczanką. W 1984 roku zdałam maturę w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym,
w którym spędziłam cudowne lata. Pięć lat później otrzymałam tytuł magistra filologii romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo od wielu lat współpracuję z Włochami. Często bywam w Nasielsku.
Odwiedzam dom rodzinny i przyjaciół, jestem „na bieżąco”. W książce Moje miasto Nasielsk wspominam czasy liceum nasielskiego, klasę i profesorów. Dzielę się moją fascynacją dwukulturowością miasteczka trwającą do czasów II wojny światowej. Obserwuję miasto współcześnie.
Dedykuję tę książkę moim przyjaciołom i wszystkim, którzy zapragną wyruszyć w sentymentalną podróż po Nasielsku.
Z pozdrowieniami
Anna Kotarbińska
Książkę można nabyć w Nasielskim Ośrodku Kultury i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
Cena 49,00 zł.

do czynienia? To „zmysłowa, pełna tajemnic i mrocznego erotyzmu
opowieść o poszukiwaniu duchowej
wolności”. Serdecznie zapraszamy.
Paweł Kozłowski
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Uczniowie szkoły
w Ruszkowie

Prezentowana fotografia pochodzi z rodzinnych zbiorów pana Wojciecha Sławka,
mieszkańca Ruszkowa. Na zdjęciu uwieczniono otwarcie szkoły w tej miejscowości, co miało miejsce na początku XX wieku. Pan Sławek podzielił się z naszą
redakcją swoją rodzinną pamiątką, ponieważ ma nadzieję na odnalezienie osób,
które zostały uwiecznione na tej pamiątkowej fotografii lub uzyskanie informacji
na temat ich losów. Wszystkich, którzy rozpoznają siebie, bądź swoich bliskich na
zdjęciu prosimy o kontakt z naszą redakcją.
(pk)

U NAS

Dbają o żołnierskie groby
W 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach, nasielski magistrat dbał o
groby i cmentarze wojenne znajdujące się na terenie gminy Nasielsk.
Znajdują się one pod opieką Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego.
Opieka polega na prowadzeniu
prac remontowych oraz bieżącym
utrzymaniu grobów i cmentarzy
wojennych. Z okazji uroczystości
Wszystkich Świętych groby są przybierane kwiatami oraz zniczami.
– W tym roku przeprowadzono
m.in. renowację tablic na mogile
żołnierzy Wojska Polskiego z 1920
roku, która znajduje się na cmentarzu w Nasielsku, a także odnowiono

RUBRYKA HARCERSKA

Siankowa Nocka
W dniach 20–21.11.15 w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach odbyła się akcja „Sianko 2015”. Naszym celem było pakowanie bożonarodzeniowego sianka oraz integracja przez świetną zabawę.
W piątek wieczorem wszyscy spotkaliśmy się w szkole o godzinie 18.00.
Aby dobrze rozpocząć akcję, zaczęliśmy od zabaw, zaś później udaliśmy
się na kolację. Potem odbyły się zajęcia integracyjne, na których każdy uczestnik miał możliwość poznania innych. Mogliśmy również głośno pokrzyczeć, aby spokojnie spać w nocy. W końcu przyszedł czas
na śpiew, każdy ubrał się szybciutko w mundur, a następnie zasiedliśmy
do wspólnego kręgu i obrzędowego świecowiska. O godzinie 22.00 wszyscy, mocno
zmęczeni, udali się do cieplut-

krzyż i napis na kamieniu na mogile zwanej kurhanem
z lat 1914–1918 w lesie w miejscowości Cieksyn – wylicza Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Ponadto zlikwidowano karpy, które pozostały po ścięciu drzew przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Cieksynie.
Dwukrotnie koszono trawę, naprawiono i pomalowano ogrodzenie na cmentarzu żołnierzy napoleońskich
i niemieckich z okresu I wojny światowej przy ulicy Lipowej. Wykoszono trawy oraz odrosty drzew i krzewów
na „kurhanie” w Cieksynie – dodaje.
Nasielski magistrat zajmuje się grobami wojennymi na
mocy porozumienia z wojewodą mazowieckim, który przyznaje na ten cel dotację. W roku 2015 r. była to
kwota 20 tysięcy złotych.
– W przyszłym roku będziemy się dodatkowo opiekować kolejnymi trzema żołnierskimi grobami na
nasielskim cmentarzu, które wskazali nam nasielscy kombatanci. Nowym grobom założyliśmy karty ewidencyjne i przekazaliśmy je wojewodzie w celu
uwzględnienia w porozumieniu na 2016 rok – zapowiada Jadwiga Szymańska.
(i.)

kich śpiworów, aby wyspać się
i nabrać siły na następny dzień.
W sobotę wstaliśmy wcześnie
rano, zjedliśmy pyszne śniadanie, poćwiczyliśmy chwilę,
aby rozprostować kości, a kiedy już na dobre rozbudziła nas
rozgrzewka, mogliśmy zająć się
tym, co było głównym powodem naszego spotkania. Dzieci zostały podzielone na trzy
grupy, jedna miała za zadanie
cięcie wstążeczek, druga – pakowanie sianka do foliowych
torebek, a trzecia – zawiązywanie. Kadra zajęła się pisaniem życzeń na
kartkach świątecznych. Każdy miał co robić i nikt się nie nudził, ponieważ każdy był potrzebny. Kiedy już skończyliśmy tę pracę, zostało nam
posprzątanie całej szkoły, złapaliśmy się więc za szczotki, zmiotki i mopy,
a szkoła po niedł ugim czasie
błyszczała czystością.
Chcieliśmy bardzo podziękować Panu
dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach Cezaremu Wiśniewskiemu za zaufanie i udostępnienie nam placówki na tę noc. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w akcję, zachęcamy też do kupowania sianka, które harcerze
i zuchy będą sprzedawać po każdej mszy w parafii św. Katarzyny w Pieścirogach. Początek 6 grudnia, a uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na paczki świąteczne dla niezamożnych rodzin z naszej parafii.
druhny Alicja Zaręba i Marta Wilk

8

REPORTAŻ

NA SPORTOWO

Życie Nasielska nr 25 (437); 4–17 grudnia 2015

CIEKSYN

Sędzia piłkarski – Paweł Sokolnicki Andrzejkowy koncert
Na widowisko piłkarskie składa się
wiele elementów. Dwa są jednak
wyjątkowo ważne. To piłkarze i sędziowie. Oni to, w pierwszym rzędzie, decydują o jakości i wielkości
tego widowiska.
Są widowiska małe, lokalne, ale są
też wielkie o znaczeniu krajowym,
europejskim, światowym. Marzeniem chyba każdego chłopaka,
a teraz i wielu dziewcząt, jest znalezienie się na piłkarskiej arenie,
którą obserwuje nie tylko lokalna
społeczność, ale publiczność ze
świata, Europy czy chociażby z całej Polski. Szczęśliwców, którym te
marzenia się spełnią, jest niewielu.
Im dalej od wielkich centrów sportowych, tym szanse są mniejsze.
Na pewno spełnił y się w przypadku naszego ziomka Pawła Sokolnickiego. Próbował swych sił
w piłkarskich drużynach dziecięcych i młodzieżowych Żbika
Nasielsk. Miał ku temu predyspozycje. Po pewnym czasie zajął się
sędziowaniem. Okazało się, że
i w tym kierunku miał nie tylko zamiłowanie, ale i talent. Teraz jest
sędzią profesjonalnym najwyższej,
międzynarodowej klasy. Zatrudniony jest jako sędzia piłkarski w Polskim Związku Piłki Nożnej.
Nie jest to łatwa profesja. Wiele osób uważa, że bycie wysokiej
klasy sędzią piłkarskim jest o wiele
trudniejsze niż bycie sędzią w różnego typu sądach czy trybunałach. Tam ma się czas na podjęcie
decyzji, zaś tu, na boisku, decyzję
podejmuje się w ułamku sekundy,
na oczach milionowych niekiedy
rzesz piłkarskich kibiców. Dla przecież niektórych z nich każda decyzja niezgodna z ich oczekiwaniami
jest błędna, a sędzia, który taką decyzję podjął, to kalosz.
Aby te decyzje były najmniej kontrowersyjne, sędzia musi nieustannie się doszkalać i przechodzić
permanentnie egzaminy. Egzaminy te sprawdzają nie tylko wiedzę
sędziego, ale dotyczą też ogólnej
sprawności – zarówno fizycznej,
jak i psychicznej. Sędzia jest też pod
ciągłą obserwacją. Śledzony i analizowany jest każdy jego ruch.
Nasz sędzia, Paweł Sokolnicki, pnie
się szybko po szczeblach kariery.

Sędziuje coraz ważniejsze mecze,
w tym spotkania mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów i Ligi Europy.
W tym roku sędziował na Piłkarskich Mistrzostwach Europy piłkarzy do lat 21 w Czechach dwa
najważniejsze mecze: mecz otwarcia Czechy – Dania i mecz finałowy
Szwecja – Portugalia.
W obecnym roku mogliśmy oglądać go, gdy w Stambule sędziował
mecz I kolejki Ligi Mistrzów: Galatasaray Stambuł – Atletico Madryt.
Niedawno, bo na początku listopada, w Manchesterze sędziował spotkanie Manchester United – CSKA
Moskwa. W ubiegłym tygodniu
26 listopada w Hiszpanii sędziował
mecz rozgrywany w ramach Ligi
Europy: Villareal – Rapid Wiedeń.
Dorobek sędziowski Pawła Sokolnickiego jest pokaźny. Sędziował
już ponad 250 spotkań w polskiej
ekstraklasie. Od 2010 r. jest sędzią międzynarodowym. Prawdopodobnie będzie sędziował na
przyszłorocznych Mistrzostwach
Europy, jakie zostaną rozegrane we
Francji. Ma na to dużą szansę, a nasielscy kibice, z którymi rozmawiałem, tego mu szczerze życzą.
Mamy już na tych mistrzostwach
polską drużynę, Leszno ma w niej
Roberta Lewandowskiego, dobrze
byłoby więc, gdyby i Nasielsk miał
swego reprezentanta.
Pisząc o sędziowskich poczynaniach Pawła Sokolnickiego, używałem liczby pojedynczej, a przecież
sędzia piłkarski występuje w zespole. W ważnych spotkaniach zespół
taki liczy sześć osób i każda z tych
osób ma przypisane sobie zadanie.
Team, w którym występuje na boiskach nasielski sędzia, tworzą najczęściej: Szymon Marciniak, Paweł
Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz,
Paweł Raczkowski, Tomasz Musiał
i Radosław Siejka. Team ten należy
do światowej elity sędziów piłkarskich.
Sędzią głównym w tym zespole
jest płocczanin Szymon Marciniak.
Paweł Sokolnicki jest numerem
pierwszym na linii, numerem drugim jest Tomasz Listkiewicz, dodatkowymi asystentami są Paweł
Raczkowski i Tomasz Musiał, a Radosław Siejka sędzią technicznym.

W niedzielę, 29 listopada br., Stowarzyszenie „Dolina Wkry” zorganizowało w Cieksynie Andrzejkowy Koncert, w którym wzięły udział zespoły
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście.
Koncert odbył się w Zespole Szkół nr 3. Zebranych powitała Alicja Kraśniewicz ze Stowarzyszenia „Dolina Wkry”. – Poprosiliśmy, by przyjechały do nas wspaniałe zespoły złożone z ludzi, którzy chcą dzisiaj
przedstawić nam swój dorobek – mówiła. Później oddała głos Januszowi Prokopczykowi, dyrektorowi GOK-u w Nowym Mieście, który

Nasielsk (bo Paweł Sokolnicki jest
nadal zameldowany w Nasielsku,
mimo że najczęściej przebywa
w Płocku) w tym sędziowskim towarzystwie jest wyjątkowo skromnie rep rezentowany. D ob rze
byłoby jednak, aby młodzi miłośnicy piłki nożnej zechcieli zainteresować się tym zawodem.
Przy okazji warto wspomnieć tych,
którzy na tym polu próbowali swych sił i mają w tej dziedzinie
mniejsze lub większe osiągnięcia.
Na pierwszym miejscu trzeba wymienić Zenona Stefana Chmielewskiego. W Żbiku z powodzeniem
bronił nasielskiej bramki, później
zaś poświęcił się sędziowaniu. W tej
roli występował nawet na boiskach
pierwszej i drugiej ligi, a były to kiedyś najwyższe klasy rozgrywkowe.
Z dużym powodzeniem w roli tej
występował obecny trener dziecięcej drużyny Paweł Wroński. Duże
doświadczenie w tym względzie
mają też: Leszek Ślubowski, Marek
Prusinowski i Andrzej Malon. I to
chyba wszyscy nasielscy licencjonowani sędziowie piłkarscy.
Pisząc o nasielskich sędziach piłkarskich, posiłkowałem się wiedzą
jednego z czołowych niegdyś zawodników Żbika – Jerzego Kulaszewskiego. Szkoda, że jego
wiedzy i zbiorów nie wykorzystano dla upamiętnienia 50 lat działalności Żbika, a Żbik to piękna karta
nasielskiego sportu.
andrzej zawadzki

na wstępie oznajmił, że sam był kiedyś uczniem szkoły w Cieksynie
i ma z nią związanych wiele miłych wspomnień. Następnie, korzystając z okazji, złożył życzenia imieninowe prezesowi „Doliny Wkry” Andrzejowi Sztabnikowi.
W samym koncercie brały udział trzy zespoły. Gwiazdą tego dnia była
grupa „Warto żyć”, reprezentująca Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście. Zespół w obecnym składzie działa od 2012 r.
Tworzy go 13 pań seniorek oraz trzyosobowa kapela. W swoim repertuarze ma piosenki biesiadne, okolicznościowe, patriotyczne, ludowe,
również w gwarze kurpiowskiej, oraz kolędy. – „Warto żyć” tworzą
osoby mające około 70–80 lat, które swoją działalnością udowadniają, że będąc seniorem, również można pokazać swoje umiejętności artystyczne, robić coś ciekawego i inspirującego. To najważniejszy

przekaz naszego wydarzenia – mówi Andrzej Sztabnik.
Nie zapomniano jednak w czasie koncertu też o tym, by oddać głos
młodszemu pokoleniu. Można było usłyszeć tego dnia duety dziew-

Z BIBLIOTEKI

Wróżby andrzejkowe

W poniedziałek, 30 listopada br., do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku zawitały dzieci ze Szkoły Podstawowej. Byli to uczniowie klasy II e z wychowawczynią Dorotą
Fijalską.
Dzieci zostały wprowadzone w tajniki magicznego dnia i
wróżb andrzejkowych i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach przygotowanych zgodnie z polskimi tradycjami przez wróżki Jolę i Iwonkę. Tajemnicze opowieści,
wróżby i zabawy „Gra w zawody”, „Przepowiadanie przyszłości”, „Wędrówka butów”, „Magiczny krąg”, „Mowa kwiatów”,
”Szpilka prawdy”, „Piernikowe wróżby”, „Lanie wosku”, „Moneta w studni” oraz wybór „partnera na całe życie – imiona z
serca” przygotowano na podstawie źródeł dostępnych w bibliotece, m.in. pozycji Zanim przyjdą święta Doroty Skwark, oraz z wielu publikacji internetowych.
Spotkanie andrzejkowe, przebiegające w atmosferze radości i zabawy w odmiennej niż zwykle konwencji i barwnej scenografii, dostarczyło dzieciom nowych wrażeń, a bibliotece kolejnych czytelników.
(bibl.)

cząt z Nowego Miasta: „Naprzeciw” i „Akustic Projekt”. W ich repertuarze znalazły się covery współczesnych piosenek tak polskich, jak np.
Cisza Kamila Bednarka, jak również zagranicznych, np. Stolen Dance
Milky Chance.
Jak wspomina Andrzej Sztabnik, koncert wywarł duże wrażenie na publiczności, która chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych
w swojej okolicy. – Chcemy robić wiele tego typu akcji dla naszej społeczności i angażować w nie mieszkańców – mówił.
pk
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40 lat chodzenia po błocie
i jazdy po dziurach
Niby miasto, a droga gorsza niż
na wsi. Jej nawierzchnia przypomina krajobraz księżycowy.
W przypadku większych opadów
deszczu tworzy się na niej błoto,
które utrudnia dotarcie do sąsiedniej (utwardzonej) ulicy. Jazda taką
nawierzchnią powoduje konieczność różnego rodzaju napraw aut.
Mechanicy mają sporo pracy przy
ich zawieszeniu.
Ulica Klonowa w Nasielsku od wielu lat spędza sen z powiek mieszkańcom. Mimo że jest wyposażona
we wszystkie media (wodociąg,
kanalizację, instalacje telefoniczne
i gaz), jej stan pozostawia wiele do
życzenia. Mieszkańcy ulicy od wielu
lat walczą o poprawę jej nawierzchni. Proszą, piszą pisma, ponaglają. Jak
widać – bez skutku.
W budżecie gminy Nasielsk naprawa
ul. Klonowej jest pomijana ze względu na „brak środków” lub „ograniczone środki finansowe”. W ten
sposób Burmistrz Nasielska odpowiada mieszkańcom, którzy mają
już dość odwlekania inwestycji.
Obecnie wizytówką ulicy jest już
sam wjazd z ul. Kościuszki na ul.
Kasztanową, która prowadzi do
Klonowej. – Już kilka razy w ciągu
ostatniego roku wjazd ten był wyrównywany, ale nie przez służby
miejskie. Prywatnie załatwiałam tę
sprawę, bo się po prostu nie dało
tamtędy jeździć. Następnym ra-

9

REPORTAŻ
W SKRÓCIE

Chodnik w rozsypce

Nie minęło kilka tygodni, a chodnik na skrzyżowaniu ulic POW i Piaskowej znów został doszczętnie zniszczony przez ciężkie samochody

dojeżdżające do zlokalizowanej tam firmy brukarskiej. Czekamy na naprawę. Miejmy nadzieję, że nowy asfalt wytrzyma dłużej taką próbę ciężkości.

Oznakowanie na POW
zem, kiedy trzeba będzie poprawić
wjazd, poproszę o wystawienie faktury na gminę Nasielsk – mówi jedna z mieszkanek Klonowej.
Sprawa zapomnianej drogi została również poruszona na ostatniej
sesji Rady Miejskiej. – Zapraszam
Pana, żeby Pan swoim autem zjechał z ulicy Kościuszki na Klonową.
Prosimy o jej budowę już od dawna. Mieszkamy tam od 40 lat. Kazano nam we własnym zakresie robić
nawierzchnię. Najpierw nie było
kanalizacji, potem gazu czy telefonu, teraz wszystko jest. Już była
w planach, brakowało niewiele. Ile
będziemy na nią czekać?! Tam już
jest tragedia. Burmistrz jest ze wsi, to
drogi robi się na wsi – mówiła Dorota Buczyńska, która od wielu lat
stara się o poprawę stanu swojej uli-

cy. Swojego rozgoryczenia nie krył
także Jerzy Więcławski: – Rozdzieliście pieniądze na drogi swoim żołnierzykom i tam jest zrobione, a dla
nas nie ma. U burmistrza jest asfalt,
na Wągrodnie jest. Jak to może być?
Pan Duchnowski był radnym 19 lat
i nic nie zrobił, a tu radni są rok i już
mają asfalty na drogach. Na wsiach
kilometry dróg, a w mieście Wiśniowa i kawałek Sportowej.
Kiedy mieszkańcy ul. Klonowej doczekają asfaltu? Nie wiadomo. Od
bardzo dawna władze Nasielska starają się omijać ten temat, tłumacząc
ciągłym brakiem pieniędzy. Sprawa jednak nie zniknie. Mieszkańcy wystarczająco długo czekają na
poprawę stanu drogi do swoich posesji i zapowiadają, że będą walczyć
o remont drogi różnymi sposobami. Tymczasem zapraszają władze
lokalne w ten rejon, aby na własnej
skórze przekonali się o niedogodnościach, z jakimi muszą codziennie
się borykać: – Zapraszamy serdecznie szanownych Radnych i Burmistrza na ul. Klonową. Przyjeżdżajcie
swoimi samochodami i spacerujcie
po naszej ulicy. Najlepiej codziennie. Gwarantujemy niezapomniane
wrażenia.
K.

Na odnowionym odcinku ulicy POW, od ulicy Wyszyńskiego do Granicznej (dawne skrzyżowanie z kolejką wąskotorową), pojawiło się oznakowanie poziome. Na całym odcinku na środku została wymalowana

linia przerywana. Przy skrzyżowaniach z ulicami Podmiejską i Piaskową
namalowano także przejścia dla pieszych oraz linię przystankową.
Czy na odnowionej POW kierowcy będą przestrzegać zasad ruchu drogowego i nie przekraczać dozwolonej prędkości? Przypominamy, że powinniśmy tu jeździć z prędkością 50 km/h.

Dziura raz jeszcze
W poprzednim numerze ŻN pisaliśmy
o ziejącej czarną dziurą po betonowej
pł ycie studzience telekomunikacyjnej, która znajduje się na terenie zielonym przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej,
Cmentarnej i Płońskiej. Jest ona „niby”
zabezpieczona kawałkiem betonu, ale
nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Niestety, nikt się tym nie przejął,
więc przypominamy o sprawie. A może
jeśli studzienka jest „bezpańska” i najlepiej byłoby ją zasypać?

Z MIASTA

„Podwórko Nivea” gotowe, ale…

W czwartek, 19 listopada br., odbył się odbiór techniczny placu zabaw – „Podwórko Nivea”. Nie oznacza to niestety, że
dzieci szybko będą mogły korzystać z tego miejsca.
– Wybudowanie „Podwórka Nivea” stanowiło wygraną w konkursie zorganizowanym przez „Nivea”. Inwestorem był
operator konkursu, który bezpłatnie przekazał inwestycję gminie Nasielsk. Gmina poniosła jedynie koszty związane
z przystosowaniem terenu, adaptacją zieleni. Koszty wyniosły 22 tys. zł. brutto – mówi Krzysztof Miller, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru w Urzędzie Miejskim.
Nasielski ZGKiM zakończył prace związane
z zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Wszystkie zainstalowane dotąd na miejscu
urządzenia zostaną zabezpieczone na wypadek zimowych mrozów. Przed udostępnieniem
„Podwórka Nivea” zostaną ustawione ławki, kosze, stojak na rowery, będą też nasadzenia zieleni na terenie otaczającym plac zabaw.
A kiedy ma nastąpić samo otwarcie? Nikt nie
podaje dokładnej daty, orientacyjnie ustalono
tylko, że ma to nastąpić wiosną. Wtedy też zostanie zorganizowany piknik rodzinny celebrujący to wydarzenie.
Cieszymy się z powodu wygrania przez nasze miasto konkursu organizowanego przez firmę „Nivea” i wybudowania
placu zabaw dla dzieci. Czy jednak jeden taki plac zabaw wystarczy dla wszystkich nasielskich dzieci? Może warto
pomyśleć o kolejnej tego typu inwestycji w naszym mieście?
(pi)
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ROZMAITOŚCI

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Stypendia dla najlepszych
W środę, 18 listopada br., uczennice Zespo ł u Szkó ł Zawodow ych w Nasielsku – Angelika
Bryska, reprezentująca Liceum
Ogólnokształcące, oraz Monika Ostrzeniewska z Technikum
Ekonomicznego – wzięły udział
w ważnej dla świata nauki uroczystości, w rozdaniu aktów przyznanych Stypendiów Prezesa Rady
Ministrów. Tego roku najlepsi
uczniowie poszczególnych typów
szkół wraz z opiekunami zgromadzili się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie,
by z rąk Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, Doroty Sokołowskiej, oraz
Mieczysławy Nowotniak, Zastępcy
Dyrektora Biura Edukacji Urzędu
m. st. Warszawy, odebrać te ważne
wyróżnienia.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń szkoły
ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen, lub
uczeń wykazujący szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej
dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Całą uroczystość uświetnił występ uczniów XXI Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego im.
Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Wsz yscy zgromadzeni podziwiali talent y wokalne
i umiejętności muzyczne tych
młodych uzdolnionych artystów.
Po krótkim programie słowno-muzycznym głos zabrała Dorota
Sokołowska, Mazowiecki Kurator

Oświaty. Słowa, które skierowała do młodzieży, „chluby i nadziei ” prz yszł ych
p okoleń, zawiera ł y mądre, uniwersalne przesłanie.
Warto nadmienić, że wypowiedź ta wyróżniała się
spontanicznością i zrobiła
duże wrażenie na zgromadzonych.
Kurator podkreśliła ogromną war toś ć nauk i i wi e dzy, jaką możemy nabyć
w szkole, lecz dodała, że nie
należy pomijać bardzo ważnych umiejętności, takich
jak: kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność
współpracy w zespole, które są równie istotne w dzisiejszym środowisku pracy
i nauki. Zwróciła również uwagę
na to, by nie być „byle jakimi”
i aby starać się solidnie i wytrwale
dążyć do wyznaczonych celów.
W swojej wypowiedzi Kurator
sięgnęła do korzeni wczesnego chrześcijaństwa i wspomniała
o ósmym grzechu głównym, który istniał niegdyś w świadomości
ludzi – mianowicie był to smutek.
Smutek prowadził do alienacji,
frustracji, postawy pesymizmu,
a to w konsekwencji wywoływało
depresje. Dlatego trzeba pamiętać
o nabywaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i nie zapominać jednocześnie o dobrych
relacjach z rówieśnikami, zabawie
i radości. Jeśli więc osiągniemy
pogodę ducha i spokój, będzie
nam łatwiej znaleźć rozwiązanie
w każdej sytuacji życiowej, nawet
tej najtrudniejszej.

Te wszystkie mądre słowa zostały
przekazane młodzieży ze szczerym
uśmiechem i radością. Na uznanie
zasługuje fakt, że Kurator poświęciła każdemu z wyróżnionych kilka
chwil na osobistą rozmowę na temat dalszych planów na przyszłość,
kierunków kształcenia, zainteresowań oraz pasji. To wyjątkowe i ważne wydarzenie przebiegało w miłej
i pogodnej atmosferze, w świetle
fleszy i przy radosnych aplauzach.
Jesteśmy dumni, że uczennice naszej szkoły zdobyły tak ważne wyróżnienie. Niewątpliwie stanowi ono
zwieńczenie ich dotychczasowej
pracy i trudu, jakie włożyły w edukację; jest też bodźcem do dalszego
rozwoju. Dzięki nagrodzie finansowej uczennice będą mogły rozwijać
swoje zainteresowania, pasje i zgłębiać tajniki wiedzy. Gratulujemy!
Anna Łączyńska

Zielona Flaga dla Zespołu Szkół nr 3
w Cieksynie
9. P ielęg nacja
kwietnej łąki przyszkolnej.
1 0 . W yko n a n i e
ścieżki zmysłów.
1 0 Ko n k u r s n a
szkolny plakat –
„ P ięk no i urok i
krajobrazu jesiennego”.
11. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV- VI i gimnazjum –„Zimowy krajobraz”.
12. Plac zabaw i teren dookoła szkoły
z iglakami.
„Transport” – w ramach którego odbyły się poniższe działania:
1. Szkolny Dzień Rowerowy.
2. Zajęcia ruchowe i taneczne na
przerwach.
3. Bieg lokalny dla dzieci i dorosłych.
4. Tor rowerowy.
5. Wycieczka rowerowa.
6. Przygotowanie boiska do gry
w bulle.
7. Przygotowanie boiska do gry
w KUBB-a.

NASIELSKI UNIWERSYTET OBYWATELSKI

Obywatelskie
działania
W sobotę, dnia 21 listopada 2015 r. w ramach Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My
w związku z realizacją zadania ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór” pod hasłem „Dostępni radni” w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci pod
hasłem „Czy dziecko to obywatel?”, poprowadzone przez mgr Katarzynę
Strzelecką (absolwentkę pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna), oraz spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla dorosłych dotyczące komunikacji społecznej w gminie Nasielsk moderowane przez
Elżbietę Wróblewską.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

W roku szkolnym 2014/2015 otrzymaliśmy ponownie prestiżowy
certyfikat ekologiczny: Międzynarodową Zieloną Flagę, potwierdzający najwyższą jakość działań naszej
placówki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten nadawany
jest szkołom na całym świecie w ramach realizowanego Programu Eco
-Schools.
Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do Programu Szkoły dla Ekorozwoju, realizując dwa
długoterminowe zadania:
„Zielone tereny przyszkolne”, w ramach którego odbyły się następujące działania:
1. Stworzenie przyszkolnej ścieżki
ekologicznej.
2. Utworzenie „Zielonej klasy”.
3. Wykonanie tablicy dydaktycznej
z drewna.
4. Cykl lekcje terenowych –„W dziką
stronę”.5. Spotkanie z leśniczym.
6. Konkurs na ekologiczną choinkę.
7. Zrobienie domków zapylaczy dla
owadów.
8. Uzupełnienie ogródka ziołowego.

Życie Nasielska nr 25 (437); 4–17 grudnia 2015

Grupa dzieci liczyła 17 uczniów w wieku 7–13 lat, dorosłych zaś było
11 osób, w tym 2 radnych (przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki oraz radny Dariusz Kordowski), 2 nauczycieli czynnych,
1 nauczycielka emerytowana oraz 1 dziadek i 5 rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. W dyskusji trwającej 2,5 godziny dorośli mieszkańcy
skupili się głównie na informacjach związanych z dotychczasową pracą
Rady Działalności Pożytku Publicznego powołaną w gminie Nasielsk
od sierpnia br. oraz zapoznali się z projektem Petycji do Rady Miejskiej
w Nasielsku o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie modelu

efektywnej komunikacji w gminie Nasielsk, a także go zaopiniowali.
Obecni radni zadeklarowali współpracę w zakresie wprowadzania, rozwinięcia i uzupełnienia metod informowania mieszkańców o działaniach
gminy, wykorzystując różne kanały przepływu informacji, w tym w szczególności stronę internetową (zakładka o samorządowcach i publikacje
zakresu ich obowiązków wraz z podaniem terminów dyżurów i kontaktowego adresu elektronicznego). Ustalono, że podczas najbliższego poniedziałkowego dyżuru przewodniczący przyjmie koordynatorkę w sprawie
omówienia ustaleń związanych z petycją. Rozmawiano również o tym, na
jakim etapie jest projekt uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.
Następne spotkanie z cyklu Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego
odbędzie się 19 grudnia, a kolejne 23 stycznia 2016 r.
(e.w.)

8. Przygotowanie miejsca do gry
w klasy.
9. Gry zespołowe z rodzicami - sposób na spędzanie czasu wolnego
w domu z rodzicami.
10. Nauka i doskonalenie jazdy na rowerze.
11. Spotkanie z policjantem.
12. Dyskoteka ekologiczna.
To prestiżowe osiągnięcie nie byłby możliwe bez wsparcia ze strony
Dyrekcji Szkoły, wielu nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów
i ich rodziców. Wszystkim serdecznie
dziękujemy i liczymy na współpracę
w przyszłości.
Kinga Majchrzak
Małgorzata Parzonka

Zbieramy podpisy
pod petycją o lepszą
komunikację!
Stowarzyszenie Europa i My zbiera podpisy pod petycją dotyczącą poprawy komunikacji między radnymi, urzędem a mieszkańcami w gminie
Nasielsk. Stowarzyszenie zabiega między innymi o wprowadzenie internetowego systemu kontaktu.
Stowarzyszenie Europa i My, realizując w gminie Nasielsk (woj. mazowieckie) zadanie „Dostępni radni”, 21 listopada przekonsultowało, 23 listopada
przekazało do Biura Rady Miejskiej, a 25 listopada opublikowało w internecie PETYCJĘ o podjecie działań mających na celu wprowadzenie modelu
efektywnej komunikacji w gminie Nasielsk.
Każdy dorosły mieszkaniec gminy Nasielsk może ją podpisać. Petycja
znajduje się poniżej, a także na stronie www.nasielsk.pl w zakładce „Masz
Głos, Masz Wybór”.
Czy padnie rekordowa liczba podpisów? POSTARAJMY SIĘ!

4–17 grudnia 2015; Życie Nasielska nr 25 (437)

Nasielskie Towarzystwo Kultury
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Wyniki naszej ankiety
We wrześniu Nasielskie Towarzystwo
Kultury zwróciło się do mieszkańców Nasielska z prośbą o odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących
skweru przy ul. T. Kościuszki i znajdującego się na nim pomnika. Chcieliśmy dowiedzieć się czego brakuje
mieszkańcom Nasielska w tym miejscu, aby wspólnie z nimi wypracować
pomysł na przyjazną przestrzeń publiczną w naszym mieście. Badanie
realizowaliśmy w ramach naszego
uczestnictwa w zadaniu Przestrzeń
dla ludzi w ogólnopolskiej akcji Masz
Głos, Masz Wybór. W internetowej
ankiecie wzięło udział ponad 100
mieszkańców Nasielska. Ankietowani odpowiadali na 10 pytań. Link do
ankiety znajdował się na stronie internetowej urzędu miasta. Można było ją
wypełnić w dniach od 9 września do
4 października.
A oto pytania na które odpowiadali
nasi ankietowani:
1. Czy korzysta Pani/ Pan ze skweru
przy ul. T. Kościuszki?
Na pytanie 59 osób (59,6%) odpowiedziało że tak, a 40 (40,4%) ankietowanych odpowiedziało że nie.
2. W jaki sposób korzysta Pani/
Pana ze skweru przy ul. T. Kościuszki? Proszę wskazać wszystkie prawdziwe odpowiedzi.
Na to pytanie ankietowani odpowiadali następująco: Przechodzę
tamtędy do pracy/szkoły/sklepu
itp. 39 osób (62,9%); spaceruję – 18
osób (29%); chodzę do Nasielskiego Ośrodka Kultury (kina) – 10 osób
(16,1%); odpoczywam siedząc na ławce/ przy fontannie – 18 osób (29%);
jest to mój częsty punkt spotkań ze
znajomymi – 5 osób (8,1%); inne
– 5 osób.
3 . Czego Pani / Pana zdaniem brakuje na skwerze przy
ul. T. Kościuszki, żeby mógł być
atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców naszego
miasta? Proszę wskazać trzy najważ-

niejsze Pani/Pana zdaniem kwestie.
Mieszkańcom najbardziej w tym
miejscu brakuje odpowiedniego
oświetlenia – 62 osób, na drugim
miejscu – dobrej nawierzchni spacerowej – 61 osób, na trzecim zaś
– kwiatów i kwietników – 51 osób.
Jeden z ankietowanych zauważył,
że: „ W latach 70 – 80 tych na skwerze były kwiaty i trudno było znaleźć
wolną ławkę gdyż był oblegany. Było
to miejsce spotkań mieszkańców.
Wracam do tych czasów z sentymentem i myślę, że nie tylko ja.” Dalej uplasowały się inne propozycje:
miejsc do siedzenia – 50 osób; lokalnych inicjatyw, np. kameralnych
koncertów, warsztatów w plenerze
itp. – 43 osoby; toalety publicznej
w pobliżu 35 osób; koszy na śmieci – 32 osoby; elementów małej architektury ozdobnej, np. rzeźb – 28
osób; inne – 15 osób.
4. Jakie powinno być Pani/ Pana
zdaniem przeznaczenie skweru
przy ul. T. Kościuszki? Dla 45 ankietowanych przeznaczenie skweru
powinno być głównie rekreacyjne –
miejsce odpoczynku dla mieszkańców. Na drugim miejscu jako miejsce
głównie kulturalne – miejsce działań
kulturalnych (koncertów, warsztatów,
działań Nasielskiego Ośrodka Kultury) – 21 osób. Dla 13 mieszkańców
głównie historyczne – miejsce pamięci wydarzeń historycznych związanych z lokalną i narodową historią.
Odpowiedzi, że miejsce powinno łączyć te wszystkie elementy udzieliło
52 osoby.
5. Czy wie Pani/ Pan jakiemu wydarzeniu z historii miasta poświęcony został pomnik znajdujący się
przy skwerze przy ul. T. Kościuszki?
Na to pytanie twierdząco odpowiedziało tylko 11 ankietowanych. Natomiast 44 osoby odpowiedziały, że
nie wiedzą jakiemu wydarzeniu poświęcony został ten pomnik.
6. Proszę podać jakiemu wydarzeniu z historii miasta poświęco-

ny został pomnik znajdujący się
przy skwerze przy ul. T. Kościuszki. Najczęściej powtarzające się odpowiedzi na to pytanie: upamiętnia
obrońców ojczyzny z wojny 1920
roku; bitwy nad Wkrą; wzniesiono
go ku czci poległych i pomordowanych w 1958 roku; upamiętnia osoby, które zginęły w czasie II wojny
światowej; chyba II wojna światowa,
bo w latach 80 – tych obchodzone tam były uroczystości; nie wiem,
gdyż otoczenie nie zachęca, aby
dojść i zainteresować się czemu jest
poświęcony pomnik. Skwer ten poświęcony jest Bohaterom wojny
1920 roku. W tej chwili o tym fakcie
nie informuje żadna tabliczka. Zapewne stąd pojawiły się rozbieżności
wśród odpowiedzi ankietowanych.
7. Czy Pani/ Panu podoba się obecny wygląd otoczenia wokół pomnika? Na to pytanie zdecydowana
większość odpowiedziała że nie – 53
osoby (52,5%), tak – 7 osób (6,9%), nie
wiem – 17 osób (16,8%).
8. Jeżeli nie, to co Pani/ Pan zmieniłaby/ łby, gdyby miała/ miałby
taką możliwość? Większość ankietowanych stwierdziła, że miejsce to jest
zaniedbane i należy je odnowić.
Oto niektóre z pomysłów ankietowanych osób: 1. W parku powinny
być zabawki dla dzieci lub piaskownica. Należy zadbać o trawniki, drzewa
i krzewy. Usunąć osoby spożywające alkohol i wszystkie śmieci. Tak,
aby skwer był przyjazny dla rodzin
z dziećmi. Docelowo w niedziele
mogłyby tam stanąć budki z lodami/
goframi. Proszę zajrzeć do miejscowości Sochaczew – przy kościele, w centrum miasta jest podobny
skwer. Kiedyś wyglądał tak jak nasz –
teraz jest cudowny i przyciąga mnóstwo osób. 2. Jest zbyt mała ilość
ławek, a te co są – są brudne za sprawą ptaków. 3. Nawierzchnię, oświetlenie, roślinność, elementy małej
architektury. Ponadto zmianę położenia pomnika, tzn. przesunięcie go

„Miejsce Pamięci Narodowej w oczach dzieci”
– wyniki konkursu
W dniu 10 listopada w czasie gminnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości oraz 629. rocznicy nadania
praw miejskich dla Nasielska, zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym pt. „Miejsce Pamięci Narodowej w oczach dzieci”. Organizatorami tego konkursu byli: Nasielskie Towarzystwo Kultury i Nasielski Ośrodek
Kultury. W konkursie wzięły udział trzy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.
I miejsce – Filip Margiel z kl. IV b – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
II miejsce – Aleksandra Łątkowska z kl. V e – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
III miejsce – zajęli: Natalia Polańska z kl. V e – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego i Bartłomiej Kraśniewicz z kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach. Natomiast wyróżnienie otrzymał – Bartłomiej
Traczyk z kl. IV b – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego.
Część z wyróżnionych prac prezentujemy w bieżącym numerze Notatnika.

w bardziej reprezentacyjne
miejsce, widoczne już na
samym wejściu na skwer.
4. Dodanie tablicy informującej o pomniku i historii miasta, poprawa estetyki,
więcej nasadzeń roślin wieloletnich. 5. Wymieniłabym
kostkę i odświeżyła bym
pomnik. 6. Nowe alejki,
więcej krzewów i kwiatów,
więcej miejsc do siedzenia.
7. Ładna, estetyczna płyta – miejsce do składania
wieńców i ładnie wkomponowana w przestrzeń parku. Więcej zieleni. Kiedyś
były róże, które dodawały
uroku zarówno w jednym,
jak i drugim parku. Parki powinny być
częściej sprzątane, gdyż ptaki, które przylatują do parku zanieczyszczają go. Parkiem w rynku nie da się
przejść, gdyż przykry zapach i zabrudzone ławki uniemożliwiają miły
spacer. 8. Postarałabym się zlikwidować „kiosk”, który stoi pomiędzy
kinem a parkiem. Jakoś starałabym
się połączyć budynek kina ze skwerem. 9. Nawierzchnię alejek, wymiana ażurowych płyt betonowych, ale
na takie pasujące do fontanny, nowe
nasadzenia, podświetlenie pomnika. 10. Nadałabym świeżości temu
miejscu (zasadzenie np. nowych roślin, oświetlenie nocne pomnika itp.).
11. Oświetlenie, nawierzchnie, pomnik mógłby być bardziej okazalszy, przykuwający wzrok. Trzeba oto
zadbać, odnowić i przepędzić osoby
spożywające w tym miejscu alkohol
i ludzi z psami, założyć monitoring.
12. Udostępniłbym w tym miejscu
toalety. 13. Po jednej stronie pomnika zagospodarowałabym fontannę np. na taką jaka znajduje się przy
sądzie w Pułtusku, by dzieci miały,
gdzie spędzać czas podczas upalnego lata wraz z rodzicami. Po drugiej
stronie, jasny i przejrzysty park, gdzie
można odpocząć przy pomniku hi-

storycznym np. Park Saski w Warszawie. (Żeby tylko nie był taki brudny
i śmierdzący, zanieczyszczony przez
ptaki, jak nasz drugi park imienia
Jana Pawła II). 14. Likwidacja chodnika w ciągu drogi 571 i tylko chodnik
wzdłuż skweru. Parking wzdłuż ulicy
po stronie przeciwnej. Absolutnie nie
należy wycinać starodrzewia w parku.
Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej
z kostki, reszta żwir. Dodać atrakcyjne
elementy małej architektury. Należy
wyremontować pomnik i fontannę.
Nowe ławki, kosze na śmieci. Nowe
krzewy, kwietniki. Ładne oświetlenie. 15. Skwer jest miejscem wyprowadzania psów na spacer. Nie ma
osłon (np. małych drzewek) od strony drogi, co powoduje, że jest miejscem bardzo głośnym. Stan ławek
nie zachęca do odpoczynku. Fontanna ma nieatrakcyjny wygląd i jest
często miejscem wyrzucania śmieci.
W godzinach wieczornych skwer nie
należy do przyjemnych i bezpiecznych miejsc.
9. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan
uczestniczyć w dalszych ustaleniach
nad zagospodarowaniem skweru
przy ul. T. Kościuszki? Twierdząco na
to pytanie odpowiedziały 23 osoby.
Natomiast 17 osób nie wyraziło chęciąg dalszy na str. 12

Od redakcji
Od stycznia 2016 roku rozpoczniemy cykl artykułów prezentujących
najdawniejsze dzieje Nasielska. W ten sposób chcemy wpisać się w rok
obchodów millenium Nasielska, który rozpoczął się 10 listopada b.r. wykładem dr Mariusza Błońskiego pt. „Nasielsk we wczesnym średniowieczu”. Dr M. Błoński jest pracownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk i przez kilka sezonów prowadził badania archeologiczne na nasielskim grodzisku. Rok obchodów millenium Nasielska
zakończy się 11 listopada 2016 roku. W tym okresie będą przeprowadzone
w szkołach konkursy przybliżające historię miasta, jak i promujące współczesne osiągnięcia Nasielska.
Uzupełnieniem tych jubileuszowych obchodów jest również wystawa
w bibliotece miejskiej pt. „Średniowieczny Nasielsk”.
Redakcja NTK
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część V
1 grudnia 1915 roku
Rozpoczął się już piąty miesiąc, jak
jestem zabrany na wojnę. Nie przypuszczałem nigdy, że w przeciągu
tak długiego czasu będę z dala
od pozycji. Wszak wielu żołnierzy
z naszego batalionu wysłano na
pozycje i poginęli jak muchy. Widocznie los mi dotychczas sprzyja. Nie wiem, jak dalej będzie ze
mną. Może bym miał jeszcze lepiej,
gdybym był wczoraj na powierce,
ponieważ wybierali z roty introligatorów. Zapisało się kilku żołnierzy
i zaraz odesłano oprawiać książki
w kancelarii batalionowej. Ja zgłosiłem się dziś, ale już za późno, bo
nabrali wielu, ilu było potrzeba.
Mimo tego podporszczyk zanotował mnie dla pamięci. (…)

4 grudnia

Po wczorajszym bardzo silnym
wietrze i mrozie, dziś nastąpiła raptownie odwilż. Mamy odjechać już
na pewno w tych dniach do Briańska. Przeżyliśmy w Nowym Siole
przeszło dwa miesiące. Jest to dosyć długi przeciąg czasu jaki żeśmy
się zatrzymali na dłużej w jednym
miejscu. Ponieważ żołnierzy nigdy
nie trzymają dłużej w jednym miejscu. Ganiają ich z miejsca na miejsce, jak baranów w stepie. I dlatego
nazywa się nasz batalion marszowym – zapasowym. Nie mam pojęcia, jak nam będzie na nowym
miejscu. Lepiej czy gorzej? A może
nas wyślą na pozycje? Bóg to raczy
wiedzieć. (…)

8 grudnia

Już od kilku tygodni dostajemy
chleb jęczmienny zamiast żytniego. Chleb ten jest gorzki. W smaku
przypomina zwietrzałe piwo, a gdy
jest starszy, to wprost nie można
go jeść. Życie dostajemy coraz
gorsze i gorsze. Jadamy obiady
prawie z [fragment nieczytelny].
Rano i wieczorem opiwszy się herbaty, człowiek żyje, aby z głodu nie
padł. (…)

10 grudnia

Trafia mi się nowy wakans. Zapisanie się do komendy policyjnej. Pomimo tego, że policyjna
komanda na wojnę nie idzie, nie
mam chęci łączyć się z nią, gdyż
to czuć szpiclostwem, a po wtóre, po wojnie mogą odbywać się
zaburzenia rewolucyjne, gdzie
policja będzie wystawiona na
wszelkie szykany i niebezpieczeństwa. (…)

16 grudnia

Okazuje się, że jeszcze tak wcześnie nie wyjeżdżamy ze starego
miejsca, ponieważ w Briańsku
„ziemlanki” są bardzo niezdrowe
dla żołnierzy, których już wielu
umarło z powodu zimna i wilgoci. Pomimo tego, że dziś już głośno mówią o zawarciu pokoju,
Rosja w dalszym ciągu mobilizuje się i zbroi. W prasie rosyjskiej

nie ma ani jednej wzmianki o pokoju. Są tylko przedruki z zagranicznych gazet, że przeciwnicy
koalicji chcą pokoju. We wczorajszym telegramie była wzmianka, że Franciszek Józef obawia
się o swoje cesarstwo. Dowodzi się jakoby chciał on zawrzeć
oddzielny pokój, póki żyje, ponieważ jest bardzo stary i może
w czasie wojny umrzeć, a po jego
śmieci cesarstwo może się rozsypać w drobne części. W Berlinie
coraz częściej ukazują się manifestacje antywojenne. Naród
wyczerpał się do ostateczności, pragnie pokoju. Gdyby teraz
na którymkolwiek froncie pobili porządnie Niemców, to by na
pewno w ich kraju wybuchła rewolucja. (…)
W obecnych czasach, gdy walka toczy się na śmierć i życie,
możemy być jeszcze świadkami
wielkich katastrof i nieprzewidzianych konfliktów, rewolucji, rzezi,
pogromów i bandytyzmu, bez
którego na pewno nie obędzie się
po wojnie. W najbliższych dniach
spodziewać się należy ważniejszych nowin.

17 grudnia

Dziś nastąpił dla nas ważny dzień,
bo zdecydowano z nas starych
rotników sformułować rotę karaulną [kompania wartownicza],
a zatem na pozycję tymczasem
nie pojedziemy – będziemy zajmować [fragment nieczytelny].
Wszystkich nas naliczono stu
czterech ludzi. (…) Nasi starzy
gospodarze i gospodynie żałują,
że od nich mamy już wyjechać.
Przyzwyczailiśmy się do nich,
a oni do nas. Młodzi żołnierze źle
zachowują się w ich chatach, wobec czego niechętnie ich przyjmują do swoich chat. My starzy
żołnierze już poniekąd zżyliśmy
się z ich brudami i zwyczajami.
Też nam szkoda od nich odchodzić. Nie wiemy, jak nam będzie
na nowym miejscu. W każdym
razie nie gorzej niż na starym, tak
przynajmniej przypuszczam. Na
odchodnym narysowałem sobie
kuźnię z gołębiami. Ona pozostanie mi na długo w mojej pamięci. (…)

rotnego, który nie jest taki zły, jak
jego fizjonomia.

25 grudnia

Dziś pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia w Polsce. U nas w rocie dzień ten nie różni się niczym
od innych. Na samą myśl, że się
dawniej tak uroczyście obchodziło
te dni, dziś smutno i przykro przeżywać to na obczyźnie.

26 grudnia

Dziś byłem wysłany do Tuły za
sprawunkami dla naszego rotnego.
W Tule sprawiłem się prędko tak,
że miałem jeszcze czasu wolnego.
Korzystając z niego, zaszedłem do
polskiego kościoła na nabożeństwo.
Byłem na sumie i na nauce. Kościółek nieduży, ładnie zbudowany
i schludnie utrzymany, robi na widzu
miłe wrażenie. W kościele pełno było
ludzi różnych stanów, tj. miejscowi
Polacy, uciekinierzy z Polski, sołdaci

Dziś ostatni dzień starego roku. Nie
żałujmy go, bo on nam przyniósł
wiele złego. Rok 1915 zapisze się
w naszej historii smutnymi zgłoskami. Przede wszystkim naród nasz
poniósł straszliwe klęski z powodu wojny europejskiej. Cała Polska
rozorana wzdłuż i wszerz. Polska
ten rozległy katolicki kraj wskutek najstraszniejszej wojny przechodził i przechodzi niewymowne
cierpienia i jest w swej większej
części zniszczony doszczętnie
i pogrążony w nędzę taką okropną, że podobnej świat bodaj jeszcze nie widział. Miliony bowiem

dokończenie ze str. 11

ci wzięcia udziału w dalszych
ustaleniach. Jeszcze nie wiem
odpowiedziało 38 osób. 10. Jeżeli chce Pani/ Pan włączyć się
w prace nad koncepcją zagospodarowania skweru przy ul. T.
Kościuszki i /lub być na bieżąco informowana/ y o postępie
prac prosimy o pozostawienie kontaktu do siebie. Informowanych o dalszych pracach
związanych z zagospodarowaniem tego miejsca chce być –
6 mieszkańców miasta. Wśród
osób; od 56 – 65 lat
były 3 osoby; powyżej 65 lat – nie było
żadnego ankietowanego.
Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy
potrzebują dla siebie
miejsca w przestrzeni miejskiej. Skwer
przy ul. T. Kościuszki
powinien łączyć trzy
funkcje: rekreacyjną,
kulturalną i historyczną. Mieszkańcy pamiętają, że w latach
70 i 80 – tych przy
pomniku odbywały
się patriotyczne uroczystości. W tamtych
czasach park był zadbany i był jednym
osób, które wzięły udział w ankiecie więcej było kobiet niż mężczyzn.
Jeżeli chodzi o wiek ankietowanych
to przedstawiał się on następująco:
w przedziale 15 – 19 lat było 6 osób;
od 20 – 25 lat było 15 osób; od 26 –
35 lat były 22 osoby; od 36 – 45 lat
były 22 osoby; od 46 – 55 lat było 9
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31 grudnia

wojsk walczyło i walczy przeciw
sobie na naszej ziemi, a okrutne
konieczności wojny są przyczyną
klęsk niesłychanych. Legło w gruzach kilkaset miast i kilka tysięcy wsi i około tysiąca kościołów.
Nie dość, że na ogromnych przestrzeniach wyczerpały się zupełnie zapasy żywności, to nadmiar
nieszczęścia Polacy zmuszeni są
walczyć w trzech wrogich sobie
armiach i często brat – brata, syn
– ojca, krewny – krewnego, przyjaciel – przyjaciela mimo woli pozbawia życia. (…)
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych
nabyciem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” oraz
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej
w Nasielsku.

Wyniki naszej ankiety

24 grudnia

Dziś mamy Wigilię Bożego Narodzenia. O, jak nam tu smutno na
obczyźnie między obcymi i nieznajomymi ludźmi. Przenosimy
się myślą w swe rodzinne strony
i do swych ukochanych, o których nie wiemy, czy żyją i gdzie
się obracają.
Zebraliśmy się w pięciu Polaków
dobrze między sobą żyjących, tj.
samej śmietanki, urządziliśmy sobie skromniutką Wigilię z opłatkiem. Zaznaczyć tu trzeba, że
w naszej rocie mamy polską administrację z wyjątkiem naszego

polscy, a nawet Austriacy – żołnierze
polscy. Wszystko to zanosiło modły
do Boga o lepszą przyszłość naszego narodu. Po nabożeństwie, przy
kościele zauważyłem dwóch znajomych z naszej gminy. (…)

Adres Redakcji:
ul. Piłsudskiego 6;
05–190 Nasielsk;
email: ntk1995@wp.pl

z ulubionych miejsce spacerów nasielszczan.
Ankietowani zwrócili także uwagę
na zły stan parku imienia Jana Pawła II, który powinien być wizytówką
miasta, a jest niestety odwrotnie. Także i temu miejscu należy się większe
zainteresowanie naszych władz. Wiemy, że są czynione w tym celu pewne kroki. Jednak mieszkańcy oczekują
szybszych rozwiązań i konkretnych
działań, które pozwolą na to, aby park
w centrum miasta i skwer przy ul. T.
Kościuszki wyglądały estetycznie, zachęcały do odpoczynku, spacerów
i spotkań. Żeby były również miejscem aktywnego wypoczynku.
W chwili obecnej parki swym widokiem zniechęcają i odstraszają mieszkańców, którzy chcieliby spędzić
w miłej atmosferze i w ładnym otoczeniu swój wolny czas.
Zarząd NTK
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
2–6 grudnia godz. 15.00 i 17.00

9–13 grudnia godz. 15.00 i 17.00

Dobry dinozaur (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA

Młody dinozaur zaprzyjaźnia się z chłopcem,
który pomaga mu wrócić do domu.
2–6 grudnia godz. 19.00

Listy do M. 2

Komedia romantyczna; Polska

Kontynuacja przeboju z 2011 roku. Reżyseruje
Maciej Dejczer. Opowiada o bohaterach, którzy
w jeden, wyjątkowy dzień w roku odkryją siłę
miłości, nadziei i przebaczenia. W obsadzie m.in.
Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk oraz Małgorzata Kożuchowska.
9–13 grudnia godz. 19.00

Spectre

Akcja, przygodowy, kryminał; Czas: 2 godz. 28 min

James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji SPECTRE. Kluczem
do tego jest tajemnicza obrączka.
16–20 grudnia godz. 16.00

Sawa

Animacja; Czas: 1 godz. 35 min

Sawa to 10-letni chłopiec, który, aby obronić
swoją rodzinną wioskę - musi stawić czoła złowrogim magicznym istotom. Wspierany przez
białą wilczycę Angi, przezabawnego stworka
o imieniu Pafik oraz niezwykle czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana, Sawa wyrusza
w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż
przez magiczną krainę. Przyjaciele pomogą dotrzeć chłopcu do tajemniczego Maga, który jako
jedyny posiada moc zdolną zniszczyć zło i uratować wioskę Sawy. Chłopiec nie przypuszcza,
że każdy z jego towarzyszy ma swój powód, aby
spotkać się z Magiem…
16–20 grudnia godz. 18.00

Igrzyska Śmierci:
Kosogłos. Część 2

Dramat, akcja, przygodowy; Czas: 2 godz. 25 min

HOROSKOP

Baran 21.03.–20.04.
Nie masz motywacji do pracy, ponieważ za bardzo angażujesz się w sprawy
innych ludzi. Odpuść nieco i zajmij się
swoim życiem. Zwolnij tempo, zadbaj
o dobre relacje z najbliższymi.
Byk 21.04.–20.05.
Musisz dokończyć zaległe sprawy, projekty lub zostawiony na później problem.
Spróbuj też wyjaśnić wszystkie nieporozumienia z partnerem, zanim kryzys się
pogłębi. Nie poddawaj się marazmowi.
Bliźnięta 21.05.–21.06.
Przed Tobą kolejny miesiąc wytężonej
pracy. Będziesz pilnować interesów firmy i rozwiązywać bieżące problemy. Poradzisz sobie ze wszystkim. Rozpiera Cię
pozytywna energia.
Rak 22.06.–22.07.
W pracy zapowiada się bardzo spokojny
czas. Wszystko idzie według planu, więc
możesz skupić się teraz na swoich pasjach.
Jesteś w dobrej formie fizycznej, ale uważaj na infekcje dróg oddechowych.
Lew 23.07.–23.08.
Nadchodzi czas poważnych zmian w Twoim życiu. Zdecydowałeś się na samodzielny
projekt i na pewno sobie z nim poradzisz.
Odpowiedzialność i pracowitość sprawią, że
odniesiesz sukces.
Panna 24.08.–22.09.
Masz do załatwienia dużo spraw urzędowych. Pilnuj terminów, żeby czegoś nie
przegapić. Zamiast tak bardzo angażować się
w zawodowo, zajmij się domem i dziećmi,
bo ostatnio je zaniedbujesz.

Waga 23.09.–23.10.
Wszystko sprzyja realizacji Twoich marzeń,
więc bierz się do pracy. Masz teraz w sobie
dużo pozytywnej energii. Niestety, czekają
Cię zawirowania w życiu osobistym. Uważaj na kontuzje.
Skorpion 24.10.–22.11.
To, co sobie zaplanujesz, wykonasz bez
trudności i opóźnień. Jesteś ambitny i doskonale zorganizowany, dlatego w sprawach
zawodowych osiągniesz sukces. To zdecydowanie Twój dobry czas.
Strzelec 23.11.–21.12.
Zbliża się koniec roku, a Ty ciągle myślisz
o pieniądzach i karierze. Przystopuj i skup
się na życiu osobistym. Skutki przepracowania i silnego stresu dają już o sobie znać.
Zadbaj o swoje zdrowie.
Koziorożec 22.12.–20.01.
W pracy bez większych emocji, dlatego będziesz się zajmował sprawami innych. Uda Ci
się zrobić w tej kwestii wiele pożytecznych
rzeczy. Masz talent dyplomatyczny, ale nie
działa on na Twojego partnera.
Wodnik 21.01.–19.02.
W pracy dałeś się wciągnąć w rywalizację
z innymi. Albo odpuść, albo działaj bez
skrupułów. Gra idzie o wysoką stawkę.
Nie daj się skusić obietnicom łatwego zarobku. Musisz coś zrobić z bezsennością.
Ryby 20.02.–20.03.
Nerwowa atmosfera w pracy będzie wpływała na Ciebie negatywnie. Ciągle myślisz
o zawodowych problemach. Zapanuj nad
stresem i pomyśl o nadchodzących świętach. W domu spokój.

W ostatniej części „Igrzysk śmierci”, w owładniętym wojną Panem Katniss konfrontuje się
z prezydentem Snowem (Donald Sutherland).
Wraz z grupą mieszkańców Dystryktu 13. oraz
oddanymi przyjaciółmi – między innymi z Gale’em, Finnickiem i Peetą – główna bohaterka
wyrusza na misję, która ma na celu zabójstwo
Snowa. Przywódca Panem jest z kolei opętany
pragnieniem zniszczenia Katniss.
27 grudnia–9 stycznia godz. 16.00

Bella i Sebastian 2

Przygodowy; Czas: 1 godz. 38 min

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej
przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna zaginęła
gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko
Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną
1.400 m, Nasielsk, ul. Krupki, tel. 506
997 717
Sprzedam działkę budowlaną 1500
m2 w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji. Tel. 515 462 377.
Sprzedam działki budowlane
i przemysłowe przy ul. Piłsudskiego
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.
Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam nowe kołdry, poduszki
i pościele – odbiór okolice Nasielska.
Tel. 500 138 105.
Hala do remontu. Nasielsk cena
150 tys. zł. Tel. 514 972 973.
Sprzedam dom jednorodzinny
w Nasielsku, działka 2000m2. Pilnie.
Tel. 723 968 547.
Sprzedam konie zimnokrwiste z bardzo dobrym pochodzeniem. Tel. 512
091 637.
Zatrudnię fryzjerkę z Nasielsku.
Tel. 726 098 068.
Sprzedam działkę budowlaną
1026 m2 ul. Gwiaździsta w Nasielsku.
Tel. 733 636 210.
Sprzedam działkę budowlaną
w Miękoszynku, blisko PKP. Tel. 784
528 758.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy przyjmie do pracy na stanowisko opiekunki.Prosimy o kontakt
pod nr.tel.603-555-624 lub 23 6912-284
Pieniądze od ręki. Zadzwoń. Tel. 600
500 626.
Ziemię rolną wezmę w dzierżawę.
Tel. 797 507 605.
Sprzedam kiszone ziarno kukurydzy,
przyczepę wywrotkę, brony hydrauliczne 6-metrowe. Tel. 507 113 478.
Kulturalna emerytka, dyspozycyjna, odpowiedzialna, z referencjami,
wykształcenie średnie, zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą starszą.
Tel. 605 996 884.
Sprzedam klacz źrebną. Tel. 511 510
195.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 504 560 948.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam albę dla chłopca. Tel. 501
042 419.
Sprzedam MTZ, rozrzutnik, pług 4.
Tel. 510 875 595.
Sprzedam używane opony do ciągnika Ursus C330. Tel. 608 394 281.
Kupię niedrogo mieszkanie 1-pokojowe w Nasielsku lub okolicy.
Tel. 604 094 589.
Animator zabaw urodzinowych dla
dzieci. Tel. 512 779 550.
Odmulanie stawów koparką linową
hydrauliczną. Tel. 505 164 543.
Sprzedam działkę na Pniewskiej
Górce. Tel. 693 861 544.
Usługi dekarskie, wykończeniowe
i ogólnobudowlane.Tel. 607 800 748;
517 099 737; 517 613 054.
Balustrady, bramy, przęsła, budowa
ogrodzeń. Tel. 607 687 306.
Lokal do wynajęcia pod działalność.
Nasielsk, ul. Kilińskiego 18. Tel. 519
346 675.
Sprzedam zestawy komputerowe
firmy Dell, ramy DDR 2, 2 GB. Tel.
517 609 923.
Sprzedam ubrania ciążowe (bluzki,
spodnie, sukienki) rozm. 38 – 40.
Tel. 609440340.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność
w Nasielsku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 20 o powierzchni użytkowej 61,88 m². Cena wywoławcza: 128 600 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 20. W budynku znajdują się
instalacje: wod.-kan, prąd, TV.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21, dnia 18 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 18
grudnia 2015 roku do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.

Nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica, 1
oraz pasjonaci rękodzieła artystycznego
serdecznie zapraszają mieszkańców
miasta i gminy Nasielsk na:

KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY
który odbędzie się w budynku szkoły

12 grudnia 2015 r. (sobota)
w godzinach 10.00–15.00.
ozdobne bombki, wianuszki, stroiki,
drewniane reniferki, kartki, rękodzieło
Na zgłoszenia wystawców czekamy
pod numerami telefonów:
795 569 514 lub 601 333 105.

Sprzedam dom

Nasielsk ul. Cisowa

Stan developerski
cena 245 tys. zł
elektryka, hydraulika, tynki, gaz

Tel. 602-118-742

To miejsce

czeka
na Twoją
reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz
w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na
miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon
w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

Koszykówka
– zawody gimnazjalne
W czwartek, 19 listopada w hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
odbyły się gminne zawo d y w ko s z ykówkę szkół gimnazjalnych
z terenu gminy Nasielsk.
W kategorii dziewcząt
w mistrzostwach wzięły udział trzy drużyny,
w kategorii chłopców
cztery. Wszystkie mecze były bardzo zacięte
i przyniosły wiele emocji. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z PG
1 wygrali wszystkie swoje mecze
i zajęli pierwsze miejsca. Gratulujemy!
W poszczególnych spotkaniach padły następujące wyniki:
Dziewczęta:

Gimnazjum nr 3 Cieksyn – Gimnazjum nr 2
Stare Pieścirogi			
12:3
Gimnazjum nr 3 Cieksyn – Publiczne
Gimnazjum nr 1 Nasielsk		
9:13
Gimnazjum nr 2 Pieścirogi – Publiczne
Gimnazjum nr 1 Nasielsk		
6:30

Kolejność:

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk
					
4 43:15
2. Gimnazjum nr 3 Cieksyn
3 21:16
3. Gimnazjum nr 2 Pieścirogi 2 9:42
Drużyna z PG 1 Nasielsk wystąpiła w składzie:
Kaja Białoszewska (6 pkt),KlaudiaWietecka,
Wiktoria Raźniewska (8 pkt), Oliwia
Walesiak, Julita Sterbicka (28 pkt), Martyna
Falęcka, Natalia Niesiobędzka (2 pkt).

Chłopcy:

Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk –
Gimnazjum nr 2 Pieścirogi		 14:2
Gimnazjum ZSO Nasielsk – Gimnazjum
nr 3 Cieksyn					 2:4
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk –
Gimnazjum ZSO Nasielsk		 21:2
Gimnazjum nr 2 Pieścirogi – Gimnazjum
nr 3 Cieksyn					 10:18
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk –
Gimnazjum nr 3 Cieksyn			 25:2
Gimnazjum ZSO Nasielsk – Gimnazjum
nr 3 Pieścirogi				 23:4

Kolejność

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk
					
6 60:6
2. Gimnazjum nr 3 Cieksyn			
					
5 24:37
3. Gimnazjum ZSO Nasielsk			
					
4 27:29
4. Gimnazjum nr 2 Pieścirogi 3 16:55

Drużyna z PG 1 Nasielsk wystąpiła
w składzie:
Przemysław Drwęcki (32 pkt), Kamil
Filipowicz (20 pkt), Dawid Kuczyński
(2 pkt), Mateusz Rutkowski (6 pkt), Michał
Walkowski (4 pkt), Kamil Łyczkowski (6
pkt), Dawid Prusinowski (4 pkt)

Obie drużyny z nasielskiego Gimnazjum nr 1 reprezentowały gminę
Nasielsk w Mistrzostwach Powiatu Nowodworskiego Szkół Gimnazjalnych,
które odbyły się 26 listopada br.
MK

BRYDŻ

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

Minipiłka koszykowa

W piątek, 20 listopada br.
w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Dębinkach odbył się
turniej minipiłki koszykowej dla
dziewcząt i chłopców z terenu gminy Nasielsk. W turnieju udział wzięli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
oraz gospodarze ze Szkoły
Podstawowej w Dębinkach.
Po przywitaniu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Poniżej
przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria chłopców:
SP Nasielsk II – SP Dębinki
SP Nasielsk II – SP Nasielsk I
SP Nasielsk I – SP Dębinki		

skim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się powiatowe
zawody w minipiłkę koszykowa. Chłopcy z nasielskiej
podstawówki zajęli II miejsce,
natomiast dziewczęta z Dębinek zostały mistrzyniami powiatu.

III miejsce – SP Dębinki

Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk –

SP Dębinki 3:12

Klasyfikacja końcowa
I miejsce
II miejsce

16:2
4:27
14:0

– SP Dębinki
– SP Nasielsk

– SP Nasielsk I
– SP Nasielsk II

26 listopada w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Re-

Po zakończeniu zawodów zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
Zwycięskie zespoły reprezentowały gminę Nasielsk na zawodach
powiatowych w Nowym Dworze
Mazowieckim 24 listopada br.
MK

Wyniki X Brydżowego Memoriału
Tadeusza Czeremużyńskiego, 27.11.2015 r.:

1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 		
7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
8. Robert Truszkowski – Piotr Turek		

Sport w skrócie:
24 listopada w Nowodwor-

Klasyfikacja końcowa
I miejsce
II miejsce

SPORT

kreacji odbyły się powiatowe
zawody w piłkę koszykowa.
Chłopcy z PG 1 Nasielsk zajęli
III miejsce, natomiast dziewczęta z PG 1 Nasielsk miejsce
IV.

78 pkt (61,90%)
74 pkt (58,73%)
72 pkt (57,14%)
71 pkt (56,35%)
58 pkt (46,03%)
53 pkt (42,06%)
51 pkt (40,48%)
47 pkt (37,30%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:

1.
Robert Truszkowski				
121 pkt
2-3. Piotr Kowalski					
117 pkt
Grzegorz Nowiński				
117 pkt
4. Mariusz Figurski					
109 pkt
5.
Waldemar Gnatkowski				
103 pkt
6.
Zbigniew Michalski				
102 pkt
7.
Stanisław Sotowicz				
98 pkt
8. Krzysztof Michnowski				
94 pkt
9.
Marek Olbryś					
89 pkt
10. Paweł Wróblewski					
88 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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