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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby upłynęły w spokoju,
radości, wśród rodziny, przyjaciół
oraz wszystkich bliskich
dla Państwa osób.
W imieniu władz
samorządowych miasta
Burmistrz
Jacek Kowalski
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rodzy Nowodworzanie,
nadeszła wiosna, a w ślad za nią obawy związane z zagrożeniem powodziowym, jakie niesie ta pora roku. Mając na
uwadze ubiegłoroczne doświadczenia i poważne
niebezpieczeństwo powodzi, na ostatniej sesji
radni miejscy zapoznali się z informacją dot. stanu przygotowania miasta w okresie zagrożenia
TemATY numeru
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Srebrny medal
dla naszego miasta

czyli o przygotowaniu
do życia społecznego
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Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupą docelową przedsięwzięcia są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym w wieku
aktywności zawodowej, korzystające z różnorakich form wsparcia oferowanych przez OPS.
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powodziowego. Wystosowali apel do organów
państwowych o podjęcie pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Nowego Dworu i okolic w kontekście złego stanu technicznego wału wiślanego i zaniechania
pogłębiania dna rzeki. Szerszą informację na ten
temat, jak również pełną treść apelu zamieściliśmy w dziale Wieści z Rady.
W numerze ponawiamy informację o Narodowym Spisie Powszechnym i możliwości
dokonania samopisu internetowego. To bardzo wygodna, w dzisiejszych realiach, forma
uczestniczenia w spisie. W pierwszych dniach
trwania akcji z tej możliwości skorzystało 80
tys. Polaków. Jak to zrobić przeczytacie w Temacie Numeru na str. 2 i 8. Wewnątrz wydania druga część materiału nt. środków unijnych
pozyskiwanych przez miasto, kolejnej nagrodzie – srebrnym medalu przyznanym przez
Polski Komitet Infrastruktury Sportowej, a także o ostatnich wydarzeniach, nadchodzących
imprezach, sukcesach edukacyjnych uczniów
i nauczycieli oraz o osiągnięciach sportowych
naszych mieszkańców.

Osoby, które chcą spisać się same, mogą to jeszcze zrobić do 16 czerwca 2011 r. Od 1 kwietnia
b. r. na stronie www.stat.gov.pl został udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki
któremu można dokonać samospisu internetowego. Na stronie tej zamieszczona została również
szczegółowa instrukcja logowania oraz wypełnienia formularza. W przypadku dokonywania
samospisu, dane można wprowadzać i uzupełniać dowolnego dnia i o dowolnej godzinie przez
14 dni od momentu pierwszego zalogowania.

W piątek 29 marca Burmistrz Jacek Kowalski
odebrał srebrny medal Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Wyróżnienie wręczono
w dowód uznania inicjatywy, aktywnego zaangażowania i wysiłku zakończonego budową
na terenie miasta ogólnopolskiego sztucznego
lodowiska w ramach pilotażowego programu
WiĘCeJ nA sTR. 8
„Biały Orlik”.
Można w tym czasie logować się wielokrotnie
i stopniowo uzupełniać dane, które za każdym
razem będą zapamiętywane.
Ponadto w dniu 1 kwietnia 2011 roku została
uruchomiona Infolinia do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, gdzie
pod numerami telefonów: 800 800 800 – dla
połączeń z telefonów stacjonarnych (połączenie
bezpłatne), 22 44 44 777 – dla połączeń z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie
z cennikiem operatora), prowadzony jest serwis informacyjny na temat spisu, serwis informacyjny o rachmistrzach prowadzących prace
spisowe oraz udzielane jest wsparcie dla osób
realizujących samospis przez Internet. Infolinia
czynna jest codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty
WiĘCeJ nA sTR. 8
i niedziele od 8.00 do 18.00.
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W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców

Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

29 marca br. obradowała Rada Miejska. Główne punkty porządku
dziennego dotyczyły bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
(w kontekście likwidacji Nocnej Pomocy Lekarskiej) i stanu
przygotowania w okresie zagrożenia powodziowego.

I

nformację dotyczącą przygotowania miasta
do tzw. sezonu zagrożenia powodziowego
przedstawił inspektor ds. zarządzania kryzysowego p. Andrzej Dybowski. Jak czytamy
w dokumencie:
„Mimo dobrego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Narwi istnieje możliwość
przerwania go w wyniku utrzymywania się
przez długi okres wysokich stanów wód obu
rzek powyżej 9.00 m na wodowskazie w Modlinie. Stan techniczny wału przeciwpowodziowego Wisły (…) został oceniony w 2010 roku
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako zagrażający bezpieczeństwu i kwalifikujący się do modernizacji”. Tu przerwanie
wału może spowodować długotrwałe utrzymywanie się stanu wody powyżej 8,50 m. Kolejną
przyczyną wystąpienia zagrożenia może być
uszkodzenie zapory wodnej w Dębe. „W wyniku uszkodzenia tej zapory nastąpi gwałtowny
spływ masy wodnej na niżej położone tereny.
Poziom wody może podnieść się do 6 m i spowodować zatopienie ok. 2100 ha terenów, a także może wywołać częściowe zatopienie miasta
na obszarze zamieszkanym przez ok. 8 tys.
osób. Poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie
miasta warunkują modernizacja wału wiślanego i systematyczne pogłębianie koryta Wisły na
odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – zapora we
Włocławku. W obu tych sprawach burmistrz
skierował pisma do wojewody.
W drugiej części informacji omówione zostało
przygotowanie miasta na wypadek powstania

zagrożenia powodziowego. Akcję przeciwpowodziową na terenie miasta organizuje i kieruje nią Burmistrz Miasta przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na szczeblu powiatu koordynatorem akcji jest
starosta. Urząd dysponuje Planem Reagowania
Kryzysowego Miasta i Planem ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia. W przypadku zagrożenia do akcji
włączane są: Ochotnicza Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż
Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Zakład Oczyszczania. Urząd Miejski dysponuje środkami finansowymi, zabezpieczonymi
w budżecie miasta w formie rezerwy celowej,
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230 635,00 zł oraz
niezbędnymi materiałami i sprzętem, m.in. motopompą szlamową, namiotami, osuszaczami,
pontonem z silnikiem, łopatami, butami gumowymi i odzieżą do pracy w wodzie, workami
i piaskiem. Na potrzeby powiadamiania mieszkańców urząd zakupił system powiadamiania
SMS.
W sprawie modernizacji wału wiślanego Rada
wystosowała Apel do organów państwowych –
pełną treść dokumentu publikujemy w dalszej
części Wieści z Rady.
Zaniepokojeni faktem likwidacji w nowodworskim szpitalu Nocnej Pomocy Lekarskiej radni
skierowali protest przeciwko decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia ograniczającej liczeb-

ność punktów NPL. Jej skutkiem jest właśnie
likwidacja tych świadczeń w Nowym Dworze
Mazowieckim. W swoim piśmie radni wnoszą o utworzenie dodatkowego punktu Nocnej
i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i tym samym
uniknięcie niepotrzebnego narażania zdrowia
i życia pacjentów, tj. mieszkańców Nowego
Dworu i nie tylko. Apel został przesłany do
NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Poseł na sejm RP p. Jadwidze Zakrzewskiej. Pełna treść tego dokumentu także
w dalszej części WzR.
W trakcie sesji omówione zostały także następujące tematy:
– skutki finansowe funkcjonowania umowy na
administrowanie zasobami komunalnymi ZBK;
– radny Ciesielski przedstawił wnioski Komisji
Finansów w sprawie doprecyzowania kilku
zapisów umowy. Burmistrz zapewnił, że będą
one rozpatrzone. Radny Oleksiak zwrócił uwagę na co raz większy % windykowanych należności co, jak zaznaczył, skutkuje coraz większą
liczbą remontów w zasobach;
– realizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży;
– plan remontów w placówkach oświatowych
w 2011 r.
Jak powiedział Burmistrz Jacek Kowalski
– władze miasta przeznaczają potężne środki na inwestycje i modernizację w szkołach
i przedszkolach. W działaniach preferowane
są te zadania, na które można pozyskać środki
zewnętrzne, a także te, bez których placówki
nie mogą funkcjonować. Radni interesowali się
stanem zaawansowania prac budowlanych przy
Szkole Podstawowej nr 7. Niepokoił ich także
fakt braku regulatorów centralnego ogrzewania
w salach, co ich zdaniem sprawia, że termomodernizacja nie osiąga zamierzonego celu, tj.
oszczędności w opłatach za CO.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
– z miany wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011–2020,
– zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2011,
– uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011–2014,
– ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2011 r. opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół
i przedszkoli prowadzonych przez miasto,
– określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności i Pożytku Publicznego.
– uchwalenia Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
– w yrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata (do
10 lat) przy ul. Żołnierzy Września.
Te i inne uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w pełnej treści na
www.bip.nowydwormaz.pl.
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Apel w sprawie utworzenia NPL w mieście
Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.03.2011 r.

W

sprawie: wyrażenia stanowiska
dotyczącego decyzji Narodowego
Funduszu Zdrowia o zamknięciu
Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim, uchwala co następuje:
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim,
w imieniu mieszkańców miasta, wyraża stanowczy protest przeciwko decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia ograniczającej liczebność punktów Nocnej Pomocy Lekarskiej, skutkiem której,
w Nowym Dworze Mazowieckim, tj. w mieście
powiatowym, które liczy około dwadzieścia
osiem tysięcy mieszkańców – przestała funkcjonować Nocna Pomoc Lekarska.
Ograniczenie mieszkańcom Nowego Dworu
Mazowieckiego zabezpieczenia medycznego
w ramach Nocnej Pomocy Lekarskiej, obok
powszechnego oburzenia i protestów, skutkować może brakiem poczucia bezpieczeństwa
w zakresie ochrony zdrowia.

Jednocześnie wskazać należy, iż konieczność
dojazdu do oddalonego o 20 kilometrów Nasielska, w którym funkcjonuje jedyny w powiecie
nowodworskim punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, a w przypadku mieszkańców
gmin ościennych, odległych od Nasielska nawet
o ponad 50 kilometrów, skłonić może pacjentów
do wyolbrzymiania swoich dolegliwości chorobowych i nieuzasadnionych wezwań karetki pogotowia. To z kolei prowadzić może do sytuacji,
kiedy karetka pogotowia będzie niedostępna dla
pacjentów wymagających w danej chwili natychmiastowej pomocy, stwarzając zagrożenie
dla ich zdrowia i życia.
Trudności komunikacyjne związane z dojazdem
pacjenta do Nasielska, w tym dodatkowe koszty i czas, brak podstaw prawnych do udzielania
przez szpital powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim pomocy lekarskiej pacjentom z zewnątrz z drobnymi dolegliwościami, w ramach
NPL, stanowić może ograniczenie prawa pacjentów do powszechnej dostępności do świadczeń
zdrowotnych wynikającego z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, kierowana obowiązkiem
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia wynikającym z art. 7 ust 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie
gminnym, jak również zasadami zdrowego rozsądku, zwraca się z apelem do przedstawicieli
instytucji rządowych o pomoc w utworzeniu
w Nowym Dworze Mazowieckim dodatkowego
punktu Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i tym samym uniknięcia niepotrzebnego
narażania zdrowia i życia pacjentów, tj. mieszkańców Naszego Miasta i nie tylko. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do
przesłania treści niniejszej uchwały m.in.:
– Pani Ewie Kopacz – Minister Zdrowia
– Jadwidze Zakrzewskiej – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
– Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu
– Jackowi Paszkiewiczowi – Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia
– Barbarze Misińskiej – Dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Apel w sprawie modernizacji wału wiślanego
Uchwała nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.03.2011 r.

W

sprawie: wyrażenia stanowiska
w przedmiocie zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym
Dworze Mazowieckim, uchwala co następuje:
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim pragnie wyrazić ogromne zaniepokojenie z powodu złego stanu technicznego wału
przeciwpowodziowego wiślanego, obejmującego granice administracyjne miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Podkreślić należy – biorąc pod uwagę występujące w ostatnim okresie częste zagrożenie
powodziowe, iż w przypadku ewentualnego
przerwania wału przeciwpowodziowego, zagrożone zostanie bezpieczeństwo ok. 10 tysięcy
osób zamieszkałych w części miasta położonej
w widłach Narwi i Wisły.
Jednocześnie stwierdzić należy, iż na realne zagrożenie powodziowe jednoznacznie wskazuje
opracowanie pn.: „Wykonanie badań i pomiarów
geodezyjnych dla określenia stanu technicznego
i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych”, sporządzone przez Państwowy Instytut
Badawczy Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w grudniu 2010 r., kwalifikujące prawostronny wał wiślany na odcinku Jabłonna – Nowy
Dwór Maz. do kategorii „1”, oznaczającej stan
techniczny zagrażający bezpieczeństwu.
Ponadto, utrzymujący się wysoki poziom Wisły
na przełomie roku 2010 i 2011 i dalsze podsiąki

wału u podstawy, co skutkowało wprowadzeniem przez Starostę Nowodworskiego w dniu
30 grudnia 2010 r. alarmu przeciwpowodziowego, odwołanego 24 stycznia 2011 r., jak również
stwierdzone przez służby miejskie oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych zniszczenia wału dokonane przez bobry i inne zwierzęta, pozwalają
przypuszczać, iż konstrukcja wału ulec mogła
dalszej degradacji.
Kierując się troską o bezpieczeństwo i ochronę
dorobku życiowego mieszkańców miasta oraz
mienia komunalnego przed zagrożeniem powodziowym, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim zwraca się do wszystkich adresatów
niniejszego wystąpienia z apelem o podjęcie niezwłocznych działań prowadzących do modernizacji wału i jego należytej konserwacji.
Zaznaczyć należy, iż zapewne wszyscy przedstawiciele przywołanych instytucji, odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne w przedmiotowym zakresie, są świadomi potencjalnego
zagrożenia powodziowego dla naszego miasta,
jego skutków, jak również ogromnych kosztów
związanych z realizacją niniejszych prac modernizacyjnych.
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim apeluje zatem, aby brak środków finansowych w budżetach poszczególnych instytucji
nie decydował o bezpieczeństwie ludzkiej egzystencji. Radni wnioskują o skoordynowane
działania i wystąpienie do władz zwierzchnich
o zwiększenie budżetu na realizację przedmiotowych inwestycji, jak również stworzenie
ogólnopolskiego programu przeciwdziałające-

go powodziom na terenach zagrożonych wraz
z zabezpieczeniem środków finansowych.
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim – w przypadku zabezpieczenia w budżecie województwa mazowieckiego środków na
modernizację wału – wyraża gotowość podjęcia współpracy i dołożenia wszelkich starań
zmierzających do zabezpieczenia miasta przed
zagrożeniem powodziowym, w tym partycypowania przez władze samorządowe Nowego
Dworu Mazowieckiego w opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji odcinka
wału wiślanego leżącego w granicach miasta.
Radni Rady Miejskiej wyrażają w powyższej
sprawie własne stanowisko, jak również lokalnej społeczności, wnoszą jednocześnie o szczególne zainteresowanie się i priorytetowe potraktowanie przedstawionego problemu z myślą
o bezpieczeństwie mieszkańców i miasta.
Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania treści niniejszej uchwały
m.in.:
– Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
– Jadwidze Zakrzewskiej – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Cezaremu Grabarczykowi – Ministrowi Infrastruktury
– Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu
– Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
– Jerzemu Nasiadko – Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
– Leszkowi Bagińskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
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Wyciąg z pisma Ministerstwa Kultury
Wyciąg z odpowiedzi Ministra kultury i dziedzictwa narodowego na Apel rady
Miejskiej publikowany w wydaniu XXi/2011 Faktów nowodworskich.

O

pieka nad zabytkiem, w tym zagospodarowanie lub korzystanie w sposób
zapewniający trwałe zachowanie jego
wartości oraz zabezpieczenie i utrzymanie (…)
w jak najlepszym stanie, jest obowiązkiem
spoczywającym na właścicielu lub posiadaczu.
(…) Do przestrzegania zawartych w ustawie
przepisów zobowiązani są wszyscy właściciele
i posiadacze zabytków, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Oznacza to, że na aktualnych
właścicielach i posiadaczach zabytkowych nieruchomości Twierdzy Modlin ciąży obowiązek
sprawowania nad nimi opieki i podejmowania
(…) niezbędnych działań zmierzających do poprawy złego stanu zachowania, wskazanego
w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim, a także utrzymania i zabezpieczenia zabytków oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie i korzystania z nich w sposób
zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.
(…) Z informacji dostarczonych Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez organ ochrony zabytków wynika, że w okresie
od 2007 do 2010 r. Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków wielokrotnie podejmował czynności, interwencje, prowadził kontrole
przestrzegania przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, uzgadniał programy
prac przy zabytkach, wydawał zalecenia pokontrolne oraz prowadził kontrole ich realizacji
w odniesieniu do nieruchomości Twierdzy Modlin. (…) Przeprowadzone kontrole, obok przykładów godnych uznania, ujawniały równocześnie brak dostatecznej opieki nad zabytkami ze
strony właściciela oraz niepodejmowanie działań zmierzających do zahamowania procesu ich
degradacji, a zalecenia wydawane przez organ
ochrony zabytków, zmierzające do zmiany tego
stanu rzeczy, nie zawsze były wykonywane
bądź ich realizacja przewlekała się.
Odnosząc się do (…) sprzeczności w orzeczeniu organów ochrony zabytków (…) dotyczących interpretacji treści decyzji o wpisaniu do
rejestru zabytków Twierdzy Modlin, chciałbym

Informacja
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że od kwietnia 2011 r. ulega zmianie termin
i miejsce dyżurów radnych: Grażyny Brzozowskiej i Mirosławy Zawartko. Spotkania
radnych z mieszkańcami będą odbywały się
w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 2 przy
ul. Młodzieżowej 3. w godz. 18.00 – 20.00
w każdą pierwszą środę miesiąca. Ponadto
informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oprócz przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim pełni
również dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 w siedzibie
Zespołu Szkół nr 3 w Modlinie Starym.

poinformować, że różnice te wynikają z formy
istniejącego wpisu oraz odrębnych przepisów
regulujących postępowanie organów w przypadku zagospodarowania zabytków (…).
Obszar Twierdzy Modlin wraz z kościołem i budynkiem plebanii, pochodzącymi z XIX wieku,
został wpisany do rejestru zabytków decyzją
z dnia 19 kwietnia 1957 r. ówczesnego Konserwatora Zabytków Województwa Warszawskiego. Decyzja nie ustala granic chronionego obszaru oraz, z wyjątkiem wyżej wymienionych,
nie uwzględnia obiektów znajdujących się na
jego terenie. Oznacza to, że na podstawie decyzji
Twierdza Modlin chroniona jest jako obszar wpisany do rejestru zabytków, a prowadzenie prac
(…) na tym obszarze wymaga, (…) pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wymieniona wyżej decyzja nie może jednak
stanowić podstawy prawnej, (…) dla rozstrzygnięć odnoszących się do obiektów i budowli
znajdujących się na terenie twierdzy w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów,
dla podjęcia tych czynności i rozstrzygnięć wymagana jest ochrona w formie indywidualnego
wpisania do rejestru zabytków. Oznacza to, że
nie ma możliwości udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy poszczególnych
obiektach i budowlach (…) znajdujących się
na obszarze Twierdzy Modlin, (…) gdyż warunkiem udzielenia takiej dotacji jest indywidualny wpis obiektu lub budowli do rejestru
zabytków. (…) W tej sytuacji przysługującym
stronie instrumentem prawnym jest zwrócenie
się, w oparciu o art. 113 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (…), do organu, który wydał
decyzję, z żądaniem wyjaśnienia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji
z dnia 19 kwietnia 1957 r. o wpisaniu do rejestru
zabytków Twierdzy Modlin.
(…) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków, (…) podjął czynności zmierzające
do ustalenia zasobu nieruchomości (…) wcho-

Życzenia świąteczne
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół oraz Mokrego Dyngusa
w imieniu Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim, wszystkim mieszkańcom
miasta oraz ich gościom i znajomym życzy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

dzących w skład Twierdzy Modlin użytkowanej
przez Wojsko Polskie w czasie wydania decyzji o wpisaniu twierdzy do rejestru zabytków.
Czynności te powinny przyczynić się od uzyskania informacji o funkcjonalnych składnikach
Twierdzy Modlin i ich statusie własnościowym
w chwili objęcia twierdzy ochroną prawną.
Historyczna Twierdza Modlin jest jednym z najcenniejszych zabytków techniki wojskowej
i fortyfikacyjnej w Polsce i, jako taka, powinna
być otoczona staranną opieką oraz użytkowana
w sposób gwarantujący jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Zadanie to nie jest łatwe, zważywszy na wielkość kompleksu zabytkowego
położonego na obszarze siedmiu gmin, znaczną liczbę właścicieli nieruchomości na terenie
twierdzy oraz ich zróżnicowanie i specyfikę,
w wielu przypadkach ograniczającą możliwość
funkcjonalnego zagospodarowania i adaptacji
do nowych funkcji użytkowych. Skutecznym
rozwiązaniem mogłoby być utworzenie parku
kulturowego przez gminy, na których terenie
znajduje się Twierdza Modlin, jako formy ochrony zabytku (…) Wspólne, programowe działania
na rzecz jej ochrony i zagospodarowania mogą
w znaczący sposób przyczynić się do poprawy
obecnej sytuacji tego cennego zabytku (…). Zaangażowanie lokalnych władz i społeczności
(…) w ten proces jest zagadnieniem kluczowym,
przesądzającym o powodzeniu inicjatyw zmierzających do ocalenia zabytku. W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (…) zwrócił się do wójtów gmin,
na terenie których znajduje się Twierdza Modlin,
z propozycją utworzenia parku kulturowego.
Pismo Konserwatora władze gmin pozostawiły
jednak bez odpowiedzi.
Chciałbym poinformować, że w związku z państwa wystąpieniem przewidziane jest posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej przy
Generalnym Konserwatorze Zabytków, w całości poświęcone Twierdzy Modlin.
Z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski
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Szanowni
Państwo
sTARosTA krzysztoF kAPustA

Powiatowy turniej
w halowej piłce nożnej

S

zanowni Państwo
Dnia 31 marca br. obradowała Rada Powiatu Nowodworskiego, która m.in. powołała nową Radę Społeczną przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim na
nową kadencję, pod moim kierownictwem. Rada
składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin
powiatu, reprezentanta wojewody i radnych powiatu jest organem inicjującym, opiniodawczym
i doradczym kierownika publicznego zakładu
opieki zdrowotnej. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy skuteczne przedsięwzięcia na
rzecz poprawy i rozwoju publicznej służby zdrowia w powiecie nowodworskim. W tym numerze
prezentujemy także relację z powiatowego turnieju w halowej piłce nożnej chłopców. Zapraszam do lektury powiatowej strony „Faktów”.

VI sesja Rady Powiatu
TeksT i foTo W. MAJchrzAk

N

a wniosek Zarządu Powiatu, w dniu
31 marca 2011 r. obradowała Rada
Powiatu Nowodworskiego. Sesji przewodniczył Zdzisław Szmytkowski we
współpracy z wiceprzewodniczącym Mariuszem
Łaszukiem. W obradach wzięło udział 17 radnych.
W związku z upływem kadencji z dniem 31
stycznia 2011 r. dotychczasowej Rady Społecznej SZPZOZ radni powołali na kolejną kadencję nowy skład osobowy organu opiniodawczego i doradczego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. W skład rady weszli przedstawi-

TeksT z. rAcki foTo stArostWo PoWiAtoWe

W

dniu 10 marca 2011 r. w hali
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej
halowej piłki nożnej chłopców
szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego. W turnieju uczestniczyło 7 zespołów:
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze
Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół
nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum
Ogólnokształcące w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcące w Modlinie Twierdzy, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim,

II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, III
miejsce zdobył zespół LO w Nasielsku. Dalsze
miejsca zajęły drużyny: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku i Liceum Ogólnokształcącego w Modlinie Twierdzy. Najlepszym piłkarzem turnieju został Michał Drewnowski, uczeń
LO w Nowym Dworze Mazowieckim.
Drużyny występujące w turnieju oraz najlepszy piłkarz zostali nagrodzeni pamiątkowymi
pucharami, dyplomami i medalami.
Organizatorem i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

ciele wszystkich gmin powiatu, a mianowicie:
Władysław Rocki wybrany przez Radę Gminy
w Czosnowie, Dorota Stępniewska wybrana
przez Radę Gminy w Leoncinie, Albert Dublewski wybrany przez Radę Miejską w Nasielsku,
Marek Ciesielski wybrany przez Radę Miejską
w Nowym Dworze Mazowieckim, Marcin Gągolewski, wybrany przez Radę Gminy w Pomiechówku, Małgorzata Milewska wybrana przez
Radę Gminy w Zakroczymiu, Iwona Żak
desygnowana przez wojewodę mazowieckiego oraz radni powiatu: Barbara Markowska,
Joanna Troińska, Alfred Dzwonek i Mariusz
Dudek. Na przewodniczącego Rady Społecznej wybrano Krzysztofa Kapustę starostę nowodworskiego.
Radni dokonali zmian w załączniku nr 1 do statutu SZPZOZ wprowadzając zapisy dotyczące
dyspozytorni medycznej oraz Przychodni POZ
nr 4 w Cząstkowie Mazowieckim, filia w Kazuniu Polskim.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia
wkładu własnego na realizację projektu pn.
„Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany
przez PCPR o wartości 600 000 zł jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość wkładu własnego ze
środków powiatu wyniosła 63 000 zł.
Radni przyjęli Powiatowy Program Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2012.
Założeniem głównym programu jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie i ochrona
ofiar przemocy poprzez podejmowanie działań
diagnozujących, informacyjnych, edukacyjnych,
interwencyjnych, wspierająco-terapeutycznych oraz
korekcyjno-edukacyjnych.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie przekazania
zadania gminie Pomiechówek, obejmującego
bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych w obrębie ulicy Wojska Polskiego i ulicy
Nasielskiej w granicach administracyjnych siedziby gminy Pomiechówek.
Rada dokonała zmian w uchwale Nr III/17/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na
2011 rok przesuwając odbycie sesji absolutoryjnej planowanej w kwietniu 2011 r. na dzień 16
czerwca 2011 r. Wynika to ze zmiany przepisów
prawnych nakładających na samorząd powiatowy sporządzenie sprawozdania za 2010 rok na
koniec maja 2011 roku.
Radni zgłosili uwagi i zapytania do sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
W ramach interpelacji i zapytań radni zgłosili
szereg uwag i wniosków dotyczących inwestycji drogowych i remontów cząstkowych dróg
powiatowych wymagających napraw po okresie
zimowym. Odpowiedzi udzielali starosta i wicestarosta.
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PROJEKTÓW CIĄG DALSZY

czyli o przygotowaniu do życia społecznego
Tekst Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewn. UM Foto Arch. UM

Zagrajmy o sukces

G

rupa uczestników objęta projektem została wybrana z osób narażonych bezpośrednio zjawiskiem wykluczenia i marginalizacji społecznej. Jak wiemy brak pracy wpływa
na sytuację finansową rodziny, niejednokrotnie
sprzyja patologiom, depresjom oraz dziedziczeniu negatywnych wzorców przez kolejne pokolenia. Aby zapobiec tego typu zjawiskom, należy
wypracować indywidualne kontrakty z każdym
z uczestników projektu, określając tym samym
ich potrzeby, cele i dążenia. Założenia projektu
koncentrują się więc wokół: zwiększenia szans na
znalezienie pracy i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego, podwyższenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników
projektu oraz zwiększenia integracji społecznej
poprzez uczestnictwo w działaniach o charakterze środowiskowym. Chcąc osiągnąć zakładane
rezultaty podjęto szereg działań o charakterze
zawodowym i środowiskowym, dzięki którym
beneficjenci projektu mogą brać udział w kursach
umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Okno na świat
Ważnym czynnikiem wykluczenia społecznego
jest zagrożenie wykluczeniem cyfrowym. Z tą
problematyką zmaga się projekt pod nazwą:
„Okno na świat – nowodworskie pokolenie
eInclusion” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mający na celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu (eInclusion).
Głównym założeniem jest pomoc w odnajdywaniu się w świecie komputerów, Internetu
i bezpiecznej informatyki. Projekt zapewnia 75
nowodworskim rodzinom dostęp do komputera
i Internetu w gospodarstwie domowym, czyli
obejmuje wsparciem ok. 225 osób, co stanowi
10% wszystkich osób korzystających ze świadczeń OPS. Dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z nieodpłatnego Internetu w domu,

grupa ta będzie miała większe możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Jednocześnie projekt
przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu i kreowania idei społeczeństwa informacyjnego, informatycznych działań szkoleniowych skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Ważnym aspektem
przedsięwzięcia jest fakt, że projekt kreuje aktywne postawy społeczeństwa informacyjnego
bez względu na wiek.

Edukacja kluczem do sukcesu

Przygotowanie do życia społecznego to nie tylko walka ze skutkami istniejących zagrożeń,
ale też zapobieganie ich powstawaniu poprzez
szereg działań o charakterze edukacyjnym,
realizowanych we współpracy z placówkami
oświatowymi czyli oddziaływanie w sfery zagrożeń już od najmłodszych lat procesu edukacyjnego młodego człowieka. Próbą rozwiązania tych problemów jest realizacja projektu
„Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem
projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych uczniów, co zaowocuje zwiększeniem szans zawodowych i pozwoli kształtować indywidualną ścieżkę kariery zawodowej.
Działania zaplanowane w projekcie pozwolą
również zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa
zawodowego w takim stopniu, aby spełniało
oczekiwania edukacyjne uczniów oraz pracodawców. Projekt obejmuje 50 uczniów Zespołu Szkół nr 2, którzy mogą uzupełnić i poszerzyć wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z:
matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania działalności gospodarczej.

Inną tego typu inicjatywą jest projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu będą realizowane zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy (1 grupa 20-osobowa) oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim (2 grupy po 20 osób). Przedsięwzięcie będzie miało formę zajęć pozalekcyjnych z zakresu: ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych (matematyka), języków
obcych (niemiecki, angielski), wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (zajęcia z psychologiem) oraz zajęć sportowo-wychowawczych. Zajęcia te będą rozwijały kompetencje
kluczowe uczniów objętych wsparciem. Celami szczegółowymi Projektu są:
– r ozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów ze
szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki uczestniczących w Projekcie;
– p rzeciwdziałanie zjawiskom przemocy
i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej
gimnazjów;
– wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla
dziewcząt i chłopców z trudnościami w nauce;
– kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu;
– realizowanie idei wychowania poprzez sport.
Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach
Projektu będą prowadzone głównie metodami aktywnymi, takimi jak: praca w grupach,
dyskusja, „burza mózgów”, wspólne rozwiązywanie problemów itp. Oczekiwanym efektem zajęć będzie wzrost wiedzy uczniów
z danego zakresu, nauka kompetencji kluczowych oraz umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny i pożyteczny. Wśród umiejętności dodatkowych,
nabytych dzięki uczestnictwu w Projekcie,
wymienić należy: umiejętność radzenia
sobie z emocjami i napięciami psychicznymi, przeciwdziałanie agresji psychicznej
i fizycznej, wpojenie nawyku aktywnego
uczestnictwa w życiu sportowym oraz wychowania poprzez sport.

TemAT numeru
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Srebrny medal
dla naszego miasta

Możesz jeszcze zpisać się...

Polski klub infrastruktury sportowej
docenił starania nowego dworu
Mazowieckiego na rzecz budowy
„białego orlika”.

TeksT lider GMinneGo biurA sPisoWeGo

TeksT MArtynA korduleWskA foTo orGAnizAtorzy GAli

U
Z

komunikatu podanego przez Centralne
Biuro Spisowe wynika, że Polacy bardzo
chętnie biorą udział w samospisie internetowym. W pierwszym dniu spisu, do godziny
13.00 w kanale internetowym spisało się 68 tys.
osób, a cztery dni później 519 tys. osób.
Od 8 kwietnia 2011 r. odwiedzają nas w naszych domach rachmistrze spisowi. Każdy
z nich posiada wydany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego identyfi kator ze zdjęciem.
Rachmistrze przeprowadzają wywiady w wylosowanych gospodarstwach domowych,
a odpowiedzi respondentów zaznaczają na
formularzach elektronicznych przenośnego
urządzenia. Jeśli nie dysponujemy wolnym
czasem w chwili przybycia rachmistrza, możemy umówić się na przeprowadzenie wywiadu w innym terminie.
Art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) zobowiązuje nas do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak
na zasadzie dobrowolności możemy odpowiadać na pytania dotyczące np. pozostawania
w związku nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci oraz
planów prokreacyjnych i niepełnosprawności.
Nie powinny martwić nas kwestie związane
z ochroną naszych danych, gdyż każdy gminny
rachmistrz spisowy został odpowiednio przeszkolony i zobowiązany do zachowania tajemnicy statystycznej. Natomiast przesyłanie danych
jest szyfrowane i nie jest możliwe ich odczytanie – nawet w przypadku dostania się w niepowołane ręce urządzenia, którym posługuje się
rachmistrz spisowy. Wszystkie zebrane podczas
wywiadów informacje, zostaną wykorzystane
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Sprawne i rzetelne wykonanie zadania przez
rachmistrzów zależy od postawy respondentów, dlatego bardzo ważne jest wspieranie ich
pracy.
Dotychczasowe doświadczenia rachmistrzów
wskazują, że nowodworzanie bardzo życzliwie
odnoszą się do realizowanego przedsięwzięcia
i chętnie udzielają rachmistrzom pomocy.

roczystość wręczania medali miała miejsce podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej w Spale.
Jest to największe tego typu wydarzenie w kraju.
Uczestniczą w nim przedstawiciele administracji samorządowej, kadra zarządzająca firmami
z branży sportowej i rekreacyjnej, działacze
sportowi oraz eksperci do spraw funkcjonowania
obiektów sportowych. Kongres połączony był
z seminariami poświęconymi infrastrukturze
sportowej w gminach. W tym roku w kongresie
uczestniczyło 350 osób.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku PKIS
uhonorował Nowy Dwór Mazowiecki tytułem
„Sportowa Gmina”.
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71. rocznica

zbrodni katyńskiej
Tekst Sławomir Łazor Foto Sebastian Bańbura

3 kwietnia 2011 r. władze samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego oraz Okręg Mazowiecki Związku Oficerów
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego byli organizatorami uroczystości katyńskich w 71. rocznicę tej zbrodni.

P

rzybyłych na uroczystości powitał burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
Jacek Kowalski. Na uroczystości przybyły rodziny pomordowanych oficerów, w tym
córka mjr. Piotra Dybaczewskiego – Maria
Dybaczewska, przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, poseł
Jadwiga Zakrzewska – wiceprzewodnicząca
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Maria
Kowalska – radna wojewódzka – reprezentująca marszałka Adama Struzika, starosta nowodworski – Krzysztof Kapusta, przewodniczący
Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu nowodworskiego i Starych Babic, przedstawiciel dowódcy
Wojsk Lądowych – płk Bogusław Bębenek, z-ca
dowódcy 2. Mazowieckiej Brygady Saperów –
płk Adam Przygoda, z-ca dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP – płk Mirosław Bodnar.
Przed mszą św. krótki program artystyczny
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim. Homilię wygłosił ks. dziekan Bogdan Sankowski.
Po mszy św. na skwerze przed Urzędem Miejskim posadzono „Dąb Pamięci” dla uhonorowania pamięci mjr. Piotra Dybaczewskiego
– oficera Batalionu Elektrotechnicznego. Jak
podkreśliła Ewa Malasiewicz – dyrektor ZS nr 2,
jest to już trzeci „Dąb Pamięci’ posadzony w ra-

mach ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Katyń – ocalić od zapomnienia”. Zabierając
głos Maria Dybaczewska z wielkim wzruszeniem podziękowała szkole, burmistrzowi i płk.
rez. Alfredowi Kabacie, który od 20 lat podejmuje wysiłki dla upamiętnienia oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych
w Katyniu i Charkowie. Kuzynka pani Marii
odczytała wspomnienie, jakie przygotowała
ona o swoim ojcu.
Po apelu poległych i salwie honorowej głos zabrały poseł Jadwiga Zakrzewska i radna wojewódzka Maria Kowalska, która odczytała list
od marszałka Adama Struzika.
W imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował prezes Okręgu
Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata. Na zakończenie uroczystości pod nowo
posadzonym „Dębem Pamięci” złożono białe
tulipany.
Podczas spotkania z rodzinami pomordowanych oficerów i zaproszonych gości płk rez. Alfred Kabata w asyście por. rez. Sławomira Łazora wręczył M. Dybaczewskiej Srebrny Medal
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odznaczył również srebrnymi Medalami
Zasługi dla ZOR RP panie: Ewę Malasiewicz
– dyrektor ZS nr 2 i Marię Możdżyńską – nauczycielkę tej szkoły.
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Medal dla wdowy katyńskiej
Tekst (ak) Foto S. Łazor

P

ani Irena Kalpas (ur. 3.08.1915 r.) jest
członkiem Warszawskiej „Rodziny Katyńskiej” i nowodworskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy. Jako osoba, której mąż
mjr Ryszard Kalpas został w 1940 r. zamordowany w Katyniu podejmowała (obecnie nie pozwala
jej na to stan zdrowia) wiele inicjatyw mających
na celu upamiętnienie oficerów – ofiar zbrodni
katyńskiej. Kilkakrotnie uczestniczyła w wyjazdach do Katynia organizowanych przez władze
państwowe i Federację Rodzin Katyńskich.
Była jedną z fundatorek tablicy poświęconej
żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego –

12 marca 2011 r. Irena Kalpas
wdowa po zamordowanym
w Katyniu majorze Ryszardzie
Kalpasie – oficerze Batalionu
Elektrotechnicznego – uhonorowana
została Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej. Medal,
który na wniosek zarządu Okręgu
Mazowieckiego Związku Oficerów
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego nadała Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, wręczył
prezes Okręgu płk rez. Alfred Kabata
w asyście wiceprezesa
por. rez. Sławomira Łazora.
obrońcom ojczyzny w latach 1920–1939, odsłoniętej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy
ul. Paderewskiego (miejscu stacjonowania tej
jednostki) 10.11.1992 r. Była także jedną z osób,
z inicjatywy których, 6.08.1994 r., w kościele
parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim odsłonieto tablicę
Katyńską upamiętniającą oficerów Batalionu
Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie. Od 1994 r. do 2007 r. (później
nie pozwalał jej na to stan zdrowia) brała udział
w organizowanych w Nowym Dworze Mazowieckim uroczystościach Katyńskich. Należała

do współorganizatorów spotkań rodzin oficerów
Batalionu Elektrotechnicznego. 26 oficerów tej
jednostki zostało zamordowanych w Katyniu
i Charkowie.
Wspomnienia o przedwojennej Warszawie, kiedy to wiele czasu spędzała w mieszkaniu swojego wujostwa przy ul. Filtrowej 27, o pobycie
w latach 1936–1939 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz o własnych przeżyciach wojennych (była więźniem Ravensbrück), znalazły
się w wydanej w 2007 r. książce zatytułowanej
„F.27. Czy tu jeszcze rosną róże?”.
Jej wspomnienia, a także przekazane materiały były bardzo przydatne do ukazania losów
oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, zamieszczonych w książce „Pamięć o Katyniu
w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie
Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani
w Katyniu i Charkowie” autorstwa Alfreda Kabaty, a wydanej przez Urząd Miejski w Nowym
Dworze Mazowieckim w 2010 r.
Poprzez swoje zaangażowanie w sprawy Związku Oficerów Rezerwy RP, a zwłaszcza częste
kontakty z młodzieżą, przyczynia się do kształtowania i pogłębiania jej patriotycznych postaw.
Pani Irena Kalpas jest jedną z niewielu żyjących
wdów Katyńskich. Wspominając swojego męża
(ślub wzięli w Katedrze Polowej w Warszawie
22.02.1936 r.) pani Irena mówi: „Nie wyszłam po
raz drugi za mąż. Nikt mi się już potem nie podobał. Ciągle porównywałam. Ryszard to miłość
jedyna w moim życiu”.

Brązowy Krzyż Zasługi

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto www.mazowieckie.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – Krzysztof
Bisialski został uhonorowany przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi.
Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 11 kwietnia br. w Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie.

O

dznaczenia nadane zostały przez Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta
wręczał je osobiście wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski został odznaczony
brązowym Krzyżem Zasługi. Medal ten nadawany jest m.in. za ofiarną działalność publiczną,
niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Na uroczystości w dniu 11 kwietnia wojewoda wręczył 7 złotych (dwie osoby otrzymały
to odznaczenie po raz drugi), 13 srebrnych
oraz 11 brązowych Krzyży Zasługi. 13 osób
otrzymało złoty medal za długoletnią służbę.
Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. byli
i obecni samorządowcy, członkowie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz
działacze Okręgu Mazowieckiego Polskiego
Związku Wędkarskiego.

Odznaczony w towarzystwie delegacji
z miasta i wojewody mazowieckiego. Od lewej
stoją: Jerzy Plackowski, Krzysztof Bisialski,
Jacek Kozłowski, Krzysztof Kapusta, Lidia
Bisialska, Jacek Kowalski
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Ekologiczny strażnik miejski
tekst i foto Straż Miejska

Dwoje nowodworskich strażników wzięło udział w projekcie ogólnokrajowym
„Ekologiczny strażnik miejski”. Cykl szkoleń został skierowany do 550
placówek Straży Gminnych i Miejskich. Kursy miały charakter wyjazdowy, jak
również e-learningowy. Udział w szkoleniach wzięło 100 strażników.

* Iwona Kuczyńska – wieloletni dydaktyk z zakresu inżynierii środowiska, specjalista z zakresu gospodarki odpadami, nauczyciel akademicki, dydaktyk. Autorka ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Obecnie adiunkt w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
** Witold Lenart – nauczyciel akademicki, wicedyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego – ekspert ds. ochrony środowiska, autor licznych publikacji z zakresu edukacji ekologicznej oraz zarządzania
ochroną środowiska.
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W

ykłady stacjonarne, warsztaty, ćwiczenia oraz cały harmonogram zajęć
poświęcony był szeroko pojętej ekologii, a przede wszystkim właściwej gospodarce
odpadami. Cykl podzielony został na trzy zjazdy,
które odbyły się w Białce Tatrzańskiej, Kobylej
Górze i Ustroniu. Podczas ostatniego spotkania
funkcjonariusze mieli możliwość obejrzenia stacji segregacji odpadów i kompostowni odpadów
organicznych zlokalizowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu.
Nowodworska funkcjonariuszka strażnik Małgorzata Wójcik otrzymała certyfikat Lidera w ponadregionalnym projekcie szkoleniowym dla
strażników miejskich i gminnych „Ekologiczny
strażnik miejski”. Podczas II sesji cyklu szkoleń
strażniczka zaprezentowała projekt „Ekostrażnik”, który już drugi rok jest realizowany w naszym mieście. Prezentacja w Kobylej
Górze została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, jak również aprobatą grona wykładowców. Szczególne zainteresowanie nowodworskim „Eko-strażnikiem” wyrazili pani
dr inż. Iwona Kuczyńska* oraz pan dr Witold
Lenart ** – eksperci w dziedzinie ochrony środowiska. Na zakończenie szkolenia organizatorzy wystosowali do Burmistrza Miasta Pana
Jacka Kowalskiego podziękowanie za akcję
„Eko-strażnik”, którą prowadzimy na terenie
miasta oraz za prezentację tego projektu na
ogólnopolskim forum.

Dopalacze
nowe
wyzwania
dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Tekst i Foto NOK

15 marca 2011 r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyło się
szkolenie pt: „Dopalacze – nowe
wyzwania dla Państwowej
Inspekcji Sanitarnej”. Szkolenie
adresowane było do nauczycieli szkół
ponadpodstawowych z powiatów:
nowodworskiego, legionowskiego
i wołomińskiego.

C

elem spotkania było przybliżenie pedagogom rozprzestrzeniającego się wśród
młodzieży zjawiska coraz szerszego,
stosowania tzw. dopalaczy oraz problematyki
związanej z tym zjawiskiem. Jeszcze przed rozpoczęciem wykładów przybywający nauczyciele
mogli obejrzeć film poglądowy na stoisku przygotowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Następnie
zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali
wykładów przygotowanych przez organizatorów:
– „ Suplementy diety, dopalacze, interpretacja prawna” – przygotowanego przez Pion
Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim, zaprezentowanego przez panią Magdalenę Ojer,

– „Dopalacze – nowe narkotyki. Skutki stosowania i ograniczenia prawne” – przygotowanego
przez Poradnię Leczenia Uzależnień – „Nasza
Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim, zaprezentowanego przez psychologa panią Agnieszkę Zamęcką i terapeutę Jerzego
Skrzypczaka,
– „ Kształtowanie postaw prozdrowotnych
u młodego człowieka” – przygotowanego
przez Poradnię Psychologiczno-Pedeagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim,
zaprezentowanego przez pana Jacka Gawrońskiego,
– „Działania prewencyjne organów ścigania – interpretacja prawna (wskazówki dla nauczycieli), przygotowanego przez Komendę Powiato-

wą Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
wygłoszonego przez mł. aspiranta Iwonę Jurkiewicz i aspiranta sztabowego Krzysztofa
Popielarskiego.
Po zakończeniu ostatniego wykładu rozpoczęły
się konsultacje i dyskusje z autorami wystąpień.
Wykłady, ćwiczenia oraz materiały poglądowe,
które otrzymali wszyscy uczestnicy szkolenia
przydadzą się na pewno w bieżącej pracy z młodzieżą i rodzicami. W spotkaniu wzięło udział
66 nauczycieli. Szkolenie zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim lek. med. Andrzej
Kudelski przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworskim Ośrodkiem Kultury.

Wydarzenia
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Ratujemy i Uczymy Ratować
Tekst i Foto NOK

17 marca 2011 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury,
28 nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu nowodworskiego
odbyło szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

S

zkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez wolontariuszy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali kompletne zestawy dydaktyczne (manekiny do ćwiczeń, podręczniki, płyty DVD)
z przeznaczeniem do wykorzystania podczas
zajęć z udzielania pierwszej pomocy z uczniami w szkołach.
Program Ratujemy i Uczymy Ratować – został
uruchomiony w 2006 r. Kursy skierowane są
do osób uczących najmłodszych, czyli nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych. Na jednodniowy sześciogodzinny
kurs zapraszani są po dwóch nauczycieli nauczania zintegrowanego z minimum 15 szkół
podstawowych.
Oprócz praktycznych umiejętności Fundacja
zapewnia nauczycielom, a tym samym szkołom,
wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji wśród uczniów. Dzięki przeszkolonym
pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad
udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego
wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze
czynności przy osobie poszkodowanej.
Więcej na temat programu:
na stronie www.wosp.org.pl/uczymyratowac.

Cywilizacja
i kultura Majów

C

Tekst i Foto NOK

zternastego marca 2011 r. o godz.
12.00 w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył
się drugi wykład w ramach programu
Pora na Seniora. Tym razem przedmiotem prelekcji była kultura i cywilizacja Majów.
Wykładowca Marek Łasisz zabrał seniorów
w świat kultury i cywilizacji Majów. W bardzo przystępny sposób zapoznał przybyłych
z historią, wierzeniami i architekturą tej niezwykłej cywilizacji pochodzącej z Ameryki
Środkowej. Swoją prezentację multimedialną
wykładowca uzupełnił przywiezionymi eksponatami związanymi z Majami. Seniorzy uzyskali również odpowiedzi na zadane na koniec
pytania. Wśród nich znalazło się również pytanie o cenę wyprawy do Meksyku, gdzie można
zwiedzać zabytki Majów, co świadczy o tym,
że głód poznawania i nauki jest seniorom wciąż
bardzo bliski – gratulujemy.
11.04.2011 r. zapraszamy na kolejny wykład
w ramach programu PORA na SENIORA. Będzie to nauka pierwszej pomocy. Zapraszamy!

Warszawska Syrenka

Skąd słonie mają trąby?

Eliminacje do konkursu
recytatorskiego rozstrzygnięte

Wspaniała zabawa po obydwóch
stronach proscenium

Tekst i Foto NOK

Tekst i Foto NOK

W

piątkowe przedpołudnie, 25 marca 2011 roku, salę teatralną Nowodworskiego Ośrodka Kultury
wypełniły dzieci i młodzież pasjonujące się recytacją. 33 uczestników zgromadziły
eliminacje miejskie do XXXIV edycji konkursu
recytatorskiego Warszawska Syrenka.Po wysłuchaniu wszystkich deklamacji, jury w składzie Lidia Sycz i Lidia Godlewska wytypowało do finału
konkursu:
Magdalenę Nowotka
ze Szkoły Podstawowej nr 7
Magdalenę Wacko
ze Szkoły Podstawowej nr 4
oraz Kaję Paczuską
z Publicznego Gimnazjum nr 2.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział,
a naszym reprezentantkom życzymy powodzenia w finale.

O

statni zimowy spektakl w cyklu „Poranek z teatrem” przeniósł dzieci do gorącej Afryki, gdzie rozgrywa się bajka
zatytułowana „Skąd słonie mają trąby”.
Głównym bohaterem bajki jest mały, bardzo
ciekawski słonik, który wszystkim zadawał pytanie „dlaczego...?”. Łatwowierność i ogromna
ciekawość świata doprowadziły go do spotkania
z groźnym krokodylem. Walka z potworem dzięki pomocy węża zakończyła się zwycięstwem,
ale nos słonika, za który trzymał krokodyl, wyciągnął się w długą trąbę i tak już zostało.
Przedstawienie brawurowo i z dużym poczuciem humoru poprowadzili aktorzy teatru LALKA Aneta i Wojciech Pałęccy. Jeszcze przed
spektaklem nawiązali dialog z najmłodszą publicznością, która odwzajemniła się aktywnym
uczestnictwem w przedstawieniu.
Dobra zabawa toczyła się więc po obydwóch
stronach proscenium.
Zapraszamy na kolejne „Poranki z teatrem”. Zaproszenia na bieżąco zamieszczamy na stronie
www.nowydwormaz.pl.

Wydarzenia
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Krzysztof
Kieślowski

reżyser dusz
Tekst i Foto NOK

Wieczór II, w cyklu „WIĘCEJ NIŻ
KINO”, poświęcony był
Krzysztofowi Kieślowskiemu.

P

rzypadającą na 13 marca, 15. rocznicę
śmierci reżysera uczciliśmy w piątkowy
wieczór 11.03.2011 r. w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Wystawa zdjęć poświęcona Kieślowskiemu w hallu
wystawowym NOK-u oraz fragmenty filmu dokumentalnego przybliżyły licznie przybyłym
widzom postać tego wybitnego twórcy. Wielką przygodę z poznawaniem Kieślowskiego
dopełniło spotkanie ze wspaniałymi gośćmi –
Marią Kieślowską – żoną reżysera oraz Jerzym
Stuhrem – aktorem, reżyserem i przyjacielem
Kieślowskiego. Rozmowę w bardzo wyrafinowany i ujmujący sposób poprowadził gospodarz
cyklu – dziennikarz filmowy, ekspert kinematografii, autor publikacji m.in. o Kieślowskim
– Stanisław Zawiśliński. Goście z pełnym zaangażowaniem opowiadali o życiu i twórczości reżysera, który był dla nich bardzo bliską
osobą. Maria Kieślowska z wielkim przejęciem
odpowiadała na pytania dotyczące osobowości
męża, a także sposobu pracy nad filmem. Jerzy
Stuhr odpowiadał na pytania o współpracy z reżyserem, o jego wpływie na aktorstwo i dzieła filmowe Stuhra z właściwą sobie lekkością
i poczuciem humoru, a odpowiedzi pełne były
ciepłego uczucia dla bohatera wieczoru i miłych wspomnień, które wspaniale przybliżyły
wszystkim uczestnikom spotkania nie tylko postać Krzysztofa Kieślowskiego – reżysera dusz,
ale także zawiodły w krainę świata filmowego.
Żywe zainteresowanie publiczność okazała
trafnymi pytaniami do gości. Całość uwieńczyła projekcja filmu „Biały”. Wieczór poświęcony
„ reżyserowi dusz” był dla przybyłych kinomanów prawdziwą ucztą.
8 kwietnia zapraszamy na kolejne spotkanie
z cyklu „WIĘCEJ NIŻ KINO” poświęcone
twórczości filmowej Wojciecha Jerzego Hasa.

Scena Zaułek
Tekst i Foto NOK

G

ościem Wojtka Gęsickiego, kompozytora, poety, barda, założyciela i gospodarza sceny Zaułek, był w piątkowy
wieczór, 18 marca br. artysta krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, Piotr „Kuba” Kubowicz.
Bardzo kulturalny wieczór w sali widowiskowej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury otworzył tradycyjnie Wojtek Gęsicki, wykonując kilka swoich
piosenek. Wprowadził on publiczność w zaczarowany świat piosenki z krainy łagodności, piosenki mądrej nastrojowej, po czym oderwanej już od
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trosk życia codziennego publiczności przedstawił gościa wieczoru. Piotr „Kuba” Kubowicz to
artysta, który od pierwszej chwili skupia na sobie
uwagę widzów, słuchaczy. Trzeba nie lada kunsztu, aby utrzymać ten stan rzeczy przez cały czas
trwania koncertu. W piątkowy wieczór udało się
to znakomicie. Przez ponad półtorej godziny nikt,
ani na chwilę, nie opuścił sali. Szkoda by było
uronić choć chwilę, bo przecież obcowaliśmy
z twórczością wybitnych współczesnych poetów
R.M. Rilkego, K.I. Gałczyńskiego, B. Okudżawy,
J. Kofty, J.K. Siwka, podanych w bardzo interesującej formie, znakomitym głosem, w mistrzowskich interpretacjach, ciekawych aranżacjach,
o silnych emocjach. To był wieczór pełny wrażeń.

Sukcesy uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych
Tekst i foto Zespół Szkół Specjalnych

Z

W Zespole Szkół Specjalnych
w Nowym Dworze Mazowieckim
od kilku lat istnieje koło taneczno-teatralne „Perfect Dance”, którego
uczestnicy tańczą, przygotowują
spektakle teatralne, ćwiczą
choreografię do przedstawień
muzycznych.

ajęcia oferują również kontakt z ciekawymi formami sztuki teatralnej: praca z ciałem i głosem, elementy pantomimy, zapoznanie z najnowszymi trendami w sztuce. Dzieci
z koła biorą udział w konkursach, przeglądach
teatralnych oraz festiwalach muzycznych.
W tym roku uczestnicy wraz z opiekunami przygotowali przedstawienie, pt. ”Narodziny świata”
i razem z 13 innymi drużynami z województwa
mazowieckiego wzięli udział w przeglądzie teatralnym „Feta 2011” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie. Festiwal organizowany
jest już po raz 14 i gromadzi uczestników z wielu
szkół i ośrodków specjalnych z całego Mazowsza. Poziom występów jest bardzo wysoki, a grę
aktorską, choreografię i przygotowanie przedstawień oceniają profesjonalni aktorzy i animatorzy
kultury. Młodzi aktorzy z Zespołu Szkół Specjalnych przygotowywali swoje przedstawienie
z wielkim zaangażowaniem. Wraz z opiekunkami koła – paniami Joanną Istygniejew i Kingą
Sierzputowską-Wolszczak – projektowali i szyli
kostiumy, układali choreografię, kształtowali
zdolności recytatorskie i wzajemnie motywowali
się do pracy. Trud i wysiłek został nagrodzony.
Z konkursu młodzi aktorzy przywieźli wyróżnienie oraz nagrodę dla szkoły. Otrzymali również ogromne brawa oraz mnóstwo pochwał za
wspaniałą grę. Emocje udzieliły się wszystkim,
jury doceniło pracę i profesjonalne przygotowanie przedstawienia. Taki sukces jeszcze bardziej
mobilizuje do pracy. Młodzi artyści przygotowują kolejny spektakl. Rozpoczynają próby, które
są dla nich jednocześnie pracą i zabawą, a także
w wielu przypadkach przekraczaniem własnych
słabości.
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Zwycięstwo Siódemki
Tekst i Foto Małgorzata Kulesza

12 marca 2011 roku uczniowie klas III i IV szkół podstawowych
spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zmagać się w ramach
jubileuszowych X Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu
Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia. W zawodach wzięły udział
reprezentacje Nasielska i szkół nowodworskich: SP 4 i SP 7.

Pierwsze miejsce
dla Laury Cędrowskiej
Tekst i Foto I.Z.

W

czasie Mistrzostw rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy,
Krzyżak. Pod nazwami kryją się gry
wymagające perfekcyjnej znajomości tabliczki
mnożenia, ale także szybkości, zręczności, poprawnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych
wymagających podejmowania trafnych, szybkich
decyzji. Dużo emocji wzbudziły konkurencje rozgrywane na czas (Olimpijczycy, Krzyżak), obserwowane przez kibicujących zawodników i opiekunów, oraz widowiskowy Ekspres – gra zespołowa,
której punktacja liczy się do klasyfikacji zespołowej. Po rozegraniu gier konkursowych zawodnicy
mogli uczestniczyć w grach i zabawach z bączkiem matematycznym oraz kartami matematycznymi „Dodawanie i odejmowanie”. Rozegrali
także gry niepunktowane „Królowa skakanki”
i „Piłkarz matematyk”. W tym roku reprezentacje walczyły o puchary, które ufundował Starosta
Powiatu Nowodworskiego pan Krzysztof Kapusta. Nowodworzanie prezentowali wyrównany
poziom. O zwycięstwie „Siódemki” zdecydowała wygrana w grze zespołowej Ekspres. II miejsce
zajęła reprezentacja SP 4, a III reprezentacja Na-

sielska. Będziemy trzymać kciuki za planowany
start drużyn w Mistrzostwach Warszawy. Puchary starosty nowodworskiego, nagrody książkowe
sponsorowane przez Burmistrza Miasta p. Jacka
Kowalskiego oraz medale i statuetki zakupione przez Radę Rodziców SP 7 wręczały Panie
Dyrektor Urszula Kamińska, Elżbieta Pikuła
i Małgorzata Kozioł. Udział w Mistrzostwach
uczy dzieci współdziałania w zespole, dążenia
do postawionego sobie celu na miarę możliwości,
przy maksymalnej koncentracji. Pozwala wzbogacić się o doświadczenia dające szereg nowych
rozwiązań strategicznych. Jednak, aby zwyciężać i osiągać dobre wyniki należy ćwiczyć
systematycznie i cały czas doskonalić własne
umiejętności. Wytrwałość staje się najważniejszą
cechą. Cieszymy się, że możemy organizować
zawody, które dają dzieciom szansę na doskonalenie się, propozycję na ciekawą formę spędzania
wolnego czasu, naukę poprzez zabawę. Szkoła
Podstawowa nr 7 serdecznie zaprasza na kolejne,
XI Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia. Serdecznie
dziękujemy władzom miasta i powiatu za ufundowanie nagród.

To już kolejny sukces małych plastyków
z „Piątki”. Od trzech lat uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim zdobywają czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Zaczęło się od II miejsca w województwie, potem było I miejsce w województwie mazowieckim, a w tym roku Laura Cędrowska uczennica
klasy III d zajęła I miejsce w Polsce.
Laurka od trzech lat uczęszcza na zajęcia koła
plastycznego prowadzone przez panią Irenę
Malec. Właśnie na tych zajęciach przygotowała pracę plastyczną na tegoroczną edycję konkursu. W tym roku tematem był „Fascynujący
świat przyrody”. Smutny jeżyk Laurki ukryty
wśród jesiennych liści pomógł jej zdobyć najwyższe miejsce w kraju. W czerwcu Laurka
pojedzie do Warszawy na uroczyste rozdanie
nagród.
Gratulujemy małej plastyczce i życzymy wielu
dalszych sukcesów.

Irland Today
International
Tekst i foto Hanna Twardowska PG 1

17 marca 2011 r. uczniowie z Klubu Języka
Angielskiego wzięli udział w warsztatach p.t.
„Irland Today Traditional”. Warsztaty zorganizował Europejski Program Edukacyjny – Nauka Bez Granic. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy o Irlandii, tradycjach i kulturze
tego kraju. Podczas zajęć, prowadzonych przez
Richiego Mullaneya, rodowitego Irlandczyka,
uczniowie mieli okazję nie tylko sprawdzić
swój angielski, ale także poznać tradycje irlandzkie w praktyce poprzez naukę tańca Ceili
Dance. Termin wyjazdu nie był przypadkowy,
gdyż właśnie 17 marca obchodzony jest w Irlandii i na całym świecie Dzień św. Patryka –
patrona kraju.
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W telewizji
Tekst i Foto katarzyna Ludwikowska, Elżbieta Szałkowska

24 mara 2011 r. uczniowie klasy
V a i VI c Szkoły Podstawowej nr 3
uczestniczyli w wycieczce do Telewizji
Polskiej w Warszawie. Wyjazd
zorganizowały p. Elżbieta Szałkowska
i p. Katarzyna Ludwikowska.

P

rzewodnicy oprowadzili uczniów po studiach programów sportowych, „Expresu reporterów”, „Sprawy dla reportera”, „A normalnie o tej porze”, „Pytania na śniadanie”,
„Kawy czy herbaty”. Uczniowie mogli zobaczyć
reżyserki programów, specjalistyczny sprzęt i dowiedzieć się jak wygląda praca operatorów telewizyjnych.
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Szczególnie ucieszyła uczniów wizyta na planie teleturnieju „Jaka to melodia”. Spotkali się
tam z prowadzącym Robertem Janowskim.
Mieli możliwość rozmowy, wspólnej fotografii
i zdobycia autografu. Uczestników wycieczki
zachwyciła dekoracja studia do tego programu.
Stwierdzili, że zupełnie inaczej to wygląda
w telewizorze. Bardzo wszystkim się tam podobało! Pracownicy telewizji niezwykle ciekawie
i z zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy
i wyjaśniali interesujące uczniów kwestie. Zachęcali ich do nauki i w przyszłości pracy w telewizji. Na pożegnanie uczniowie powiedzieli:
„Kto wie, może wrócimy tu jako pracownicy…
lub gwiazdy?”.

Konkurs
Plastyczny w Szkole
Podstawowej nr 7

Czy gimnazjaliści
znają przysłowia
niemieckie?

w Publicznym Gimnazjum nr 2

Tekst i Foto Organizatorzy: Anna Dryblak i Aneta Lodzik

Tekst i Foto Klub Dziennikarski Justyna Skonieczna

Tekst i Foto B.Majewska

7

D

lutego 2011 r. został rozstrzygnięty
w ,,Siódemce” konkurs dla klas 0–3
,,Kalendarz na rok 2011: Pejzaże polskie”. Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań ciekawymi miejscami naszego kraju, rozbudzenie uczuć patriotycznych,
uwrażliwianie na piękno rodzimej przyrody,
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
Technika wykonania i format prac były dowolne. Wszystkie klasy chętnie przystąpiły do
konkursu. Kalendarze oceniała kompetentna
i obiektywna komisja sędziowska w składzie:
p. dyrektor Małgorzata Kozioł, bibliotekarz
p. Wanda Kępska, wychowawca świetlicy p. Teresa Chęć. Prace prezentowały wysoki poziom
artystyczny i merytoryczny. Liczyła się oprawa
graficzna, zgodność z tematem, estetyka prac plastycznych, pomysłowość edytorska i funkcjonalność kalendarza. Każda karta zwycięskich prac
to małe dzieło sztuki! Bardzo wysoki poziom
artystyczny prezentowały prace klasy III c – mistrzowskie pejzaże malowane farbami zachwyciły wszystkich, ale oprawa edytorska kalendarza
III d również wywarła wrażenie na szanownym
jury. Dlatego obie klasy zajęły równorzędne,
zaszczytne I miejsce. Na drugim miejscu znalazł się wspaniały kalendarz klasy III a, a na III
miejscu – klasy II d . Przyznano też wyróżnienia
za wspaniałą szatę graficzną kalendarzy klasom:
I a, I d, II c, II b. Pozostali uczestnicy konkursu
oraz ich wychowawcy otrzymali od organizatorów gorące podziękowania za udział w konkursie. W Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim w dniu 24 marca 2011 r. można
było podziwiać kalendarze. Mamy nadzieję, że
prace najmłodszych uczniów spodobały się także
mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego.

nia 16 marca 2011 roku w Publicznym
Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim odbył się II Międzyszkolny Konkurs Przysłów i Idiomów Niemieckich zorganizowany przez p. Ewę Kędzierską
i p. Magdalenę Maciak. Do zmagań konkursowych
przystąpiło 25 uczniów z nowodworskich gimnazjów.
Swoje drużyny wystawiły: Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2 i Publiczne Gimnazjum nr 4.
Oto wyniki niełatwych zmagań z tekstami w języku niemieckim: I miejsce zajęły ex aequo:
Aleksandra Wiśniewska i Eliza Stefanowska
z Publicznego Gimnazjum nr 4.
Laureatki uzyskały po 90 punktów na 90 możliwych. II miejsce zdobyły: Barbara Rogińska
z Publicznego Gimnazjum nr 4 i Magdalena
Kielar z Publicznego Gimnazjum nr 2, uzyskując po 89,5 punktu. Jak przygotowywały
się gimnazjalistki z Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy?
Nauczycielka języka niemieckiego – p. Emilia
Napiórkowska zorganizowała zajęcia dodatkowe, przygotowujące 13 uczniów do konkursu
na etapie szkolnym. Reprezentowali oni klasy:
1 a, 1 b, 2 c, 3 b, 3 c. Warunkiem przystąpienia
do eliminacji było nauczenie się 150 przysłów
i idiomów niemieckich. Zadania polegały na
tłumaczeniu przysłów z języka niemieckiego na
język polski i odwrotnie oraz na łączeniu wyrazów w związki frazeologiczne, uzupełnieniu
luk i układaniu przysłów z rozsypanek.
Gratulujemy uczniom sukcesów, a p. Emilii
Napiórkowskiej życzymy dalszych osiągnięć
w pracy z młodzieżą.

Powiatowy konkurs
krasomówczy

P

o raz kolejny młodzież gimnazjalna udowodniła nam, że mówić potrafi i robi to
w dodatku bardzo dobrze. Co więcej, jest
kreatywna, mądra i skłonna do refleksji.
I szczególnie dba o piękno mowy ojczystej.
O tym mogliśmy się przekonać 9 marca br. podczas piętnastej już edycji Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Nowy Dworze Mazowieckim.
Kandydatki, bo tym razem na scenę wkroczyły
same dziewczyny, zaprezentowały bardzo wysoki, a zarazem wyrównany poziom. Tematyka, jak co roku, była dowolna, więc mieliśmy
przyjemność wysłuchania tekstów o katastrofie
górniczej w Chile i odwadze górników, portalu społecznościowym Facebook, zazdrości,
młodszym rodzeństwie, prawdzie absolutnej
i miłości.
Komisja oceniała: płynność, czystość mowy
i dykcję; interpretację tekstu; opanowanie pamięciowe; długość tekstu, jego spójność i sens;
atrakcyjność tematyczną i walory literackie.
Szanowne jury w składzie: pani Violetta Rzeszot, pani Elżbieta Płonkowska, pani Małgorzata Pawełas i pani Marta Rączkowska, nie miało
łatwego zadania, bo krasomówczynie w sposób
mistrzowski władały słowami.
A oto zwyciężczynie XV edycji Powiatowego
Konkursu Krasomówczego:
– I miejsce – Anna Zielińska i Kaja Paczuska
– II miejsce – Małgorzata Kowalczyk i Magdalena Kielar
– III miejsce – Karolina Walczak
Wyróżnienie – Karolina Kurowska.
Życzymy powodzenia i sukcesów.
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Artur Barciś w Siódemce
tekst i foto E. Ładniak

G

romkie brawa przywitały naszego gościa, który z uśmiechem wkroczył na
scenę, króciutko opowiedział o sobie
i zaczął odpowiadać na pytania przygotowane
przez dzieci. Dowiedzieliśmy się, że od zawsze
lubił występować. Czuł się na scenie ważniejszy i wyższy od tych, którzy go na co dzień bili,
a podczas występu nagradzali brawami. Popularność przyniosła mu rola dla dzieci w „Okienku Pankracego”. Nasi uczniowie nie pamiętają
aktora z tej roli, ale znają pana Artura Barcisia
jako Norka z „Miodowych lat”, Czerepacha
z „Ranacza” czy Janka z „Doręczyciela”. Aktor
znany jest z różnorodnych ról. Zagrał w ponad
stu filmach (nie licząc odcinków seriali) i wielu
przedstawieniach teatralnych, rolach dubbingowych, występował również w programie „Taniec z gwiazdami”. Obecnie możemy go zobaczyć w teatrach Ateneum, Polonia i Capitol oraz
w serialu „Ranczo”.
Pan Artur jest bardzo zapracowany, ale lubi to
co robi. Ciężko pracował na to aby zostać aktorem, dlatego też nigdy nie myślał o innej pracy.
Na pytanie: Jakie cechy powinien mieć zawodo-

„Witamy wybitnego aktora polskiego Pana Artura Barcisia” – tymi słowami
Nina i Karol, uczniowie klasy V d, w imieniu całej społeczności szkolnej
powitali naszego gościa w murach Szkoły Podstawowej nr 7. Znakomity aktor,
jednocześnie wesoły i ciekawy człowiek, spotkał się z nami 28 marca podczas
obchodów Dni Teatru w szkole zorganizowanych przez p. Ewę Ładniak,
p. Wandę Kępską i p. Izę Ryńską-Pieluchowską.
wy aktor? odparł, że „1. Talent – bo bez talentu
nic nie ma; 2. Cierpliwość – potrzebna zwłaszcza przy nauce tekstu lub czekaniu na role; 3.
Upór – w dążeniu do otrzymania roli”. Pytań
dotyczących życia zawodowego i osobistego
było bardzo dużo. Aktor odpowiedział tylko na
niektóre z nich. Dowiedzieliśmy się, że bardzo
lubi podróżować, ale też lubi spędzać wolny
czas w swoim domu z rodziną, kotem Pędzlem
i suczką Lurą. Korzystając z okazji poprosiliśmy naszego gościa o próbkę jego talentu. Pan
Artur zaśpiewał nam piosenkę i przeczytał
wiersz. Interpretacja obydwu utworów wywołała zachwyt zgromadzonej publiczności.
Spotkanie z panem Arturem Barcisiem dostarczyło nam wielu wrażeń i emocji. Niezmiernie
miło było nam gościć tak znakomitego aktora. Jesteśmy wdzięczni, że znalazł on czas
i zaszczycił nas swoją obecnością, pomimo
licznych obowiązków (wiemy, że w tym dniu
odwiedził Bydgoszcz i wieczorem wystąpił na
żywo w programie Tomasza Lisa). To spotkanie
na długo pozostanie w naszej pamięci, a autograf i zdjęcia w kronice szkolnej.

Policjant
zawód niezbędny w społeczeństwie
Tekst i foto na podst. http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Pod takim hasłem odbyło się
ostatnio spotkanie policjantów
z nowodworskiej komendy z uczniami
klas I–III Szkoły Podstawowej nr 4
w Twierdzy Modlin.

D

zieci nie tylko słuchały opowieści o pracy funkcjonariuszy, ale same mówiły
czym zajmują się policjanci oraz jak
bardzo są nam wszystkim potrzebni. Obejrzały
także różne umundurowania funkcjonariuszy,
legitymację policyjną, sprzęt, środki przymusu
bezpośredniego oraz radiowozy.
Podczas spotkania policjanci zadawali pytania
dotyczące bezpieczeństwa i pracy funkcjonariuszy, a za prawidłowe odpowiedzi dzieci były nagradzane naklejkami ze SpongeBobem. Radości
i uśmiechom nie było końca. Największą atrakcją
cieszyły się oczywiście kajdanki, które niemal
każde dziecko chciało mieć na rękach. Na widok
radiowozu zaczęły się piski i od razu uczniowie
wsiadali to za kierownicę, to znowu na miejsce
zatrzymanego, używając przy tym sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej. Niewątpliwie będzie to
niezapomniane przeżycie nie tylko dla dzieci, ale
także dla policjantów.

edukacja
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Śladami Yeti
Tekst i Foto Kierownik i wychowawcy – J. Rzeszot, V. Rzeszot, W. Waluszko, I. Zielińska

Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki było organizatorem zimowiska rekreacyjno-sportowego
w Poroninie w czasie tegorocznych ferii zimowych. Uczestniczyło w nim 37 uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz innych szkół nowodworskich.

N

asza wyprawa zapowiadała się bardzo
obiecująco. I tak też było od samego
początku do jej zakończenia.
Już w czasie podróży do Poronina mieliśmy okazję zwiedzić klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie i znajdujący się tam, związany z historią
Polski, niezwykły skarbiec.
Wieczorem dotarliśmy do celu wyprawy, czyli
naszego miejsca zakwaterowania. Był nim urokliwy ośrodek „Limba” w Poroninie.
Kolejny dzień i następne dni przyniosły wiele
atrakcji. Ponieważ zima w tym roku dopisała,
najważniejszym naszym zadaniem było wykorzystanie tego faktu i rozpoczęcie nauki jazdy
na nartach. Pod okiem doświadczonych, posiadających licencje, instruktorów ze szkółki narciarskiej stawialiśmy pierwsze kroki na stoku.
Mozolne ćwiczenia podchodzenia i powolne
zjazdy, w ciągu zaledwie kilku dni przyniosły nadspodziewane efekty. Zatem uczestnicy
„Akademii na Lodowcu” mogli pochwalić się
swymi umiejętnościami jazdy na nartach bądź
na snowboardzie w ciągu dnia, a nawet wieczorem na oświetlonym stoku. Dzieci miały
zapewniony sprzęt gwarantujący bezpieczną
naukę i jazdę, wystarczającą liczbę karnetów
umożliwiających płynne wjazdy na stok oraz
wykwalifikowaną pełną energii kadrę opiekunów. Wszyscy chętni mogli spróbować również

swoich sił w zjazdach slalomem na „oponach”
w Murzasichlu.
Czas wolny od sportowych zmagań poświęcaliśmy na zwiedzanie Zakopanego i spacer po Krupówkach. Niezwykłe krajobrazy podziwialiśmy,
wjeżdżając kolejką szynową na Gubałówkę.
Dużą popularnością cieszyły się: turnieje gier świetlicowych (warcaby, bilard, piłkarzyki, cymbergaj),
konkurs plastyczny pt. „O, Yeti”, konkursy karaoke,
które odkryły wiele talentów muzycznych. Wiele
emocji dostarczyły uczestnikom zimowiska kąpiele
w basenach termalnych: w Szaflarach oraz w kompleksie w Bukowinie Tatrzańskiej. Boiska do piłki
nożnej i piłki koszykowej, znajdujące się przy
naszym ośrodku, kusiły do gry. Wykorzystaliśmy je więc, by rozegrać śniegowy turniej piłkarski. Było przy tym wiele zabawy i śmiechu.
Mnóstwo wrażeń przynosiły również wspólne
wieczorne spotkania, w czasie których podsumowywaliśmy wrażenia z minionego dnia,
oglądając na bieżąco wykonywane fotografie,
bawiąc się podczas dyskoteki czy uczestnicząc
w wielu grach i zabawach tanecznych oraz w innych formach integracyjnych. Podczas „globalnego ocieplenia” poznawaliśmy się nawzajem,
prezentując uczestników poszczególnych pokojów, np.: „Pokoju rzeczy zagubionych”, „Terenu prywatnego”, „Sweet dream”, „Górskich
gwiazd” i innych.

W trakcie zimowiska mieliśmy możliwość poznania kultury i obyczajów górali z Podhala.
W czasie wizyty rodziny góralskiej na naszym
wieczornym spotkaniu przy kminku zdobyliśmy wiele interesujących wiadomości na temat
pochodzenia znanych nazw związanych z górami (np. z Giewontem, Doliną Chochołowską),
poznaliśmy legendy związane z regionem. Górale demonstrowali nam poszczególne elementy swojego stroju, pokazali też instrumenty, na
których grają na co dzień i od święta, nauczyli
śpiewać i tańczyć „zbójnickiego”.
Kolejnym wyzwaniem dla uczestników zimowiska okazały się wybory Dziadka Mroza i Królewny Śnieżki. Prezentacja postaci i pomysłowe
przebrania przeszły najśmielsze oczekiwania.
Inwencja uczestników konkursu nie znała granic, jury miało nie lada kłopot z wyborem najlepszych. Dzięki realizacji projektu dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 5 mogły w sposób bezpieczny i aktywny spędzić czas ferii zimowych.
Organizatorzy zimowiska bardzo dziękują Urzędowi Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu i pobytu
dzieci w Poroninie. Dziękują również Rodzicom
wspierającym naszą inicjatywę poprzez przekazanie drobnych upominków na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach i zabawach
przewidzianych programem zimowiska.

sYLWeTKA / nAsze mIAsTo
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sYLWeTkA
„Patryk Śliczyński – na pozór zwykły nastolatek, taki jakich wielu na ulicy. Pozory jednak,
mylą”. Tak o swoim koledze pisze internautka
Kamila. W przesłanym do redakcji mailu prosi
o zwrócenie uwagi na Patryka, jego pasję i działalność.
Zatem, kim jest Patryk?
Patryk Śliczyński ma 17 lat. Jest mieszkańcem
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jak pisze Kamila „z pozoru to zwykły nastolatek, bez żadnych zainteresowań. Ale pozory
mylą”.
Telewizja i muzyka to jego pasje.
Niedawno Patryk zaczął przygotowywać swoje
demo CD. Sam pisze teksty do piosenek, które
będą na niej nagrane.
Oprócz tego często odwiedza studia telewizyjne, w których kręcone są popularne programy
rozrywkowe. Był już w „Szymon Majewski
Show”, „Jaka to melodia”, „Kuba Wojewódzki”.
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PATRYk ŚLiCZYŃski
dAtA urodzeniA:
21 sierPniA 1993
hobby: MuzykA

Patryk dostał się także do popularnego w stacji
VIVA Polska teleturnieju muzycznego „VIVA
MJUZIK KŁIIIZ 2” gdzie wygrał swój odcinek
i z sumą 198 pkt. i dostał się do finału programu.
W ostatecznej rozgrywce zajął 2. miejsce.
A na co dzień?
Jak dodaje Kamila „na co dzień Patryk spotyka
się ze znajomymi”.
Co ma z tego wszystkiego? Głównie satysfakcję, rozrywkę, siłę i odwagę. To właśnie uznanie wśród znajomych pomogło mu uwierzyć
w siebie, nabrać odwagi. Tej ostatniej zawsze
mu brakowało.
Teraz Patryk zabiega o pokazanie się wszystkim ze strony, o którą dotychczas nikt by go nie
podejrzewał. Wreszcie uwierzył, że marzenia
mogą się spełnić. Po skończeniu szkoły średniej
zamierza realizować swoje plany i na całego
poświęcić się muzyce.
Życzymy mu wytrwałości i sukcesów

moje mIAsTo

WIOSNA

Twierdza
Bliska Sercu

Etiuda E-dur…
Wczesna wiosna otwiera pączków tajemnice.
Biel zimy w jasną zieleń jak w szafir odmienia.
Noce znów coraz krótsze z wesołym księżycem.
Dniom zielenią szalonym nie zazdroszczą cienia.
Bazie przycupnęły na gałązkach drzewa.
Rzeka z ulgą, bez lodu – toczy wody szare.
Pod niebem znów błękitnym skowronek już
śpiewa.
Czas letni każe wszystkim przestawiać zegarek.
Łabędzie płyną do brzegu jak dostojne żagle.
Dzikie kaczki skrzydłami trzepoczą radośnie.
Po białej mroźnej zimie ciepło przyszło nagle.
I wszystko się raduje, oddając hołd wiośnie.
Ludzie śmiało na spacer wyszli z progów ciemnych.
W poetów też wstępuje świeżej wiosny wena.
Zakochani szukają zapewnień wzajemnych.
A ja od nowa słucham etiudy Szopena…
Nowy Dwór Mazowiecki, 08.04.2010, 23.04.2010
Copyright by Ryszard Gumiński 2010

Już po raz 11 Towarzystwo Przyjaciół
Twierdzy Modlin będzie prowadzić akcję
„TWIERDZA BLISKA SERCU”.

Zapraszamy do zwiedzania fortyfikacji
– każdy turysta będzie miał możliwość
podziwiania pięknego krajobrazu Twierdzy Modlin z tarasów widokowych Wieży
Tatarskiej

Zaczynamy 30 kwietnia (sobota) 2011.
Dyżury pełnione są w każdą sobotę
i niedzielę w godz. 10:00-18:00
Symboliczny koszt 3zł/os.
Zgłoszenia grup
pod numerami telefonów:
503-999-673; 713-04-65
Zapraszamy!
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Żywienie osób starszych
Tekst i Foto mgr inż. Agnieszka Kraśniewska,
dietetyk, właścicielka Akademii Zdrowia Lejdis

D

ługość życia człowieka zależy od czynników środowiskowych, takich jak:
zdrowe, niskokaloryczne, bogate w warzywa i owoce żywienie, aktywność fizyczna,
a także czynniki społeczne, genetyczne i psychologiczne, a dokładnie poczucie zadowolenia
z życia i jego jakość. Nieprawidłowe żywienie
i mała aktywność fizyczna lub jej brak zdecydowanie przyspieszają proces starzenia się organizmu. Starzenie organizmu to nic innego, jak
stopniowe, ciągłe i nieodwracalne obniżanie się
zdolności czynnościowej narządów. W okresie
tym zahamowane jest odbudowywanie komórek, organizm staje się mniej odporny, a układ
nerwowy mniej aktywny. Tkanki zmniejszają
się, ulegają odwodnieniu i tracą sprężystość.
Ryzyko powstawania chorób układu nerwowego, pokarmowego, krążenia i innych rośnie
wraz z wydłużaniem się trwania życia człowieka. U osób po 60.–65. roku życia obserwuje
się szczególny wzrost ryzyka zachorowań na
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu oraz nowotwory. Wraz ze starzeniem się organizmu pojawia
się wiele problemów zdrowotnych, które mają
między innymi związek z niedoborem mikroi makroskładników. Wynika to z osłabienia
łaknienia z powodu braku odczuwania smaku
i zapachu pokarmu. Dodatkowo w przewodzie
pokarmowym zachodzą zmiany, mające istotny wpływ na sposób i jakość żywienia. Ubytek
uzębienia zmniejsza możliwość gryzienia i żucia pokarmów, często występujące zaburzenia
perystaltyki przełyku, mogą utrudniać połykanie, a trawienie i wchłanianie wielu składników
pokarmowych może być zmniejszone. Zmiany
destrukcyjne dotyczą wszystkich układów i narządów, dlatego, najważniejsze jest zaakceptowanie zmian i prowadzenie trybu życia, który

zminimalizuje konsekwencje nieuniknionego
procesu. Należy pamiętać, że w momencie kiedy osoby w podeszłym wieku przechodzą np. na
emeryturę, i zmienia się ich styl życia na mniej
aktywny, a często głównie siedzący, zapotrzebowanie na energię obniża się, a organizm potrzebuje mniej kalorii niż we wcześniejszym
okresie życia. Z kolei zapotrzebowanie na niektóre składniki wzrasta. Stanowczo zbyt mało
wagi przywiązują ludzie do racjonalnego żywienia w okresie, kiedy przestają być czynni
zawodowo. Zarówno nadmiar, jak i niedobór
energii jest równie niekorzystny dla zdrowia.
Prawidłowy jadłospis powinien zawierać co
najmniej 8 szklanek wody mineralnej niegazowanej w ciągu dnia, co najmniej 6 małych porcji dziennie produktów zbożowych: makaron,
pieczywo pełnoziarniste, ryż pełnoziarnisty
– niełuskany, płatki owsiane, otręby oraz kasza
gryczana i jęczmienna. Produkty te, bogate są
w niezbędny dla naszego organizmu błonnik
pokarmowy, który reguluje pracę układu pokarmowego, daje uczucie sytości, ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, zmniejsza ryzyko
nowotworów jelita grubego oraz zapobiega zaparciom. Ponadto 3 porcje warzyw i produktów
mlecznych (mleko, kefir, jogurt, chude twarogi)
oraz 2 porcje owoców. Pozostałą ilość koniecznego białka uzupełni jedna porcja ryby, drobiu,
roślin strączkowych lub chudego mięsa. Tłuszcze powinny być jedynie dodatkiem do dań, zaleca się oleje roślinne, oliwę z oliwek i miękkie
margaryny. Zaleca się aby ograniczać tłuszcze
zwierzęce i jaja, słodycze do minimum, a alkoholu należy unikać. Ludzie starsi powinni dostarczać odpowiednią ilość żelaza i cynku oraz
pierwiastków wpływających na regulację pracy
serca i sprawność mięśnia sercowego, czyli magnezu i potasu. W wieku podeszłym powinno

się spożywać większe ilości wapnia. Normy
żywienia zalecają zwiększone spożycie tego
składnika już po 50. roku życia. Spowodowane
to jest zmniejszonym wchłanianiem i przyswajalnością wapnia oraz postępującym w miarę
starzenia się organizmu ubytkiem masy kostnej.
Źródłem tego pierwiastka oprócz produktów
mlecznych, są przetwory rybne zawierające
szkielety rybne, typu sardynki, oraz wzbogacane w wapń napoje sojowe. W wieku podeszłym
większe jest zapotrzebowanie na witaminę D
w porównaniu z zapotrzebowaniem w wieku
średnim. Źródłem jej są tłuste ryby, jaja, wzbogacane w tę witaminę margaryny oraz minimum
przez 30 min dziennie przebywanie na słońcu.
Rośnie również zapotrzebowanie organizmu na
witaminę C, witaminę A o 25%, witaminy grupy
B o 50%, witaminę E o 100%. Organizm z wiekiem traci zdolność syntetyzowania witaminy E
w jelicie grubym. Składnik ten obecny jest
w warzywach liściastych i olejach roślinnych,
zwana ona jest witaminą młodości, ponieważ
opóźnia proces starzenia się. Bardzo ważne jest
także spożywanie odpowiednich ilości antyoksydantów, do których należą oprócz witamin
A, E i C, również karotenoidy i tokoferol. Źródłem tych witamin są: czarna porzeczka, natka,
papryka, brukselka, pomarańcze, marchew,
morele, dynia, brokuły, sałata, szpinak, aronia,
czarne jagody. Chronią one organizm przed powstawaniem nadmiernych ilości wolnych rodników. Antyoksydanty chronią organizm przed
uszkodzeniami, do których może dojść podczas
zachodzących tam procesów. W przypadku, gdy
takich uszkodzeń jest dużo, zdecydowanie wzrasta ryzyko: zaćmy, choroby układu krążenia czy
nowotworów. Utrzymanie optymalnego poziomu witamin jest trudne do uzyskania z powodu
częstego występowania trawiennych nietolerancji surówek warzywnych i owocowych oraz złego przyswajania witamin syntetycznych. Posiłki
dla osób starszych powinny być lekkostrawne,
różnorodne, rozłożone w czasie na pięć, sześć
posiłków dziennie. Bardzo istotne jest spożywanie odpowiedniej ilości płynów, aby zapobiegać
nasilającemu się z wiekiem odwodnieniu organizmu, zaburzeń w pracy układu nerwowego,
termoregulacji i ograniczonego wydalania produktów przemiany materii. Odpowiednia ilość
płynów chroni nerki, zapobiega infekcjom dróg
moczowych, powstawaniu kamieni nerkowych
i zaparciom. Pamiętajmy, że aby zapobiegać
procesowi starzenia się bardzo ważna jest odpowiednia dieta i ruch. Umiarkowana aktywność
fizyczna, stosowana w większość dni tygodnia
poprawia wydolność organizmu i usprawnia
układy i narządy starszego organizmu, a także
zapobiega chorobom przewlekłym. Ćwiczenia
podnoszą samodzielność, ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, zwiększają ruchomość stawów oraz zmniejszają objawy choroby
zwyrodnieniowej stawów. Dodatkowo zwiększa
się siła mięśni, polepsza koordynacja, a bilans
ciała poprawia się.
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Stowarzyszenie
Przyjaciół Piątki
„Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki” w ramach
edukacji ekologicznej, przy współpracy firmy
„Eko Harpoon Technologie Ekologiczne” oraz
wsparciu (i na terenie) Szkoły Podstawowej nr 5
stworzyło bezpłatny punkt składowania elektro-śmieci.
Odpady można składować w wyznaczonym
miejscu, w przeznaczonych do tego celu paletach ustawionych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Chemików 1a.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości proekologicznej społeczności lokalnej.
Działalność „Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki” ma charakter charytatywny niezarobkowy,
opierający się na statucie Stowarzyszenia.

Sprostowanie
Sprostowanie do artykułu pt. „Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski”
zamieszczonego w wyd. XXIII z III 2011 r.
W materiale otrzymanym od organizatorów
konkursu widnieje informacja, że II miejsce w
kat. „dzieci pięcioletnie” zajęła Maja Koschna
z PP 5. Tymczasem dziewczynka uczęszcza do
Przedszkola nr 4 w Twierdzy Modlin.
W imieniu autorów artykułu przepraszamy za
pomyłkę.
(red)

Skrzydlaty Generał
zaproszenie na wystawę

„Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki”.
Szkoła Podstawowa nr 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Chemików 1a
e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl
www.stowarzyszenieprzyjaciolpiatki.cba.pl
Tel. kontaktowe:
508 737 099 – Katarzyna Bednarek – prezes
602 315 561 – Renata Bartołowicz – sekretarz
Osoby, które chciałyby wesprzeć nasze stowarzyszenie, mogą dokonać wpłaty na rachunek
bankowy:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Targowa 1/3
Nr rachunku:
77 8009 1062 0014 5033 2007 0001
Mam nadzieję, że tworząc punkt składowania
zużytego sprzętu, przyczynimy się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego oraz
pomożemy Państwu w pozbyciu się kłopotliwego odpadu.
J. Katarzyna Bednarek

Wykaz odpadów

- źródła światła zawierające rtęć,
- sprzęt oświetleniowy, komputerowy,
audiowizualny, biurowy, RTV,
telekomunikacyjny, energetyczny,
- AGD
- narzędzia elektryczne i elektroniczne
w tym stacjonarne narzędzia przemysłowe
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
- przyrządy medyczne z wyjątkiem
wszystkich wszczepianych i skażonych
produktów
- przyrządy do nadzoru i kontroli
- automaty dystrybucyjne
- baterie i akumulatory wszelkiego typu
i rodzaju,
- inna elektronika;
Szczegółowy wykaz na www.nowydwormaz.pl
w zakładce KOMUNIKATY

Od 2 maja w Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin prezentowana będzie wystawa „Skrzydlaty Generał”. Będzie ona poświęcona życiu i działalności generała bryg. pilota
Tadeusza Góry.
Wystawę organizuje Stowarzyszenie Seniorów
Lotnictwa Wojskowego. Można ją oglądać do
15 maja. Zapraszamy!
*
Tadeusz Góra był niezwykle zasłużonym dla
polskiego lotnictwa pilotem. Urodził się 19
stycznia 1918 roku w Krakowie. 20 lat później
jako pierwszy pilot na świecie został wyróżniony najcenniejszym dla pilotów trofeum – Medalem Lilienthala. Otrzymał go za pokonanie
ponad 500 km w locie swobodnym na szybowcu
PWS-101.
W czasie II wojny światowej generał Góra
przedostał się do Anglii, gdzie po przeszkoleniu latał m.in. Hurricane’ach, Spitfire’ach
czy Mustangach. Za ich sterami spędził ponad
1060 godzin wykonując ponad 880 lotów. Za
osiągnięcia w wypełnianiu zadań bojowych
odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie
Krzyżem Walecznych oraz brytyjskimi The
1939–1945 Star, The War Medal 1939–1945
i The Defence Medal.
Po powrocie do służby w 1957 roku latał m.in.
w 38 Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym w Modlinie. Zmarł 4 stycznia 2010 r.
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- obchody rocznicy
Konstytucji 3maja – Okunin
- uroczystości związane z
Beatyfikacją Jana Pawła II
- Park Miejski
6–8 V
- Międzynarodowe Zawody
Balonowe – Stadion Miejski
- III Rockandrollowe Święto
Narodowe – Stadion Miejski
- Rajd rowerowy „Poland Bike
Marathon”
2–5 VI
- Nowodworski Rajd
Pojazdów Zabytkowych
4 VI
- Każdy Dzieckiem Jest
- Osiedle Młodych
5 VI
- Wyścig kolarski ZTC BIKE
RACE 2011 – Targowisko
Miejskie, centrum miasta
18–19 VI - XII Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego
– Stadion Miejski
19–23 VII - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach letnich
(dyscyplina – bieg na orientację)
28 VII
- Wyścig kolarski dookoła
Mazowsza (meta etapu wyścigu)
10 IX
- uroczystości związane z 72,
rocznicą obrony Modlina
– Twierdza Modlin
11 IX
- Rowerowy Rajd „Mazovia XC”
– Osiedle Młodych
11 XI
- Odzyskanie Niepodległości
– centrum miasta
i Twierdza Modlin

Policjant, który
mi pomógł
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia od 2008 roku ogłasza kolejne
edycje ogólnopolskiego konkursu pod nazwą
„Policjant, który mi pomógł”. Konkurs służy
wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny
sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Zgłoszenia
w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do
31 maja 2011 roku. Celem konkursu jest:
* promowanie postaw i umiejętności dobrze
służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
* podkreślenie roli policjantów w systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
* wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych
w pomoc osobom krzywdzonym;
* zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń na
najbardziej zasłużonych policjantów za pomocą
poniższego formularza.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
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Mistrzostwa

tekst Andrzej Drewnowski foto Urząd Miejski

tekst i foto Sławomir Krzeczkowski

W dniach 18 i 19 marca odbył się w Leoncinie, organizowany przez UKS
„Goliat”, przełożony turniej walentynkowy halowej piłki nożnej, na który
zaproszona została sekcja piłki nożnej UKS „Reduta”

W

pierwszym dniu zawodów startował
rocznik 97, w następnym roczniki 95
i 96. Zawody przebiegały w bardzo
sportowej atmosferze, co sugeruje słuszność
przeprowadzania częściej takich imprez. A oto
wyniki:
I dzień
Głusk I – Reduta
Głusk II – Goliat
Reduta – Głusk II
Głusk I – Goliat
Głusk I – Głusk II
Reduta – Goliat

0:2
0:5
6:0
0:1
3:1
1:2

Zawody tego dnia wygrała drużyna Goliata,
drugie miejsce zajęła Reduta, trzecie Głusk I.

II dzień
Reduta – Goliat I
Goliat I – Zachód
Goliat II – Zachód
Reduta – Goliat II
Goliat I – Goliat II
Reduta – Zachód

1:2
3:0
4:2
2:3
1:3
2:1

I miejsce – Goliat II
II miejsce –Goliat I
III miejsce – Reduta
Dziękujemy organizatorom turnieju, UKS
„Goliat” za dobrą organizację turnieju i mieć
nadzieję, że to nie ostanie takie zawody. Warto
zmobilizować pozostałe UKS-y do tego typu
działalności, nie tylko w tej dyscyplinie.

13 lutego br. na trzech kortach
Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa
Nowego Dworu Mazowieckiego
w tenisie ziemnym w kategorii
mężczyzn powyżej lat 40.

W

turnieju udział wzięło siedmiu zawodników, którzy zostali podzieleni
na dwie grupy. Z każdej zostało wyłonionych po dwóch półfinalistów, którzy walczyli
o czołowe miejsca. Zwycięzcą turnieju został
Adam Pawłowski zwyciężając w finale Andrzeja
Łuczaka, trzecie miejsca zajęli Mariusz Zaręba
oraz sprawca sporej niespodzianki, najstarszy
uczestnik imprezy, Stanisław Życieński.
Wyniki:
Grupa A
Stanisław Życieński – Krzysztof Pawluczuk 7/5,
6/4
Andrzej Łuczak – Bogdan Wysocki 4/6, 4/6
Stanisław Życieński – Andrzej Łuczak 4/6, 6/7
Krzysztof Pawluczuk – Bogdan Wysocki 6/3, 6/3
Stanisław Życieński – Bogdan Wysocki 7/5, 6/4
Krzysztof Pawluczuk – Andrzej Łuczak 6/7, 3/6
Grupa B
Janusz Mikuszewski – Adam Pawłowski 3/6, 4/6
Mariusz Zaręba – Janusz Mikuszewski 6/2, 6/3
Adam Pawłowski – Mariusz Zaręba 6/4, 7/6
Półfinały:
1. Stanisław Życieński – Adam Pawłowski 3/6, 3/6
2. Andrzej Łuczak – Mariusz Zaręba 6/4, 5/7, 7/4
Finał:
Andrzej Łuczak – Adam Pawłowski 4/6, 7/5 7/4

VI półmaraton warszawski
tekst i foto emka

Półmaraton warszawski, rozegrany w niedzielę 27 marca w centrum Warszawy,
należał do rekordowych. Ukończyło go aż 4705 uczestników, czyli o 1200
więcej niż w roku ubiegłym.

W

ynik zwycięzcy, zawodnika z Kenii,
okazał się nowym rekordem trasy.
Kilka rekordów ustanowili też zawodnicy JOGGERA z Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, których sześciu wystartowało w tegorocznej edycji biegu.
Doskonale wypadł debiut na 21. kilometrowej
trasie najmłodszej zawodniczki Półmaratonu,
17. letniej Pauliny Ślusarczyk, która w kat. K-25
zajęła 12. miejsce. Jej czas to 1:47,52 sek. Byłoby jeszcze lepiej, gdyż najlepsza nowodworska
zawodniczka uzyskała czas netto 1:43,54 sek.,

przebiegając linię startu po przeszło 4 minutach
po strzale startera, gdyż ogromna liczba uczestników nie pozwoliła jej zająć miejsca bliżej linii
startu. Bardzo dobrze wypadł drugi debiutant
– 18. letni Tomasz Lewandowski, który z czasem
1:33, 19 sekundy zajął wysokie 455. miejsce.
Najlepiej wypadł w zespole doświadczony
Krzysztof Jastrzębski, który z czasem 1:29,50
zajął 328. miejsce. Pozostali nasi zawodnicy
uzyskali następujące wyniki: Hubert Liberadzki
– 1:36,17/w ub. roku 1:45,36/, Robert Chojnacki
– 1:49,29 i Zdzisław Zarzycki – 1:52,59 sekundy.           

