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rodzy czytelnicy. Już 10. raz spotykamy się
na łamach Faktów Nowodworskich, które
z miesiąca na miesiąc cieszą się coraz większą sympatią z Państwa strony. Liczne zapytania
o kolejny numer naszego miesięcznika świadczą, że
tego typu pismo było Państwu potrzebne. Cieszymy
się zatem, że Fakty Nowodworskie na stałe wrosły
w nowodworski rynek prasowy i są dla Państwa stałym źródłem informacji o wydarzeniach w mieście.
A w lutowym numerze ponownie piszemy o gorącym w ostatnich latach dla Państwa temacie, jakim jest lotnisko w Modlinie. W Temacie numeru zamieszczamy informację o rejestracji lotniska, która
jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do pierwszych startów z Modlina.
Pragnąc cały czas podnosić jakość świadczonych
w urzędzie usług przystąpiliśmy do projektu „Wzrost
jakości usług publicznych poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej administracji samorządowej”. W związku z tym prawie połowa
naszych urzędników przeszła specjalistyczne szkolenia co, mam nadzieję zaowocuje jeszcze większym
Państwa zadowoleniem z obsługi w urzędzie. Na temat szkoleń w magistracie, jak również o szkoleniu
w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych szczegółowo piszemy w tym
wydaniu Faktów. Istotne informacje zamieszczamy
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także w dziale Ogłoszenia i informacje. W tym miesiącu jest ich na tyle dużo, że wyjątkowo poświęciliśmy działowi dwie strony.
Zachęcam także do lektury działu Bezpieczeństwo,
w którym poruszamy tematy związane z obecną porą roku i nadzwyczaj obfitymi opadami śniegu. Piszemy m.in. o obowiązkach właścicieli w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach
do nich należących w zakresie uprzątania śniegu.
W związku z licznymi doniesieniami o spodziewanym zagrożeniu powodziowym odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zapraszam do zapoznania się z informacją
o posiedzeniu.
Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego
– za nami ferie zimowe. Wielu uczniów wyjechało
na zimowiska. Jak co roku dla tych, którzy zostali organizowaliśmy akcję Zima w Mieście. Na łamach lutowych Faktów zamieszczamy relację z akcji przeprowadzonej przez Nowodworski Ośrodek Kultury,
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejską
Bibliotekę Publiczną.
Skoro jesteśmy przy temacie zimy, to jak sami Państwo widzicie w tym roku jest ona wyjątkowo śnieżna. Władze miasta ze wszech miar starają się złagodzić jej skutki dla mieszkańców, jednak jest to bardzo
kosztowne. Starając się zanadto nie obciążać miejskiej kasy podejmujemy działania niezbędne i interweniujemy możliwie jak najszybciej na każde Państwa zgłoszenie i prośbę o pomoc.
Mam głęboką nadzieję, że pogoda będzie dla nas
w końcu łaskawsza i skończą się intensywne opady
śniegu. Apeluję jednocześnie o usuwanie zalegającego na dachach budynków śniegu, zwłaszcza w kontekście zapowiadanego ocieplenia. Roztapiający się
śnieg także może stanowić zagrożenie, czego przykłady mieliśmy ostatnio w mieście. Uczulam jednocześnie na wszelkie przejawy zagrożeń związane
z podtopieniami i apeluję o kontakt z właściwymi
służbami.
Życzę jednocześnie, aby taka konieczność nie była
Państwa udziałem.

TeMAT NUMeRU

Młodzi zdolni
TeksT MARtyNA koRDuLeWSkA foto uRząD MIeJSkI
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… czyli Regulamin Stypendialny w gminie Nowy Dwór Mazowiecki
awet najbardziej zagorzali sceptycy muszą przyznać, że w Nowym Dworze Mazowieckim w ostatnich latach wiele się
dzieje w kwestii infrastruktury sportowej.
Mamy lodowisko, o którym pisaliśmy m.in. w ostatnim numerze. Mamy Orliki, nowoczesny stadion.
Buduje się basen. Powoli klaruje się koncepcja ścieżek rowerowych. Wszystkie te obiekty powstają dla
mieszkańców. Zwłaszcza najmłodszych – jako atrakcyjna alternatywa spędzania wolnego czasu, a czasem
sposób na życie.
Zdolnych sportowców w mieście nie brakuje, ale często pozostają niezauważeni. Aby ich wypromować,
powstał Regulamin Stypendialny w gminie Nowy
Dwór Mazowiecki. Regulamin stawia nie tylko na
młodych sportowców, ale także na trenerów, instruktorów, działaczy i osoby wyróżniające się w dziedziwiĘceJ czyTaJ na sTr. 6
nie artystycznej.
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O bezpieczeństwie
na sesji
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

26 stycznia br. obradowała XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Porządek obrad zawierał
22 punkty, w tym m.in. informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

I

nformacja nt. bezpieczeństwa w mieście była
najdłużej omawianym podczas ostatniej sesji punktem. Głos kolejno zabierali obecni Komendant Powiatowy Policji Marek Ujazda, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Hiszpański, Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński
oraz Prezes Nowodworskiego WOPR Paweł Składanek. Każdy z nich szeroko omówił zakres współpracy z władzami miasta oraz stan bezpieczeństwa
w zakresie kompetencji danej służby. Uzupełnieniem
dyskusji była informacja nt. możliwości rozbudowy
systemu monitoringu miejskiego. Szeroko omówił ją
Krzysztof Płatek z Politechniki Warszawskiej.
Jak powiedział, nowy system będzie oparty na przekazie radiowym, co znacznie poprawi jego funkcjonowanie. Jest on znacznie sprawniejszy niż ten bazujący na przewodach. Daje też większe możliwości
techniczne, m.in. zbierania materiału wideo z monitorowanych ulic miasta. Zebrany materiał może służyć jako dowód dla organów ścigania. Kolejna korzyść płynąca z monitoringu radiowego to oszczędności finansowe. Znikają bowiem opłaty za dzierżawę infrastruktury przewodowej. Jedynym kosztem
jaki generuje taki system jest opłata za udostępnienie
częstotliwości radiowych. Jak powiedział na Sesji
Krzysztof Płatek, Urząd Komunikacji Elektronicznej
zarezerwował już dla naszego miasta dwa pasma, na

których będzie opierał się system. Pozwoli to także
na połączenie w jedną sieć wszystkich miejskich instytucji użyteczności publicznej, np. szkół, przedszkoli, zakładów.
Na razie zakłada się zamontowanie dodatkowych 20
kamer, z których obraz będzie obserwowany przez 4
osoby na 30 monitorach. Samo centrum monitoringu
ma być zlokalizowane w strażnicy OSP przy ul. Nałęcza. Miasto zarezerwowało na ten cel 1 milion złotych.
W dalszej części posiedzenia radni jednogłośnie
przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata
2010–2013.
Podjęli także uchwały w sprawie:
- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010,
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego
przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wycho-

wania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
gminy (ul. Targowa, ul. Spacerowa),
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność gminy (ul. Akacjowa),
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika, ul. Środkowa),
- wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy
nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Żwirowa),
- wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Dworze
Mazowieckim (ul. Słoneczna),
Radni przyjęli także plan pracy komisji rewizyjnej i Rady Miejskiej na 2010 rok oraz sprawozdania z prac merytorycznych komisji Rady Miejskiej
w 2009 roku.
W sprawach różnych pytali o stan prac związanych
z uruchomieniem lotniska w Modlinie, możliwości
założenia kamer monitoringu na stacji w Modlinie
Starym i organizację ruchu w trakcie budowy wiaduktów kolejowych na terenie miasta.

wieści z powiatu
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Szanowni
Państwo
starosta krzysztof kapusta
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Ze sportu szkolnego
Tekst I foto LO Nasielsk

21 stycznia 2010 r. w Gminnej Hali Sportowej w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody w piłce nożnej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 7 drużyn: ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2 i LO w Nowym Dworze Mazowieckim, ZSZ i LO w Nasielsku,
LO w Modlinie Twierdzy i ZSP w Pomiechówku.
Zwyciężyła drużyna ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim, II miejsce zajął zespół LO w Nowym
Dworze Mazowieckim, natomiast III miejsce zdobył
zespół LO w Nasielsku. Najlepszym zawodnikiem zawodów, a także królem strzelców klasyfikacji końcowej, został Michał Dziadczak z ZSZ Nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego, rozegra-

nym 25 stycznia br. wystąpiły reprezentacje czterech
szkół, a mianowicie: ZSP w Pomiechówku, LO i ZSZ
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i gospodarz
turnieju ZSZ w Nasielsku. I miejsce zdobył zespół
ZSZ w Nasielsku, który wygrał wszystkie trzy spotkania, II miejsce zajęła drużyna ZSZ Nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim, a III miejsce zdobyły dziewczęta z ZSP w Pomiechówku. Najlepszą zawodniczką
została wybrana Sylwia Malon z ZSZ Nasielsk.

ul. Paderewskiego 3, na którą powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego oraz roboty termomodernizacyjne obiektu warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej
i ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań przedstawia
się następująco:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401W Nowiny–Leoncin–Stare Grochale na odcinku 374 m na
kwotę 514.637,74 zł,
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3001W Zakroczym–Wojszczyce–Stara Wrona na odcinku 1651 m
w miejscowości Zakroczym. Przebudowano skrzyżowanie w kształcie ronda, położono nowe chodniki, nową nawierzchnię jezdni, wykonano zatokę
postojową dla autobusów szkolnych, nową jezdnię
i parking przy cmentarzu oraz oznakowanie pionowe i poziome na łączną kwotę 3.148.211,39 zł,
Dokończenie przebudowy drogi powiatowej Nr
2405W Sowia Wola–Augustówek–Czosnów na
odcinku 965 m polegającej na położeniu dwóch
warstw bitumicznych i przebudowa odcinka o długości 165 m wraz z wykonaniem ronda na ogólną
kwotę 1.059.308,65 zł,
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2428 Ruszkowo–Studzianki–Nuna na odcinku 2962 m na kwotę 711.406,08 zł,
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W NasielskStrzegocin na odcinku 1822 m w miejscowości Nasielsk wraz z przebudową mostu, położeniem nowych chodników na łączną sumę 4.459.578,66 zł.
Opracowanie dokumentacji i budowa chodników
wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach: Cegielnia Psucka, Psucin, Łomna, Studzianki-Dębinki

i w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Czarneckiego) na ogólną wartość 530.576,62 zł,
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów na kwotę 189.600,20 zł,
Opracowanie mapy z projektowanym podziałem
nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy
na przebudowę drogi Nr 2410W Śniadówek–Goławice–Pomiechówek na sumę 85.448,00 zł.
Wykonanie termomodernizacji obiektu garażowo-warsztatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę
238.057,44 zł.
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przygotowującej do termomodernizacji budynku ZSZ
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę
107.988,32 zł.
Z innych zadań opracowany został I-szy etap koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy
i modernizacji szpitala powiatowego na kwotę
97.600,00 zł. Na utworzenie pracowni tomografii
komputerowej wraz z budową pomieszczeń oraz
doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny powiat wystąpił o dofinansowanie w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego. Kwotę w wysokości 10.857,92 zł
wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy
ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na dofinansowanie całego zadania
złożono wniosek o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza.
Ogółem na wszystkie zadania inwestycyjne wykonane w 2009 roku z budżetu powiatu przeznaczono
kwotę w wysokości 14.741.084,81 zł.

T

egoroczna zima daje się wszystkim we
znaki. Dla nas, dla samorządu powiatowego, obfite opady śniegu, które wystąpiły
w styczniu i lutym br. to konieczność uruchomienia dodatkowych środków finansowych na zapewnienie przejezdności dróg powiatowych. Wzrost
wydatków dotyczy nie tylko odśnieżania dróg powiatowych. Trzeba liczyć się z tym, że wszystkie
powiatowe jednostki i placówki finansowane z budżetu powiatu poniosą wyższe koszty utrzymania
niż w latach ubiegłych. W tym numerze Faktów
zachęcam do zapoznania się z informacją o realizacji zadań inwestycyjnych w powiecie w 2009
roku. Prezentujemy także naszą młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych w rywalizacji sportowej.

Realizacja
inwestycji w 2009 r.

O

Tekst L. Bagiński foto J. Filipiak

cena realizacji zadań inwestycyjnych i remontów w 2009 roku była przedmiotem
obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła
się 18 lutego 2010 r. Radni otrzymali informację
opracowaną przez Wydział Rozwoju i Inwestycji
w układzie zapisów zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na lata
2004–2013, z opisem zakresu wykonanych robót
oraz wielkości środków wydatkowanych na konkretne zadanie.
Do głównych inwestycji 2009 roku należały zadania obejmujące przebudowę i modernizację dróg
powiatowych. Inne zadania to adaptacja obiektu powojskowego na nową siedzibę starostwa przy

sylwetki
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Wawrzyniec Siewruk
Lat: 62
Zawód: emerytowany
wojskowy – major pilot
Zainteresowania: motoryzacja,
wędkarstwo, lotnictwo
Stan cywilny: żonaty od 37 lat

Jest Pan Radnym pierwszą kadencję. Skąd pomysł
startu.
Pomysł zrodził się dużo wcześniej i wynikał z moich zainteresowań społeczno-politycznych. Startowałem w wyborach w 2002 roku, ale w wyniku
silnej konkurencji zabrakło troszkę głosów. W kolejnych wyborach w 2006 roku udało się.
Czy tak wyobrażał sobie Pan bycie radnym czy coś
jest inaczej?
Byłem obserwatorem poprzednich rad miejskich,
w których zwycięzcy brali wszystko, a opozycja
była marginalizowana. W wyniku ostatnich wyborów byłem zwolennikiem (współtwórcą) równomiernego podziału władzy, co zostało wprowadzone – to jest to inaczej.
Minęły już ponad trzy lata kadencji tej Rady. Co, Pana
zdaniem, było lub będzie jej największym sukcesem?
Największym sukcesem tej Rady jest jej zgodność
i współpraca, dzięki czemu można było osiągnąć
aż tyle.
Czy jest taka sprawa, której nie udało się zakończyć
pozytywnie w ciągu tych trzech lat?
Byłem autorem kilkudziesięciu wniosków. Wiele
z nich zostało zrealizowanych lub są w trakcie realizacji. Nie uda się jednak zrealizować rozbudowy
przedszkola i budowy dworca w Twierdzy Modlin.
Pracuje Pan w Komisji Gospodarki Komunalnej oraz
w Komisji Porządku i Spraw Społecznych. Jakie,

JESTEM
pełen optymizmu

BYĆ SPOŁECZNIE
UŻYTECZNYM

Z Wawrzyńcem Siewrukiem
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Pana zdaniem, sprawy będą najważniejsze w pracach
komisji w tym roku?
Najważniejszą sprawą w tym roku będzie doprowadzenie do końca zadań, które rozpoczęliśmy,
czyli termomodernizacja budynków oświatowych,
rozdysponowanie budynku socjalnego, wypracowanie racjonalnego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad gospodarowaniem mieniem komunalnym. Natomiast w Komisji porządku to sprawa sfinalizowania ustawienia
punktów poboru wody do celów pożarniczych,
z naciskiem na pobór wody z naszych rzek.
Czy są takie efekty Pana działalności, którymi chciałby się Pan pochwalić?
Efekty mojej działalności radnego przeplatają
się z działalnością w Stowarzyszeniu Wspólnot
Mieszkaniowych Wiarus, którego jestem współtwórcą i wiceprezesem, w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego, jako członka
Zarządu Osiedla Modlin Twierdza oraz Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Cieszę się, że wiele moich pomysłów zyskało przychylność większości rady i zostały przyjęte przez
pana burmistrza do realizacji. Najważniejsze to
budowa lokali socjalnych, sal gimnastycznych
przy szkołach nowodworskich, odtworzenie promenady nad Wisłą oraz zorganizowanie 14 kursów komputerowych dla emerytów i rencistów.

Z Tadeuszem sempławskim
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Jest Pan Radnym drugą kadencję, z czteroletnią przerwą pośrodku. Jak się wraca po przerwie?
Bardzo dobrze. Jak znowu zostałem radnym było
mi dużo łatwiej, wiedziałem już co mam robić,
miałem doświadczenie. Pierwsza kadencja to była
ciągła nauka.
Teraz wiem do kogo, w jakiej sprawie się udać
i umiem tę swoją wiedzę wykorzystać.
A w jakich sprawach najczęściej Pan interweniuje?
Najczęściej interweniuję w sprawach czystości,
porządku publicznego, zwłaszcza jeśli chodzi
o zakłócanie ciszy – jestem częstym gościem
u komendanta Straży Miejskiej. Zajmuję się też
problemami mieszkaniowymi, zwłaszcza w moim
okręgu – mamy tu najwięcej zasobów komunalnych w fatalnym stanie technicznym. Pomagam
załatwiać lokale zastępcze oraz bieżące naprawy
w mieszkaniach.
Skąd pomysł kandydowania do Rady?
Mam troje dzieci i właściwie działać zacząłem już
w czasie gdy one chodziły do szkoły. Ciągle coś załatwiałem, pomagałem, udzielałem się. Tak to się
zaczęło. Teraz działam jeszcze w Bractwie Św. Alberta – pomagamy najuboższym. Ostatnio zostałem też wybrany do Zarządu Osiedla nr 1.
Pracuje Pan w Komisji Komunalnej – dlaczego Pan ją
wybrał?
Jest to komisja, która spełnia moje oczekiwania.
Przyszedłem do Rady, aby mieć wpływ na to co
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Tadeusz Sempławski
Lat: 60
Zainteresowania:
sport, sprawy społeczne
Stan cywilny: żonaty, troje
dzieci, dwie wnuczki

się w mieście dzieje i na życie jego mieszkańców.
A to właśnie komisja komunalna dotyka tych najistotniejszych problemów, w rozwiązaniu których
chciałbym pomagać mieszkańcom.
A co udało się komisji osiągnąć?
Miała bardzo duży wpływ na budowę budynku socjalnego przy ul. Nałęcza, budowę boisk przyszkolnych i termomodernizację obiektów oświatowych.
Ważne też było podjęcie decyzji o budowie siedziby dla OPS-u i dofinansowaniu MZO.
A jakie jeszcze inwestycje są Pana zdaniem niezbędne
do realizacji?
Z takich większych inwestycji to modernizacja całego kompleksu sportowego przy NOSiR-ze. Musimy młodzież zainteresować sportem, odciągać
od złych zachowań, i dlatego trzeba ten kompleks
zmodernizować. Jeśli chodzi o wychowanie poprzez sport, to bardzo dobrze odbieram w tym zakresie pracę pana Rogalskiego, który prowadząc
sekcję bokserską działa na rzecz dzieci i młodzieży
aby odwrócić ich uwagę od wszelkich złych pokus.
Bardzo pozytywnie odbieram też aktywność dyrektora NOSiR Dariusza Wąsiewskiego w tym zakresie. Jestem bardzo często w hali i widzę ile dzieci
się tam przewija. To jest jedyny sposób. Nie można
też zapominać o dużym wkładzie burmistrza miasta w rozwój sportu w mieście. Dzięki jego zaangażowaniu i operatywności działania w kierunku
sportu są naprawdę duże.

Ostatni pomysł to utworzenie w mieście Centrum Sportów Balonowych.
Czy jest coś czego brakuje Panu jako obywatelowi
w naszym mieście?
Nie będę mówił o basenie, bo jest on już w trakcie budowy. Ale brakuje mi koncepcji rozwiązania problemów zabytkowej części miasta, tj.
Twierdzy Modlin.
Jakie widzi Pan największe bolączki/problemy naszego
miasta, Pana dzielnicy, które należałoby jak najszybciej
rozwiązać?
Największe dwie bolączki to, jak już wspomniałem
Twierdza Modlin i rozwiązanie jej problemów oraz
paraliż komunikacyjny miasta.
Pytanie, które kieruję do wszystkich – jakie są Pana marzenia – prywatnie, zawodowo?
W moim wieku mało już się myśli „do przodu”, ale
marzy mi się szybka realizacja budowy lotniska, zagospodarowanie turystyczne Twierdzy, a co za tym
idzie infrastruktury.
Czy będzie Pan po raz kolejny startował w wyborach?
Nad tym się jeszcze głęboko zastanawiam. Zamiar
taki rozważam, gdyż mam jeszcze sporo pomysłów do zrealizowania. Być społecznie użytecznym
– to moje motto życiowe, które systematycznie,
także jako radny, realizuję, ale ostatecznej decyzji
jeszcze nie podjąłem.
Dziękuję za rozmowę.
No właśnie – jak pan ocenia współpracę na linii Rada
– burmistrz?
Współpraca między Radą a burmistrzem układa
się bardzo dobrze. Przez te trzy ostatnie lata burmistrz nas nie zawiódł – mówię głównie o dużych
wnioskach. Jestem pełen uznania dla burmistrza
i pełen optymizmu dla realizacji zadań, jakich się
podjął.
A czego jeszcze brakuje Panu w naszym mieście?
Chciałbym, aby w mieście powstał drugi budynek
socjalny – aby rozwiązać problemy mieszkaniowe.
Kolejna sprawa to problem śmieci. Wszyscy narzekają na brud, ale ludzie sami muszą rozglądać
się wokół siebie i zacząć dbać o porządek w swoim najbliższym otoczeniu. Marzy mi się też partnerska współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
W ostatnich latach wygląd miasta zmienił się na
plus, tylko jeszcze trzeba zmienić mentalność
mieszkańców. Trzeba wyjść do ludzi, nauczyć się
żyć we wspólnocie. Wiele osób potrzebuje pomocy, a wstydzi się o nią prosić. Trzeba otworzyć się
na ludzi – tego mi brakuje – otwartości.
Ma Pan jeszcze jakieś inne marzenia?
Moim marzeniem jest, aby mieszkańcom naszego
miasta żyło się lepiej, aby liczba osób potrzebujących pomocy z OPS malała. I aby w końcu ruszyło lotnisko, z którym wiążę ogromne nadzieje
na pracę dla naszych mieszkańców.
Z czego dumny jest Tadeusz Sempławski?
Jestem dumny ze swoich dzieci – mamy dzisiaj
z żoną z nich wyrękę. Jestem dumny ze swoich
obu wnuczek – starsza jest świetną uczennicą.
A młodsza to po prostu iskra.
Dziękuję za rozmowę.

TEMAT NUMERU CD.
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Młodzi zdolni
c.d. ze str. 2

Tekst Martyna Kordulewska Foto Urząd Miejski

R

Michał Kucharczyk, piłkarz, kadrowicz

egulamin jest niczym innym, jak uchwałą
rady miejskiej. Pierwsza tego typu uchwała powstała w 2004 roku. Obecnie obowiązuje regulamin uchwalony 30 listopada
2009 roku. Wnioski o nagrody i stypendia można było
składać na jego podstawie do połowy stycznia. W budżecie na ten rok na stypendia sportowe zaplanowano
130 000 zł, na nagrody sportowe – 100 000 zł, a na
stypendia artystyczne – 10 000 zł. Mimo kryzysu są
to kwoty zbliżone do zeszłorocznych, a w niektórych
przypadkach nawet wyższe. Na koniec 2009 roku plan
na te cele obejmował odpowiednio: 95 000 złotych na
stypendia sportowe, ponad 123 000 na nagrody i 5000
na stypendia artystyczne.
Regulamin z 30 listopada wprowadził liczne zmiany. W tej chwili przewiduje: półroczne stypendia
Kacper Żuk
– złoty medalista w tenisie ziemnym

dla sportowców posiadających i nieposiadających
licencji, nagrody dla zawodników, trenerów, drużyn
i działaczy sportowych, jednorazowe i półroczne
stypendia artystyczne. Sprawami sportowymi zajmuje się Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
artystycznymi – Wydział Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego.
Pierwsze posiedzenie komisji do spraw stypendiów
pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza – Jacka
Gereluka odbyło się 25 stycznia br. i … okazało się,
że wpłynęło do niej tyle wniosków, że nie sposób
było ich wszystkich rozpatrzyć jednego dnia. Ostatecznie komisja przyznała: 31 stypendiów sportowych na łączną kwotę 85 200 zł, 2 nagrody w łącznej wysokości 7000 zł i jedno jednorazowe stypendium artystyczne – 3000 zł.

FAKTY NOWODWORSKIE X/II 2010

Stypendystami zostali sportowcy zgłoszeni przez:
PUKS Młode Orły, UKS Jedynka, NOSiR, MKS
ŚWIT oraz osoby indywidualne. Nagrody otrzymali:
Robert Majewski, Krzysztof Jastrzębski, o którym
pisaliśmy w styczniowych Faktach. Uhonorowani
sportowcy reprezentowali różne dyscypliny: biegi
na orientację, zapasy, kulturystykę, piłkę nożną, tenis ziemny. Byli wśród nich mistrzowie i wicemistrzowie zawodów na szczeblu wojewódzkim, krajowym i światowym. Stypendium artystyczne przyznano, znanej Czytelnikom Faktów, nowodworskiej
tancerce – Adriannie Patłaszyńskiej. Sylwetki stypendystów będziemy publikować w kolejnych wydaniach miesięcznika.
Tym, którzy nie złożyli wniosków przypominamy,
że termin dotyczący stypendiów na drugie półrocze
mija 30 maja. Wnioski na jednorazowe stypendia
artystyczne należy składać w ciągu 30 dni od daty
uzyskania czołowego miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach. Wysokość przyznanej nagrody
bądź stypendium zależy m.in. od poziomu osiągnięć
kandydatów i wysokości środków budżetowych.
Mamy nadzieję, że fundowane przez Miasto stypendia i nagrody pomagają młodym ludziom realizować swoje pasje i osiągać w nich sukcesy. Nie zapominajcie o nas, gdy będziecie stawać na podiach
najbardziej prestiżowych światowych imprez sportowych i artystycznych.
Ważne dokumenty:
Regulamin i wnioski o stypendia artystyczne –
Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/396/09 z dnia 30
listopada 2009 r.
Wnioski o nagrody i stypendia sportowe – Zarządzenie Burmistrza nr 215/09
Skład komisji – Zarządzenie Burmistrza nr 12/2010
Wykaz stypendystów i nagrodzonych ze stycznia 2010 r. – Zarządzenia Burmistrza nr 22/2010
i 23/2010
Wszystkie znajdziesz na www.bip.nowydwormaz.pl !

< Paulina Ślusarczyk
najlepsza w Biegu Senatu

>

Ada Patłaszyńska

z Pucharem Świata
Jazz Dance
Brązowa
sztafeta w biegach
na orientację

TeMAT NUMeRU CD.
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Lotnisko w Modlinie zarejestrowane!

TeksT NA PoDSt. WWW.touR-INfo oPRAcoWAłA ANetA PIeLAch-PIeRścIeNIAk foto APA kuRyłoWIcz

W pierwszych dniach lutego lotnisko w Modlinie zostało wpisane do rejestru lotnisk cywilnych. oczekiwaną od dłuższego
czasu decyzję wydał Prezes urzędu Lotnictwa cywilnego grzegorz kruszyński.

J

ak wynika z wniosku złożonego przez spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin, lotnisko będzie przeznaczone dla śmigłowców i samolotów obsługujących loty międzynarodowe średnio- i długodystansowe. Oferta portu będzie skierowana głównie do przewoźników niskokosztowych
i czarterowych. Corocznie przewidywanych jest 24
tys. operacji lotniczych.
Wpisanie do rejestru nastąpiło po sprawdzeniu przez
Urząd Lotnictwa Cywilnego, czy lotnisko odpowiada
wymaganiom technicznym określonym na podstawie
prawa budowlanego, wymaganiom eksploatacyjnym
określonym na podstawie ustawy prawo lotnicze oraz
warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska. Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie jego eks-

ploatacji. „To bardzo ważne, bo już dziś obserwujemy
duże zainteresowanie firm zewnętrznych zajmujących
się działalnością lotniskową i okołolotniskową m.in.
firm logistycznych, przewozowych, kurierskich”,
– mówi Jacek Kowalski, burmistrz miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, które jest udziałowcem Spółki.
Wydając decyzję o wpisie do rejestru Prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego zatwierdził także instrukcję operacyjną lotniska. Zgodnie z wymaganiami Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Instrukcja Operacyjna Lotniska jest fundamentalnym
wymaganiem w procesie certyfikacji. Zawiera ona
wszystkie potrzebne informacje na temat położenia
lotniska, obiektów, urządzeń, służb, wyposażenia,
procedur operacyjnych, organizacji i zarządzania lot-

niskiem, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem. Instrukcja Operacyjna jest dokumentem wewnętrznym, który określa i porządkuje wykonywanie
wszystkich operacji i procesów na lotnisku, za które
odpowiedzialny jest zarządzający. Jednocześnie Instrukcja jest niezbędna dla władzy lotniczej i stanowi
podstawowy dokument odniesienia do przeprowadzenia inspekcji lotniska przed przyznaniem certyfikatu
oraz w czasie późniejszych audytów i inspekcji bezpieczeństwa w ramach nadzoru bieżącego.
O kolejnych postępach w pracach zmierzających do
uruchomienia lotniska w Modlinie będziemy informować Państwa na bieżąco w Faktach i na miejskiej stronie internetowej www.nowydwormaz.pl.

Urzędnicy się szkolą
TeksT ANNA oLBRyś, MARtyNA koRDuLeWSkA foto uRząD MIeJSkI

Już 46 pracowników nowodworskiego urzędu Miejskiego skorzystało z unijnych
szkoleń w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju osiedla świniary, grupą
ergo i gminą Racibórz. celem kursów jest wzrost jakości usług publicznych.

U

rząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
przystąpił do projektu „Wzrost jakości usług
publicznych poprzez zwiększenie kompetencji
zarządczych kadry kierowniczej administracji samorządowej” oraz „Zwiększenie efektywności i sprawności
działania JST poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników”. W ramach projektów – w grudniu 2009 r. i styczniu roku bieżącego – odbyły się już 4 dwudniowe szkolenia, w których łącznie wzięło udział 46 urzędników.
Szkolenia zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary wraz z Grupą Ergo i Gminą Racibórz.
Tematyka kursów dotyczyła przede wszystkim umiejętności interpersonalnych, ale nie tylko. Cykl szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- nowa jakość zarządzania w JST;
- komunikacja w urzędzie, wypalenie zawodowe, obsługa klienta;

- analiza finansowo-ekonomiczna w studium wykonalności;
- Public Relations w administracji publicznej, kreowanie
wizerunku.
Zajęcia odbywały się w grupach warsztatowych liczących od 8 do 15 osób, w siedzibie magistratu.
Ich koszt wyniósł 1171,44 zł, przy czym organizator szkoleń – za wynajem sali – zapłacił urzędowi
2400 zł. 95% kosztów pokryła Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
jest bowiem częścią Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W poszkoleniowych ankietach urzędnicy bardzo wysoko
ocenili profesjonalizm organizatorów i przydatność kursów w codziennej pracy. Na szczególną pochwałę zasługuje poziom merytoryczny wykładowców z Grupy Ergo,
a także ich podejście do uczestników. Współpraca z Gru-

pą Ergo była prawdziwą przyjemnością i mamy nadzieję,
że na tym się nie zakończy.
W planach mamy szkolenia z zakresu:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
- sposobów stanowienia i ogłaszania prawa miejscowego;
- aktów prawa miejscowego w kontekście pozyskiwania
środków pozabudżetowych, w tym z UE;
- zasad zarządzania mieniem gminy w kontekście prawa
zamówień publicznych;
- uchwały budżetowej jako aktu administracyjnego
w kontekście obowiązującego prawa;
- funkcjonowania i organizacji urzędu a aktów prawa
miejscowego.
Celem wszystkich szkoleń jest wzrost jakości usług publicznych. Liczymy, że to przede wszystkim Klienci
urzędu odczują ich pozytywne skutki w postaci bardziej
efektywnej i kompetentnej obsługi.

Wydarzenia
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Baśnie z 1001 nocy
radosna podróż
Tekst i Foto NOK

W 2010 roku Nowodworski Ośrodek Kultury kontynuuje cykl przedstawień
teatralnych dla dzieci pn. „Poranek z teatrem”. W ubiegłym roku cieszył
się on dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych.

D

ziewiątego stycznia br. bardzo liczna grupa najmłodszych dzieci, wraz z rodzicami,
zabrała się w podróż po krainie bajek. Organizatorami byli jak zwykle Nowodworski Ośrodek
Kultury i firma MODEL Opakowania Sp. z o.o. A że
wszyscy podeszli bardzo poważnie do kwestii kostiumów, wycieczka obfitowała w liczne bajkowe postaci.
Były księżniczki, kowboje, żabki, Indianie i wiele wiele innych postaci.
Podczas bajkowej podróży nikt się nie nudził, bowiem obfitowała ona w korowody, tańce i kon-

kursy. Przewodnicy nie pozwolili nikomu siedzieć
w miejscu. Ani rodzicom, ani dzieciom. Nie było
z tym specjalnych kłopotów, bo w karnawałowym
czasie wszyscy bardzo chętnie oddawali się radosnym uciechom.   
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w tegorocznych „Porankach z teatrem”. O terminach i tytułach przedstawień informujemy na naszych stronach internetowych (www.nowydwormaz.
pl i www.nok.nowydwormaz.pl) oraz na plakatach.

Na 60-lecie
Biblioteki Miejskiej
Tekst i Foto Miejska Biblioteka

Na taki zacny jubileusz,
To, gdybym nosił, zdjąłbym kapelusz,
Ukłonił się,
Kwiatów rzuciłbym nie jeden pąk,
Paniom pochylił się do rąk,
Całując je.
Bo one są jak dobre duszki,
Książkę ci znajdą do poduszki,
Do szkoły też,
Czy to lekturę, czy niezły bryk,
Zadań potrzebnych cały plik –
I masz co chcesz.

T

en i wiele innych wierszy znajduje się w wydanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym
Dworze Mazowieckim zbiorku poezji pana Józefa
Chorądzikiewicza – nowodworskiego poety. Urodził
się w 1931 r. w Jarosławiu, a od 1956 roku związany
jest z Nowym Dworem. Jak sam pisze, „wrósł w ten
krajobraz”, dlatego wiele wierszy zawartych w książce
związanych jest z naszym miastem. Pomimo trudnego
dzieciństwa, przypadającego na okres II wojny światowej, autor jest pozytywnie nastawiony do otaczającego
świata i wnikliwym obserwatorem zarówno ludzi, jak
i przyrody, co przekłada się na jego twórczość.
„Ścieżkami idę” to zbiór utworów różnorodnych tematycznie: zarówno smutnych, pouczających, skłaniających do refleksji, jak i wesołych, radosnych, napawających optymizmem.
Poeta, będący wielkim przyjacielem i jednocześnie
najwierniejszym czytelnikiem Miejskiej Biblioteki
Publicznej od kilku lat przekazuje bibliotece swoje utwory, w tym także te poświęcone Bibliotece i jej
pracownikom.
Wiersze zebrane w niniejszym tomiku są tylko skromnym wyborem z bogatej twórczości poety.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do zapoznania się z twórczością p. Józefa Chorądzikiewicza.

Oddział dziecięcy pięknieje

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto um

Oddział dziecięcy nowodworskiego szpitala
staje się coraz piękniejszy. To m.in. dzięki
miejskim radnym, którzy zorganizowali zbiórki
pieniężne i własnymi siłami przeprowadzili
remont dwóch sal chorych.

W

ubiegłym roku na sesji rady miejskiej obecna była szefowa Komitetu Społecznego Nasze
Zdrowie p. Grażyna Wyględowska. Jest ona zarazem lekarzem pediatrą, neonatologiem w tutejszym szpitalu.
Podczas Sesji informowała Radę o akcji charytatywnej
Komitetu, którego celem jest zbiórka środków pieniężnych na rzecz oddziału dziecięcego. Wówczas radni zadeklarowali pomoc i przyłączenie się do akcji.
Słowa dotrzymali. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy
i w niedługim odstępie czasu zostały wyremontowane
dwie sale chorych.
Pierwsza została odnowiona jeszcze w ubiegłym roku.
Na jej remont złożyli się wszyscy radni i burmistrzowie
miasta. Koordynatorem akcji był radny Marek Ciesielski. Za zebrane pieniążki – 2 tys. zł – udało się wymalować ściany i okna, odnowić przeszklenie między salami

i wymienić wykładzinę i białą armaturę w łazience.
W połowie lutego druga sala zyskała nowe oblicze dzięki składce radnych z Klubu Radnych 10-tka. Zakres robót obejmował odświeżenie ścian, położenie terakoty,
wymianę białej armatury i wykładziny. Całkowity koszt
przedsięwzięcia zamknął się kwotą 2 tys. zł, a środki
pochodziły ze składek radnych.
Obie inicjatywy spotkały się z dużą życzliwością, nie
tylko ze strony personelu szpitala, ale przede wszystkim
małych pacjentów i ich opiekunów. Wiemy, że podjęto
już kolejną i niedługo odnowiona będzie następna sala
dla najmłodszych pacjentów szpitala.
Liczymy na następne takie pozytywne akcje.
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Gagatek na Osiedlu Młodych
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Do nowodworskiej oferty dla najmłodszych dołączyła nowa atrakcja – sala zabaw
dla dzieci Gagatek. Mieści się ona na Osiedlu Młodych, niedaleko kościoła.
Uroczyste otwarcie, z udziałem władz miasta, odbyło się 25 stycznia.
Do tej pory rodzice, którzy chcieli skorzystać z sali zabaw i tym samym zrobić frajdę swoim dzieciom
musieli udać się do pobliskich miejscowości – Legionowa czy Łomianek. Odpowiadając na potrzeby
lokalnego rynku pani Dorota Szumska postanowiła
otworzyć takie miejsce w Nowym Dworze. Przygotowania trwały kilka miesięcy i tuż po nowym roku
sala zabaw Gagatek zaczęła działalność na Osiedlu
Młodych.
25 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie, na którym
obecni byli burmistrz miasta Jacek Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski
oraz radny Jerzy Plackowski.
Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Goście gratulowali właścicielce Gagatka pomysłu i życzyli sukcesów w rozpoczętym właśnie biznesie. Dla
najmłodszych klientów przekazali drobne upominki,
którymi będą mogli się cieszyć w trakcie zabawy.

Przeboje Świata

Tekst i Foto NOK

gorące spotkanie w zimny styczniowy wieczór

N

ie zawiedli się mieszkańcy naszego miasta, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury i licznie przybyli do kawiarni OLIMP
na kolejne artystyczne spotkanie. Organizatorzy zapowiadali rozkołysany, karnawałowy wieczór – i tak też
było. Znakomici artyści Joanna Stefańska-Matraszek, Robert Kudelski i Janusz Tylman zaproponowali publiczności muzyczną podróż po Świecie. Odwiedziliśmy zatem
Argentynę, Amerykę, Włochy, Hiszpanię, Francję, Węgry, Ukrainę, nie zapominając oczywiście o naszym rodzimym kraju. W niezwykle zróżnicowanym repertuarze
usłyszeliśmy m.in. przeboje z najznakomitszych wodewilów i musicali, popularne arie operetkowe, romantyczne
duety, siarczystego czardasza i refleksyjne pieśni francuskiego barda J. Brela. A wszystko to w przyjemnej, ciepłej
atmosferze, jaką od początku stworzyli gospodarze i zaproszeni goście. Na półtorej godziny publiczność przeniosła się z realnej rzeczywistości w przepiękny świat emocjonalnych uniesień, za co, na pożegnanie, owacją na stojąco podziękowała zaproszonym artystom.

Sala zabaw czynna jest codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, a w soboty
i niedziele od 12:00 do 16:00. Jednak, jak mówi właścicielka, p. Szumska: „To tylko propozycje. Klienci zweryfikują wkrótce nasz czas pracy” i dodaje „Jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje. Jeżeli będzie
taka potrzeba to dostosujemy godziny i dni funkcjonowania Sali do potrzeb dzieci i ich opiekunów”.
Oferta Gagatka to nie tylko możliwość zabawy w suchym basenie z kulkami. To także alternatywa dla domowych przyjęć urodzinowych. W Sali Gagatek jest
możliwość zorganizowania takiej imprezy dla naszej
pociechy, a w ramach opłaty jubilat zostanie dodatkowo obdarowany urodzinowym prezentem ufundowanym przez właścicielkę. Ze swej strony czekającym
na dzieci rodzicom polecamy też pyszną kawę.
Po więcej szczegółów zapraszamy już bezpośrednio
do Gagatka, a najmłodszym życzymy udanej zabawy.
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Zabawa karnawałowa na Nowodworzance
Tekst i Foto ZS nr 2

Już po raz drugi, z inicjatywy radnej Ewy Sokołowskiej oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewy Malasiewicz, odbył się bal
karnawałowy dla dzieci z Osiedla Nowodworzanka.

W

ostatnim dniu przed feriami w Zespole
Szkól nr 2 odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych mieszkańców
Nowodworzanki. Imprezę zorganizował samorząd
uczniowski Zespołu Szkół nr 2, nauczyciele oraz radna E. Sokołowska. Podobnie jak w ubiegłym roku,
tak i tym razem przybyło do „Dwójki” wiele barwnych postaci. Na powitanie dzieci otrzymywały kotyliony i maski karnawałowe. Z kolei Dobra Wróżka
malowała buzie chętnych zaczarowanymi kredkami.
Podczas wspólnych tańców i konkursów wyróżniali
się: Klown, Biedronka, Motylki, Hiszpanka i piękne Księżniczki. Za udział w emocjonujących konkursach (m.in. wokalnym) dzieci otrzymały misie,
plakietki odblaskowe i breloczki – upominki ufundowane przez Urząd Miejski.
Zabawa karnawałowa to kolejna impreza współorganizowana przez Zespół Szkół nr 2 i radnych Nowodworzanki. W grudniu odbyło się wigilijne spotkanie
mieszkańców tej dzielnicy Nowego Dworu z władzami miasta, uświetnione programem artystycznym
w wykonaniu uczniów „Dwójki”. Poza tym co miesiąc przewodniczący osiedla, Ryszard Brzeziński, organizuje w szkole zebrania zarządu. Mieszkańcy Nowodworzanki mogą korzystać również z biblioteki,
centrum multimedialnego. Zespół Szkół nr 2 przy ulicy Długiej jest miejscem otwartym dla lokalnej społeczności.

Organizacje się szkolą

W

Tekst Agnieszka Sejda Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych organizacji pozarządowych Urząd Miejski zaprosił specjalistę w zakresie pozyskiwania unijnych
środków finansowych przez stowarzyszenia i fundacje.
Na spotkanie z p. Katarzyną Małys-Pęczelską – Prezesem Stowarzyszenia KRA (www.kra.org.pl) przyszli przedstawiciele większości lokalnych organizacji
pozarządowych.
Spotkanie miało charakter warsztatowy, a jego celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskanie środków finansowych na działania statutowe organizacji.
Poza tym, każda z organizacji miała możliwość nieodpłatnego umówienia się na spotkania indywidualne
ze specjalistą i skorzystanie z pomocy przy pisaniu
projektu.

Większość organizacji skorzystała z tej możliwości.
Dzięki tej inicjatywie powstało kilka projektów programowych, które mamy nadzieję uzyskają dofinansowanie i będą miały możliwość realizacji, o czym
poinformujemy Państwa na łamach Faktów.

edukacja
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Ferie w PG1
Tekst i Foto PG 1

W czasie ferii zimowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 organizowane były zajęcia
dla młodzieży. Jak co roku zorganizowany został wyjazd uczniów Gimnazjum do
Zakroczymia pod opieką s. Tomaszy.
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Wyjazd odbył się w dniach 1–4.02.2010 r. Wzięło
w nim udział 37 uczniów.
Podczas 4 dni pobytu młodzież miała okazję pogłębić swoją wiarę oraz spędzić czas na wspólnej zabawie. W programie oprócz wspólnej modlitwy znalazły się przedstawienia przygotowywane w grupach,
śpiewanie piosenek na karaoke, rysowanie komiksów, kalambury, prezentowanie swoich talentów
i umiejętności, oglądanie filmów, kulig i zabawa na
śniegu, a także wyjazd do kina na interaktywny pokaz „Na ścieżkach wiary”. Uczniowie wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i nowych doświadczeń.
W szkole osbywały się także sportowe gry zespołowe dostosowane do zainteresowań uczniów, prowadzone przez p. Agatę Karuk.
W dniu 8.02.2010 r. odbyły się zajęcia informatyczne prowadzone przez p. Annę Maj, w których
uczestniczyli uczniowie klas I i II.
Na zajęciach uczniowie wykonali prace w programie Logomocja oraz uczestniczyli w rozgrywkach
sieciowych biorąc udział w grze online – Plemiona.
Uczniowie w czasie tych zajęć wspaniale bawili się
oraz wymieniali doświadczeniami z innymi uczestnikami gry.
Na terenie naszej szkoły odbywały się zajęcia boksu i piłki nożnej prowadzone przez trenerów i instruktorów NOSiR.
W drugim tygodniu ferii odbyła się Zimowa Akademia Boksu pod hasłem „BLIŻEJ SPORTU DALEJ OD NARKOTYKÓW”.

Poznajmy się bliżej
Na podstawie www.kpp.nowydwor.policja.waw.pl

16 lutego, dokładnie o godz. 11:00 w sali odpraw komendy powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się test sprawdzający wiedzę 27 uczniów z 9
szkół podstawowych naszego powiatu. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do
sali wychowania komunikacyjnego, gdzie czekał na nich poczęstunek.

W tejże sali ogłoszono również wyniki. Najlepsi
okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7
w Nowym Dworze Mazowieckim.
To już XV edycja konkursu „Poznajmy się bliżej”,
którego organizatorem jest Wydział Prewencji Komendy Stołecznej przy udziale Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. II etap, który był
zarazem półfinałem odbył się 17 lutego w sali odpraw nowodworskiej komendy Policji. Punktualnie
o 11-stej dziewięć trzyosobowych drużyn reprezen-

tujących szkoły podstawowe z Nowego Dworu Mazowieckiego (nr 4, 5 i 7), Głuska, Nasielska, Starych
Pieścirogów, Małocic, Cząstkowa Mazowieckiego
i Kaliszek przystąpiło do rozwiązywania testu składającego się z 30 pytań.
Przewodniczącym komisji nadzorującej prawidłowy
przebieg turnieju był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Przemysław Suchecki,
a członkami: Pani Dorota Lubowiecka i Pan Waldemar Majchrzak – przedstawiciele Starostwa No-

wodworskiego. Kiedy komisja sprawdzała testy dzieci wymieniały się informacjami na temat testu w sali
wychowania komunikacyjnego, gdzie czekał na nich
poczęstunek.
Po chwili relaksu dzieci usłyszały werdykt jury. Zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim pod opieką Pana Romualda Peron. W skład drużyny wchodzili: Barbara
Małecka, Aleksandra Stemplewska oraz Rafał Daniszewski. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, a trzecie uczniowie ze
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Do realizacji konkursu włączyli się czynnie burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego i Nasielska oraz wójtowie: Czosnowa i Leoncina, którzy objęli Honorowym Patronatem etap powiatowy XV edycji konkursu „Poznajmy się bliżej”. To właśnie dzięki
tym samorządowcom wszystkie dzieci biorące udział
w tym konkursie otrzymały fantastyczne nagrody.
Nikt nie miał jednak wątpliwości, że największą wygraną jest wiedza, jaką dzieci zdobyły przygotowując
się do konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Na podstawie: www.kpp.nowydwor.policja.waw.pl
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Simona w ZS2
Tekst i Foto ZS 2

Wymiana młodzieży w ramach programu Sokrates była przyczynkiem
do wizyty p. Simony Kley w naszym mieście. W trakcie pobytu
odbyły się spotkania z nauczycielami, władzami Nowego Dworu
Mazowieckiego, a także zwiedzanie miasta i zabytkowej
Twierdzy Modlin oraz Warszawy.
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W

dniach 20–23 stycznia 2010 r.
w Zespole Szkół nr 2 gościła Simone Kley, nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego w szkole
prywatnej fundacji Sabel w Saalfeld niedaleko Weimaru i Erfurtu. Placówkę, w której uczy pani Kley,
tworzą dwie szkoły: średnia szkoła Realschule
o profilu ekonomicznym i Wyższa Szkoła Zawodowa Höhere Berufsschule, kształcąca asystentów turystyki, handlowców i informatyków.
Celem wizyty przygotowawczej było nawiązanie
współpracy przed wymianą młodzieży realizowaną
w ramach programu Sokrates Comenius.
Od roku 2008 Simone Kley i Ewa Głowacka, nauczycielka języka niemieckiego w ZS 2, wymieniały drogą mailową informacje o szkołach. Efektem
tej współpracy była wspomniana robocza wizyta.
Najważniejszym punktem programu pobytu Simony Kley w Zespole przy ul. Długiej 10 było pisanie projektu wspólnie z nauczycielami języków
obcych: Ewą Głowacką (j. niemiecki) i Katarzyną
Dobrowolską i Urszulą Mamcarz (j. angielski). Pani
Kley zwiedziła także szkołę, obejrzała dwie lekcje
języka angielskiego w klasie IV T i I T, prowadzone
przez U. Mamcarz i Katarzynę Dobrowolską. Spotkała się również w Urzędzie Miejskim z zastępcą
burmistrza miasta Nowego Dworu Mazowieckiego
– Jackiem Gerelukiem. Program kolejnego dnia pobytu gościa z Niemiec był równie bogaty. Przed
południem pani Simona zwiedziła Twierdzę Modlin – a przez następną część dnia poznawała Warszawę. Podziwiała panoramę miasta z 30. piętra tarasu widokowego PKiN. Miała okazję spróbować
specjałów polskiej kuchni w jednej z restauracji na
Starym Mieście. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło pani Kley zwiedzanie Katedry Warszawskiej
(zwłaszcza niezwykle oryginalnej szopki, nawiązującej do charakterystycznych symboli europejskich
stolic). Spacer Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem wieczorem, w świątecznej jeszcze
iluminacji, a także dobra herbata i pyszne ciastka
w kawiarni Bliklego zakończyły turystyczny pobyt
pani Simony w Warszawie.
Strona niemiecka pokryła koszt podróży pani Kley
i jej pobytu w hotelu w Nowym Dworze. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego również
dofinansował organizację pobytu gościa z Niemiec
w Polsce.
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Akcja zima

Zima z NOK-iem 2010
Tekst i Foto NOK

Po raz pierwszy od wielu lat, ferie zimowe dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych były naprawdę zimowe. Nie brakowało śniegu, wiatru i mrozu.

N

ie brakowało także licznych atrakcji
przygotowanych przez wielu organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w naszym mieście. Wśród nich
był także Nowodworski Ośrodek Kultury, który tradycyjnie przygotował na okres ferii cykl imprez
wyjazdowych.
W programie znalazły się: wyjazd na kręgle, 4
wyjazdy na basen, dwa wyjazdy na projekcje filmowe („Alvin i wiewiórki”, „Planeta 51”), wyjazd na spektakl „Robinson Kruzoe”, wyjazd do
sali zabaw Colorado oraz na kulig do stadniny
koni w Cieksynie. W programie nie zabrakło także, oczekiwanych przez dzieci, wizyt w McDonaldzie. Zaproponowany program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Już w pierwszym
dniu zapisów wypełniły się listy na większość imprez. Ostatecznie ferie z NOK-iem spędziło w tym
roku 391 uczestników.
Tegoroczne ferie z NOK-iem upłynęły bardzo szybko. Ciekawy i różnorodny program dostarczył dzieciom wielu wrażeń i emocji, pozwolił także na
odpoczynek od nauki i licznych szkolnych obowiązków, dostarczając jednocześnie, bezpiecznej,
dobrej rozrywki i zabawy.
Do zobaczenia podczas „Lata w Mieście”.
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Ferie w bibliotece

Tekst i Foto Miejska Biblioteka Publiczna

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie na Osiedlu Młodych
i w Modlinie Starym przystąpiły do akcji Zima w Mieście.

F

erie już zakończone. Biblioteka i jej filie na
Osiedlu i w Modlinie Starym zapewniły w tym
roku ciekawą alternatywę dla dzieci pozostających w czasie ferii w mieście. Głównym celem programu było zorganizowanie czasu wolnego z dobrą literaturą, rozwijanie zainteresowania dzieci słowem pisanym oraz dobra zabawa.
Zaprosiliśmy do wzięcia udziału w warsztatach, quizach, zabawach z książką i konkursach plastycznych.
Odbywały się spotkania czytelnicze, podczas których
dzieci i młodzież mogły czytać wspólnie wybrane fragmenty książek oraz rozwijać swoje talenty plastyczne
poprzez rysowanie, wyklejanie i inne prace twórcze. Inspiracją zajęć były tytuły „Kubuś Puchatek” A.A. Milne’a, „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Row-

ling, „Zmierzch” S. Meyer, „Biuro Detektywistyczne”
Lassego i Mai M. Widmark, „Baśnie znad Wisły, Bugu
i Narwi”. Uczestnicy mogli także zaproponować swoje
ulubione książki do czytania. Mając na uwadze srogą
zimę w tym roku grupa dzieci z TPD pod opieką pani
S. Olczak, goszcząca w Oddziale dla Dzieci wykonała
plakat „Zwierzęta w zimie” zachęcający do opieki nad
nimi. Na zakończenie większości zajęć rozdawano nagrody i drobne upominki.
Najmłodsi uczestniczyli w seansach baśniowych, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Na podstawie czytanych baśni dzieci wykonywały ilustracje
do książek, z których następnie urządzono wystawkę.
Dużym wzięciem cieszyły się zajęcia taneczne oraz zabawy z harcerzami w Filii nr 2 na Osiedlu Młodych.

Ferie z NOSiR
Tekst i Foto NOSiR

W dniach 1–12.02.2010 r. na obiektach Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowane zostały zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod nazwą ZIMA W MIEŚCIE 2010.
Wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestników, bo aż 627.

O

prócz zajęć w hali sportowej dla chętnych zorganizowano cztery wyjazdy na basen do Płońska,
dwa wyjścia na lodowisko, oraz na zakończenie
akcji – kulig połączony z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek oraz zabawami na świeżym powietrzu.
Program akcji przewidywał liczne turnieje, zawody
oraz rekreacyjne uczestnictwo w zabawach ruchowych. Wszystkie te imprezy odbywały się pod opieką
trenerów i instruktorów zatrudnionych w NOSiR. Tradycyjnie najwięcej zwolenników spośród halowych
gier zespołowych miała piłka nożna, ale także piłka
siatkowa oraz piłka koszykowa. Sukcesy naszej reprezentacji w piłce ręcznej na Mistrzostwach Europy
sprawiły, że młodzież bardzo chętnie zapoznawała się
z przepisami gry oraz próbowała rozgrywać „prawdziwe” mecze w tej dyscyplinie sportu. Nieustannie zajęte
były stoły do tenisa stołowego, a rozgrywane zawody
stały na nadspodziewanie wysokim poziomie. Podobnie było z bilardem, chociaż poziom zaprezentowany

przez młodych adeptów tej dyscypliny pozostawiał
wiele do życzenia.
Zgodnie z oczekiwaniami dużym zainteresowaniem
cieszyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
(wiatrówka), które miały raczej charakter poznawczy
niż sportowy.
Dodatkowym punktem akcji był pokaz strażacki, który miał
w głównej mierze walor edukacyjny (prezentowanie różnych sprzętów typowych dla akcji przeciwpożarowych).
Spotkanie z piłkarzami drugoligowej drużyny Świtu było
atrakcją niezaplanowaną. W czasie tego spotkania zawodnicy uprawiający profesjonalnie piłkę nożną opowiadali
o swoich karierach, odpowiadali na pytania dzieci, a także
sami zadawali pytania i w przypadku poprawnych odpowiedzi wręczali pytanym nagrody (kalendarze klubowe, kubki z logo klubu i miasta oraz zdjęcia drużyny). Pokazywali
również swe umiejętności wyszkolenia technicznego.
Cieszymy się z tak dużego zainteresowania zaproponowaną ofertą.
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Również bardzo emocjonujący okazał się tam konkurs
czytelniczy dotyczący Zmierzchu.
Dzieci i młodzież układały także krzyżówki literackie,
rozwiązywały rebusy, chętnie grały w gry planszowe.
Zabawiano się w detektywów na tropach zagadki, pokonywano wiele przeszkód, aby odnaleźć zaginioną
postać bajkową.
Uczestnicy konkursu „Wędrówka turystyczna po Nowym Dworze” przygotowali prezentację komputerową
zachęcającą ich rówieśników do odwiedzenia naszego
miasta. Nauka przez zabawę pokazała uczestnikom,
jak ciekawie i bezpiecznie można organizować sobie
czas wolny z wykorzystaniem stron internetowych.
Dużym wzięciem, jak zwykle, cieszyły się gry komputerowe i Internet (ok. 200 osób).
Ogółem w zajęciach wzięło udział ok. 100 dzieci. Oprócz
tego czytelnicy wypożyczali książki do domu jak również korzystali na miejscu zarówno z księgozbioru, jak
i innych materiałów bibliotecznych (czasopisma, programy multimedialne). I tak oddziały dziecięce w okresie ferii odwiedziło ok. 400 młodych czytelników, którzy
wypożyczyli ok. 600 książek. Wśród nich zarejestrowano
150 nowych użytkowników biblioteki.
Celem naszych działań było zagospodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w imprezach
bibliotecznych.

ogłoszenia
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się w określonym terminie i zawiadomi o tym
Burmistrza do dnia, w którym była obowiązana
stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
VII. O
 soby, podlegające stawieniu się do kwalifikacji
wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku
w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to
uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
VIII. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od
obowiązku stawienia się na kwalifikacji wojskowej.

Informacja
w związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o przeprowadzeniu
kwalifikacji Wojskowej w 2010 r., podaję do wiadomości,
iż od dnia 8 lutego do 5 marca 2010 r. przeprowadzana jest
kwalifikacja wojskowa w Nowym Dworze Mazowieckim,
przy ul. Paderewskiego 7, budynek Przychodni
Specjalistycznej.
Kwalifikacji podlegają osoby zameldowane na pobyt
stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące z terenu
Powiatu Nowodworskiego – mężczyźni urodzeni
w 1991 r., a także:
I. M
 ężczyźni urodzeni w latach 1986–1990, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
II. Osoby urodzone w roku 1990, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej;
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie,
ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne
do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie
art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały
przeniesione do rezerwy.
III. D
 o kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety
urodzone w latach 1986–1991, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach

psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi
stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660).
IV. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa
się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli
nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz
pierwszy przedstawia:
• wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) –
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości;
• powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
V. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej
i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej, przedstawia:
• wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający
przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie
było możliwe;
• powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy
dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
VI. Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się
do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu,
jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić

IX. K
 to wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy
lub przepisów wydanych na jej podstawie nie
stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem
lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą
komisją lekarską lub wojskowym komendantem
uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie
przedstawia dokumentów, których przedstawienie
zostało nakazane oraz odmawia poddania się
badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
X.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na
osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

XI. D
 o kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem
wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się
osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy,
w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia,
niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,
jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
UWAGA
Mimo, iż nie ma już obowiązku odbywania zasadniczej
służby wojskowej, to jednak nie zwalnia to m.in. 19letnich mężczyzn z obowiązku poddania się kwalifikacji
wojskowej. Dzięki niej mają oni uregulowany stosunek
do służby wojskowej. Ci którzy nie chcą służyć w armii,
są przenoszeni do rezerwy. Do kwalifikacji wojskowej
są wzywani i mogą zgłosić się osoby, które w ubiegłych
latach ukrywały się przed poborem. Brak uregulowania
stosunku do służby wojskowej uniemożliwia takiej osobie
dokonanie czynności meldunkowych (zameldowania) oraz
ubieganie się o pracę w policji czy w innych służbach.
Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest raz w roku.
Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
uchylające się od tego obowiązku będą musiały czekać na
uregulowanie tego stosunku okrągły rok, gdyż nie działają
już wojskowe komisje lekarskie.
Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej
uzyskacie Państwo pod nr tel. 22/775-22-23,
22/775-22-22 w. 309 lub kierując zapytanie na adres
e-mailowy: kancelariatajna@nowydwormaz.pl
Burmistrz Miasta
Jacek KOWALSKI

ogłoszenia
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Informacja
Wydział Organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim informuje, że od
stycznia 2010 r. uległ zmianie dzień
tygodnia, w którym pełnił dyżury
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
– Andrzej Świder.
Spotkania z mieszkańcami będą odbywały się
w dzielnicy Modlin Twierdza w siedzibie Klubu
Garnizonowego, ul. Ledóchowskiego, w godz.
17.00 – 19.00 w każdą środę miesiąca.

Szkoła Rodzenia
Społeczny Komitet Nasze Zdrowie informuje, że dzięki
pomocy władz miasta, rozpoczyna działalność Szkoła
Rodzenia. Zapraszamy przyszłych rodziców do udziału
w nieodpłatnych zajęciach Szkoły Rodzenia. Planowane
są warsztaty grupowe oraz poradnictwo indywidualne.
Program zajęć dostosujemy do możliwości czasowych
i oczekiwań uczestników. Służymy radą i pomocą przed
i po porodzie. MIEJSCE: Zespół Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim, ul. Długa 10 (obok Szpitala
Powiatowego). Zapisy prowadzi dyplomowana położna
Joanna Kasińska (tel. kont. 603 084 840), która udziela
szczegółowych informacji na temat harmonogramu zajęć.
Dla pierwszych sześciu par niespodzianki.

Wydział Geodezji
Szanowni Państwo! Informujemy, że w wyniku
wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zmienił
nazwę na: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego. Te i inne zmiany znajdziecie
Państwo na: www.bip.nowydwormaz.pl.

Szkolenie przedsiębiorców
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza
wszystkich przedsiębiorców na spotkanie poświęcone
możliwościom ubiegania się o fundusze unijne
prowadzone przez przedstawiciela Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
W trakcie spotkania informacyjnego zainteresowani
uzyskają fachową i niezbędną wiedzę na temat
dofinansowania z Unii Europejskiej.
Na spotkaniu omówione zostanie między innymi
wsparcie w ramach Działania 1.5 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
którego celem jest podniesienie konkurencyjności
mikroprzesiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez dostosowanie do wymogów
rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych
technologii, systemów certyfikacji i jakości.
Nabór wniosków w ramach tego działania rozpoczyna
się w marcu b.r. Na wsparcie mogą liczyć zarówno
firmy nowo powstałe, jak i już funkcjonujące – to szansa
również dla Ciebie! Spotkanie odbędzie się w czwartek
4 marca 2010 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim (sala 410).
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu (22) 775 16 73, w celu potwierdzenia
przybycia. Serdecznie zapraszamy!
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Sprzedaż alkoholu

Porady terapeutyczne

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego informuje, że od 1 stycznia 2010 r.
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest
niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony,
a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym
stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas
określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto,
w przypadku gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od
dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie
złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy
od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Udzielanie porad i konsultacji w zakresie problemów
związanych z uzależnieniem od narkotyków dla osób
z terenu NDM

Ponadto przypominamy, że zgodnie art. 17 ust. 1.
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992,
z póź. zm.) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży
obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym
stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku
gdy nie ma osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta
nie jest w stanie sprawować
opieki, o której mowa w ust. 1.

Oświadczenie
Komitet Społeczny „Nasze Zdrowie”
W okresie od 31 maja 2009 r. zebraliśmy kwotę
23.681,62 zł, słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset
osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze.
Z zebranych środków zakupiliśmy:
1/ Nowoczesną lampę do fototerapii dla oddziału
noworodkowego,
2/ Elektrokardiograf dla oddziału dziecięcego,
3/ Wielofunkcyjny stół do gabinetu zabiegowego
na oddział dziecięcy.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy
Przewodnicząca Komitetu
Grażyna Wyględowska

Wtorek w godz. 14.00–16.00
Piątek w godz.14.00–16.00
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
ul. Paderewskiego 7 NDM
Ponadpodstawowy program terapii dla osób uzależnionych
z terenu NDM
Czwartek w godz. 16.00–21.00
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
ul. Paderewskiego 7 NDM
Program terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej
z terenu NDM
Poniedziałek w godz. 16.00–20.00
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Paderewskiego 3

Komunikat
Drodzy Mieszkańcy i sympatycy Nowego
Dworu Mazowieckiego!

Niespełna miesiąc temu informowaliśmy Was na
naszej stronie internetowej o konkursie MOJE
WIRTUALNE MIASTO, w którym główną nagrodą
jest wirtualny spacer po zwycięskim mieście.
Jest to nowoczesne narzędzie promocji, które
z pewnością przekona do tej pory nieprzekonanych
do odwiedzenia naszych pięknych stron (nie tylko
internetowych). Pomóżcie Nowemu Dworowi
wygrać! Oddanie głosu zajmuje zaledwie kilka
sekund.
Wystarczy kliknąć w baner umieszczony na
www.nowydwormaz.pl lub wysłać SMS o treści
AT.VTOUR.67 na nr 71068 (koszt: 1,22 zł z VAT).
GŁOSOWANIE TRWA DO 16 KWIETNIA!
Konkurs organizowany jest przez portal
www.vtour.pl, który prezentuje wirtualne spacery
po miastach. Trzy uczestniczące w konkursie miasta,
które otrzymają największą liczbę głosów zostaną
nagrodzone darmowym wykonaniem wirtualnego
spaceru. Z uwagi na nierówne szanse małych miast
i gmin w stosunku do uczestniczących w konkursie
największych miast polskich organizatorzy
wprowadzili nagrody specjalne w kategoriach miast
do 50 tys. mieszkańców, małych miasteczek i gmin
wiejskich.
Główną nagrodą w konkursie jest wykonanie
Wirtualnego Spaceru po zwycięskim mieście
w ilości 500 panoram oraz dodatkowo 1000 płyt
z wytłoczonymi panoramami! Równowartość
nagrody głównej to 46 tys. zł. Pozostałe mają
wartość odpowiednio 30 i 17,5 tys. zł.
Konkurs rozpoczął się w listopadzie ub.r. i będzie
trwał do 16 kwietnia br. Skierowany jest do
wszystkich Internautów posiadających adres emailowy. Każdy może zagłosować na jedno miasto
w ciągu tygodnia podając swój adres e-mail. Jeden
głos to jeden punkt. Można zwiększyć szanse miasta
głosując poprzez SMS. Za pomocą specjalnego
formularza można także zachęcić znajomych do
oddawania głosów na Nowy Dwór Mazowiecki.
Aktualnie (stan na 11 stycznia br.) w konkursie
startuje 79 miast i gmin. Ogłoszenie nagrodzonego
miasta 19 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 na stronie
internetowej Organizatora – vtour.pl.

Wywiad
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Wywiad z mistrzem
bioenergoterapii

Prezesem Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów panem
Jarosławem Cetensem

Jest pan Prezesem Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów z siedzibą w Warszawie, jak to się stało, że
trafił pan do Nowego Dworu?
Moje związki z NDM – o czym pewnie pani nie wie
– są bardzo silne. Przez pewien czas mieszkałem
w Nowym Dworze Mazowieckim, obecnie mieszka
tu moja siostra z rodziną, teść, a w pobliskim Janówku szwagier z rodziną.
Według „Who is Who Polska” należy pan do grona
czołowych, polskich uzdrowicieli – jaka była pańska droga do bioenergoterapii, bo przecież z wykształcenia jest pan prawnikiem?
To prawda, jednak od niemal 20 lat zajmuję się profesjonalnie bioenergoterapią. Stało się tak dlatego,
że wiele lat temu kompetentne osoby zauważyły
u mnie duży potencjał pola energetycznego i zachęciły mnie, aby po uzyskaniu odpowiednich
kwalifikacji podążać tą właśnie drogą.
Co pan sądzi o współpracy medycyny niekonwencjonalnej z medycyną akademicką?
Jeszcze nawet kilkanaście lat temu stosunki te były
bardzo napięte. Obecnie wygląda to inaczej. Często
lekarze doceniają możliwości oddziaływania bioenergii na organizm drugiego człowieka i są liczne
przypadki współpracy w celu osiągnięcia dobrego
stanu zdrowia człowieka. Ja sam, dzięki uprzejmości kierownictwa przychodni lekarskiej „Na
Osiedlu” raz na dwa tygodnie przyjmuję pacjentów
w tym ośrodku.
Co pan sądzi o oddziaływaniu bioenergoterapeutów
na wyjątkowo ciężkie przypadki, a szczególnie choroby nowotworowe?
Chcę tu z całą mocą podkreślić, że w przypadku
choroby nowotworowej BEZWZGLĘDNIE należy
wykorzystać możliwości medycyny konwencjonalnej. Ale i to również, chcę BARDZO MOCNO podkreślić, nie należy rezygnować z bioenergoterapii

czy innych terapii naturalnych, które w konkretnych
przypadkach potrafią dawać zaskakująco pozytywne efekty. Chorobę nowotworową – o czym
mówiłem wielokrotnie w wywiadach – należy atakować z wielu stron. Zwiększa to szanse przeżycia
chorego, gdy wykorzystuje się oprócz medycyny,
także bioenergoterapię, ziołolecznictwo, preparaty
naturalne.
Ale co właściwie jest istotą bioenergoterapii i czym
ona się różni od medycyny?
Bioenergoterapia jest zawodem zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Pracy, z numerem
ewidencyjnym i dokładną charakterystyką. Bioenergoterapeuci, w przeciwieństwie do lekarzy,
nie udzielają świadczeń medycznych, nie diagnozują jednostek chorobowych, nie ordynują leków,
nie wykonują zabiegów stricte medycznych. Bioenergoterapeuci oddziałują na pole energetyczne
człowieka. Oczyszczają je, zasilają ładunkiem pozytywnej bioenergii, która rozprowadzana w organizmie człowieka przez meridiany (kanały energetyczne), tak wzmacnia siły obronne organizmu,
że jest on w stanie zwalczyć chorobę. Często bioenergoterapeuci stosują pomocniczo inne terapie
naturalne jak ziołolecznictwo, terapię manualną
kręgosłupa, akupresurę, refleksoterapię czy różne
odmiany masażu.
Co pan może powiedzieć o organizacji, którą pan
kieruje?
Polski Cech Bioenergoterapeutów jest największą
i najpoważniejszą organizacją profesjonalnych bioenergoterapeutów w Polsce. Członkami są ludzie
znani z uzdrowicielskich sukcesów w kraju i za
granicą. Są to m.in.: Ryszard Ulman, Lech Borc,
Andrzej Lisiak, Tadeusz Cegliński, Zbigniew Nowak, Krzysztof Janicki oraz wielu innych mistrzów
i czeladników bioenergoterapii.

Mistrzów i czeladników?
Tak, ponieważ bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym i PCB należy do Mazowieckiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związku Rzemiosła
Polskiego. Żeby zostać członkiem cechu trzeba
spełniać bardzo ostre kryteria, zarówno w zakresie
własnych predyspozycji (niezbędne do dobrego wykonywania zawodu), jak i posiadanej wiedzy. Po 3
latach można zdawać egzamin czeladniczy, a po
5 mistrzowski. Są to bardzo trudne egzaminy, których zaliczenie daje gwarancję wysokiego poziomu
uzdrawiania.
Na rynku działa wielu oszustów i pseudouzdrowicieli, czy można ich jakoś zidentyfikować?
Ja zawsze z dużą ostrożnością podchodziłbym
do ludzi, którzy publikują w prasie artykuły o swoich cudownych, idących w tysiące uzdrowieniach.
Są to prawie zawsze artykuły sponsorowane, które mają charakter marketingowy – pozyskać klientów. Należy się również wystrzegać osób, które zabraniają lub zniechęcają do korzystania z usług medycyny konwencjonalnej. Nie słyszałem, żeby profesjonalny bioenergoterapeuta kiedykolwiek coś takiego zalecił choremu. Regułą jest zachęcanie do
przeprowadzania diagnostyki medycznej (np. USG,
tomografia komputerowa, rentgen, rezonans magnetyczny) i w przypadku wykrycia choroby skorzystania z opieki lekarskiej. Zawsze warto sprawdzić,
czy dany uzdrowiciel należy do cechu bioenergoterapeutów, np. na stronie www.bioenergoterapeuci.
com.pl czy www.bioenergoterapeuci.h2.pl.
A gdyby ktoś z naszych czytelników chciał nawiązać kontakt osobiście z panem, to jak to jest możliwe?
Najlepszy jest ze mną kontakt telefoniczny pod
nr. 501 167 396.
Dziękuję za rozmowę.

Bezpieczeństwo
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Zespół reaguje

Powódź w Nowym Dworze w 1947 roku

Tekst Straż Miejska Foto Urząd Miejski

Na początku lutego odbyło się posiedzenie zwyczajne Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego. Było ono ściśle związane z mogącym wystąpić na terenie
naszego miasta zagrożeniem ze strony rzek.

W

spotkaniu zwołanym przez Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego udział wzięli:

płk Waldemar Zakrzewski – Dowódca II Mazowieckiej
Brygady Saperów w Kazuniu,
mjr Zbigniew Ziaja z 5 Ośrodka Przechowywania
Sprzętu,
mł. brygadier Mariusz Torbus – z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
nadkom. Przemysław Suchecki – z-ca Komendanta Powiatowego Policji,

Kazimierz Polnicki – Kierownik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego,
P. Tadeusz Kiliś z Inspektoratu WZMiUW,
prezesi spółek ZEC i ZWiK,
Z-ca Burmistrza Janusz Mikuszewski,
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego i Komendant Straży Miejskiej.
Z obecną sytuacją zebranych zapoznał Kierownik
K. Polnicki. Stwierdził on, że zagrożenia nie ma, poziom wody jest niski, a na rzekach nie ma niebezpiecz-

Straż Miejska zimą
Tekst i Foto Straż Miejska

Podstawy prawne i faktyczne nakładające obowiązek na właścicieli nieruchomości
utrzymania porządku i czystości na terenach do nich należących

P

odstawowym aktem prawnym odnoszącym się
do podejmowania czynności przez Straż Miejską w stosunku do właścicieli nieruchomości jest
ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolejnym przepisem regulującym szczegółowo obowiązki nałożone na właścicieli nieruchomości, a także użytkowników lub osoby
wynajmujące obiekty położone na terenach gminy jest
Uchwała Nr VII/62/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Okres zimowy jest szczególny ze względu na występujące opady śniegu oraz niskie temperatury powietrza,
które powodują śliskość na chodnikach oraz częste oblodzenia w postaci sopli zwisających z krawędzi dachów
budynku. Art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, nakłada obowiązek stosowania
się do Regulaminu Rady Miejskiej, natomiast ust. 3 in-

formuje, że postępowanie w takich sprawach, toczy się
według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia. Świadczy to o tym, że na osoby niewykonujące postanowień wynikających z ustawy, jak również regulaminu można nałożyć grzywnę w postępowaniu karnym lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu.
Należy również nadmienić, że każda osoba, która doznała obrażeń w wyniku niedopełnienia obowiązku
usunięcia śliskości przez właściciela nieruchomości
lub inną osobę odpowiedzialną, może dochodzić na
drodze cywilno-prawnej roszczeń od takiej osoby
przed Sądem.
Ponadto szczegółową kontrolę dotyczącą zalegającego na dachach śniegu (zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych), może przeprowadzać terytorialnie
odpowiedzialny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kontrole takie mogą być przeprowadzane w asyście funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej
Straży Pożarnej.
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nych zatorów. Obecnie obie rzeki skute są lodem o grubości ok. 40–45 cm. Grubość ta, z uwagi na nurt, może
być różna w rożnych miejscach. Wydział jest przygotowany do ewentualnych działań.
Przedstawiciel Straży Pożarnej również poinformował,
że nie ma na razie sygnałów o jakimkolwiek zagrożeniu. Sprzęt i ludzie są także przygotowani do działań.
Pan T. Kiliś ocenił stan wałów przeciwpowodziowych,
uznał, że wał narwiany jest w bardzo dobrym stanie,
w granicach miasta był ostatnio modernizowany i prace
te będą kontynuowane w tym roku w dalszej jego części. Stan wału wiślanego ocenił jako dobry.
Przedstawiciele wojska oraz spółek przekazali informacje o sprzęcie jakim dysponują oraz o możliwościach
działań z udziałem żołnierzy i swoich pracowników.
Ze strony Policji komendant zapewnił o gotowości do
działań w przypadkach kryzysowych.
Na posiedzeniu podsumowano możliwości miasta oraz
powiatu, które mogą być wykorzystane w przypadku
wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Wszystkie
służby dysponują łącznie około 1300 osób, które natychmiast mogą zostać zaangażowane do pomocy.
Obecność saperów na naszym terenie pozwala na wykorzystanie dużej liczby specjalistycznego sprzętu,
używanego w trakcie powodzi lub innych sytuacji kryzysowych. Sztaby kryzysowe posiadają łącznie niemal 50 tysięcy worków, które mogą być napełniane
piaskiem maszynowo na specjalnym samochodzie saperskim.

20

Nasze miasto

Dokarmianie szkodzi.
Róbmy to mądrze!
Tekst Foto Małgorzata Kiełbasińska

Łabędzie w warunkach naturalnych są ptakami wędrownymi.
Zimy spędzają na niezamarzających wodach obfitujących w pożywienie.
Najliczniejszym gatunkiem łabędzia występującym w Polsce jest łabędź
niemy, którego tradycyjne zimowiska znajdują się na zachód od Polski
(Niemcy, Dania, Holandia), a nowe na południu (Węgry, Chorwacja,
Słowenia, Włochy).
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M

imo że łabędzie są ptakami wędrownymi, od kilku dekad wrasta liczba
osobników pozostających w Polsce
przez cały rok. Jedną z przyczyn zanikania instynktu migracyjnego u tych ptaków jest
ich dokarmianie w okresie od wiosny do jesieni.
Stałe dokarmianie łabędzi w miastach zmieniło ich
przyzwyczajenia, w związku z czym zostają one na
danym zbiorniku nawet przy złej pogodzie, co może
mieć przykre konsekwencje. Zimą mniej osób spaceruje i zaskoczone niską temperaturą ptaki zastają
bez pokarmu. Nie zawsze da się je uratować i uchronić od przymarzania do lodu. Ponadto karmiąc łabędzie jesienią powodujemy również zatrzymywanie
się u nas ptaków ze wschodu, które są w trakcie wędrówki na zachodnie zimowiska, a nasze miasto jest
tylko przystankiem w tej wędrówce.
Żeby zmniejszyć ryzyko ginięcia łabędzi w czasie zimy, trzeba skłaniać te ptaki do naturalnego
dla nich wędrowania w poszukiwaniu cieplejszych
i obfitszych w pokarm zimowisk.
Dlatego jeśli już decydujemy się na dokarmianie
łabędzi starajmy się karmić ptaki w okresie prawdziwej zimy, tzn. od końca grudnia do lutego. Naturalnym pokarmem łabędzi są rośliny wodne, a znaczącą pozycją w ich menu, głównie za sprawą spacerowiczów, jest chleb. Przewód pokarmowy tych
ptaków nie jest jednak przystosowany do trawienia
chleba. Chleb ma mało wartości odżywczych i bardziej zapycha niż istotnie pomaga spożywającym
zwierzętom. Łabędzie będąc roślinożernymi, nie
mają kwaśnego odczynu w żołądku, a jedzenie
w dużych ilościach chleba zmienia odczyn z zasadowego na kwaśny i utrudnia prawidłowe trawienie. Ponadto chleb zawiera dużo węglowodanów,
które wpływają negatywnie na żołądek i wątrobę
łabędzi, co w efekcie prowadzi do słabnięcia ptaków i większej podatności na choroby. Łabędziom
można pomóc dokarmiając je drobno pokrojonymi
gotowanymi bez soli warzywami, nasionami kukurydzy, ziarnami zbóż, otrębami, płatkami owsianymi. Należy pamiętać, że karmy dla ptaków powinno
się wykładać tyle, ile ptaki zjedzą natychmiast. Nie
zjedzony pokarm, szybko gnije, pleśnieje, a rozwijające się po kilku dniach chorobotwórcze drobnoustroje mogą zaszkodzić ptakom.
Nie dokarmiajmy ptaków również w okresie wiosny i lata. Łabędzie w tym okresie mają dostęp do
nieograniczonych źródeł pokarmu, jakim są rozwijające się masowo w wodzie glony i makrolity
(rdestnice, moczarka, rogatek). Dokarmiając je wytwarzamy w nich nawyk kojarzenia ludzi ze źródłem pokarmu nawet w okresie, gdy jest go pod dostatkiem. Chociaż łabędzie nieraz napastliwie domagają się pokarmów, to nie powinniśmy im go dostarczać, gdyż uzależniają się zbytnio od człowieka
i stopniowo tracą naturalne umiejętności zdobywania pokarmów.

WSTĘP WOLNY

Nowy Dwór Mazowiecki

22

sport

Bliżej sportu
dalej od narkotyków …
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto NOSiR

To hasło organizowanej w drugim tygodniu
ferii zimowych Zimowej Akademii Boksu.
Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem
był instruktor sekcji bokserskiej CHAMPION
NOSiR Krystian Rogalski. Przy organizacji
akademii pomogli Joanna Konar, NOSiR
oraz Urząd Miejski.

C

zym była Zimowa Akademia Boksu?
Był to program zajęć profilaktycznych,
sportowo-rekreacyjnych, realizowanych
z dziećmi i młodzieżą pod nazwą „Bliżej
sportu, dalej od narkotyków”.
Program realizowali instruktorzy sekcji bokserskiej
CHAMPION NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.
Jego celem było wspomożenie prawidłowych procesów rozwoju fizycznego i psychicznego uczestników i promowanie zdrowego stylu życia wolnego
od narkotyków, alkoholu i papierosów.
Program Akademii dostosowany został do potrzeb,
zainteresowań i wieku uczestników, stanu zdrowia
i sprawności fizycznej. Jak twierdzą organizatorzy
akcji, poprzez zajęcia boksu zwiększa się popularyzacja sportu oraz rozwijane są umiejętności ruchowe
dzieci i młodzieży. W trakcie regularnych ćwiczeń
wyraźnie zwiększa się odporność immunologiczna
organizmu.
Podczas Akademii dzieci i młodzież uczyły się nie
tylko zdrowego stylu życia, ale także zasad współdziałania w grupie, rywalizacji, rozwiązywania
konfliktów, zasad radzenia sobie ze stresem i negatywnymi napięciami oraz nowoczesnych form relaksacji. Poznały też podstawy samoobrony poprzez
boks oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych.
Uczestnikiem Akademii mógł być każdy, pod warunkiem, że przedstawił zgodę rodzica i zaświadczenie od lekarza o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tego typu
zajęciach. Sam program skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej podzielonych na dwie grupy wiekowe, tj. 10–14 lat i 14–18 lat. Zajęcia dostosowane były do poziomu zaawansowania, wieku
i sprawności fizycznej uczestników.
Harmonogram zajęć przewidywał nie tylko treningi i wykłady dla uczestników Akademii, ale także
otwarte treningi dla dorosłych – sympatyków boksu
i sztuk walki, wyjazdy na basen, sparingi zawodników i spotkania z mistrzem.
Łącznie w programie Akademii Boksu udział wzięło
około 50 zawodników.
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Grudzień w lutym
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Dariusz Wąsiewski

Około 30 osób uczestniczyło w bardzo interesującym spotkaniu, które odbyło się w sobotę
13 lutego w gimnazjum nr 1. Jego gościem i głównym bohaterem był mistrz olimpijski
w boksie Józef Grudzień.

O

rganizatorami spotkania byli: Krystian
Rogalski – trener Klubu Bokserskiego
Champion działającego przy NOSiR
oraz trenerka siatkówki i zawodniczka
- Joanna Konar.
W sali oprócz zawodników z sekcji bokserskiej siedzieli ich rodzice i znajomi. Władze miasta reprezentował zastępca burmistrza Janusz Mikuszewski
oraz dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dariusz Wąsiewski.
Zebrani z „otwartymi ustami” przysłuchiwali się
szalenie interesującym opowieściom gościa. Sam
Józef Grudzień okazał się wspaniałym mówcą, który z wielką ekspresją opowiadał o swojej drodze
sportowej, karierze, pozytywnych i negatywnych
aspektach sukcesu, jaki był jego udziałem. Mówił
o swoich spotkaniach w ringu z drugim znanym pol-

skim pięściarzem Jerzym Kulejem. Młodym bokserom udzielał porad nt. przygotowania do walki
pod względem technicznym i wytrzymałościowym.
Zwracał uwagę na jego rolę przy wygrywaniu spotkań w ringu. Cały czas podkreślał, że nie wolno się
zniechęcać, bo trudne chwile zdarzają się zawsze
i wszędzie.
Józef Grudzień bardzo chętnie odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Dotyczyły one m.in.
przyszłości sportu kobiecego. Okazało się, że nie
jest on fanem kobiet w ringu i jak to określił „jest
w tym temacie raczej konserwatystą”.
Ponadgodzinne spotkanie było punktem kulminacyjnym organizowanej w czasie ferii pod hasłem
„Bliżej sportu, dalej od narkotyków” Zimowej Akademii Boksu. Jej pomysłodawcą był Krystian Rogalski, a w organizacji pomógł Urząd Miejski.
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