FAKTY
Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny
Wydanie XX / XII 2010

„Roku bez trosk i zmartwień
życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.
Oby najskrytsze marzenia znalazły
urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił
tylko radość i uśmiech”.
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D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
w wyborach samorządowych, które odbyły się
21 listopada wybraliśmy władze samorządowe miasta.
W Radzie Miejskiej zasiadają zarówno radni znani z poprzednich kadencji, jak i nowe twarze. 1 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, o czym piszemy na
3 stronie „Faktów” w dziale Wieści z Rady. Tym samym
rozpoczęliśmy okres intensywnej pracy na rzecz naszego miasta. Dotychczas rada obradowała trzykrotnie.
15 grudnia, na ostatnim w tym roku posiedzeniu uchwaliła budżet, z czego szczegółową relację zamieścimy
w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika.
Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim
za udział w wyborach i po raz kolejny powierzenie mi
funkcji burmistrza miasta. Udzielone poparcie to dla
mnie ogromny zaszczyt, ale jednocześnie wyzwanie
i odpowiedzialność. Dziękując za okazane mi zaufanie
i obiecuję, że będę nadal uczciwie pracował na rzecz
naszej lokalnej społeczności.
Jednocześnie zapraszam wszystkich do współpracy na
rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasze Miasto.

Środki unijne
na park

Temat numeru

Spichlerz
sprzedany
Tekst Aneta Pielach-PierścieniaŻ Foto Foto PZ Studio

Miasto sprzedało Spichlerz. Za zabytkową
nieruchomość nabywca zapłaci 1 milion 212
tysięcy złotych. Przetarg w formie licytacji
odbył się 16 listopada br. w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim.

D

o przetargu stanęły dwie firmy. Warunkiem udziału w licytacji było wpłacenie
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosiła 1 milion 200 tys. złotych.
Ten warunek spełniły dwie firmy.
Zanim jednak rozpoczęto procedurę przetargową
kontrahenci mieli możliwość zadawania pytań.
Głównie dotyczyły one drogi dojazdowej do Spichlerza. Przewodniczący komisji przetargowej
p. Andrzej Szakuro poinformował, że urząd wystąpił o przekazanie drogi dojazdowej do nieruchomości, znajdującej się obecnie w zarządzie
wojska, na rzecz miasta. „Jak na razie jest wola
jej przekazania, jednak nie zostało to jeszcze sformalizowane. Główną przyczyną takiego stanu jest
długość procedur w instytucjach zarządzających
drogą” – powiedział.
Jednocześnie p. Szakuro zadeklarował ewentualnemu nabywcy wszelką pomoc ze strony burmistrza
miasta i pracowników urzędu w uzyskaniu zgody
na dojazd do Spichlerza. Jak stwierdził „dotychczasowa współpraca z zarządcą drogi układała się
pomyślnie i miasto nigdy nie miało problemu z uzyskaniem zgody na korzystanie z tego dojazdu”.
więcej czytaj na str. 5

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak Foto www.mazovia.pl

Już od czerwca przyszłego roku mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego będą mogli
wypoczywać w zrewitalizowanym parku miejskim.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął
decyzję o dofinansowaniu inwestycji ze środków
europejskich. Kwota unijnego wsparcia to ponad
5,7 mln zł.

P

owierzchnia znajdującego się w centrum miasta zabytkowego parku wynosi 2 ha. Jego układ
oparty jest na osi neoklasycystycznego kościoła.
Dzieląca park na pół ulica Lotników, zgodnie z sugestiami mieszkańców i ze względu na mały ruch samochodowy, na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a Wybickiego zostanie wyłączona z ruchu. Swoje miejsce
znajdą tu miłośnicy dwóch kółek i deskorolek.
Zamknięty łącznik będzie naturalną granicą historycznej
i nowoczesnej części zrewitalizowanego parku. Część
historyczna będzie nawiązywała do stylu architektonicznego budynku kościoła pw. św. Michała Archanioła, znajdującego się naprzeciwko parku. Przywrócony
tu zostanie, charakterystyczny dla neoklasycyzmu, symetryczny układ ścieżek parkowych. Całość podkreślą
place znajdujące się przy głównym ciągu pieszym.
W części nowoczesnej znajdzie się zadaszona scena,
amfiteatralna widownia oraz plac z fontanną, będący
równocześnie zegarem słonecznym. Dla najmłodszych
przewidziano nowoczesny plac zabaw z kolorową nawierzchnią amortyzującą upadek. Nowo posadzone
drzewa i krzewy utworzą ścieżkę edukacyjną. Będą to
rośliny pochodzące z różnych stron świata, mogące żyć
w naszym klimacie.
więcej czytaj na str. 5
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Burmistrz
zaprzysiężony

tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Nowo wybrani w wyborach samorządowcach radni obradowali na pierwszej w tej kadencji sesji rady
miejskiej. Posiedzenie odbyło się 1 grudnia 2010 r.

tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

W listopadowych wyborach samorządowych
mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego
wybrali, oprócz 21 radnych, burmistrza miasta.
Został nim Jacek Kowalski. Podczas pierwszej
grudniowej sesji Rady Miejskiej odbyło się jego
zaprzysiężenie.

M

D

o momentu wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej obrady prowadziła najstarsza wiekiem, nowo wybrana radna
pani Krystyna Kocan. Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Hanna
Sobczyńska wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym każdy złożył
uroczyste ślubowanie.
Potem przystąpiono do wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej. Radny Roman Biliński zgłosił kandydaturę przewodniczącego z poprzedniej kadencji
Rady Pana Krzysztofa Bisialskiego.
W głosowaniu tajnym p. Bisialski otrzymał większość – 15 głosów za przy dwóch przeciwnych
i dwóch wstrzymujących się.
Nowy przewodniczący poprowadził dalszą część
obrad.
Kolejnym punktem posiedzenia było ustalenie liczby
wiceprzewodniczących rady. Tu wywiązała się krótka dyskusja – były dwie propozycje. Dwóch wiceprzewodniczących zaproponował radny Wawrzyniec

ieszkańcy Nowego Dworu wybierali swojego burmistrza spośród czterech kandydatów. Jacek Kowalski zwyciężył już
w pierwszej turze uzyskując 67,39% poparcia. Swój
głos oddało na niego 7300 mieszkańców miasta.
1 grudnia na inaugurującej kadencję 2010–2014 sesji
Rady Miejskiej przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej p. Hanna Sobczyńska wręczyła Jackowi
Kowalskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Następnie Jacek Kowalski odczytał tekst ślubowania
a przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski
wręczył mu insygnia.
To już trzecia kadencja Jacka Kowalskiego na stanowisku burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.

Siewruk. O trzech wnioskował radny Piotr Miszczak.
Ostatecznie w głosowaniu radni poparli wniosek drugi i w prezydium rady będzie zasiadać trzech wiceprzewodniczących.
Kandydatami na te stanowiska zostali zgłoszeni:
p. Grażyna Nadarzycka – zgłoszona przez Tadeusza
Sosińskiego, p. Jerzy Plackowski, p. Bogdan Jeziorski i p. Roman Biliński – zgłoszeni przez Przewodniczącego Bisialskiego.
W głosowaniu tajnym do prezydium rady zostali
wybrani panowie. Radna Nadrzycka otrzymała 6
głosów poparcia.
W dalszej części porządku obrad ustalono liczbę
stałych komisji – będzie ich teraz 6. Radni zaproponowali aby utworzyć nową stała komisję zdrowia
i spraw społecznych, za czym opowiedziało się 17
z nich. W każdej komisji poza komisją rewizyjną (tu
7 osób) będzie uczestniczyło 6 radnych. Ustalono też
składy komisji.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Ryszard
Brzeziński, Krystyna Zawartko, Tadeusz Sempław-

ski, Grażyna Brzozowska, Tadeusz Sosiński, Stanisław Wiśniewski.
W Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego zasiadają Marek Ciesielski, Ewa Sokołowska, Ryszard
Brzeziński, Grażyna Nadrzycka, Karol Bielec, Roman Biliński.
W składzie Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska znaleźli się Tadeusz
Sempławski, Krystyna Kocan, Stanisław Wiśniewski, Piotr Miszczak, Tadeusz Sosiński.
Członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostali
wybrani Krystyna Kocan, Ewa Sokołowska, Ahmed
Jadou, Krystyna Zawartko, Grażyna Brzozowska,
Grażyna Nadrzycka.
W Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zasiądą
Ahmed Jadou, Mirosława Boroń, Wawrzyniec Siewruk, Marek Ciesielski, Jerzy Plackowski.
Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
wybrano Mirosławę Boroń, Bogdana Jeziorskiego,
Piotra Miszczaka, Karola Bielca, Wawrzyńca Siewruka.

wieści z powiatu

4

FAKTY NOWODWORSKIE XX/XII 2010

Szanowni Władze powiatu wybrane
Państwo
Tekst i foto Waldemar Majchrzak

W dniu 1 grudnia 2010 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Nowodworskiego kadencji
2010–2014. Na początku obrad głos zabrała przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia
Beata Sylwia Jakubowska, która po złożeniu wszystkim radnym gratulacji i życzeń wręczyła im
zaświadczenia o wyborze na radnych powiatu nowodworskiego. Następnie głos zabrał Zdzisław
Szmytkowski, przewodniczący Rady Powiatu kadencji 2006–2010, który przekazał przewodnictwo
obrad najstarszemu wiekiem radnemu Wacławowi Bodzakowi. W sesji uczestniczyło 19 radnych –
wszyscy wybrani w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.

starosta krzysztof kapusta

J

esteśmy już po inauguracji nowej kadencji samorządu powiatowego, czego potwierdzeniem
jest odbycie w dniu 1 grudnia 2010 r. I sesji
nowo wybranej Rady Powiatu Nowodworskiego.
Radni dokonali wyboru przewodniczącego rady
i dwóch wiceprzewodniczących, starosty i wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Rozpoczyna
się czas działań i realizacji planów rozwoju powiatu, których miernikiem będą konkretne dokonania
zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i w dziedzinie poprawy jakości usług publicznych. Dziękując
bardzo wszystkim wyborcom, którzy tak licznie na
mnie głosowali oraz radnym, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem wybierając ponownie na stanowisko starosty nowodworskiego wyrażam wolę skutecznych
działań na rzecz dalszego rozwoju powiatu nowodworskiego, współpracy ze wszystkimi instytucjami i podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami
społecznymi i pozarządowymi dla dobra mieszkańców powiatu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku składam
wszystkim mieszkańcom powiatu najserdeczniejsze
życzenia. Zapraszam Państwa do lektury strony
powiatowej grudniowego wydania „Faktów Nowodworskich”.

Życzenia
Wigilia to w polskiej tradycji dzień nadzwyczajny.
Zapach choinki, trzask palonego drewna
w kominku, pierwsza gwiazdka na niebie.
Żadne inne święto nie ma takiego uroku. Żadne
inne święto nie wywołuje tylu wzruszeń.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie ciepłej
rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niech przyniesie
ze sobą szczęście.
Niech te życzenia składane w imieniu Rady
i Zarządu Powiatu Nowodworskiego
zagoszczą w Państwa domach.
Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta
Wicestarosta
Henryk Mędrecki
Przewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Szmytkowski

P

rowadzący obrady Wacław Bodzak zaprosił
najmłodszego radnego Sebastiana Jakuba
Kozaka do pomocy przy przeprowadzeniu
aktu ślubowania radnych. Radny Sebastian Kozak
odczytał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy wypowiadali treść roty ślubowania,
zawarty w ustawie o samorządzie powiatowym.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie i przewodniczący obradom przedstawił zaproponowany w zawiadomieniu o I sesji porządek dzienny obrad.
Do przestawionego projektu porządku obrad wniosek dotyczący jego uzupełnienia o wybór starosty,
wicestarosty i członków zarządu powiatu złożył
radny Krzysztof Kapusta. Wywiązała się dość długa
dyskusja wśród radnych z udziałem radcy prawnego
powiatu o dopuszczalność prawną wprowadzenia
zaproponowanych zmian w porządku obrad. Radni
przeciwni zmianom w porządku obrad przekonywali, że wybór starosty, wicestarosty i członków zarządu należy dokonać na kolejnej sesji umieszczając te
punkty w dostarczonym wcześniej radnym porządku
obrad. Radny Grzegorz Szymański zgłosił formalny
wniosek o zamknięcie dyskusji w sprawie porządku
obrad. Kolejny wniosek zgłosił radny Paweł Calak o 5-minutową przerwę w obradach. Po długim
okresie wymiany opinii i dyskusji przewodniczący
poddał wniosek o zamknięcie dyskusji nad porządkiem obrad pod głosowanie, który uzyskał poparcie
większości radnych.
Po przerwie radni stosunkiem głosów 11 za do 8
przeciw przyjęli do realizacji zmianę porządku obrad uwzględniającą wybór starosty, wicestarosty
i członków zarządu powiatu. Następnie przystąpio-

no do wyboru Komisji Skrutacyjnej i przewodniczącego rady. Wybrano 3-osobowy skład Komisji
Skrutacyjnej: Grzegorz Szymański – przewodniczący, Bogdan Ruszkowski – członek i Kazimierz Drabik – członek. Na przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: Zdzisława Szmytkowskiego
i Alfreda Dzwonka. W wyniku tajnych wyborów na
przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego
wybrano Zdzisława Szmytkowskiego, który uzyskał
11 głosów. Na Alfreda Dzwonka głosowało 8 radnych. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali
wybrani: Sebastian Kozak i Mariusz Łaszuk.
W dalszej części obrad uczestniczyło pozostałych na
sali 11 radnych. Radni wybrani z list PSL i Centrum
Samorządowego 2010 opuścili salę obrad.
Przystąpiono do wyboru starosty. Kandydata –
Krzysztofa Kapustę wraz z rekomendacją zgłosił
przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski. Wybrano nową Komisję Skrutacyjną
w składzie: Grzegorz Szymański – przewodniczący, Maria Jarząbek – członek i Jolanta Troińska – członek. Na starostę powiatu wybrany został
Krzysztof Kapusta otrzymując 11 głosów. Wicestarostą wybrano Henryka Mędreckiego, który uzyskał 11
głosów. Nowymi członkami Zarządu Powiatu zostali
wybrani: Ryszard Gumiński, Agnieszka Ewa Szostak
i Adam Szatkowski, wszyscy otrzymali po 11 głosów.
Po złożeniu gratulacji nowo wybranym członkom
władz samorządu powiatowego przewodniczący
Zdzisław Szmytkowski zamknął obrady.
W grudniu odbędą się dwie sesje. Pierwsza w dniu
16 grudnia br., druga w dniu 30 grudnia 2010 r.
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Tekst Aneta Pielach-PierścieniaK Foto Foto PZ Studio

ferenci zostali też poinformowani o wymogach konserwatora zabytków jakie
są stawiane przyszłemu właścicielowi
obiektu. Prace zabezpieczające i adaptacyjne muszą być wykonywane pod nadzorem konserwatora. Przy pracach restauratorskich niezbędne
będzie zachowanie dotychczasowej kubatury i stylowego wyglądu obiektu, ale też odbudowa zburzonego
skrzydła Spichlerza wg pierwotnego projektu budynku. Nieodzowne będą w tym zakresie stałe konsultacje
z konserwatorem.
Jednak, jak zaznaczył naczelnik Szakuro, zakup zabytkowej budowli to nie tylko obowiązki – to też pewne przywileje. Przede wszystkim możliwość zakupu
obiektu z 50% bonifikatą, która została uwzględniona
przy ustalaniu ceny wywoławczej.
Jednak wątpliwości co do przyszłości drogi były
na tyle duże, że jeden z kontrahentów zrezygnował
z udziału w licytacji.
W tej sytuacji cena nieruchomości, której powierzchnia wynosi 4 tys. 134 m2 została ustalona na zasadzie
pierwszego postąpienia, tj. na kwotę 1 miliona 212 tysięcy złotych. Za taką cenę kupiła ją Firma Banaszek.
Nabywca Spichlerza ma już plany co do przyszłości nieruchomości. Jak twierdzi, odbył kilka spotkań
z konserwatorem zabytków, ma świadomość procedur
i uzgodnień niezbędnych przy odbudowie obiektu. Nie
przeraża go też nieuregulowany stan drogi dojazdowej
do zabytku. „W razie problemów pozostanie nam droga rzeczna” – żartuje.
Chce, aby w dobudowanej części znajdowały się lofty (mieszkania o wysokim standardzie, przeważnie
o dużej powierzchni, urządzone w dawnych pomieszczeniach poprzemysłowych, np. fabrykach lub magazynach – przyp. red.) i lądowisko dla śmigłowców.
Jak mówi p. Banaszek, jest to pomysł adresowany nie
tylko do polskich klientów.
Nie stanie się to jednak szybko. Najpierw firma chce
skończyć hotel, który powstaje w Modlinie Starym.
„W kontekście uruchomienia lotniska jest to dla nas
priorytet” – zaznacza Dariusz Banaszek.
Dlatego na razie Spichlerz zostanie zabezpieczony
przed niszczeniem. Na pierwsze efekty odbudowy budowli będziemy musieli poczekać min. 2 lata.

Środki
unijne
na park
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak Foto www.mazovia.pl

cd ze str. 2

P

rojekt zakłada także wymianę chodników,
budowę miejsc parkingowych oraz montaż
stylizowanych ławek, energooszczędnych
lamp żeliwnych, a także stojaków rowerowych. Ponadto, na terenie parku wytyczone zostaną
ścieżki rowerowe.
Dodatkową atrakcją będą dwa infomaty, z dostępem
do hotspotu. Umożliwią one bezpłatny dostęp do
Internetu. Nad bezpieczeństwem urządzeń, spacerowiczów i odpoczywających tu mieszkańców miasta
czuwać będzie system monitoringu wizyjnego.
Umowę na dofinansowanie rewitalizacji parku podpisali, 18 listopada br., wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Marcin Kierwiński, członek Zarządu
Waldemar Roszkiewicz, Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego Jacek Kowalski oraz skarbnik miasta Anna Palczowska. Całkowity koszt inwestycji to
6 759 974,97 zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 5 720 053,72 zł.
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Dwudziestopięciolecie SP 7
Tekst Beata Gmurzyńska Foto Aneta Lodzik

Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach: w języku miłości, wiary, doświadczenia,
historii i wspomnień. 18 listopada 2010 roku nadszedł właśnie czas wspomnień. Tego dnia obchodziliśmy bowiem
wielki jubileusz – dwudziestopięciolecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego.

N

a uroczystości gościliśmy Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pana Jacka Kowalskiego oraz radnych, pierwszego
dyrektora naszej szkoły – panią Mariannę
Nowosielską i Prezesa Zarządu PPU ZAMBET SA
– pana Arkadiusza Dukalskiego. W loży honorowej
zasiedli ponadto pani dyrektor Urszula Kamińska,
pani wicedyrektor Elżbieta Pikuła, pani wicedyrektor
Małgorzata Kozioł, wicedyrektor szkoły w latach 1991
– 1993 – pani Bronisława Chęć oraz absolwenci naszej
szkoły – pani Małgorzata Szulc i pan Michał Dudek.
Podczas części oficjalnej odśpiewano obowiązujący hymn szkoły oraz hymn Drobinkowej Gromady
uznawany za pierwszy hymn SP 7. Głos zabrała także
pani Marianna Nowosielska, która zabrała wszystkich
w niezwykłą podróż w czasie. Razem z nią poszliśmy
ścieżką szkolnych lat od roku 1985 do roku 2001. Podczas jej przemówienia na dużym ekranie wyświetlana
była prezentacja dotycząca szkoły – od czasów najdawniejszych po współczesne.
Nieodłącznym elementem każdych urodzin, oprócz
zaproszonych gości, życzeń i prezentów, jest także
tort urodzinowy. My również mieliśmy taki tort. Był
on w kształcie otwartej księgi, która symbolizowała
wiedzę, jaką nasi uczniowie zdobywali w murach SP
7 przez 25 lat. Do zdmuchnięcia 25 świeczek zostały
zaproszone wszystkie osoby zasiadające w loży honorowej, ale marzenie pomyśleli nie tylko oni. W cichości
serca pomyślał je każdy uczeń, każdy nauczyciel i każdy pracownik naszej szkoły. Jak się później okazało,
wszyscy marzyliśmy o tym samym, bo gdy marzy
jedna osoba, to marzenie pozostaje tylko marzeniem,

a gdy marzą wszyscy, marzenia się urzeczywistniają...,
a nasze właśnie zaczęły się spełniać.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Urszula Kamińska, która przedstawiła historię szkoły od roku 2001.
Powiedziała o otrzymaniu przez szkołę dowodu osobistego i tytułu „Szkoła z klasą”, o nadaniu jej imienia
Orła Białego w dwudziestolecie istnienia. Mówiła też
o tym, że nasza szkoła jest przyjazna uczniom, bezpieczna, kolorowa i nowoczesna.
Potem oddała głos Burmistrzowi Miasta, który obwieścił wszystkim radosną nowinę – nasza szkoła będzie
rozbudowana! Nastąpiło uroczyste podpisanie umowy
pomiędzy Burmistrzem Miasta – panem Jackiem Kowalskim i Prezesem Zarządu PPU ZAMBET SA – panem Arkadiuszem Dukalskim. A brawa nie ustawały...
Życzenia złożyli też przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, a wszyscy uczniowie zostali poczęstowani urodzinowymi cukierkami.
Część artystyczna wprawiła w zachwyt zebranych na
uroczystości. Wystąpił bowiem profesjonalny zespół
taneczny pod kierunkiem pani Małgorzaty Szulc oraz
największy talent wokalny NCA „Tęcza” kierowanego
przez pana Michała Dudka. Z okazji jubileuszu szkoły
reaktywowano także chór nauczycielski, który wykonał piosenkę „Ćwierć wieku już minęło”. Do końca
dnia wszystkim towarzyszyły jej słowa:
„Ćwierć wieku już minęło, to piękny wiek,
Ćwierć wieku już i nawet jeden dzień.
Na drugie tyle, szkoło, przygotuj się,
A może i na trzecie, któż to wie?”.
Oby te słowa się spełniły... 100 lat NASZA SIÓDEMECZKO!!!
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Młodzi artyści na scenie NOK
Tekst i Foto NOK

W tym roku już po raz ósmy odbył się organizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury Przegląd Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Wiolinowy Klucz”. W konkursie udział wzięło 32 uczestników.

M

łodzi wokaliści prezentowali po dwa
utwory i podzieleni byli na 3 kategorie
wiekowe. Pierwszego dnia przeglądu
– 4.11 wystąpiło 11 wykonawców ze
szkół podstawowych, kolejnego dnia zaśpiewało na
scenie 7 gimnazjalistek oraz 15 solistów i zespołów
reprezentujących szkoły średnie. W sobotę, 6.11, odbył
się uroczysty koncert laureatów. Jury w składzie: Sławomir Robakiewicz i Ryszard Imbor, nagrodziło:
W kategorii szkół podstawowych
wyróżnienie otrzymał Michał Trojanowski z Cząstkowa Mazowieckiego,
III miejsce – Klaudia Kobuszewska z SP nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim,
II miejsce – Piotr Kowalski z Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza,
I miejsce – Karolina Krzemińska z SP w Zakroczymiu.

W kategorii szkół gimnazjalnych
wyróżnienie otrzymała Sylwia Astran z PG nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim,
III miejsce – Oliwia Pawlak z również z PG nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim,
II miejsce – Paulina Letkiewicz z PG nr 1 w Zakroczymiu,
I miejsce – Aleksandra Kopeć z PG nr 1 w Zakroczymiu.
W kategorii szkół średnich wyróżnienie otrzymały:
Patrycja Antosiewicz z ZSZ w nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Ewelina Adamska z ZSP w Pomiechówku,
III miejsce – Dorota Żurkowska z Liceum Profilowanego w ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
II miejsce – Oliwia Rychcik z Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim,
I miejsce – Ewelina Frączak z Zakroczymia.

Laureaci zaśpiewali szerszej publiczności swoje
zwycięskie piosenki, a później z wielką przyjemnością publiczność wysłuchała koncertu Dominiki
Kasprzyckiej z zespołem L4 (Dominika, jak sama
wspomniała, swoją karierę sceniczną zaczynała od
udziału w konkursach, przeglądach i festiwalach
piosenki, takich jak nasz „Wiolinowy Klucz”).
W swingującym rytmie światowych przebojów poprawił się humor nawet tym, którym nie udało się
zająć żadnego miejsca.
Przegląd był doskonałą okazją, by pochwalić się
swoim talentem, a przy okazji poobserwować rówieśników i zaczerpnąć motywacje i inspiracje do
dalszej pracy, bo pasja śpiewania to wielka przygoda i wyzwanie, ale też ogrom pracy, której gratulujemy nie tylko uczestnikom, ale też ich rodzicom i nauczycielom.
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Ada Patłaszyńska
wicemistrzem świata
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Tekst i Foto Piotr Patłaszyński

W dniach 22–27 listopada br. odbyły się Mistrzostwa Świata w Show Dance. Drugie miejsce
na podium i tytuł wicemistrza świata przywiozła z tej imprezy mieszkająca
w Nowym Dworze Mazowieckim Adrianna Patłaszyńska.

W

imprezie zorganizowanej w niemieckim
Riesa udział wzięło łacznie ponad 2,4 tys.
tancerzy. Wśród nich była Ada Patłaszyńska, która na tej imprezie debiutowała w kategorii
wiekowej powyżej lat 16. W tej kategorii tańczyły
w sumie 52 tancerki, które reprezentowały 30 państw.
Nowodworzanka wytańczyła znakomite, drugie miejsce jednocześnie zdobywając tytuł wicemistrzyni
świata.
„Ten sukces cieszy podwójnie” – mówi Piotr Patłaszyński, założyciel Studia Tańca Duet, w którym na co
dzień trenuje artystka. „Ada wystąpiła na tych mistrzostwach w roli tancerki oraz choreografa, ponieważ do
zawodów w Niemczech postanowiła przygotowywać
się sama” – dodaje.
To już drugie w tym roku srebro Ady na arenie międzynarodowej. W czerwcu krążek tego samego koloru
zdobyła w kategorii disco dance.
Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu i jak zawsze życzymy powodzenia na następnych zawodach.

Super Duo naprawdę super
TeksT I Foto NOK

W

W piątek 3 grudnia 2010 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury gościł Kabaret Super Duo, czyli Marian Opania i Wiktor Zborowski.
blisko półtoragodzinnym programie
zaprezentowali perełki z humoru żydowskiego (szmoncesy), piosenki Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Sikorowskiego,
Stanisława Staszewskiego, Jana Pietrzaka i Jacques’a Brela, znakomite teksty m.in. Marcina
Wolskiego Michaiła Żwanieckiego, Wojciecha
Leśniaka. Mieliśmy zatem w programie zawsze
śmieszne szmoncesy (humor żydowski), zapożyczone ze starych warszawskich kabaretów, przedwojenne monologi, ale także bardzo współczesne
teksty. Sprawnie zmontowane w jeden program,
rozśmieszały do łez, aby za chwilę zmusić do
zadumy i refleksji. Znakomite literackie teksty,
bardzo znane piosenki, w interpretacji artystów
brzmiały inaczej. Panowie Zborowski i Opania
udowadniają, że wciąż dysponujemy bardzo bogatymi zasobami tekstów mądrych, uniwersalnych
i  ponadczasowych, które wcale nie kłócą się z ciekawymi utworami współczesnymi. Inteligentnie
dobrane i  wspaniale podane – i cieszą i wzruszają.
Warto zaznaczyć, że podczas programu, dostojni
Panowie prawie nie schodzą ze sceny. Co za kondycja. Na tle „młodych” kabaretów lansowanych
w mediach – tabunów dresiarzy, ciągle „pijanych
postaci” z nieodłącznym telefonem przy uchu, propozycja kabaretu Super Duo jawi się jako novum
– kabaret różniący się od innych; stonowany, inteligentny, bawiący, zmuszający do refleksji, pozwalający odpocząć. Owacją na stojąco nowodworzanie podziękowali artystom za wspaniały wieczór
i artystyczne doznania, za co na bis usłyszeli majstersztyk w wykonaniu Mariana Opani – monolog
Michaiła Żwanieckiego „W Muzeum”.
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Scena Zaułek Komu Piosenkę
Tekst i Foto nok

W dniu 17 listopada 2010 r. po raz pierwszy zagościła na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury scena Zaułek założona, i od 1995 roku
prowadzona, przez znakomitego barda, kompozytora, poetę Wojciecha Gęsickiego.

O

prócz „szefa” w koncercie wystąpili zaproszeni przez niego goście: Basia
Stępniak-Wilk, Jan Kazimierz Siwek
i Sławomir Umiński. Była to prawdziwa uczta  artystyczna. Mistrzowskie wprowadzenie Wojciecha
Gęsickiego – który z marszu zaprosił widownię
do wspólnego śpiewania, sympatyczna atmosfera
i ciepło płynące z estrady, od razu zjednało wykonawcom nowodworską publiczność. Rozluźnieni
nowodworzanie żywo reagowali na propozycje
artystów, wspólnie odśpiewując refreny piosenek,
śmiejąc się radośnie z żartów, aby za chwilę popaść w głęboką zadumę wsłuchując się w tekst
poważnej, refleksyjnej piosenki. Reakcja publiczności pokazała jak bardzo tęsknimy za przyjemnymi dźwiękami, dobrym tekstem i subtelnym
żartem. Po dwugodzinnym programie, zachwyceni
widzowie wychodząc z sali pytali – kiedy będzie
następne spotkanie?

„Pan Tadeusz”
TeksT I Foto nok

W

Obrazki z polskiego zaścianka żywym słowem nakreślone
piątkowy wieczór, 26 listopada 2010 r.,
na scenie Nowodworskiego Ośrodka
Kultury gościła wybitna aktora Irena
Jun. Artystka zaprezentowała nowodworskiej publiczności, wielokrotnie nagradzany i prezentowany w wielu krajach świata, monodram „Pan Tadeusz” wg Adama Mickiewicza. Mistrzyni recytacji
i artystycznego klimatu, bardzo łatwo zawładnęła
widownią, przenosząc ją w klimat XIX-wiecznej
Litwy. Z zapartym tchem widzowie uczestniczyli w miłosnych podchodach, sąsiedzkich swarach
i patriotycznych porywach polskiej szlachty. Irena
Jun bardzo sugestywnie prezentowała poszczególne postaci, budowała dramaturgię przedstawienia,
przekazywała intencje autora, przez cały czas
utrzymując na sobie uwagę publiczności, która
przez nią zachęcana, recytowała wraz z nią fragmenty utworu.
Ponad pięćdziesięcioosobowa widownia „zdała
egzamin” z literatury i patriotyzmu, co biorąc pod
uwagę fakt, iż dużą jej część stanowiła młodzież,
bardzo cieszy. Sympatycy żywego słowa, rzęsistymi brawami na stojąco podziękowali artystce za
wspaniałe, pozytywne emocje.
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Niepodległość za wschodnią granicą
Tekst i Foto Tadeusz Sosiński

92. rocznica odzyskania niepodległości była godnie świętowana nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Polacy mieszkający na Ukrainie, w miejscowości
Mościska, po raz kolejny zorganizowali z tej okazji uroczystości patriotyczne.

O

bchody miały miejsce 14 listopada br. Już
drugi raz wzięła w nich udział grupa nowodworzan. W trakcie wizyty przedstawili krótki patriotyczny program słowno-muzyczny,
który wyreżyserowała nauczycielka Zespołu Szkół
nr 2 p. Renata Jastrzębska. Wystąpili: Jolanta Kłosińska – deklamacja, Dorota Karp – muzyka, Piotr
Łapiński – śpiew, deklamacja, Tadeusz Sosiński –
„cała reszta”.
11 listopada to godna i ważna rocznica dla wszystkich Polaków, a szczególnie tych poza granicami
kraju. Nasza obecność na Ukrainie, patriotyczny
program artystyczny oraz polska muzyka utrwaliły
w żyjących na Ukrainie rodakach polskość. Nam
przypomniała co to jest prawdziwy patriotyzm. Tą
drogą dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji tej pięknej wyprawy.
Organizatorem uroczystości w Mościskach było
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Spotkanie historyczne
TeksT I Foto PTTK Nowy Dwór Mazowiecki

W niedzielę 7 listopada odbyło się spotkanie historyczne.
Jak zawsze poprowadził je pan Włodzimierz Parfieniuk.

N

a spotkanie zorganizowane w restauracji Brama Ostrołęcka w Twierdzy Modlin przybyło
około 40 miłośników historii i fortyfikacji
z Modlina Twierdzy, Nowego Dworu Mazowieckiego,
Zakroczymia, Legionowa, Zegrza i okolic.
Na początku p. Parfieniuk przedstawił historię powstania 32. Pułku Piechoty. Omówił funkcjonowanie pułku w okresie międzywojennym oraz przygotowania
i udział w wojnie obronnej września 1939 roku.
Jednostka stacjonowała w Twierdzy Modlin, a później
wchodziła w skład 8. Dywizji Piechoty Armii Modlin.
Ciekawostką były historyczne mundury i uzbrojenie,
które zaprezentowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej ,,Kampinos”. Ponadto pan Maciej
Kostrzewski, ubrany w historyczny mundur pokazał
odznakę pamiątkową 32. Pułku Piechoty.
Kolejnym tematem spotkania była „Twierdza Modlin
w okresie I wojny światowej”. Tu istotą była wycieczka po fortyfikacjach, którą poprowadził przewodnik
pan Stanisław Kmiotek z Wojskowego Koła PTTK.
Wstępem do zwiedzania było omówienie historii
Twierdzy Modlin. Trasa wycieczki prowadziła wzdłuż

najdłuższego budynku koszarowego w Europie liczącego 2250 m. Możliwe było wejście na teren koszar
przez Bramę Kadetów, potem zwiedzanie cytadeli.
Poprzez Bramę Napoleona uczestnicy przeszli na
taras punktu widokowego działobitni im. Płk. Meciszewskiego skąd podziwiali ruiny monumentalnego
spichlerza zbożowego u ujścia Narwi do Wisły.
Chwilą zadumy przy Pomniku Obrońców Modlina
uczczono pamięć poległych za ojczyznę.
W dalszej części spotkania w Bramie Ostrołęckiej
poruszono temat „Rosyjskie fortyfikacje na ziemiach
polskich na przełomie XIX/XX wieku na przykładzie
Twierdzy Osowiec i przedmościa Różan”.
Ostatnim tematem zaprezentowanym przez Pana Włodzimierza Parfieniuka były „Fortyfikacje pancerne na
ziemiach polskich na przykładzie twierdz austriackich i niemieckich (Kraków, Przemyśl, Toruń, Grudziądz)”.
Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują za pomoc okazaną przy realizacji projektu: Grupie Rekonstrukcji Historycznej ,,Kampinos” oraz koleżankom
i kolegom z Wojskowego Koła PTTK im. Płk. Edwarda
Malewicza z Twierdzy Modlin.
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Halloween In England
Tekst i Foto PG 1

29 października 2010 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 zostało wystawione przedstawienie
w języku angielskim pt. „Halloween In England”. Jego autorami i zarazem aktorami byli uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 1.

P

rogram nauczania języków obcych zawiera
obowiązek poznawania kultury krajów anglojęzycznych. W ramach tego, uczniowie gimnazjum, uczęszczający na koło języka angielskiego,
postanowili w nietypowy sposób pogłębić wiedzę
swoją i uczniów całej szkoły. Opiekunem koła jest
p. Monika Graczyk.
Grupa ta napisała scenariusz i wystawiała sztukę pt.
Halloween in England. Przedstawiono w niej historię, symbole i sposób obchodzenia święta Halloween
w krajach anglojęzycznych.
Uczniowie wykazali się niezwykłymi zdolnościami
zarówno językowymi, jak i aktorskimi. Dzięki użyciu prostych słów, struktur gramatycznych, gestów
i samodzielnie wykonanych strojów oraz dekoracji,
przedstawienie okazało się niezwykle zrozumiałe dla
wszystkich widzów.
Grupa planuje już następne przedstawienie, które
w nietypowy i wesoły sposób przedstawi inne obchodzone w krajach anglojęzycznych święta.

Rock Niepodległości

TeksT I Foto Mirosława Pajek

W ramach obchodów Święta Niepodległości uczennice liceum z Modlina Twierdzy wzięły udział w konferencji naukowej pt.: „Nowoczesne formy
patriotyzmu oraz wpływ przedsiębiorczości i bezpieczeństwa ekonomicznego na niepodległość RP”.

S

potkanie z udziałem wybitnych osobistości
nauki i polityki odbyło się w ramach projektu
Rock Niepodległości, młodzieżowej kampanii
społecznej, zorganizowanej w celu upamiętnienia
Święta Niepodległości, promowania jego obchodów
wśród młodzieży i zainteresowania ich nowoczesnymi
formami patriotyzmu.
Konferencję w siedzibie Business Center Club otworzył
gość honorowy, premier Tadeusz Mazowiecki. Jego przemówienie na temat wartości patriotycznych było wstępem
do dyskusji panelowej, którą poprowadził dr Jerzy Niepsuj
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Głos w dyskusji zabrali kolejno: prof. Roman Kuźniar
(Uniwersytet Warszawski), dr Jan Szomburg (Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową), prezes BCC Marek
Goliszewski oraz poseł Jadwiga Zakrzewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wykazali oni ogromne znaczenie przedsiębiorczości i kapitału narodowego dla suwerenności i silnej
pozycji naszego kraju we współczesnym świecie.
Na konferencji przedstawiono wnioski badań naukowych, z których wynika, że współczesna młodzież
ceni historyczne zrywy patriotyczne swoich przodków, uczy się o narodowo-wyzwoleńczych postawach patriotycznych, ale ich nie czuje. Dla młodych
ludzi patriotyzm, przedstawiany głównie w sposób
tradycyjny, to pojęcie przestarzałe, niekojarzące się
z osobistym zaangażowaniem i emocjami.
Dlatego młodzi uczestnicy projektu „Rock Niepodległości” proponują inny sposób świętowania niepodległości – radosny, muzyczny i artystyczny. Młodzi
nie chcą jedynie wspominać ciężkich losów ojczyzny
i tych, co zginęli. Zamiast tego, doceniając starania
swoich przodków, pragną cieszyć się z odzyskania
niepodległości i skoncentrować się na przyszłości.
Chcą o tej rocznicy myśleć jak o radosnym święcie.
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11 listopada
Tekst Anna Maj

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto
Odzyskania Niepodległości.

D

zieci ze świetlicy szkolnej razem z paniami
Anną Maj i Teresą Chęć w dniu 9.XI.2010 r.
udały się na Cmentarz Wojenny do Modlina
Twierdzy.
Gdy dotarliśmy na miejsce, czekała na nas już pani
przewodnik Janeczka Bystrek, oprowadziła nas po
całym cmentarzu, przybliżając nam jego historię.
Pokazała bardzo stare mogiły, dzieci widziały grób
nieznanego żołnierza i wiele innych. Zapaliły znicze
na tych grobach. Chętnie słuchały pani przewodnik,
często zadawały wiele pytań. I choć tego dnia było
chłodno, to pogoda była dla nas łaskawa, nie padało,
a nawet zaświeciło słoneczko.
Serdecznie chcielibyśmy podziękować pani Janeczce
za oprowadzenie nas po Cmentarzu Wojennym, jak
również za przybliżenie historii tego miejsca.
Uczniowie i nauczyciele ze świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 7 w NDM.

Forum Ewangelizacyjne
TeksT I Foto PG 1

W dniach 22–24.10.2010 w Domu Rekolekcyjnym na warszawskich Bielanach odbyło się Forum Ewangelizacyjne.
Hasłem spotkania było „Nie możemy nie mówić”.

F

orum odbywało się w trzech wymiarach: słowa, modlitwy i warsztatów. Ich cel to zjednoczenie wspólnoty osób, którym leży na sercu
głoszenie Ewangelii, i które chcą ciągle rozwijać
swoje umiejętności. Adresatami i uczestnikami spotkania były wspólnoty młodzieżowe i akademickie,
osoby zaangażowane w Kościele i wszyscy aktywni
w środowiskach wiernych. Udział w Forum wzięli także uczniowie PG 1. Oto jak wspominają to spotkanie:
„Te wspaniałe trzy dni upłynęły w atmosferze radości; poznaliśmy wielu młodych ludzi z Warszawy
i okolic, nawiązaliśmy przyjaźnie, podczas warsztatów mogliśmy wykazać się swoimi talentami.

Był to też czas modlitwy i głoszenia kerygmatu.
Uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez
Księdza Biskupa, adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Wspaniałym wydarzeniem była chrystoteka, czyli
zabawa dyskotekowa bez używek i dopalaczy. Ostatniego dnia odbyła się prezentacje warsztatów.
Wspólnie podziwialiśmy swoją pracę na warsztatach:
muzycznym, wokalnym, dziennikarskim, chrystoteki, bębniarskim, plastycznym, tanecznym, pantominy, teatralnym.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu”.
Następne forum za rok!
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Gminne
Warsztaty
Twórcze

Tekst i foto Małgorzata Kulesza

1 grudnia 2010 roku w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w
Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się
Gminne Warsztaty Twórcze „Moja mała
Ojczyzna”. Warsztaty organizowane
są co roku.
Wzięli w nich udział uczniowie klas piątych z SP 4
oraz uczniowie klas trzecich i piątych z SP 5 i z SP 7.
Założeniem Programu Edukacji Gminnej „Moja
mała Ojczyzna” jest: kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności
lokalnej, grupy etnicznej, narodu, społeczności międzynarodowej, wspieranie aktywności poznawczej
i twórczej oraz wspieranie prospołecznych działań
ucznia.
W tym roku zadaniem grup było stworzenie bajki
o Nowym Dworze Mazowieckim i wykonanie do
niej ilustracji.
Nim uczniowie przystąpili do wykonywania zadania, dowiedzieli się, co to jest bajka, jak trzeba ją
napisać i co musi zawierać. Wysłuchali także przepięknego tekstu o powstaniu Nowego Dworu Mazowieckiego, który napisała jedna z uczennic klasy
VI SP 7. Potem zaczęła się twórcza praca. Podczas
tworzenia bajek uczniowie mogli skorzystać z walizki z pomysłami, w której znajdowały się hasła
dotyczące Naszej Małej Ojczyzny. Bajki, które
uczniowie z wielkim zapałem stworzyli, podobały się wszystkim. Odnosiły się do historii Nowego
Dworu Mazowieckiego, były poprawne pod względem merytorycznym i językowym. Ciekawiły swoją
fabułą. Zagościły w nich niezwykłe postaci, przedmioty i wydarzenia. Wszyscy mali nowodworzanie
zasłużyli na ogromne brawa.
Gratulujemy!

Saper w świetlicy
Tekst i foto Karolina Radomska

4 października 2010 roku świetlicę Szkoły
Pdstawowej nr 7 odwiedził saper z jednostki
w Kazuniu Nowym.
Powodem jego wizyty była zbliżająca się
rocznica Święta Niepodległości.

N

aszym gościem był starszy szeregowy p. Daniel
Wysocki z 2. Mazowieckiej Brygady Saperów
w Kazuniu. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się
o pracy żołnierza, rozbrajaniu bomb, poznały maszyny i sprzęty wojskowe. Wyświetlono także pokaz
zdjęć na tablicy interaktywnej. Pan Daniel przybliżył
dzieciom historię Polski w czasie I wojny światowej.
Śpiewał razem z dziećmi polską pieśń patriotyczną
„Piechota”. Nie zabrakło także wojskowej musztry.
Na koniec zajęć nasz gość zadał dzieciom pytania.
Za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali książeczki
o Jednostce w Kazuniu.
Wszystkie dzieci chętnie przymierzały czapkę wojskową, beret i wojskowy plecak. Niektóre z nich prosiły o autografy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a dzieci były z niego bardzo zadowolone.
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Andrzejki w Czwórce!
Tekst i Foto K. Kuczkowska, A. Judek, E. Wyszko

Dnia 30 października 2010 roku w Przedszkolu
Publicznym nr 4 w Nowym Dworze
Mazowieckim odbyły się zabawy andrzejkowe.
Ku uciesze dzieci panie wychowawczynie: Kinga,
Ania i Ewelinka zamieniły się we wróżki. Dla odmiany pani Agata była przebrana za cygankę. Stroje
były przepiękne, a zwłaszcza kapelusze, jakie miały
na głowach panie. Andrzejkowym zwyczajem wróżyliśmy z wosku, serc i kubeczków. Nie obyło się
też bez konkursów. Najwięcej radości i uśmiechu
dostarczyły taniec na gazecie i taniec z różdżkami.
Dzieci poznały imiona swoich przyszłych wybranków serca, a także plany na przyszły rok. Śmiechu
było co niemiara. Okazało się, że większość z nas
pojedzie w podróż. Ciekawe dokąd?...

Dzieci Dzieciom

Tekst i Foto Ewa Rudnicka

Pod takim hasłem uczniowie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy kontynuują pomoc powodzianom z zalanych terenów pod Płockiem.
Na zaproszenie uczniów do naszego miasta przyjechały dzieci z Borkowa pod Płockiem.

W

listopadzie (5.11) „mały samorząd” ze Szkoły Podstawowej nr 4 prowadzony przez panią
A. Kolanek zaprosił uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie na wycieczkę do swojego miasta.
Poznawanie Nowego Dworu Mazowieckiego goście rozpoczęli od zwiedzania zakładu Alpla produkującego plastikowe opakowania.
Potem przejechali do dzielnicy Modlin Twierdza, gdzie
mieści się szkoła gospodarzy. Zobaczyli tam pomnik
Obrońców Modlina, Klub Garnizonowy, koszary, caraki
i inne zabytki. Dużą atrakcją okazała się Wieża Tatarska.
Maluchy w swojej „małej” szkole powitały gości przedstawieniem przygotowanym pod kierunkiem A. Parulskiej
i D. Kałamagi, za które dostały brawa.
Klasa III b z wychowawczynią A. Kolanek przygotowały
pamiątkowy album z rysunkami i wierszami o Twierdzy,
napisanymi przez siebie.
Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski zaprosił
dzieci i ich opiekunów na obiad, a deser zafundował sam
burmistrz miasta Jacek Kowalski, który mimo wielu obowiązków znalazł czas na spotkanie z dziećmi i podziękował im, że zechciały poznać nasze miasto.
Kończąc wycieczkę odwiedzili Cmentarz Forteczny
w Twierdzy. Pełni wrażeń wrócili do domu, a dzieciaki
i opiekunowie samorządów już myślą o pomocy świątecznej dla swoich kolegów i koleżanek z zalanych terenów
pod Płockiem.
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół dziękują dyrektorowi Grzegorzowi Gadomskiemu i wszystkim pracownikom
zakładu Alpla za zorganizowanie bardzo ciekawej i pouczającej wycieczki oraz serdeczne i życzliwe przyjęcie.
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Bączek matematyczny
Tekst i Foto Koordynator Mistrzostw Małgorzata Kulesza

Podobnie jak w ubiegłym roku Biuro Imprez Matematyczno-Sportowych WKM „Rach-mistrz” w osobie pana
Andrzeja Grabowskiego wystąpiło z propozycją przeprowadzenia V Korespondencyjnych Mistrzostw Polski
w Kręceniu Bączkiem Matematycznym PIRUET.

K

oordynatorzy Mistrzostw mieli za zadanie przeprowadzenie zawodów na
swoim terenie oraz przesłanie wyników
głównemu organizatorowi do Szczecinka. Nowodworska „Siódemka” jak co roku podjęła
wyzwanie. Uczniowie ćwiczyli w szkole pod kierunkiem nauczycieli, ale wielu z nich angażowało
w domach swoich bliskich. Tatusiowie, mamusie
i dziadkowie wspierali zawodników w kategorii R
kręcąc bączkiem.
6 XII 2010 roku, w Szkole Podstawowej nr 7 im.
Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim
przeprowadzono V Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym
PIRUET – Mistrzostwa SP 7.
Celem przeprowadzonych rozgrywek było:
– uatrakcyjnienie imprez organizowanych w dniu
Świętego Mikołaja w placówkach edukacyjnych,
– doskonalenie u dzieci sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– propagowanie zabawowych form nauczania –
uczenia się,
– umożliwienie dzieciom w wieku od 6 lat porównania swoich umiejętności z rówieśnikami z całej
Polski.
Zawodnicy kręcili bączkiem matematycznym i nakładali na niego pierścienie papierowe w obecności
zawodników swojej kategorii, sędziów oraz Koordynatora Mistrzostw, który uroczyście witał i dokładnie zapoznawał uczniów z regulaminem rozgrywek.
Uroku zawodom dodawały przebrania zawodników

i organizatorów oraz odświętny wystrój sali. Rozpoczęto zawody korowodem, w którym uczestniczył
Święty Mikołaj. Wręczał on dzieciom upominki
ufundowane przez Radę Rodziców. W tym dniu odbył się także koncert kapeli góralskiej z Wisły. Muzycy prezentowali instrumenty charakterystyczne dla
swojego regionu i zaprosili do zabawy dzieci, które
trąbiły, śpiewały i tańczyły.
W zawodach na terenie szkoły nagrodzono 6 zawodników z każdej kategorii. Mistrzami zostali: Zuzanna
Końsko, Marcin Baran, Magdalena Nawotka, Rafał
Kołodziej, Julia Chapuła, Jakub Przygoda, Kacper
Olejniczak, Dominika Boczkowska, Jakub Nowakowski oraz Natalia Markowska z tatą. Najwięcej pierścieni wrzucili: Jakub Nowakowski – 40, Kacper Olejniczak – 35, Julia Chapuła i Dominika Boczkowska po
34, Kamil Koloński i Szymon Mielczarek po 33.
Zabawy bączkiem matematycznym są ciekawą propozycją na dobrą zabawę. Systematyczne ćwiczenia
przynoszą nowe rekordy, a także rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną
u dzieci. Bączek może być wykorzystywany do ćwiczeń i zabaw w liczeniu na zajęciach edukacyjnych.
Z niecierpliwością będziemy czekali na wyniki klasyfikacji ogólnopolskiej.
Za miejsca od I do XII przyznawane są dyplomy oraz
znaczki z logo i napisem LAUREAT, które Organizator przesyła pocztą.

15

16

Edukacja

Konkurs zdrowotny w PP 5
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Tekst i Foto Marzena Brzezińska

8 października 2010 r. Publiczne Przedszkole nr 5 wraz z Przychodnią Lekarską na „Osiedlu Młodych” ogłosiło konkurs zdrowotny.
Jego hasło to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

K

onkurs miał na celu propagowanie zdrowego
stylu życia wśród przedszkolaków i ich najbliższych. Warunkiem wzięcia w nim udziału było
wykonanie pracy plastycznej, której wielkość, technika
oraz materiały niezbędne do wykonania były dowolne.
Prace można było składać do 29 października do wychowawców poszczególnych grup.
Po upływie tego terminu wszystkie „dzieła” zostały wyeksponowane w wejściu głównym do przedszkola, gdzie
każdy mógł podziwiać talent plastyczny przedszkolaków.
5 listopada dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
głosowały na najciekawiej według nich wykonany obrazek. Następnie prace konkursowe zostały umieszczone
w Przychodni Lekarskiej, aby przypomnieć dzieciom
o aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce Szymon Mróz – gr. I „Pszczółki”, II miejsce
Aleks Marczuk – gr. II „Biedronki”, III miejsce dzieci
z gr. V „Skrzaty” – praca grupowa.
Na wszystkich uczestników czekały nagrody: dyplomy
i upominki w postaci gier edukacyjnych oraz maskotek.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za
udział w konkursie i zapraszamy do brania udziału w kolejnych tego typu akcjach organizowanych przez nasze
przedszkole.

Stawiam na zdrowie

Tekst i Foto Izabella Ryńska-Pieluchowska

Zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka ma bardzo istotny wpływ na jego rozwój. Aby zapobiec negatywnym nawykom, wychowawczyni świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 7 – Pani Izabella Ryńska-Pieluchowska prowadzi z uczniami program „Stawiam na zdrowie”.
Styl życia współczesnych dzieci, pozostawia wiele do
życzenia. Najczęściej spotykaną formą aktywności jest
doskonałe władanie myszką komputerową, pilotem, telefonem komórkowym. Z odżywianiem się też nie jest
najlepiej. Młodzi chętniej sięgają po chipsy, hamburgery,
batoniki i coca-colę niż po owoce, warzywa czy soki.
Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest
korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim wyposażenie dziecka w odpowiednie umiejętności
i nawyki, które pozwolą mu tę wiedzę wykorzystać,
a także pozbyć się złych przyzwyczajeń wyniesionych
z domu.
W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 realizowany jest
program propagujący zdrowy styl życia „Stawiam na
zdrowie”. Na zajęciach dzieci uczą się jak dbać o własne
zdrowie, higienę osobistą oraz bezpieczeństwo. Uczniowie dowiadują się, co to znaczy zdrowo się odżywiać,
jakie składniki diety korzystnie wpływają na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój, jak racjonalnie i w sposób czynny spędzać czas wolny, jak unikać zagrożeń
w domu, na podwórku i w szkole.
Treści te wprowadzane są w formie zabawy, krzyżówek,
gier, łamigłówek, quizów, zajęć praktycznych połączonych z konsumpcją zdrowych produktów. W nauczaniu
wykorzystywane są filmy edukacyjne, piosenki, wiersze
i literatura współczesna dla dzieci. Zapraszani są również
goście, którzy przybliżają dzieciom zagadnienia z zakresu profilaktyki.
Wychowankowie otrzymują zdrowe nagrody – owoce,
warzywa, orzechy, soczki, chrupki kukurydziane. A przy
tym wszyscy dobrze się bawią.
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Przedszkolaki kucharzami
Tekst Beata Kocięcka

Przedszkolaki zwykle jedzą posiłki przygotowywane przez panie kucharki zatrudnione w przedszkolach. Pewnego październikowego
dnia stało się inaczej – dzieci z grupy „Tygryski” Publicznego Przedszkola nr 5 zamieniły się w kucharzy.
8 października br. do „Tygrysków” przybyli niecodzienni goście. Byli to uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. Towarzyszyły im
nauczycielki – panie Magdalena Górska i Katarzyna
Czarnecka.
Powodem odwiedzin była nauka gotowania i pokaz dań.
Goście ubrani w stroje kucharskie „zabrali” maluszki
w kulinarną podróż do Włoch. Zaprezentowali różne
włoskie makarony oraz sposób przygotowania pizzy.
Przedszkolaki dowiedziały się jakie składniki potrzebne są do przyrządzenia ciasta i jakich dodatków można
użyć przygotowując to danie.

Na koniec prezentacji każde dziecko mogło spróbować swoich możliwości w zakresie dodawania kolejnych składników, smarowania ciasta sosem pomidorowym oraz układania wybranych składników na ciasto.
Wszystkie pizze wyglądały smakowicie.
Podsumowaniem wysiłków kulinarnych była wspólna degustacja pizzy. Spotkanie z młodzieżą sprawiło
przedszkolakom wiele radości, za co bardzo dziękujemy.
Zapraszamy do ponownych odwiedzin i przekazania
nam wiedzy o innych kuchniach.
Dzieci z gr. III „Tygryski”

Spotkanie ze Strażą Miejską w świetlicy

Świetlica szkolna to miejsce gdzie dzieci otoczone są opieką pod nieobecność rodziców. To także miejsce integracji, rozwijania zainteresowań
i nauki. W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 dzieci wysłuchały informacji nt. zachowań w sytuacji zagrożenia.
TeksT I Foto Izabella Ryńska-Pieluchowska

W

tym celu do szkoły została zaproszona strażniczka miejska pani Małgorzata Wójcik. Omówiła
sytuacje niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu
ludzi. Jak powiedziała, lekkomyślność osób dorosłych
oraz niewiedza dzieci często prowadzą do tragedii. Pani
Małgosia ostrzegała uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nie w domu, takimi jak: gaz,
prąd, ogień, lekarstwa, ostre narzędzia. Poinformowała
uczniów jak sobie wówczas radzić.
Udzielała mądrych rad posiłkując się książeczkami wydanymi przez straż pt. „Dla dzieci i … nie tylko”.
Oto kilka rad dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko
było bezpieczne, kiedy zostaje samo w domu:
1. Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji
gazowej, elektrycznej i wodnej oraz urządzeń, które
są do nich podłączone;
2. Z
 apewnijcie dziecku przyjazne miejsce do zabawy;
3. S
 chowajcie wszystkie lekarstwa oraz środki chemiczne;
4. Zamontujcie w drzwiach mocne zamki;
5. Rozmawiajcie z dziećmi na temat niebezpieczeństw,
których muszą się wystrzegać.

17
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Akcja krew
Tekst i Foto Teresa Łapińska

Dnia 27 listopada 2010 roku w Nowym
Dworze Mazowieckim odbyła się Akcja
Honorowego Oddawana Krwi. Organizatorami
zbiórki byli Starostwo Nowodworskie, Urząd
Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim,
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, Oddział Terenowy Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Nowym Dworze
Mazowieckim.

J

est to już kolejne tego typu przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie.
Dlaczego? Ponieważ dzięki takim akcjom chronimy życie i zdrowie innych, jesteśmy solidarni
z potrzebującymi pomocy, budujemy świadomość
wagi problemu, jakim jest zapotrzebowanie na krew,
pozyskujemy stałych dawców, którzy w przyszłości, mamy nadzieję, będą krzewić ideę honorowego
krwiodawstwa.
W tegorocznej akcji oddało 20,7 litrów krwi 46 osób.
Chętnych było więcej, aniżeli w roku ubiegłym, bo
obok stałych dawców, sporą grupę stanowili ludzie
młodzi. Napawa to nadzieją.
Krew – to płyn ustrojowy, który za pośrednictwem
układu krążenia pełni funkcję transportową, oraz
zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi
układami organizmu.
Krew jest płynną tkanką łączną krążącą w naczyniach krwionośnych.
Układ krążenia dorosłego człowieka zawiera około
70–80 ml krwi na kilogram masy ciała, czyli czło-

wiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6
litrów krwi (z racji różnicy w rozmiarach i masie
ciała, mężczyźni mają przeciętnie około litra więcej
krwi od kobiet).
U dzieci krew to ok. 1/10 do 1/9 wagi ciała. Część
krwi mieści się w zbiornikach krwi i jest włączana
do krążenia tylko w razie konieczności.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że krew zapewnia
pożywienie całemu organizmowi, to, że on żyje.
Zważywszy na informacje powyżej możemy zadać
sobie pytanie: ilu ludzi skorzysta z krwi dawców?
Odpowiedź jest jedna, choćby uratowano nawet jedno życie – to warto taką akcję prowadzić.
„Oddanie własnej krwi, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi,

którym należy się wdzięczność wszystkich, będą
coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”
(Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców
’2004).
Składamy serdeczne podziękowania Dawcom Krwi,
którzy w dniu 27 listopada br. oddali cząstkę siebie bezinteresownie nieznanym ludziom, chorym
w szpitalach.
Dziękujemy współorganizatorom akcji, kierownikowi, prezesowi i członkom z Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim, przedstawicielowi Klubu Honorowych Dawców Krwi
(KHDK) przy byłym Rejonie Telekomunikacji, prezesowi KHDK przy Jednostce Wojskowej w Kazuniu, osobom z KHDK przy PCK w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Mikołaj u Gagatka
TeksT Dorota Szumska, Foto Sebastian Bańbura

6 grudnia do Sali Zabaw Gagatek zawitał Święty Mikołaj. Kilkanaścioro dzieci wraz z rodzicami i opiekunami uczestniczyło we wspaniałej zabawie.
Słodkości dla maluchów przynieśli ze sobą goście – burmistrz i radni z Osiedla Młodych.
Było gwarno, wesoło, kolorowo i słodko. Zgodnie ze
zwyczajem Święty Mikołaj obdarował dzieci drobnymi prezentami. Pomocnikiem Świętego Mikołaja
okazał się też pan burmistrz. Pan Jacek Kowalski
oraz radni – panowie Bogdan Jeziorski i Jerzy Plackowski zaszczycili imprezę mikołajkową Gagatka
i przynieśli słodkie prezenty dla dzieci. Zabawa była
udana, dzieci i rodzice zadowoleni. Zaprosiliśmy św.
Mikołaja, by odwiedził Gagatka za rok.
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem Sala
Zabaw Gagatek – jej właścicielka oraz pracownicy
pragną złożyć czytelnikom „Faktów” najlepsze życzenia. By Nowy Rok przynosił tylko dobre nowiny.
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Wieczór
literacki
Tekst i Foto E. Ładniak

Wzorem lat poprzednich, także i w tym roku
biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 7
bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
W ramach akcji przeprowadza cykl Zimowych
Wieczorów z Książką, zatytułowanych „W świecie
książek Grzegorza Kasdepke”.

G

rzegorz Kasdepke to autor wielu książek
i opowiadań dla dzieci. Jego utwory cieszą
się ogromną popularnością, nie tylko wśród
dzieci, ale także wśród dorosłych, o czym świadczą
nagrody i odznaczenia jakie autor otrzymuje za swoją
twórczość.
Wieczory rozwijają zainteresowania czytelnicze, jak
również popularyzują twórczość współczesnego autora polskiej literatury dziecięcej, który w sposób łatwy
i przyjemny wyjaśnia wiele trudnych i niezrozumiałych
zagadnień towarzyszących nam w codziennym życiu.
22 listopada w czytelni biblioteki SP nr 7 odbył się
pierwszy w tym roku wieczór z serii Zimowych Wieczorów z Książką. Podczas spotkania uczestnikom
przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej
biografię autora i jego dorobek literacki. Zaprezentowano książki autora znajdujące się w bibliotece jak
również przeczytano „Mit o Prometeuszu”. Zdobyte
informacje uczestnicy mogli wykorzystać podczas
rozwiązywania quizu dotyczącego autora i jego twórczości. Wieczór zakończył się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez panie bibliotekarki.
Zapraszamy do udziału w kolejnych „Wieczorach
z Książką”.

Wieczór patriotyczny

17 listopada o godzinie 18. w Bibliotece na Osiedlu Młodych odbyło się spotkanie poświęcone upamiętnieniu 92. rocznicy odzyskania niepodległości.
TeksT I Foto Filia MBP na Osiedlu Młodych

Program przygotowała pani Bogusława Dalgiewicz-Ruchała wraz z uczniami kl. IIIc SP nr 7, oraz młodzież z Koła Artystycznego działającego w Filii nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzieci i młodzież
przedstawiły drogę naszego kraju do odzyskania
niepodległości. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki:
„Przybyli ułani”, „Legiony”, „Jak długo w sercach
naszych”. Spotkanie zakończyło się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Podobne imprezy i wystawy często organizowane są w bibliotece na
osiedlu. Serdecznie zapraszamy czytelników i mieszkańców do aktywnego w nich uczestnictwa.
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1 urodziny
Orlika
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

Tak niedawno uczestniczyliśmy w oddaniu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”
w Twierdzy, a tu już z minął rok. A więc pora na uroczyste obchody.

O

ich właściwy przebieg postarał się dyrektor Zespołu Szkół a jednocześnie prezes
UKS „Reduta” Zdzisław Szmytkowski.
Chociaż boiska Orlika mają charakter ogólnosportowy, to de facto króluje tu piłka nożna. A więc
i w tych obchodach nie mogło jej zabraknąć. Zaproszno
do udziału w piłkarskim miniturnieju drużyny: Urzędu
Miejskiego, zespołu księży oraz drużynę gospodarzy –
UKS „Reduta”. Pierwszy mecz, wynikający z losowania, to spotkanie drużyny Urzędu Miejskiego i drużyny
księży. Mecz miał bardzo wyrównany charakter – zakonczył się wynikiem 4:3 dla drużyny Urzędu. Prawdziwą ozdobą tego pojedynku i chyba całego turnieju
była bramka księdza Grzegorza Marca. Ksiądz Marzec
otrzymał gratulacje nie tylko od swoich kolegów, ale
także od przeciwników, a na zakończenie turnieju upominek za najładniejszą bramkę.
Chylcie głowy nasi piewszoligowcy oraz pół Europy.
Na uwagę również zasługuje sportowa postawa i pił-

karskie umiejętności burmistrza miasta Jacka Kowalskiego, który mimo „dorosłego” wieku nie zapomniał jak gra się w piłkę nożną i był liderem drużyny
w obu meczach.
Kolejne spotkanie to mecz pomiędzy drużyną Urzędu Miejskiego i zespołem gospodarzy „Reduta”.
Włodarze miasta byli już trochę zmęczeni potyczką
z duchownymi, ale nie oddali pola. Wynik 4:2 dla
Reduty.
Ostatnie spotkanie to potyczka zespołu księży z „Redutą”. Wynik 8:2 dla Reduty.
Na zakończenie piłkarskiej imprezy przybył Starosta
Powiatu Nowodworskiego Krzysztof Kapusta, który
wręczył drużynom pamiątkowe puchary.
Cały czas w czasie meczów trwała akcja charytatywna młodzieży Zespołu Szkół, która proponowała
własne wyroby cukiernicze, a pieniądze uzyskane
z tej akcji zostały przekazane na konto Samorządu
Uczniowskiego.
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Kacper Żuk najlepszy na Mazowszu!
Tekst i Foto www.nowydwormaz.pl

W dniach 6–8 listopada 2010 roku na kortach praskiego „KT Orzeł” odbyły się Halowe Mistrzostwa
Województwa Mazowieckiego w tenisie ziemnym w kat. do lat 12.
tego sportu co pokazały te mistrzostwa, rodziców
»pozytywnie zakręconych« na punkcie tenisa… przy
sprzyjających okolicznościach … możemy być z niego dumni. I nie myślę tu tylko o arenie wojewódzkiej, ale również krajowej i międzynarodowej. A co
do jego planów… może będę subiektywny w ocenie,
ale biorąc pod uwagę jego aktualne umiejętności nie
ma w Polsce w tej chwili rówieśnika, który mógłby
mu tenisowo zagrozić, kwestią czasu jest jego pozycja nr 1 w krajowym rankingu 12-latków. Sport jednak, a szczególności tenis, to taka dyscyplina, gdzie
nie wszystko zależy tylko od umiejętności... w tym
cały jej urok – dodaje p. Bochenek. Kacprowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki Kacpra na Halowych Mistrzostwach Mazowsza 2010/2011:
I runda
Kacper Żuk – Hubert Grzesik
(KS Warszawianka) – 6/0 6/1

W mistrzostwach, po ciężkim okresie przygotowawczym, wziął udział nasz zawodnik – Kacper Żuk.
Turniej ten był dla Kacpra trudnym sprawdzianem odporności psychicznej, gdyż po raz pierwszy w karierze
startował w tak poważnym turnieju, w roli faworyta.
Obawy trenerów okazały się jednak bezpodstawne.
Kacper prezentując profesjonalizm w każdym calu tenisowego rzemiosła zdobył tytuł „Halowego Mistrza
Województwa Mazowieckiego 2010/2011”, oddając
przeciwnikom w całym turnieju zaledwie 8 gemów!!!
Na dokładkę, wspólnie z Mateuszem Gawrońskim
z KT Legia, wywalczył również tytuł Halowego Mistrza Mazowsza 2010/2011 w grze deblowej. Kacper

obecnie plasuje się na 4 miejscu ogólnopolskiej listy
rankingowej Polskiego Związku Tenisowego w kat.
do lat 12. Jak sam twierdzi, pozycja ta go nie satysfakcjonuje i czuje się na siłach powalczyć o rankingową
jedynkę. Czy plany Kacpra są realne? O to zapytaliśmy jednego z trenerów zajmujących się Kacprem na
co dzień – Artura Bochenka – instruktora Akademii
Tenisowej Legia Warszawa.
„Drzemie w tym chłopcu niesamowity potencjał –
mówi nam Artur Bochenek. – Jak na razie jestem
z jego postawy na treningach zadowolony. Chce ciężko pracować, jest świadomy jak jeszcze wiele pracy
przed nim, ma talent, coraz »mocniejszą« głowę do

II runda
Kacper Żuk – Marcin Skowroński
(KS Warszawianka) – 6/1 6/0
Ćwierćfinał
Kacper Żuk – Daniel Michalski
(ST Tie Break W-wa) – 6/4 6/1
Półfinał
Kacper Żuk – Jan Gałka
(KS Warszawianka) – 6/0 6/0
Finał
Kacper Żuk – Tomasz Dudek
(TKKF Falenica) – 6/1 6/0

Piłkarska liga „szóstek” w Twierdzy zakończona
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

W listopadzie zakończyła swoje zmagania piłkarska liga „szóstek” w Twierdzy Modlin. Mistrzostwo przypadło w udziale drużynie Twierdzy.
Do końca rozgrywek nie było wiadomo kto będzie
mistrzem. Do tytułu kandydowały dwie drużyny
(Twierdza i Zec Skanska), do trzeciego miejsca
kandydatów było aż trzech (OCB, Legia, Lewkowicz Team).
Jednak wyniki ostatnich dwóch meczów wyjaśniły
wszystko. Mistrzem ligi została drużyna Twierdzy,
drugie miejsce zajęła Zec Skanska, a trzecie drużyna OCB. Królem strzelców ligi został Krzysztof
Sochacki z drużyny Lewkowicz Team, zdobywca
10 bramek.
Na uroczyste zakończenie zawodów przybyli: burmistrz Jacek Kowalski, wiceburmistrz Jacek Gereluk oraz dyrektor Zespołu Szkół i prezes UKS
„Reduta” Zdzisław Szmytkowski, który był fundatorem nagród dla startujących zespołów.
Burmistrz Jacek Kowalski pogratulował zwycięzcom oraz wyraził nadzieję, że w kolejnych zawodach organizowanych w Twierdzy przez UKS będzie startowała równie duża grupa uczestników.
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Grand Prix Warszawy
2010 dla Nowego Dworu
Tekst i foto EMKA

W sobotę 20 listopada w Natolińskim Ośrodku Kultury odbyło się
uroczyste podsumowanie cyklu biegów przełajowych, które odbywały
się od lutego do października w Lasach Kabackich i przy moście
Siekierkowskim. W sumie rozegrano po 10 biegów na dystansach
5 i 10 kilometrów.

Z

awody te traktowane są jako nieoficjalne mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
w biegach przełajowych w różnych kategoriach wiekowych, zarówno wśród
kobiet, jak i mężczyzn. W każdym terminie zawodów startowało po kilkuset zawodników i zawodniczek, a wśród nich niejednokrotnie uczestniczyli
biegacze ze ścisłej czołówki krajowej biegów
średnich i długich, dla których bieg przełajowy
jest jednym z podstawowych elementów treningu
wytrzymałościowego. W zawodach tych startują
często biegacze na orientację, m.in. zawodnicy nowodworskiego klubu PUKS Młode Orły. Na ostatnie spotkanie uczestników GP stawiło się około
dwieście osób, dla których organizatorzy zgromadzili wiele pucharów, statuetek, pamiątkowych
medali i wiele nagród rzeczowych. Za pomoc
w organizacji tej cieszącej się ogromnym zainteresowaniem imprezy wręczono specjalne podziękowania władzom dzielnicy Ursynów oraz licznym
sponsorom poszczególnych biegów. Po tym wstępie przystąpiono do dekoracji głównych aktorów
tego cyklu biegów. Miło nam donieść, że wśród
najlepszych wielokrotnie występowali członkowie
Nowodworskiego Klubu Biegacza JOGGER z No-

wodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A oto
osiągnięcia naszych reprezentantów: dystans 5000
m: kobiety – kat. OPEN 2 m-ce Paulina Ślusarczyk, 6. Angelika Ślusarczyk. Kat. K-I 1. Paulina Ślusarczyk, 2. Angelika Ślusarczyk, 4. Sandra
Ordońska, 5. Agnieszka Szymańska. Kat. K-II 1.
Monika Zarzycka. Kat. K-III 1. Joanna Lejtan.
Mężczyzni: kat. M-I 1. Maciej Jajszczak, M-VII
4. Andrzej Piekut, M-XII 1. Marian Kościelniak.
W punktacji zespołowej piękny sukces nowodworzan – 1. JOGGER – 5482 pkt na 115 klubów
i zespołów z poszczególnych dzielnic Warszawy,
miast Mazowsza i Polski, m.in. Gliwic, Lublina,
Legnicy czy tez z Katowic. Dystans 10 000 m
(z Joggera startowała tylko czwórka zawodników):
kat. M-I 1. Tomasz Pietrzykowski, M-VI – 2.
Krzysztof Jastrzębski. W klasyfikacji zespołowej
14 m-ce JOGGER – 1229 pkt na 161 sklasyfikowanych zespołów. W klasyfikacji 3-najlepszych
zawodników – 7 m-ce JOGGER – 1216 pkt. Cieszą uzyskane osiągnięcia, ale w przyszłym roku
powinno być jeszcze lepiej, gdyż w zespole trenuje kilka utalentowanych dwunastoletnich zawodniczek, które kilkakrotnie uzyskiwały na jesieni
bardzo dobre rezultaty w startach kontrolnych.
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Sukces zapaśnika!
Tekst i Foto Jerzy Ochońko

W dniach 19–21 listopada br. w Przysusze 177 zapaśników rywalizowało na matach w II Pucharze Polski Kadetów.
Zawodnicy reprezentowali 42 kluby sportowe z całej Polski.
Znaczący sukces w tej rywalizacji odniósł zapaśnik nowodworskiego UKS Jedynka – Salekh Masaev, który w silnie obsadzonej kategorii do 85 kg
zdobył brązowy medal. W tej kategorii w szranki
stanęło łącznie 17 zawodników.
Aby wywalczyć tak cenny sukces nasz zawodnik stoczył na matach 5 pojedynków z rywalami, w których odniósł 4 zwycięstwa. Niewątpliwie swój sukces zawdzięcza codziennej ciężkiej
pracy na treningach i litrom wylanego potu oraz
doświadczonemu trenerowi sekcji zapaśniczej
p. Jerzemu Ochońce.
Zapasy to jedna z najstarszych dyscyplin sportu,
znana i uprawiana już w starożytnym Rzymie.
Zapewnia ona wszechstronny rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy. Stanowi także doskonałe
narzędzie samoobrony.
Zapasy mogą uprawiać zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy, dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych urodzonych w latach 1997–2000, którzy chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną na treningi do
sali zapaśniczej PG 1 przy ul. Słowackiego 2 w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17:00.

UKS Jedynka pokazał klasę

TeksT I Foto www.nowydwormaz.pl

20 listopada zawodnicy sekcji minitenisa UKS Jedynka wybrali się wraz z trenerem na pierwszy w sezonie zimowym turniej do Warszawskiego Klubu
Tenisowego „UKS Sportteam”. W wyjeździe udział wzięło sześcioro młodych tenisistów.
Do reprezentacji naszego UKS-u zakwalifikowali się Piotr Jurkowski, Łukasz Lorek, Jakub Pamięta, Ibrahim Jadou oraz Bartosz Pogorzelski.
Wśród dziewczynek – Sara Elkosh (wszyscy rocznik 2002–2003).
Był to pierwszy poważny sprawdzian naszych małych tenisistów na arenie rangi wojewódzkiej. Trener przed turniejem starał się więc uspokoić nerwy
swoich zawodników i nastawić ich na dobrą zabawę. To podejście dało niespodziewanie dobre rezultaty. Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli o każdy
punkt, a niezrażeni porażką, na kolejny mecz wychodzili pełni determinacji i wiary w zwycięstwo.
Ku zaskoczeniu wszystkich, w turnieju dziewczynek zwyciężyła nasza reprezentantka – Sara Elkosh,
przegrywając tylko jeden mecz grupowy. Pozostałe
mecze Sara wygrywała bez większych problemów,
przeważając nad rywalkami techniką tenisową,
motoryką i taktyką gry. Czyżby rosła nam kolejna
„eksportowa” młoda tenisistka?
Wśród chłopców następujące miejsca zajęli (na
26 zgłoszonych zawodników): Jakub Pamięta: VI;
Ibrahim Jadou: VII; Łukasz Lorek: IX; Piotr Jurkowski: XII; Bartosz Pogorzelski: XIII
Trenerem sekcji minitenisa UKS Jedynka jest licencjonowany trener Polskiego Związku Tenisowego – p. Artur Żuk. Sekcja liczy 13 zawodników
(rocznik 2002–2003), zajęcia odbywają się 2 razy
w tygodniu w PG 1.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy,
a już niedługo nasi zawodnicy będą mieli okazję do
kolejnej rywalizacji, gdyż trener wraz z władzami
UKS-u przygotowują dla zawodników Turniej Mikołajkowy z nagrodami.

sport
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Walczą o złoto

Tekst i foto Adam Szabłowski

Miniona runda jesienna w wykonaniu NOSiR Świtu rocznika 1993 wypadła bardzo dobrze.
Podopieczni trenera Tomasz Reginisa na półmetku rozgrywek zajmują pierwszą lokatę z dorobkiem
33 punktów w najwyższej lidze swojego przedziału wiekowego.
Świt 1993 do rozgrywek przystąpił z wysoką
formą, którą budował w czasie przerwy letniej.
Zwycięstwa w sparingach i ich postawa na obozie
przygotowawczym budziły wielki optymizm, który
zaowocował. Sezon 2010/2011 zaczęli od bardzo
trudnych rywali, można powiedzieć, że od samej
czołówki z poprzednich lat. Na pierwszy ogień do
Nowego Dworu przyjechała Broń Radom, przegrała 1-0. Później przyszedł czas na dwóch potężnych
faworytów. Pierwszym z nich by Junior Ursynów
i mecz z nimi okazał się prawdziwym widowiskiem. Wynik spotkania zmieniał się aż trzykrotnie.
Po dwóch szybkich golach pierwsi na prowadzenie
wysunęli się nowodworzanie, jednak zawodnicy
Ursynowa „przegonili” wynik i to oni wygrywali 3-2. Ze Świtowców wyszedł prawdziwy duch
walki, a ostateczny rezultat brzmiał 4-3 dla biało-zielonych. Drugim trudnym rywalem miała się
okazać Agrykola Warszawa, ale i ci nie wywieźli
żadnej zdobyczy punktowej z Nowego Dworu, ule-

gając gospodarzom 2-0. NOSiR zwyciężył jeszcze
w czterech kolejnych spotkaniach i nadszedł chwilowy kryzys. Na wyjeździe w Piasecznie po bardzo
słabym meczu i „worku” błędów przegrali 2-1. Na
ich szczęście była to pierwsza i ostatnia porażka.
W kolejnym meczu bardzo mocno zaakcentowali
swoją dominację zwyciężając aż 10-2 z Naprzodem
Zielonki, po czym wygrali jeszcze dwa spotkania.
Rundę zakończyli w mistrzowskim stylu wygrywając 1-0 z Ciechanowem i nic by w tym dziwnego nie
było, ale jedyny gol padł w 90 minucie!
Zawodnicy drużyny juniorów NOSiR ŚWIT NDM,
którzy brali udział w rozgrywkach Mazowieckiej
Ligi Juniorów w rundzie jesiennej 2010 r.: Grzelak
Bartek, Karczewski Konrad, Kimura Daiji, Kołecki Filip, Krawczyk Mateusz, Krzymiński Michał,
Kulesza Przemek, Koźliński Bartek, Nowakowski Jacek, Radwański Tomek, Radwański Bartek,
Rutkowski Mateusz, Sawicki Michał, Skorupski
Marcin, Sobieszek Tomek, Szabłowski Adam, SzyMecze

dlik Paweł, Świderski Marcin, Wołkowicz Dawid,
Wójcikowski Michał, Telechowski Piotr, Ziemiecki
Jakub, Zych Patryk.
Najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem okazał
się Konrad Karczewski, który trafił aż 11 razy, 6
goli strzelił Jacek Nowakowski, 5 – Patryk Zych.
Na listę strzelców wpisali się także: Kimura, Wołkowicz, Grzelak, Sobieszek, Ziemiecki, Świderski
i Krwaczyk.
Rocznik 1993 odnosi największe sukcesy w młodzieżowej piłce nożnej w   Nowym Dworze. Jest
to zespół, z którego seniorska drużyna może mieć
spory pożytek. W pierwszym zespole już występują jego reprezentanci np. Konrad Karczewski. Oby
ich wysoki potencjał utrzymał się przez drugą część
sezonu, to wtedy na pewno nie będziemy mieli
wątpliwości, że szykuje nam się pierwsza drużyna
z Nowego Dworu, która ma wielką szansę na udział
w mistrzostwach Polski.
Tabela rozgrywek ligi: I MLJ UR. w 1993 r.

Lp.

Nazwa drużyny

Pkt.

Bramki zdobyte

Bramki stracone

Pkt. u siebie Pkt. na wyjeździe

1

MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki 12

33

38

11

18

15

2

WCSM Agrykola Warszawa

12

33

47

10

18

15

3

UKS Junior Ursynów

12

27

62

19

9

18

4

KS Piaseczno

12

23

24

15

15

8

5

Dolcan Sport S.S.A.

12

22

34

18

15

7

6

RKP 1926 – „Broń” Radom

12

20

27

20

15

ogłoszenia i informacje
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Szanowni
Państwo!
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Uchwała III/18/2010

W związku z aktualizacją opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości przypominam o możliwości
skorzystania z następujących możliwości:
50% bonifikaty od opłat rocznych dla
osób, których dochód miesięczny na
jednego członka gospodarstwa domowego
nie przekracza 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata
ma być wnoszona, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie
art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 tr. Nr 40,
poz. 224).
Osoby zainteresowane uzyskaniem
bonifikaty proszone są o skontaktowanie się
z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 325,
tel. 22 775 28 20 w miesiącu marcu 2011 r.,
a następnie o dostarczenie stosownych
zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych
dochodów.
Bonifikata, o której mowa powyżej dotyczy
też osób, którym przysługują spółdzielcze
prawa do lokali – korzystają one z bonifikaty
w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału
w kosztach eksploatacji budynków.
Wysokość ulgi powinna odpowiadać
wysokości bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, udzielonej
spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie
do powierzchni lokali zajmowanych przez
osoby uprawnione do bonifikaty.
Właściciele mieszkań niewyodrębnionych
z zasobów Spółdzielni proszeni są
o kontakt ze SML-W „Dążność”. Informuję
jednocześnie, że wartości gruntów dla
SML-W Dążność nie były weryfikowane
od przynajmniej 10 lat. rozłożenia
opłaty rocznej na raty.W celu rozłożenia
należności na raty należy złożyć wniosek do
Burmistrza Miasta z propozycją wysokości
rat i terminów zapłaty – w terminie do
31.03.2011 roku p. 101 (Punkt Obsługi
Interesanta, I piętro). umorzenia należności
w całości lub części – w szczególnie trudnej
sytuacji materialnej. Wniosek w sprawie
umorzenia może być złożony po dniu 31
marca 2011 roku.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia
o dochodach oraz wydatkach
w gospodarstwie domowym (faktury,
rachunki) z ostatnich 3 miesięcy.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1,
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie
gminnym” (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 19 pkt. 1 lit a pkt.
2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2005 r.
Dz. U. Nr 5, poz. 60 z późn. zm, oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (M.P. 2010 r. Nr 55, poz. 755)
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
uchwala, co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim:
– określa wysokość stawek opłaty targowej;
– określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
opłaty targowej;
– zarządza pobór opłaty targowej na Targowiskach
Miejskich nr 1 i 2 przez pracowników Urzędu
Miejskiego;
– zarządza pobór opłaty targowej na Targowisku
Miejskim nr 3 w drodze inkasa
– określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
§2
Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się dzienną
stawkę opłaty targowej obowiązującej na
terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
w wysokości – 20 zł. Dzienna stawka
opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
– ze stanowiska z samochodu osobowego – 20 zł
– ze stanowiska – 17 zł
– z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza – 8 zł
– ze stanowiska meblowego – 45 zł
– za 1 metr kwadratowy – 8 zł
– za sprzedaż: gołębi, królików, psów i innych
zwierząt – 2 zł od stanowiska.
– ze stanowiska na którym handel odbywa się
z dwóch stron stanowiska – 30 zł.
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest
więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się
stawkę wyższą. Wysokość opłaty dziennej nie może
przekroczyć kwoty – 699,27 złotych. Terminem
płatności opłaty targowej jest dzień, w którym
dokonywana jest sprzedaż.
§3
Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej
powierzchnię, z której pobierana jest opłata za zajęcie

Bądź czujny
Gwałtowny spadek temperatury i związane z tym
wychłodzenie mieszkań i domów to sytuacje, które
mogą zagrozić życiu i zdrowiu ludzi. Nowodworscy
policjanci zwracają się z apelem o zwracanie uwagi
na osoby starsze, bezdomne oraz potrzebujące
pomocy. Czasami wystarczy jeden telefon, aby
uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można
kierować pod alarmowe numery Policji 997 oraz
112. Każdego roku, w naszym kraju odnotowywane
są przypadki śmierci osób samotnych i bezdomnych.
Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie
organizmu związane z niskimi temperaturami.
Służby miejskie reagują na każde wezwanie.

każdego metra kwadratowego powierzchni zaokrągla
się do ½ m.
W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje
mniej niż ½ m2 powierzchni, opłatę targową pobiera
się w wysokości połowy należnej za 1 m2.
§4
Opłaty targowe na Targowisku Miejskim nr 1 i nr
2, oraz na pozostałych miejscach gdzie odbywa się
handel pobierane będę przez pracowników Urzędu
Miejskiego wykonujących czynności w biurze
targowiska miejskiego w osobach:
– Pan Jarosław Lis,
– Pan Zygmunt Leszczyński,
– Pani Ewa Moczulska.
§5
Zarządza się pobór opłaty targowej na Targowisku
Miejskim nr 3 w drodze inkasa.
Ustala się inkasentów opłat targowych na targowisku
Nr 3 w osobach:
– Pana Bogdana Dąbrowskiego.
– Pana Czesława Bystrek.
– Pani Janiny Bystrek.
Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza
ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.
Wynagrodzenie dla prowadzących Targowisko
Miejskie nr 3 określa się w wysokości: 25%
pobranych i terminowo wpłaconych kwot.
§6
Traci moc uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 listopada
2009 r.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na
terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
Ostatnie zmiany stawek opłaty targowej miały
miejsce w 2008 roku, na rok 2011 nie proponuję
podwyżek opłaty targowej.
Przyjęte w takiej wysokości stawki powinny
przynieść dochód z tytułu opłaty targowej
w wys. ok. 725 000 złotych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie
nam informacji o osobach bezdomnych, a także
samotnych, które wymagają pomocy. Nasze
służby patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych
sygnałów. Policja współpracuje z przedstawicielami
pomocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami
działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.
Pamiętaj – ten jeden telefon może ocalić ludzkie
życie. 997 i 112 z telefonów komórkowych.
Szczegółowe dane teleadresowe placówek
(schroniska, noclegownie itp.) z terenu Warszawy
i województwa mazowieckiego udzielających
pomocy osobom bezdomnym dostępne są na
stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
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Ogłoszenie
Zespół Szkół nr 2
ul. Długa 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza nabór na I semestr
4-letniego Technikum dla Dorosłych
zawód technik ekonomista
(szkoła bezpłatna)
Rozpoczęcie zajęć 28 stycznia 2011
Informacje www.zs2@nowydwormaz.pl
sekretariat szkoły telefon (22)775-25-43

Opłaty za zezwolenia
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że
wszyscy przedsiębiorcy prowadzący handel
detaliczny napojami alkoholowymi zobowiązani
są w terminie do dnia 31 stycznia złożyć
oświadczenie o wartości sprzedaży w roku
2010 oraz wnieść w tym terminie opłatę roczną
(I ratę) za zezwolenie wg wyliczonych wartości
sprzedaży.
Sposób wyliczania:
roczna wartość sprzedaży dla danej kategorii x
wskaźnik (wskaźnik 1,4% dla zezwolenia kat.
A i B oraz 2,7% dla kat. C)
• Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie
opłaty w terminie oznacza wygaśnięcie
zezwolenia
• O wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca
może ubiegać się po upływie 6 miesięcy od
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
• Przedstawienie fałszywych danych
w oświadczeniu, spowoduje cofnięcie
zezwolenia
• Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie,
może wystąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie, po upływie 3 lat od daty cofnięcia
Po dokonaniu opłaty do kasy gminy (lub na
konto) przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie
zaświadczenia z Urzędu Miasta potwierdzającego
wniesienie opłaty, w celu okazania w miejscu
zaopatrzenia w towar.
Po dokonaniu wpłat na konto prosimy
o okazanie potwierdzenia w Biurze Działalności
Gospodarczej p. 227
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
Nr konta: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
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Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie
czyli jak szczupleją i młodnieją uczestniczki pierwszej grupy
kursu odżywiania i odchudzania.
Już od kilku tygodni trwają zajęcia kursu
odchudzania i odżywiania połączonego
z konkursem na najlepszy i najzdrowszy
wynik w odchudzaniu. Ten kurs jest częściowo
finansowany z funduszy Urzędu Miejskiego.
W pierwszej edycji kursu bierze udział 14
nowodworzanek. Pracują z tą grupą 3 trenerki
odżywiania i suplementacji. Każda z nich
ma pod osobistą opieką 3–5 uczestniczek.
Czwartkowe zajęcia prowadzi p. Anna Pelc
– współwłaścicielka i założycielka Centrum
Odżywiania i Odchudzania w Warszawie,
edukatorka i trenerka wellness z 12-letnim
doświadczeniem w pracy z osobami z nadwagą,
mieszkanka naszego powiatu.
Panie postawiły sobie za cel grupowy łączny
spadek wagi w ciągu 12 tygodni o 112 kg.
Każda z nich ma także swój osobisty cel do
osiągnięcia. Jesteśmy już w połowie drogi
do uzyskania zaplanowanego rezultatu i co
ważne szczupleją wszystkie uczestniczki
naszego programu – jedne więcej niż miały
odwagę zaplanować, a inne mniej. Przed
nami kolejne tygodnie pracy nad zmianą
nawyków, przełamywanie mitów o odżywianiu,
a w grudniu świętowanie zwycięstwa, bo
wszystkie uczestniczki będą miały powody do
satysfakcji.
Czym jest Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie?

Projekt związany jest z ważnym problemem
zdrowotnym, jakim jest dzisiaj nadwaga
czy otyłość i wiążące się z nimi choroby
cywilizacyjne. Projekt został wdrożony w lipcu
2008 i od tej pory odbyły się lub trwają
zajęcia w kilkudziesięciu grupach, w wielu
miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego,
np. Warszawa, Radom, Błonie, Łochów,
Wyszków, Zwoleń, Garwolin, Sochaczew,
Teresin, Jabłonna, Legionowo, Opoczno…
Nadwaga i otyłość to problem, dotyczący ok.
60% Polaków. Dawno przestał to być problem
wyłącznie estetyczny. Otyłość jest nazywana
„chorobą chorób”. Przykładowo na cukrzycę
typu 2 osoby otyłe zapadają 3 razy częściej niż
szczupłe, nadciśnienie dotyczy co drugiego
Polaka z nadwagą, niektóre nowotwory atakują
najczęściej osoby z nadmiarem kilogramów.

Lodowisko otwarte!
Drodzy mieszkańcy, pogoda nam sprzyja.
W związku z tym władze miasta postanowiły
uruchomić ślizgawkę miejską przy Nowodworskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 66.
Serdecznie zapraszamy do korzystania.
Lodowisko czynne jest codziennie od
poniedziałku do niedzieli:
godz. 8.00-16.00 – grupy zorganizowane (szkoły)
godz. 16.00-22.00 – ogólnodostępne (z biletami)

Jest to również problem ekonomiczny – osoby
otyłe są mniej wydajne, częściej chorują,
leczenie chorób generowanych przez otyłość
kosztuje, razem te wszystkie koszty są
szacowane w Polsce na ok. 25 mld złotych
rocznie (za tygodnikiem „Newsweek”).
Projekt Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie
jest 12-tygodniowym programem
edukacyjnym, grupą wsparcia i konkursem
jednocześnie. Na cotygodniowych
spotkaniach trwających około 1,5 godziny,
omawiany jest jeden z tematów cyklu, np.
„Rola białka w odżywianiu”,
„Czytaj co kupujesz – jak czytać etykiety”,
„Co to jest przemiana materii? Jak ją
usprawnić”, „Jak dokonywać zdrowych
wyborów odżywiając się poza domem” itp.
Z założenia jest więc to przede wszystkim
edukacja i pomoc w poprawie stylu życia
przez zrozumienie oraz wprowadzanie
zasad właściwego odżywiania i aktywności
w rodzinie, w najbliższym środowisku.
Pomaga kształtować osobiste prozdrowotne
nawyki i tworzyć środowisko osób
wspierających się w tych zmianach.
W ramach projektu przewidziany jest
konkurs. Wprawdzie wszyscy uczestnicy
są zwycięzcami, dlatego nie jest on formą
rywalizacji, ale dodatkowo motywuje
uczestników. Wyłaniamy 3 głównych
zwycięzców. Dla nich są to nagrody
finansowe, których wysokość zależy od
ilości uczestników grupy wsparcia. Fundusz
nagrodowy tworzy się ze składek uczestników
grupy – z wpisowego, jakie każdy z nich
wnosi na starcie do programu.
Każdy uczestnik poza zajęciami w grupie
jest pod opieką osobistego konsultanta, który
przeprowadza indywidualną konsultację
i ustala indywidualny program odżywiania,
dostosowany do potrzeb konkretnej osoby.
Potem pomaga stosować się do ustalonych
zasad, dokonywać zdrowych wyborów.
Wszystko to odbywa się w przyjaznej,
życzliwej atmosferze.
Już dzisiaj zapraszamy do kolejnej grupy
Wielkiego Wyzwania na Odchudzanie, która
rozpocznie się w styczniu 2011. Kontakt pod
nr tel. 883 710 720. Prowadzić ją będzie ten
sam zespół trenerów.

Cennik:
1. bilet – 4 zł za jedną sesję trwającą 1 godzinę
(wejście na lodowisko o pełnych godzinach:
godz. 16:00, godz. 17:00, godz. 18:00, godz. 19:00,
godz. 20:00 i ostatnie wejście o godz. 21:00)
2. bilet ulgowy – 3 zł za jedną sesję trwającą
1 godzinę (wejście na lodowisko o pełnych
godzinach: godz. 16:00, godz. 17:00,
godz. 18:00, godz. 19:00, godz. 20:00
i ostatnie wejście o godz. 21:00)
3. wypożyczenie łyżew – 5 zł
Zapraszamy do korzystania!

