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TeMAT NUMerU

Puchar Polski
siatkarzy
nowodworska hala sportowa nosiR już dawno
nie oglądała tylu widzów na biletowanej imprezie.
w czwartek, 20 stycznia wypełniła się po
brzegi tłumem kibiców, którzy przyszli obejrzeć
siatkówkę na najwyższym poziomie.

W
D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
oddajemy w Wasze ręce pierwsze w nowym
roku wydanie „Faktów Nowodworskich”. Zebrany
w nich materiał obejmuje informacje o wydarzeniach
grudniowych, jak i styczniowych. Miesiące te obfitowały w wiele wydarzeń, z których relacje zamieszczamy
wewnątrz numeru.
W styczniu, w ramach ćwierćfinałów Pucharu Polski gościliśmy w naszym mieście gwiazdy męskiej
siatkówki. Fotorelację z dwóch rozegranych u nas
meczów prezentujemy w Temacie Numeru. Tam też
informacja o nowej odsłonie miejskiej strony internetowej www.nowydwormaz.pl i jej funkcjach.
Jak zwykle sporo materiału dostarczyły szkoły i przedszkola. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z aktywnością naszych placówek, które swoimi informacjami wzbogaciły dział Edukacja.
Sporo osiągnięć odnieśli w ostatnich miesiącach nasi
sportowcy – kolejne sukcesy zanotował Kacper Żuk,
a Maciek Ziemak był najlepszy w swojej kategorii wiekowej w kumite. O tych oraz o innych wydarzeniach
sportowych przeczytacie w dziale Sport.
W tym miesiącu postanowiliśmy zrobić osobny
dział – Wydarzenia Kulturalne. Zachęciły nas do
tego sukcesy młodych nowodworskich artystów
oraz wydarzenia jakie na przełomie roku odbywały się w mieście. Było ich naprawdę dużo, w czym
niemała zasługa Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Relacje z niektórych imprez oraz prezentacja sukcesów nowodworzan wewnątrz numeru. Jednocześnie
serdecznie zapraszam do śledzenia zaproszeń na imprezy miejskie, które na bieżąco zamieszczamy na
naszej stronie internetowej oraz na stronie NOK-u.
Zachęcam też do subskrypcji miejskiego newslettera,
do którego można się zapisać poprzez stronę www.
nowydwormaz.pl. Godny polecenia jest system powiadamiania SMS, który funkcjonuje w Nowym
Dworze od listopada. Za jego pośrednictwem można
otrzymać m.in. komunikaty, informacje o imprezach
kulturalnych i sportowych czy informacje dla kierowców.
Życzę miłego czytania!

hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrane zostały
ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski
w siatkówce mężczyzn ENEA CUP 2011. Na parkiecie
można było zobaczyć gwiazdy polskiej reprezentacji,
m.in. Wlazłego, Kłosa, Nowakowskiego, Bąkiewicza,
Mikę, Winiarskiego, Plińskiego. Fani siatkówki mogli
podziwiać też grę innych znanych ze szklanego ekranu
zawodników: Murka, Szymańskiego, Falascę, Antigę
czy Woickiego. W Nowym Dworze Mazowieckim rozegrane zostały dwa z czterech meczów ćwierćfinałowych. W pierwszym spotkaniu zmierzyły się drużyny
Delecty Bydgoszcz i Tytana AZS Częstochowa. Mimo
słabej formy i kilku porażek w ostatnich spotkaniach
Tytan odniósł dość łatwe zwycięstwo pokonując drużynę z Bydgoszczy 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).
W drugim meczu po obu stronach siatki stanęły Skra
Bełchatów i Rajbud GTPS Gorzów Wielkopolski.
Zgodnie z przewidywaniami zwyciężyła Skra, choć
w trzecim secie wydawało się, że przeciwnicy dadzą
radę ugrać choć jednego seta.

wiĘCeJ CZYtaJ na str. 9

Miasto w sieci

drodzy Internauci! oddajemy w wasze ręce nową
stronę internetową Miasta. stronę nowoczesną,
dynamiczną i multimedialną. dzięki niej będziecie
mogli być na bieżąco z tym, co dzieje się
w nowym dworze Mazowieckim – czytamy na
stronie startowej www.nowydwormaz.pl. Pod
koniec stycznia została uruchomiona jej nowa
odsłona.
wiĘCeJ CZYtaJ na str. 9
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Budżet uchwalony
tekst i foto martyna kordulewska

15 grudnia odbyła się III sesja nowej Rady Miejskiej. Uchwalono na niej budżet oraz stawki
podatków od nieruchomości i środków transportowych na 2011 rok.

Pierwsza uchwała w porządku obrad dotyczyła Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy na terenie Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2011. Temat spotkał się z dużym
zainteresowaniem radnych. Roman Biliński pytał, czy
planowana jest aktualizacja diagnozy społecznej dotyczącej tego problemu pochodzącej z 2008 r. Agnieszka Sejda, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
UM poinformowała zebranych, że nowa diagnoza pojawi się już w tym roku. Włodzimierz Oleksiak z kolei
pytał, jakie działania podejmowane są, aby w naszym
mieście nie sprzedawano alkoholu młodzieży. Odpowiadając na to pytanie, Burmistrz Jacek Kowalski
mówił o służących temu działaniach policji i straży
miejskiej oraz o profilaktyce wspieranej przez Urząd.
Tadeusz Sempławski z kolei postulował o to, by –
zwłaszcza w szkołach – pojawiło się więcej plakatów
i ulotek propagujących zdrowy tryb życia bez używek.
Następnie radni przeszli do głosowania nad uchwałami dotyczącymi stawek podatków od środków transportowych, nieruchomości (wraz ze zwolnieniami)
i opłaty targowej. Ze szczegółami można zapoznać
się na www.bip.nowydwormaz.pl w dziale Poradnik
Interesanta (Podatki i opłaty lokalne).
Na sesji zmieniono uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Kredyt podzielony

został na dwie transze, z których druga (19 mln zł
w 2011 r.) zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy
będzie to konieczne.
Radni podjęli także uchwałę o wniesieniu aportu pieniężnego do spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin w wysokości 10 mln zł.
Kolejne punkty obrad dotyczyły zmiany uchwały
budżetowej na rok 2010 oraz przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Po tym przyszła pora na uchwalenie budżetu na rok
2011. Skarbnik Anna Palczowska odczytała wcześniej jednogłośnie pozytywną uchwałę RIO opiniującą projekt budżetu Nowego Dworu Mazowieckiego.
Komisje RM także pozytywnie zaopiniowały projekt. W ślad za tym poszło głosowanie. Budżet został
uchwalony. Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie uchwały. Jak stwierdził, jest to chrzest bojowy
dla Rady. Nowy budżet nazwał trudnym, biorąc pod
uwagę stosunkowo niewielki wzrost gospodarczy
i duże oczekiwania społeczne. Wierzył jednak, że za
rok wszyscy będą mogli powiedzieć, że zrobili – jak
to ujął – kawał dobrej roboty, a wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia uda się zrealizować.
Po budżecie w planie sesji znalazły się uchwały dot.
nieruchomości. Wszystkie stawki można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej. Najwięcej kon-

trowersji wywołała uchwała w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta, usytuowanej
przy ul. Matejki 2. Przywoływano sytuację, w której o bonifikatę ubiegała się SMLW Dążność. Radni
pytali także o dokumenty, które winny złożyć osoby
ubiegające się o bonifikatę. Ostatecznie Burmistrz
wraz z radcą prawnym rozwiali wszelkie wątpliwości i bonifikatę przegłosowano.
Na sesji pojawił się temat podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Burmistrz wyjaśnił,
iż wynika ona z aktualizacji wartości nieruchomości.
To dlatego liczona w procentach od wartości nieruchomości opłata jest wyższa.
Na końcu posiedzenia znalazła się informacja
o sytuacjach kryzysowych. Raport, który dostali
radni uzupełnił Burmistrz. Zapewniał, że Miasto
przygotowane jest na zagrożenia, nawet takie jak
próba zatrucia ujęć wody. Mówił także, że Nowy
Dwór cały czas zabiega o poprawę stanu wałów
przeciwpowodziowych w odpowiedzialnych za to
instytucjach. Przypominał wszystkim zebranym
o istnieniu systemu powiadamiania SMS i zachęcał
do korzystania z niego.
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Radni na otwarciu posterunku w Twierdzy
Tekst i Foto Rada Miejska

10 stycznia br. radni Rady Miejskiej uczestniczyli w otwarciu posterunku w Modlinie Twierdzy. Posterunek mieści się przy ul. Malewicza 288.
Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 288 przy ul. Malewicza przekazała Burmistrzowi Miasta p. Jackowi
Kowalskiemu klucz do odnowionego pomieszczenia,
w którym będzie przyjmował dzielnicowy policji i rejonowy straży miejskiej. Przy przejęciu pomieszczenia
obecni byli: radni Rady Miejskiej z Modlina Twierdzy
w osobach Włodzimierza Oleksiaka i Andrzeja Świdra,
a także Komendant Powiatowy Policji p. Marek Ujazda, Komendant Straży Miejskiej p. Piotr Rogiński.
Burmistrz Miasta zobowiązał Komendanta Straży
Miejskiej do wyposażenia placówki w odpowiednie
meble i rozpoczęcie obsługi mieszkańców od 1 lutego br. Komendanci Policji i Straży Miejskiej ustalili, że wspólne przyjmowanie interesantów będzie
odbywać się w poniedziałki w godz. 18–20, środy
w godz. 12–14 i piątki w godz. 9–11.

Uchwała – Apel w sprawie degradacji Twierdzy Modlin
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie:
wyrażenia stanowiska dotyczącego zabytkowego kompleksu Twierdzy Modlin.

N

a podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
uchwala, co następuje:
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
postanawia wyrazić swoje stanowisko w sprawie
zabytkowego kompleksu fortyfikacji Twierdzy Modlin w formie listu otwartego do najwyższych władz
państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, to jest
Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz Premiera Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej, o następującej treści:
Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowny Pan Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowny Pan Donald Tusk Premier Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
pragnie wyrazić ogromne zaniepokojenie z powodu
wieloletniej bezczynności struktur państwa polskiego w sprawie ochrony dziedzictwa narodowego –
zespołu fortyfikacji Twierdzy Modlin, która prowadzi do degradacji wyjątkowego w skali światowej
zabytku oraz strat materialnych Skarbu Państwa.
Twierdza Modlin jest dziewiętnastowieczną budowlą obronną, która służyła na przestrzeni dwustu
lat wojskom czterech narodów. Piętnaście lat temu
rozpoczął się proces opuszczania przez Wojsko Polskie zabytkowych murów. Zakończył się w roku
2002, kiedy przekazano zbędny dla obronności kraju zabytek Agencji Mienia Wojskowego. Wcześniej
część zabytkowych obiektów znalazła się we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W ciągu
tych ostatnich kilkunastu lat mieliśmy do czynienia
z licznymi, negatywnymi w skutkach, przykładami działań lub zaniechań instytucji państwowych,
z których kilka poruszamy poniżej.
1. Państwo polskie, decyzjami podejmowanymi
na najwyższych szczeblach władzy, postanowiło o likwidacji kilkunastotysięcznego garnizonu
wojskowego, który był podstawą egzystencji dwu-

dziestokilkutysięcznego miasta. Odcięcie źródła
dochodów spowodowało drastyczne obniżenie
zamożności mieszkańców, wzrost bezrobocia i obszaru ubóstwa. Poskutkowało to wzrostem przestępczości i rozwojem zorganizowanych struktur
szarej strefy. Tylko dzięki samorządowi, determinacji   i pracowitości mieszkańców miasto nie
poddało się i znajduje się obecnie na ścieżce stabilnego rozwoju.
2. W ciągu ostatnich ośmiu lat Agencji Mienia
Wojskowego nie udało się zbyć ani zagospodarować cytadeli modlińskiej – najdłuższego
w Europie, ponaddwukilometrowego, budynku
koszarowego. Rozciągający się na kilkudziesięciu hektarach obiekt zabytkowy jest do dzisiaj
wyłącznie dozorowany przez kilku pracowników
ochrony. W rezultacie niemal wszystko co się
dało sprzedać – zabytkowe elementy drewniane,
metalowe – zostały rozgrabione. Niezabezpieczony, nieogrzewany budynek jest narażony także na
wpływ czynników atmosferycznych i znajduje się
dzisiaj w opłakanym stanie.
3. Pozostałe budowle otaczające cytadelę, które
nie zostały jeszcze sprzedane, zostały doszczętnie
splądrowane.
4. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przejęło od
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej znaczną część
zarządzanego przez nią majątku, mając na względzie dobro mieszkańców, ponieważ w większości
są to budynki mieszkalne. Przeważająca część
nieruchomości na terenie powojskowym nie jest
zinwentaryzowana. Niewielki samorząd nie jest
w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów inwentaryzacji podziemi, zabytkowej kanalizacji, wodociągów, linii energetycznych, remontów   i modernizacji budynków i urządzeń w warunkach stałego
nadzoru konserwatora zabytków, co znacząco podwyższa owe koszty. Tymczasem próba pozyskania środków zewnętrznych spotyka się z odmową
z powodu braku wpisów tych budowli do rejestru
zabytków. W tym przypadku organa państwa –
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków – mają

zdania rozbieżne, chociaż te instytucje są ze sobą
ściśle powiązane.
5. Zabytkowe budowle, w tym unikalna Działobitnia Napoleona, porastają roślinnością, która, razem z wilgocią i mrozem, powoduje coraz szybszy
ich rozpad. Niestety każdy wniosek o przekazanie
szczególnie cennych historycznie lub zupełnie
zbędnych dla obronności kraju nieruchomości jest
odrzucany. Agencja Mienia Wojskowego od kilku
lat nie jest w stanie przekazać gminie zabytkowego
parku, który nigdy nie będzie przedmiotem sprzedaży, bo stanowi teren zieleni miejskiej w miejscowym planie zagospodarowania. Potencjalnie
rekreacyjny i wypoczynkowy teren jest obecnie
dziko zarośniętym wysypiskiem śmieci.
6. Budynek Klubu Garnizonowego, który do tej
pory jest we władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej spełnia funkcje upowszechniania kultury
w garnizonie, jest pięknym obiektem pałacowym
z salą balową   i salą widowiskowo-kinową, do tej
pory najlepiej zachowanym. Brak należytej opieki poskutkował jednak koniecznością zamknięcia
części tego obiektu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prośby o przekazanie tego budynku
Miastu, które wypełniałoby w nim wymienione
wyżej funkcje, także spełzają na niczym.
Można wymienić jeszcze bardzo wiele przykładów, często niezrozumiałych decyzji, paradoksów
w interpretacji przepisów czy bezczynności, które
marnotrawią majątek narodowy.
Kierowani niepokojem i troską o wspólne dobro
radni wnoszą w niniejszym wystąpieniu do najwyższych władz państwowych o pomoc w rozwiązaniu
tej niezwykle ważnej dla naszego kraju i jego dziedzictwa kwestii. Prosimy o powołanie specjalnej
komisji, która skupiłaby wszystkie zainteresowane
instytucje pod kierunkiem Pana Premiera i doprowadziła do naprawy owej dramatycznej obecnie
sytuacji. Dotychczasowe próby rozwiązania kwestii Twierdzy Modlin, jako narodowego majątku
dużej wartości, spełzały na niczym. Stąd nasza
determinacja i próba zainteresowania tym problemem najwyższych władz państwa. Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego jest w stanie dołożyć
wszelkich starań w celu zagospodarowania zabytkowej Twierdzy dla dobra wspólnego.

FAKTY NOWODWORSKIE XXI/I 2011

Wieści z rady

Radni w terenie

Między sesjami Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz radni uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach i zebraniach organizowanych przez
zarządy osiedli, instytucje oraz stowarzyszenia działające na terenie miasta. Tak też było w grudniu ub. roku.

Praca radnego to nie tylko uczestnictwo w posiedzeniach komisji czy sesjach Rady. To przede wszystkim praca w terenie, udział w spotkaniach z mieszkańcami, wysłuchanie ich codziennych problemów
i próba czy pomoc w ich rozwiązywaniu. W okresie
przedświątecznym tych spotkań jest więcej niż zwykle. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z kilku odbytych
w grudniu spotkań wigilijnych władz miasta z mieszkańcami, tj. ze spotkania z organizacjami pozarządowymi, spotkania wigilijnego na osiedlach Okunin
i Nowodworzanka oraz w Nowodworskim Stowarzyszeniu Amazonek.
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Wieści z POWIATU
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Szanowni
Państwo
starosta krzysztof kapusta
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Budżet powiatu
na rok 2011 przyjęty
tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

W

składanych życzeniach na każdy nowy
rok najbardziej życzymy pomyślności,
spełnienia marzeń i realizacji wytyczonych celów. Takie życzenia jako starosta powiatu
otrzymałem od wielu instytucji, urzędów, organizacji i mieszkańców powiatu, za które tą drogą składam serdeczne podziękowanie. Myślę, że w tych
życzeniach zawarta jest troska, by samorząd powiatowy pomyślnie się rozwijał i dobrze funkcjonował
w interesie mieszkańców naszego powiatu. Przyjdzie nam jednak działać w 2011 roku w trudniejszych warunkach niż w ubiegłym roku, ze względu
na ograniczenia środków finansowych na zadania
inwestycyjne. W tej sytuacji priorytetem dla naszych działań będzie pozyskiwanie dodatkowych
środków z różnych źródeł zewnętrznych, przede
wszystkim z funduszy unijnych.
Nowy rok 2011 przyniósł także kolejne zagrożenie
powodziowe spowodowane roztopami i stopniowym przyborem wód na Wiśle i Narwi powyżej
stanu ostrzegawczego. W dniu 11 stycznia br. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który dokonał oceny aktualnej sytuacji
zagrożeń w powiecie i postawił w stan gotowości
do działań przeciwpowodziowych wszystkie służby i instytucje powiatowe oraz gminne. Wystąpiliśmy do wojewody o niezwłoczne przystąpienie do
kruszenia pokrywy lodowej przez lodołamacze na
Wiśle na terenie gmin Czosnów i Leoncin, gdzie
wody gruntowe podtapiają budynki i gospodarstwa zlokalizowane w strefie przywałowej. W tych
trudnych chwilach liczę na zaangażowanie naszych
mieszkańców, wzajemną pomoc i pełną mobilizację
odpowiedzialnych służb.

W

dniu 30 grudnia 2010 r. w obecności 18
radnych obradowała Rada Powiatu. Sesję prowadził przewodniczący Zdzisław
Szmytkowski we współpracy z wiceprzewodniczącymi: Mariuszem Łaszukiem i Sebastianem Kozakiem.
Na początku sesji starosta K. Kapusta wręczył podziękowania właścicielom aptek, którzy dostosowali
czas pracy swoich aptek do harmonogramu przyjętego
przez Radę Powiatu w maju 2010 r.
Głównym tematem obrad Rady było uchwalenie
budżetu powiatu na 2011 rok. Za projektem uchwały
budżetowej z autopoprawką głosowało 11 radnych,
przeciw było 3 radnych, wstrzymało się od głosu 4
radnych. Dochody powiatu zaplanowano w kwocie
56 770 518,87 zł, a wydatki 63 056 707,87 zł. Różnica między dochodami a wydatkami pokryta zostanie
z kredytów i wolnych środków. Wydatki majątkowe
wyniosą 20 120 269,87 zł.
Rada zatwierdziła plan posiedzeń plenarnych na
2011 rok, plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy stałych Komisji Rady. Rada planuje odbycie
6 sesji w miesiącach – luty, kwiecień, czerwiec,
wrzesień, listopad i grudzień. Tematyką sesji będą

Zmiana numerów kont bankowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na obsługę bankową, od dnia
01.01.2011 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim będzie obsługiwane przez Polski
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, oddział w Płońsku.
W związku z powyższym od dnia 01.01.2011 r. następuje zmiana kont bankowych Starostwa:
Konto budżetu: 84 8213 0008 2006 0803 0340 0001
Konto-starostwo dochody:  30 8213 0008 2006 0803 0340 0003
Konto-depozyty i wadia: 78 8213 0008 2006 0803 0340 0012
Konto-użytkowanie wieczyste: 51 8213 0008 2006 0803 0340 0013

m.in.: realizacja inwestycji i remontów w 2010 r.,
ocena wykonania budżetu za 2010 r., informacja
dot. funkcjonowania SZPZOZ i realizacji programu
ochrony zdrowia i opieki społecznej, ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., przygotowanie
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2011/2012, ocena nowodworskiego rynku pracy oraz
uchwalenie budżetu powiatu na 2012 r.
W innych sprawach Rada podjęła następujące uchwały: w sprawie określenia szczegółowego sposobu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011–2019, w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego, wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nowodworskiego oraz realizację
projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału instytucyjno –
– kadrowego 5 jst. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, priorytet V, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej”.
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zmiany
uchwały budżetowej na 2010 rok, wprowadzenia planu
finansowego zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Radni większością głosów odmówili wnioskodawcom
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie wyboru starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu w dniu 1 grudnia 2010 r.
Na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z mandatu
Rada stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego Lesława Józefa Tuleja.
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Nowa strona internetowa miasta

N

tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

owy serwis internetowy miasta będzie,
mamy nadzieję, w odczuciu internautów
bardziej nowoczesny i wszechstronny.
Treści w nim zawarte będą skierowane do różnych
odbiorców – mam tu na myśli zarówno mieszkańców, jak i inwestorów oraz turystów. „Będą
też lepiej uporządkowane” – tak o nowej stronie
internetowej mówi burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski. Nowa strona to nowe rozwiązania,
nie tylko graficzne, ale też techniczne. W serwisie
pojawią się zupełnie nowe możliwości, m.in. kalendarium, newsletter, pytania do burmistrza czy
sondy. Na głównej stronie znajdzie się kalendarium
z najważniejszymi wydarzeniami w mieście. Dzięki temu łatwo będzie można dotrzeć do informacji
o wydarzeniach i imprezach. Czytelnicy „Faktów
Nowodworskich” będą mieli dostęp do wszystkich
wydań miesięcznika w formacie PDF. Ponadto interaktywność strony zagwarantują umieszczane na
niej sondy. „Mamy teraz możliwość tworzenia krótkich, prostych sond, jak i rozbudowanych badań
społecznych i będziemy z tych możliwości korzystać” – zapewnia burmistrz miasta Jacek Kowalski.
Ponadto, internauci będą mogli zapisywać się do
newslettera, co pozwoli im być na bieżąco z wydarzeniami w mieście. „Newsletter stanowi pewnego
rodzaju rozszerzenie oferty systemu SMS, który od

grudnia funkcjonuje w Nowym Dworze” – dodaje
burmistrz. Także komunikaty i informacje z urzędu,
jak też treści promocyjne będą widoczne z poziomu
strony głównej, w dwóch zakładkach. W nadzwyczajnych sytuacjach informacje będą zamieszczane
w topie strony.
Dodatkowo, komunikacji z mieszkańcami i innymi
osobami zainteresowanymi funkcjonowaniem miasta będzie służył specjalnie utworzony dział „Zadaj
pytanie burmistrzowi”. „Jest to formuła, która zdobyła już uznanie wśród mieszkańców innych miast
i dlatego chcemy ją zastosować także u nas” – tłumaczy burmistrz Jacek Kowalski. Pytanie można
zadać poprzez kliknięcie w baner, umieszczony na
głównej stronie. Wówczas otworzy się specjalny
formularz do zadawania pytań. Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi będą publikowane.
Nowością graficzną jest szata strony, która będzie
się zmieniała w zależności od pory roku. Dostępna będzie też wersja żałobna, która ze względów
technicznych, przy poprzedniej wersji serwisu była
niemożliwa do zastosowania. Przy tworzeniu nowej
strony nie zapomniano o osobach słabo widzących.
Dla nich przygotowano specjalną wersję serwisu
z możliwością regulacji wielkości czcionki i kontrastu. Mieszkańcy korzystający z nowego serwisu
mogą zgłaszać do niego uwagi i pomysły. Do tego

celu służy specjalny formularz dostępny na stronie.
Wykonawcą strony jest firma Extranet Internet Creation z Torunia. Umowa została podpisana na dwa
lata i opiewa na ok. 20 tys. zł. W tej kwocie zawarte
jest wykonanie strony opartej na autorskim systemie
zarządzania treścią wraz ze specjalnymi modułami,
utrzymanie strony i opieka techniczna.
Adres pozostaje ten sam: www.nowydwormaz.pl.
Zapraszamy do korzystania.

Gwiazdy polskiej siatkówki w nowodworskiej hali
– w Nowym Dworze Mazowieckim rozegrano ćwierćfinały Pucharu Polski w siatkówce mężczyzn.

W

tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

pewnym momencie prowadzili 14:11,
jednak popełnione później błędy własne
przypieczętowały zwycięstwo drużyny
z Bełchatowa. Ostatecznie spotkanie zakończyło się
wynikiem 3:0 dla Skry (25:16, 25:18, 25:21).
20 stycznia nie zawiedli faworyci, nie zawiedli organizatorzy i nie zawiodła też nowodworska publiczność.
Trybuny wypełnione były praktycznie w 100 procentach. Zasiedli na nich fani siatkówki w każdym wieku.
Można było zobaczyć kobiety i mężczyzn, starszych
i młodszych, uczniów szkól różnego szczebla, dzieci
przedszkolne i młodsze. Gorący doping wsparty był
łapkami kibica, które specjalnie na tę okazję przygotowali organizatorzy turnieju w naszym mieście. Organizatorzy zadbali też o uatrakcyjnienie czasu kibicom
pomiędzy poszczególnymi setami. Publiczność mogła
podziwiać występy Adrianny Patłaszyńskiej (Mistrzyni Świata do lat 16 w tańcu w kategorii jazz dance
i modern – przyp. red.) i sekcji cheerleaderek. Rozegrane w czwartek mecze ćwierćfinałowe nie były
pierwszą w dziesięcioletniej historii nowodworskiej
hali wizytą zespołów siatkarskich z najwyższej półki.
Wcześniej trenowały tu m.in. obie reprezentacje, a juniorzy grali z Rosją.

10

Wydarzenia

XIX Finał WOŚP w Nowym Dworze Mazowieckim
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Nowodworzanie są THE BEST
Tekst i Foto NOK

W odróżnieniu od lat ubiegłych liczba zarejestrowanych wolontariuszy
w naszym mieście nie przekroczyła 100. Zarejestrowaliśmy ich 85, a więc
narzuca się pytanie, czy mniejsza liczba kwestarzy oznacza mniej pieniędzy
na zakup aparatury do diagnozowania i leczenia dzieci z zaburzeniami
nefrologicznymi i urologicznymi?

O

d samego rana na ulicach naszego miasta bardzo widoczne były grupki dzieci
i młodzieży z identyfikatorami i puszkami WOŚP. Wczesnym rankiem tradycyjnie było ich więcej niż przechodniów. Duże
wrażenie na przechodniach robili dwaj żołnierze
w przedwojennych uniformach, jeden polski, drugi
rosyjski, i o dziwo nie walczący ze sobą, ale w pełnej zgodzie zbierający datki na rzecz chorych maluchów. Byli to oczywiście przedstawiciele GRH
Kampinos, współpracujący z nami już od wielu lat.
Podczas gdy kwestarze przemierzali ulice, na zapleczu trwały prace logistyczne związane z popołudniowym koncertem, przygotowaniem ciepłego
posiłku i napojów dla wszystkich osób realizujących niedzielny program XIX FINAŁU.
Punktualnie o godzinie 11.00 w kawiarni NOK gotowa była do wydawania bardzo, bardzo smaczna
grochówka z wkładką, przygotowana nieodpłatnie
przez właścicieli Cafe AMBROZJA. Do kawy
i herbaty podawane były równie smaczne ciastka
i pączki przekazane nieodpłatnie przez Cukiernię
DUET. Od godziny 14.00 do pracy przystąpiła Komisja Finansowa, w skład której wchodzili
pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
Biblioteki Miejskiej, osoby prywatne oraz ekipa
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Nowym Dworze
Mazowieckim wraz z odpowiednim wyposażeniem
do szybkiego liczenia pieniędzy; Bank Spółdzielczy charytatywnie pomagał w liczeniu pieniędzy,
przejął pieniądze od Sztabu WOŚP i przekazał je
na konto Fundacji Jurka Owsiaka. W tym samym
czasie rozpoczęły się próby do popołudniowych
występów. Ruszył sklepik z gadżetami XIX Finału
WOŚP, przedmiotami podarowanymi przez MKS
ŚWIT, poetkę Teresę Chęcińską i antykwariat Tadeusza Sosińskiego. Dużo radości najmłodszym
uczestnikom imprezy niosła możliwość ucharakteryzowania twarzy, co przez całe popołudnie
i wieczór czyniły panie z firmy Glamour Club.
O godzinie 15.30 rozpoczął się koncert towarzyszący zbiórce pieniędzy. Na estradzie pojawiali
się kolejno: grupa wokalna NOK pod kierunkiem
Alicji Kabacińskiej, Rodzinna Szkoła Sztuk Walki
KLAN Pawła Nercia, duet Aleksandra Pasińska
i Angelika Solecka, młodzieżowy zespół rockowy
NUCLEAR COLLISION oraz zespół estradowy
DRINKING STONES. Na zakończenie imprezy
o godzinie 20.00, tak jak w całej Polsce, w Nowym
Dworze Mazowieckim wystrzelono ŚWIATEŁKO
DO NIEBA, niezwykle atrakcyjny pokaz sztucznych ogni, który ufundowały władze samorządowe
naszego miasta.
Jeszcze przed zakończeniem koncertu dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego są THE BEST – raport Komisji
Finansowej głosił, że w kasie Sztabu jest już około 29 750 zł, a liczenia jeszcze nie zakończono.
Efekt końcowy w Nowym Dworze Mazowieckim

to kwota 32 127,85 zł. Harcerze działający w Pomiechówku w ramach nowodworskiego Sztabu,
zebrali kwotę 4342,26 zł. Tak więc łącznie nowodworski Sztab XIX FINAŁU WOŚP przekazał do
Fundacji WOŚP kwotę 36 470,11 zł.
Wszystkim ofiarodawcom BARDZO, BARDZO,
BARDZO DZIĘKUJEMY!
Jak każdego roku wolontariuszami w naszym mieście byli uczniowie wszystkich nowodworskich
szkół i harcerze nowodworskiego hufca ZHP, oraz
wspomniani na wstępie członkowie GRH Kampinos. Przez cały czas zbiórki byli pod dyskretną, ale
bardzo skuteczną opieką policji i straży miejskiej
oraz rodziców i nauczycieli, dzięki czemu nie odnotowano żadnego przykrego incydentu. Przez
cały dzień towarzyszył nam także szef firmy SILVANO, który dokumentował przebieg całej akcji
aparatem fotograficznym i kamerą filmową.
WSZYSTKIM OSOBOM I
INSTYTUCJOM
ZAANGAŻOWANYM W PRZYGOTOWANIE
I PRZEPROWADZENIE XIX FINAŁU WOŚP
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
SKŁADAMY SERDECZNE DZIĘKI
FAJNIE SIĘ NAKRĘCILIŚMY
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„Siódemeczka” na rzecz WOŚP

D

Autor tekstu Barbara Michalak

o grającej 9 stycznia br. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączyli się
także nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 7. 27-osobowa grupa jak zwykle
z wielkim zapałem przystąpiła do akcji. Mieszkańcy Osiedla Młodych bardzo chętnie wrzucali datki
do puszek. W szkole, nad prawidłowym przebiegiem całej akcji, po raz kolejny czuwała p. Barbara Michalak. Podczas kwesty każdy wolontariusz
mógł wypić gorącą herbatę i zjeść słodkiego pączka. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
nas hojnie wsparli.
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Na opłatku w Klubie Seniora
Tekst i Foto NOK

7 grudnia w pomieszczeniach kawiarni Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe seniorów zrzeszonych
w Klubie Seniora Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

H

onorowymi gośćmi spotkania byli Panowie Burmistrz Miasta Jacek Kowalski
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. W pięknych słowach przedstawiciele władz samorządowych podziękowali starszym
pokoleniom za wkład w rozwój ojczyzny oraz
trud wniesiony w wychowanie swoich następców.
Życząc zdrowia i spokoju w dalszym życiu, obdarowali zebranych symbolicznymi Mikołajkami. Po
podzieleniu się opłatkiem zebrani zasiedli do pięknie zastawionego stołu. Posilając się i śpiewając
wspólnie kolędy, w przyjaznej i miłej atmosferze
spędzili wtorkowy wieczór.

Świąteczne prezenty dla policji
N
na podstawie htt://kppnowydwor.policja.waw.pl

iemal do tradycji już przeszły przedświąteczne spotkania komendanta powiatowego
kom. Marka Ujazdy z burmistrzem Nowego
Dworu Mazowieckiego panem Jackiem Kowalskim.
Przekazali funkcjonariuszom świąteczne prezenty
w postaci sprzętu komputerowego. Tym razem Pan
burmistrz w towarzystwie przewodniczącego rady
miejskiej p. Krzysztofa Bisialskiego, przekazał nowodworskim policjantom, na ręce Pana komendanta,
laptopy i drukarki. Sprzęt biurowy bezpośrednio po
spotkaniu trafił do funkcjonariuszy. Cztery laptopy
i pięć nowoczesnych drukarek znalazło się, zaraz
po przekazaniu, na biurkach policjantów komendy
w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość otrzymanego prezentu wyniosła ponad 21 tysięcy złotych.
Jest to już kolejna darowizna, jaką w 2010 roku władze miasta przekazały policjantom, w celu ułatwienia
ich pracy, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa.
Jak ważne dla władz miasta jest bezpieczeństwo jego
mieszkańców może świadczyć fakt, że tylko w ub.
roku na służby ponadnormatywne, sprzęt służbowy
oraz nagrody dla policjantów samorząd nowodworski przekazał prawie 70 tysięcy złotych. Policjanci
mając coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt są bardziej skuteczni w walce z przestępcami. Poprawiają
bezpieczeństwo obywateli, o czym może świadczyć
coraz mniejsza liczba zdarzeń kryminalnych i większa wykrywalność sprawców.
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Nowodworskie
czempiony

Tekst Bogdana Janowska–Nowaczyk Foto Kamila Półtorak

W dniach 11–12 grudnia br. w hali
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbyła się wielka XIX Zimowa Wystawa Psów
Rasowych. Wzięło w niej udział ponad
1,5 tysiąca psów.

P

odczas nowodworskiej wystawy reprezentowanych było 190 ras. Ponad 1500 psów prezentowało swe wdzięki, ku radości właścicieli
i zwiedzających. Ostatecznie, najpiękniejszym psem
XIX Zimowej Wystawy Psów Rasowych została
suczka rasy mops Sasquehanna FCI MARYNIKA,
której właścicielką jest pani Małgorzata Supronowicz.
Drugie miejsce zajął pies rasy czarny terier DARGAS
Drugelis pana Adama Florczuka. Trzecia lokata przypadła w udziale psu rasy Welsh Corgi Pembroke pani
Agnieszki Doner-Bielińskiej. Tuż za podium znalazła
się suczka rasy gończy szwajcarski ATHENA NYYRIKKI należąca do pani Anity Gomułki. Wyboru zwycięzców dokonał sędzia Zygmunt Jakubowski.

Wystawa numizmatyczna - gratka dla kolekcjonerów
Tekst i Foto NOK

W Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa numizmatyczna Polska od 966 roku – przyjęcia chrztu – na podstawie monet i banknotów. Cieszyła
się ona bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

W

ystawa prezentowała historię naszego kraju od czasów powstania pierwszego środka
płatniczego w Polsce (monety – denara)
w okresie panowania Mieszka I, kończąc na 10-złotowym, obecnie obowiązującym banknocie z wizerunkiem tegoż króla.
Prezentowane eksponaty były niewątpliwie żywymi świadkami historii Polski tamtych czasów – od
momentu powstania denara, który w początkowych
latach miał bardziej znaczenie prestiżowe niż rozliczeniowe poprzez grosz praski, półgrosze, grosze, ternary
popularnie zwane trzeciakami, po polski złoty, który
wprowadzono do obiegu w wieku XVI. Wówczas złotówka była odpowiednikiem 30 groszy.
Zwiedzający mogli dowiedzieć się ciekawych historii
związanych z genezą powstawania środków płatniczych w różnych okresach naszej historii i ich bezpośrednimi związkami z wydarzeniami historycznymi.
Mogli także na własne oczy zobaczyć egzemplarze
monet i banknotów, które publicznie wystawiane  są
bardzo rzadko. Wystawę gościliśmy tylko jeden dzień
– poznawanie historii kraju i narodu w kontekście
środków płatniczych stanowiło niezwykłą, bardzo
ciekawą i atrakcyjną lekcje historii zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych pokoleń nowodworzan.
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Wielkie sukcesy Ady Patłaszyńskiej!

Tekst i Foto Piotr Patłaszyński

Trwa złota passa tańczącej nowodworzanki! Ada Patłaszyńska, 17 -letnia tancerka z Nowego Dworu Mazowieckiego, sięgnęła po najbardziej
prestiżowe tytuły na świecie w kategoriach jazz dance i modern. Style te wywodzące się wprost z Broadwayu od wielu lat stały się domeną
polskiej tancerki.

W

dniach 08–12.12.2010 w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach rozgrywane były
Mistrzostwa Świata w najbardziej prestiżowych stylach tanecznych. Do rywalizacji stanęło 3
000 tancerzy z 24 państw, w tym utalentowani tancerze z USA, RPA, Japonii, Kanady i całej Europy.
W kategoriach solistek powyżej lat 16 (w tańcu to kategoria dorosłych) debiutowała właśnie Ada, która nie
zostawiła żadnych szans koleżankom z całego świata zdobywając dwa tytuły indywidualnego Mistrza
Świata. Należy dodać, że był to debiut Ady w tych
stylach w kategoriach dorosłych. Ada nie miała wiele czasu na przygotowania po Mistrzostwach Świata
show dance (tytuł wicemistrzowski). Choreografię
jazz dance, jak od wielu lat, przygotował dla Ady Piotr
Galiński, a modern – Robert Sliżewski. Na zakończenie Mistrzostw Ada dołożyła kolejny trzeci złoty krążek – tym razem w kategorii duetów modern wraz ze
swoim partnerem Darkiem Bujnowskim.
Ada otrzymała prestiżową nagrodę tancerki Roku
2010 przyznaną przez Polską Federację Tańca oraz
nagrodę główną – sesję zdjęciową dla magazynu PlaceForDance wraz z partnerem Darkiem Bujnowskim.
Pozostaje mieć nadzieję, że mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego będą mieli możliwość obejrzenia mistrzyni w swoim mieście.

Janka tym razem najlepsza!

Tekst i foto Jerzy Worobiej

Janina Klimiuk, solistka Krainy Piosenki Klubu Garnizonowego Kazuń, odniosła
swój kolejny sukces artystyczny. 11 grudnia ub. roku podbiła jury Wojewódzkiego
Integracyjnego Festiwalu Piosenki w Warszawie.

N

a zorganizowanym przez Bemowskie Centrum Kultury IV Wojewódzkim Integracyjnym Festiwalu Piosenki w Warszawie Janka
zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 19 i więcej
lat. Organizator wydarzenia zaprosił do udziału
w festiwalu ponad 600 placówek oświatowych, kulturalnych i pomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. W toku eliminacji wyłoniono 20 najzdolniejszych wykonawców, którzy
zakwalifikowali się do finału. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu, w którym młodzi
artyści sprawni i niepełnosprawni rywalizowali
na jednej scenie i przed jedną publicznością, była
twórczość Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy, którzy
zakwalifikowali się do finału, prezentowali przed
jury i publicznością dwa utwory – jeden dowolnie
przez siebie wybrany i jeden do tekstu Agnieszki
Osieckiej zaproponowany przez komisję kwalifi-

kacyjną. Piosenka „Uciekaj moje serce”, do której
muzykę skomponował Seweryn Krajewski, okazała
się dla Janiny Klimiuk najszczęśliwszym wyborem.
Studentka I roku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale psychologii ma już
za sobą znaczące osiągnięcia, które świadczą o jej
szczególnych walorach wokalnych.
Laureatka znanej telewidzom „Szansy na sukces”
z roku 2006 ma za sobą cztery finały Wojewódzkiego Konkursu Poezji Śpiewanej w Warszawie, uwieńczone główną nagrodą – Złotą Lirą – w roku 2009.
Wśród jej trofeów znajduje się też wyróżnienie na
XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60–70
w Wyszkowie i to wymienione powyżej najwyższe
podium. O sobie mówi skromnie i tylko tyle „Uczę
się od ludzi, żeby w przyszłości dla ludzi pracować.
Najpierw słucham, potem śpiewam”.
Tak trzymaj Janeczko. Gratulacje.
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Sukces na Festiwalu w Ząbkach

W dniu 8 stycznia 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach odbył się III Festiwal
Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”.

W

Tekst i Foto Michał Dudek

finale kategorii solistów, który stał na
bardzo wysokim poziomie, wystąpiło 15
wokalistek i jeden wokalista w tym reprezentantka Nowego Dworu Mazowieckiego, Marta
Tokar. W jury zasiadły takie znane osoby, jak Izabela
Trojanowska, Wanda Kwietniewska, Patrycja Olton i
Paweł Sztompke.

Kolednik Janioła

Tekst i Foto NOK

Rozdano tylko dwie pierwsze nagrody i trzy wyróżnienia w tym dla naszej MARTY, która świetnie
wykonała dwa utwory: „Cichą Noc” i „Maleńka miłość” z repertuaru ELENI. Marta Tokar jest uczennicą
Nowodworskiego Centrum Artystycznego „Tęcza”.
Opiekuje się nią Agnieszka Sztabnik. Serdecznie Marcie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W

e wtorkowy wieczór 14 grudnia br. w galerii „Łącznik” Nowodworskiego Ośrodka
Kultury ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na figurkę postaci kolędnika. Do konkursu
zgłoszono 13 prac.
Jury przyznało:
w kategorii szkół podstawowych:
1. miejsce – Kacper Gałek             
SP nr 4 w Nowym Dworze Maz.
2. miejsce – Andrzej Garbacewicz
SP nr 4 w Nowym Dworze Maz.
3. miejsce – Olga Meister              
SP nr 5 w Nowym Dworze Maz.
w kategorii szkół gimnazjalnych:
1. miejsce – Mateusz Spalik            
PG nr 2 w Nowym Dworze Maz.
2. miejsce – Patrycja Suchodolska  
PG nr 4 w Nowym Dworze Maz.
3. miejsce – Tomasz Niesłuchowski
PG nr 4 w Nowym Dworze Maz.
w kategorii dorosłych:
I miejsce zajęła Partycja Cebula.
Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia dla:
Katarzyny Mućki
SP nr 4 w Nowym Dworze Maz.
Aleksandry Ludwikowskiej
SP nr 5 w Nowym Dworze Maz.
Ekspozycję prac można było oglądać w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Dziękujemy wszystkim za
udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym.
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Koncert Noworoczny

w karnawałowym nastroju
Tekst i Foto NOK

W znakomitym stylu pożegnał stary 2010 rok Nowodworski Ośrodek Kultury, zapraszając
mieszkańców miasta na Koncert Noworoczny do kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Dworze
Mazowieckim. Mimo szalejącej zamieci śnieżnej świątynia wypełniła się ludźmi.

K

oncert rozpoczął się uwerturą Johanna
Straussa z operetki Wiedeńska Krew w wykonaniu zespołu muzycznego INTERMEZZO pod kierunkiem Adama Spychowskiego. Po
czym znakomita aktorka Teresa Siewierska powitała
publiczność i przedstawiła wszystkich wykonawców
oraz członków zespołu muzycznego, a zaraz potem
rozpoczęła się prawdziwa, półtoragodzinna uczta
dla melomanów. Przez świat opery, operetki i musicalu prowadziła słuchaczy Teresa Siewierska, każdorazowo wprowadzając publiczność w atmosferę
utworu muzycznego, który za chwilę miała usłyszeć.
Posługiwała się przy tym i anegdotą i wspaniałą poezją. A repertuar tego wieczoru był bardzo bogaty
i rozległy. W wykonaniu znakomitych solistów opery i operetki: Eweliny Chrobak-Hańskiej – sopran,
Grażyny Mądroch – sopran koloraturowy, Jana
Zakrzewskiego – tenor i Wiesława Bednarka – baryton usłyszeliśmy m.in.: kuplety Barinkowa z operetki Baron Cygański J. Straussa – „Wielka Sława
to żart”, „Graj Cyganie” z operetki Hrabina Mariza
I. Kalmana, „Mieć kochanek choćby sto” z operetki
Paganini F. Lehara, „Gdybym był bogaczem” z musicalu Skrzypek na dachu J. Boocka, kuplety Adeli

z operetki Zemsta Nietoperza J. Straussa i wiele
wiele innych znakomitych arii, kupletów i pieśni.
Wrażenia estetyczne potęgowane były wspaniałą
oprawą świetlną i wspaniałą atmosferą, której autorami byli wszyscy obecni w kościele, zarówno
artyści, jak i wspaniała nowodworska publiczność, za oknami szalała burza śnieżna, w świątyni
panowała ciepła domowa atmosfera. Czas w środowy wieczór upłynął bardzo szybko. Koncert zakończył się toastem „Wypijmy na chwałę miłości”
z opery Traviata G.Verdiego. Ale to nie był jeszcze
koniec wieczoru. Owacją na stojąco nowodworzanie dziękowali artystom za piękny wieczór, a oni
za wspaniałe przyjęcie podziękowali nowodworzanom pieśnią „Usta milczą” z repertuaru Jana Kiepury. Ale cóż, trzeba było się rozstać i mieszkańcy
z żalem opuszczali świątynię udając się w mroczny, śnieżny, zimowy wieczór.
Organizatorami środowego wieczoru byli Nowodworski Ośrodek Kultury i parafia pw. św. Piotra
i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim z proboszczem Krzysztofem Czyżykiem, któremu tą
drogą, za życzliwość, otwartość i pomoc ślemy
serdeczne podziękowania.

Pierwszy krok NOK
Tekst i Foto NOK

10 grudnia ub. r. do Nowodworskiego Ośrodka Kultury ze wszystkich stron ciągnęły tłumy
nowodworzan. Były to dzieci w towarzystwie rodziców, babć, dziadków i znajomych. Wszyscy
zmierzali na Prezentację NOK – Pierwszy Krok.

T

ak nazwano pokaz trzymiesięcznej pracy uczestników artystycznych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Dorośli pragnęli obejrzeć swoje pociechy, które brały
udział w zajęciach i sumiennie przygotowały się na ten
dzień. Pokaz przygotowali instruktorzy sekcji: wokalnej – pani Alicja Kabacińska, teatralnej („Teatrzyk Wędrowniczek”) – pani Emila Zadworna, plastycznej – pan
Piotr Pawłowski, tanecznej – pan Rafał Sawko, gry na
instrumentach – pani Aleksandra Pasińska. Imprezę
poprowadziła pani Lidia Godlewska. Prace plastyczne
dzieci i młodzieży zostały wystawione w naszej galerii

„Łącznik”. Prezentacje wokalne, taneczne i muzyczne
młodzi adepci zaprezentowali w sali widowiskowej.
Dzieci odważnie wkraczały na scenę, choć czasem były
lekko zmieszane i widać było lekką tremę. Wiele z nich
występowało po raz pierwszy w życiu w blasku reflektorów. Szczególnie przejęci byli „młodzi muzycy” grający
na skrzypcach i keyboardzie. Furorę zrobili Jeremi i Jędrzej Wrzosek w wieku 4 i 5 lat. Bracia grają zaledwie
miesiąc – każdy z nich zagrał jednym palcem kolędę
„Lulajże Jezuniu”. Sekcja taneczna każdym występem
wywoływała ogromny aplauz publiczności. Najgorętsze
brawa dostały maluchy w wieku 6–8 lat, w różowych

strojach, tańczące do piosenki pt. „Laleczki z saskiej
porcelany”. Zabawna była etiuda taneczna pt. „Mój jest
ten kawałek podłogi” w wykonaniu młodzieży w wieku
13–18 lat, przebranej za ekipę sprzątającą.
Wspaniałymi głosami zaprezentowała się sekcja wokalna.
Usłyszeliśmy piosenki z repertuaru Edyty Geppert, Grażyny Łobaszewskiej, Majki Jeżowskiej. Wszystkie brzmiały
czarująco. Występ „Teatrzyku Wędrowniczek” emanował
wyjątkowo pozytywną energią. Teatrzyk wystawił specjalnie przygotowany program słowno-muzyczny pt. „Nie ma
jak teatr”. Dzieci z uśmiechem i łatwością, pięknie recytowały m.in. „Trudne wierszyki łamiące języki” M. Strzałkowskiej, za co otrzymały gromkie brawa.
Na zakończenie imprezy grupa wokalna zaśpiewała kolędę „Cicha noc” i wspaniale wprowadziła nas w nastrój
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Był to wieczór silnych, pozytywnych emocji, radości i satysfakcji dla wszystkich obecnych: organizatorów, instruktorów, wykonawców i rodziców.
Kolejne spotkanie już za trzy miesiące.

17

18

Edukacja

FAKTY NOWODWORSKIE XXI/I 2011

Do Betlejem…
Tekst Anna Dryblak Foto Anna Dryblak, Redakcja

22 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej
nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim był
ostatnim dniem nauki w starym roku szkolnym.
Pożegnano go szczególnie bo występem klas
drugich. Były to jasełka pt.: „Do Betlejem”.

S

cenariusz przedstawienia oparty był na wydarzeniach biblijnych. Krótką historię jasełek na
świecie przedstawiła na wstępie katechetka p.
Katarzyna Dobruk. Potem wszyscy przenieśli się do
Betlejem, tuż przed narodzeniem Jezusa, gdzie ma miejsce spis ludności. Fantastyczne, pełne humoru dialogi
urzędnika z ludnością, znakomicie wprowadziły wszystkich w nastrój przedstawienia i przykuły uwagę widzów.
W kolejnej scenie królowie podążają za Gwiazdą
i w konsekwencji do komnat Heroda. Tam oprócz
wychwalającego swą urodę i elokwencję króla, spotykamy także Śmierć i Diabła.
Końcowa odsłona to scena w szopie z Józefem, Maryją
i Dzieciątkiem, któremu pokłon oddają Trzej Królowie.
Obserwując widownię podczas spektaklu, można
stwierdzić, że dzieci grały bardzo wiarygodnie. Widow-
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nia najpierw była trochę niespokojna, wręcz hałaśliwa,
ale już po paru minutach zrobiła się absolutna cisza.
Dzieci z klas drugich zaczarowały swoją grą całą szkołę. Ale nie tylko grą, bo i śpiewem chóralnym i solo.
W śpiewie wspomagały dzieci pani Agnieszka Sztabnik
z NCA TĘCZA i pani Karolina Radomska. A na zakończenie, do ostatniej kolędy przygrywał na skrzypcach
Tata May – p. Leszek Trzaskowski.
Na uwagę zasługiwały również stroje małych aktorów,
które ci przygotowali z pomocą swoich rodziców.
W pracę nad przedstawieniem zaangażowana była setka dzieci, ich rodzice oraz wychowawczynie klas drugich panie: Anna Dryblak, Beata Filipiak, Mirosława
Franczak, Dorota Przygoda, pani katechetka Katarzyna
Dobruk oraz wychowawca świetlicy pani Karolina Radomska. W przedsięwzięciu wspomagało uczniów i wychowawców Nowodworskie Centrum Artystyczne „Tęcza”. Jasełka bardzo się wszystkim podobały. Obecny na
przedstawieniu ksiądz proboszcz Krzysztof Czyżyk takimi oto słowy podsumował występ: „Szkoła Podstawowa
nr 7 to szkoła aktorska”. Te słowa mówią same za siebie...
9 stycznia 2011 roku w kościele św. Apostołów Piotra
i Pawła dzieci zaprezentowały jasełka dla swoich rodziców i mieszkańców parafii. Po występie, młodych
aktorów nagrodzono gromkimi brawami okraszonymi
uśmiechami na twarzach widzów.
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Poplątanie z pomieszaniem
Tekst i Foto Anna Dryblak, Karolina Radomska

Szóstego grudnia Święty Mikołaj odwiedza dzieci. Obdarowuje ich upominkami i słodyczami.
Ten dzień, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim obfitował
w szereg niespodzianek mikołajkowych dla uczniów.

D

zień 6 grudnia na długo pozostanie zapamiętany przez dzieci z klasy II d. A dlaczego?
Kilka dni wcześniej otrzymały one list od
św. Mikołaja, w którym to liście, Mikołaj zaprasza
na spotkanie w szkole, 6 grudnia, w godzinach popołudniowych. Dzieci stawiły się na nie w określonym terminie. Myślały o spotkaniu z Mikołajem.
Okazało się, że Mikołaj to rodzice dzieci klasy II d,
którzy przygotowali razem z wychowawcą przedstawienie pt. „Poplątanie z pomieszaniem”. Występ
najpierw wywołał zaskoczenie i zdziwienie, a potem zachwyt i zadowolenie u małych widzów, ale
nie tylko u małych. Przedstawienie oglądały również
osoby dorosłe: mężowie, żony, mamusie i tatusiowie
dorosłych aktorów.
Na koniec były brawa, uściski i podziękowania
w formie piosenek. A ja jako inicjator tego pomysłu mogę powiedzieć, że zostałam oczarowana grą
i strojami, jakie każdy występujący musiał sam przygotować.
Radosny nastrój panował tego dnia także w szkolnej
świetlicy. W mikołajkowy poniedziałek w świetlicy
szkolnej odbyły się Mikołajki zorganizowane przez
p. Karolinę Radomską i p. Annę Maj. Do uczniów
przybył Święty Mikołaj.
Obie panie przebrane za śnieżynki dla dzieci z klas
I–III uczęszczających do świetlicy przygotowały gry
i zabawy. Były to m.in. pociąg do Świętego Mikołaja, zawody w rzucaniu kulek śniegowych, które zostały zastąpione kulami z gazet, zawody w robieniu
łańcucha dla Mikołaja, pisanie listów i wrzucanie ich
do pudełka przyniesionego przez gościa. Podczas zabaw było dużo śmiechu i żartów.
Dzieci uczyły się piosenki „Kochany Panie Mikołaju” Majki Jeżowskiej i gdy tak śpiewały coraz
głośniej i coraz piękniej do świetlicy zawitał gość –
Święty Mikołaj. Obdarował on dzieci słodkimi upominkami – czekoladowymi Mikołajami, a niektórym
dał na pamiątkę rózgi. Pożartował z dziećmi, porozmawiał, zrobił pamiątkowe zdjęcie, a potem zaczął
zbierać się w drogę powrotną do krainy śniegu.
W podarku od dzieci otrzymał papierowy łańcuch na
choinkę i pudełko z listami, w których dzieci opisały
wymarzone prezenty.
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Kiermasz świąteczny
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Tekst i Foto Anna Maj

W dniach 16–22 XII 2010 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 7
Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez świetlicę szkolną.

N

a kiermaszu sprzedawane były ręcznie robione przez uczniów i nauczycieli ozdoby świąteczne: aniołki z masy solnej, choinki i aniołki
z papieru, świeczniki – gwiazdka, pocztówki różne,
różniaste..., pudełeczka na malutkie upominki udekorowane motywami świątecznymi, łańcuchy origami,
jak również tradycyjne z kolorowego papieru, aniołki
robione na szydełku, gwiazdy z papieru białego i kolorowego, bombki. Nie oczekiwaliśmy zbyt wiele, a tu zaskoczenie, kiermasz cieszył się ogromną popularnością
(495 zł zarobione), a miało być tylko tak skromnie!!!
Całkowity dochód uzyskany z kiermaszu został przekazany do PCK na ogólnopolską akcję pomocy świątecznej „Czerwonokrzyską Gwiazdkę”.
Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Ozdoby choinkowe

Tekst i Foto Organizatorki konkursu Iwona Pieczarka i Marzena Zamęcka

W grudniu 2010 roku w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
został ogłoszony konkurs na „Ozdoby choinkowe”. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci,
jak i ich rodziców.

W

konkursie wzięło udział około 50 przedszkolaków. Technika prac była dowolna.
Ozdoby choinkowe wykonane były z różnych materiałów: papieru, krepiny, plastikowych buteleczek, cukierków, patyczków, żarówek, cekinów,
a nawet z piernikowego ciasta. Pomysłowość prac
i oryginalność wykonania zaskoczyła wszystkich. Na
każdego z uczestników konkursu czekały wspaniałe
nagrody (dyplomy i niespodzianki). Wśród przyniesionych ozdób wyłoniono te, które zyskały najwięcej
pochlebnych ocen wśród dziecięcej komisji.
Dzieci nie miały łatwego zadania przy oddawaniu swoich głosów, gdyż wszystkie prace były piękne i kolorowe.

Po głosowaniu zostały wyłonione, te naj, naj, najbardziej oryginalne:
PIERWSZE MIEJSCE zajęło rodzeństwo
Oliwka i Łukaszek Chrustowscy;
DRUGIE MIEJSCE zajęli
Krzyś Zarański i Szymonek Mróz;
TRZECIE MIEJSCE zajęli
Wiktorek Bakun i Filipek Fabisiak;
WYRÓŻNIENIE otrzymała Martusia Witek.
Wszystkie ozdoby konkursowe posłużyły do udekorowania choinki, czyniąc ją z pewnością najpiękniejszą
w naszym przedszkolu.
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Staropolskie kolędowanie
wg Jędrzeja Kitowicza
Tekst i foto ZS 2

Wigilia w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej w 2010 roku miała staropolski charakter. Zawitaliśmy do
szlacheckiego dworku. Tu wraz z domownikami przypomnieliśmy sobie bożonarodzeniowe obyczaje.
Na jakiś czas przenieśliśmy się do świata, który znamy jedynie z literatury czy filmu.

K

anwą jasełek były fragmenty „Opisu obyczajów…” Jędrzeja Kitowicza, pamiętnikarza
i historyka. Staropolskie stroje
aktorów, a także scenografia ukazująca wnętrze szlacheckiego dworku znakomicie współgrały z językiem
przedstawienia. Szlachcic-gospodarz (D. Domińczak,
P. Bloch) na kartach swego pamiętnika przywołał okoliczności Pańskiego Narodzenia oraz etymologię jasełek. Gospodynie (E. Kopeć, E. Żbikowska), zażywne
jejmości, oznajmiły wszem i wobec, że najważniejszy
jest wigilijny stół i tradycje z nim związane. Stół przykryty białym obrusem łączy domowników – zarówno
żyjących, jak i tych, którzy odeszli. Sianko z kolei jest
pamiątką betlejemskiej stajenki. W dawnej Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, spotykały się w Wigilię
różne tradycje kulinarne – w jednym regionie dominowały liczne gatunki ryb, w innym np. kutia. Swoistą
rewolucję w staropolskiej kuchni uczynili francuscy
kucharze, coraz popularniejsi w Polsce w XVIII wieku. Zabawna scenka ukazująca drobną sprzeczkę Żyda
(P. Śmietański) i pasterza Jaśka (M. Grzesiak) mogła
skłonić do refleksji, gdy starozakonny ze szczerością
wyznaje: „Ja starego Pana Boga jak należy umiem,
ale tego maleńkiego jeszcze nie rozumiem”. Staropolskie przedstawienie, przeplatane kolędami, obejrzała
nie tylko społeczność „Dwójki”. Dwa dni wcześniej
młodzież pod kierunkiem pań M. Możdżyńskiej
i R.Jastrzębskiej tradycyjnie już zaprezentowała jasełka na spotkaniu opłatkowym dla mieszkańców Nowodworzanki, organizowanym przez Zarząd Osiedla nr
5. Składając bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia, proboszcz parafii św. Michała Bogdan Sankowski
nawiązał do staropolskiego ducha jasełek, do pięknej
polskiej tradycji, która we współczesnym świecie czasami przegrywa ze źle rozumianą nowoczesnością.
Jasełka w „Dwójce” co roku są realizowane w innej
konwencji. Stanowi to dla inscenizatorów i aktorów
nie lada wyzwanie, jednakże dla uczniów naszej szkoły praca nad przedstawieniem zawsze jest ogromną
przyjemnością. W tym roku uczniom klasy II T zmagania aktorskie tak bardzo się spodobały, że wkrótce
spontanicznie założyli kółko teatralne. Opiekę artystyczną nad młodzieżą będą sprawowały panie Renata
Jastrzębska i Maria Możdżyńska.
Wynik pracy obejrzymy już w Walentynki.
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Odkrywamy talenty i pasje
Tekst i foto ZS 2

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywania
Talentów. W Zespole Szkół nr 2 od wielu lat uczniowie zdolni, mający pasje, mogą liczyć na wsparcie
ze strony nauczycieli, którzy starają się podchodzić indywidualnie do potrzeb edukacyjnych swych
podopiecznych.

O

siągnięcia młodzieży i jej opiekunów są
niemałe – dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wiele nagród i wyróżnień
w konkursach, olimpiadach, programach, akcjach,
zawodach. W organizowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 Technikum
w Zespole Szkół nr 2 – jako jedyna szkoła z powiatu nowodworskiego – znalazło się na liście 50
placówek w Rankingu Techników 2011 w woj.
mazowieckim. Co roku najlepsi uczniowie liceum
profilowanego i technikum otrzymują Stypendia
Prezesa Rady Ministrów, jak również Stypendia
Burmistrza Nowego Dworu.
W tym roku szkolnym Aleksandra Śliwińska,
uczennica klasy 3a LP bierze udział w projekcie
Regionalny program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych w województwie mazowieckim w roku 2010/2011, współfinansowanym
ze środków EFS i krajowych środków publicznych.
Pod kierunkiem p. Barbary Szymańskiej, nauczycielki geografii w ZS 2, prowadzi pracę badawczą
Ruch naturalny i wędrówkowy ludności w Nowym

Dworze Mazowieckim na przestrzeni ostatnich 20
lat. Ćwicząc kompetencje kluczowe, Ola korzysta
z wielu źródeł – w tym celu współpracuje z różnymi instytucjami, takimi jak: Biuro Ewidencji
Ludności w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim, GUS. W swej pracy badawczej dokonuje analizy materiału statystycznego, opracowuje wnioski, formułuje prognozy i przygotowuje
wyniki do prezentacji w formie multimedialnej.
Na prowadzenie badań Ola otrzymuje środki finansowe, przyznawane w trzech transzach. W ramach stypendium może kupić pomoce niezbędne
do realizacji projektu (laptop, aparat, książki specjalistyczne), a także doskonalić znajomość języka
angielskiego na kursie językowym.
Na efekt pracy Oli jeszcze musimy poczekać,
z pewnością jednak przyniesie on wiele satysfakcji zarówno młodej badaczce, jak i p. B. Szymańskiej. Temat projektu może też zainteresować mieszkańców Nowego Dworu – których ta
praca w jakiejś mierze dotyczy, a z którą będą
mogli się zapoznać w czerwcu na stronie szkoły:
www.zs2.nowydwormaz.pl.

„Czy to jutro, czy to dziś
wszystkim jest potrzebny miś”
Tekst i foto Jadwiga Kozłowska, Beata Kocięcka

Dnia 25.11.2010 r. w grupach integracyjnych III „Tygryski” i VII „Kropelki” w Publicznym Przedszkolu nr 5 dzieci
obchodziły po raz pierwszy w historii przedszkola Święto Pluszowego Misia.

W

przeddzień tego święta nasze przedszkolaki
odwiedziły
bibliotekarki
z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim i przybliżyły
dzieciom bajkowe postacie misiów, czyli Misia
Uszatka, Coralgola i Kubusia Puchatka. Dzieci
z dużym zainteresowaniem słuchały opowiadania Cz. Janczarskiego „Przygody Misia Uszatka”.
Każdemu dziecku towarzyszył podczas zabaw
jego przyjaciel – miś przyniesiony z domu. Ukochany miś słuchał piosenki śpiewanej przez dzieci
i gimnastykował się wraz ze swoim opiekunem.
Wszystkie misie tańczyły w parach wesołą poleczkę – duży miś z małym misiem. Zmęczonym
misiom dzieci zaśpiewały kołysankę i utuliły je do
snu. Nie zabrakło również misiowego przysmaku – pysznego miodku, którego można było posmakować łyżeczką z glinianego kubeczka. „Tygryski” i „Kropelki” z wielkim zaangażowaniem
wykonały sylwetki misiów wykorzystując do tego
wełnę, watę i skrawki tkaniny. Wspólnie z nauczycielkami stworzyły wspaniałą wystawę, aby uczcić
Święto Pluszowego Misia, którą odwiedzili Rodzice i inne grupy przedszkolne.
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NASZE MIASTO

Świąteczna Zbiórka Żywności
- Trzy dni dobroci ???

Tekst i Foto Teresa Łapińska

„Dopiero wtedy się osiąga wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć innym” (Kardynał
Stefan Wyszyński)

O

d 3 do 5 grudnia 2010 roku w 25 miastach
na Mazowszu odbyła się po raz trzynasty
Świąteczna Zbiórka Żywności, której organizatorem była Fundacja Bank Żywności SOS
w Warszawie.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest jednym z 25
miast, które zbiórkę tę przeprowadziło po raz trzeci, a jej organizatorzy to: Urząd Miejski i Komenda
Hufca Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa
Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ponad 300 wolontariuszy, w ciągu przebiegu tej
trzydniowej akcji, pomagało mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego przekazywać zakupioną
żywność, do specjalnie przygotowanych koszy.
Wolontariusze – harcerze, uczniowie, nauczyciele
szkół:
gimnazjalnych (Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2, Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowej 1),
licealnych (Liceum Ogólnokształcące, ul. Chemików 1, Liceum Ogólnokształcące w Modlinie
Twierdzy, ul. J. Bema 312),
ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Zawodowych
nr 1, ul Górska 39, Zespół Szkół nr 2, ul. Długa 10
Zespół Szkół nr 3, ul. Szkolna 3, Zespół Szkół
w Modlinie Twierdzy, ul. J.Bema 312,
byli społecznie zaangażowani w wyżej wymienione przedsięwzięcie.
Produktami rekomendowanymi były jak zwykle
produkty o trwałym terminie spożycia: olej, konserwy, ryż, dania gotowe, słodycze…

Tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności miała
szczególny charakter, ponieważ rok 2010 został
ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Celem Świątecznej Zbiórki Żywności było zebranie jak najwięcej żywności, która przed Świętami
Bożego Narodzenia trafiła do najuboższych.
Innym ważnym przesłaniem Akcji ŚZŻ było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa
i niedożywienia.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu
potrzeb, które stoją przed ubogimi, ale choć w tej
formie chcieliśmy wyrazić swoją pomoc.
Ponad 600 paczek żywnościowych, 600 paczek
z chemią gospodarczą otrzymali najbardziej potrzebujący nowodworzanie.
Honorowy Patronat nad III Świąteczną Zbiórką
Żywności w Nowym Dworze Mazowieckim objęły Władze Miasta – Burmistrz Miasta i Rada
Miasta.
Nasi partnerzy współpracujący z nami to: Komenda Hufca Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
Nowodworski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Sponsorem Świątecznej Zbiórki Żywności 2010
był Reckit Benckiser SA ul. Okunin 1 z Nowego
Dworu Mazowieckiego.
W bieżącym roku zebraliśmy ok. 4 ton żywności,
dzięki współpracy z 7 nowodworskimi hipermarketami:

Komputerowa obsługa czytelnika
Tekst i foto MBP

13 grudnia ub. roku kolejna placówka Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła komputerową obsługę
czytelnika. W wypożyczalni dla dorosłych, w Filii nr 2 na Osiedlu Młodych, zautomatyzowano wszystkie
czynności bibliotekarskie.

S

komputeryzowano m.in. katalogowanie, wypożyczenia i zwroty książek, przeprowadzono komputerowe skontrum, czyli całkowity
spis księgozbioru. Wszystkie książki zostały skatalogowane w bazie komputerowej, dostępnej także w internecie na stronie: www.biblioteka.nowydwormaz.pl. Zawartość naszych katalogów można
przeglądać poprzez dwie wyszukiwarki: FIDKAR
i MAKWWW. Dostęp do internetu, możliwość wydruków, także na kolorowej drukarce, skaner oraz
punkt ksero, ale przede wszystkim bogaty, stale
uzupełniany o nowości wydawnicze księgozbiór,
sprawiają, iż Biblioteka na Osiedlu Młodych jest
miejscem lubianym i chętnie odwiedzanym przez
mieszkańców, co jest niewątpliwą zasługą pracującej tam od kilku lat p. Barbary Hurec, absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego. W bibliotece dla
dzieci i młodzieży chętnie spędzają czas najmłodsi
– dużym powodzeniem cieszy się kącik malucha.
Młodzież skupiona w kołach zainteresowań bierze
udział w różnego rodzaju zajęciach promujących
bibliotekę i czytelnictwo – ostatnio gościliśmy
w przedszkolu, gdzie młodzież wraz z bibliotekarką
prowadziła zabawy mikołajkowe. Bardzo spodobał
się także pomysł zimowych poranków z bajką – bi-

bliotekarka odwiedza dzieci w przedszkolu czytając
im ulubione baśnie. W roku 2010 w placówce na
Osiedlu Młodych zostały poczynione takie inwestycje, jak: wymiana okien, oświetlenia. Poza tym
budynek, w którym mieści się biblioteka został
ocieplony, zyskał nową elewację, w związku z tym
biblioteka umieściła na budynku swój nowy szyld.
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TOP MARKET: Wolontariusze Akcji
p. Bogumiła Słoma (opiekun)
i uczennice Publicznego
Gimnazjum Nr 1 podczas pracy
w Top Markecie
ul. Warszawska 15)

Biedronka ul. Mazowiecka 15, Carrefour ul. Sportowa 6, Kaufland ul. Morawicza 2A, LiDL ul.
Inżynierska 1A, Market Kręcisz Wojciech ul. 29
Listopada 376, Mini Max ul. Warszawska 15, Polo
Market ul. G. Berlinga 21.
Wszystkim wyżej wymienionym osobom, podmiotom mieliśmy okazję serdeczne podziękować
podczas Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego
2010.
To dzięki Waszej otwartości, dyspozycyjności,
hojności, odpowiedzialności podczas przebiegu
całej akcji Świątecznej Zbiórki Żywności 2010
możemy powtórzyć słowa: los zawodzi, my – nie!

CARREFOUR: Mieszkańcy chętnie wkładali produkty

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie informuje, że przedsiębiorcy – osoby fizyczne wpisane do
tutejszego rejestru ewidencji działalności gospodarczej, które legitymują się zaświadczeniem wydanym przed dniem 01.01.2008 r., obowiązane są do
zaktualizowania danych zawartych we wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy
obowiązani są uzupełnić wpis do ewidencji o dane
określone w art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) t.j.:
– oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL oraz NIP, oznaczenie miejsca
zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania
– również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu
głównego, oddziału,
– określenie przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD - 2007) – numer telefonu kontaktowego
i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca
posiada.
Aktualizacja danych nie podlega opłacie. Stosowne
wyjaśnienia oraz druki do pobrania dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim http://bip.nowydwormaz.pl/
public/popup.php?id_menu_item=817
lub pod nr. tel.: 22 775 22 25 w. 341.

sport
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Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Łukasz Ziemka

30 grudnia hala NOSiR wypełniła się tłumami kibiców, którzy przyszli oglądać zmagania zawodników
podczas Sylwestrowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

M

agnesem, który ich przyciągnął z pewnością były nazwiska zawodników jednej
z drużyn, w której wystąpiły gwiazdy
polskiej piłki nożnej. W reprezentacji gwiazd, pod
barwną nazwą Lambada, wystąpili m.in.: Cezary Kucharski, Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski, Bogdan Zając, Marcin Mięciel, Piotr Lech, Piotr Mosór,
Grzegorz Mielcarski, Grzegorz Szamotulski, Jacek
Bednarz, Piotr Reiss.
Jednak na uwagę zasługują też utytułowani zawodnicy innej drużyny – reprezentacji kolarzy. Wzięli w niej
udział: Zbigniew Piątek – zdobywca I miejsca w Tour
de Pologne, Mariusz Witecki – Mistrz Polski, Dariusz
Baranowski – także kilkakrotny zwycięzca Tour de
Pologne, Robert Duda – Mistrz Polski, Artur Detko –
Wicemistrz Polski, Robert Radosz – zdobywca 1 miejsca w Wyścigu Solidarności, Grzegorz Wajs – Mistrz
Polski, Daniel Chądzyński – zwycięzca Wyścigu Dookoła Mazowsza, Adrian Banaszek – czołowy junior
w Polsce, Łukasz Podolski – Wicemistrz Polski, Lechosław Michalak – zdobywca 1 miejsca w Tour de
Pologne, Rafał Ratajczyk – Mistrz Europy.
W zawodach oprócz dwóch ww. drużyn wzięło
udział jeszcze 5 teamów. Były to drużyny Reprezentacji Polski Dziennikarzy, Nowodworskiej Ligi Piłki
Nożnej Amatorów, Old Boys Świt, MKS Świt i Reprezentacja II ligi.
Najbardziej zacięte mecze toczone były z zawodnikami Lambady. Jednak pokonała ich tylko reprezentacja II ligi.
Podczas całej imprezy między meczami były losowane nagrody i upominki dla publiczności. Nagrodą
główną w loterii był rower firmy JAMIS.
Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany Tomasz Frankowski, który otrzymał dyplom z rąk burmistrza Jacka Kowalskiego.
Pierwsze miejsce na podium przypadło w udziale
reprezentacji II ligi, która ostatecznie zdobyła 15
punktów. To właśnie wygrany mecz z Lambadą,
przeważył na jej korzyść szalę zwycięstwa. Za drugoligowcami – z tą samą liczbą zdobytych w turnieju punktów – uplasowała się Lambada. Na trzecim
miejscu zawody ukończył MKS Świt z 12 punktami.
Dalsze miejsca zajęły drużyny Old Boys Świt, NLPNA, Dziennikarzy i Reprezentacja kolarzy.
Całym zawodom towarzyszyła znakomita atmosfera,
w czym, jak podkreślali kibice, duża zasługa organizatorów: burmistrza miasta, właściciela obiektu –
NOSiR-u i głównego sponsora imprezy – Dariusza

Banaszka. Jak zapowiada burmistrz Jacek Kowalski
– to nie ostatnia tego typu impreza sportowa w naszym mieście. Następną planuje już za rok.
Wyniki poszczególnych spotkań:
NLPNA – Old Boys Świt
MKS Świt – Reprezentacja kolarzy
Reprezentacja II ligi – Dziennikarze
Lambada – NLPNA
Old Boys Świt – MKS Świt
Reprezentacja kolarzy – Reprezentacja II ligi
Dziennikarze – Lambada
NLPNA – MKS Świt
Old Boys Świt – Reprezentacja II ligi
Reprezentacja kolarzy – Lambada
NLPNA – Dziennikarze
MKS Świt – Reprezentacja II ligi
Old Boys Świt – Lambada
Reprezentacja kolarzy – Dziennikarze
NLPNA – Reprezentacja II ligi
MKS Świt – Lambada
Old Boys Świt – Reprezentacja kolarzy
MKS Świt – Dziennikarze
Reprezentacja kolarzy – NLPNA
Lambada – Reprezentacja II ligi
Dziennikarze – Old Boys Świt
Kolejność:
1. Reprezentacja II ligi – 15 pkt.
2. Lambada – 15 pkt.
3. MKS Świt – 12 pkt.
4. Old Boys Świt – 10 pkt.
5. NLPNA – 7 pkt.
6. Dziennikarze – 3 pkt.
7. Reprezentacja kolarzy – 0 pkt.

2:2
5:0
2:0
4:0
3:4
0:6
3:6
1:2
3:1
1:5
8:0
0:2
2:6
1:3
2:4
2:3
2:1
10:1
1:7
3:7
1:2
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Finał Pucharu Dziesiątki 2010

Tekst I Foto Zarząd NKS Dziesiątka

Piąty finał otwartego Pucharu NKS Dziesiątka LOK pod patronatem burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego już za nami. Po raz pierwszy 3 turnieje
były rozgrywane w plenerze na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2. Pozostałe w podziemiach GKO w Modlinie. Można też było postrzelać.

Z

awody rozgrywane były w 4 grupach wiekowych za pomocą 2 rodzajów sprzętu.
Poza tym każde z 6 zadań sportowych było
inne. Zależało bowiem organizatorom, aby najlepsi
strzelcy byli również tymi najwszechstronniejszymi.
W międzyczasie wystawiliśmy strzelnicę pistoletową
na zawody w ramach „Manewrów Kabaretowych”,
które zorganizował p. Andrzej Świder.
VI turniej kończący cykl całorocznych zawodów
jest zazwyczaj najbardziej emocjonujący, bo często
uzyskiwane wtedy wyniki potrafią bardzo zmienić
klasyfikację generalną. Zawodnicy strzelali 3 serie
po 5 strzałów w ograniczonym czasie (60, 50 i 40
sekund) do tarcz opadających. Wiele zatem zależało od aktualnej dyspozycji. W najmłodszej grupie
wygrał Jakub Niesłuchowski i on też zdobył Puchar
Dziesiątki 2010. W grupie drugiej walka toczyła się
między Tomaszem Niesłuchowskim, który wygrał
turniej finałowy, a Dawidem Kapielewskim i Grzegorzem Ptasińskim. Okazało się, że 2 punkty zdobyte podczas finału wystarczyły by Puchar trafił

w ręce Grzegorza Ptasińskiego. Podobna sytuacja
miała miejsce w grupie otwartej, w której liderem
po sesji wiosennej był p. Jarosław Kapielewski. VI
turniej wygrał jednak z imponującym wynikiem p.
Mariusz Niesłuchowski. Do końca ważyły się zatem
losy Pucharu. O krok od sukcesu byli także: p. Wioletta Ptasińska i Bartek Kostrubiec. Dzięki zdobytym
ostatnim dwóm punktom Puchar Dziesiątki w grupie
otwartej przypadł Grzegorzowi Sorbianowi. Grupa
rodzinna musiała uznać klasę rodziny Ptasińskich,
która od początku do końca cyklu zawodów nie oddała prowadzenia i powtórzyła ubiegłoroczny sukces
zdobywając Puchar Dziesiątki 2010.
Klub Dziesiątka przygotowywał również zawodników do startu w kolejnych wojewódzkich mistrzostwach LOK w Warszawie. Siedmioosobowa mieszana drużyna, która miała duże szanse na powtórzenie
ubiegłorocznego sukcesu nie wystartowała jednak
z powodu odwołania zawodów.
W przyszłym roku Klub planuje organizację Pucharu Dziesiątki 2011 (w tym otwartego pucharu dla

dziewcząt), przygotowanie chętnych do egzaminu
na patent strzelecki oraz nawiązanie współpracy
z podobnymi klubami w powiecie. Przygotowana
także zostanie ekipa na mistrzostwa wojewódzkie
LOK.
Wypełnienie planu działania Klubu na rok 2010 zawdzięczamy władzom Nowego Dworu Mazowieckiego: patronatowi burmistrza p. Jacka Kowalskiego,
wsparciu ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej p. Andrzeja Świdra. Dziękujemy także
dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim i p. prezesowi Grzegorzowi
Sokołowskiemu oraz wielu innym osobom, z którymi przyszło nam współpracować.

Po zaciętych meczach i wielu niespodziankach zawodnicy i zawodniczki zajęli następujące miejsca:

VI miejsce – Franek Krzemiński (uczeń kl. II Sp 5)
V miejsce – Michał Sojak (uczeń kl. II SP 5)
IV miejsce – Ibrahim Jadou (uczeń kl. II SP 5)
III miejsce – Bartosz Pogorzelski (uczeń kl. I SP 5)
II miejsce – Kuba Pamięta (uczeń kl. II SP 5)
I miejsce – Łukasz Lorek (uczeń kl. II SP 5)

Najlepsze życzenia noworoczne wszystkim dobroczyńcom amatorskiego sportu strzeleckiego w naszym mieście, zawodnikom i ich rodzinom składa
prezes NKS Dziesiątka LOK p. Wioletta Ptasińska
zapraszając do udziału w treningach i zawodach
w 2011 roku.

od lewej: Bartosz Pogorzelski, Franek Krzemiński,
Michał Sojak, Artur Żuk, Ibrahim Jadou, Bilal Jadou, Sara
Elkosh, Zenon Klimczewski, Julia Mariańska,
Julka Małajny, Ala Dudek, Ania Zdancewicz,
Łukasz Lorek, Kuba Pamięta

Mikołajkowy
turniej
tenisa

Tekst I Foto na podstawie www.nowydwormaz.pl

9 grudnia minitenisiści UKS Jedynka stanęli do
zaciętego boju o tytuł Mistrza i Mistrzyni klubu.
Zawody odbyły się w ramach II Mikołajkowego
Turnieju minitenisa o Puchar UKS Jedynka.

W

zawodach wzięli udział prawie wszyscy
zawodnicy sekcji, tylko jednego zawodnika
wyeliminowała choroba. Turniej obfitował
w wiele atrakcyjnych akcji taktycznych, tym bardziej,
że zawodnicy znali się doskonale, a więc również swoje
mocne i słabsze strony. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” w kategorii chłopców i dziewczynek. Rozgrywki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kibiców-rodziców, którzy dopingowali swoje
pociechy. Na zakończenie zawodów, z rąk Prezesa UKS
i trenera, zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, medale, dyplomy i mikołajkowe paczki.

Dziewczynki – Biedronki:
V miejsce – Julia Małajny (uczennica kl. II SP 5)
IV miejsce – Alicja Dudek (uczennica kl. II SP 7)
III miejsce – Julia Mariańska (uczennica kl. II SP 7)
II miejsce – Ania Zdancewicz (uczennica kl. II SP 7)
I miejsca – Sara Elkosh (uczennica kl. II SP 5)
Chłopcy – Biedronki:
VII miejsce – Bilal Jadou (uczeń kl. I SP 5)

Trenerem sekcji minitenisa UKS Jedynka jest P. Artur
Żuk – Licencjonowany Trener Tenisa Polskiego Związku Tenisowego, na co dzień trener Akademii Tenisa Legia Warszawa.
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Halowy turniej piłki nożnej
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Tekst I Foto Sławomir Krzeczkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” przy współudziale Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizował w środę 12 stycznia halowy
turniej piłki nożnej chłopców dla gimnazjów miasta. Na zawody przybyły wszystkie reprezentacje szkół.

K

ażdy zespół liczył na tytuł, ale dopiero mecze
miały pokazać kto będzie najlepszy. Jak pokazały wyniki turniej był pełen niespodzianek,
a końcowy rezultat, czyli zwycięstwo PG 3 z Modlina
Starego, było zaskoczeniem dla samych tryumfatorów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce PG 3
5 pkt.
II miejsce PG 1
4 pkt.
III miejsce PG 2
3 pkt.
IV miejsce PG 4
3 pkt.

A oto wyniki wszystkich spotkań:
PG 4 – PG 2
3:2
PG 1 – PG 3
2:2
PG 4 – PG 1
0 : 11
PG 2 – PG 3
2:4
PG 4 – PG 3
1:5
PG 2 – PG 1
4:1

Najlepszy zespół turnieju wystąpił w składzie: Kamil
Świerczewski, Tomasz Hołociński, Michał Turek, Ryugo
Kimura, Marcin Wodyński, Piotr Wodyński, Jakub Smoliński, Mateusz Zgoda, Kamil Wyszyński, Jakub Sztuka.
Opiekun zespołu Artur Ciecierski.
Aby wyłonić króla strzelców turnieju potrzebna była dodatkowa seria rzutów karnych, gdyż dwóch zawodników
(Maciej Siwek z PG 1 i Ryugo Kimura z PG 3) zdobyło
po 6 bramek w turnieju. Rywalizację wygrał Riugo Kimura z PG 3. Na zakończenie zwycięzcom wręczono
medale i nagrody ufundowane przez UKS „Reduta” .

Koszykarskie Mistrzostwa
w Modlinie Twierdzy

Tekst I Foto Sławomir Krzeczkowski

Każdy rok szkolny w Zespole Szkół obfituje w szereg rozgrywek sportowych –
w grach zespołowych, jak i w konkurencjach indywidualnych.
Ten rok rozpoczęliśmy od koszykówki.

W

od góry:
Mistrzowie ZS
w Mistrzostwach
w Koszykówce 2010–2011,
Wicemistrzowie ZS
w Mistrzostwach
w Koszykówce 2010–2011,
Zdobywcy III miejsca
w Mistrzostwach Zespołu
Szkół w koszykówce
2010–2011,
IV miejsce
w Mistrzostwach
Zespołu Szkół
w koszykówce 2010–2011.

turnieju wystartowało 8 drużyn podzielonych na dwie grupy: A i B. Grupa A to drużyny klas: 1 A LO, 2 A , 3 C, 2 C, grupa B to
reprezentacje klas: 1 C, 2 B, 3 A, 3 B.
A oto wyniki w grupach:
Grupa A
1 A LO – 2 A
30 – 48
2C–3C
68 – 70
1 A LO – 2 C
56 – 42
2A– 3 C
50 – 34
1 A LO – 3 C
0 – 60 vo
2A– 2 C
46 – 28
Grupa B
1C–2B
6 – 36      
3A– 3 B
22 – 20
1 C – 3 B 	
0 – 60 vo
2 B – 3A
84 – 38
1 C – 3A
20 – 84
2B–3
32 – 42
Do rozgrywek półfinałowych zakwalifikowały się zespoły: 2 B, 3 C, 2 A, 3 A.
Wyniki:
2B–3C
62 – 30
2A– 3A
58 – 34
Mecz o III miejsce
3A– 3 C
34 – 38
FINAŁ
2A– 2 B
36 – 54
A oto skład drużyny mistrzów roku szkolnego 2010/2011
w koszykówce: Dominika Poniedziałek, Marcin Jaworski, Mateusz Świder, Grzegorz Sieligowski, Krzysztof
Szatkowski, Piotr Furman.
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Pierwszy tytuł w młodzikach
i ponownie mistrzostwo
Tekst I Foto na podstawie www.nowydwormaz.pl

W rozegranych w Pabianicach Halowych Drużynowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym
reprezentant naszego miasta – 11-letni Kacper Żuk sięgnął po najcenniejsze trofeum. Natomiast
w cyklu rozgrywek Polskiego Związku Tenisowego w kategorii młodzików zanotował swój pierwszy
turniejowy tytuł.

W

Pabianicach rozegrane zostały Halowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Skrzatek i Skrzatów (kategoria wiekowa do 12 lat) w tenisie
ziemnym. W mistrzostwach wziął udział również nasz
zawodnik – Kacper Żuk. Kacper wraz z kolegą klubowym – Mateuszem Gawrońskim pewnie zdobył tytuł
DRUŻYNOWEGO MISTRZA POLSKI SKRZATÓW
(U12). Tym zwycięstwem zapewnił sobie również fotel lidera rankingu Polskiego Związku Tenisowego w kategorii
skrzatów (U12). Po dwóch przegranych finałach, Kacper
zanotował także swój pierwszy turniejowy tytuł w cyklu
rozgrywek Polskiego Związku Tenisowego w kat. Młodzików – do 14 lat. Turniej odbył się w dniach 27–29.11.2010
na kortach RKT Radom. Przypomnijmy dotychczasowe
wyniki Kacpra w kat. do lat 14, a więc z dużo starszymi od
siebie tenisistami: 06 września, przegrana w finale WTK
korty Orzeł Warszawa z Mateuszem Lipińskim (Tenis
Life Brwinów), 20 września korty UKS Radość Warszawa – przegrany jednym punktem finał z Bartoszem
Klukowskim (UKS Okęcie Warszawa) i wreszcie WTK
do lat 14 w Radomiu i jakże udany rewanż za porażkę na
początku września z Mateuszem Lipińskim.

Wyniki Kacpra na turnieju w Radomiu:
I runda:
Filip Kowalski-Ocneanu (TKKF Falenica W-wa)
6/1, 6/0
II Runda:
Ksawery Pociej (WTS Deski W-wa) 6/3, 6/2
Ćwierćfinał:
Maciej Beręsewicz (Sporteum W-wa) 6/3, 6/2
Półfinał:
Adam Czakański (WTS Deski W-wa) 6/1, 6/0
Finał:
Mateusz Lipiński (Tenis Life Brwinów) 6/2, 2/6, 6/1.
Do tytułu singlowego Kacper na turnieju dołożył również
tytuł deblowy, gdzie w parze z Konradem Fryze (RKT
Radom) pokonali parę Jan Malmon/Mateusz Lipiński
w stosunku 6/2, 4/6, 11/9.
Wysoki poziom sportowy Kacpra zauważono w Polskim
Związku Tenisowym – nasz zawodnik został powołany
na rok 2011 do kadry narodowej w kat. do lat 12, co
pozwoli mu trenować i grać z najlepszymi chłopcami
w Polsce oraz nabierać doświadczenia na arenie
europejskiej.

Poniżej prezentujemy wyniki KT Legii w HDMP.
Wyniki ćwierćfinałów chłopców – 07.01.2011:
KT Legia Warszawa vs. GKT Nafta Zielona Góra – 3:0
Żuk/Gawroński – Hossa/Pupin – 6:0 6:0
Kacper Żuk – Daniel Hossa – 6:0 6:2
Mateusz Gawroński – Szymon Pupin – 5:7 6:2 10:3
Wyniki półfinałów chłopców – 08.01.2011:
KT Legia Warszawa vs. RKT Return Radom – 2:1
Żuk/Gawroński – Fryze/Sada 6:2 6:1
Kacper Żuk – Konrad Fryze 6:1 6:1
Mateusz Gawroński – Aleksander Sadal 4:6 4:6
Wyniki finałów chłopców – 09.01.2011:
KT Legia Warszawa vs. TKS Arka Gdynia – 3:0
Żuk/Gawroński – Franko/Kieżun 6:2 6:2
Kacper Żuk – Andrzej Franko 6:0 6:1
Mateusz Gawroński – Jakub Kieżun 6:2 6:3

Maciek Ziemak zwycięzcą w Kumite

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Iwona Ziemak

Nowodworscy młodzi sportowcy odnoszą
wiele sukcesów w trenowanych przez siebie
dyscyplinach sportu. Często zamieszczamy
informacje o ich osiągnięciach, głównie
w biegach na orientację, tenisie ziemnym czy
piłce nożnej. Tym razem mamy okazję napisać
o sukcesie Macieja Ziemaka w Kumite.

W

sobotę 11 grudnia odbyły się w Warszawie
klubowe zawody Oyama Karate w Kumite (co po japońsku znaczy „walki” – przyp.
red.). Startujący w tych zawodach mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego Maciej Ziemak zajął w nich
pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Rywalizacja była zacięta, ale Maciek okazał się najlepszy nie
przegrywając żadnej walki. Jest to kolejne osiągnięcie
Maćka. Pierwszym znaczącym sukcesem było zdobycie
w 2009 roku wicemistrza Mazowsza w Oyama Karate.
Maciek jest uczniem klasy V b Szkoły Podstawowej
nr 5. Oyama Karate trenuje od sześciu lat pod kierunkiem
sensei Dariusza Kowalskiego w nowodworskim klubie
Oyama Karate. Jak mówi, karate jest dla niego drogą,
która pomaga mu dążyć do wyznaczonego celu.
Serdecznie gratulujemy tego zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
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zdrowie

Zadbaj o zdrowie!!!
S
Tekst I Foto agnieszka kraśniewska

zybkie tempo życia oraz intensywny rozwój cywilizacyjny i związane z tym częste zmiany zachowań żywieniowych przyczyniają się do powstania chorób cywilizacyjnych, między innymi otyłości,
cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej,
alkoholizmu czy zaburzeń nerwicowych. Dawniej za
jedną z podstawowych przyczyn wielu chorób uważano
jakość i ilość spożywanych posiłków, natomiast znacznie
mniejszą uwagę przywiązywano do aktywności fizycznej. Obecnie to nastawienie uległo gruntownym zmianom. Ważne jest, aby już od najmłodszych lat prowadzić
zdrowy styl życia i dbać o prawidłową masę ciała, do
utrzymania której potrzebny jest ruch.
Aktywność fizyczna stała się nieodzownym elementem
związanym z prawidłowym żywieniem. Ruch w dzisiejszych czasach ma bezpośredni związek nie tylko
z dbałością o zgrabne ciało, ale przede wszystkim jest
podstawą zdrowego i modnego stylu życia na wysokim
poziomie świadomości. Dzisiejszy tryb życia związany

z niskim poziomem aktywności fizycznej (hipokinezja)
może przyczyniać się do:
• utrudnienia racjonalnego wykorzystania spożytych pokarmów
• zwiększenia ryzyka uszkodzeń stawów
• zmniejszenia odporności na nieprzewidziane trudy życia codziennego
• zmniejszenia siły mięśniowej
• osłabienia kondycji ruchowej
• osłabienia ścięgien i mięśni
• upośledzenia obwodowego krążenia krwi
• upośledzenia krążenia wieńcowego
• rozwoju otyłości, a także może utrudniać jej leczenie.
Zatem, aby zachować odpowiedni stan zdrowia i dobre
samopoczucie należy systematycznie 3–5 razy w tygodniu wykonywać wysiłki trwające ok. 30–60 min
o umiarkowanej intensywności. Najlepiej, aby były one
dynamiczne, o charakterze wytrzymałościowym i obejmujące duże grupy mięśni. Tak uprawiana aktywność
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ruchowa doskonali wydolność układu sercowo-naczyniowego, chroni organizm przed wolnymi rodnikami
poprzez uaktywnienie linii obrony organizmu, a także
usprawnia aparat ruchu.
Aby osiągnąć sukces, czyli utrzymać zdrowy i piękny
wygląd, a także zachować sprawność organizmu do późnej starości, należy być aktywnym fizycznie i stosować
racjonalną i zbilansowaną dietę.
Prawidłowe i racjonalne żywienie polega nie tylko na
dostarczaniu organizmowi niezbędnych składników odżywczych, ale również na odpowiedniej ilości i regularnym spożywaniu urozmaiconych posiłków w ciągu dnia.
Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie zaliczamy do
najważniejszych czynników środowiskowych człowieka, które mają korzystny wpływ na stan jego zdrowia,
rozwój fizyczny i psychiczny, wydajność pracy, a także
umiejętność uczenia się. Najczęstsze błędy żywieniowe
właściwe dla polskiego społeczeństwa mają charakter
ilościowy lub jakościowy. Wynikają z niedoboru składników pokarmowych, (nienasycone kwasy tłuszczowe,
błonnik, witaminy czy składniki mineralne) oraz z nadkonsumpcji innych, między innymi nasyconych kwasów
tłuszczowych czy cholesterolu. Częste jest również nieodpowiednie zestawianie produktów spożywczych w racjach pokarmowych, prowadzące do niezbilansowania
podstawowych składników odżywczych w diecie.
Nieprawidłowe odżywianie się, palenie tytoniu, stres,
alkohol, nieodpowiednia jakość i długość snu, a także
brak aktywności fizycznej przyczyniają się do obniżenia
jakości i wydajności funkcjonowania człowieka. Dlatego
ważne jest, aby już od najmłodszych lat dbać o własne
ciało, zgrabną sylwetkę oraz zdrowy styl życia na wysokim poziomie świadomości, a ruch i aktywność fizyczna
są najlepszą drogą do realizacji tego celu.
* W następnym artykule opowiem o żywieniu osób starszych, a w kolejnych: kobiety w ciąży, osoby z nadciśnieniem tętniczym, osób otyłych, i wielu innych.

Wielkie wyzwanie na odchudzanie w naszym mieście,
czyli wspaniałe rezultaty wspólnej pracy i edukacji na Kursie Odżywiania i Odchudzania
Tekst I Foto anna pelc

Przed Świętami Bożego Narodzenia zakończyła się I edycja Kursu Odżywiania i Odchudzania połączonego z konkursem na najlepszy i najzdrowszy wynik
w odchudzaniu. Ten kurs był częściowo finansowany przez Urząd Miejski.
W jego pierwszej edycji brało udział 14 mieszkanek
Nowego Dworu Mazowieckiego. Spotkań było 12
w ciągu 3 miesięcy. Trwały tyle czasu, ile trzeba na
przekazanie podstawowych informacji na temat zasad
właściwego odżywiania i przede wszystkim na wprowadzenie ich do swojej kuchni.
Wszystkie uczestniczki były bardzo zadowolone,
wdzięczne za wiedzę i praktyczne rady, jakie dostały na naszych zajęciach edukacyjnych. Podkreślały
również, że ważnym elementem było oddziaływanie grupy i trenerów na zajęciach. Element wsparcia
(i przyjaznej rywalizacji) członków grupy i trenerów
pozwalał przetrwać momenty kryzysów, nieodłącznego elementu zmiany nawyków.
„Wiedzę można znaleźć w książkach, ale trzeba chcieć
je przeczytać, potem samemu wprowadzić w życie
i, co najtrudniejsze, przekształcić w nawyk. Próbowałam tego już wiele razy, bez sukcesu. Udział w grupie i współpraca z trenerem odżywiania jest bardzo
silnym wsparciem dla procesu zmian” – tak mówiła
jedna z uczestniczek.
Na ostatnich zajęciach dokonane zostały ostatnie, pełne finałowe pomiary na profesjonalnym skanerze ciała
i poznaliśmy nazwiska 3 uczestniczek, które osiągnęły największy procentowy spadek wagi w stosunku do
wagi wyjściowej. Najlepszy wynik to aż 13,6% spadku wagi w ciągu 12 tygodni. Warto podkreślić, że ten

i wszystkie inne wyniki zostały osiągnięte w zdrowy,
bezpieczny sposób. Największym zaskoczeniem dla
naszych Pań było to, że aby chudnąć trzeba jeść – tyle
tylko, że trzeba wiedzieć kiedy i co mamy jeść.
Wszystkie Panie biorące udział w kursie schudły i jeśli tylko trzymać będą się zasad zdrowego stylu życia,
które wprowadzały w życie w czasie trwania zajęć, te
z nich, które chcą jeszcze
zgubić parę kilo – osiągną
to. A te, które już są zadowolone ze swojej figury,
będą mogły cieszyć się nią
tak długo, jak długo na co
dzień będą wykorzystywać wiedzę i rady z kursu.
Podsumowując zakończyliśmy kurs dużym sukcesem. 14 uczestniczek
schudło łącznie prawie 68
kg. Wszystkie są zwycięzcami w walce z nadwagą.
Wszystkie są teraz ambasadorkami zdrowego stylu
życia.
To wspólne zwycięstwo
świętowałyśmy na ostatnich zajęciach przy sma-

kowitych i zdrowych przekąskach przygotowanych
przez uczestniczki i trenerki. Wręczone zostały
dyplomy i nagrody. Było dużo radości, satysfakcji
i wzruszeń. Kilka Pań wyraziło chęć udziału w kolejnej edycji Kursu, która zaczyna się już w styczniu. Prowadzić ją będzie ten sam zespół trenerów.
Zapraszamy!

Zapraszamy na naszą scenę osoby
uzdolnione, prezentujące
z pasją swoje umiejętności:
muzyczne, aktorskie, kabaretowe,
taneczne i nie tylko ...
Przygotuj prezentację
i zgłoś się do nas.
Prosimy o osobisty kontakt
w każdy poniedziałek
w godz. 14.00-19.00.
Osoby niepełnoletnie
zgłaszają się
w towarzystwie rodziców.
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