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rodzy Mieszkańcy,
trzymacie w rękach kolejne wydanie
„Faktów”. Na 32 stronach zamieściliśmy
prawie wszystkie materiały jakie zostały
przesłane do redakcji. Te, które nie znalazły miejsca
w tym wydaniu zostaną zamieszczone w kwietniowym numerze. Dziękuję jednocześnie za ich nadsyłanie.
A w marcowym wydaniu „Faktów Nowodworskich”
znajdziecie informacje o kilku ważnych dla nas
wszystkich sprawach. W kwietniu w całym kraju zaczyna się Narodowy Spis Powszechny – czemu ma
on służyć, czego dotyczyć oraz inne ważne informacje spisowe znajdziecie w Temacie Numeru na str.
2 i 9.
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W Temacie Numeru także o ogłoszonym 15 marca
konkursie na Pamiątkę z Nowego Dworu. Zapraszam
do udziału w nim, a regulamin i zasady konkursu publikujemy na str. 8.
Polecam też Waszej uwadze Wieści z Rady gdzie
szeroko omówiona została ostatnia sesja Rady Miejskiej. W relacji m.in. wiadomości z budowy lotniska
w Modlinie, informacja o bezpieczeństwie w mieście
i podjętych uchwałach.
Na str. 7 zamieściliśmy artykuł o pozyskanych przez
miasto środkach unijnych na inwestycje w mieście.
To pierwszy tekst podsumowujący dotychczasowe
działania miasta w zakresie pozyskiwania funduszy
zewnętrznych. W kolejnych wydaniach przekażemy
informacje o środkach pozyskanych na tzw. projekty
miękkie.
Cieszy nas niezmiernie, że co miesiąc mamy okazję
pisać o osiągnięciach naszych młodych sportowców.
Przyzwyczaili się już pewnie Państwo do comiesięcznych wiadomości o osiągnięciach tenisisty Kacpra Żuka. W tym numerze relacja z Mistrzostw Polskie w tenisie. Tam Kacper osiągnął swój największy
dotychczas sukces – sięgnął po indywidualne złoto
– materiał na str. 28. Złoto w Pucharze Polski w zapasach zdobył też reprezentant UKS Jedynka Salekh
Masajew. O tym i o innych sportowych wydarzeniach w mieście przeczytacie w dziale Sport.
O innych wydarzeniach miejskich, jak również tych
odbywających się w szkołach i na osiedlach piszemy
w działach Wydarzenia, Edukacja, Nasze miasto.
Zachęcam do lektury.
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Spisujemy się

O

TeksT opr. AnetA PielAch PieRścieniAk

d 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie
całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – pierwszy od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
To najważniejsze badanie statystyczne w kraju, pozwalające zebrać szczegółowe dane nt. naszego społeczeństwa.
Spis Powszechny dostarczy Urzędowi Statystycznemu szczegółowych informacji o naszym kraju, tj.
liczbie ludności, jej rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o sytuacji społecznej i ekonomicznej polskich rodzin, ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych.
WiĘceJ cZYTaJ Na sTr. 9

P

oczątek roku sprzyja z jednej strony podsumowaniom, a z drugiej wyznaczaniu kierunków
działania w nadchodzącym okresie. Nie inaczej jest
w przypadku projektów, które są współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Szczególnie projekty związane z budową lub remontem tzw. obiektów
infrastrukturalnych, potocznie zwane projektami
twardymi, wymagają przeznaczenia większej ilość
czasu na przygotowanie dokumentacji budowlanej,
opracowanie ekspertyz, czy też uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych. Niestety
praktyka wskazuje, iż przygotowanie procesu inwestycyjnego pochłania około 2 do 3 razy więcej czasu
niż sama rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. O ile
budowę można obserwować i widzieć kolejne jej etapy, o tyle proces przygotowania inwestycji niestety
jest dla mieszkańców raczej mało atrakcyjny, a mówiąc wprost nie widać efektów tej pracy.
WiĘceJ cZYTaJ Na sTr. 7

Pamiątka z Nowego
Dworu
TeksT i foTo AnetA PielAch PieRścieniAk

U

rząd Miejski przychylił się do propozycji „Gazety Nowodworskiej” i przyłączył się do konkursu
na pamiątkę z Nowego Dworu Mazowieckiego. Najciekawsze pomysły będą zrealizowane.
WiĘceJ cZYTaJ Na sTr. 8
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Wieści z rady

3

Kilka ważnych spraw…

Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

22 lutego odbyła się V w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Radni omówili kilka ważnych dla miasta spraw.
Były to m.in. postęp prac na lotnisku w Modlinie, informacja o stanie bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie
monitoringu, problemy mieszkaniowe oraz informacja nt. wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

I

nformację dotyczącą lotniska w Modlinie
przedstawił Wiceprezes Spółki Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa – Modlin p. Marcin
Danił.

LOTNISKO RUSZA W 2012
Jak powiedział, na lotnisku rozpoczęła się już
budowa terminalu pasażerskiego. Przewidywany
czas zakończenia prac to jesień tego roku. Większość z nich przebiega bez zakłóceń, opóźnienia
wynikają z warunków pogodowych i dotyczą tylko
pasa startowego i drogi kołowania. Podtrzymał też
wcześniejsze informacje nt. terminu uruchomienia
lotniska, tj. czerwiec 2012. Nie obyło się bez informacji nt. planów zatrudnienia w spółce. Zdaniem
prezesa, to najtrudniejsze zadanie. „Pracownicy
będą musieli przejść specjalne szkolenia, uzyskać
certyfikaty. Praktyki będą odbywać się w Przedsiębiorstwie Porty Lotnicze na lotnisku Chopina
i innych lotniskach w Polsce. Mamy już wstępne
zgody prezesów” – mówił. Dodał też że do końca
tego roku spółka chce zatrudnić 130 osób, a do końca 2013 roku ok. 250. Pytania radnych dotyczyły
m.in. usług okołolotniskowych, stopnia jego nowoczesności i możliwości rozwoju lotniska, rozwiązań
komunikacyjnych, rozmów z liniami lotniczymi
w celu pozyskania przewoźników oraz zabezpieczenia obsługi medycznej w kontekście nowodworskiego szpitala. Jak poinformował wiceprezes, 3/4
powierzchni terminalu zostało zabezpieczone na
niezbędne usługi, tj. restauracje, kawiarnie, saloniki
prasowe, sklepy etc. Terminal pasażerski ma modułowy charakter i nie ma najmniejszego problemu
jego późniejszej rozbudowy. Niestety, w momencie
uruchomienia lotniska nie będzie działała podziem-

na kolej dojazdowa do terminalu. Samorząd Województwa Mazowieckiego ma w tym zakresie opóźnienie, ale władze spółki mają rozwiązanie tego
problemu. Pasażerów od stacji Modlin do lotniska
będą dowoziły specjalne autobusy tzw. SHUTTLE
BUSy. Władze spółki prowadzą też rozmowy z liniami lotniczymi, które są zainteresowane lotami
z Modlina.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
Sporo czasu radni poświęcili na zapoznanie się
z informacją dot. stanu bezpieczeństwa w mieście.
Zakres informacji obejmował działania służb policyjnych, straży pożarnej i straży miejskiej. Działania poszczególnych służb przedstawili: zastępca
Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Przemysław Suchecki, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Hiszpański, Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński,
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdan
Markowski.
POLICJA
Zastępca Komendanta Policji p. Suchecki mówił
o podstawowych zagrożeniach występujących na terenie miasta. Jak powiedział, najwięcej przestępstw
popełnianych jest przeciwko mieniu. Spośród 1043
zdarzeń zarejestrowanych w 2010 roku prawie połowę
stanowiły właśnie te przeciwko mieniu. Przedstawił
także dynamikę wzrostu przestępczości w mieście oraz
skuteczność jej ścigania. Radnych interesowały problemy narkotykowe w mieście, skala zjawiska w zakresie
handlu i spożywania. Jak powiedział z-ca komendanta,
to zjawisko isnieje wszędzie. W ub. roku w tym zakresie zostały wszczęte 43 sprawy. Policja prowadzi też

pogadanki w szkołach, projekcje w celu zapobiegania
nasilaniu się zjawiska. Odpowiadając na pytania dot.
przestępczości zorganizowanej poinformował radnych,
że jak na razie nie ma sygnałów na ten temat. Problem
jest jednak przez funkcjonariuszy monitorowany. Komenda wnioskuje też o zwiększenie liczby etatów bądź
utworzenie specjalistycznego posterunku w związku
z utworzeniem lotniska w Modlinie (wzorem posterunku na lotnisku Chopina).
PAŃSTWOWA i OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA
Liczbę interwencji, szacunkowe kwoty dotyczące
strat i liczbę poszkodowanych w pożarach przedstawił komendant straży p. Andrzej Hiszpański.
Omówił też stałe zagrożenia występujące na terenie miasta, jak też te wynikające z rozwoju obecnych tu zakładów przemysłowych. Mówiąc o najbardziej pilnych potrzebach dla jednostki wskazał
na samochód specjalistyczny. Straż stara się o jego
sfinansowanie z kilku źródeł. Jednym z nich jest
budżet miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Informację nt. działania Ochotniczej Straży Pożarnej
przedstawił jej komendant Bogdan Markowski.
W skrócie omówił poziom wyszkolenia strażaków,
szkolenia w jakich biorą obecnie udział, sprzęt,
którym dysponuje jednostka i udział w akcjach.
Zwrócił też uwagę na problem z ujęciem wody
w rejonie jeziora Łacha na Nowodworzance.
STRAŻ MIEJSKA
O bezpieczeństwo miasta dba także Straż Miejska. Informację nt. działań podjętych w 2010
roku przedstawił komendant Piotr Rogiński. Jak
mówił, w tym okresie strażnicy miejscy prze-
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prowadzili 3714 interwencji, z czego 693 stanowiły kontrole czystości i porządku, 25 osobom
udzielono pomocy, 89 razy zabezpieczano miejsca zdarzeń, 24-krotnie zabezpieczano imprezy
miejskie. Podjęto 101 interwencji w stosunku do
nietrzeźwych, w tym do ośrodka w Janowie odwieziono 65 osób, 8 interwencji z zakresu p-poż.
Do sądu rejonowego skierowano 141 wniosków
o ukaranie, 842 razy udzielono pouczeń za wykroczenia, wylegitymowano 4168 osób, 47 razy
zakładano blokady na koła, 25 razy asystowano
przy kontrolach meldunkowych. Mandatami karnymi ukarano w sumie 615 osób na kwotę 94
210 zł. W wyniku działań za pomocą fotoradaru ukarano 359 osób na kwotę 63 260 zł. Ujęto
17 sprawców przestępstw. Straż Miejska odbyła
też 185 wspólnych służb z Policją. Dużą pomocą w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego jest miejski monitoring.
Z uwagi na uszkodzenie systemu w I kwartale
nie funkcjonował on właściwie. Po naprawie do
końca roku 2010 ujawniono 703 zdarzenia, które
zależnie od właściwości były przekazywane do
właściwych służb. Wielokrotnie dzięki kamerom
udało się ująć sprawców przestępstw i wykroczeń.
Rok 2010 obfitował w zagrożenia powodziowe.
strażnicy miejscy uczestniczyli w szeroko zakrojonych akcjach przeciwpowodziowych na terenie
miasta. Zarówno w akcji informacyjnej, pomocowej, jak i zaopatrzeniowej. Najważniejsze były
jednak patrole na wałach przeciwpowodziowych
oraz kontrole ich stanów, sygnalizowanie uszkodzeń oraz niedopuszczenie osób postronnych.
Bardzo ważna była także bezpośrednia pomoc
osobom zagrożonym, zwłaszcza przy ul. Mieszka
I i w rejonie Oś. Młodych. Zatrudnienie dwóch
osób jako opiekunów do przeprowadzania dzieci
przez jezdnię w drodze do i ze szkoły znacznie
podniosło bezpieczeństwo uczniów Nie zdarzyło się, aby w rejonach tych przejść dla pieszych
albo pod szkołami doszło do jakiegokolwiek zagrożenia. Mówiąc o bezpieczeństwie i porządku
publicznym nie możemy zapominać o ogromnej
roli działań prewencyjnych, aby nie dopuścić do
sytuacji stwarzających zagrożenie oraz działań
niezgodnych z prawem. Prewencja to nie tylko
codzienne patrole umundurowanych strażników, ale także prowadzone zajęcia w szkołach.
Proponowane uczniom programy mają na celu
uświadomienie im zagrożeń i ochronę przed nimi.
W szkołach realizowane są zajęcia dotyczące
m.in. „Odpowiedzialności prawnej nieletnich”,

Wieści z RADY

„Agresji i przemocy rówieśniczej” czy „Bezpiecznego Internetu”. Uczniom rozdawane są materiały szkoleniowe oraz odblaski. Z uwagi na coraz
większą ilość samochodów, zwiększony ruch oraz
coraz wcześniejsze stykanie się dzieci z zagrożeniem z tego tytułu oraz samym uczestnictwem
przez dzieci i młodzież w tymże ruchu drogowym
– zostanie utworzone w mieście „Miasteczko ruchu drogowego”. Ruszy ono pod koniec kwietnia
br. Straż Miejska kontynuuje też nowatorski program „Eko-strażnik”, który ma na celu uczulenie
dzieci i młodzieży na troskę o ochronę środowiska
oraz ochronę zwierząt. Bierze w nim udział ponad
60 dzieci, są już kolejni chętni. Odbywają się też
spotkania z mieszkańcami miasta, m.in. prelekcje
z emerytami na temat obecnie „modnych” prób
oszukania na tzw. „wnuczka”. Tematyka spotkań
obejmuje też inne zagrożenia, które mogą dotknąć osoby starsze. Corocznie straż bierze udział
w akcjach „Bezpieczna droga do szkoły”, „Znicz”
czy „STOP 18”. Radni zwracali uwagę na jeżdżące przez miasto tiry, czy można je namierzyć za
pomocą monitoringu i czy tak się dzieje, wyrazili
uznanie dla akcji profilaktycznych prowadzonych
przez straż miejską, oraz ilości przestępstw czy
zdarzeń wykrywanych dzięki monitoringowi.
ZAGROŻENIE POWODZIOWE
Radni zapoznali się też z informacją dot. bezpieczeństwa powodziowego. Czytamy w niej, że
w okresie ostatnich miesięcy na terenie miasta wystąpiło poważne zagrożenie powodziowe. Od 30
grudnia do 24 stycznia obowiązywał na naszym terenie alarm przeciwpowodziowy. W czasie zagrożenia podejmowano szereg działań, m.in. zamieszczano informacje o sytuacji na stronie internetowej
miasta, przekazywano komunikaty systemem SMS
oraz kolportowano ulotki informacyjne przy pomocy Straży Miejskiej. Monitorowano też stan
wałów przeciwpowodziowych na Narwi i Wiśle,
zabezpieczano budynki jednorodzinne przy ul.
Sukiennej i Mieszka I. Po obniżeniu się poziomu
wody dokonano dwukrotnie oceny stanu wałów
przez patrole Straży Miejskiej, a po stwierdzeniu
uszkodzeń spowodowanych przez bobry dokonano oceny przy udziale kierownika Inspektoratu
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych (WZMiUW). Szkody zostały zabezpieczone workami z piaskiem. Istotny wpływ na
powstawanie zagrożenia mają wieloletnie zaniedbania w zakresie pogłębiania Wisły na odcinku
od Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka.
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To, jak również występujące często wysokie stany
wody, przyczynia do znacznego wypłycenia koryta
rzeki. To zaś sprzyja powstawaniu zatorów lodowych i uniemożliwia pracę lodołamaczy. Odpowiedzialny za ten stan rzeczy Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej jest w pełni świadomy sytuacji, lecz z uwagi na brak środków finansowych
w minionych latach nie realizował niezbędnych
prac konserwacyjnych. Problem był przedstawiony Wojewodzie Mazowieckiemu przez Starostę
Nowodworskiego na posiedzeniach Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
MONITORING
Podczas sesji omówiono także funkcjonowanie
monitoringu miejskiego, także tego zamontowanego w placówkach oświatowych. „Monitoring
jest obsługiwany przez strażników miejskich i policjantów całodobowo. Odgrywa on bardzo dużą
rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo miasta – sporo
spraw jest dzięki kamerom wykrywanych” – mówił komendant SM Piotr Rogiński. Zaznaczył też,
że od mieszkańców i zarządów osiedli wpływa
sporo wniosków dot. zwiększenia ilości kamer.
O funkcjonowaniu systemu w szkołach mówił naczelnik Wydziału Edukacji p. Jerzy Bziuk. W latach 2007–2010 zainstalowano monitoring we
wszystkich placówkach – funkcjonuje 108 kamer
w budynkach i 48 na zewnątrz obiektów. Jak powiedział, w opinii dyrektorów szkół monitoring
znacząco przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, jak też wyeliminował negatywne zachowania. Wnioskują oni o zakup kolejnych kamer,
jak też zainstalowanie systemu w placówkach
przedszkolnych – na zewnątrz budynków. Radni
dyskutowali o możliwościach dłuższego przechowywania nagrań z monitoringu miejskiego, jak też
o ich dogłębniejsze sprawdzanie – odczytywanie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski zwrócił
uwagę na brak informacji nt. efektów pracy monitoringu, np. wykrycia sprawców zniszczenia mienia, rozbojów, kradzieży etc.
ZIMA W MIEŚCIE
Radni zapoznali się także z informacją nt. wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Akcję „Zima
w mieście” prowadziły Nowodworski Ośrodek
Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Z budżetu miasta dofinansowane zostały też
wyjazdowe formy wypoczynku zimowego. Skorzystały z nich UKS REDUTA, UKS LOTNISKO
MODLIN, PUKS MŁODE ORŁY i Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki. Ogółem w okresie ferii zimowych ze zorganizowanych wyjazdowych form
wypoczynku skorzystało 144 uczniów, na ogólną
kwotę dofinansowania 36 000,00 zł. Tegoroczna
akcja „Zima w mieście 2011” prowadzona była
także przez szkoły, na co z budżetu przeznaczono
łącznie 10 tys. zł.
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały
w następujących sprawach:
– zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej”,
– zmian w budżecie miasta na 2011 rok,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Warszawskiej,
ul. Sportowej, ul. Sempołowskiej,
– nabycie przez gminę nieruchomości stanowiącej
własność osoby prawnej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.
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WIEŚCI Z RADY

Rada Miejska
uhonorowała
Jerzego Kuleja
TEkst i Foto Rada Miejska

S

zklane dwukolorowe trofeum wręczył Jerzemu Kulejowi Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski. Wydarzenie
miało miejsce 24 lutego podczas spotkania wielkiego mistrza z uczestnikami Zimowej Akademii
Boksu. Wręczając pamiątkowe trofeum Rada
Miejska uhonorowała Jerzego Kuleja za wspieranie nowodworskiego sportu oraz uświetnianie
swoją osobą organizowanych przez miasto imprez, w tym także Zimowej Akademii Boksu. Na
sali podczas spotkania z wielkim mistrzem można było dostrzec innych radnych – Tadeusz Sempławskiego i Romana Bilińskiego.

Radni w terenie Dzień Kobiet

D

Oprac. Rada Miejska Foto GN, TN

zień Kobiet był okazją do spotkania zarządów osiedli z mieszkańcami. Większość
z nich zorganizowała w tym czasie planowane posiedzenia i w ich trakcie uhonorowała Panie. Na
spotkaniach pojawili się także radni Rady Miejskiej.
Okolicznościowe spotkania odbyły się m.in. na Osiedlu Młodych, Nowodworzance i Osiedlu Pólko.
Na Osiedlu Młodych obecni byli wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski, radne Mirosława Boroń (gospodyni wieczoru z racji pełnienia
funkcji przewodniczącej Zarządu Osiedla), Mirosława Zawartko i Grażyna Brzozowska. Panie bawiły
się przy dźwiękach popularnych przebojów. Szybki
makijaż zapewniała uczestniczkom p. Bożena Rak.
Na Osiedlu Pólko spotkanie zorganizowano tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 5. Zaproszenie przewodniczącej Krystyny Nasiadki przyjęli,
i wspólnie świętowali dzień kobiet, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Roman Biliński i Jerzy
Plackowski.
Pani Nasiadka jak zwykle zadbała o świetny poczęstunek, a mieszkanki Pólka odwdzięczyły się
licznym przybyciem i dobrym humorem. Na Nowodworzance Dzień Kobiet spędził radny i przewodniczący Zarządu Osiedla Ryszard Brzeziński.
Z tej okazji wręczył wszystkim paniom paczuszki
ze słodkościami. Na spotkaniu obecna była też
radna Ewa Sokołowska.

5

Wieści z PoWiaTu

6

Szanowni
Państwo

FaKTy NOWODWORSKIE XXIII/iii 2011

Konferencja – „szukam mamy i taty”

sTarosTa kRzysztoF kAPustA

W

bieżącym numerze „Faktów” zamieszczamy krótkie relacje z dwóch imprez
ukazujących sferę współdziałania powiatu z organizacjami i instytucjami na rzecz rozwoju
młodzieży szkolnej i promocji rodzicielstwa zastępczego. W ramach współpracy z Wojskową Akademią
Techniczną w Warszawie uczniowie szkół średnich
z powiatu nowodworskiego uczestniczyli w finale II
Konkursu Matematycznego „Archimedes”. W dniu
7 marca br. w sali konferencyjnej starostwa odbyła
się konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze
pt. „Szukam mamy i taty”. Dzieci potrzebują domu,
miejsca do spania, jedzenia, ubrania, czasu na zabawę i naukę. Najważniejsze jednak, że potrzebują
miłości, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji oraz
zrozumienia swoich problemów. Rodziny zastępcze
mogą zapewnić dzieciom bezpieczne miejsce i opiekę. Zapraszam do lektury naszej powiatowej strony.

7

marca 2011 r. w siedzibie starostwa odbyła się
konferencja pt. „Szukam mamy i taty” rozpoczynająca kampanię na rzecz rozwoju rodzinnej opieki
zastępczej w powiecie nowodworskim. Głównym
organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, przy współpracy Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego
Powiatu Nowodworskiego Gniazdo oraz młodzieży
z Nowodworskiego Wehikułu Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe.
Konferencja została objęta honorowym patronatem
poseł Jadwigi Zakrzewskiej, Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka oraz Starosty Powiatu Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.
Spotkanie było okazją do zwiększenia świadomości
instytucji, władz lokalnych i społeczeństwa w kwestii
opieki zastępczej.

Konkurs matematyczny „Archimedes” w WAT

3

TeksT z. RAcki foTo M. skRzyPkoWski,

marca 2011 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się II Finał Konkursu
Matematycznego „Archimedes”. Był on adresowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem konkursu jest popularyzacja oraz rozwój
zainteresowań matematycznych uczniów szkół średnich, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów na uczelni technicznej, jaką jest WAT. W konkursie finałowym brało udział ponad 100 uczestników
z 66 szkół z terenu 11 województw. Zwyciężył uczeń

I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim – Tomasz Soszka.
Powiat nowodworski reprezentowali: Marta Gisleberg z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku,
Przemysław Furman, Piotr Modzelewski i Wojciech
Kaczmarski z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Nagrodę specjalną dla najlepszego finalisty z powiatu nowodworskiego Wojciecha Kaczmarskiego ufundował i wręczył Starosta Nowodworski Krzysztof
Kapusta.

Poprawa sytuacji dzieci i młodzieży objętych pieczą
zastępczą, a także zwiększenie efektywności pracy
z rodzinami zastępczymi wymaga współpracy instytucji, służb i osób działających na rzecz dziecka, wielowymiarowego działania na różne aspekty funkcjonowania rodziny, dlatego też na konferencji spotkali się
przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, pomocy społecznej, służb mundurowych, kościoła,
sądów, szkół oraz rodzin zastępczych.
Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć reportaż
Magazynu Expresu Reporterów pt. „Chcę do domu”
autorstwa Bożeny Klimus i Jana Zuba, który przedstawiał sytuację dzieci wychowujących się w domu
dziecka i ich wielką tęsknotę za bezpiecznym, prawdziwym domem, którego nie mają.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiło korzyści płynące z rozwoju opieki rodzinnej oraz
jej społeczną i ekonomiczną przewagę nad formami
instytucjonalnymi. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego Gniazdo oraz
młodzież z Nowodworskiego Wehikułu Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe przedstawili w formie prezentacji zarys swojej działalności.
Plan konferencji obejmował m.in. część panelową
prowadzoną przez Joannę Luberadzką-Gruca – prezesa Fundacji Przyjaciółka, w której wzięli udział:
Jadwiga Zakrzewska – poseł na sejm RP, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Lidia Ułanowska
– z-ca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, Jarosław Banasiak – przedstawiciel Fundacji Robinson Crusoe oraz przedstawiciele rodzin
zastępczych niespokrewnionych.
Konferencja była okazją do nawiązania i pogłębienia
współpracy lokalnych służb Powiatu Nowodworskiego w działaniach na rzecz dzieci objętych opieką zastępczą.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
na zakończenie zaapelowała do uczestników o pomoc
i uczestnictwo w kampanii promocyjnej mającej na
celu pozyskanie nowych rodzin zastępczych.
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Jak to z projektami

bywało

W

Tekst i Foto Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM

śród projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie przez Miasto chyba najbardziej widoczny jest projekt
związany z rewitalizacją położonego
w centrum Miasta Parku im. Józefa Wybickiego.
Mieszkańcy już mogą się cieszyć wyremontowanymi ciągami pieszymi, pierwszymi nasadzeniami
zieleni oraz poprawą stanu tzw. małej architektury.
Jak widać szczególnie dużym zainteresowaniem ze
strony najmłodszych mieszkańców naszego miasta
cieszą się dwa place zabaw, dostosowane stopniem
trudności i jakością przyjętych rozwiązań do wieku potencjalnych użytkowników. W chwili obecnej
trwają jeszcze konsultacje z generalnym wykonawcą zadania oraz biurem projektowym, dotyczące
możliwości rozbudowania placu zabaw o kolejne
elementy i uatrakcyjnienia go, z punktu widzenia
najmłodszych odbiorców. W tzw. historycznej części
parku, usytuowanej pomiędzy ulicami Warszawską
i Al. Lotników, pozostały do wykonania jeszcze prace związane z dosadzeniem pozostałej części roślin,
wykonaniem miejsc parkingowych i chodników oraz
wysiewem mieszanek nasion traw w miejscach docelowo przeznaczonych na trawniki. Zakończenie
tych robót przewidujemy na połowę kwietnia, o ile
pozwolą na to warunki atmosferyczne. W tzw. nowoczesnej części parku trwają prace związane z wykonaniem sceny i amfiteatralnej widowni. To dość
skomplikowane roboty budowlane, które są zarówno
czasochłonne, jak i kapitałochłonne. Oprócz fontanny posiadającej iluminację, w części tej znajdzie się
także ścieżka dydaktyczna z prezentacją roślin mało
znanych w Polsce, a zupełnie dobrze radzących sobie
w naszym klimacie.
Otrzymaliśmy już zwrot części poniesionych przez
nas wydatków – blisko 3 mln złotych. Musimy pamiętać, rewitalizacja Parku to nie tylko jego przebudowa
i nadanie mu nowych funkcji, to także próba budowy
tzw. społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego,
którego rozwój oparty jest na wykorzystaniu wiedzy
i umiejętności poszukiwania informacji. Służyć ma
temu udostępnienie mieszkańcom możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu na obszarze
Parku w formie tzw. hotspotu oraz umiejscowienie
w nim dwóch infokiosków. Jest to tak naprawdę pierwszy i pilotażowy etap większego projektu, którego
celem będzie objęcie całego miasta siecią bezprzewodowego Internetu wraz z wykorzystaniem pozostałych,
najnowszych rozwiązań w dziedzinie technologii informatycznych. Niestety, kończąca się zima i topniejący
śnieg ujawnił także smutną prawdę o dotychczasowych
funkcjach parku. Część roślin została uszkodzona
przede wszystkim przez naszych czworonożnych pupili. Z uwagi na charakter parku, jego reprezentacyjne
funkcje oraz chęć stworzenia z niego wizytówki naszego miasta zwracamy się z gorącym apelem do naszych
mieszkańców, aby psy wyprowadzane były na smyczy,
a właściciele sprzątali po swoich pupilach.

Planujemy także do końca pierwszego kwartału br.
rozliczyć, czyli uzyskać zwrot poniesionych wydatków związanych z budową ulicy Jana Pawła II i tzw.
dróg towarzyszących. Jest to projekt złożony przez nas
z końcem 2008 roku. Zgodnie z podpisaną w listopadzie ubiegłego roku umową, zwrot powinien objąć
blisko 85% kosztów tej inwestycji, co przełoży się na
przekazanie do budżetu miasta blisko 2 mln 700 tysięcy
złotych.
Trwają także prace nad projektem związanym z połączeniem ulic Granicznej i Przemysłowej w tzw.
dzielnicy przemysłowej. Z uwagi na specyfikę tego
projektu oraz możliwość sfinansowania ze środków
UE także prac projektowych i studialnych, złożyliśmy
projekt na przygotowanie dokumentacji budowlanej
oraz załączników niezbędnych w procesie ubiegania
się o dofinansowanie na rzeczową realizację zadania, czyli mówiąc najprościej na budowę dróg. Całą
dokumentację wraz z załącznikami przygotujemy
do końca pierwszego półrocza br. Spodziewamy się,
iż po wakacjach będzie powtórny nabór na działanie
związane z przygotowaniem terenów pod działalność
inwestycyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM)
i wtedy przygotowana dokumentacja posłuży nam
jako załącznik do kolejnego wniosku aplikacyjnego.
Z przygotowanego kosztorysu wynika, iż budowa
tych ulic w zaprojektowanej formie pociągnie za sobą
wydatek ok. 6 mln złotych.
Niestety powoli kończą się środki finansowe UE w ramach największego ich źródła na Mazowszu – czyli
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego. W roku ubiegłym złożyliśmy wnioski
dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej oraz zakupu wraz z montażem kolektorów
słonecznych dla mieszkańców miasta. Są to dość duże
i trudne projekty z uwagi chociażby na skalę inwestycji czy też ilość osób zaangażowanych w ich realizację. Kolektory słoneczne dla mieszkańców to projekt
opiewający na 3 mln złotych, w którym chęć uczestnictwa wyraziło ponad 180 gospodarstw domowych.
Termomodernizacja to projekt o wartości przekraczającej 9 mln, dotyczący 9 budynków, w którym oprócz
wykonania docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacji systemu
ogrzewania obiektów, pokuszono się także o wprowadzenie w dwóch placówkach wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ich ogrzewania. Pamiętajmy, iż
projektem tym objęto wszystkie przedszkola i szkoły
w Mieście, halę NOSiR-u oraz budynek urzędu miejskiego. Na początku marca otrzymaliśmy informację, iż
oba projekty przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny,
czyli tzw. ocenę formalną.
Co do planów na pierwsze półrocze br. to dotyczą one
realizacji rozpoczętych już projektów oraz złożenia
dwóch wniosków, odpowiednio do Działania 4.2 oraz
2.1 RPO WM. Pierwszy z projektów, którego złożenie
rozważamy w kwietniu, dotyczy likwidacji tzw. dzikich
wysypisk w mieście. Drugi to przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, związane z budową sieci
radiowego przesyłu danych i udostępnienia jej mieszkańcom. W przypadku tego projektu prace przygotowawcze są już dość zaawansowane, a termin złożenia
wniosku powinien zostać ustalony na koniec czerwca br.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013
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Pamiątka

z Nowego
Dworu

K

Tekst i Foto Aneta Pielach Pierścieniak

onkurs trwa od 15 marca do 30 kwietnia
br. Jego celem jest stworzenie pamiątki
jednoznacznie kojarzącej się z naszym
miastem. Ważne, aby zaproponowane
gadżety były możliwe do zrealizowania – są plany,
aby najciekawsze właśnie w tym celu wykorzystać.
Potem będą one dostępne dla turystów i mieszkańców w punktach usługowych na terenie Nowego
Dworu i Twierdzy Modlin.
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i uczniowie nowodworskich szkół. Prace mogą
być wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Każdy
uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Należy je przesłać pocztą lub złożyć osobiście
w siedzibie „Gazety Nowodworskiej” przy ul.
Warszawskiej 10 lok. 2.
Do złożonej pracy trzeba koniecznie dołączyć
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych. Na autorów
najciekawszych projektów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.
Bliższe informacje dostępne są pod nr tel.:
022 775 44 12. Szczegółowy regulamin zamieszczamy obok.

Temat numeru
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REGULAMIN KONKURSU
PT. : „PAMIĄTKA Z NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Konkurs jest organizowany od 15 marca 2011 r.
do 30 kwietnia 2011 r.
1.2. Organizatorem konkursu jest „Gazeta Nowodworska” i Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
1.3. Celem konkursu jest stworzenie pamiątki
promocyjnej jednoznacznie kojarzonej z Nowym Dworem Mazowieckim, a w szczególności
z Twierdzą Modlin, służącej promocji miasta oraz
stanowiącej atrakcyjną pamiątkę dla turystów.
II. ZASADY KONKURSU
2.1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Przyjmujemy zarówno prace indywidualne,
jak i zbiorowe.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie
dobrowolny.
2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przekazanie pomysłu na pamiątkę z naszego miasta
wraz ze szczegółowym jej opisem lub wstępnym
projektem.
2.5. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć
oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych
osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych
osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na
publikowanie i prezentowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy, m.in. w mediach. Organizator
konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe
będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań
związanych z organizacją konkursu.
2.6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
2.7. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi wcześniej nienagradzanymi w innych konkursach.
2.8. Uczestnicy konkursu przejmują od Organizatora
pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym
naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
2.9. Szczegółowe informacje na temat konkursu
można uzyskać pod numerem telefonu:
22 775 44 12.
III. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
3.1. Przedmiotem konkursu mogą być pomysły na
pamiątkę z naszego miasta wraz ze
szczegółowym jej opisem lub wstępnym
projektem.
3.2. Każda praca musi być dostarczona w kopercie
zawierającej nazwę pamiątki oraz imię i nazwisko
autora/autorów, adres i numer tel.
3.3. Prace należy przesłać pocztą na adres:
„Gazeta Nowodworska”

ul. Warszawska 10 lok. 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
lub dostarczyć osobiście na powyżej wskazany
adres.
3.4. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem,
nadesłane po terminie nie będą brały udziału
w konkursie.
3.5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.
3.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
usunięcia z konkursu prac, które zawierają elementy niecenzuralne, obraźliwe lub godzące w zasady
dobrego smaku.
IV. TERMINARZ KONKURSU
4.1. Termin nadsyłania prac na adres wskazany
w punkcie 3.3. mija dnia 30 kwietnia 2011 r.
Liczy się data stempla pocztowego.
4.2. Organizator powołuje Komisję Konkursową,
w składzie:
– przedstawiciel „Gazety Nowodworskiej”,
– 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego i/lub władz
samorządowych miasta.
4.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, która oceni nadesłane
i dostarczone prace według własnego uznania,
uwzględniając oryginalność, walory artystyczne,
pomysłowość, estetykę wykonania, cechy
tożsamości z miastem.
Decyzje Komisji będą ostateczne.
4.4. Komisja oceni zgłoszone prace
do dnia 17 maja 2011 roku.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w
razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
5.1. W konkursie zostaną przyznane laureatom nagrody rzeczowe:
5.1.1. I nagroda
5.1.2. II nagroda
5.1.3. III nagroda
5.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej Organizatora pod
adresem: www.nowydwormaz.pl, w „Gazecie
Nowodworskiej” oraz Faktach Nowodworskich.
5.3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach
konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia
nagród.
5.4. Prace konkursowe nie będą zwrócone ich
autrom, staną się własnością Organizatora bez
konieczności przenoszenia praw autorskich.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
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Spisujemy się
S

Tekst opr. Aneta Pielach-Pierścieniak

zczególnie istotne będą dane dotyczące zmian
zachodzących w procesach demograficznych,
m.in. te związane z migracją ludności po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zbierane będą też dane dotyczące stanu i charakterystyki
demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej osób, dojazdów do pracy, źródeł utrzymania,
niepełnosprawności w rodzinach, obywatelstwa, migracji wewnętrznej, migracji zagranicznej, narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
wyznania, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31
marca 2011 na godz. 24.00. Tegoroczny spis obejmie
wszystkie osoby stale i czasowo zamieszkałe w danym
miejscu, jak również osoby niemające miejsca zamieszkania.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich respondentów do udzielania ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Tylko niektóre zakresy tematyczne dopuszczają dobrowolność udzielania odpowiedzi. Nie musimy mianowicie odpowiadać na pytania dotyczące pozostawania w związku
nieformalnym, przynależności wyznaniowej, liczby
żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych
czy niepełnosprawności. Do udzielenia odpowiedzi
o osobach małoletnich zobowiązane są wyłącznie
osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi mieszkające.
Jak można się spisać
W tegorocznym spisie dane zbierane będą wyłącznie
za pomocą formularza elektronicznego w dwóch wersjach, pełnej i niepełnej. Istnieje również możliwość dokonania samospisu poprzez Internet. Możemy to zrobić
w terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. Osoby,
które wyrażą taką chęć, otrzymają login i hasło, które
umożliwią wypełnienie formularza elektronicznego.
Formularz i szczegółowe instrukcje jego wypełnienia będzie można znaleźć na stronach internetowych
Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
lub www.spis.gov.pl. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza, dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie będzie
można logować się wielokrotnie – dane za każdym
razem będą zapamiętywane. Przewidziana jest również możliwość pracy na formularzu w wersji off-line, gdzie respondent będzie pracował poza systemem
informatycznym statystyki publicznej na pustym formularzu i sam wprowadza wszystkie dane (formularz
ten będzie można pobrać ze strony internetowej GUS
lub w najbliższym biurze spisowym). Następnie wypełniony i zapisany na wybranym nośniku formularz,
trzeba będzie przekazać do gminnego biura spisowego
(Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, wt.pt. w godz. 8:00–16:00, pon. 9:00–17:00, pok. 106).
Tajemnica statystyczna i bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej
ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną. Wszyst-

kie osoby pracujące na rzecz NSP 2011 zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej,
a jej złamanie pociąga za sobą sankcje karne. Dane
przekazane przez respondentów są automatycznie
szyfrowane i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną. Przetwarzaniem danych zajmują się tylko
i wyłącznie upoważnione osoby. Dane wynikowe
zostaną opublikowane w formie uniemożliwiającej
jakąkolwiek identyfikację danych jednostkowych, tj.
osób, gospodarstw domowych i adresów.
Rachmistrzowie i ankieterzy
Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. będą prowadzone wywiady telefoniczne. Ankieterzy – pracownicy urzędu statystycznego, dzwoniąc do respondentów, będą zobowiązani podać swoje dane
identyfikacyjne.
W tym samym terminie będą prowadzone przez
rachmistrzów spisowych wywiady w terenie. Każdy
rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego,
pieczątką imienną i podpisem dyrektora Urzędu Statystycznego. Rachmistrzowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Podczas wywiadu informacje przekazywane będą od
razu wprowadzane do przenośnego urządzenia elektronicznego. Tożsamość ankieterów i rachmistrzów
będzie można sprawdzić poprzez kontakt z infolinią
(jak niżej) lub Gminnym Biurem Spisowym: 22 77522-22 wew. 375.
Od 1 kwietnia br. będzie dostępna infolinia
NSP 2011: 800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i 22 44 44 777 –

numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
NSP 2011 zakończy się w dniu 30 czerwca 2011 r.
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie zrealizowany w drodze wywiadu
telefonicznego spis kontrolny mający na celu sprawdzenie kompletności przeprowadzonego spisu, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze
stanem faktycznym. Spis kontrolny obejmie osoby
zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego
badania i również zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.
Ważne terminy
• 1.03–17.03.2011 r. – obchód przedspisowy,
• 1 .04.2011 r. – rozpoczęcie NSP 2011, uruchomienie samospisu jako metody zbierania danych,
• 8 .04.2011 r. – rozpoczęcie pracy rachmistrzów
w terenie (wywiad z respondentem), rozpoczęcie
pracy ankieterów statystycznych (wywiad telefoniczny),
• 15–16.04.2011 r. – spis osób bezdomnych,
• 16.06.2011 r. – zakończenie samospisu,
• 3 0.06.2011 r. – zakończenie pracy rachmistrzów,
zakończenie pracy ankieterów statystycznych, zakończenie NSP 2011 r.,
• 1–11.07.2011 r. – spis kontrolny.
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących np. historii spisów powszechnych
w Polsce, filatelistyki związanej z przeprowadzeniem
spisów powszechnych. Na stronie znajduje się również zakładka „multimedia” ze spotami i nagraniami
informacyjnymi dotyczącymi NSP 2011.
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Spotkanie autorskie
Alfreda Kabaty

„Pamięć o Katyniu w Nowym
Dworze Mazowieckim”
Tekst Jolanta Liszkiewicz Foto Marcin Łada

24 lutego 2011 roku w Klubie Garnizonowym w Modlinie Twierdzy swoją
książkę zatytułowaną „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim.
Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i
Charkowie” prezentował Alfred Kabata.

S

potkanie zorganizował Grzegorz Sokołowski
– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin. Witając autora i gości podkreślił, iż płk rez.
Alfred Kabata jest historykiem, który zajmuje się
okresem międzywojennym, a szczególnie dziejami
Batalionu Elektrotechnicznego. Dodał, że Pan Alfred Kabata jest także autorem zeszytu historycznego zatytułowanego „Batalion Elektrotechniczny”
i kilkudziesięciu różnych artykułów, które ukazały
się wcześniej. Wydawcą najnowszej książki jest
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przedstawiając prezentację multimedialną Pan Alfred Kabata opowiadał o genezie powstania książki
i zawartej w niej treści, którą poprzedza przedmowa
burmistrza Jacka Kowalskiego i bardzo pochlebna
recenzja pracownika naukowego Akademii Obrony
Narodowej płk dr. Jeremiasza Ślipca. Wyjaśnił, że
książka jest efektem jego zainteresowań Batalionem Elektrotechnicznym, które sięgają 1992 roku.
Wtedy to do 1 batalionu remontowo-budowlanego
w Nowym Dworze Mazowieckim przyjechał pan
Alfons Łaski z Poznania – były podchorąży Batalionu Elektrotechnicznego, który zwrócił się do
ówczesnego dowództwa, aby upamiętnić żołnierzy
tego Batalionu poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tablicę w koszarach odsłonięto jeszcze tego
samego roku, a po dwóch latach kolejną tablicę z 25
nazwiskami oficerów zamordowanych w Katyniu
i Charkowie, którą odsłonięto w kościele parafial-

nym w Nowym Dworze Mazowieckim. Autor omówił też kryteria, jakie przyjął przy opracowywaniu
39 biogramów oficerów zamordowanych w Katyniu
i Charkowie, przedstawił ich sylwetki i fotografie.
W książce znajdują się także relacje i wspomnienia
wdowy i dwóch córek po zamordowanych oficerach. Po rozformowaniu 1 batalionu remontowo-budowlanego kontynuację tradycji Batalionu Elektrotechnicznego przejął SKWS „Nasza Gmina – Nasz
Powiat”, a później Okręg Mazowiecki Związku
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego płk rez. Alfred Kabata jest prezesem. Organizowane co roku, wspólnie z władzami
miasta Uroczystości Katyńskie wpisały się na stałe
w harmonogram uroczystości patriotyczno-religijnych miasta, które gromadzą licznie rodziny zamordowanych oficerów, stowarzyszenia katyńskie, społeczność Nowego Dworu Mazowieckiego i powiatu
nowodworskiego.
Po zakończeniu prezentacji autor otrzymał wiele
gratulacji od uczestników spotkania. Wśród wypowiedzi dało się słyszeć słowa, że była to piękna lekcja historii, a podobne spotkania powinny odbywać
się w nowodworskich szkołach. W mojej ocenie publikacja wnosi nowe treści do historii naszego powiatu, wzbogaca ją i jest warta prezentacji lokalnej
społeczności, szczególnie naszej młodzieży.
Na zakończenie spotkania autor przekazał kilku
uczestnikom swoje książki wraz z dedykacją.
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Śpiew i zdrowie

na Dzień Kobiet
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto GN

11

Z okazji Dnia Kobiet władze miasta zorganizowały
dla mieszkanek Nowego Dworu koncert
pt. Melodie Świata. Impreza była też okazją do
promocji zdrowia – Amazonki zorganizowały akcję
informującą o ważnych dla zdrowia badaniach.

P

rzy dźwiękach znanych na całym świecie
melodii bawiły się nie tylko adresatki tego
wydarzenia. Gwiazd opery przyszli posłuchać także panowie. Na scenie urządzonej
w hali NOSiR wystąpili soliści Opery Narodowej,
m.in. Aleksandra Orłowska, Bogusław Morka i Romuald Tesarowicz. W repertuarze tego wieczoru
znalazły się takie melodie, jak: „Besame Mucho”,
C. Velasquez’a, „Gdybym był bogaczem” oraz „To
świt to zmrok” J. Bocka z opery „Skrzypek na dachu”, wiązanki melodii włoskich w tym „Volare”
i „Ciao ciao bambina” D. Modugno, „Przetańczyć
całą noc” z „My Fair Lady” F. Loewego, „Usta
milczą dusza śpiewa” z „Wesołej wdówki”. Dla
Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek impreza była okazją do promocji zdrowia. Członkinie
stowarzyszenia rozdawały przed koncertem ulotki
zachęcające do badań cytologicznych i mammograficznych. Apelowały do pań o systematyczne badanie się i regularne korzystanie z pomocy lekarskiej.

Odznaczenia za długoletnie pożycie

4

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

marca w Urzędzie Miejskim w Nowym
Dworze Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie.
Za 50 wspólnie spędzonych lat odznaczenia nadane przez Prezydenta RP otrzymały dwie pary: Państwo Alicja i Piotr Sosińscy oraz Janina i Jan Świta.
Odznaczenia oraz pamiątkowe dyplomy wręczył
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. „Te wspólne
50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie”
– powiedział podczas uroczystości Burmistrz. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były
gratulacje, kwiaty, życzenia, wspólne pozowanie do
zdjęć oraz tradycyjna lampka szampana.

Wydarzenia
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Scena ZAUŁEK Sławomir Zygmunt, Wojtek Gęsicki

S

TeksT i foTo nok

18 lutego br. na nowodworskiej scenie zaułek gościem Wojtka Gęsickiego był sławomir zygmunt.

ławomir Zygmunt to warszawski bard, kompozytor i dziennikarz. Podczas koncertu artysta wraz ze swoją twórczością literacko-muzyczną przeniósł publiczność w czasie do okresu,
kiedy to marzenia, liryczne przeżycia, miłość, były
ważniejsze od uganiania się za mamoną i wykonywania wszelkich innych nieuniknionych czynności
związanych z tzw. prozą życia codziennego. Zupełną przeciwwagą dla melancholijnego, zadumanego,
jakby samotnego wśród wielu, Sławomira był gospodarz wieczoru Wojtek Gęsicki. Podczas swojego
koncertu spełnił oczekiwania nowodworzan i za-

prezentował sporą część ze swojego bogatego artystycznego dorobku. Opowiadając o sprawach bardzo ważkich czynił to w sposób niezwykle otwarty,
przyjazny – trochę opowiadał, trochę wyśmiewał,
zmuszał do myślenia, ale także znakomicie bawił.
Znany jest przecież jako mistrz budowania dobrego klimatu podczas koncertów, a to powoduje,
że jest artystą bardzo lubianym i wyczekiwanym
przez sympatyków piosenki mądrej.
Czas spędzony ze Sceną ZAUŁEK jest zawsze
bardzo interesujący, zróżnicowany w formie
i emocjach.

„Naszemu Miastu” W
nowodworscy poeci

sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury liczne grono gości było świadkami miłej uroczystości i silnych wrażeń.

TeksT i foTo nok

Recital Jerzego Połomskiego
TeksT i foTo nok

W piątkowy wieczór 25 lutego 2011 roku w nowodworskim ośrodku kultury gościł nestor polskiej
estrady, jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku jerzy Połomski.

R

ecital przybrał formę dialogu, rozmowy
artysty z publicznością. Wspomnienia z lat
młodości, wspólne przeżycia związane z realiami minionego systemu, wreszcie piosenki, które
towarzyszyły większości obecnych na sali przez
całe życie. Podczas wieczoru usłyszeliśmy m.in.:
„Bo z dziewczynami”, „Daj”, „Cała sala śpiewa
z nami”, „Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Moja miła, moja cicha”, „Błękitna chusteczka”, „Wszystko dla Pań”, „Ta ostatnia niedziela”, „Czy ty wiesz moja mała”. Będący
w znakomitej formie artysta uwiódł nowodworską
publiczność niezmiennie wspaniałym głosem, bezpośredniością i poczuciem humoru. Za przepiękny,
sentymentalny wieczór nowodworzanie podziękowali Panu Jerzemu wspaniałą owacją na stojąco. Po

koncercie artysta bardzo chętnie rozdawał autografy i nie stronił od rozmów ze swoimi wielbicielami.
Zapraszamy na kolejne imprezy w NOK-u.

Okazją do spotkania była prezentacja tomiku wierszy pt.: „Naszemu Miastu”, który Nowodworski
Ośrodek Kultury właśnie wydał. Na treść tomiku
składają się wiersze napisane i specjalnie do niego
wybrane przez nowodworskich twórców: ś.p. Józefa Chorądzikiewicza, Barbarę Malewską, Danutę
Stach, Teresę Nowak-Chęcińską, Ryszarda Gumińskiego i Tomasza Witkowskiego. Wszyscy oni od
dwóch lat tworzą przy Nowodworskim Ośrodku
Kultury grupę literacką WENA, a wydany tomik
poezji stanowi pokłosie ich dotychczasowej działalności artystycznej. Treść tomiku zaprezentowana
została zebranym w formie spektaklu, który przygotowali i zaprezentowali aktorzy Anna i Maciej
Dużyńscy. Widownia z zapartym tchem słuchała
dialogu dwojga ludzi, którzy przy kawiarnianym
stoliku opowiadają sobie o ostatnio przeczytanej
poezji, a przy okazji o pięknym miejscu, w jakim się
akurat znaleźli. Myślę, że sami autorzy z wielkim
zdumieniem, a potem dumą, wsłuchiwali się w tekst
płynący ze sceny, nie wierząc, że są jego autorami.
Co znaczy mistrzowska interpretacja i dobry pomysł. Potem były też same przyjemności: kwiaty,
autografy, gratulacje, rozmowy.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym poetom i życzymy im nieustającej weny twórczej.

edukacja
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Zauważ mnie −
jesteśmy wśród was
Tekst Teresa Łapińska – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych UM Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

25 lutego 2011 roku o godzinie 15.30 przybyły pieszo do Nowego Dworu
Mazowieckiego osoby inicjujące obchody tegorocznego Światowego
Dnia Chorych na Padaczkę, reprezentujące Polskie Stowarzyszenie Ludzi
Cierpiących na Padaczkę Oddział w Sławnie.

W

spotkaniu udział wzięło ok. 60 uczestników. Ich marsz, który rozpoczął się
w Sławnie, a zakończył 26 lutego br.
w Warszawie miał na celu zwrócenie
uwagi ludzi zdrowych, chorych, każdego, na to, że
osoby dotknięte epilepsją żyją wśród nas i potrzebują
pomocy. Wsparcie, o które zwracają się zaangażowani
wolontariusze dotyczy zrozumienia i aktywnej pomocy w chwili napadu padaczkowego. We wcześniej
wspomnianym, lutowym dniu, Zastępca Burmistrza
Miasta Janusz Mikuszewski powitał przed budynkiem
Urzędu Miejskiego przy ulicy Zakroczymskiej 30,
zmarzniętych i przemęczonych, ale zarazem radośnie
uśmiechniętych zwolenników chodzenia z kijkami.
Życzył im dużo zdrowia i sojuszników wśród społeczeństwa. Wyraził swój podziw dla tak konsekwentnego, trudnego działania, które już przynosi efekty
i życzył jeszcze większych.
Powitaniu towarzyszyli zebrani licznie na ulicy
mieszkańcy – nowodworzanie, mali i duzi, sprawni
i na wózkach. Gromko klaskali na powitanie Organizatorom Nordic Walking 2011. Dzieci, młodzież
i dorośli z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim obdarowali Panią Jadwigę Grochowalską
– Bohaterkę Akcji „Zauważ mnie” wraz z osobami
towarzyszącymi uśmiechem i zainteresowaniem.
Pani Jadwiga choć zmęczona i zmarznięta była
uśmiechnięta z powodu tak dużego zainteresowania
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki problemami ludzi
często spychanych na bok. Opowiedziała o swoim
życiu, które przepełnia walka z obojętnością, wrogością, niezrozumieniem ludzi dotkniętych wstydliwą chorobą – padaczką. Powiedziała, że na swojej
drodze spotyka i innych, którzy są oddani idei przełamywania barier związanych z tą chorobą, optymistycznie zaakcentowała, że Nowy Dwór Mazowiecki
takich ludzi posiada. Podziękowała, że może mówić,
już od piętnastu lat, o potrzebach chorych na padaczkę, pokazując w jaki sposób radzi sobie sama jako
również osoba chora i jak mogą pomagać osoby wokół ratując życie innym. „Często sama akceptacja
społeczna jest już milowym krokiem naprzód, a jak
dołączy do tego zrozumienie i umiejętność pomocy
w czasie napadu padaczkowego, to wszystko czego
oczekujemy” – powiedziała Prezes Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Myślę sobie, że my wszyscy: chorzy i zdrowi powinniśmy być wdzięczni i dumni mając tak
oddaną rzeczniczkę chorych na padaczkę.
Po wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta Janusza
Mikuszewskiego, wręczeniu drobnych upominków
wędrowcom, po wypowiedzi Pani Jadwigi Grochowalskiej wszyscy zebrani, za piechurami z kijkami,

ruszyli w stronę miejsca pobytu – odpoczynku Wolontariuszy tj. do Hotelu BARTNIK. Tam czekał
już w drzwiach Pan Henryk Roszczyk – sponsor
uczestników Akcji „Zauważ mnie”, za co składamy
serdeczne podziękowania. Nowy Dwór Mazowiecki,
w ocenie Organizatorów w/w Akcji dzięki zaangażowaniu Wydziałów: Spraw Społecznych, Promocji
i Komunikacji Społecznej, współpracy z Zespołem
Szkół w Modlinie Twierdzy (nagłośnienie) był jednym z miast najlepiej przygotowanym do społecznej
inicjatywy na drodze Sławno–Warszawa.
Szczegółowe informacje z finału Akcji „Zauważ
mnie 2011” relacjonowano w Teleexspresie, Panoramie (26 lutego br.) i głównym wydaniu Wiadomości
(28 lutego br.). Dużo informacji poglądowych znaleźć można również na YouTube „Chodzę z kijkami”, do zapoznania się z którymi zachęcamy.
Popieramy ideę, która przyświeca społecznej Akcji
„Zauważ mnie” nie tylko wtedy, gdy jest nagłaśniana, ale przez cały rok, bo osoby, których problem
dotyczy żyją przez 366 dni w roku i potrzebują nas.
A my stajemy się przez to bardziej ludźmi.
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Zakochana „Dwójka”, czyli
miłość bez granic

W

Dzień Walentego w Zespole Szkół
nr 2 „Referat do Spraw Uczuć” (Kasia,
Tomek) przeprowadził badanie miłości
w różnych czasach. Nad całością tego niecodziennego eksperymentu czuwały panie: R. Jastrzębska
i M. Możdżyńska. „Referat ds. Uczuć” postanowił
zbadać problem miłości w Nowym Dworze wieku XX i XXI. W ten oto sposób przypomnieliśmy
sobie, że nasze miasto zamieszkiwali nie tylko
Polacy, ale i Rosjanie, Niemcy, Żydzi. Badacze
miłosnych relacji dysponowali bogatym materiałem naukowym sporządzonym przez znawców
tematu miłości: Tuwima, Koftę, Kerna, Młynarskiego, Osiecką. Uzupełnieniem były informacje
określające topografię miasta i stroje z epoki. Tak
więc w kilku scenkach obyczajowych zobaczyliśmy nieszczęśliwie zakochanych, porzuconych,
zdradzanych, wyrachowanych w miłości – całą
gamę ludzkich zachowań, niezależnie od czasów
i narodowości. Rok 1907. Żona wyrzuca męża hulakę (Marta, Michał), hazardzista traci ukochaną
(Piotrek), a młoda para pobiera się z wyrachowania (Ewa, Paweł)! Rok 1937. Sąsiedzkie plotki
ujawniają, że żona zdradza męża, nieszczęśliwie
zakochani popełniają z miłości samobójstwo,
a miejscowa elegantka nie wie, z kim się spotyka-

Tekst i Foto ZS 2

ła (Dominik, Agnieszka, Marlena). Na dodatek na
skutek wadliwego działania centrali telefonicznej
zakochani nie mogą dogadać się przez telefon (Paweł). Rok 1967. Kobieta na stanowisku zbyt wiele zainwestowała w niewdzięcznego ukochanego
(Dorota), „Bil” ze znanej piosenki jest jak zwykle
zbyt szybki (Ewelina, Patrycja, Michał), a tekst
J. Przybory instruuje, jak i gdzie należy „przeklinać” tych, którzy zdradzają (Marta, Piotrek).
Nic dziwnego, że Kasia z „Referatu ds. Uczuć”
rozczarowana stwierdza: „Ci mężczyźni! Co się
z nimi dzieje? Albo uciekają, albo są zbyt szybcy,
albo dopominają się przekleństw! Ani odrobiny
romantyczności!”. Czy coś się zmienia w 2011
roku? Andżelika właśnie „zerwała” z chłopakiem,
tylko nie bardzo wie, z którym i na pociechę umawia się na randkę „w Realu” z kolejnym, zupełnie
nieznanym (Michał). Dopiero nastrojowe piosenki
wykonane przez Anitę i Oliwię udowadniają, że
mimo wszystko z miłością nie jest tak źle. Walentynkowe przedstawienie było pierwszym występem grupy teatralnej, jaka spontanicznie powstała
z inicjatywy klasy II T i p. R. Jastrzębskiej. Sądząc
po żywiołowej reakcji widzów, częstych brawach
i salwach śmiechu (także wśród wykonawców)
– debiut artystyczny okazał się niezwykle udany.
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„In the name of love”,
czyli nauka
języka angielskiego
na wesoło
Tekst i Foto Hanna Twardowaska PG 1

T

uż przed feriami, 11 lutego w Publicznym Gimnazjum nr 1 zostało wystawione przedstawienie
„In the name of love”. Była to kolejna sztuka z realizowanego w szkole cyklu ‘nauka angielskiego
na wesoło’. Tym razem uczniowie uczęszczający
do koła języka angielskiego, pod kierunkiem mgr
Moniki Graczyk, przedstawili sztukę na podstawie
własnego scenariusza pt. „In the name of love”.
Przedstawienie nawiązywało do obchodzonych
14 lutego Walentynek. Miało charakter romantycznej komedii z domieszką powieści kryminalnej.
Uczniowie popisali się nie tylko zdolnościami językowymi, ale także dużą odwagą sceniczną i ogromnym poczuciem humoru.

Nietypowi artyści w „Czwórce”
D

Tekst i Foto Kinga Kuczkowska

nia 11 lutego miał miejsce niezwykły występ nietypowych gwiazd estradowych.
Przedszkole nr 4 odwiedziły takie sławy, jak:
Celine Dion, Tina Turner czy Michael Jackson.
Nie zabrakło także popisowych występów króla
Elvisa Presleya czy znakomitego saksofonisty
jazzowego.
W role wspaniałych wokalistów wcieliły się oczywiście… marionetki kierowane pod okiem Krzysztofa Falkowskiego. Występ wspaniałych gwiazd,

które nie tylko śpiewały, ale także tańczyły i grały,
wzbudził wielki aplauz najmłodszej widowni. Nie
zabrakło przy tym tańców, do których zapraszali
artyści. Oprócz wspaniałych występów przedszkolaki mogły poznać tajemnice poruszania niezwykłych lalek. Nie jest to jednak prosta sprawa,
o czym przekonała się pani Ewelina. Pan Krzysztof razem ze swoimi marionetkami dostarczył nam
wiele radości i ubawu. Z niecierpliwością czekamy
na kolejną wizytę nietypowych artystów.
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Organizacja przestrzeni
szkolnej w klasach I – III SP
zgodnie z nową podstawą
programową
Tekst i Foto Zespół Szkół

4 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
została otwarta nowa pracownia edukacji
wczesnoszkolnej zaaranżowana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

U

roczystość zaszczycili swoją obecnością:
Burmistrz Miasta p. Jacek Kowalski, Wiceburmistrz Miasta p. Jacek Gereluk,
Skarbnik Miasta p. Anna Palczowska, Naczelnik
Wydziału Edukacji p. Jerzy Bziuk, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Grażyna
Brzozowska, Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego p. Agata Busłajew, pracownicy szkoły oraz przedstawiciel rodziców p. Beata Janas oraz uczniowie klasy I c, którzy
będą uczyć się w nowej pracowni. Aby najmłodsi
uczniowie czuli się dobrze w murach naszej szkoły, przestrzeń szkolna powinna być odpowiednio
dostosowana. Zarówno sale dla przedszkolaków,
jak i dla najmłodszych uczniów powinny mieć kąciki nadające się do wypoczynku i zabawy, dobrze
też jeśli korytarz szkolny jest miejscem tylko dla
najmłodszych i wygląda ciepło i przyjaźnie. Idealnie jest, gdy w szkole są osobne korytarze dla
starszych i młodszych uczniów. Edukacja wczesnoszkolna powinna stopniowo i możliwie łagodnie
przeprowadzić dzieci z kształcenia całościowego
do nauczania przedmiotowego w wyższych klasach

szkoły podstawowej. Ponadto w wypadku uczniów
rozpoczynających naukę, nauczanie początkowe,
szczególnie w klasie pierwszej, powinno być zindywidualizowane, bliższe edukacji przedszkolnej,
połączone z zabawą i opieką.
Na I etapie edukacyjnym bardzo ważna jest organizacja przestrzeni nauczania dla ucznia. Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej
– wyposażonej w tablicę i stoliki oraz rekreacyjnej
– przestrzeni wolnej, nadającej się do zabawy. Pożądane jest także dodatkowe wyposażenie w: sprzęt
audiowizualny, komputer z dostępem do Internetu,
projektor, mapy, gry i zabawki dydaktyczne, tematyczne kąciki zabaw, biblioteczkę. Jeżeli klasa jest
na tyle duża, że udaje się wyodrębnić część lekcyjną wyposażoną w ławki i rekreacyjną – dywanową,
wtedy nauczycielowi zapewnia się swobodę, w realizacji podstawy programowej. Dzieci mogą siedzieć w ławkach lub na dywanie. Nauczyciel powinien tylko zwracać uwagę, aby w klasie pierwszej
dziecko więcej czasu spędzało ucząc się przez zabawę, a w następnych klasach stopniowo wydłużać
czas spędzony w ławce szkolnej.
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Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski
Tekst i Foto organizatorzy

9 lutego 2011 r. w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Kultury miało miejsce szczególne wydarzenie dla pięcio- i sześcioletnich przedszkolaków. Miejska
Biblioteka Publiczna, wraz z Publicznym Przedszkolem nr 5, przygotowały konkurs recytatorski pt. „Zaczarowany świat Doroty Gellner”.

D

zieci zaprezentowały się na prawdziwej
scenie, przy licznie zgromadzonej widowni – co z pewnością było dla większości
z nich bardzo dużym przeżyciem, z którym jednak
poradziły sobie doskonale. Konkurs stał na wysokim poziomie. Dzieci były świetnie przygotowane,
prawie wszystkie oprócz płynnej znajomości tekstu,
zaprezentowały także dodatkowe atuty, takie jak
przebrania i rekwizyty związane z tematyką wybranego utworu. Jury miało nie lada kłopot, aby wyłonić zwycięzców.
Oto wyniki:
– w kategorii „dzieci pięcioletnie”
I miejsce – Maja Kuczewska (Akademia Malucha)
II miejsce – Maja Koschna (PP5)
III miejsce – Michał Pieczarka (PP5)
Wyróżnienie – Maja Stasiak (PP5)
– w kategorii „dzieci sześcioletnie”
I miejsce – Szymon Grenda (PP 4)
II miejsce – Alicja Malinowska (PP1)
III miejsce – Julia Owoc (PP5)
Wyróżnienie – Mateusz Misiewicz (PP5)
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Publiczne Przedszkole nr 5, a laureaci zostali nagrodzeni
książkami i grami planszowymi ufundowanymi
przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Organizatorzy konkursu – Iwona Pieczarka i Marzena Brzezińska – nauczycielki z Publicznego
Przedszkola nr 5 oraz Katarzyna Mieszkowska
i Monika Kowalczyk – bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej, pragną serdecznie podziękować
pracownikom NOK-u za udostępnienie sali, oraz
Maciejowi Kierzkowskiemu za poprowadzenie gier
i zabaw z dziećmi w przerwach konkursu.
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Wieczór literacki
„Bon czy ton” w SP 7
T
Tekst i Foto E. Ładniak

wórczość Grzegorza Kasdepke jest bardzo
różnorodna i ciekawa, dlatego już po raz
czwarty odbył się w naszej szkole, zorganizowany przez bibliotekę szkolną, wieczór poświęcony literaturze tego autora. Hasło przewodnie
wieczoru „Bon czy ton’’ nawiązywało do tytułu
książki Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton. Savoir
dla dzieci”. Książka nagrodzona Nagrodą Edukacja
XXI przedstawia w sposób ciekawy i zabawny zasady savoir – vivre’u. Pojęcie savoir-vivre pochodzi
z języka francuskiego i można je przetłumaczyć
jako sztukę życia. Oznacza znajomość obyczajów,
form towarzyskich i reguł grzeczności wykorzystywanych w różnych sytuacjach. Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych
dziedzin życia.
Uczestnicy wieczoru słuchając przygód Kuby
i Buby zgłębiali reguły komunikacji telefonicznej
i zasad zachowania się przy stole. Sami również
mogli zaprezentować swoje umiejętności nakrywa-

Niezapomniana lekcja
historii – spotkanie
z p. Marią Dybaczewską

U

czniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim już po raz trzeci biorą udział w projekcie edukacyjnym „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Ma on na
celu upamiętnienie ofiar tzw. mordu katyńskiego.
Uczniowie pod opieką koordynatora projektu,
p. Marii Możdżyńskiej, zbierają informacje na temat osób, które zginęły w Katyniu, Charkowie,
Miednoje. Akcja zapoczątkowana przez „Stowarzyszenie Parafiada” – prowadzona pod patronatem
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kończy się
posadzeniem imiennie dedykowanych dębów pamięci. W bieżącym roku szkolnym młodzież Zespołu Szkół nr 2 zbiera informacje na temat majora
Piotra Dybaczewskiego, płatnika Batalionu Elektrotechnicznego w Nowym Dworze, a w kwietniu
2011 – w związku z obchodami 71. rocznicy zbrodni katyńskiej – na skwerze im. ks. Stanisława Poniatowskiego uczniowie posadzą trzeci dąb pamięci.
Pamięć o ofiarach mordu katyńskiego łączy się nie
tylko z pracą badawczą w archiwach, analizowaniem literatury przedmiotu, to także pozyskiwanie
relacji tych, którzy jeszcze pamiętają trudną i bolesną przeszłość. 7 lutego młodzież Zespołu spotkała
się z p. Marią Dybaczewską, córką majora Dybaczewskiego, oraz jej synem chrzestnym p. Stanisławem Dziubakiem. Pani Maria krótko przybliżyła
postać swego ojca, jego związki z Nowym Dworem.
Szczególnie wzruszająco zabrzmiało wspomnienie dotyczące ostatniego spotkania, gdy na miasto
spadały pierwsze bomby. Pani Maria z pietyzmem
pokazywała pamiątki, jakie zachowały się po jej

Tekst i Foto ZS 2

ojcu – przede wszystkim zdjęcia oraz fragmenty
nielicznych listów. Część z tych dokumentów historii przekazała społeczności ZS 2.Uczniowie nie
tylko poznali fakty z życia majora, ale również zainteresowali się udziałem pani Marii w Powstaniu
Warszawskim. Bohaterka spotkania – jak zapewniła
– była dumna z tego, że młodzi ludzie chcą poznawać niełatwe karty historii. Opinię tę podzielił p.
Dziubak, uczestniczący co roku w nowodworskich
obchodach rocznicy katyńskiej. Goście podkreślali, że dawno nie brali udziału w spotkaniu, którego
uczestnicy byli tak skupieni i zasłuchani. Spotkanie
z p. Dybaczewską było kolejną, piękną lekcją historii dla młodzieży „Dwójki”.

jąc do stołu. Zdobyte informacje chętni wykorzystywali podczas rozwiązywania quizu dotyczącego
opowiadań i informacji prezentowanych podczas
wieczoru. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wręczeniem drobnych nagród uczestnikom wieczoru.

FAKTY NOWODWORSKIE XXIII/III 2011

edukacja

Zimowy
wypoczynek
w Tatrach

Tekst na podst. mat.
Artura Ciecierskiego i Beaty Siwek
Foto A. Ciecierski, B. Siwek
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W czasie ferii zimowych uczniowie
nowodworskich szkół wypoczywali
w Tatrach. Szkolili tam umiejętność
jazdy na nartach i snowboardzie.

W

dniach 21.02–2.03.2011 w Bukowinie Tatrzańskiej wypoczywali uczniowie z Zespołu Szkół
nr 3. Wypoczynek zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO Modlin.
Głównym celem obozu i zagadnieniem merytorycznym programu była nauka i doskonalenie jazdy na
nartach. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności
pod okiem wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Każdy uczestniczył w 5 lekcjach z narciarstwa zjazdowego. Poza programowymi zajęciami
młodzież jeździła rekreacyjnie, na stokach narciarskich w Bukowinie Tatrzańskiej, a także w Białce
Tatrzańskiej na wspaniałym kompleksie narciarskim Kotelnica Białczańska. Podczas trwania obozu nie zabrakło wycieczek do Zakopanego, gdzie
dzieci zwiedziły Sanktuarium na Krzeptówkach czy
Wielką Krokiew. Nie obyło się też oczywiście bez
spacerów po zakopiańskich Krupówkach. Warto
dodać, że młodzież, po wyczerpujących zajęciach
z narciarstwa, mogła swoje siły zregenerować
w Aquaparku w Zakopanem, jak również w Basenach Termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Przez
cały czas trwania obozu towarzyszyła dzieciom
wspaniała, słoneczna i mroźna pogoda. Wszyscy
wrócili zadowoleni i wypoczęci, gdyż aktywny wypoczynek to zdrowy wypoczynek. Po raz drugi pojechali na obóz zimowy narciarsko-snowboardowy
do Stasikówki koło Poronina Uczniowie z Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy. 25-osobowa grupa
uczniów wypoczywała w tej miejscowości w drugim tygodniu ferii zimowych. Głównym celem
obozu była nauka i doskonalenie jazdy na nartach
i snowboardzie. Młodzież, pod opieką instruktorów
szkółek SKI oraz organizatorek wyjazdu B. Siwek,
A. Biegaj, E. Markiewicz uczestniczyła w zajęciach
na śniegu na stokach w miejscowościach Murzasichle, Czarna Góra, Małe Ciche oraz Białka Tatrzańska. Wielu atrakcji dostarczyły trzykrotne wyjazdy
na baseny termalne do Szaflar i Bukowiny Tatrzańskiej, dwie wycieczki do Zakopanego pod Wielką
Krokiew, Gubałówkę czy spacery po Krupówkach.
Zwiedzanie jednej z wielu atrakcji Zakopanego –
„domu do góry nogami” ukazało inny wymiar grawitacji. Dużą frajdę sprawiły dzieciakom zjazdy na
oponach w specjalnym torze oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Grupa uczestniczyła także w warsztatach ekologicznych dla dzieci, podczas których
wykonywano ozdoby i zabawki ze słomy.
Czas wypełniały także turnieje bilarda i tenisa stołowego oraz dyskoteki. Osiem dni wypełnionych
od świtu do nocy minęło w błyskawicznym tempie,
w atmosferze niezwykłych przeżyć i atrakcji.
Należy podkreślić, że wyjazdy zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu finansowemu rodziców, pomocy finansowej władz miasta Nowy Dwór
Mazowiecki oraz zaangażowaniu prezesów UKS
REDUTA i LOTNISKO MODLIN. Podziękowania
należą się też Dyrektor i Kierownik Ośrodków Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
i w Pomiechówku. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, a także inicjatywie tych Pań, udział
w obozie w Bukowinie mogły wziąć również dzieci
z rodzin o nienajlepszej sytuacji materialnej.
Serdeczne dzięki.

edukacja
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Dęte w PG 1
Tekst i Foto Hanna Twardowska PG 1

2 lutego 2011 w Publicznym Gimnazjum
nr 1 odbył się koncert jazzowy TRIA
INSTRUMENTÓW DĘTYCH z Łodzi pod
kierownictwem puzonisty Macieja Malca.

U

czniowie zapoznali się „na żywo” z brzmieniem takich instrumentów, jak: puzon, trąbka i saksofon tenorowy. Muzycy zaprezentowali swoje instrumenty grając na nich w sposób
wirtuozowski tematy muzyczne ze znanych filmów
oraz utwory dixielandowe Louisa Armstronga.
Przygotowali zagadki związane ze znajomością
różnych melodii z ulubionych dobranocek i zekranizowanych bajek. Był też konkurs próby wydobycia dźwięku z puzonu oraz gry na instrumentach
perkusyjnych – kabazie, tamburynie i tarze.
W trakcie trwania koncertu panowała bardzo wesoła atmosfera. Młodzież chętnie brała udział w konkursach, a ciekawie prowadzona prelekcja o muzyce jazzowej i prezentacja sekcji dętej na długo
pozostaną w pamięci naszych wychowanków. Nikt
nie pomyli już puzonu z saksofonem.

Wycieczka

do Biblioteki Publicznej.
Tekst i Foto E. Ładniak

U

czniowie z klasy VI C i VI A ze Szkoły Podstawowej nr 7 wzięli udział w lekcji bibliotecznej przygotowanej przez Bibliotekę Publiczną
na Osiedlu Młodych. Lekcja dotyczyła katalogu
alfabetycznego i rzeczowego. Uczniowie mieli
możliwość poznać zbiory biblioteki, jak również
poćwiczyć wyszukiwanie książek za pomocą katalogu komputerowego i kartkowego. Szóstokla-

siści z zaangażowaniem wykonywali wylosowane
zadania. Najpierw wyszukiwali książki w katalogu,
a następnie odnajdywali je na półkach w odpowiednich działach. Uczniowie nie mieli problemów z wyszukiwaniem książek, gdyż lekcja została przeprowadzona w sposób interesujący i nauczyła dzieci
sprawnego korzystania z katalogu.
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Uwaga na błędy przy rozliczaniu PIT!
Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy
wielu podatników zostaje wezwanych do urzędów
skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach PIT, których to błędów urzędnicy
nie mają prawa sami usunąć.
Takich błędów i zarazem „błahych” powodów wezwania podatników do urzędu jest sporo, a jedynym
sposobem na ich wyeliminowanie jest uświadomienie
sobie faktu ich istnienia.
Brak podpisu podatnika
Podatnicy często zapominają, że ich zeznanie to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego
nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podpisy
powinny się znaleźć w rubryce 326 (PIT-36) lub w rubryce 138 (PIT-37). Jeśli zaś rozliczamy się wspólnie
z małżonkiem to w formularzu PIT-36 ten małżonek,
którego dane zostały wpisane w części B1 formularza
podpisuje się w rubryce 326. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 327. W przypadku formularza
PIT-37 będą to kolejno rubryki: 138 i 139.
Błędny NIP
Problem dotyczy w każdym formularzu PIT rubryk
z numerami 1 i 2. Podatnicy często wpisują tam Numer
Identyfikacji Podatkowej swojego pracodawcy. Bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11,
który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1
wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie
podatnika, czyli nasz. Prawidłowo wypełniony przez
nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1
nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli
rozliczamy się wspólnie z nim).
Zła kolejność małżonków
Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie
w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na początku
zeznania. Osoba, która wpisana jest w rubryce B1
formularza jest „podatnikiem”, a osoba wpisana w rubryce B2 jego „małżonkiem”. Zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza.
Stosowanie nieaktualnych druków
Należy pamiętać, że w danym roku należy rozliczać
się na najnowszych formularzach. Mimo że na stronie
głównej sami wpisujemy w puste kratki informację,
za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać,
że formularze co roku się zmieniają i nie można ich
„wziąć na zapas”.
Niejednolite adresy
Podatnicy wypełniając zeznanie roczne często zupełnie dowolnie wpisują swoje adresy zamieszkania
i zameldowania. Często podatnik wpisuje w części
B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania
przy jednoczesnym podaniu innego adresu dla płatnika (pracodawcy) co powoduje rozbieżność danych
w zeznaniach podatkowych przesyłanych do urzędu
skarbowego przez pracodawcę. Podatnicy powinni
pamiętać również o tym, że w zeznaniu podatkowym
w części B należy wykazywać adres zamieszkania
właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego, a nie
adres zameldowania.
Nieaktualne dane
Wiele osób wymieniając dowód, zawierając związek małżeński i zmieniając przy tym nazwisko czy
zmieniając adres zameldowania lub zamieszkania
zapomina poinformować o tym swój urząd skarbowy.
W wyniku tego, urząd skarbowy, opierając się na posiadanych przez siebie nieaktualnych informacjach,
stwierdza niezgodność tych danych z danymi zawartymi przez podatnika w złożonym właśnie formula-

rzu. Żeby tego uniknąć przy każdej zmianie naszych
danych osobowych powinniśmy zgłosić tę zmianę
wypełniając formularz NIP-3 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) lub NIP-1 (osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Wypełniamy je w całości, nie ograniczając się tylko do
danych, które zostały zmienione.
Problemy z numerami rachunków
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rozliczające się za pomocą formularza
PIT-37, jeśli chcą ewentualne zwroty nadpłaconych
zaliczek na podatek otrzymywać na konto bankowe
powinny podać w formularzu NIP-3 swój numer konta. Często zdarza się jednak sytuacja, że konto było
podawane dawno, zapomnieliśmy o nim, a teraz się
dziwimy, że zwrot podatku długo nie przychodzi.
Problem może mieć swoje źródło właśnie w tym, że
zapomnieliśmy zgłosić zmianę numeru konta. Ponadto częste problemy z rachunkami bankowymi polegają także na błędnym lub nieczytelnym wpisaniu przez
podatnika numeru.
Brak oznaczenia celu złożenia formularza
Podatnicy nagminnie zapominają o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym
roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć
kratkę „złożenie zeznania”. Ci, którzy w złożonym
już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni
złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat
„korekta zeznania”.
Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O)
w przypadku korzystania z odliczeń
Jeżeli korzystamy z odliczeń należy razem z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć
w zeznaniu jakie załączniki składamy. Informacje
te należy wpisać w części R (PIT-36) lub w części J
(PIT-37). Jeżeli do zeznania PIT-37 składamy załącznik PIT/D to należy w rubryce 117 wpisać cyfrę „1”,
a nie postawić krzyżyk, ponieważ informacja dotyczy
ilości złożonych załączników, a nie samego faktu ich
złożenia. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.
Pomijanie małżonka
Podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem
i korzystający z odliczeń często zapominają wpisać
w załącznikach, w których wykazują odliczenia, dane
swojego małżonka. Jeżeli w częściach B.1. i B.2.
formularza PIT-36 i PIT-37 wpisaliśmy dane nasze
i małżonka, to to samo musimy zrobić np. w częściach A.1. i A.2. formularza PIT/D.
Nieuwaga przy przenoszeniu danych
Częstym błędem wynikającym z braku staranności
jest nieprawidłowe przeniesienie kwot z informacji
PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez
płatnika PIT-40, PIT-40A. Podatnicy spiesząc się
wpisują do zeznania inne kwoty niż mają wpisane
w ww. informacjach, a te otrzymuje również urząd
skarbowy, który stwierdza rozbieżność.
Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie
podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego
Pamiętajmy o tym, iż zarówno podstawę obliczenia
podatku, jak i sam podatek należny zaokrągla się do
pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do
pełnych złotych).
Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek
Zdarza się, iż sumy odliczeń od podatku wykazane
w załączniku PIT/O i odliczane w zeznaniu od po-
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datku (w rubrykach 114 i 115 formularza PIT-37)
przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne. Należy uważać, żeby
takiego błędu nie popełnić.
Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do
tego prawa
Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową
lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu
na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy
też nie). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zgłoszono
zawieszenie działalności. Nie jest również możliwe
wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociażby u jednego z nich dochody z pozarolniczej
działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym. Prawo do wspólnego rozliczenia
nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie
roku podatkowego 2010 zawarli związek małżeński lub w stosunku do małżonków orzeczono separację lub zawarli umowę wyłączającą wspólność
majątkową.
Nieprawidłowo ustalony dochód
Często po sprawdzeniu zeznania okazuje się, że
dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu, a kosztami uzyskania przychodu (dotyczy
pozycji 39, 47, 52, 57, 62, 66, 74, 79, 84 zeznania
PIT-37; pozycji 45, 64, 74, 79, 88, 107, 117, 122
zeznania PIT-36). Najczęściej błąd ten popełniają
osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały
ich wysokość z posiadanych informacji PIT-11.
Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy
Najczęściej dotyczy przypadków błędnego zastosowania obowiązującej skali podatkowej. W 2009
roku uległy zmianie progi podatkowe w skali podatkowej. Należy pamiętać o kwocie wolnej od
podatku. Błąd związany jest z pozycją 107 PIT-37
oraz pozycją 171 PIT-36.
Problemy z zaliczkami w PIT-36
Tu należy odróżnić zaliczki wpłacone w ciągu roku
i zaliczki należne za rok podatkowy. W poz. 192 zeznania powinny być wykazane zaliczki faktycznie
wpłacone przez podatnika, natomiast w poz. 189
powinna być wykazana suma zaliczek należnych
(a nie wpłaconych) za poszczególne miesiące roku
podatkowego. W roku 2010 nie było obowiązku
składania deklaracji miesięcznych PIT-5, PIT-5L,
PIT-53, zatem zaliczki miesięczne należne za poszczególne miesiące roku podatkowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym w części N. Przed
naniesieniem do zeznania kwot należnych zaliczek
i zaliczek wpłaconych należy przeanalizować np.
dowody wpłat lub przelewów oraz prowadzone
ewidencje, księgi i w oparciu o dokonaną analizę
ustalić kwoty ww. zaliczek.
Nieprawidłowe odliczanie wydatków na Internet
Prawo do ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet
w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, przysługuje wyłącznie osobie wymienionej na fakturze dokumentującej poniesienie wydatków. Maksymalne odliczenie od dochodu –760 zł.
Uwaga, w tym roku po raz pierwszy jeden z małżonków może się na zeznaniu nie podpisać. Może
to jednak nastąpić w sytuacji, w której upoważnił
drugiego małżonka do podpisania zeznania w jego
imieniu, a tenże, podpisując zeznanie oświadcza
jednocześnie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że takie upoważnienie
posiada.
Źródło: Izba Skarbowa w Białymstoku
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1% dla Szkoły Podstawowej nr 7 w NDM

Szanowni Państwo.
Mogą Państwo wesprzeć finansowo naszą szkołę przekazując 1% należnego podatku za 2010
rok. W tym celu należy zeznanie roczne wypisać wg załączonego wzoru. Szkoła Podstawowa
nr 7 jest Partnerem Stowarzyszenia „Przyjazna
Szkoła” i wpłaty dokonane na powyższe konto będą przekazane naszej szkole. W ubiegłym

Bezpłatne szkolenia

dla przedsiębiorców
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie zaprasza
na bezpłatne szkolenia dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Zapraszamy w terminie: 13, 14, 15 kwietnia br. w godz.
10:00–15:00
Szkolenia adresowane są do mikro i małych przedsiębiorstw.
Zakres tematyczny obejmuje:
– Innowacje a wzrost gospodarczy w przedsiębiorstwie,
potrzeba uwarunkowania zmian, wpływ zmian na rozwój przedsiębiorstwa.
– Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian, przezwyciężanie oporu wobec zmian.
– Zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
– Sposoby pobudzania kreatywności, cykl życia nowego produktu.
ZAPISY
tel. 22 767 96 08, e-mail: izba@pigwl.org
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie, ul. Gen.
Wł. Sikorskiego 11
Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

Wykaz Aptek
Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Warszawska 15
Apteka „Zdrowie S.C” ul. Targowa 8
Apteka ul. T. Kośćiuszki 5
Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Spacerowa 2
Apteka CEFRAM– Warszawa ul. Boh. Modlina 30
Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Morawicza 2a
Apteka „Alma” ul. Wojska Polskiego 35
Apteka ul. Gen. Berlinga 21
Apteka „Alma Sp.j.” ul. Okulickiego 5
Apteka ul. 29 Listopada 376
Apteka ul. Czarnieckiego 4
Apteka „Pod Różą” ul. Paderewskiego 7
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI!
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Skrzydlaty Generał

zaproszenie na wystawę

roku dzięki akcji 1% nasza szkoła otrzymała
kwotę 5 383 zł, którą przeznaczono na zakup
pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów.
Dziękujemy za okazane wsparcie!

Podziękowania
Wszystkim ludziom dobrej
woli, a szczególnie Anonimowym Darczyńcom,
którzy przekazali na rzecz
naszego Stowarzyszenia
1% swojego podatku dochodowego,
serdecznie
dziękujemy za zaufanie,
jakim obdarzyliście Państwo naszą Organizację. Dostrzegamy i cenimy Państwa ogromną wrażliwość społeczną oraz wielkie
serce. Dzięki Państwu będziemy mogły dalej wspierać kobiety, które znajdują się w ciężkiej sytuacji
związanej z diagnozą tej trudnej dla nas choroby,
leczeniem, oraz powrotem do zdrowia. Zapewniamy,
że uzyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane
należycie na realizację rehabilitacji psychofizycznej
kobiet chorych na raka piersi, a także, co jest dla nas
ważne, na informowanie kobiet poprzez wystąpienia,
imprezy o tym czym jest „rak piersi” oraz na przekazywanie naszej wiedzy na temat jak przezwyciężyć
chorobę i jak jej zapobiegać.
Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim
z całego serca za zaufanie i wsparcie.
Członkinie Nowodworskiego
Stowarzyszenia Amazonek

Zgłaszajmy znalezione

macewy do MZO

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców
dot. znajdowanych w trakcie prac budowlanych macew (żydowska płyta nagrobna), Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadamia, że informacje
o znalezionych lub odkopanych na posesjach macewach
należy przekazywać do Miejskiego Zakładu Oczyszczania, ul. Przytorowa 7 (tel. 775-27-12, e-mail: mzo.ndm@
hot.pl). MZO własnym transportem odbierze znalezisko
i zeskładuje w wyznaczonym do tego miejscu. Część płyt
będzie wykorzystana przy budowie pamiątkowego obelisku i pracach renowacyjnych prowadzonych na byłym
cmentarzu żydowskim w Nowym Dworze Mazowieckim. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Od 2 maja w Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin prezentowana będzie wystawa
„Skrzydlaty Generał”. Będzie ona poświęcona
życiu i działalności generała bryg. pilota Tadeusza Góry.
Wystawę poświęconą pamięci generała organizuje Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego.
Zapraszamy!

*

Tadeusz Góra był niezwykle zasłużonym dla
polskiego lotnictwa pilotem. Urodził się 19 stycznia 1918 roku w Krakowie. 20 lat później
jako pierwszy pilot na świecie został wyróżniony najcenniejszym dla pilotów trofeum – Medalem Lilienthala. Otrzymał go za pokonanie
ponad 500 km w locie swobodnym na szybowcu
PWS-101.
W czasie II wojny światowej generał Góra
przedostał się do Anglii, gdzie po przeszkoleniu latał m.in. na Hurricane’ach, Spitfire’ach
czy Mustangach. Za ich sterami spędził ponad
1060 godzin, wykonując ponad 880 lotów. Za
osiągnięcia w wypełnianiu zadań bojowych odznaczony został Order Virtuti Militari Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych Krzyżem
Walecznych oraz brytyjskimi 1939–1945 Star
The 1939–1945 Star, War Medal 1939-1945
The War Medal 1939–1945 i Defence Medal
The Defence Medal.
Po powrocie do służby w 1957 roku latał
m.in. w 38 Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym
w Modlinie.
Zmarł 4 stycznia 2010 r.
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Karnawału czar
J

Tekst i Foto ZS 2

uż po raz trzeci w Zespole Szkół nr 2 odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych
mieszkańców Nowodworzanki. Impreza była
kolejnym wspólnym przedsięwzięciem samorządu
uczniowskiego oraz Zarządu Osiedla nr 5. Uczniowie pod kierunkiem p. M. Trębacz i p. M. Ciecierskiej przygotowali wystrój sali balowej i konkursy.
Radna E. Sokołowska zadbała o poczęstunek i słodkie nagrody oraz maskotki. Na imprezę przybyło
wiele barwnych postaci. Tradycyjnie już dobre wróżki zaczarowanymi kredkami malowały uśmiechnięte
buzie dzieci. Nie zabrakło karnawałowej muzyki,
przy której doskonale bawili się zarówno najmłodsi,
jak i ich rodzice.

Wybory w TPD
Tekst i Foto TPD

W czwartek 20 stycznia 2011 r. w Środowiskowym
Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Boh. Modlina 77A odbyło się Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
Powiatowego TPD za kadencje 2007 – 2010.

W

części pierwszej Zebrania dokonano
podsumowań pracy Zarządu, składając
sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które przedstawiła Prezes i Skarbnik ustępującego Zarządu. W dyskusji nad przedstawionym
sprawozdaniem zwracano uwagę na problem pomocy dziecku i rodzinie w tym problemy wychowawczo-edukacyjne, sytuację życiową dzieci, rodzin
podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
problem czasu wolnego, pozyskiwanie środków
finansowych na działalność statutową oraz podkreślono dobrą współpracę z innymi organizacjami. Po
wysłuchaniu sprawozdań i przeprowadzonej dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustępujący Zarząd Oddziału Powiatowego otrzymał absolutorium
za pracę w minionej kadencji. W czasie obrad nie
zabrakło miłych i szczerych słów pod adresem Zarządu i wszystkich pracowników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Następnie przeprowadzono wybory na
nową Kadencję na lata 2011–2014.

W skład Zarządu weszli:
1. Adamowicz Urszula
2. Bakun Urszula
3. Boszko Teresa
4. Brzezińska-Białoruska Ewa
5. Ciecierska Ewa
6. Choroś Maria
7. Dylewska Iwona
8. Gauza Elżbieta
9. Nowakowska Marianna
10. Ruszczyk Jadwiga
11. Sobierska Katarzyna
12. Szumańska Alicja
13. Wawrzonkiewicz Barbara
14. Żebrowska Barbara
15. Żuk Jolanta
Prezesem na nową kadencję 2011–2014 r. wybrano
jednogłośnie p. Elżbietę Gauza. Dokonano również
wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej do prac
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci:
1. Łapińska Teresa
2. Tworus Teresa
3. Mucha Wanda
Wybrano również 2 delegatów na Zjazd Oddziału
Województwa Mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:
1. Gauza Elżbieta
2. Łapińska Teresa
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Zima w mieście 2011
Bywa tak, z różnych przyczyn, że część dzieci w czasie ferii zimowych
pozostaje w domach. Z myślą o nich od lat prowadzona jest corocznie
akcja „Zima w mieście”. Tradycyjnie prowadziły ją NOK, NOSiR i Miejska
Biblioteka Publiczna z filiami.

Tekst I FOTO Opracowała red. Na poDSt. Materiałow z NOSiR, NOK i MBP

N

owodworski Ośrodek Kultury przygotował w ramach akcji cykl imprez. W programie znalazły się wyjazdy na basen,
projekcje filmowe, warsztaty twórcze,
wyjazdy na kręgle, kulig, wyjazd do teatru, a na zakończenie seans iluzji.
Zimowe wakacje rozpoczęły się od wyjazdu na
kręgle. Propozycja okazała się bardzo atrakcyjna
i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rywalizacja o punkty dostarczyła dzieciakom silnych, ale
zdrowych, bo sportowych emocji. Relaks przyszedł
dość szybko, bo już następnego dnia, kiedy to praktycznie wszyscy chętni mogli rozluźnić się na basenie, gdzie czekały na nich liczne atrakcje z mini
„olimpiadą wodną” na czele. Wspaniałą niespodziankę zafundowała małym nowodworzanom pogoda. Chociaż od kilku dni nie było już śladu po śniegu,
kiedy przyszła pora na kulig w Wilczym Jarze, śnieg
spadł, jak na zawołanie. Sanna udała się znakomicie.
NOK nie zapomniał też o miłośnikach filmu.  Kinomani mieli możliwość obejrzenia ciekawych propozycji. Należały do nich film „Gwiazda Kopernika”
i zestaw bajek „Góra Klejnotów” cz II. Trzeba przyznać, że bajki rosyjskie wzbudziły duże zainteresowanie wśród nieco starszych dzieci.
Zdolnościami artystycznymi mogły wykazać się
te, które przyszły na warsztaty taneczne, gdzie
uczyły się m.in. tańca afrykańskiego; plastyczne, na których tworzyły papierowe twarze oraz
rysowały panoramę naszego miasta; szachowe,
gdzie uczyły się nowych rozwiązań szachowych.
Niezwykle energetycznie było na warsztatach
bębniarskich, na których pochodzący z Konga
Ricky Lion, uczył dzieci wybijania różnych rytmów na instrumentach perkusyjnych. Teatromani
obejrzeli w teatrze Lalka spektakl pt.: ”Na Arce
o ósmej rano”. A w ostatni dzień ferii wspaniale
zabawiał dzieci i dorosłych Mistrz Iluzji Łukasz
Podymski w programie „W świecie baśni”. Sala
widowiskowa wypełniła się duchem świata magii, świata niewidzialnego i nieprzewidywalnego.
Mistrz przygotował dla nowodworskich dzieci
bardzo ciekawy i zabawny program, w którym
dzieci brały aktywny udział. Tak więc mocnych
wrażeń i radości było co niemiara.

Różnorodny program „Zima z NOK-iem 2011” przypadł do gustu młodym mieszkańcom miasta. W zaproponowanych 17 imprezach wzięło udział łącznie 449 uczestników. Ferie zimowe w mieście wcale
nie muszą być nudne.
Ferie z książką
Śniegu i zabaw nie brakowało, ale i tak młodzi
czytelnicy chętnie znajdowali czas na odwiedzenie
biblioteki. I tak – w czasie ferii oddziały dziecięce
odwiedziło 300 czytelników, którzy wypożyczyli ok.
600 książek. Chętnie siadali także przed komputerami oddając się surfowaniu w sieci czy grom komputerowym. W zorganizowanych przez bibliotekę
imprezach (konkursach rysunkowych, zgaduj-zgadulach i in. formach zabaw) udział wzięło 150 dzieci.
Ferie z NOSiR-em
Ferie dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście
organizowane były także na bazie obiektów NOSiR.
Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00–14:00. Każdego dnia
można było skorzystać ze stołów do bilarda, tenisa
stołowego, gier i zabaw świetlicowych, gry w piłkarzyki, stacjonarnego roweru kolarskiego, wyjść na
lodowisko oraz minisiłowni. Codziennie odbywały
się też zajęcia z gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszył się bilard, tenis
stołowy, halowa piłka nożna oraz siatkówka. Wszyscy uczęszczający na zajęcia otrzymywali bezpłatnie
napój i drożdżówkę lub pączka, w którym to poczęstunku partycypowała piekarnia KOŁACZ.
W trakcie „Ferii z NOSiR-em” zorganizowano także
dwa wyjazdy na basen. W Publicznym Gimnazjum
nr 1 już po raz drugi odbyła się Zimowa Akademia
Boksu, której uczestników w tym roku odwiedził
Jerzy Kulej (relacja ze spotkania w dziale SPORT).
Jednocześnie w ramach akcji odbyły się obozy dochodzeniowe dla siedmiu grup szkoleniowych piłki
nożnej i siatkowej. Ogółem w zajęciach na obiektach
NOSiR udział wzięło 157 dzieci (w tym 46 dziewcząt). W obozach dochodzeniowych uczestniczyło
78 sportowców. Nad wszystkimi opiekę sprawowało
27 trenerów i instruktorów różnych sekcji.
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Z życia zarządów osiedli
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Posiedzenie Zarządu
Osiedla w Modlinie Twierdzy
Tekst I FOTO Włodzimierz Oleksiak

Kilka ważnych dla Twierdzy Modlin spraw zostało omówionych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla.
Poruszono m.in. temat efektów działania posterunku policji, bieżących remontów, nowej lokalizacji przystanku
autobusowego.

Z

godnie z planem pracy 8 marca br. odbyło
się otwarte posiedzenie Zarządu Osiedla
nr. 6 w Modlinie Twierdzy. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Zarządu Osiedla:
Elżbieta Wiercińska, Wawrzyniec Siewruk, Włodzimierz Oleksiak oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: Andrzej Kołtun i Jadwiga Kozar.
Na posiedzenie przybyli także strażnicy miejscy
Marcin Czyrka i Anna Markiewicz oraz liczna grupa
mieszkańców osiedla.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu funkcjonowania osiedla w lutym, sprawom bieżącym oraz
obchodom Dnia Kobiet.
W lutym na trenie osiedla nie zanotowano poważniejszych incydentów naruszających prawo.
Sprawnie działające patrole policji oraz straży
miejskiej szybko reagowały na próby zakłócenia
porządku publicznego. Mieszkańcy pozytywnie
ocenili funkcjonowanie dyżurnego posterunku
policji. Widać już efekty. W pobliżu bloku przy
ul. Malewicza 288 zaczyna panować względny
porządek. Powoli znika zagrożenie ze strony do
niedawna jeszcze zbierających się grup młodych
ludzi , szczególnie w godzinach wieczornych. Jest
to pozytywny objaw i aby tak dalej.

Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli wznowienie
prac remontowych ul. 29 Listopada.
Rozkopane chodniki, zatarasowane parkingi były
ogromną uciążliwością dla osiedla.
Obecnie można już poruszać się wyremontowanym
chodnikiem, niebawem położona będzie nowa nawierzchnia oraz ustawione lampy oświetleniowe.
Pozostaje jeszcze problem z przystankiem autobusowym przy ul. 29 Listopada (za pawilonem handlowym).
W wyniku zasypania piachem i gruzem wjazdu na
przystanek od ul. 29 Listopada, kierowcy zmuszeni
są do wjazdu od strony ul. Obrońców Modlina lub
ul. Szpitalnej.
Stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa oraz niszczenia nawierzchni drogowej nieprzystosowanej do tego
typu pojazdów. Ponadto nieznani sprawcy wyrwali
znak zakazu wjazdu autobusów, co skwapliwie wykorzystują przewoźnicy. Problem ten został zgłoszony władzom miasta.
Zarząd Osiedla zaproponował nową lokalizację przystanku autobusowego. Władze miasta z wielkim zrozumieniem przyjęły inicjatywę Zarządu Osiedla.
W najbliższym czasie ma się odbyć robocze spotkanie w terenie i ma być podjęta decyzja w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego.

Następnie poinformowano zebranych o skierowanych pismach do Urzędu Miasta odnośnie do podłączenia centralnego ogrzewania w budynkach przy
ul. Szpitalnej oraz interwencji w sprawie rzekomej
likwidacji placówki pocztowej oraz zamknięciu
nocnej pomocy lekarskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zarząd Osiedla z zadowoleniem przyjął wiadomość
zamieszczoną w lokalnej prasie o uroczystym otwarciu pracowni wczesnoszkolnej w Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy. Składamy podziękowanie
Urzędowi Miejskiemu za sfinansowanie tego przedsięwzięcia w wysokości 32 tys. złotych.
W dalszej części posiedzenia odbyła się miła uroczystość.
Z okazji Dnia Kobiet przybyłym na posiedzenie kobietom zostały złożone serdeczne życzenia oraz wręczone skromne upominki ufundowane przez władze
samorządowe miasta.
Na zakończenie Przewodniczący Zarządu zobowiązał się do przedstawienia Burmistrzowi Miasta
w formie pisemnej wszystkich zgłoszonych uwag
i wniosków oraz do poinformowania zainteresowanych o ich realizacji na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
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Kacper Żuk
Indywidualnym
Mistrzem Polski
w tenisie!
TeksT I Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

Na starcie Mistrzostw Polski o Puchar PZT w tenisie ziemnym zameldowała
się cała czołówka polskich 12-latków. Wśród nich nasz mieszkaniec
Kacper Żuk (rozstawiony w turnieju z nr „4”).

B

ył to najpoważniejszy sprawdzian dla tej
kategorii wiekowej w sezonie zimowym.
Turniej rozgrywany był wg formuły zawodowych turniejów tenisowych z tygodniowym planem rozgrywek (14–20.02.20011,
miejsce Marki/k W-wy). Głównym sponsorem Mistrzostw Polski była Firma „CIAŁBUD” Wiesław
Ciałkowski.
Oto relacja:
• 15.02. – I runda – Kacper z racji wysokiego rankingu otrzymuje wolną rundę, tzw. „bye”.
• 16.02. – II runda – Kacper mierzy się z niezmiernie regularnie grającym Danielem Michalskim (ST
Tie-Break Warszawa). Jednak Daniel zmuszany do
błędów przez Kacpra nie wystrzega się ich i Kacper
wygrywa 6/0 6/0
• 17.02. – III runda – Opromieniony dotychczasowymi sukcesami do walki z Kacprem przystąpił
reprezentant klubu Promasters Szczecin – Łukasz
Krzystek. Jednak znów tenisowa wyższość Kacpra
nie podlegała dyskusji i ostateczny wynik brzmiał:
6/0 6/2
• 18.02. – Gry ćwierćfinałowe – Naprzeciw naszego reprezentanta staje rozstawiona „6” Daniel
Hossa reprezentant klubu tenisowego Nafta Zielona
Góra. Napięcie wielkie, gdyż zwycięzca tego meczu
będzie miał zapewniony medal Mistrzostw Polski.
Na nasze szczęście tego napięcia nie wytrzymał
przeciwnik, gładko ulegając Kacprowi 6/0 6/0.
Mamy co najmniej brązowy medal!
• 19.02. – Półfinały – w których znaleźli się turniejowa 1, 2, 3 i 4-ka, Kacper gra z turniejową
jedynką – Michałem Sikorskim (TUKS Kozica
Piotrków Trybunalski). Obaj przeciwnicy darzą
się ogromnym szacunkiem i respektem, rozegrali
ze sobą wiele pojedynków, na nasze nieszczęście
Kacper przed meczem przypomniał sobie, że 2 lata
wcześniej przegrał z Michałem półfinał mistrzostw
Polski do lat 10, co spowodowało dodatkowy stres.
Niepotrzebnie jednak kibice Kacpra się denerwowali, Kacper „zagrał swoje” i pewnie pokonał Michała 6/1 6/0. A więc co najmniej srebro!
• 20.02. – Finał – Rano mały stres. Jest pytanie, czy
Kacper będzie potrafił przekuć go w sportową złość
na korcie, czy sparaliżuje go na tyle, że jego prze-

ciwnik – Andrzej Franko (KT Arka Gdynia) wykorzysta ten fakt i zdobędzie złoty medal. Pierwszy
gem – Kacper przegrywa go do zera.
Na trybunach konsternacja, wszyscy zagrzewają
Kacpra do walki. Łyk wody, chwila skupienia i…
Kacper znów zaczyna „grać swoje”. Mimo wysiłków przeciwnika pierwszy set kończy się wynikiem
6/3. Jeden mały kroczek do złotego medalu zrobiony, ale trzeba dalej być skupionym, bo to nawet nie
jest 10% wygranego meczu. Przed drugim setem
Kacper chowa twarz w ręczniku, moment koncentracji. Po chwili słychać głos sędziego stołkowego
„time!”, zawodnicy wychodzą na 2 set. Na korcie,
mimo spodziewanego chwilowego (typowego dla
tenisistów po wygraniu seta) rozluźnienia, publicz-

ność ogląda pięknego serwisowego gema w wykonaniu Kacpra! Trenerzy są już spokojni, Kacper już
nie wypuści zwycięstwa z rąk!. Tak też się stało. Po
przedmeczowym stresie nie było już ani śladu. Ze
zdwojoną energią i na pełnym luzie nasz zawodnik
rozprowadzał przeciwnika na korcie. Mądrą taktycznie grą nie dał mu nawet przez chwilę uwierzyć
w możliwość wygrania tego seta i meczu. Po 30 minutach 2. seta sędzia stołkowy oznajmia „Gem, Set
i Mecz Kacper Żuk 6/3 6/0 !!!”.
Jest upragnione, wymarzone i okupione ciężką pracą Mistrzostwo Polski!!!
Ważny jest również fakt bez precedensu w Mistrzostwach Polski – zwycięzca podczas całego turnieju
oddał przeciwnikom tylko 6 gemów!
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mecz bokserski z Litwą
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak FOTO NOSiR, GN

27 lutego br. na hali NOSiR odbyła się bokserska potyczka pomiędzy
drużynami Polski i Litwy. Kibiców z pewnością ucieszyło zwycięstwo
Polaków, którzy rozstrzygnęli na swoją korzyść wynik meczu stosunkiem
10:8.

P

ierwsi w ringu, jako przedmeczowy suport,
stanęli pięściarze trenujący w sekcji Champion. Ich przeciwnikami byli zawodnicy
Cristalu Białystok. W czterech walkach
nowodworzanie odnieśli dwa zwycięstwa – zdobyli je Damian Wiśniewski i Kamil Bujnarowski.
W międzyczasie kibice mogli też obejrzeć ringowe
zmagania najmłodszego zawodnika tego wieczoru – Norberta Borzęckiego, który w kat. do 44 kg
zwyciężył Grzegorza Ciborowskiego z Ostrovii
Ostrów Mazowiecka. Podczas głównego wydarzenia
imprezy – meczu Poska – Litwa – rozegranych zostało 9 walk. (Ze względu na problemy zdrowotne
Litwinów zrezygnowano z dwóch spotkań). Punkty
dla biało-czerwonych zdobyli: Mateusz Mazik (56
kg, RMKS Rybnik), Mateusz Kostecki (60 kg, Gór-

nik Wieliczka), Michał Syrowatka (64 kg, Hetman
Białystok), Michał Olaś (91 kg, Fenix Warszawa)
i Patryk Brzeski (+91 kg, Champion Nowy Dwór
Mazowiecki).
Początkowo, po siedmiu pojedynkach Polacy przegrywali 6:8. W końcówce, w dwóch najcięższych
wagach nie zawiedli Michał Olaś i Patryk Brzeski.
Przed czasem pokonali swych rywali (obaj w 2. rundzie), odpowiednio przez RSC (ang. Referee Stop
Contest to niezdolność zawodnika do dalszej walki
– przyp. red.) i poddanie przez sekundanta.
Wśród przybyłych tego wieczoru do nowodworskiej
hali kibiców nie zabrakło sławnych bokserskich
nazwisk. Autografy rozdawali Krzysztof „Diablo”
Włodarczyk, Józef Grudzień, Jerzy Kulej i Grzegorz
Skrzecz.
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Złoty zapaśnik
Tekst UKS Jedynka FOTO www.zapasy.waw.pl

W dniach 11–13 marca 2011 roku w Krasnymstawie odbył się 1. Puchar Polski Kadetów w zapasach
w stylu wolnym. Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało 239 zawodników reprezentujących
56 klubów zapaśniczych z całej Polski. W tym gronie wystartowała skromna reprezentacja sekcji
zapaśniczej UKS JEDYNKA.

U

KS Jedynka wystawił na zawodach
w Krasnymstawie trzech zawodników.
Pomimo skromnej reprezentacji nasz
klub odniósł duży sukces zajmując
w klasyfikacji drużynowej 9. miejsce na 56 sklasyfikowanych klubów. Na ten sukces najbardziej zapracował startujący w kategorii do 85 kg Salekh Masaev, który zajął 1. miejsce zdobywając złoty medal.
W jego kategorii wiekowej zgłoszonych zostało 25
zawodników. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie
cztery walki, jakie stoczył, nasz zawodnik rozstrzygnął przed czasem w pierwszych rundach swoich pojedynków. Drugi nasz reprezentant startujący w kategorii wagowej do 76 kg Łukasz Skrocki minimalnie
przegrał swój pojedynek o brązowy medal, zajmując
tym samym 5. punktowane miejsce. Najważniejsze
jednak, że tym samym zdobył jako pierwszy w naszej sekcji awans do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się na przełomie
kwietnia i maja br. w Łomży. Trzeci z naszych zawodników startujący również w kategorii do 76 kg
Piotr Lodzik, pomimo ambitnej podstawy musiał
uznać wyższość swoich przeciwników należy podkreślić że wszyscy oni byli starsi o rok i zajął 15.
miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom oraz ich trenerowi Panu Jerzemu Ochońko tak
udanych zawodów i życzymy wytrwałości w treningu oraz dalszych sukcesów.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do
uprawiania zapasów urodzonych w latach 1998–2000
na zajęcia, które odbywają się w sali Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Słowackiego 2 w poniedziałki,
środy i piątki od godziny 16-ej.

Mistrzostwa Mazowsza w zapasach
Tekst I FOTO MBP

Pięciu zawodników reprezentowało Nowy Dwór Mazowiecki na rozgrywanych w Borkowicach Mistrzostwach Mazowsza
w zapasach. Z turnieju przywieźli 4 krążki i jedno punktowane miejsce.

6

marca 2011 roku w obiekcie MULKS „Platan” w Borkowicach koło Przysuchy odbyły
się tegoroczne Mistrzostwa Mazowsza w zapasach w stylu wolnym w kategorii młodzików
i juniorów. Sekcję zapaśniczą UKS-u JEDYNKA
reprezentowało pięciu zawodników, dwóch młodzików oraz trzech kadetów startujących w gronie juniorów. Nasi młodzi zapaśnicy przywieźli
z Borkowic cztery brązowe krążki. Trzecie miejsca
i brązowe medale w kategorii młodzików zdobyli w kat. do 85 kg Witkowski Karol oraz w kat.
do 100 kg Dobrogowski Rafał. Natomiast w grupie juniorów trzecie miejsca zajęli w kat. do 74
kg Skrocki Łukasz, a w kat do 84 kg Masaev Salekh. Trzeci nasz zawodnik Lodzik Piotr startujący
w kat. do. 84 kg. zajął punktowane piąte miejsce.
Gratulujemy udanego występu.
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Wielcy sportowcy
na Zimowej Akademii Boksu

TeksT i foTo AnetA PielAch-PieRścieniAk

„lepiej boksować w ringu niż bić się na ulicy” – to hasło tegorocznej zimowej Akademii Boksu, którą zorganizowała
sekcja bokserska „champion” z nosiR-u. Głównym wydarzeniem tygodnia pod znakiem boksu było spotkanie
z jerzym kulejem i dawidem jonakiem.

Z

imowa Akademia Boksu została zorganizowana w drugim tygodniu ferii zimowych. Przez cały tydzień dzieci i młodzież mogli brać udział w zajęciach sekcji
bokserskiej i poznawać tajniki tego sportu.
Do hasła tegorocznej akademii nawiązali w dyskusji z młodzieżą dwaj wspaniali sportowcy Jerzy
Kulej (jego osiągnięć nie trzeba przedstawiać) i Dawid Jonak – młodzieżowy mistrz świata federacji
„World Boxing Council” WBC z 2007 r. i mistrz
świata federacji IBC z 2009 r.
24 lutego br. mistrzowie spotkali się z młodzieżą
w publicznym Gimnazjum nr 1 i opowiadali o swojej przygodzie ze sportem. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, m.in. zawodnicy sekcji
champion, sportowcy grający w innych sekcjach,
uczniowie gimnazjum i starsi miłośnicy sportu.
Spotkanie rozpoczął trener Championów Krystian
Rogalski. Zaproponował jego luźny charakter i od
razu przystąpił do pytań. Jerzy Kulej – z charakterystycznym dla siebie zapałem, urokiem i charyzmą – bardzo ciekawie opowiadał o swoich
początkach w boksie, o tym co go skłoniło do
uprawiania tego sportu, i o swoich największych
sukcesach. W jego opowiadaniu nie zabrakło wątków humorystycznych (na sali co chwila słychać
było śmiech zebranych). Wiele czasu poświęcił
na rady dla młodych sportowców, które na pewno przydadzą im się w dorosłym sportowym życiu. Zaproponował też wspólny trening, na który
jak powiedział „jak tylko mnie zaprosicie chętnie
przyjadę”.
Dawid Jonak także opowiadał o swoich początkach w boksie, które miały miejsce w 2006 roku.
Jednak w przeciwieństwie do Jerzego Kuleja (jego
przygoda z boksem zaczęła się od chęci pokonania
starszego kolegi – przyp. red.), od dawna pasjono-

wał się tą dyscypliną sportu, filmami walki z udziałem Bruce’a Lee czy Jean Claude’a van Damme’a.
W swoich wypowiedziach potwierdzał stwierdzenia
Jerzego Kuleja, że każda walka jest inna, do każdej
trzeba się solidnie przygotować, opracować pomysł
na przeciwnika, bo nikogo nie wolno lekceważyć.
Odpowiadając na pytanie o idealnego boksera obaj
panowie zgodnie, patrząc na predyspozycje, wskazali na Andrzeja Gołotę. „Gdyby Andrzej miał
psychikę Tomasza Adamka byłby z niego idealny
bokser” – mówił Dawid Joank. Jerzy Kulej przypomniał starą sprawdzoną zasadę Papy Stamma, którą
kierował się trenując bokserów: „Pomyśl – Podejdź
– Zrealizuj – nie siła a rozum są w boksie najważniejsze”. Obaj bokserzy, obserwując wyposażenie
sali bokserskiej, jak również mając na uwadze inne
inwestycje sportowe w mieście (Jerzy Kulej był już
u nas kilka razy) wyrazili uznanie dla władz Nowego Dworu za wspieranie sportu młodzieżowego
w mieście. „Widać, że władze miasta stawiają na
młodzież i sport. To dobrze, bo nic nie kształtuje
charakterów tak, jak uprawianie sportu” – powiedział Jerzy Kulej.

