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Kamienie milowe

- od przeszłości do teraźniejszości

10 11 wrzesnia 2011 r.
Nowy Dwor Mazowiecki Modlin Twierdza

W programie:
godz. 10.00
godz. 11.30
godz. 12:30
godz. 14.30
godz. 15.30
godz. 16:30

10 września
Spotkanie pod tablicą I Portu Marynarki Wojennej – Liga Morska i Rzeczna
(otwarcie uroczystości, złożenie meldunku, wystąpienia okolicznościowe, składanie kwiatów)
Msza Św. Polowa w intencji poległych w obronie Ojczyzny (Pomnik Obrońców Modlina)
Spotkanie Pokoleń (Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin)
Rekonstrukcja Bitwy Napoleońskiej z 1813 r. „Oblężenie Modlina”
(Reduta Napoleona - udział ok. 200 rekonstruktorów)
Koncert pieśni patriotycznej „Od Przeszłości do Teraźniejszości”
w wykonaniu Nadbużańskiej Orkiestry Dętej (scena Reduta Napoleona)
Koncert patriotyczny zespołu Magnetar „Biało – Czerwona”

11 września
od godz. 10:00 do 17:00 Giełda Militarna (teren starego Elewatora)
godz. 11:00 Start Mazovia MTB Marathon Osiedle Młodych, ul. Gen. Berlinga
godz. 12:00 Rekonstrukcja Obrony Modlina 1939 w Twierdzy Modlin (ul. Mickiewicza 99 – stary Elewator)
Rekonstrukcja dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
godz. 16:00 Piknik rowerowy Osiedle Młodych, ul. Gen. Berlinga

www.edd2010.pl
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D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
wakacje się skończyły. Dla nas nadszedł
czas powrotu do pracy, a dla dzieci i młodzieży
do szkoły.
Nie oznacza to jednak, że w nasze codzienne
życie wchodzi monotonia. Aby je uatrakcyjnić
w trakcie wakacji pracowaliśmy nad kolejnymi
imprezami, na które w tym wydaniu „Faktów”
serdecznie Was zapraszamy.
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Już 3 września w Modlinie Starym pożegnamy
lato na festynie, który jak co roku odbędzie się
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3. Bawić
będziemy się przy utworach biesiadnych i coverach zespołu Modern Talking.
Tydzień później rozpoczną się III Manewry Kabaretowe. W tym roku zagoszczą u nas Tomasz
Jachimek, Kabaret Młodych Panów i Kabaret
Moralnego Niepokoju. W dniach 10–11 września
odbędą się w Nowym Dworze Mazowieckim
dwudniowe uroczystości związane z obchodami
Europejskich Dni Dziedzictwa. W ich ramach
na terenie Twierdzy Modlin obejrzymy dwie rekonstrukcje bitew – napoleońskiej z 1813 roku
i Obronę Modlina 1939. Ponadto giełda militarna, dwa koncerty pieśni patriotycznych i piknik
rowerowy na Osiedlu Młodych.
Szczegółowe programy imprez na plakatach wewnątrz numeru.
Ponadto piszemy o pozyskanym przez Urząd
Miejski dofinansowaniu na realizację projektu na
kolektory słoneczne dla mieszkańców. W środku
także relacja z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011, która w lipcu odbyła się w naszym mieście.
Zachęcam do lektury!
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Kolektory? Tak!
TekstI Foto wydział pozyskiwania funduszy zewnętrznych UM

Tegoroczna aura raczej nie przypominała tej typowo wakacyjnej. Może w przyszłym roku aura
spojrzy na nas łaskawszym okiem. Życzą sobie tego na pewno mieszkańcy, którzy zgłosili się do
projektu na instalację w swoich budynkach kolektorów słonecznych.

W

ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego dofinansowania do zakupu oraz instalacji
systemów kolektorów słonecznych dla mieszkańców miasta.
Niestety kolejny raz okazało się, że procedury
związane z oceną wniosków, ich uzupełnianiem
oraz ustalaniem ostatecznej listy dofinansowanych wniosków przedłużyły się nieco w czasie.

Początkowo zakładaliśmy, że podpisanie umowy
i rozpoczęcie przygotowań do rzeczowej realizacji
projektu ruszy jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. W końcu wniosek o dofinansowanie złożony 29 grudnia 2010 r. do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych pozytywnie
przeszedł wszystkie etapy oceny. 26 lipca 2011 r.
uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego
przyjęto listę rankingową złożonych projektów.
więcej na str. 7

Olimpiada Młodzieży w NDM!
Tekst i Foto aneta pielach-pierścieniak, www.bno.org.pl

W dniach 20–23 lipca br. odbywała się w naszym mieście XVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011. W ceremonii otwarcia na stadionie miejskim
udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Burmistrz Jacek Kowalski, radni miejscy
i powiatowi, przedstawiciele związków sportowych. Do Nowego Dworu przybyło 60 sportowców
z całego kraju.

N

a naszym terenie rozgrywana była dyscyplina Bieg na Orientację. Młodzi
sportowcy toczyli zmagania od 20 do 23
lipca. Na starcie stanęły najlepsze zawodniczki
i zawodnicy w biegach na orientację w kategorii
wiekowej junior młodszy (15–16 lat) z prawie
wszystkich województw. Województwo Mazowieckie reprezentowali podopieczni Józefa
Kmiecińskiego z PUKS-u Młode Orły Nowy
Dwór Mazowiecki.
Ceremonia Otwarcia
20 lipca 2011 r. o godz. 10.30 na stadionie miejskim odbyło się uroczyste otwarcie Olimpiady.
więcej na str. 7
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Wieści z rady
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Sesja nadzwyczajna
Tekst i foto Martyna Kordulewska

W czwartek, 25 sierpnia, odbyła się X, nadzwyczajna sesja RM. Podejmowane uchwały dotyczyły
nadchodzących wyborów parlamentarnych.

O

brady otworzył Przewodniczący RM,
Krzysztof Bisialski, po czym przekazał
prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu, Bogdanowi Jeziorskiemu. Ten przedstawił
porządek obrad i wyjaśnił pokrótce powód zwołania sesji. Pismo Zastępcy Burmistrza, Jacka Gereluka skierowane w tej sprawie do Przewodniczącego Rady odczytał Roman Biliński. Zgodnie
z kalendarzem wyborczym uchwałę w sprawie
zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych należało podjąć właśnie do 25 sierpnia. Na podjęcie uchwały dotyczącej utworzenia
odrębnego obwodu głosowania był co prawda
czas do 4 września, ale że również związana była
z wyborami do Parlamentu skierowano prośbę
o wprowadzenie jej do porządku obrad nadzwyczajnej sesji.
Obie uchwały podjęto jednogłośnie. Zgodnie
z nimi w Mieście utworzono łącznie 13 obwodów
wyborczych, w tym odrębny w szpitalu. Z treścią
uchwał, jak zawsze, można zapoznać się na www.
bip.nowydwormaz.pl (w zakładce Uchwały Rady
Miejskiej oraz Wybory Parlamentarne 2011).
Radni wyrazili zainteresowanie głosowaniem
osób niepełnosprawnych. Na wszelkie pytania
w sprawie wyborów odpowiadali: Urzędnik Wyborczy Zenon Klimczewski i Zastępca Urzędnika Wyborczego Maria Stawicka. Zapewniali, że
osoby niepełnosprawne nie będą miały żadnych
trudności z oddaniem głosu. Do ich potrzeb dostosowane są 4 lokale wyborcze (obwody: 5, 10,
11, 12). W dotarciu do nich mogą liczyć na pomoc Urzędnika Wyborczego i Straży Miejskiej.
Dodatkowo, zgodnie z nowym kodeksem wyborczym, dopuszcza się głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika.
W sprawach różnych poruszano m. in. temat
stanu korytarza w ZS nr 3 oraz tzw. obieraka
w SP nr 7.

Uchwała Nr XI/ 128 /11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz § 54 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,
co następuje:
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, w terminie do dnia 31 października 2011 r.
§ 2.
Zobowiązać Burmistrza Miasta do ustalenia terminów zwołania zebrań wyborczych w poszczególnych osiedlach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wymaga podania do wiadomości mieszkańców przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
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W hołdzie Solidarności
28 sierpnia
nowodworscy
radni
uczestniczyli
w obchodach
31. rocznicy
podpisania
Porozumień
Sierpniowych.

TeksT martyna kordulewska FOTO sebastian baŃbura 

O

bchody, organizowane przez NSZZ Solidarność Oddział w Legionowie, rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej
w kościele św. Michała Archanioła. Następnie
uczestnicy z pocztem sztandarowym udali się na
skwer im. NSZZ Solidarność. Tam głos zabrał
Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność w Legionowie – Dariusz Ejdys, dziękując
zebranym za przybycie. Delegacje zaproszonych
organizacji (m.in. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Powiatu Nowodworskiego) w hołdzie
Solidarności złożyły kwiaty pod pamiątkowym
obeliskiem. Radę Miejską w Nowym Dworze
Mazowieckim reprezentowali Wiceprzewodniczący: Bogdan Jeziorski i Jerzy Plackowski.

Przed pierwszym dzwonkiem
Tekst i foto Martyna Kordulewska

W przedostatni dzień sierpnia odbyła się XI sesja RM. Ze względu na zbliżający się wielkimi
krokami początek roku szkolnego dotyczyła w znacznej mierze oświaty.

Z

anim jednak Przewodniczący otworzył
obrady, głos zabrał prezes nowodworskiego PCK, Marian Wasierzyński.
Uhonorował Wiceprzewodniczącego Bogdana
Jeziorskiego odznaką zasłużonego dawcy krwi,
dziękując mu za godną naśladowania postawę.
Krzysztof Bisialski wręczył Bogdanowi Jeziorskiemu kwiaty, składając gratulacje i podziękowania w imieniu Rady.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu ich porządku oraz protokołu z IX sesji
zebrani mogli zapoznać się z informacjami nt.:
bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich (jak
poinformował prezes nowodworskiego WOPR
– w skali województwa tylko w NDM obyło się
bez ofiar) oraz placówkach prowadzących akcję
„Lato w mieście” (sporo pochwał zebrał NOK),
ściągalności podatków (ściągalność podatków

realizowanych przez UM w I półroczu 2011 r.
wyniosła 47,5%), podjętych ustaleń i działań
w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły (zabezpieczenie przejścia przez ul. Paderewskiego zależy od robót drogowych), kosztów utrzymania
placówek oświatowych w 2010 r. i I półroczu
2011 r. oraz przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/2012.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Grażyna Brzozowska informowała, że
zarówno w zeszłym roku, jak i w I półroczu br.
placówki oświatowe nie przekroczyły planowanych wydatków i że szkoły są przygotowane na
przyjęcie uczniów. Nie oznacza to jednak, że
pozbawione są trapiących je bolączek. Powrócił,
poruszany na nadzwyczajnej sesji, temat korytarzy w szkole w Modlinie Starym i „obieraka”
w SP 7. Radni rozmawiali także nt. termomoder-

nizacji SP 5, rozbudowy SP 7 i budowy hali przy
szkole w Twierdzy Modlin.
Mając na uwadze kryzys gospodarczy, którego
skutki są wciąż odczuwalne, Przewodniczący
RM Krzysztof Bisialski apelował do dyrektorów
szkół o gospodarczą zaradność. Jak mówił: „były
lata tłuste, a teraz przyszły lata chudsze”.
Po omówieniu sytuacji nowodworskiej oświaty Radni przeszli do podejmowania uchwał.
Wszystkie dostępne są na www.bip.nowydwormaz.pl.
Po podjęciu uchwał Radni zapoznali się dwoma
kolejnymi skargami (skierowano je na komisję
rewizyjną) oraz z informacją o pracy Burmistrza
Miasta między sesjami. Potem przedstawili informację o własnej pracy w tym czasie. Mimo
okresu wakacyjnego uczestniczyli w wielu wydarzeniach odbywających się na terenie Miasta,
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m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w biegach na orientację i w wyścigu kolarskim
Dookoła Mazowsza.
W interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz
sprawach różnych wiele uwagi poświęcono m.in.
parkowi w Twierdzy. 25 sierpnia br. Wojewoda,
Jacek Kozłowski wydał zgodę na darowiznę
Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Miasta.
Po przekazaniu przez AMW 8 ha powierzchni
Miasto wykorzysta je na utrzymanie istniejącej
zieleni i Pomnika Obrońców Modlina. Wszystko
w zgodzie z ustaleniami z Mazowieckim Konserwatorem Przyrody oraz Mazowieckim Kon-

Wieści z rady

serwatorem Zabytków. Decyzja Wojewody jest
ważna do końca br., a Miasto na zrealizowanie
celu darowizny ma 5 lat.
Marek Ciesielski poruszył temat nowodworskiej służby zdrowia i ratownictwa medycznego.
W numerze publikujemy uchwałę Rady w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego organizacji państwowego ratownictwa medycznego na
terenie powiatu nowodworskiego.
Dużo emocji wywołał temat TIR-ów przejeżdżających przez Miasto. Burmistrz Jacek Kowalski informował, że Miasto wydało kilkadziesiąt
zezwoleń – przede wszystkim dla kluczowych
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dostawców nowodworskich firm. Komendant
SM Piotr Rogiński tłumaczył, że na podstawie
nagrań z miejskiego monitoringu (np. na ulicy
Warszawskiej są 3 kamery) wszystkie samochody
bez zezwolenia są rejestrowane, a ich kierowcy
obciążani mandatami. W lipcu z tego tytułu do
miejskiej kasy wpłynęło 14 600 zł. W porozumieniu z Komendą Powiatową Policji uruchomione
także zostaną dodatkowe kontrole. Dla niektórych
Radnych to jednak za mało. Domagali się zatrzymywania samochodów ciężarowych, co jednak –
jak zwrócił uwagę Burmistrz – prawdopodobnie
doprowadziłoby do zakorkowania Miasta.

Uchwała Nr IX/ 108 /11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego organizacji państwowego ratownictwa medycznego na terenie powiatu
nowodworskiego.
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sposobem organizacji państwowego ratownictwa medycznego na terenie powiatu nowodworskiego i całego województwa mazowieckiego.
System państwowego ratownictwa medycznego służy ratowaniu ludzkiego życia i wymaga wykwalifikowanej kadry i specjalistycznego, kosztownego sprzętu oraz odpowiednich pomieszczeń. Powyższe zasoby w trosce o najwyższe dobro jakim
jest życie ludzkie były budowane przez wiele lat kosztem wspólnym, za publiczne środki, często w wyniku zbiórek publicznych. Potraktowanie tego systemu jako zwykłej usługi dla ludności i oparcie jego funkcjonowania na prostym zamówieniu
publicznym jest zwykłym marnotrawstwem. Zakłada bowiem, iż na danym terenie znajdują się co najmniej dwa niezależne
ośrodki wysoko wyspecjalizowane i wyposażone. Zakłada również, że jeden z nich będzie nieczynny: ludzie będą czekali
na następny kontrakt, a karetki pogotowia ratunkowego będą niszczały na postojach. Finansowe i społeczne koszty takiego
rozwiązania są ogromne i nie mogą być zrekompensowane oszczędnościami wynikającymi z przetargu. Tym bardziej, że
przystępujący do postępowania o zamówienie będą stosować wszelkie zabiegi w celu oszczędzenia kosztów, obniżając
jakość tej usługi.
Istnieją w naszym kraju służby ratownicze, takie jak straż pożarna, ujęte w sprawny, państwowy system, który od dawna
znakomicie się sprawdza. Jest niezależny od wahań koniunkturalnych, a jego działanie przynosi znaczne zyski społeczeństwu. Jest również niezależny od ludzkiej chciwości i pokusy wzbogacenia się za wszelką cenę. Ten wzorzec mógłby być
zastosowany dla ratowania ludzkiego życia, które jest bezcenne.
Obecnie stoimy przed faktem wyłączenia z działania lokalnego pogotowia ratunkowego. Nagle osiem specjalistycznych
karetek pogotowia oraz kilkadziesiąt wykwalifikowanych osób zostało pozbawionych pracy, a ratowaniem życia naszych
mieszkańców będzie się zajmował prywatny przedsiębiorca. Co się stanie jak ów przedsiębiorca zostanie postawiony
w stan upadłości?
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim wyraża stanowczy sprzeciw wobec tego typu eksperymentów, które prowadzone są na ludzkim życiu i zdrowiu. Zwracamy się z apelem do odnośnych władz o głębszą refleksję nad systemem
ratującym ludzkie życie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
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NASZE MIASTO

Zapal Świeczkę Bohaterom – Gra Miejska

W

Tekst i foto Lot 3 rzek

związku z obchodami 72. rocznicy
wybuchu II wojny światowej chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do
wzięcia udziału w grze miejskiej, której celem
jest zapoznanie się z historią najbliższej okolicy
i uczczenie pamięci poległych w obronie kraju. Poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu
pragniemy popularyzować historię naszych
małych ojczyzn.
Za pośrednictwem fanpage’u LOT-u na portalu społecznościowym „facebook” udostępnia-

ne będą informacje na temat ukrytych skrzynek zawierających informacje o miejscach
szczególnych ze względu na fakty historyczne,
jakie miały miejsce we wrześniu 1939 roku.
W skrzynkach uczestnicy gry znajdą dalsze
wskazówki. Wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w grze zapraszamy na naszą stronę internetową. Dla najbardziej aktywnych czekają
nagrody i upominki. Nie czekaj ani chwili –
wejdź do gry już dziś. Zapal Świeczkę Bohaterom.
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M

iło jest nam poinformować, że
już ponad 1000 turystów indywidualnych odwiedziło nasze działające od 30 kwietnia Centrum Informacji
Turystycznej. Na tysięcznego gościa, który
odwiedził nas w niedzielę 31 lipca czekały
upominki.
Uroczyste otwarcie CIT odbyło się 30 kwietnia
br. Podczas uroczystości obecne były Władze
Samorządowe, członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz zaproszeni
goście. Na turystów czekamy sześć dni w tygodniu od wtorku do niedzieli w godzinach
10–17. CIT jest czynne również w weekendy
ponieważ gros odwiedzających nas gości to
mieszkańcy okolicznych miejscowości, w tym
też Warszawy, którzy decydują się na zwiedzanie okolicy w dni wolne od pracy.
„Ciekawostką może być fakt, iż nasi informatorzy prowadzą statystyki mające na celu
badanie oczekiwań turystów. Jest to bardzo
pomocne przy tworzeniu spójnej oferty turystycznej terenu naszego działania” – mówi
prezes LOT Sebastian Sosiński.
Wszystkich zainteresowanych inicjatywami
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech
Rzek zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej stowarzyszenia (www.3rzeki.pl).
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Kolektory? Tak!

CD. ze str. 2

Tekst I Foto wydział pozyskiwania funduszy zewnętrznych UM

W

śród 45 wniosków, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny
miasto zajęło zaszczytne 14. miejsce.
Jesteśmy w czołówce podmiotów wdrażających
odnawialne źródła energii na Mazowszu. Wartość całego projektu opiewa na kwotę blisko
2 mln 300 tysięcy złotych, a przewidziana kwota dofinansowania stanowi równowartość blisko
1 mln 600 tysięcy złotych. Jakie będą dalsze
losy wniosku? Obecnie trwają prace związane
z przygotowaniem załączników niezbędnych do
podpisania umowy pomiędzy Miastem a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Umowa ta będzie regulować wzajemne
zobowiązania stron oraz stanowić podstawę dla
przekazania dofinansowania. Mamy nadzieję,
iż zostanie ona zawarta do końca wakacji. Kolejnym planowanym przez nas krokiem będzie
w miesiącu wrześniu spotkania informacyjnego
dla wszystkich osób, które wyraziły chęć udziału
w projekcie, na którym zostanie przedstawiona
aktualna sytuacja związana z jego wdrażaniem
oraz podjęta decyzja co do dalszych działań.
Przed nami jeszcze jeden z ważniejszych etapów w projekcie, czyli przygotowanie procedury
przetargowej oraz wybór najkorzystniejszej ofer-

ty dotyczącej dostarczenia oraz montażu kolektorów. Mamy nadzieję, że już wiosną przyszłego
roku pierwsi mieszkańcy naszego miasta będą
mogli korzystać z wody przeznaczonej do celów
socjalno-bytowych, a podgrzanej w kolektorach
słonecznych. Oczywiście bliższe informacje
związane z całym projektem zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, na które już
dziś bardzo serdecznie zapraszamy.
Z ostatniej chwili…
TWORZYMY LISTĘ REZERWOWĄ DLA
OSÓB, KTÓRE ZECHCIAŁYBY JESZCZE
PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCOW.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych Sławomir Wieczorek, mail: projekty@nowydwormaz.pl; tel. 22 51 22 230. Na
Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 7 września br. Formularz ankiety zgłoszeniowej można
pobrać ze strony internetowej miasta www.nowydwormaz.pl w zakładce „Ekologiczny Nowy
Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla
mieszkańców” (animowany banner).

Olimpiada Młodzieży w NDM!
Tekst i Foto aneta pielach-pierścieniak, www.bno.org.pl

P

CD. ze str. 2

odczas ceremonii otwarcia Burmistrz
Jacek Kowalski życzył wszystkim zawodnikom sukcesów sportowych i aby
w przyszłości mieli szansę poczuć ducha dorosłych Igrzysk. Wojewoda Mazowiecki zwracając
się do uczestników zawodów zachęcił ich do
zapoznania się z okolicą, zwłaszcza z Twierdzą
Modlin.
Po wystąpieniach gości odbyło się ślubowanie
zawodników i sędziów, na maszty zostały wciągnięte flagi państwowa i olimpijska. Jak na każdych Igrzyskach kulminacyjnym punktem ceremonii było zapalenie znicza olimpijskiego.
A na trasie…
20 lipca odbyła się też pierwsza konkurencja
zawodów – sprint. Bieg rozgrywany był na
Osiedlu Młodych. Pierwsza na mecie stawiła
się Angelika Maciejewska z Trapera Złocieniec.
Najlepsza Nowodworzanka Justyna Selwon
przybiegła na 11 pozycji. W sprincie chłopców
kolejno na mecie meldowali się: Mateusz Dzioba z MKS-u Paulinum Jelenia Góra, Krzysztof
Wołowczyk z UNTS-u Warszawa i Krzysztof
Rzeńca z UKS-u Orientuś Łódź.
W kolejnych dniach rozgrywane były konkurencje KLASYK, MIDDLE i SZTAFETY KJM 16
i MJM 14. Na miejsce biegów wybrano też okolice Nowego Dworu, tj. Chotomów, Olszewnicę
i Cybulice.
W klasyku najlepsi byli: Maria Drągowska z Victorii Józefów (MAZ). Druga na metę przybiegła
Iga Karbowiak ze Śląska Wrocław (DLŚ). Trzecie
miejsce zajęła koleżanka klubowa zwyciężczyni –
Barbara Żebrowska. Wśród chłopców kolejno na
mecie stawili się Mateusz Dzioba z MKS Pauli-

Zakwalifikowanie na listę rezerwową nie gwarantuje przyznania dofinansowania.
num Jelenia Góra, Krzysztof Wołowczyk z UNTS
Warszawa i Krzysztof Rzeńca z Orientusia Łódź.
W pierwszej 20-tce znalazły się zawodniczki naszego PUKS-u Młode Orły. Joanna Dudek była
16. a Justyna Sewlon 17..
W biegu Middle zwyciężyła Katarzyna Galla
z Azymutu Mochy (WLP) za nią uplasowała się
Aneta Białkowska reprezentująca Orientuś Łódź
(ŁDZ). Trzecia była Barbara Żebrowska z Victorii Józefów (MAZ).
Nowodworzanka Justyna Sewlon była 21.
Wśród chłopców tryumfował Krzysztof Wołowczyk z Warszawy. Za nim byli Bartosz Szuryga z MKS-u Start Lublin i Michał Garbacik
z WKS-u Wawel Kraków.
W sztafecie dziewcząt (KJM 16) zwyciężyły
zawodniczki z Wielkopolski: Dominika Brajer
Aleksandra Hornik i Katarzyna Galla. Wśród
chłopców (MJM 14) najlepsi byli reprezentanci
Jeleniej Góry: Krzysztof Hołub, Maciej Nowak
i Mateusz Dzioba.
Kończąc…
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegu na
orientację to już wspomnienie utrwalone w tym
miejscu jako wyniki i zdjęcia oraz w pamięci
zawodników jako mnóstwo ciekawych doświadczeń. Gratulujemy wszystkim, zarówno tym,
którzy odnieśli swoje sukcesy, jak i tym, którzy
mają je jeszcze przed sobą.
Szczególne wyrazy uznania dla najlepszej zawodniczki XVII OOM Katarzyny Galli oraz
najlepszego zawodnika XVII OOM Mateusza
Dzioby. Zwycięzcą w klasyfikacji wojewódzkiej
została reprezentacja Dolnego Śląska, zaś WKS
Śląsk Wrocław wygrał rywalizację klubową.
Wierzymy, że minione zawody okazały się udane dla
wszystkich zawodników oraz trenerów, a obejrzane
w przerwie między zawodami atrakcje Twierdzy
Modlin pozostawią w pamięci miłe wspomnienia.
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Biesiada rozśpiewanych narodów
TeksT I FOTO NOK

P

odczas III Biesiady Rozśpiewanych Narodów, 9 lipca 2011 roku, po raz pierwszy
zorganizowanej na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Paderewskiego 1A w Nowym Dworze Mazowieckim, gościliśmy znakomitych wykonawców. W pierwszej
części koncertu, w swoich największych przebojach, przez nowodworską publicznością wystąpiła legendarna grupa skifflowa NO TO CO. Zbigniew Brzeziński,Jerzy Rybiński, Jan Stefanek,
Aleksander Kawecki wspomagani przez Michała
Makulskiego zademonstrowali znakomitą formę
muzyczną. Występ zespołu prowadzony z wielką swadą przez Aleksandra Kaweckiego został
bardzo gorąco przyjęty przez mieszkańców naszego miasta. Ta część koncertu dedykowana
była nieco starszym sympatykom dobrej muzyki i nawiązywała do ich „szczenięcych lat”, ale
tego wieczoru nie mowy o nastroju melancholii

i wspominek. Znane od wielu dziesiątek lat przeboje zespołu NO TO CO wciąż bawią i cieszą.
Publiczność wraz z zespołem śpiewała piosenki:
Straż Ogniowa, Ach Franka Franka, Gdy byłem
chłopcem chciałem być żołnierzem, Po ten kwiat
czerwony i wiele innych, a muzykom dała odpocząć dopiero po ponad godzinnym występie
i podwójnym bisie.
Druga część koncertu to już twórczość muzyków młodego pokolenia. Jan Trebunia-Tutka wraz z zespołem i gościnnie występującą
Hanką Trebunia-Wyrostek, zaśpiewał utwory
ze swojej najnowszej płyty „Góry w sercu”.
Zespół wykonał kilkanaście piosenek, do których większość tekstów i muzyki napisał Mirosław Kowalik (basista zespołu Raz Dwa Trzy),
a aranżacje przygotował Marcin Pospieszalski. Teksty Mirosława Kowalika opowiadały
o sprawach najbliższych ludziom; o miłości

uczciwości, przyjaźni. Okazały się one spójne
z filozofią górali i w efekcie zostały przetłumaczone na gwarę góralską i zabrzmiały głosem
Jana Trebunia-Tutki. „...Jan mógłby głosem
spowodować lawinę, ale tutaj, śpiewając, nadaje mocy prostym i mądrym myślom zawartym
w tekstach: jak wspinać się w życiu, żeby nie
upaść, kogo wybierać jako towarzysza drogi,
czyich rad słuchać wędrując przez życie...”.
Klasyczny skład kapeli góralskiej wzbogacony
o bębny, sekcję dętą, swojsko brzmiąca muzyka
wzbogacona o meksykańskie rytmy i bałkańskie brzmienie, i na tym tle nieco nostalgiczny
śpiew Jana Trebunia-Tutki, uzupełniany bardzo
mocną wokalizą pozostałych muzyków, co dało
niesamowity efekt artystyczny. Koncert zespołu
był bardzo mocnym przeżyciem estetycznym
i artystycznym i niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci nowodworzan.  
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Zapraszamy do SRTM
TeksT I FOTO SRTM

Sprzątanie parku, piknik rodzinny, wycieczka rowerowa połączona ze zwiedzaniem zabytków – to
pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie akcje Stowarzyszenia Rozwoju Twierdzy Modlin.

S

towarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin
(SRTM) powstało w styczniu tego roku.
To grupa w większości młodych osób
z Modlina Twierdzy i okolic. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się w głowach kilku
osób: Jacka Borkowskiego, Arka Majewskiego,
Wojtka Malca, Darka Fiuka i Rafała Szklarskiego – wszyscy są mieszkańcami Twierdzy i wszyscy mieli dość panującego w niej marazmu.
Udało się!
Za cel SRTM postawiło sobie poprawę jakości
życia w Modlinie Twierdzy, zmianę jej wyglądu
i integrację lokalnej społeczności.
Efekt pierwszej akcji Stowarzyszenia Rozwoju
Twierdzy Modlin widoczny był gołym okiem.
Park już dawno nie wyglądał tak czysto jak po
kwietniowym sprzątaniu, w które zaangażowali się nie tylko członkowie SRTM, ale i inni
mieszkańcy dzielnicy. Wisienką na torcie było
odmalowanie zaniedbanej muszli koncertowej. Wszystko po to, by teren stał się na nowo
miejscem czystym, zadbanym i przyjemnym do
spacerów. Opłaciło się – wiosną parkowe alejki
znów przyciągały całe rodziny.
Posprzątany przez SRTM i wykoszony przez służby miejskie park stał się, dosłownie, polem do popisu podczas kolejnej akcji – pikniku rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 4 czerwca.
Tego dnia na najmłodszych mieszkańców czekały liczne atrakcje, w tym: konkursy prowadzone
przez członków SRTM (m.in. bieg z jajkiem, skoki
w workach, rzut do celu, przeciąganie liny), koncerty lokalnych muzyków i pokaz tańca. W parku
na dłużej zaparkowały też samochody offroadowe
oraz pojazdy straży pożarnej i policji, które można było obejrzeć z bliska, a nawet przejechać się.
Z okazji ich święta na dzieci czekała moc prezentów: malowanie twarzy, wata cukrowa, kolorowe
dmuchańce i trampolina. W dużej mierze dzięki
sponsorom, wszystko było dla maluchów za darmo i bez ograniczeń.
Ostatnio SRTM postawiło na aktywny wypoczynek i 30 lipca zorganizowało wycieczkę rowerową. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu
rowerzystów, nie tylko z Modlina Twierdzy,
ale i z innych dzielnic Nowego Dworu, a także
Zakroczymia i Nasielska. Cykliści wystartowali
w sobotnie przedpołudnie spod kościoła pw. św.
Barbary, a na mapie ich ok. 16-kilometrowej trasy znalazły się miejsca nierozerwalnie związane
z historią regionu: Zakroczymska Prochownia,
Fort nr 1, cmentarz, klasztor oo. Kapucynów
i fara, a także strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu, obchodzącej w tym roku
100. rocznicę istnienia. W tej wycieczce śladami lokalnej historii towarzyszył nam rotmistrz
Maciej Kostrzewski, który niesamowitymi opowieściami ubarwiał podróż. Korzystając z jego
gościny, mieliśmy także okazję odkryć niezwykłe miejsce, jakim jest Garnizon Nowowilejka –
stworzone przez niego prywatne muzeum. Tam
też po raz kolejny przekonaliśmy się, że historia
nie musi być nudna, a odpowiednio przedsta-

wiona staje się tworem, obok którego nie da się
przejść obojętnie.
Nie chcemy na tym poprzestać!
To, co udało się już zrobić, zachęca do dalszych
działań. W głowach członków SRTM są pomysły
na kolejne przedsięwzięcia. Po pierwsze, w planach jest odnowienie, znajdującego się na cmentarzu fortecznym, grobu jednego z kazuńskich
saperów – kpt. Marcelego Ziemskiego, który
za swoje zasługi został trzykrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych. Kolejną akcją będzie pomoc modlińskim kasztanowcom w walce z wyniszczającym je szkodnikiem – szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem.

Wierzymy, że Modlin Twierdza ma potencjał,
by stać się miejscem, w którym można dobrze
żyć. Chcemy zerwać z wizerunkiem Twierdzy, do
której strach przyjechać. Pragniemy dowieść, że
Modlin nie jest jedynie dzielnicą ładnie wyglądającą na pocztówkach. Naszym celem jest pokazanie, że obok starych, nasiąkniętych historią
murów, tętni nowy duch – pełen energii i pasji.
Udowodnimy, że to, co nowe nie jest złe, a obie
strony Modlina Twierdzy mogą istnieć obok
siebie, doskonale się uzupełniając. Jesteśmy
przekonani, że mieszkańcy potrzebują tylko impulsu, by wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w jej rozwój. Mamy nadzieję, że nam
pomożecie – www.srtm.pl, srtm@srtm.pl
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Obchody Święta Wojska Polskiego
13 czerwca 2011 r. Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wspólnie z wójtem Gminy Leoncin
zorganizował uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

P

ierwsza część uroczystości odbyła się w Sali
tradycji 2. Mazowieckiej Brygady Saperów,
a druga w Gminnym Ośrodku Kultury w Leoncinie. Na zaproszenie prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty i wójta
Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka
w uroczystości wzięli udział m.in.: starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski, wójt Czosnowa Antoni
Kręźlewicz, wójt Starych Babic Krzysztof Turek,
dowódca 2. Pułku Saperów płk Adam Przygoda,
zastępca dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej płk Mirosław Bodnar, przedstawiciel
komendanta WKU Warszawa-Ochota kpt. Paweł
Zasuń. Gminę Leoncin poza wójtem reprezentowali: zastępca wójta Władysław Roszczyk, skarbnik
Gminy Małgorzata Kurek oraz kombatanci: kpt.
w st. spocz. Jan Trojanowski, por. w st. spocz.
Franciszek Świerczewski, sierż. w st. spocz. Roman Bagiński i Ferdynand Trzaskoma.
W obchodach Święta Wojska Polskiego brali
udział członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR
z Kół z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Warszawy, Otwocka, Garwolina. Byli
wśród nich wiceprezesi Okręgu ppłk rez. Wiesław Patuła i por. Sławomir Łazor.
Po powitaniu uczestników uroczystości przez
płk. Adama Przygodę i wójta Adama Mirosława
Krawczaka głos zabrał płk rez. Alfred Kabata.
W swoim wystąpieniu nawiązał do obchodów 90.
rocznicy utworzenia ZOR RP i 91. rocznicy bitwy warszawskiej. Następnie por. rez. Sławomir
Łazor odczytał decyzje o przyznanych członkom
Związku odznaczeniach. Medale Za Zasługi Dla

Obronności Kraju otrzymali: złoty – kpt. rez. Jerzy Białoskórski, a brązowy Elżbieta Wiercińska. Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała: ppłk. rez. Henrykowi Marciniakowi, ppłk. rez. Zbigniewowi Kotarskiemu
i ppłk. w st. spocz. Ryszardowi Pawłowskiemu.
Złotym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP uho-

norowano płk. rez. Dariusza Zielonkę, a srebrnym mjr. rez. Lecha Tomasiaka.
Podczas spotkania życzenia żołnierzom w służbie czynnej, rezerwistom i kombatantom przekazali wójt Antoni Kręźlewicz, burmistrz Grzegorz
Arciszewski i starosta Krzysztof Kapusta oraz
płk Mirosław Bodnar.
(k)

Gratulacje dla generała
15 sierpnia 2011 r. płk Bogusław Bębenek na dziedzińcu Belwederu odebrał z rąk Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego nominację na stopień generała brygady. Tydzień wcześniej został
wyznaczony na stanowisko Szefa Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP.

G

enerał Bogusław Bębenek jest doświadczonym saperem, który w latach 2007–
2011 był szefem wojsk inżynieryjnych
Dowództwa Wojsk Lądowych. Z racji pełnionej
funkcji często gościł w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu. Uczestniczył również
w uroczystościach patriotyczno-wojskowych organizowanych na terenie powiatu nowodworskiego. W kwietniu 2011 r. reprezentował dowódcę
Wojsk Lądowych podczas uroczystości Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim, których
organizatorami od wielu lat są władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i Okręg
Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
16 sierpnia 2011 r. gratulacje z okazji awansu
generalskiego złożyli gen. Bogusławowi Bębenkowi prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP
płk rez. Alfred Kabata oraz wiceprezes por.

rez. Sławomir Łazor. Płk rez. A. Kabata przekazał gen. B. Bębenkowi odznakę pamiątkową
ZOR RP oraz książkę swojego autorstwa, wydaną przez Urząd Miejski, a zatytułowaną „Pamięć
o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim.

Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”.
Generał Bębenek zapewnił o woli współpracy
z Okręgiem Mazowieckim ZOR RP.
(k)

Wydarzenia
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2011

Kamienie milowe

- od przeszłości do teraźniejszości

10 11 wrzesnia 2011 r.
Nowy Dwor Mazowiecki Modlin Twierdza

W programie:
godz. 10.00
godz. 11.30
godz. 12:30
godz. 14.30
godz. 15.30
godz. 16:30

10 września
Spotkanie pod tablicą I Portu Marynarki Wojennej – Liga Morska i Rzeczna
(otwarcie uroczystości, złożenie meldunku, wystąpienia okolicznościowe, składanie kwiatów)
Msza Św. Polowa w intencji poległych w obronie Ojczyzny (Pomnik Obrońców Modlina)
Spotkanie Pokoleń (Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin)
Rekonstrukcja Bitwy Napoleońskiej z 1813 r. „Oblężenie Modlina”
(Reduta Napoleona - udział ok. 200 rekonstruktorów)
Koncert pieśni patriotycznej „Od Przeszłości do Teraźniejszości”
w wykonaniu Nadbużańskiej Orkiestry Dętej (scena Reduta Napoleona)
Koncert patriotyczny zespołu Magnetar „Biało – Czerwona”

11 września
od godz. 10:00 do 17:00 Giełda Militarna (teren starego Elewatora)
godz. 11:00 Start Mazovia MTB Marathon Osiedle Młodych, ul. Gen. Berlinga
godz. 12:00 Rekonstrukcja Obrony Modlina 1939 w Twierdzy Modlin (ul. Mickiewicza 99 – stary Elewator)
Rekonstrukcja dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
godz. 16:00 Piknik rowerowy Osiedle Młodych, ul. Gen. Berlinga
Patronat Honorowy
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Europejskie Dni Dziedzictwa Wspólne
działanie Rady Europy
i Komisji Europejskiej

Koordynator Ogólnopolski

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

www.edd2010.pl

Burmistrz Miasta
Nowego Dworu
Mazowieckiego
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Lato pełne atrakcji

– podsumowanie akcji Lato z NOK-em
Tekst I Foto NOK

Dobiegł kresu program imprez wakacyjnych pod wspólną nazwą „Lato z NOK-iem 2011”. Przez cały lipiec
Nowodworski Ośrodek Kultury, jak każdego roku, „kusił” wieloma atrakcjami wszystkie dzieci spędzające wakacje
w mieście, oferując spektakle teatralne, projekcje filmowe, warsztaty twórcze, pokazy i cieszące się największym
zainteresowaniem wycieczki do bardziej i mniej znanych, ale zawsze ciekawych miejsc.

N

ajwiększym hitem tegorocznego lata był
wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, gdzie dzieci przez 4
godziny, w sześciu galeriach poznawały, poprzez
zabawę, zawiłe tematy z różnych dziedzin nauki,
a na koniec w Teatrze Robotycznym obejrzały
spektakl na podstawie „Bajki Robotów” Stanisława Lema, zagrany przez roboaktorów. Mimo
długiego pobytu i tak nie udało się wszystkiego
zobaczyć, tak więc do Centrum Nauki na pewno
jeszcze wrócimy. Pobyt w Stadninie Ogierów
w Łącku wywołał wiele zachwytu podczas
zwiedzania stajni i oglądania pięknych, rasowych koni. Przewodnikiem był bowiem stary
„koniarz”, wieloletni pracownik stadniny, który
z wielką swadą i bardzo ciekawie opowiadał
o ciekawostkach z życia zwierząt, a niektóre,
bardziej spokojne rumaki, pozwolił pogłaskać.
Zachwytów nad urodą „anglików” i „arabów”
nie przerwała nawet przejażdżka bryczką. Po posiłku w postaci upieczonych kiełbasek udaliśmy
się do płockiego ZOO. Tam spędziliśmy kolejne
godziny oglądając z bliska, a nawet z bardzo bliska, zachowania różnych zwierząt. Szczególną
sympatię i uwagę skupiliśmy na stadku gibonów,
które mogliśmy oglądać z odległości pół metra.
Po zwiedzaniu – lody i po intensywnie spędzonym dniu powrót do domu. Kolejny wyjazd, do
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, był dla
wszystkich wielką niewiadomą, bo wybieraliśmy
się tam po raz pierwszy. Podróż trwała kilka godzin, ale niewiadoma okazała się być oszałamiającą. Nie było dziecka, na którym nie wywarłby

silnego wrażenia ten wyjątkowy magnacki pałac
z bogatym, mającym około 200 lat wystrojem
i wyposażeniem. Po obejrzeniu pałacu i „obowiązkowych” zakupach w muzealnym sklepiku,
pojechaliśmy do minizwierzyńca w Leonowie.
Przywitały nas tam strusie, wielbłąd, koniki huculskie i wodne żółwie. Największą frajdę sprawiało dzieciakom karmienie strusi, a ogromne
wrażenie wywarło strusie jajko, z którego można
przygotować jajecznicę na 30 osób, ale żeby to
zrobić, trzeba 3 milimetrowej grubości skorupkę
rozciąć mocną piłką do metalu. Gdybyśmy chcieli zjeść strusie jajko na twardo, musielibyśmy
poczekać aż 90 minut, żeby się ugotowało. Na
szczęście nasz posiłek składał się z innych wiktuałów. Następna wycieczka zawiodła nas do
średniowiecznego zamku wybudowanego przez
Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. Zwiedzaliśmy zamek, wdrapaliśmy się nawet na wysoką
wieżę, obejrzeliśmy wystawę o diable Borucie,
wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji o życiu średniowiecznych rycerzy. Mogliśmy nawet dotknąć
90-centymetrowego miecza, pooglądać szable
i zbroje. Najwięcej emocji dała nam jednak możliwość postrzelania z prawdziwego łuku, oraz
obejrzenie popisów strzeleckich łucznika z Francji, który przyjechał do Łęczycy na turniej rycerski. Ale Polak potrafi, największe brawa otrzymał od dzieci Pan Piotr, bo jak stwierdziły
„strzelał lepiej od Francuza”. Z zamku pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie
czekało na nas ognisko, przejażdżka wozem
i konno, a gdzie największą frajdę sprawiło

uczestnikom karmienie kóz i próby ich wydojenia. Aby odwiedzić Koziołka Matołka w Pacanowie, trzeba było wstać już o piątej rano. Do
Europejskiego Centrum Bajek dotarliśmy po
długiej podróży. Na rogatkach Pacanowa przywitał nas, a któż by inny, sam Koziołek Matołek,
który w Pacanowie jest wszechobecny. W Centrum musieliśmy założyć czerwone ciżemki krasnali i tak wyposażeni ruszyliśmy w świat bajek,
w którym można dotknąć, obejrzeć bohaterów
wielu opowieści i wysłuchać, a także obejrzeć
wiele bajek. Naszym przewodnikiem był Kopciuszek, bardzo ciekawie opowiadał o bajkowym
świecie i sprawdzał naszą o nim wiedzę, bawiąc
się z nami w zgaduj-zgadulę. Było miło i sympatycznie, a zwiedzanie skończyliśmy jak zawsze
w sklepiku, gdzie prawie cała grupa kupiła większego lub mniejszego oczywiście Koziołka Matołka. Kolejny etap wycieczki to zwiedzanie
pałacu w Kurozwękach. Na miejscu zaproszono nas do olbrzymiej pałacowej sali, gdzie czekały wielkie i elegancko zastawione stoły do naszego obiadu. Posiłek był klasyczny pomidorowa,
schabowy), ale bardzo smaczny. Posileni, zaczęliśmy zwiedzać podziemia pałacu przerobione
obecnie na sale muzealne, w których wystawiono przedmioty i dokumenty związane z historią
tego miejsca już od XIV wieku. Po dawce historii, ruszyliśmy na wycieczkę wozem konnym, na
pola i łąki, gdzie w olbrzymim stadzie przebywają specjalnie hodowane bizony. Wiele ciekawostek o ich życiu usłyszeliśmy od opiekunki
tych ważących około 1 tony zwierząt. Jednak po-
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goda pokrzyżowała nam dalsze plany pobytu,
rozpadał się deszcz i bez kaloszy nie można było
wejść do zalanego labiryntu w kukurydzy. W zamian za to dłuższy pobyt w sklepiku, kolejne
pamiątki (większość dzieci wybrała medale pamiątkowe) i powrotna droga do domu. Ostatni
dzień wakacji z Nok-iem spędziliśmy w Olsztynku, do którego wyruszyliśmy już o 7 rano. Na
miejscu pierwsze kroki skierowaliśmy do Artystycznej Huty Szkła. Wygląd miała niepozorny,
ale to co tam zobaczyliśmy zaparło nam dech
w piersiach. W niewielkich piecach temperatura
sięga 1400 stopni. W nich topi się szkło do konsystencji masy. Na naszych oczach artyści z wielką wprawą formowali kwiatki, ślimaki, ptaszki,
żółwie. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania a w nagrodę, otrzymywały szklane zwierzątka. Kolejny etap to zwiedzanie Skansenu. Tu
obejrzeliśmy wspaniałe domy, zagrody, młyn,
kościół z terenu Warmii i Mazur. Na koniec
udaliśmy się do pracowni na warsztaty lepienia
w glinie lub malowania na szkle do wyboru. Zajęcia plastyczne uwolniły talenty uczestników
wycieczki, a ich efekty docenią zapewne rodzice,
gdyż wszystkie prace dzieci zabrały do domu.
Stałą pozycją w naszej ofercie i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem jest gra w kręgle, jest to sport dający dużo emocji i radości bez
uciążliwego wysiłku fizycznego. Podczas drugiego pobytu na kręgielni zauważono znaczną
poprawę wyników, a niektórzy zaczęli się przymierzać do założenia klubu kręglarzy, „w końcu
kadra rośnie”. Stałą pozycję stanowiły także wy-
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jazdy na najnowsze premiery filmowe. W tym
roku dzieci obejrzały: młodsze „Auta 2”, a starsze „Harrego Pottera i insygnia śmierci”. Na
miejscu w ośrodku, w ramach Dziecięcego Kina  
Letniego młodzi kinomani obejrzeli sfilmowaną klasykę literatury dziecięcej „Most do Terbithii” i „Oliviera Twista”, oraz komedię „Planeta 51”. Bardzo interesujące były także
przedstawienia teatralne. Spektakl w wykonaniu
Teatru KUFFER pt.: „Przygody Małpki” bawił
i rozśmieszał naszą najmłodszą widownię, ale
i dorośli opiekunowie całkiem nieźle bawili
się na przedstawieniu. „Teatr na Walizkach”
z Wrocławia zaprezentował plenerowe przedstawienie oparte na humorze sytuacyjnym, wynikającym z różnych życiowych zdarzeń, które
w niebanalny sposób bawiło całą zebraną na
dziedzińcu Ośrodka publiczność. Uwieńczeniem
spektaklu była zabawa z mydlanymi bańkami;
małymi, średnimi i tymi największymi. Na pożegnanie artyści obdarowali dzieciaki zwierzątkami zrobionymi na ich oczach z cienkich baloników. Dużą frajdę sprawiła dzieciom i ich
opiekunom wizyta iluzjonisty Kanadyjczyka
Roba Fleminga, którego poczucie humoru oczarowało całą publiczność. Profesjonalny program
przeplatany sytuacyjnym żartem wywoływał
mieszaninę śmiechu i zdziwienia wśród zróżnicowanej wiekowo widowni. Dzieci wychodząc
nie przestawały dociekać jak magik zrobił swoje
czary, a rodzice odpowiadali – „magicznie” i niech tak zostanie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się, stanowiące w naszych
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propozycjach novum, warsztaty twórcze. Uczestnikami warsztatów budowy modeli szybowca
były również dziewczęta, które na równi z chłopcami, przez dwa dni, sklejały elementy szybowców. Radość z końcowego efektu była tym większa im, własnoręcznie wykończony i wyważony
(plasteliną), szybowiec dalej odleciał podczas
próby dalekich lotów. Próba, ze względu na złą
aurę, odbyła się w holu ośrodka kultury. Nie
mniej radości i satysfakcji przyniosły dzieciom
warsztaty ceramiczne. Lepienie z gliny miseczek
dla zwierząt, robienie zwierzątek czy świeczników tak pochłonęło uwagę uczestników, że zajęcia odbywały się w prawie zupełnej ciszy!. Efekty można zobaczyć tylko na fotografii ponieważ
po wypaleniu, wykonawcy zabierają swoje dzieła na pamiątkę i do praktycznego wykorzystania.
Z nieoczekiwanie dużym zainteresowaniem spotkały się warsztaty nauki gry w szachy. Wyrażamy nadzieję, że nie była to tylko chwilowa zachcianka i młodzi szachiści wrócą do nas po
wakacjach na regularne zajęcia w szkółce szachowej. Bywają też sytuacje od nas niezależne
i do takich zaliczamy środę 27 lipca, kiedy to
przegraliśmy z aurą. Z powodu padającego obficie deszczu zmuszeni zostaliśmy odwołać, przygotowane wspólnie ze Strażą Miejską, zabawy
w miasteczku rowerowym.
Wszystkim małym i dużym dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony czas w okresie wakacji i już dzisiaj zapraszamy do wspólnego
spędzenia ferii zimowych.

ogłoszenia i informacje
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Konkurs Fotograficzny trwa!

Przypominamy o trwającym Konkursie Fotograficznym
„Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!”.
Patronat nad konkursem objął portal Nowodworski24.pl. Zachęcamy do udziału.
Dla zainteresowanych publikujemy regulamin.
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Regulamin Konkursu Fotograficznego „Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!”
1. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ujęciu zmieniających się pór roku (również
fotografie w skali makro, tj.: detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta).
2. Celem konkursu jest promowanie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny. Konkurs ma również promować
młodych twórców – fotografików.
3. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel.: (22) 775-22-22,
www.nowydwormaz.pl.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i ich najbliższa rodzina (mąż/żona, dzieci).
6. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii, z których co najmniej 3 powinny przedstawiać inną porę roku.
7. Technika wykonania prac jest dowolna.
8. Prace (JPG) o wymiarach min 2272 x 1704 pikseli należy nadsyłać na adres konkurs@nowydwormaz.pl w formie załączników do listu elektronicznego lub
osobiście na nośniku danych elektronicznych bądź pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckiem (pokój 101), ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
10. W
 raz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby Organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
12. K
 onkurs trwa od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
13. Z djęcia należy nadsyłać do 30 czerwca 2012 r. (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od
upłynięcia terminu składania prac.
14. O
 ceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
15. W
 erdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej
16. N
 agrodzone prace będą opublikowane na stronie www.nowydwormaz.pl, umieszczone w miejskim kalendarzu na rok 2013.
17. U
 dział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania i dowolnego przetwarzania prac. Organizator może wykorzystywać prace lub jej fragmenty w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikacja w Internecie, w lokalnej prasie, wielokrotna ekspozycja w różnych miejscach oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach
promocji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
18. O
 rganizator przewiduje przyznanie dwunastu równorzędnych nagród.
19. N
 agrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
20. O
 rganizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania wyróżnień.
21. W
 ręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani.
22. N
 adesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie
zostaną uwzględnione.
23. O
 rganizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
24. O
 rganizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie przesyłanych prac.
25. N
 adesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych.
26. U
 dział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na
potrzeby konkursu i do celów promocyjnych /ustawa o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zwiedzanie z książką
Tekst I Foto Marcin Zamorski, wydawnictwo Rajd

Autor kilku pozycji historycznych o Twierdzy Modlin dr Piotr Oleńczak wydał kolejną – przewodnik historyczny
„Twierdza Modlin”. Pozycja jest już do nabycia w księgarniach i punktach informacji
turystycznej – w najbliższym czasie odbędzie się jej promocja z udziałem autora.

W

dniach 10 i 11 września tego roku,
w trakcie rekonstrukcji historycznych
w Twierdzy Modlin odbędzie się promocja nowego przewodnika historycznego Piotra
Oleńczaka „Twierdza Modlin”. Jednym z gospodarzy specjalnie przygotowanego na tę okazję
stoiska będzie autor książki – dr Piotr Oleńczak.
Obiecuje on nie tylko odpowiadać na wszelkie
pytania dotyczące przewodnika i twierdzy, ale
zaprasza także na krótką, darmową wycieczkę
do jednego z fortecznych zabytków (szczegóły
na stoisku).
O książce:
Twierdza Modlin to jeden z najcenniejszych zabytków architektury militarnej na naszych zie-

miach. Wymyślona przez Napoleona Bonaparte, była oczkiem w głowie czterech Carów Rosji
– i choć dziś mało kto o tym pamięta – przez
półtora stulecia nie schodziła z pierwszych
stron historii Europy. Książka Piotra Oleńczaka to przewodnik po jej burzliwych dziejach,
zaklętych w zabytkowych, często zapomnianych budowlach, łączący zalety przystępnego
„spacerownika” turystycznego i monografii
historycznej. Książka zawiera opisy 48 najważniejszych obiektów warownych Modlina,
ilustrowana jest ponad 300 zdjęciami, planami
sytuacyjnymi, schematami i tabelami. Dołączona mapa turystyczna pozwala bezbłędnie zlokalizować każdy z opisywanych zabytków.
Zapraszamy do zapoznania się z pozycją.
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ogłoszenia i informacje

Turniej Ekologiczny
EKO Sztafeta
Dnia 22 lipca 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 27 000
zł. Takie dofinansowanie umożliwia nam ufundowanie bardzo atrakcyjnych nagród w ramach
planowanego konkursu z zakresu edukacji

ekologicznej prowadzonej przez Straż Miejską
w Nowym Dworze Mazowieckim Turniej ekologiczny EKO Sztafeta jest rozszerzeniem dotychczas prowadzonych działań w ramach programu
EKO-STRAŻNIK.
Zapraszamy do udziału

Uwaga Przedsiębiorcy

Ministerstwo Gospodarki realizuje projekt pn. Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jego celem jest
umożliwienie ewidencjonowania osób prowadzących działalność
gospodarczą drogą elektroniczną. System teleinformatyczny CEIDG
umożliwi przedsiębiorcom rejestrację działalności gospodarczej on-line,
za pośrednictwem gminy lub samodzielnie.
Konieczna aktualizacja danych

Od 1 lipca 2011 r. organy ewidencyjne przekazują wnioski o wpis do CEIDG.
Gminy zobowiązane są przekazać do CEIDG wszystkie wcześniejsze wpisy do 31 grudnia 2011 r.
Obecnie Urząd Miejski prowadzi aktualizację wpisów przedsiębiorców uzupełniając dane o numer:
NIP, PESEL, PKD. Prosimy o zgłoszenie się osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej
z zaświadczeniem wydanym przed 01.01.2008 r.
Nieuzupełnienie wpisu grozi konsekwencją wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualizacja danych nie podlega opłacie.
Stosowne wyjaśnienia oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim: http:/bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=817
lub pod nr tel.: 22 5122266 (pok. 227).
Wpis do ewidencji CEIDG musi zawierać następujące dane:
• firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
• numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
• informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach
przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym
jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został
utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
• adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
• data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
• określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
(PKD- 2007).

Oświadczenie:
W związku z problemami związanymi z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim, Nowodworskie Centrum Artystyczne „Tęcza” jest zmuszone do zawieszenia swej działalności na rok, począwszy od 1 września 2011.
Z wyrazami szacunku,
Michał Dudek
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Od 1 lipca 2011 r. ruszyła elektroniczna baza
przedsiębiorców prowadzona przez Ministra Gospodarki, tj. Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Oznacza to, że od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca może zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet posługując się formularzem
CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Te korzystne dla przedsiębiorców zmiany wynikają m.in. z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opublikowanej w ustawie
z dnia 13 maja 2011r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764).
Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć
działalność gospodarczą składając wniosek
o wpis do CEIDG przez Internet, musi posiadać
kwalifikowany podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
albo posiadać podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna platforma usług
administracji publicznej).
Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
to nowa forma autoryzacji osoby fizycznej i potwierdzenia tożsamości w systemach e-administracji. Jest bezpłatną alternatywą dla podpisu
elektronicznego, weryfikowanego za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu.
Zaletą profilu zaufanego ePUAP oprócz tego, że
jest on bezpłatny, jest też jego bezpieczeństwo
i prostota w obsłudze. Właścicielem platformy
ePUAP jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Aby podpisać się profilem zaufanym ePUAP należy złożyć wniosek o nadanie profilu zaufanego
na stronie internetowej www.epuap.gov.pl
Następnie, w celu zweryfikowania wniosku
o profil zaufany należy udać się do wybranego
punktu potwierdzającego z dowodem osobistym
lub paszportem w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Punktami potwierdzającymi profil
zaufany użytkownika jest Konsul, Naczelnik
Urzędu Skarbowego, Wojewoda i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Formularz wniosku CEIDG-1 oraz szczegółowa
instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się na
stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
www.mg.gov.pl/node/13280.
Wniosek o wpis do CEIDG może być również
złożony na formularzu CEIDG- 1 w wybranym
przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście,
opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub wysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
którego własnoręczność poświadczona jest przez
notariusza.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całością
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. 2010
Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), a w szczególności z Rozdziałem 3 dot. Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz
z najnowszymi zmianami zawartymi w Dz.U.
z 2011 r. Nr 131, poz. 764.
Więcej informacji na temat CEIDG można znaleźć na stronach www.mg.gov.pl, www.firma.
gov.pl, www.ceidg.gov.pl
W przypadku pytań i wątpliwości pomocą służą
pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pod
nr tel: (22) 5122266 lub osobiście w pok. 227
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Turniej Orlików w Twierdzy
Tekst i foto sławomir krzeczkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” zaproponował, aby istniejące w powiecie nowodworskim Orliki rywalizowały między
sobą.

I

tak pierwsze wyzwanie Orlika z Twierdzy przyjął Orlik w Leoncinie i jego UKS
„Goliat”. 12 sierpnia odbył się w Twierdzy
piłkarski turniej, gdzie Orlika z Leoncina reprezentowały dwie drużyny UKS „Goliat”, a Orlika
z Twierdzy dwie drużyny UKS „Reduta”. Wydaje nam się, że jest to trafiona inicjatywa, gdyż
oprócz walorów sportowych tego współzawodnictwa, miała ona znakomite warunki do polepszania kontaktów międzyludzkich mieszkańców
naszego powiatu, a zwłaszcza naszej młodzieży.
Wystarczy trochę zaangażowania, a pozytywny
wynik – bezdyskusyjny. Może niektóre wyniki
meczów były dosyć kosmiczne (duży przedział
wiekowy uczestników), ale przecież, w opinii
organizatorów, nie to było najważniejsze. A teraz
wyniki:

Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

I

Reduta I

3

7

31:6

II

Goliat I

3

7

28:4

III

Reduta II

3

3

13:12

IV

Goliat II

3

0

2:52

Goliat II – Reduta II		
Goliat I – Reduta I 		
Goliat II – Reduta I 		
Reduta I – Reduta II		
Goliat I – Goliat II		

1:10
3:3
1:19
9:2
23:0

Drużyna UKS „Reduta I” wystąpiła w składzie; Piotr Furman, Jacek Topczewski, Krystian
Wrzochol, Jakub Kojtych, Patryk Wiórkiewicz,

Damian Szabrański, Kamil Kaleja, Tomasz Michalak.
Należy dla porządku dodać, że aby wyłonić zwycięzcę turnieju potrzebna była różnica bramek
i tą klasyfikację wygrała Reduta I tylko jedną
bramką. Królem strzelców turnieju został Kamil
Kaleja z zespołu Reduta I, zdobywca 13 bramek.
Oczekujemy kolejnych inicjatyw Orlików naszego powiatu.
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Wakacyjny turniej seniorów w Twierdzy
Tekst i foto sławomir krzeczkowski

Sportowe życie na Orliku w Twierdzy nabiera tempa.

C

odzienne zajęcia sportowe przeplatane są
towarzyskimi rozgrywkami (głównie piłka
nożna), ale też promujemy piłkę siatkową.
Ogólne zapotrzebowanie to piłka nożna. Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” cyklicznie organizuje
jednodniowe turnieje o puchar prezesa UKS „Reduta”. I właśnie 11 sierpnia zorganizowano turniej
drużyn amatorskich seniorów o puchar prezesa
UKS. Wystartowały cztery drużyny: Zec Skanska,
SRTM, Delta, Twierdza. Skład drużyn wskazywał,
że rozgrywki będą miały wyjątkowo wyrównany
charakter. Wyniki meczów pokazały, że wyrównany charakter meczów dotyczył wszystkich drużyn
oprócz Zec Skanska, która wygrała wszystkie swoje mecze. A oto wyniki meczów:
Zec Skanska – SRTM		
4:3
Delta – Twierdza		
1:1
Zec Skanska – Delta		
5:1
SRTM – Twierdza		
1:1

Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

I

Zee Skanska

3

9

14:5

II

Delta

3

4

10:7

III

Twierdza

3

2

3:7

IV

SRTM

3

1

5:15

SRTM – Delta		
1:8
Zec Skanska – Twierdza
5:1
Biorąc pod uwagę poprzednie turnieje w Twierdzy, sukces Zec Skanska jest małą niespodzianką.
Ale to tylko pomaga rywalizacji. Drużyna Zec
Skanska wystąpiła w składzie: Marcin Komendowski, Piotr Komendowski, Michał Stryjek,
Lukasz Kurpiewski, Bartłomiej Kużel, Adam
Czerwiński, Mariusz Fluder.

Tytuł króla strzelców tego turnieju wywalczył
Michał Stryjek z drużyny Zec Skanska, zdobywca 7 bramek. Nagrody w turnieju ufundował
prezes UKS „Reduta” Zdzisław Szmytkowski.
Mamy nadzieję, że kolejne imprezy organizowane na Orliku w Twierdzy będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem. Oczekujemy
inicjatyw od stowarzyszeń działających w osiedlu Modlin Twierdza.
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Obóz treningowy MŁODYCH ORŁÓW
Tekst i foto paweł czajka

W dniach 6–13 sierpnia młodzieżowe sekcje piłki nożnej oraz koszykówki
zrzeszone w Uczniowskim Klubie Sportowym „Młode Orły” wyjechały na obóz
treningowy do Ostrołęki.

W

yjazd na obóz to kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w rozgrywkach mazowieckich zarówno dla
piłkarzy, jak i koszykarzy. Klub ma w tym roku
bardzo ambitne plany, ponieważ zamierza zgłosić
do rozgrywek wojewódzkich piłkarzy w dwóch
rocznikach: 1999 oraz 2001 oraz koszykarzy
w roczniku 1998. Nie możemy również zapomnieć o zawodnikach sekcji biegów na orientację, którzy regularnie uczestniczą w zawodach
w całej Polsce. Żaden UKS z naszego powiatu
nie może pochwalić się taką ilością sekcji sportowych rywalizujących na szczeblu wojewódzkim
oraz ogólnopolskim.
Na obóz do Ostrołęki wyjechało ponad 40 młodych piłkarzy oraz koszykarzy. Zakwaterowanie
zapewnił nam Hotel przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji, dzięki czemu mieliśmy „dwa
kroki” do obiektów sportowych, z których korzystaliśmy. Ponadto restauracja, w której się stołowaliśmy trzy razy dziennie, znajdowała się na
terenie hotelu, dlatego logistycznie wyglądało to
wszystko naprawdę dobrze. Treningi odbywały
się dwa razy dziennie: rano oraz po południu na
obiektach sportowych, takich jak: boisko Orlik,
boisko pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni
oraz sala sportowa. W ciągu pobytu w Ostrołęce
zapewnione mieliśmy 4 wejścia na basen, gdzie
młodzież mogła skorzystać z licznych atrakcji, takich jak: basen rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie
oraz liczne jacuzzi. Sekcja piłki nożnej (rocznik
1999) podopiecznego Kamila Kotarskiego roze-

grała w czasie obozu 6 sparingów, z czego wygrała 4. Zawodnicy reprezentujący Nowy Dwór
ulegli tylko dwukrotnie drużynie Sokół Sypniewo. Sekcja piłki nożnej (rocznik 2001) trenera
Adriana Zaremby rozegrała 3 sparingi z lokalnymi rywalami i z dwóch z nich wyszła zwycięsko. Koszykarze trenera Pawła Czajki rozegrali
2 sparingi wygrywając z graczami z Łomży
oraz ulegając lokalnemu rywalowi z Ostrołęki.
Ogólny bilans sparingów jest bardzo dobry, ale
dla sztabu szkoleniowego nie jest to najważniejsze. „W tym wieku najważniejsze jest czerpanie
radości z gry oraz zachęcanie młodych ludzi do
uprawiania sportu i do rekreacyjnego spędzania
wolnego czasu. Chcemy również nauczyć naszych podopiecznych umiejętności pracy w zespole, ambicji oraz szacunku do przeciwników
oraz do samych siebie. W czasach komputerów
i telefonów komórkowych dzieciaki zapominają
o ruchu i komunikacji interpersonalnej. Przede
wszystkim skupiamy się na zapewnieniu najwyższego poziomu organizacyjnego naszych
sekcji, a możemy to tylko osiągnąć dzięki profesjonalnemu i zgranemu zespołowi trenerów
i działaczy. Prowadzimy naszych podopiecznych
przez trudny 9-miesięczny sezon w lidze, organizując im w tygodniu po kilka treningów. Nie
marnujemy wakacji oraz ferii zimowych, w ciągu których organizujemy obozy treningowe po
to, żeby przygotować nasze zespoły do rywalizacji z rówieśnikami z całego województwa mazowieckiego. Jest to naprawdę trudne zadanie, ale

radość i słowa uznania rodziców oraz samych zawodników są dla nas motorem napędowym. Przy
okazji chciałbym podziękować rodzicom oraz
władzom miasta Nowy Dwór Mazowiecki za
dofinansowanie naszego przedsięwzięcia, a także wszystkim tym, którzy uczestniczyli w organizacji i realizacji tego projektu” – powiedział
Paweł Czajka, trener sekcji koszykówki. Miejmy
nadzieję, że miniony obóz wpłynie nie tylko na
dobrą dyspozycję zawodników podczas sezonu,
ale na trwałe pozostawi u nich miłe wspomnienia
z wyjazdu. Młodzież to nasza przyszłość, inwestując w nią, inwestujemy w samych siebie. Nie
zapominajmy o tym!
Trenerzy w UKS Młode Orły zapraszają wszystkich młodych chłopców gotowych do treningu.
W sekcji piłki nożnej poszukujemy zawodników
rocznik 1999/2000, 2001/2002 oraz 2003/2004.
Sekcja koszykówki poszukuje chłopców rocznik 1998/1999. Więcej informacji u animatora
na boisku Orlik na Osiedlu Młodych. Szukamy
młodych talentów, dajemy szansę każdemu! Zapraszamy!
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Władze Samorządowe Miasta, Nowodworski Ośrodek Kultury,
Nowodworski Ośrodek Sportu Rekreacji, Klub J.W.2189,
Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin
ZaPraSZają Na
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Tomasz Jachimek

Kabaret Moralnego Niepokoju

W programie:
09.09.2011 r.
godz: 18.00 Nowodworski Ośrodek Kultury
III Manewry Kabaretowe
- wieczór konkursowy
(wejściówki do odbioru
w NOK od dnia 01.09.2011 r.)
ilość miejsc ograniczona
10.09.2011 r. III Manewry Kabaretowe
- Kabareton
godz: 18.00 ogłoszenie wyników konkursu
kabaretów; występy laureatów
godz: 19.30 Tomasz Jachimek
godz: 20.30 Kabaret Młodych Panów
godz: 21.30 Kabaret Moralnego Niepokoju

Bilety
w cenie 30 zł.
do nabycia
w kasach
NOSiR
ul. Sportowa 66;
NOK
ul. Paderewskiego 1A
od dnia
20.08.2011 r.

Prowadzenie: Artur Andrus

www.nowydwormaz.pl

