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Nowodworski… motocross!
Tekst Martyna Kordulewska www.nowodworski24.pl Foto TNT MOTOCROSS

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego podpisały porozumienie z klubem TNT MOTOCROSS,
na mocy którego w mieście powstanie motocrossowy tor i szkółka dla dzieci.
Będzie się działo…
Teren pod budowę toru i szkółki zlokalizowany
jest przed mostem na Wiśle i zajmuje 20 000 m2.
Przekazany został w użyczenie.
Jak mówią Robert Pawłowski i Robert Sztilianow
z zarządu TNT MOTOCROSS: „Mamy nadzieję,
iż pierwsze treningi odbędą się jeszcze wczesną
jesienią, do tego czasu mamy zamiar przygotować wstępnie teren. W pierwszej kolejności na
torze będą odbywać się treningi, po zakończeniu
budowy – jeśli będzie to możliwe (gdy tor będzie
miał odpowiednią długość, szerokość i zaplecze,
postaramy się o certyfikat PZM), chcielibyśmy
organizować tu małe zawody. Oczywiście zapraszamy rodziny z dziećmi, którym chcemy
wówczas przybliżyć ten sport. Będzie okazja do
zapoznania się mieszkańców z klubem i zawodnikami

Sport
International i Supermasters …

21

Medale dla kajakarzy

22

Sukcesy kajakarzy

23

Zdobywanie Twierdzy

24

Turniej o puchar Donalda Tuska

25

W upalną letnią sobotę

26

rakter historyczny, kulturalny i sportowy. Między innymi pożegnaliśmy lato podczas festynu
w Modlinie Starym, ubawiliśmy się na Trzecich
Manewrach Kabaretowych, ponownie zawitał
do naszego miasta MTB Mazovia Marathon.
W ostatni piątek września wielu z nas miało okazję na własne oczy zobaczyć jak postępują prace
budowlane na lotnisku w Modlinie. Budowa portu jest już bowiem na półmetku. Relacje z tych
wydarzeń wewnątrz numeru.
W tym wydaniu także sporo informacji o sukcesach sportowych naszych mieszkańców. Po
raz kolejny z satysfakcją piszemy o naszym tenisiście Kacprze Żuku, kajakarzach – starszych
i młodszych oraz o turniejach rozegranych na
nowodworskich boiskach. Zachęcam do lektury.

Temat numeru

Edukacja
Młynik
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Tekst i Foto aneta pielach-pierścieniak, MPL Warszawa – Modlin

Rozpoczęta 8 października 2010 r. budowa
lotniska w Modlinie jest już na półmetku.
Postępy w budowie oraz korzyści dla regionu
płynące z uruchomienia Portu Lotniczego
w Modlinie zostały zaprezentowane
23 września br. podczas Konferencji
Samorządowej zorganizowanej na płycie
lotniska.

O

rganizatorem konferencji był Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Wśród setki
przybyłych gości obecni byli: Wiceminister
Obrony Narodowej Marcin Idzik, Prezes
AMW Krzysztof Michalski, Wicedyrektor PPL
Andrzej Ilków, Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Marcin Kierwiński, Radni
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marek Papuga i Katarzyna Piekarska, Radni Rady

Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na
czele z Przewodniczącym Krzysztofem Bisialskim, Posłowie na Sejm RP: Jadwiga Zakrzewska, Andrzej Halicki i Janusz Piechociński.
więcej na str. 8
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Jesteśmy po to, żeby pomagać
Tekst i foto Martyna Kordulewska

27 września br. odbyła się XII sesja RM, ściśle związana z obchodami 20-lecia Straży Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim.

K

omendant SM, Piotr Rogiński na początku sesji przedstawił zebranym,
wzbogaconą o archiwalne zdjęcia i filmy, prezentację multimedialną nt. historii nowodworskiej straży, przeobrażeń jej struktury
i zakresu obowiązków. Trzeba przyznać, że było
o czym mówić! Straż Miejska to nie tylko – jak
by mogło wydawać się wielu osobom – mandaty
za złe parkowanie, ale także: ogrom akcji edukacyjnych (np. eko-strażnik), obsługa miejskiego
monitoringu i interwencje na tej podstawie, bezpieczna droga do szkoły, patrole z policją, pomoc
w sytuacjach kryzysowych (np. powódź), a czasami także… wyciąganie psów, które wpadły do
studzienek kanalizacyjnych. Nic więc dziwnego,
że w tym uroczystym dniu wiele osób chciało
podziękować Straży Miejskiej i wyrazić swoje
uznanie dla jej działań. Głos w tej sprawie zabierali przedstawiciele Władz Miasta i Powiatu,
jednostek samorządowych, organizacji działających na terenie miasta, Komendy Powiatowej
Policji w NDM, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w NDM, 2. Mazowieckiej Brygady
Saperów. Sam Komendant wielokrotnie jednak
podkreślał, że sprawna praca SM nie byłaby
możliwa bez pomocy wielu osób. Na sesji nadano tytuł Honorowego Strażnika Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki Pani Poseł na Sejm RP, Jadwidze Zakrzewskiej i Burmistrzowi Jackowi
Kowalskiemu. Trzeba przypomnieć, że to właśnie Jadwiga Zakrzewska, ówczesna Burmistrz

Miasta, kierując się troską o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców i porządku publicznego, doprowadziła do utworzenia
Straży Miejskiej w NDM. Wszystko to działo
się w trudnym okresie przemian 1991 roku. Pani
Poseł, dziękując za wyróżnienie i wspominając
ten okres, szczególne słowa uznania skierowała
do strażniczek. Cieszę się, że w Straży Miejskiej
są także kobiety – mówiła. Komendant oprócz
odznak Honorowego Strażnika wręczył Posłance
i Burmistrzowi, a także Zastępcom Burmistrza,
Jackowi Gerelukowi i Januszowi Mikuszewskiemu oraz Przewodniczącemu RM, Krzysztofowi
Bisialskiemu pamiątkową białą broń. Słowa podziękowania za udaną współpracę skierował także do Komendanta Powiatowego Policji. Warto
odnotować, że sami strażnicy tego dnia uroczyście podziękowali Komendantowi SM, Piotrowi
Rogińskiemu i jego zastępcy, Bogdanowi Błońskiemu, doceniając ich ciężką pracę w kierowaniu służbą.
W dalszej części sesji Radni zapoznali się z informacjami nt. wykonania budżetu miasta za I półrocze br., pozyskiwania środków zewnętrznych,
funkcjonowania ZOZ na terenie miasta i realizowanych w tym zakresie inwestycji, obchodów
72. rocznicy wybuchu II wojny światowej i realizacji form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie wzbudził zwłaszcza
plan rozwoju nowodworskiego szpitala, w którym powstać ma trzecie piętro z przeznaczeniem

na działy: kardiologiczny
i chirurgii urazowej. Pozytywny wpływ na rozwój
szpitala ma mieć otwarcie
lotniska w Modlinie, które – zgodnie z przepisami
– musi mieć podpisaną
umowę z najbliższym
szpitalem, z czym wiążą
się dodatkowe wpływy dla
ZOZ – mówił Ahmed Jadou
– dyr. ds. medycznych nowodworskiego szpitala.
Następnie Radni podjęli uchwały,
z którymi, jak zawsze, można zapoznać się na
www.bip.nowydwormaz.pl. Dwie z nich dotyczyły przedszkoli. Wskutek jednej – Publiczne
Przedszkole nr 4 zostanie włączone do Zespołu
Szkół w Twierdzy Modlin. Zmianie, ale tylko
pod względem formalnym, uległa także uchwała
dot. opłat za korzystanie z przedszkoli.
W interpelacjach, zapytaniach i sprawach różnych
poruszano przede wszystkim kwestie robót drogowych na terenie miasta (ul. Warszawska, Nowodworska, Okunin, wiadukty kolejowe). Burmistrz odczytał także komunikat z WFOŚiGW
nt. przyznanych miastu środków na usuwanie
azbestowych pokryć dachowych (ponad 6000 zł)
oraz poinformował zebranych, że nie ma potrzeby
usuwania nakładki asfaltowej z ulicy Mieszka I,
gdyż nie jest ona wpisana do rejestru zabytków.

Wieści z rady

4

FAKTY NOWODWORSKIE XXIX/IX 2011

Wyciąg z odpowiedzi
udzielonych przez organy państwowe na uchwałę Rady Miejskiej dot. organizacji państwowego
ratownictwa medycznego (PRM) na terenie powiatu nowodworskiego.

W

ostatnim wydaniu Faktów
Nowodworskich zamieściliśmy treść uchwały Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 czerwca br. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
organizacji państwowego ratownictwa
medycznego na terenie powiatu nowodworskiego. Uchwała została wysłana
do wielu instytucji państwowych z nadzieją na interwencję w tej sprawie. Na
skierowane przez Radę Miejską pismo
przyszło kilka odpowiedzi, z których
wyciąg zamieszczamy poniżej.
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem
z dnia 12 lipca br. stwierdził, że: „przyjął
do wiadomości treść powyższej uchwały
oraz fakt, że sprawa zostanie rozpatrzona
przez kompetentne i właściwe w podnoszonej sprawie organy rządowe, do
których została skierowana przedmiotowa uchwała. W związku z powyższym
(…) Rzecznik zdecydował o niepodjęciu
działań w tej sprawie.
Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie nadesłanym do Przewodniczącego Rady
Miejskiej dn. 15 lipca informuje, że
skierował prośbę o wyjaśnienia do
Pani Barbary Misińskiej, Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Cyt. „(…) Rzecznik Praw
Pacjenta zwraca się z uprzejmą prośbą
o udzielenie szczegółowych informacji odnośnie sposobu zabezpieczenia
świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w powiecie
nowodworskim(…)”.
Centralne Biuro Śledcze w piśmie
z dnia 8 lipca twierdzi, że cyt. „nie posiada kompetencji do zajmowania się
podniesioną sprawą”.
Ministerstwo Zdrowia nadesłało najbardziej obszerną odpowiedź. Pod
informacją datowaną na 18 lipca podpisał się podsekretarz stanu Marek Haber. W piśmie czytamy:
„(…) uprzejmie informuję co następuje.
(…) nadzór nad systemem [ratownictwa medycznego – przyp. red.] na terenie kraju sprawuje minister właściwy

do spraw zdrowia, zaś planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu
oraz nadzór nad systemem na terenie
województwa jest zadaniem wojewody. W ramach nadzoru, o którym mowa
powyżej, wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, który
(…) jest podstawą do zawierania przez
dyrektorów oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia umów
na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. (…)
(…) z informacji uzyskanych od Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, iż w celu
zawarcia umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na okres od 1 lipca 2011
roku do 30 czerwca 2012 roku w dniu
07.04.2011 r. Mazowiecki POW NFZ
ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert m.in. nr 14/06 (powiat nowodworski) zgodnie z „Planem działania
systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”. (…) W dniu 29.04.2011 r.
Komisja konkursowa otworzyła oferty złożone przez Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki oraz Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej FALCK.
Oferta SPZOZ w Nowym Dworze
Mazowieckim uzyskała 150 punktów
oceny, a konkurencyjna oferta NZOZ
FALCK – 159,9 punktów. W wyniku powyższego SZPZOZ w Nowym
Dworze Mazowieckim nie został wybrany w postępowaniu.
(…)
SZPZOZ nie spełnił dodatkowo ocenianych wymagań w zakresie posiadania na dzień złożenia oferty systemu
wspomagania dowodzenia PRM obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego. Przedstawione przez
oferenta dokumenty w sprawie ww.
systemu – na wielokrotne wezwania
komisji konkursowej – nie potwierdziły jego posiadania. Z dokumentów tych

jasno wynika, iż oferent zainstalował
na czas kontroli wersję systemu do celów demonstracyjnych. Ponadto licencja na korzystanie z systemu została
udzielona SZPZOZ dopiero od dnia 1
lipca 2011 roku, a nie na dzień złożenia
oferty. Komisja konkursowa nie potwierdziła także kwalifikacji jednego
z lekarzy wykazanych w ofercie SZP
ZPOZ jako lekarza będącego w trakcie
odbywania specjalizacji w dziedzinie
medycyny ratunkowej. W związku
z powyższym komisja konkursowa
zwróciła się do właściwego Urzędu
Wojewódzkiego z prośbą o informację
w przedmiotowym zakresie. Z informacji uzyskanej z ww. urzędu wynika, iż lekarz wykazany przez oferenta
został skreślony z rejestru lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie
medycyny ratunkowej w 2007 roku,
decyzja nr 75/2007.
(…) należy podkreślić, iż materiały
konkursowe dotyczące przedmiotowego postępowania zostały opublikowane przez Fundusz z wyprzedzeniem,
z wyraźnym podziałem na wymagania
konieczne i dodatkowo oceniane. Powinno to pozwolić oferentom na zapoznanie się z nimi i przygotowanie
oferty, która będzie spełniała wszelkie
wymogi formalne, z uwzględnieniem
wymagań dodatkowo punktowanych.
(…)
Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do ingerowania w postępowanie
w sprawie zawarcia mów ze świadczeniodawcami, gdyż prowadziłoby to do
kolizji z podstawową zasadą tego postępowania jaką jest równe traktowanie
wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
(…) Obecne przepisy nie dają Ministrowi Zdrowia uprawnień do stwierdzenia
nieważności decyzji Prezesa NFZ wydanych w wyniku wniesienia odwołania w trakcie postępowania o zawarcie
umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej”.
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Z życia osiedla Modlin Twierdza
– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
TeksT i FOTO włodzimierz oleksiak

Zgodnie z przyjętym zwyczajem uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
na terenie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy mają szczególną oprawę. Jest to wydarzenie, które
na długo pozostaje w pamięci mieszkańców osiedla. Tak też było i w tym roku.

N

a dziedzińcu szkolnym pojawiła się
Poseł na Sejm RP – Pani Jadwiga
Zakrzewska, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim –
Pan Krzysztof Bisialski, Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki – Pan Jacek Kowalski, radni
Rady Miejskiej – Karol Bielec, Włodzimierz
Oleksiak, Andrzej Świder, proboszcz dr
Cezary Siemiński, przedstawiciele organizacji
wojskowych z tutejszego terenu oraz bohaterowie
tego dnia – uczniowie z rodzicami.
Po powitaniu zaproszonych gości Dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy – Pan Zdzisław Szmytkowski wygłosił okolicznościowe
przemówienie. Pani Poseł na Sejm RP – Jadwiga
Zakrzewska skierowała serdeczne życzenia do
nauczycieli, uczniów i rodziców, następnie przekazała na ręce Dyrektora Zespołu Szkół, pamiątkowy zestaw monet wydanych przez Sejm RP
jednocześnie zaprosiła młodzież do odwiedzenia
Sejmu, zapoznania się z pracą parlamentarzystów. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez najmłodszych uczniów, zaproszeni
goście mieli okazję do zapoznania się z przygotowaniem placówki szkolnej do rozpoczęcia
nauki.
Pan Dyrektor oprowadził znamienite osobistości
po szkolnych klasach, obiektach sportowych, socjalnych i pomieszczeniach gospodarczych.
To, co zobaczyli zwiedzający przeszło wszelkie
oczekiwania. Jak stwierdziła Pani Poseł jest to
szkoła futurystyczna, na miarę dwudziestego
pierwszego wieku. Powinni tu przyjechać dyrektorzy placówek oświatowych z całej Polski w
celu poznania wspaniałego przykładu mądrego
gospodarowania, dbałości władz samorządowych o oświatę.

Jak stwierdził Pan Dyrektor – Zdzisław Szmytkowski nie osiągnąłby tego stanu, gdyby nie
przychylność władz samorządowych do wdrażania w życie programów rządowych związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Pani
Posłanka miała okazję zobaczyć gotowe obiekty
dydaktyczne, sportowe, rekreacyjne, powstałe
dzięki programom rządowym obecnego rządu
takie jak: Orliki, Radosna Szkoła, Wyprawka
Szkolna, Bezpieczna Szkoła, Informatyzacja etc.
Na zakończenie Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska
– osoba niezwykle mocno związana z Nowym
Dworem Mazowieckim, dbająca przez cały czas
pełnienia swojej parlamentarnej misji o interesy
mieszkańców tej ziemi, z której pochodzi, miała

okazję zapoznania się z aktualnym wyglądem
osiedla Twierdzy Modlin. Idąc ulicami zobaczyła czyste, kolorowe, tętniące życiem osiedle.
W odpowiedzi na pytanie skierowane do radnego
Włodzimierza Oleksiaka, czyja to jest zasługa,
dowiedziała się, że wspólnot mieszkaniowych
i władz samorządowych rozumiejących istotę
funkcjonowania tzw. „małych ojczyzn”, a Twierdza Modlin jest tego namacalnym przykładem
dla innych.
Jak stwierdził radny Włodzimierz Oleksiak,
okazją do stwierdzenia prawdziwości przedstawionych opinii, były Europejskie Dni Dziedzictwa 2011. które zorganizowano m.in. na terenie
Twierdzy w dniach 10–11 września 2011.
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Szanowni
Państwo
starosta krzysztof kapusta

J

ak co roku
na przełomie
sierpnia i września rolnicy i samorządowcy organizują
tradycyjne dożynki.
W tym roku wojewódzkie święto plonów, przy pięknej
słonecznej pogodzie,
odbyło się w Wyszkowie, i uczestniczyła w nim
50-osobowa delegacja powiatu nowodworskiego. Rok 2011 był trudnym rokiem dla rolnictwa,
ze względu na niekorzystne warunki pogodowe,
deszcze, podtopienia, wysoki stan wód gruntowych oraz gwałtowne burze, co zapewne będzie
skutkowało gorszymi zbiorami plonów. Wszystkim naszym rolnikom i ludziom wsi serdecznie
dziękuję za trud włożony w całoroczną pracę
i zebrane plony. Podziękowanie składam Pani
Czesławie Albekier z Łomny za piękny wieniec
dożynkowy oraz firmie Nowakowski Piekarnie
Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
za dorodny chleb dożynkowy z tegorocznych
zbiorów. Zapraszam do zapoznania się z fotoreportażem z dożynek w Wyszkowie.
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Delegacja powiatu nowodworskiego na
dożynkach wojewódzkich w Wyszkowie
Tekst i foto W. majchrzak

W

dniu 11 września br. na Stadionie
Sportowym w Wyszkowie odbyły się
Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej. Organizatorami
i gospodarzami uroczystości dożynkowych byli
Powiat Wyszkowski i Gmina Wyszków.
Jak co roku dożynki wojewódzkie to jedna
z najważniejszych uroczystości na Mazowszu.
Stanowią one doskonałą okazję do oddania hołdu i wdzięczności rolnikom za trud włożony
w całoroczną pracę i zebrane plony.
Uroczystości zainaugurował przemarsz barwnego korowodu dożynkowego, w którym
wzięły udział wszystkie delegacje powiatów
województwa mazowieckiego oraz delegacje
dekanatów Diecezji Łomżyńskiej. Następnie
odbyła się msza święta celebrowana przez
biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka,
w trakcie której poświęcono wieńce dożynkowe i wypieczony z tegorocznych zbiorów
chleb dożynkowy. Marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik wręczył każdej
delegacji pamiątkowe plakietki i złożył podziękowania za piękne wieńce i zebrane plony
w 2011 roku.
W dożynkach wzięła udział 50-osobowa delegacja powiatu nowodworskiego, której przewodniczył starosta nowodworski Krzysztof
Kapusta. W delegacji uczestniczyli rolnicy

i przedstawiciele organizacji rolniczych z Leoncina, Czosnowa, Nasielska i Zakroczymia
oraz samorządowcy z gmin powiatu, m.in. burmistrz Zakroczymia Henryk Ruszczyk.
Powiatową Starościną Dożynkową była Pani
Elżbieta Kowalewska, która prowadzi wraz
z mężem gospodarstwo rolne o pow. 24 ha
w miejscowości Zamość w gminie Leoncin. Mąż Walenty pełni funkcję sołtysa wsi.
W strukturze gospodarstwa przeważają uprawy
łąkowe oraz hodowla bydła mlecznego (16 szt.
krów mlecznych). Gospodarstwo od 2004 roku
objęte jest programem unijnym rolno-środowiskowym w ramach pakietu ekstensywne uprawy użytków zielonych.
Powiatowym Starostą Dożynkowym był Pan
Czesław Zdankowski, który prowadzi wraz
z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha
we wsi Mała Wieś w gminie Leoncin. Specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej, owoców
miękkich (truskawka) i warzyw gruntowych
(ogórek). Ponadto dla potrzeb hodowli żywca wieprzowego uprawia zboża i ziemniaki.
Gospodarstwo współpracuje z powiatowym
ośrodkiem doradztwa rolniczego i korzysta ze
wsparcia dopłat unijnych.
Wieniec dożynkowy wykonała Pani Czesława
Albekier z Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnie. Wieniec stanowił kompozycję kłosów zbóż,
kwiatów polnych i ogrodowych i cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród uczestników
dożynek.
Dorodny i smaczny chleb z tegorocznych zbiorów z artystycznym przybraniem został wypieczony w Zakładzie Nowakowski Piekarnie Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wykonawcom wieńca dożynkowego i wypieku chleba dożynkowego – organizatorzy
wyjazdu delegacji powiatowej serdecznie
dziękują. Podziękowania za miłą współpracę
i koordynację wyjazdu członków delegacji
z Leoncina przekazujemy p. Alfredowi Jaworskiemu i p. Marianowi Gmitriukowi z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Pomiechówku.
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Nowodworski… motocross!
Tekst Martyna Kordulewska www.nowodworski24.pl Foto TNT MOTOCROSS

Z

ajęcia w szkółce motocrossowej odbywać się będą conajmniej 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i środy w godzinach
popołudniowych, w zależności od frekfencji).
Adekwatnie do poziomu zaawansowania uczestników prowadzić je będą: Robert Pawłowski,
Rafał Maciążek, Wojciech Grodzki. Ile lat muszą
mieć dzieci, żeby móc uczyć się motocrossu?
Pracę z dzieckiem zaczynają wpierw rodzice,
ucząc pociechy jazdy rowerem na 2 kółkach –
więc już od 3-4 lat Kiedy dziecko opanuje rower,
przychodzi czas na motocykl, czyli już np. od 4.
roku życia. Od 8 lat dzieci startują już w oficjalnych zawodach w Polsce – mówią przedstawiciele klubu i dodają: motocross to najczystsza forma
motocyklizmu, bo – ze względu na zróżnicowanie terenu oraz nawierzchni – technika jazdy jest
najbardziej zróżnicowana. Po drugie: nie ma
w tym sporcie obiboctwa. Kondycja to sprawa
priorytetowa, a – co za tym idzie – wypełniamy
czas naszym wychowankom w pelni. Klub spełnia rolę wychowawczą oraz integrującą – nie tylko zawodników, ale również ich rodziców.
Motocross to także sport niezwykle widowiskowy.
Na zawody w tej dyscyplinie zjeżdza się nawet 10
tysięcy kibiców. Twarda walka na torze – często
kontaktowa, szybkość i precyzja oraz nieprzewidywalność końcowego wyniku elektryzują od
startu do mety. W zawodach startują także kobiety. W tym roku oficjalnie wprowadzono do grafiku
zawodów w Polsce Puchar Polski Kobiet, w którym startowały 3 panie z TNT MOTOCROSS.
W zamian za przekazany teren klub zobowiązał
się do promocji Miasta (jak zauważyło wiele osób
– dzięki klubowi Nowy Dwór Mazowiecki miał
swoje wejścia w TVP 2, TVN 24, TVN TURBO,
Extreme TV, Superstacji, TVP Lublin, Pomorska
TV) oraz popularyzacji w nowodworskich szkołach wiedzy na temat bezpiecznej jazdy na motocyklach, quadach i tym podobnych pojazdach.
Mamy zamiar uświadamiać rodziców i młodzież,
z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się jazda
motocyklem, bądź quadem bez odpowiedniej
wiedzy i przeszkolenia. Poprzez popularyzację
zamierzamy zainteresować dzieci i młodzież aktywnym fizycznie spędzaniem czasu, kształtować
ich osobowość poprzez naukę systematyki, pracy
w zespole, jak również zdrowym trybem odżywiania – te informacje przydadzą się też z pewnością rodzicom .

CD. ze str. 2

Już w tej chwili zawodnicy TNT MOTOCROSS
występują w koszulkach z herbem naszego Miasta, sławiąc je na zawodach w kraju i za granicą.
Prawdziwy fun, czyli kilka słów o klubie…
Klub TNT MOTOCROSS istnieje od 2001 roku,
kiedy – jak czytamy na stronie klubu – kilku przyjaciół zawodników i amatorów postanowiło połączyć siły i założyć stowarzyszenie. Klub zajmuje
się szkoleniem jazdy na motocyklach „off road”,
organizuje treningi dla amatorów i zawodników,
a jego członkowie z powodzeniem startują w imprezach rangi Mistrzostw Polski w motocrossie
oraz enduro. Jego siedziba zostanie oficjalnie
przeniesiona z Łomianek do Nowego Dworu Mazowieckiego.
„Hasło przewodnie klubu brzmi: nieważne, ile
masz lat, nieważne, jak i czym jeździsz, byle byś
jeździł w terenie. To naprawdę jest prawdziwy
fun. Każdy, kto choć trochę potrenował w terenie
wie, że tylko tu można opanować sprzęt w pełni.
Upadki na treningach też uczą pokory. Wielu młodych zawodników porusza się na motocyklach
drogowych, ale prawdziwe ściganie zostawiają
sobie na tor” – mówią przedstawiciele klubu.
Sukcesy, sukcesy…
Zawodnicy klubu TNT MOTOCROSS mają
na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Wojciech
Grodzki wygrał wszyskie 5 edycji zawodów Gymkhana, jak również wyścig dodatkowy z wicemistrzem świata w trialu Japończykiem – Takahisą
Fujinami. Monika Kaniewska, rywalizując w klasie
open z uczestniczkami Mistrzostw Europy i Świata,
zajęła piąte miejsce w klasyfikacji generalnej 2011
X-Cross Pucharu Polski Kobiet Motocross; odnosi
też sukcesy na Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny, gdzie prawdopodobnie będzie w klasie
kobiet mistrzynią 2011 (na dzień dzisiejszy jest
na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej –
mimo uszkodzenia motocykla na ostatnich zawodach). Adrian Piłat zdobył w tym roku tytuł wicemistrza Mistrzostw Polski Cross Country w klasie
junior. Śmiało można powiedzieć, że z każdymi
zawodami ilość pucharów powiększa się. Kto wie,
może w Nowym Dworze Mazowieckim już rośnie
kolejne pokolenie mistrzów w motocrossie?! Trzeba sprawdzić to na torze!
Warto dodać, że klub nawiązał współpracę ze
światowym gigantem motoryzacyjnym, jednym

z czołowych producentów motocykli – firmą
Honda, a jej warszawski dealer firma MCS zakupiła motocykle na potrzeby szkółki i finansuje
motocykl i jego utrzymanie Wojciechowi Grodzkiemu. Wsparcie sponsorskie dla zawodników
Klubu motocross otrzymuje także z firmy
Inter Motors z Czosnowa.
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Lotnisko Modlin – droga do sukcesu!
Tekst i Foto aneta pielach-pierścieniak, MPL Warszawa – Modlin

Kamienie Milowe…
Otwierając konferencję Burmistrz Jacek Kowalski
przedstawił w formie prezentacji drogę do sukcesu jaką jest dla całego regionu Północnego Mazowsza realizacja budowy lotniska w Modlinie.
Przybliżył zebranym historię inwestycji i terenu,
na którym jest ona realizowana. W prezentacji
przypomniał najważniejsze daty – kamienie milowe przedsięwzięcia. Podkreślił ogromną rolę jaką
dla powodzenia inwestycji miało zaproszenie samorządu województwa mazowieckiego do spółki.
Dzięki temu lotnisko zostało wpisane do strategii
rozwoju województwa mazowieckiego oraz na listę zadań kluczowych RPO. Konsekwencją tych
kroków było dofinansowanie inwestycji w kwocie
prawie 80 mln zł w ramach programu.
Na liście Burmistrza nie mogła nie znaleźć się
data przyznania Polsce i Ukrainie organizacji
Mistrzostw Europy EURO 2012. Dzięki temu
w 2008 roku lotnisko w Modlinie zostało wpisane

CD. ze str. 2

przez Ministerstwo Infrastruktury na listę kluczowych inwestycji na EURO. To dało możliwość
natychmiastowej wykonalności wszelkich od tej
pory podejmowanych decyzji w sprawie lotniska.
I tak w marcu 2009 roku Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski wydał decyzję środowiskową
dla Modlina, którą później organy odwoławcze
uznały za procedurę przeprowadzoną wzorcowo.
W ślad za tym 12 listopada Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wydał pozwolenie na budowę, co ostatecznie przypieczętowało rozpoczęcie
prac budowlanych w Modlinie.
Prace zgodnie z harmonogramem
Prezes Spółki Piotr Okieńczyc zapewnił, że „prace na lotnisku postępują zgodnie z harmonogramem”.
Obecnie na terenie lotniska równocześnie prowadzonych jest kilka inwestycji. Oprócz budowy terminalu i drogi startowej, realizowana jest budowa

dróg dojazdowych i parkingów, a także remonty
istniejących budynków zaadaptowanych na potrzeby biurowe. Zakończyła się budowa magazynu środków chemicznych, trwa remont hangarów
oraz rozbiórka starych, zrujnowanych obiektów.
Przy bramie nr 1 powstaje Główny Punkt Kontroli Wjazdowej. Gotowy jest już „mały terminal”,
czyli kontenerowy obiekt do obsługi pasażerów
Genaral Aviation. Spółka kupuje też urządzenia
i maszyny niezbędne do właściwej eksploatacji
lotniska.
W kolejce czekają kolejne inwestycje, tj. budowa
nowej strażnicy dla Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup ILS oraz radaru do kontroli ptaków.
„Planujemy do tego budowę stacji paliw lotniskowych oraz hotelu przy lotnisku. Jesteśmy na
etapie szukania inwestora dla tych projektów.
Zależy nam na tym, żeby powstał tu hotel należący do sieci znanej marki hotelarskiej” – powiedział prezes.
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KAMIENIE MILOWE
2001
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
MISJA MIASTA: Nowy Dwór Mazowiecki to miasto nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne dla
mieszkańców, inwestorów i turystów, miasto rozwijającej się gospodarki wykorzystującej doskonałe
powiązania komunikacyjne, w tym lotnisko wraz z otaczającymi je terenami…
2001
Opinia Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotycząca Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego.
(…) celowe byłoby wskazanie lotniska w Modlinie jako obiektu o znaczeniu strategicznym dla rozwoju transportu lotniczego ze względu na jego bliskość od Warszawy, a także ogromne możliwości
rozbudowy z uwagi na rozległość wolnych terenów wokół lotniska.
6 MAJA 2003
Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury – prezentacja Strategii Rozwoju Lotnictwa Cywilnego do 2010 roku – pierwsza wzmianka o Modlinie jako o lotnisku cywilnym.
LIPIEC 2003
Powołanie Międzyresortowego Zespołu w sprawie wyboru lokalizacji centralnego lotniska dla Polski.
24 LISTOPADA 2003
POŚWIĘTNE k/ PŁOŃSKA – podpisany został list intencyjny w sprawie powołania lotniska w Modlinie.
12 GRUDNIA 2003
Nieformalne spotkanie z Marszałkiem Województwa, Wojewodą Mazowieckim, władzami PPL
i AMW w sprawie uruchomienia lotniska dla tanich linii lotniczych na bazie Modlina.
29 GRUDNIA 2003
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Miasta.
11 GRUDNIA 2004
Podpisanie porozumienia pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Polskimi Portami Lotniczymi
w sprawie inwestycji na terenie Modlina.
Modlin to priorytet
Istotną rolę jaką będzie odgrywało lotnisko
w Modlinie dla całego regionu mazowieckiego,
a w przyszłości także i kraju zgodnie podkreślali
kolejno występujący Marszałek Kierwiński, Posłowie Piechociński i Halicki.
„To jedna z priorytetowych inwestycji w Województwie Mazowieckim i najważniejsza jeśli
chodzi o rozwój transportu w regionie. Ten teren
ma gigantyczny potencjał rozwojowy” – mówił
marszałek Kierwiński.
Dodał też, że Modlin jaką jedyna taka inwestycja otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej
z ogromnymi widokami na przyszłość. „Spółka
złożyła już kolejny wniosek” – poinformował.
Podkreślił odwagę jaka wykazały się władze
Nowego Dworu Mazowieckiego i Wojewoda
Mazowiecki przy wydawaniu decyzji w sprawie
lotniska. „Było wiele nacisków, aby jeszcze zaczekać” – powiedział.
„Bycie tutaj to prawdziwy zaszczyt. Osobiście
mogę się przekonać jak ta inwestycja rośnie
w oczach – stwierdził z kolei Marcin Idzik, wiceminister infrastruktury – takie inwestycje jak
Modlin pokazują, że to był krok w dobrym kierunku” – zaznaczył przypominając zmianę przepisów z 2009 roku, na podstawie których strona
rządowa przekazała samorządom 4,5 tys. ha obszarów powojskowych.
„Sami sobie nie wyobrażamy co my tutaj uruchamiamy – powiedział z kolei w swoim wystąpieniu Andrzej Halicki Poseł na Sejm RP. – To
lotnisko ma nieprawdopodobny kapitał. To będzie serce wielkiego gospodarczego organizmu.
To inwestycja porównywalna z budową Gdyni
przed wojną”.

22 KWIETNIA 2005
Przekształcenie Spółki PPL „Air Service” w Port Lotniczy „Modlin” Sp. z o.o.
24 PAŹDZIERNIKA 2005
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do Spółki Port Lotniczy „Modlin”.
8 LISTOPADA 2006
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania spółki z udziałem samorządów.
28 GRUDNIA 2006
Podpisanie umowy wspólników i umowy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.
16 KWIETNIA 2007
Polska i Ukraina gospodarzami Euro 2012.
2008
Wpisanie lotniska w Modlinie na listę kluczowych inwestycji Euro 2012.
12 MARCA 2009
Decyzja środowiskowa.
12 Listopada 2009
Pozwolenie na budowę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim Krzysztof Bisialski podkreślił ogromną rolę rad miejskich ostatnich
kadencji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
okolicznych miejscowości, które podejmowały
uchwały popierające lokalizację lotniska w Modlinie.
Po przemówieniach miały miejsce krótkie wystąpienia gości, po czym organizatorzy zaprosili
wszystkich do obejrzenia placu budowy. Lotnisko w Modlinie będzie pełnić rolę portu regionalnego i komplementarnego wobec Portu Lot-

niczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Będzie ono obsługiwało przewozy międzynarodowe (na liniach krótkiego i średniego zasięgu) oraz przewozy krajowe pomiędzy portami
regionalnymi. Oferta Portu Lotniczego Modlin
będzie skierowana przede wszystkim do przewoźników niskokosztowych i czarterowych.
„Nie zamykamy się jednak na przewoźników
liniowych” twierdzą władze spółki.
Regularne loty z Modlina planowane są na jesieni 2012 roku. Wcześniej będą tu przyjmowane
czartery z kibicami na Euro.
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Kamienie milowe
Tekst I Foto Martyna Kordulewska

Rekonstrukcje oblężenia Modlina w 1813 r. i jego obrony w 1939 r. mogliśmy podziwiać 10 i 11
września w Nowym Dworze Mazowieckim. To właśnie w modlińskiej twierdzy rozpoczęły się
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 na Mazowszu.
Idea EDD
Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) zostały
ustanowione przez Radę Europy dokładnie 20 lat
temu. Ich głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej poprzez szereg otwartych dla wszystkich
festynów, jarmarków, wystaw, paneli naukowych
i innych wydarzeń.
Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ogólnopolski
koordynator EDD, zaproponował w tym roku
jako wspólny dla całego kraju temat obchodów: „kamienie milowe. Jak czytamy na www.
edd2011.pl: temat EDD w 2011 w Polsce, ma
zwrócić uwagę na wkład Rzeczpospolitej na
przestrzeni dziejów w rozwój Europy. Kamienie milowe takie jak Zjazd Gnieźnieński,
Rzeczpospolita Obojga Narodów, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska czy Konstytucja 3 maja, są naszymi cegiełkami w budowę wspólnej Europy”.
Nie dziwi zatem organizacja EDD w Twierdzy
Modlin, która odegrała istotną rolę w wojennej
historii nie tylko Polski, ale i Europy.
Od przeszłości…
W 1813 r. w naszej fortecy stoczyły walkę wojska
carskie i, wycofująca się z wyprawy na Moskwę,
armia francuska. To właśnie rekonstrukcję tej
bitwy mogliśmy oglądać w sobotę, 10 września.
Zanim jednak do niej doszło w Twierdzy Modlin
miał miejsce szereg innych, ważnych wydarzeń.
Obchody uroczyście rozpoczęły się pod tablicą
I Portu Marynarki Wojennej – Ligi Morskiej
i Rzecznej. Następnie zebrani udali się pod Pomnik Obrońców Modlina, gdzie odbyła się Msza
Święta Polowa w intencji poległych w obronie
Ojczyzny odprawiana przez Proboszcza Twierdzy Modlin i Kapelana Ligi Morskiej i Rzecznej.
Przed rozpoczęciem Mszy krótkie przemówienie
wygłosił Burmistrz, Jacek Kowalski. Nawiązał
do idei EDD, jak mówił: „nowodworska społeczność zawsze pamięta o swoim dziedzictwie”.
Tego dnia głos zabrała także Pani Poseł na Sejm
RP, Jadwiga Zakrzewska, która w swoim wystąpieniu w sposób szczególny zwróciła się do
młodzieży, dziękując tym, którzy przyszli pod
Pomnik i wierząc, że obchody EDD stanowią
dla nich świetną lekcję historii. Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej części uroczystości reprezentowała Bożena Żelazowska
– wicedyrektor departamentu kultury Urzędu
Marszałkowskiego.
Zebrani na Mszy wspólnie oddali hołd Bohaterom, którzy zginęli za Ojczyznę uczestnicząc we
wzruszającym Apelu Poległych zakończonym
salwą honorową i składając kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.
Następnie wszyscy z Nadbużańską Orkiestrą
Dętą na czele (która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości pod tablicą Portu Marynarki Wojennej i Mszy) pieszo udali się w stronę tzw. Reduty Napoleona, pochodzącej z czasów Księstwa

FAKTY NOWODWORSKIE XXIX/IX 2011

Warszawskiego, gdzie odbyła się rekonstrukcja.
Oblężenie Modlina w 1813 r. odtworzyło ponad
200 rekonstruktorów. Kilkakrotnie więcej osób
ten spektakl oglądało.
Po rekonstrukcji dla zebranych jeszcze raz zagrała (i zaśpiewała) Nadbużańska Orkiestra Dęta.
Muzycy zaprezentowali publiczności nie tylko
utwory patriotyczne, ale i te bardziej rozrywkowe. Zebrani mogli posłuchać w tym nietypowym
wykonaniu m.in. hit Beatlesów – Yellow Submarine.
Mocnym akcentem na koniec tego dnia był koncert zespołu Magnetar, z którym gościnnie wystąpił Radek Chwieralski, ceniony gitarzysta.

Wydarzenia

Magnetar zaprezentował patriotyczne piosenki
podane w ostrym, rockowym, współczesnym
sosie.
…do teraźniejszości
W niedzielę, 11 września obchody EDD przeniosły się na teren starego Elewatora. Tam odbyła
się giełda militariów oraz rekonstrukcja Obrony Modlina z września 1939 r. Ci, którzy byli
w Twierdzy dzień wcześniej mogli porównać, jak
prowadziło się wojny w XIX i XX wieku. W rekonstrukcji z II wojny światowej brały udział
pojazdy mechaniczne, ale i kawaleria konna,
która wzbudziła żywiołowy aplauz publiczności.

11

Podobnie efekty pirotechniczne. Rekonstrukcja
okraszona była, rewelacyjnie wykonywanymi na
żywo, pieśniami patriotycznymi i komentarzem
m.in. dra Piotra Oleńczaka – historyka i mieszkańca Twierdzy.
We wrześniu 1939 r. Twierdza Modlin broniła
się o jeden dzień dłużej niż Warszawa i choć
skapitulowała – jej obrońcy dla wszystkich
byli Bohaterami. Tak samo było teraz. Rekonstruktorzy wcielający się w polskich żołnierzy
dostali gromkie brawa od licznie zgromadzonych widzów, a pamięć o tych prawdziwych
Obrońcach tego dnia odżyła i zajaśniała nowym blaskiem.

wydazenia
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Pożegnaliśmy lato
Tekst Martyna Kordulewska Foto Sebastian Bańbura

3 września w Modlinie Starym odbyło się symboliczne
„Pożegnanie Lata”.

N

a teren rekreacyjny przy Szkolnej 3
przybyła spora grupa miłośników dobrej zabawy. Atrakcji nie brakowało,
a i pogoda była jeszcze typowo letnia. Publiczność rozgrzewały zespoły: The Craft, Talking
Brothers – wykonujący covery znanych wszystkim hitów Modern Talking i artystki z programem „A to ci biesiada”, które podbiły serca
szczególnie męskiej części publiczności. Na
najmłodszych czekały liczne konkursy i, cieszą-

ce się ogromnym powodzeniem, miasteczko dla
dzieci. Nie brakowało oczywiście także czegoś
na ząb.
Dużym wydarzeniem tego dnia był mecz koszykówki drużyny z Modlina przeciw UKS Młode
Orły. Mimo dzielnej walki „gospodarzy” Młode
Orły pokonały ich stosunkiem punktów 51:25.
Gratulacje obu drużynom oraz puchar dla zwycięzcy wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej,
Krzysztof Bisialski.
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Nowy Dwór Mazovii – słoneczny i rowerowy
TeksT I FOTO Organizatorzy Mazovia MTB Marathon

W niedzielę, 11.09. br. odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim zawody Mazovia MTB
Marathon. Przedostatnia runda tego najpopularniejszego cyklu maratonów kolarstwa
amatorskiego przyciągnęła na start prawie 1300 osób. Wśród pięknych krajobrazów dorzecza
Wisły i Narwi konkurowali zarówno dorośli, jak i dzieci.

W

eekend przywitał uczestników Mazovia MTB Marathon przepiękną
pogodą. Niemal 25 stopni Celsjusza
i lekki wiaterek – to wymarzone warunki dla
kolarzy. Zawody w Nowym Dworze Mazowieckim udowodniły, że ciekawe i zróżnicowane trasy maratonów można znaleźć również
na terenach należących do Niziny Mazowieckiej. Bujne lasy, obfitujące w starodrzew, pełne wąskich, wyboistych ścieżek z wieloma
zakrętami zapewniły niezapomniane emocje
oraz dużą dawkę adrenaliny wszystkim uczestnikom maratonu. Zarówno tym małym, jak
i dużym.
Dystans „Hobby” kobiet (7 km) padł łupem Weroniki Jankiewicz. Wśród mężczyzn zwycięzcą
został Jan Puzyna. Na tym dystansie wystartowało niemal 200 dzieci do lat 13. oraz ich opiekunowie. Dystans „Fit” (25 km), charakteryzujący
się zmiennością podłoża oraz dużą ilością zakrętów, najszybciej pokonała Dagmara Krzyżyńska.
W klasyfikacji generalnej panów zwyciężył Rafał Rusinek. Trasa dystansu „Mega” (45 km) to
piaszczyste wydmy oraz wiele sekcji korzennych
single-tracków. Z ich pokonaniem najlepiej poradziła sobie Ewa Duda, uzyskując czas 2 godziny,
56 sekund. Najlepszy wśród mężczyzn, Patryk
Piasecki, na pokonanie tego dystansu potrzebował godziny, 38 minut i 43 sekund. Na koronnym
dystansie maratonu – „Giga” (70 km) – najlepszy czas wśród kobiet uzyskała Agnieszka Zych
z Piaseczna (2:54:24). Z czasem 2 godziny, 25
minut i 55 sekund na metę dotarł Radosław Rękawek z Garwolina.
W klasyfikacji Marketingu i Reklamy zwyciężyli: Joanna Romaniuk ze Skleprowerowy.pl
MARATHON TEAM oraz Rafał Urbanowicz
z Plannja Racing Team. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa BSA Pro Tour, a w klasyfikacji rodzinnej – Majewscy, w składzie: Tomasz,
Oliwia i Artur.

W miniwyścigu na terenie miasteczka sportowego w centrum Nowego Dworu wzięło udział
około 30 dzieci w wieku do lat 5. Zacięta walka
została nagrodzona – każde z nich dostało upominek od organizatora.
Podczas trwania maratonu, dla wszystkich dzieci
zorganizowano plac zabaw pod namiotem. Dzięki temu w przyjaznej i rodzinnej atmosferze mogły wziąć udział w wielu konkursach, w których
każdy otrzymywał upominki. Dla kolarzy, ich
rodzin oraz kibiców wystąpiły zespoły The Craft
oraz Copy/Paste.
Pełna lista wyników oraz informacje dotyczące
kolejnych zawodów w Toruniu znajdują się na
stronie www.mazoviamtb.pl.
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Eko-strażnicy na Legii
Tekst I Foto straż miejska

Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim w podziękowaniu uczniom biorącym udział w akcji Eko-strażnik,
zabrała ich na wycieczkę na stadion Legii. Eko-strażnik to akcja, której głównym zadaniem jest przedstawienie
dzieciom i młodzieży szkolnej zagadnień związanych z ekologią, recyklingiem i ochroną środowiska.

P

rzypominamy, że nasza akcja trwa już
trzeci rok i zrzesza coraz więcej młodych
osób pragnących dbać o czystość i ochronę zwierząt w naszym mieście. Nowodworscy
Eko-strażnicy za poświęcony trud i wolny czas
na uczestnictwo w akcji w poniedziałkowy poranek 5 września wyjechali do Warszawy na
zorganizowaną przez Straż Miejską wycieczkę.
Wyjazd odbył się dzięki wygospodarowaniu środków finansowych przez Burmistrza Miasta Pana
Jacka Kowalskiego w ramach propagowania
wiedzy o ochronie środowiska. Przed wyjazdem
autokar został skontrolowany przez nowodworskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego,
następnie cała grupa uczniów wraz z Naczelnikiem Wydz. Gospodarki Komunalnej Panem Dariuszem Tabęckim, Komendantem Straży Miejskiej Panem Piotrem Rogińskim, koordynatorem
akcji Eko-strażnik strażnikiem Małgorzatą Wójcik i strażnikiem Małgorzatą Pacocha udali się

na ulice Łazienkowską 3 w Warszawie. Tuż po
przybyciu cała grupa udała się pod pamiątkową
tablicę poświęconą Kazimierzowi Deynie, który
w latach 1966–1978 odnosił sukcesy w barwach
Legii Warszawa. Po krótkim czasie Eko-strażników przywitał Pan Wojciech Hadaj i zaprosił do
prezentacji nowego obiektu warszawskiego klubu
oraz do zwiedzania miejsc, które, na co dzień są
niedostępne dla publiczności.
Tuż po wejściu na boisko wszystkich olśniła
równa i niezwykle zadbana murawa. Kolejnym
punktem zwiedzania była możliwość zajęcia miejsca na ławce rezerwowych i trenerów,
wszyscy ciekawscy mogli zobaczyć też szatnię
i korytarz, którym piłkarze wchodzą na boisko.
Pan Hadaj zaprezentował trybuny i poszczególne
sektory, w tym także rodzinny, gdzie całe rodziny mogą oglądać zmagania piłkarzy ekstraklasy.
Zaciekawieni Eko-strażnicy oglądali najbardziej
ekskluzywne miejsce na stadionie, tzw. trybunę

biznesową, w której znajduje się „Strefa Gold”,
którą można wynająć na rok za 360 tysięcy złotych. Ponadto cała wycieczka miała możliwość
poznania historii wojskowego klubu w muzeum,
gdzie można było obejrzeć stare dokumenty, legitymacje gwiazd Legii i słynny pierścień Kazimierza Deyny. Oprócz wielu fotografii strojów
piłkarskich każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z Pucharem Polski, który obecnie jest
w posiadaniu legionistów.
Po udanej wycieczce i zwiedzaniu stadionu, bogatsi o nowe wspomnienia i wiedzę o historii
futbolu Legii Warszawa, wszyscy udali się na
poczęstunek. Mamy nadzieje, że sprawiliśmy
naszym Eko-strażnikom wiele niezapomnianych
emocji związanych z wycieczką i zapraszamy
dzieci i młodzież chcących poszerzać swoją wiedzę na temat ekologii do kontaktu z koordynatorem akcji Eko-strażnik strażnikiem Małgorzatą
Wójcik.
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Medale dla wdów katyńskich
TeksT alka FOTO tomasz wysocki

W dniu 16 września 2011 r. Dom Maklerski IDMSA i Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.
zorganizowali galę, podczas której wręczono wdowom katyńskim medal, którego projekt został wyłoniony
w Ogólnopolskim Konkursie na Medal-Małą Formę Rzeźbiarską „Wdowom Katyńskim”.

N

a 40 żyjących wdów na galę przybyło
osiem, a czternaście upoważniło do odebrania medalu swoich przedstawicieli.
Jedną z uhonorowanych wdów była Irena Kalpas – wdowa po mjr. Ryszardzie Kalpasie, oficerze batalionu elektrotechnicznego. Ze względu
na stan zdrowia, 96-letnia pani Irena, podczas
uroczystości reprezentowana była przez prezesa
Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk.
rez. Alfreda Kabatę i jego córkę Magdę Kabatę,
która odebrała medal z rąk Karoliny Kaczorowskiej – wdowy po ostatnim Prezydencie RP na
uchodźstwie (zginął w katastrofie smoleńskiej).
W certyfikacie dołączonym do medalu napisano,
że jest on przyznany: „W hołdzie niezłomnemu trwaniu przy ponadczasowych wartościach:
prawdzie, wierności, odwadze”. Najstarszą wdową Katyńską jest 104-letnia Zofia Romanowska
z Gdyni. Odebrała ona osobiście przyznany jej
medal.
Gośćmi gali byli m.in.: kardynał Józef Glemp, zastępca komendanta Głównego Policji – Andrzej

Trela, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa – Andrzej Kunert, a gospodarzami
Rafał Abratański – wiceprezes Domu Maklerskiego IDMSA oraz Beata Przybyszewska-Kujawa – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 r.
Galę zakończył recital pieśni patriotycznych
w wykonaniu Dominiki Świątek z zespołem
akompaniującym.

Sprawnym krokiem poloneza
TeksT i FOTO TPD

Okres pourlopowy okazał się bardzo pracowity dla niepełnosprawnych
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 77A.

J

uż 28.08.2011 roku w Zakroczmiu odbył się
VIII Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, w którym część artystyczną otwierał
wspaniały taniec polonez, wykonany przez uczestników i kadrę WTZ pod kierownictwem pani Elżbiety Gauza.
Polonez w wykonaniu uczestników WTZ w strojach
ludowych zrobił jak zwykle duże wrażenie i stał się
przepiękną wizytówką naszego Warsztatu.
Kolejnym dość trudnym zadaniem, był udział
09.09.2011 roku sześciorga uczestników Warsztatu
w XVIII Ogólnopolskich Zawodach Sportowych
Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie. Zawodnicy WTZ przywieźli z zawodów srebrny medal,
jego zdobywcą był Mariusz Andrzejewski. Pozostali
reprezentanci WTZ: Izabella Kozłowska, Tomasz
Jeszke, Paweł Kelm, Tomasz Morawski, Sebastian
Szymański zajęli wysokie punktowane miejsca.
17.09.2011 roku odbył się Festiwal Twórczości
Osób Niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Helenów Warszawa Międzylesie. Zaproponowano, żeby uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego
sprawnym krokiem poloneza, uświetnili otwarcie
festiwalu. Oprócz tańca niepełnosprawni uczestnicy WTZ brali udział w warsztatach twórczych,
przygotowali stoisko z rękodziełem artystycznym
i loterię fantową. Brali również udział w różnych
konkursach z nagrodami.
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KORSARZ morska podróż w poszukiwaniu skarbów

17
Tekst i foto NOK

września na scenę Nowodworskiego
Ośrodka Kultury, dużym żaglowcem,
wpłynęli KORSARZE. Taki właśnie
tytuł nosiła bajka przygotowana dla naszych
dzieci przez TEATR WARIACJA z Warszawy.
Tematem morskich opowieści było poszukiwanie skarbów przez rodzeństwo Głendoline i Gordona, którzy zwali się morskimi diabłami. Pomimo strasznego przydomku nasi bohaterowie
byli sympatyczni i bardzo zabawni, a ich kłótnie
i sprzeczki w efekcie skończyły się braterskim
podziałem znalezionego skarbu. Nasi mali widzowie razem z Głendoliną i Gordonem spotkali
strasznego Krakena, uczyli się łowić ryby, śpiewać szanty, wciągać liny i chodzić marynarskim
krokiem. Aktorzy TEATRU WARIACJA doskonale bawili całą publiczność żartami słownymi
i sytuacyjnymi, a na koniec, po pokonaniu olbrzymiej fali, wszyscy otrzymali tytuł majtków,
czyli najmłodszych marynarzy.

„W małym kinie”

Tekst i foto NOK

W środowy wieczór 21 września
2011 r. w Nowodworskim Ośrodku
Kultury zainaugurowano cykl
Nowodworskich Spotkań Jazzowych.
Pierwszymi gośćmi sceny jazzowej
byli znakomici i uznani muzycy,
Bogdan Hołownia – piano i Wojciech
Pulcyn – kontrabas.

N

a program wieczoru złożyły się znane i jak
się okazało lubiane szlagiery muzyki filmowej, stąd tytuł koncertu „W małym kinie”.
Blisko 40-osobowa widownia bardzo żywo reagowała na jazzowe interpretacje kompozycji, znanych

głównie z dużego ekranu. Usłyszeliśmy zatem tytułowy utwór „W małym kinie” Wł. Szpilmana, „Jak
za dawnych lat”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”,
„Już taki jestem zimny drań” Henryka Warsa, „Taka
gmina” Jerzego Wasowskiego, „Bez jutra nie da się
żyć” Krzysztofa Komedy oraz wiele innych. Muzycy
wykazali się nie tylko znakomitymi umiejętnościami muzycznymi, ale także ogromnym poczuciem
humoru. Zabawnymi komentarzami i dialogami
z publicznością wprowadzili prawdziwie swojską,
klubową atmosferę na sali, przez co wieczór nabrał
sielskiego, „rodzinnego” charakteru.
Okazało się, że w Nowym Dworze Mazowieckim
jest dość liczna grupa sympatyków muzyki jazzowej
i to takich, którzy znają się na rzeczy. Niebawem kolejny koncert, na który mamy nadzieję przyjdą także
ci, którzy w tą środę, z różnych przyczyn, nie mogli
uczestniczyć w jazzowym wieczorze.

To był wieczór pełny wzruszeń, emocji i radości
Tekst i foto NOK

„… Stanisława Celińska jest cudowna, wyjątkowa, doskonała i w ogóle wspaniała…”. Takie komplementy   najczęściej
padały po obejrzeniu w Nowodworskim Ośrodku Kultury, długo oczekiwanego recitalu pt.: „Piękny świat” w wykonaniu
tej znakomitej artystki, w towarzystwie kompozytora i pianisty Tomasza Bajerskiego.

Z

e sceny popłynęła poetycko-filozoficzna
opowieść o życiu. Pierwsza część liryczno-refleksyjna zawierała między innymi
wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Haliny Poświatowskiej, Bułata Okudżawy. Aktorka swym
skupieniem, wyciszeniem i przejęciem emanowała na całą publiczność. Dopiero druga część
ujawniła całą gamę aktorskich umiejętności i siłę
osobowości Stanisławy Celińskiej. Interpretacja
starofrancuskich tekstów zaskoczyła wszystkich,
a   „Flecik” wsparty komentarzem artystki wywołał bardzo żywą, radosną reakcję publiczności. Podobnie słynny protest song „Te ludzie tak
brudzo”. Nowodworzanie bardzo chętnie, wspólnie z artystką, śpiewali znane im piosenki, m.in.
kołysankę pt. „Był sobie król”. Recital zakończył brawurowo wykonany utwór Louisa Armstronga pt. „Piękny świat”. Publiczność brawami
na stojąco oraz kwiatami dziękowała aktorce za
przecudowny wieczór, za co na bis usłyszeli-

śmy jeden z najpiękniejszych utworów Bułata
Okudżawy pt. „Modlitwa”. Stanisława Celińska,
blisko dwie godziny wzruszała i bawiła nowodworzan i nikt nie zauważył jak ten czas szybko
upłynął. Uwiodła i oczarowała wszystkich swoim „magnetyzmem artystycznym”, a efekty tego
oczarowania pozostaną w nas na zawsze.
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Relacja z pobytu na obozie
edukacyjno-wypoczynkowym w Młyniku
Tekst i foto ZS 2

W

dniach 9–19 sierpnia 2011 młodzież
z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim pod opieką pani
Renaty Jastrzębskiej wraz z grupą uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu
brała udział w letnim obozie w Młyniku, koło
Mrągowa. Obóz był zorganizowany w ramach
projektu „Edukacja kluczem do sukcesu” finansowanego z EFS. Zespół Szkół nr 2 rozpoczął
realizację projektu w marcu 2011 (zakończenie
projektu czerwiec 2013). W ramach projektu
młodzież bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, matematyki, a także w warsztatach
przygotowujących do aktywnego poszukiwania
pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Po intensywnej nauce w roku szkolnym najaktywniejsi uczniowie mieli możliwość

uczestniczenia w obozie naukowo-wypoczynkowym, który przebiegał pod hasłem: „Aktywne
wakacje”.
Program obozu zawierał bardzo wiele interesujących zajęć i warsztatów, a udział w nich przyniósł młodzieży wiele ciekawych doświadczeń
oraz wiedzy na temat: sposobów radzenia sobie
ze stresem, asertywności, technik poszukiwania pracy oraz umiejętnego przygotowania się
do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki różnego
rodzaju warsztatom uczestnicy obozu mogli się
lepiej poznać, jak również dowiedzieć się wiele
o sobie. Umiejętność współpracy była ćwiczona
podczas zajęć z terenoznawstwa, orienteeringu
czy wyprawy kajakowej po jeziorze Gielądzkim.
Każdy mógł także sprawdzić swoje umiejętności
fizyczne w parku linowym, a precyzję – podczas strzelania z łuków i wiatrówek. Dziesięcio-

dniowy wyjazd obejmował również wycieczki,
podczas których uczniowie zwiedzili np. jedną
z kwater Hitlera, czyli Wilczy Szaniec w Gierłoży, mieli także okazję do wysłuchania koncertu organowego w Świętej Lipce, z kolei dla
miłośników zoologii przeznaczona była wizyta
na fermie jeleniowatych w Kosewie. Wycieczka do Wilna, stolicy Litwy, i zwiedzanie między
innymi cmentarza na Rossie, katedry wileńskiej,
Ostrej Bramy zakończyła obóz młodzieżowy.
Mimo tak intensywnego programu był również
czas na wakacyjny odpoczynek: plażowanie,
kajakowanie, dyskoteki. Miło i aktywnie, a zarazem bardzo szybko, minęło 10 dni. Te wakacje na długo pozostaną w pamięci uczestników
obozu naukowo-wypoczynkowego. A za rok
następny wyjazd dla najaktywniejszych uczniów
Zespołu Szkół nr 2.
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Wakacje
w górach
Tekst i foto artur ciecierski

W

dniach 27.06–08.07.2011 roku
młodzież z Uczniowskiego Klubu
Sportowego LOTNISKO Modlin,
działającego przy Zespole Szkół nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim wzięła udział w kolonii
letniej zorganizowanej w Zakopanem. Program
kolonii zakładał głównie aktywny wypoczynek
podczas wędrówek na tatrzańskich szlakach.
Pomimo nienajlepszej pogody udało nam się
zrealizować program praktycznie w całości.
Uczestnicy pod okiem przewodnika PTTK zawędrowali do Morskiego Oka (1395 m n.p.m.),
a bardziej wytrwali podczas tej samej wycieczki
podeszli do Czarnego Stawu pod Rysami (1583
m n.p.m.). Kolejną wycieczką był spacer po
Dolinie Kościeliskiej, gdzie zwiedziliśmy m.in.
Jaskinię Mroźną. Trzecia wycieczka to wyprawa do Czarnego Stawu Gąsienicowego (1624
m n.p.m.). Podczas tej wycieczki można było
podziwiać piękne szczyty tatrzańskie, takiej
jak Kasprowy Wierch, Świnica czy Kościelec.
Korzystając z pięknej pogody ostatniego dnia
trwania kolonii podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza, starsza, bardziej wysportowana
i ambitna zawędrowała od Doliny Strążyskiej na
Giewont (1895 m n.p.m.), a druga weszła na Gubałówkę (1126 m n.p.m.). Warto dodać, że miłą

atrakcją dla tej grupy był zjazd z Gubałówki kolejką linową. Całą kolonię wypełniały nam gry
i zabawy na świeżym powietrzu i imprezy wieczorne. Nie zabrakło pożegnalnego, a zarazem
integracyjnego ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Warto wspomnieć, że zwiedziliśmy również
Zakopane. Byliśmy w Sanktuarium na Krzeptówkach i na Wielkiej Krokwi. Nie zabrakło
częstych wypadów na Krupówki. Pragnę wspomnieć, że nasze organizmy po wyczerpujących
wędrówkach górskich mogliśmy zregenerować

zażywając kąpieli w Termach Bukowina, Termach Bania w Białce Tatrzańskiej i w Aquaparku w Zakopanem. Pomimo pogody, która nas
nie rozpieszczała, wszyscy wróciliśmy zarówno
wypoczęci jak i zadowoleni. Należy wspomnieć,
że kolonia odbyła się głównie dzięki zaangażowaniu rodziców, jednak nie zabrakło również
dotacji od władz Urzędu Miasta, za co w imieniu pani prezes UKS Lotnisko Modlin – Marioli
Zielińskiej, swoim własnym, ale przede wszystkim rodziców i ich dzieci, serdecznie dziękuję.

Witamy w przedszkolu
Tekst i foto Joanna Socha, Alina Kaszyńka

Pierwszy września to także dzień rozpoczęcia wychowania przedszkolnego dzieci. W Publicznym przedszkolu nr 1 po
raz pierwszy mury placówki przekroczyło wielu maluchów. Był to dla nich trudny czas – jednak większość zdała egzamin
z samodzielności na piątkę.

J

uż we wrześniu z uśmiechniętymi buziami dzieci powitały przedszkole, panie
i zabawki. Dla wielu rodziców i dzieci
szczególnie tych, które pierwszy raz przekroczyły mury przedszkola, były to dni bardzo
stresujące. To ważne wydarzenie dla obu stron.
Zapewne już po paru tygodniach rodzice za-

czną obserwować postępy w rozwoju swoich
pociech i dostrzegać pozytywne efekty działań
edukacyjnych. Sprzyja temu przyjazna dziecku atmosfera i zaangażowanie pracowników
przedszkola.
W trosce o rozwój dzieci przedszkole oferuje
bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, np.: ta-

niec współczesny, sekcja szachowa, język angielski, akrobatyka.
Dążymy do tego aby nasi wychowankowie
mogli kiedyś powiedzieć tak, jak Robert Fulghum: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”.
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„JESIEŃ w kolorach się mieni”

P

Tekst i foto Joanna Socha, Alina Kaszyńka

riorytetem w nauczaniu i wychowaniu
naszych przedszkolaków jest aktywność dziecka. Jesień jest taką porą roku,
która stwarza wiele możliwości dzieciom
i nauczycielom. Jest barwna i ciekawa. I tak
też korzystając z pięknej wrześniowej pogody zorganizowaliśmy wycieczki tematyczne

Jesienią, jesienią drzewa się rumienią.
Alejami parku dzieci spacerują.
Organizujemy także zajęcia kulinarne. W ten
sposób utrwalamy wiadomości, motywujemy do
prawidłowego odżywiania się oraz zgodnej pracy w zespole. Dzieci stają się bardziej samodzielne i zorganizowane.

do parku i na działki. Bezpośredni kontakt
z przyrodą pozytywnie wpływa bowiem na
wszechstronny rozwój dziecka. To co dziecko obserwuje i dotyka pobudza ciekawość,
motywuje do zadawania pytań, a tym samym
sprawia, że dziecko chętnie poznaje otaczający nas świat.

Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią.
Kasztanów szukają i liście zbierają.
Kolejnymi ważnymi punktami naszych działań
jest urządzanie kącików przyrody. Gromadzimy
tu okazy przyniesione przez dzieci. Potem wykorzystujemy je w zajęciach, eksperymentach,
zabawach dydaktycznych, zajęciach plastycznych itp.

Kąciki przyrody wzbogacamy
i wielką   radość z tego mamy.
My z ziemniaka zrobimy cudaka.
Z kasztanów ludziki, a z liści bukieciki.

Kroimy owoce w drobniutką kratkę,
pyszną dla wszystkich zrobimy
sałatkę.
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ZARZĄDZENIE Nr 147 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie: zwołania zebrań mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Załącznika do Uchwały Nr VII/95/99 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
uchwalenia ordynacji wyborczej w wyborach do organów samorządu mieszkańców, oraz § 2 Uchwały Nr XI/128/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców – zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwołać zebrania wyborcze według harmonogramu:
1) Osiedle nr 1 (centrum miasta)
– w dniu 26 października 2011 r. o godz. 1700 w Publicznym Gimnazjum nr 1 ul. Słowackiego 2.
2) Osiedle nr 2 (Osiedle Młodych) – w dniu 21 października 2011 r. o godz. 1730 w Publicznym Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3.
3) Osiedle nr 3 (Pólko)
– w dniu 18 października 2011 r. o godz. 1700 w siedzibie P.Z.W. – Koło Wędkarskie nr 15, ul. Sukienna 23a .
4) Osiedle nr 4 (Pólko)
– w dniu 12 października 2011 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Chemików 1a.
5) Osiedle nr 5 (Nowodworzanka) – w dniu 11 października 2011 r. o godz. 1700 w Zespole Szkół nr 2, ul. Długa 10.
6) Osiedle nr 6 (Modlin Twierdza) – w dniu 25 października 2011 r. o godz. 1730 w siedzibie Zespołu Szkół –Modlin Twierdza, ul. Gen. Bema 312.
7) Osiedle nr 7 (Modlin Stary)
– w dniu 17 października 2011 r. o godz. 1730 w Zespole Szkół nr 3, ul. Szkolna 3.
8) Osiedle nr 8 (Okunin)
– w dniu 14 października 2011 r. o godz. 1700 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Gospodarcza 1.
2. Porządek dzienny zebrań stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie wymaga podania do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w osiedlach, tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz podanie w prasie lokalnej.
ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do udziału w zebraniach wyborczych mieszkańców Osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Proponowany porządek zebrań przewiduje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla oraz Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji 2007–2011.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór członków Zarządu Osiedla.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
9. Wybór Komisji Rewizyjnej Zarządu Osiedla.
10. Zakończenie konkursu „Piękny balkon i ogródek” – wręczenie nagród i dyplomów (osiedla nr 1, 2, 3, 4)
11. Sprawy różne.
Uprzejmie proszę mieszkańców Osiedli o udział w zebraniu.
BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Jacek Kowalsk

INFORMACJA
– ZBIERAMY AZBEST

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 6833,16 zł, www.wfosigw.pl

Dnia 21 czerwca 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 6833,16 zł na realizację projektu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” www.wfosigw.pl Takie dofinansowanie umożliwi nam zdemontowanie i utylizację wyrobów azbestowych o łącznej ilości 846 m2.
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International i Supermasters w tenisie dla Kacpra
Tekst i foto na podst.www.nowydwormaz.pl

W ostatnich dwóch miesiącach nowodworski tenisista Kacper Żuk wziął udział w dwóch ważnych turniejach
tenisowych. Pierwszy – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski U-12 odbył się w dniach 14–20 sierpnia w Szczecinie.
Drugi – „Supermasters PZT – Turniej Nadziei Tenisowych” odbył się w Bytomiu w dniach 9–11 września. Zgodnie
z oczekiwaniami na obu Kacper odniósł sukcesy.

S

zczecin był w sezonie letnim 2011 gospodarzem najważniejszych imprez dla
12-letnich tenisistów. Na przełomie
czerwca i lipca odbyły się tu Mistrzostwa Polski
U-12, a w dniach 14–20 sierpnia turniej z cyklu
Tennis Europe Junior Tour „Promasters Summer
Cup 2011”, będący jednocześnie Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski U-12. Na tym prestiżowym turnieju nie mogło zabraknąć naszego
mieszkańca – Kacpra Żuka, który wybrał się
tam wraz z Mamą i Tatą – trenerem. Na starcie
stanęło wielu utytułowanych zawodników z 8
krajów europejskich. Jak spadać to z wysokiego konia… takie założenie towarzyszyło naszemu zawodnikowi podczas tych mistrzostw. Nic
jednak podobnego, Kacper po raz kolejny udowodnił, że nie straszni mu nie tylko zawodnicy
z krajowego podwórka, ale i z takich tenisowych potęg, jak Niemcy, Rosja czy Hiszpania.
Kacper pewnie zwyciężył cały turniej zarówno
w grze pojedynczej jak i podwójnej występując
w parze z kolegą z reprezentacji kraju – Konradem Fryze i zdobywając tym samym tytuły Indywidualnego i Deblowego Międzynarodowego
Mistrza Polski U-12!!! To już czwarty tytuł zdobyty w tym sezonie, po tytułach Drużynowego
Mistrza Polski, Indywidualnego Halowego Mistrza Polski i Indywidualnego Mistrza Polski.
Ten ostatni tytuł Kacper ceni sobie jednak najbardziej, gdyż rywalizacja miała miejsce z tenisowo najzdolniejszymi rówieśnikami z Europy.
Wyniki Kacpra na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski:

Singiel:
I runda – Kacper Żuk (POL) vs Vincent Stephan
(GER) 6/0, 6/1
II runda – Kacper Żuk (POL) vs Alexander Zgirovsky (BLR) 6/3, 6/2
ćwierćfinał – Kacper Żuk (POL) vs Bartosz Łosiak (POL) 6/0, 6/1
półfinał – Kacper Żuk (POL) vs Konrad Fryze
(POL) 6/1, 6/1
finał – Kacper Żuk (POL) vs Michał Sikorski
(POL) 6/0, 6/1

Debel:
I runda Żuk/Fryze(POL) vs Andersons(LVA)/
Tilbuerger(GER) 6/0, 6/0
ćwierćfinał Żuk/Fryze(POL) vs Adamovich/
Zgirovsky(BLR) 6/2, 6/3
półfinał Żuk/Fryze(POL) vs Franko/Sikorski(POL) 6/4, 6/2
finał Żuk/Fryze(POL) vs Serrano(ESP)/Stephan
(GER) 6/1, 6/0
W weekend 09–11 września na kortach Górnika
Bytom odbył się, wieńczący sezon letni, prestiżowy turniej „Supermasters PZT – Turniej
Nadziei Tenisowych”. Turniej ten ma formułę
analogiczną z rozgrywanym rokrocznie zawodowym turniejem Masters. Pierwsza ósemka
rankingu Polskiego Związku Tenisowego w poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywa
między sobą mecze grupowe, wychodząc do
pólfinałów i finałów. W kategorii U-12 chłopców w turnieju udział wziął nasz mieszkaniec
Kacper Żuk. Mimo zmęczenia długim sezonem
Kacper pewnie triumfował w turnieju, stawiając
niejako kropkę nad „i” w całym sezonie. Sezon
krajowy już się skończył, Kacper przed ciężkim
okresem przygotowawczym zaplanował jeszcze
jeden sprawdzian. Po zakończeniu sezonu turniejowego Kacper będzie mógł chwilę odpocząć
i rozpocząć treningi przygotowawcze do nowego sezonu – Zima 2011/2012. Sezonu trudnego,
gdyż nasz zawodnik będzie już walczył o punkty
rankingowe w kategorii Młodzików, czyli chłopców w wieku do lat 14.
Wyniki Kacpra na Supermastersie PZT 2011
Mecze grupowe:
Kacper Żuk – Aleksander Sadal 6/2, 6/3
Kacper Żuk – Tomasz Dudek 6/2, 6/4
Kacper Żuk – Andrzej Franko 6/3, 6/3
Półfinał
Kacper Żuk – Konrad Fryze 6/2, 6/1
Finał
Kacper Żuk – Michał Sikorski 6/0, 6/4
Kacpra sponsoruje firma „Ciałbud” Wiesław
Ciałkowski, a w sprzęt wyposaża go firma Babolat.
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Medale Mistrzostw Świata
dla nowodworskich kajakarzy!!!
Tekst i foto elżbieta szałkowska

Grupa nowodworskich kajakarzy z Klubu Weterani Świt Nowy Dwór Maz.:
Mariusz Szałkowski, Krzysztof Kaszyński, Waldemar Sztuka, Renata
Oleś i Anna Szymańska godnie reprezentowali Polskę i Nowy Dwór
Maz. w Mistrzostwach Świata w Szeged na Węgrzech ICF Canoe World
Championships Masters.

27

i 28 sierpnia 2011 r. zmierzyli się
z zawodnikami z całego świata
na węgierskim torze w Szeged
na dystansie 200 m i 2 km.
Tegoroczne bardzo intensywne treningi, nawet
w dość trudnych warunkach atmosferycznych przyniosły sukces – nowodworscy mastersi kilkakrotnie
stawali na podium odbierając gratulacje i medale:
– w wyścigu K-4 na dystansie 200 m M. Szałkowski, K. Kaszyński, W. Sztuka, D. Strachota
po brawurowym starcie wywalczyli brązowy

medal pokonując wiele znakomitych reprezentacji z innych państw
– w wyścigu K-4 Mix na dystansie 200 m
M. Szałkowski, K. Kaszyński, R. Oleś, A. Szymańska wywalczyli także brązowy medal
– w wyścigu K-2 Mix R. Oleś i W. Sztuka wywalczyli kolejny brązowy medal
– w wyścigu K-2 na dystansie 200 m R. Oleś
i A. Szymańska wywalczyły brązowy medal
– w wyścigu K-1 na dystansie 200 m R. Oleś także wywalczyła brązowy medal
– w wyścigu K-4 Mix na 2 km M. Szałkowski,
W. Sztuka, R. Oleś, A. Szymańska po bardzo
wyczerpującym wyścigu wywalczyli brązowy
medal
– w wyścigu K-2 na dystansie 2 km R. Oleś
i A. Szymańska wywalczyły srebrny medal.
Kajakarze byli bardzo zadowoleni ze swoich
wyników i dumni, że mogli stanąć na podium
odbierając medale po zakończonej rywalizacji
na jednym z piękniejszych torów regatowych na
świecie.
Dużą niespodziankę sprawił nowodworskim
kajakarzom R. Seruga – właściciel PLASTEX-u, czołowej na świecie firmy produkującej
kajaki, udostępniając nowodworskim mastersom najnowszy model kajaka K-4 Fighter na
czas regat, który wzbudzał ogólne zainteresowanie i podziw wśród wszystkich startujących
kajakarzy.
Gratulacje dla medalistów Mistrzostw Świata –
nowodworskich kajakarzy, dzięki którym kajaki
znów pływają po Narwi!!!
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Sukcesy kajakarzy!
Tekst i foto na podst.www.nowydwormaz.pl

Nowodworska sekcja kajakowa działa od niedawna a już odnosi pierwsze
sukcesy. Zaledwie po trzech miesiącach treningu przywiezione zostały
pierwsze medale. Szczęśliwe zawody odbyły się w Warszawie.

23

W

pierwszą sobotę września trzynastoosobowa reprezentacja sekcji
kajakowej NOSiR brała udział
w Mistrzostwach Warszawy w Sprincie Kajakowym. Młodzi kajakarze mimo zaledwie trzy
miesięcznego treningu okazali się groźnymi
przeciwnikami dla swych rywali z największych warszawskich klubów.
Pierwszy medal dla sekcji zdobyła Aleksandra
Sztuka, która w konkurencji K-1 200 m dzieci
dziewcząt dopłynęła do mety jako druga. Tuż
za nią przypłynęła Klaudia Szulecka, która tym
samym zdobyła brąz dla NOSiR.
Dużo radości przyniosły również dziewczynki
startujące w K-1 200 m dzieci młodszych na
Kajak Polo. Startująca tu Olga Olszewska była
trzecia, Karolina Łapińska piąta, a Zuzanna
Sztuka szósta.
NOSiR miał również swoją reprezentantkę
w finale K-1 200 m młodziczek. Startująca
w nim Justyna Boniecka uplasowała się na wysokim piątym miejscu.
Ostatnią rozgrywaną konkurencją tego dnia
była sztafeta damska 4x K-1 200 m. Drużyna
w składzie: Justyna Boniecka, Magda Gryglas,
Natalia Wnukowska i Klaudia Szulecka z dużą
przewagą zdobyły srebro.
Pierwsze zawody okazały się wspaniałym
sprawdzianem umiejętności oraz dowodem na
wysoki poziom grupy.
Mali kajakarze trenowali jedenaście razy w tygodniu, by móc godnie wystartować na kajakach wyczynowych.
Kolejne sukcesy nowodworscy kajakarze odnieśli w niedzielę, 4 września. Kajakarze z sekcji kajakowej NOSiR wzięli udział w Długodystansowych Mistrzostwach Warszawy. Zawody
zostały rozegrane na jeziorku Kamionkowskim
w Warszawie. Tak jak dzień wcześniej na Mistrzostwach Warszawy w Sprincie, nowodworzanie ścigali się z zawodnikami ze stolicy.
Najmłodsze dzieci płynęły na dystansie 500 m
na kajakach do Kajka Polo i właśnie w tej kategorii pierwsze złoto dla sekcji zdobyła Olga
Olszewska, która dzień wcześniej na dystansie
200 m uplasowała się na trzeciej pozycji. W tym
samym wyścigu Karolina Łapińska była piąta,
Zuzanna Sztuka szósta, Sandra Buczek siódma.
Wyścig K-1 2000 m dzieci – dziewcząt przyniósł srebro Aleksandry Sztuki i brąz Klaudii
Szuleckej.
W kategorii młodziczek po długim wyścigu na
2000 m Justyna Boniecka dopłynęła do mety
jako trzecia, Magda Gryglas była czwarta,
a Natalia Wnukowska piąta.
Ku radości wszystkich zawodników sekcji
nasz kajakarz Wojciech Mańka zdobył na 2000
m brąz i tym samym pierwszy medal dla męskiej części zespołu. W tym samym wyścigu
Daniel Stolarski był szósty, a Michał Olszewski siódmy.
Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy
przyniosły zespołowi z Nowego Dworu pięć
medali, z których każdy przyniósł tyle samo
radości, bez względu na kolor.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!
Więcej informacji na temat sekcji kajakowej
NOSiR znajdziecie Państwo na www.facebook.com/Sekcja.Kajakowa.NOSiR.NDM.
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„Zdobywanie Twierdzy” w przełajach
Tekst i foto sławomir krzeczkowski

23 września, jak co roku, Zespół Szkół i Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” z Modlina Twierdzy, zorganizowali biegi
przełajowe pod kryptonimem „Zdobywanie Twierdzy Modlin”. Na zawody przybyły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Modlina
Starego, Szkoła Podstawowa nr 5 z Nowego Dworu Maz.

Z

różnych powodów, mniej lub bardziej
czytelnych, naszego zaproszenia nie
przyjęło żadne nowodworskie gimnazjum. To trochę smutne, gdyż oprócz
walorów czysto sportowych impreza taka jest
najlepszą okazją do konsolidacji młodzieży naszego miasta. A jaka ona jest, wszyscy w miarę
zainteresowani, doskonale wiedzą. I można odnieść wrażenie, że nie wszystkim zależy, aby było
lepiej. Ale i tak się cieszymy, w zawodach wystartowało 125 uczniów. To jak na nasze warunki
doskonały wynik. Dopisała pogoda, a uczniowie
wracali z zawodów we wspaniałych humorach.
Nagrody – dyplomy, medale i puchary ufundował
Prezes UKS „Reduta” Zdzisław Szmytkowski.

A oto wyniki zawodów:
Kategoria dziewcząt klasa IV
I miejsce – Justyna Klonowska SP 4
II miejsce – Anna Kopańska SP 4
III miejsce – Milena Borkowska SP 4
Kategoria chłopców klasa IV
I miejsce – Mateusz Rydz SP 4
II miejsce – Dawid Brzeziński SP 5
III miejsce – Kacper Dębski SP 4
Dominik Zalewski SP 5
Kategoria dziewcząt klasy V i VI
I miejsce – Martyna Konsalik SP 5
II miejsce – Katarzyna Mikulska SP 3
III miejsce – Patrycja Sazanowicz SP 5
Kategoria chłopców klasy V i VI
I miejsce – Mateusz Lizut SP 4
II miejsce – Hubert Michalik SP 5
III miejsce – Mariusz Duszak SP 3
Kategoria dziewcząt klasa I gimnazjum
I miejsce – Karolina Mioduska
II miejsce – Klaudia Żurek
III miejsce – Martyna Tośka
Kategoria chłopców klasa I gimnazjum
I miejsce – Filip Olejniczak
II miejsce – Mateusz Gałęza
III miejsce– Grzegorz Milewski
Kategoria dziewcząt klasy II i III gimnazjum
I miejsce – Paula Włosek
II miejsce – Kinga Rusin
III miejsce – Dominika Poniedziałek
Kategoria chłopców klasy II i III gimnazjum
I miejsce – Piotr Furman
II miejsce – Krzysztof Szatkowski
III miejsce – Patryk Wiórkiewicz
Nagrody zwycięzcom wręczała wicedyrektor
Zespołu Szkół Marzena Gereluk, która pogratulowała wszystkim udanego występu.
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Turniej piłkarski o puchar
premiera Donalda Tuska w Twierdzy
Tekst i foto sławomir krzeczkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” z Modlina Twierdzy tak jak w ubiegłym roku odpowiedział na apel Szkolnego
Związku Sportowego Warszawy i województwa mazowieckiego i zgłosił chęć organizacji na Obiekcie Orlika w Twierdzy
II edycji turnieju piłkarskiego o puchar premiera Donalda Tuska szczebla gminnego. W turnieju wystartowały cztery
drużyny chłopców.

N

a boisku stawiły się: Klub Barca –
opiekun mgr Agnieszka Wójcik, Biedronki – opiekun mgr Janina Wilde,
Czerwone Diabły – opiekun mgr Agnieszka
Biegaj i MKS Modlin – opiekun mgr Barbara
Siwek. Organizatorem turnieju byłSławomir
Krzeczkowski. Wszystkie drużyny reprezentowały kategorię wiekową 12–13 lat.
Zawody były rozgrywane systemem „każdy
z każdym” i odbyły się 8 września. W opinii
opiekunów, obserwatorów i dużej grupy kibiców warto organizować takie turnieje dla dzieci i młodzieży. Tu naprawdę na boisku widać
zaangażowanie, wolę walki, a przede wszystkim wolę zwycięstwa. Nikt nie drepcze po
boisku co chwila patrząc na zegarek (albo na
kasę), tu się walczy o każdy centymetr boiska.

Mam nadzieję, że takie zmagania oglądają piłkarze naszej ekstraklasy – panowie, doskonała
szkoła.
Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane przez Ministerstwo Sportu i UKS „Reduta”
wręczył Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zdzisław
Szmytkowski.
Szczególne podziękowanie należy się opiekunkom zespołów, które mobilizowały i dopingowały swoje drużyny, Karolowi Biegajowi – ratownikowi medycznemu, który
poświęcił swój wolny czas, aby zabezpieczyć
zawody pod względem medycznym. Swoją
pracę znakomicie wykonał sędzia zawodów
Piotr Krzeczkowski, który w sposób fachowy i całkowicie bezstronny poprowadził cały
turniej.
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W upalną letnią sobotę
Tekst henryk parzykowski foto www.tophotelndm.pl

W upalną letnią sobotę, na boisku plażowym przy Top Hotelu rozegrano ostatni
finałowy turniej Grand Prix Top Hotel.

P

ięć najlepszych par stoczyło emocjonujące, stojące na wysokim poziomie mecze.
Dopiero ostatni mecz decydował o tym
kto zasiądzie na tronie. Trzy drużyny miały
jednakowe szanse, ale para Kamil Miklewicz/
Bartosz Kujawski, nie dała się pokonać i jako jedyna nie przegrała meczu. Duży wpływ na takie
rozstrzygnięcie miało na pewno doświadczenie
B. Kujawskiego wyniesione z udziału w turniejach w ramach Mistrzostw Polski, w których walczył wraz z A. Mamełką, kwalifikując się do finałów. Doskonałe wrażenie zostawiła po sobie para
M. Okoński /M. Turkot. Bardzo dobre warunki fizyczne, sprawność to duże atuty w siatkówce plażowej. Może będzie to kolejna para, która wystartuje w przyszłorocznym cyklu Mistrzostw Polski.
Momenty bardzo dobrej gry, ale i prostych błędów miała dwójka C.Tulin/P. Matysiak. Po serii dobrych zagrań następowała dekoncentracja
i błędy, których sami się wstydzili.
Pary:
W. Sitek/K. Kędzior oraz P. Reszczyński/
K. Szlubowski dzielnie walczyły, ale widać było,
że rywale częściej mają do czynienia z „plażówką”, co przełożyło się na wynik.

Po zakończeniu turnieju, wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami przez Prezesa Top Invest – Top
Hotel Pana Krzysztofa Duckiego oraz Dyrektora
Marketingu Panią Jolantę Mielczarek. Najlepszym
zawodnikiem, wyróżnionym nagrodą rzeczową –
zdobywając 66 pkt został Piotr Matysiak.
Na kolejny turniej zawodnicy muszą poczekać
przynajmniej do kwietnia 2012 roku, kiedy to
jeśli dopisze pogoda, rozpocznie się kolejny cykl
Grand Prix Top Hotel.
Wyniki:
• W. Sitek/K.Kędzior – P. Matysiak/C. Tulin
0:2 (-13,-10)
• M. Okoński/M. Turkot – P. Reszczyński/
K.Szlubowski
2:1 (-13,14,7)
• K. Miklewicz/B. Kujawski – W. Sitek/K. Kędzior
2:0 (11,3)
• P. Matysiak/C.Tulin – M. Okoński/M. Turkot
2:0 (13,13)
• P. Reszczyński/K. Szlubowski –
• K. Miklewicz/B. Kujawski
0:2 (10,-10)

• W. Sitek/K. Kędzior – M. Okoński/M. Turkot
0:2 (-4,-13)
• K. Miklewicz/B. Kujawski – P. Matysiak/
C. Tulin
2:1 (-14,14,7)
• W. Sitek/K. Kędzior – P. Reszczyński/
K. Szlubowski
2:0 (10,13)
•P
 . Reszczyński/K. Szlubowski – P. Matysiak/
C. Tulin
1:2 (14,-7,-10)
• M. Okoński/M. Turkot – K. Miklewicz/
B. Kujawski
0:2 (-9,-11)
Klasyfikacja końcowa:
1. Kamil Miklewicz / Bartosz Kujawski
2. Piotr Matysiak / Cezary Tulin
3. Marcin Okoński / Marcin Turkot
4. Wojciech Sitek / Kamil Kędzior
5. Mateusz Reszczyński / Kamil Szlubowski
Top Hotel zaprasza chętnych do korzystania
z boiska do siatkówki plażowej. Sprzęt potrzebny do gry znajduje się w Hotelu, należy tylko
mieć własną piłkę.
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