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ochłodzenia w świecie nowodworskich imprez
kulturalnych i sportowych. Październikowe wydanie „Faktów Nowodworskich” obfituje w relacje
z wydarzeń, które odbyły się w mieście w ostatnich tygodniach. W Temacie numeru zamieszczamy relacje z otwarcia parku miejskiego i gali
sportów walki w formule MMA oraz z organizowanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury
Mistrzostwach w scrabble. W Temacie numeru
informujemy także o postępach budowy lotniska
w Modlinie oraz o odwiedzinach delegacji z Szanghaju.
Zawartość „Faktów” zawsze doskonale uzupełnia
dział Edukacja – do tego wydania szkoły i przedszkola nadesłały sporo interesujących materiałów.
W „Faktach” przypominamy także o trwającej cały
czas akcji „Nakręć się nami!”. Zachęcam do aktywnego w niej udziału i życzę przyjemnej lektury.

10–11

Pożegnanie Dyrektor Biblioteki

Nasze Miasto

D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
wielkimi krokami zbliża się zima, za
oknami coraz chłodniej. Nie oznacza to jednak
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Temat numeru

Uroczyste otwarcie Parku Miejskiego za nami!
TeksT martyna kordulewska Foto sebastian bańdura

W sobotę, 22 października nastąpiło uroczyste otwarcie Parku Miejskiego im. Józefa
Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

J

uż od godz. 14.00 najmłodsi mogli korzystać z przygotowanej specjalnie na ten
dzień zjeżdżalni i trampolin. Dwie godziny
później na scenie nowego amfiteatru, będącego
częścią Parku, pojawił się zespół Classic ze swoimi największymi przebojami. Zważywszy na

jesienną aurę, kolejną dawkę zagrzewających do
tańca, tym razem cygańskich, hitów zaserwował
zespół Talizman. Tuż przed koncertem zwerbowane do niego zostały dwie nowodworzanki,
które w pięknych, kolorowych sukniach świetnie
prezentowały się na estradzie.
więcej na str. 8

MMA w NDM
Tekst i foto Martyna Kordulewska

W sobotę, 8 października w hali NOSiR odbyła się Międzynarodowa Gala K1 & MMA „Battles of
the Dragons 5”. Jej organizatorem była Bałtycka Federacja Sztuk Walki (BMAF).
ego wieczoru miłośnicy mieszanych sztuk
Pierwsi na ringu zaprezentowali się: Stanisław
walki mogli obejrzeć sześć pojedynków
Ślusakowicz z Palestry Warszawa i Łukasz Jan– dwa w formule MMA i cztery w K1.
kowski z Fight Clubu Nowy Dwór Mazowiecki.

T

więcej na str. 7

Goście w NDM
Tekst Red. Foto Jacek Kosiorek
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5 października 2011 r. gościliśmy w naszym mieście chińską delegację z Szanghaju. Po mieście
oprowadzał gości Burmistrz Jacek Kowalski. Inicjatorem spotkania była strona chińska.

W

skład pięcioosobowej delegacji
wchodzili członkowie zarządu dzielnicy Szanghaju – Zhabei, na czele
z Lu Min`em – dyrektorem biura bezpieczeństwa
publicznego Zhabei.
Goście interesowali się szczególnie kwestiami
zarządzania bezpieczeństwem oraz strukturami
samorządowymi, pod które podlegają różne służby odpowiedzialne za te kwestie.
Nowy Dwór Mazowiecki pokazał gościom Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. Delegaci obejrzeli
realizowane w mieście inwestycje. Na chwilę zatrzymali się w szkole w Twierdzy Modlin, gdzie budowana jest obecnie hala sportowa. Przy tego typu
spotkaniach nie można pominąć kluczowej dla rozwoju miasta inwestycji – burmistrz zaprezentował
gościom postępy w budowie Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin. Oprócz tego delegaci odwiedzili część obiektów Twierdzy Modlin,
siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Inicjatorem spotkania była firma DWT zajmująca się sprzedażą elektronarzędzi z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim. Jeden z oddziałów firmy ma siedzibę w Szanghaju i to
właśnie stamtąd wyszła inicjatywa spotkania. Na
ręce p. Piotra Hanyga – prezesa DWT w Nowym
Dworze Mazowieckim – wpłynął list intencyjny
od biura kontaktów z zagranicą zarządu dzielnicy Szanghaju, Zhabei, w konsekwencji którego
doszło do spotkania.

Wieści z rady

FAKTY NOWODWORSKIE XXX/X 2011

Wyróżnieni

przez „Gazetę Nowodworską”
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto Nowodworski24.pl

10 października minęło 5 lat odkąd zaczęła ukazywać się „Gazeta Nowodworska”. Z okazji
jubileuszu na łamach tygodnika ogłoszono konkurs „Piątki na pięciolecie”. Wśród tych, którzy
odbierali pamiątkowe statuetki był Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz Radny
Andrzej Świder.

D

okładnie w piątą rocznicę ukazania się
pierwszego numeru „Gazety” na skwerze Dobrogosta zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa gości przybyłych na wspólne
świętowanie z dziennikarzami tygodnika. Jednym
z punktów programu imprezy było rozdanie statuetek w ogłoszonym przez „Gazetę Nowodworską”
plebiscycie „Piątki na pięciolecie”. Jego celem
było nagrodzenie osób, które pracują dla dobra
mieszkańców i docenienie efektów ich pracy.
Czytelnicy „Gazety” mogli wybierać polityka,
społecznika, wydarzenie, inwestycję i sportowca
na piątkę. Konkurencja wśród nominowanych
była mocna. Plebiscyt rozstrzygnęli sami czytelnicy oddając głosy w poszczególnych kategoriach.
Tym bardziej miło nam poinformować, że inwestycją na piątkę wybrany został nowodworski
basen. W imieniu władz miasta nagrodę odebrał
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Na kolejnych pozycjach w tej kategorii uplasowały się Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa
– Modlin i hala sportowa w Pomiechówku.

Radny Andrzej Świder odebrał statuetkę w kategorii wydarzenie roku. Został nagrodzony za
pomysł na cyklicznie organizowaną w mieście
imprezę „Manewry Kabaretowe”. Warto zaznaczyć, że to wydarzenie nie miało sobie równych
w swojej kategorii – czytelnicy uznali, że to
impreza lepsza nawet od rekonstrukcji historycznych.
Gratulujemy!
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Radny Włodzimierz Oleksiak promuje miasto Nowy
Dwór Mazowiecki podczas pobytu na Kaszubach.
Wręczył Krzysztofowi Krawczykowi pamiątkowy
ryngraf  z okazji 20-lecia Straży Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim.

UCHWAŁA NR XI/124/2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia liczby
i usytuowania przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, warunków
i zasad korzystania z tych przystanków
oraz stawek opłaty za korzystanie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 15 ust. 2 i art.
16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§1
1. Przystanki komunikacyjne znajdujące się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zwane
dalej „przystankami”, stanowią własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki lub są przez nią
zarządzane.
2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Warunki i zasady korzystania z przystanków,
o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§3
1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych
znajdujących się na terenie Miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego stanowiących własność
lub będących w zarządzie Gminy Nowego Dworu Mazowieckiego jest odpłatne.
2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł za
jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.
3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn liczby zatrzymań w danym miesiącu oraz stawki opłaty
o której mowa w ust. 2 .
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/ 124 /11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2011
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Lp.

Nazwa ulicy

Numer
przystanku

Nazwa / Lokalizacja przystanku

1.

Warszawska

1

przy szalecie miejskim

2.

Warszawska

2

od strony parku – kierunek Zakroczym

3.

Warszawska

3

4.

Warszawska

4

5.

Warszawska

5

6.

Bohaterów Modlina

6

przy kwiaciarni w stronę centrum
przy skrzyżowaniu z ulicą Gen.Thomme w stronę
centrum
przy skrzyżowaniu z ulicą Gen.Thomme po stronie
przeciwnej
od strony parkingu – kierunek Okunin

7.

Nowodworska

7

w pobliżu ul. Spokojnej ( kierunek centrum)

8.

Nowodworska

8

w pobliżu ul. Spokojnej ( kierunek Janówek)

9.

Okunin

9

przy posesji nr 90 w kierunku centrum

10.

Okunin

10

ul. Okunin po przeciwnej stronie kierunek Janówek

11.

Wojska Polskiego

11

przy salonie samochodowym

12.

Wojska Polskiego

12

kierunek centrum skrzyżowanie z ul. Gen. Berlinga

13.

Wojska Polskiego

13

osiedle „Młodych” skrzyżowanie z ul. Leśną

14.

Wojska Polskiego

14

na wysokości osiedla „Dębinka”

15.

Wojska Polskiego

15

w pobliżu ulicy Okulickiego

16.

Wojska Polskiego

16

na wysokości stacji BP

17.

Wojska Polskiego

17

w pobliżu ulicy Łęcznej

18.

Wojska Polskiego

18

w pobliżu ulicy Długiej

19.

Gen. Thommee

19

kierunek Zakroczym

20.

Gen. Thommee

20

kierunek centrum

21.

Kopernika

21

kierunek Pomiechówek

22.

Kopernika

22

po przeciwnej str. kierunek centrum

23.

Czarnieckiego

23

przy skrzyżowaniu z ulicą Kościelną

24.

Czarnieckiego

24

przy aptece

25.

Chłodnia

25

na wys. bud. kom. Chłodnia 1

26.

Chłodnia

26

ul. Chłodnia po przeciwnej str. (kierunek Twierdza)

27.

Ledóchowskiego

27

od strony parku – kierunek centrum

28.

Chrzanowskiego

28

kierunek Zakroczym

29.

Chrzanowskiego

29

od strony parkingu – kierunek centrum

30.

Obrońców Modlina

30

przy pawilonie handlowym

31.

Generała Berlinga

31

przy budynku nr 13

32.

Generała Berlinga

32

po stronie przeciwnej budynku nr 13

33.

Generała Berlinga

33

przy budynku nr 1

34.

Paderewskiego

34

przy przychodni zdrowia

35.

Paderewskiego

35

przy budynku nr 22
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Radni na Dniu Seniora
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

20 października odbyły się uroczyste obchody Światowego Dnia Seniora. Tradycyjnie impreza
odbyła się w lokalu RELAX. Sala lokalu wypełniona była po brzegi – na wspólne świętowanie
przyszło ok. 300 osób – wśród zebranych nie zabrakło władz miasta.

O

rganizatorem uroczystości był nowodworski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z seniorami przybyli
świętować także przedstawiciele władz miasta.
Radę Miejską reprezentowali Przewodniczący
Krzysztof Bisialski, wiceprzewodniczący Jerzy
Plackowski, radna Krystyna Kocan, która jest
jednocześnie członkiem zarządu Związku oraz
radna Grażyna Nadrzycka. Obecny był też Burmistrz Jacek Kowalski.
Na wstępie przewodnicząca związku p. Eugenia
Podwiązka przywitała wszystkich zgromadzonych i podziękowała darczyńcom i sponsorom,
którzy na co dzień wspierają działalność organizacji i dzięki którym takie spotkania mogą się
odbywać. Wśród wymienionych znalazły się
władze miasta oraz firma pana Jerzego Plackowskiego.
Składając zebranym życzenia, Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski powiedział,
że Rada chce spełnić złożoną przed wyborami
obietnicę i już niedługo emeryci, renciści i inwalidzi z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
będą mogli korzystać z basenu za przysłowiową
złotówkę. Ta deklaracja spotkała się z gromkimi
brawami ze strony zgromadzonych na sali seniorów. Przewodniczący zaprosił też zebranych do
spędzania wolnego czasu w zrewitalizowanym
parku miejskim i wyraził nadzieję, że efekty prac
spotkają się z uznaniem społeczeństwa.
Na ręce p. Eugenii Podwiązki Przewodniczący
Rady złożył kwiaty i wręczył upominek, który
jak wyraził nadzieję, choć trochę osłodzi seniorom życie.
W czasie spotkania nie brakowało miłych akcentów. Jeden z nich był udziałem radnej Krystyny Kocan. Jej działalność została doceniona
przez prezesa ogródków działkowych PESTKA
Stanisława Kędziorę. Wręczył on radnej dyplom
z podziękowaniami za pomoc i pracę na rzecz
społeczności lokalnej i ogrodów działkowych
PESTKA.
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Szanowni
Państwo
starosta krzysztof kapusta

W

tym numerze
„Faktów” informujemy
o wniosku samorządu powiatowego
dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Nasza
inicjatywa
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnego
społeczeństwa, zwracając szczególną uwagę na
potrzeby w zakresie dostępu do internetu, m.in.
dla osobób niepełnosprawnych lub dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej. Oznacza to
w praktyce upowszechnienie szerokopasmowego
internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych
cyfrowo, a także wyrównywanie szans edukacyjnych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych czy szerszy dostęp do rynku pracy (np.
tele-praca). Druga informacja to relacja z konsultacji w sprawie koncepcji budowy linii kolejowej
Modlin–Płock. Jeśli rozwój terenów na północy
Mazowsza związany z nowo budowanym lotniskiem w Modlinie ma uzyskać nowe impulsy, to
realizacja połączenia kolejowego Modlina z Płockiem ma racjonalne uzasadnienie. Zapraszam do
zapoznania się z pełną treścią tych informacji.
Nowy Dwór Mazowiecki,
12 października 2011 r.
Szanowni Państwo
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu
jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek
oświatowych. Dzięki Wam szkoła jest coraz
ciekawsza, przyjazna i otwarta.
W tym szczególnym dniu życzymy Państwu
wytrwałości, spokojnej pracy wykonywanej
w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby
codzienne zaangażowanie i życie sprawami
szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów
i wychowanków. Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej
lepszy kształt.
Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
Przewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Szmytkowski
Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta
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Czy powstanie linia kolejowa łącząca Modlin
z Płockiem?
Tekst Waldemar Majchrzak

W dniu 4 października 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii kolejowej Modlin–Płock. Według
założeń budowa ma się rozpocząć w 2014 r. i potrwać 2 lata, jednak nie wiadomo jeszcze
dokładnie jak zostaną poprowadzone tory.

S

potkanie nie wzbudziło większego zainteresowania mieszkańców powiatu. Obecni
byli przedstawiciele zainteresowanych tą
sprawą samorządów: powiatu nowodworskiego,
miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gminy Zakroczym z przedstawicielami mieszkańców.
Stacją początkową planowanej trasy będzie
bocznica kolejowa w Modlinie, znajdująca się
w pobliżu budowanego lotniska, która ma zostać
przedłużona aż do jednego z dworców warszawskich. Jak mówili na spotkaniu przedstawiciele
firmy projektującej trasę, ma ona powstać w kilku
zasadniczych celach: usprawnienia regionalnego
transportu kolejowego, połączenia północno-zachodniej części województwa z Warszawą, poprawienia dostępu do lotniska w Modlinie oraz
standardów podróżowania i bezpieczeństwa, jak
również ma się ona przyczynić do wzrostu aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu.
Proponowane są 4 korytarze nowej linii kolejowej
Modlin–Płock. Dwa projekty uwzględniają trasę
przez Płońsk, jeden przez Emolinek, Bulkowo
i gminę Słupno i jeden przez Emolinek, Czerwińsk
n. Wisłą, Wyszogród, gminę Słupno do Płocka.
Inicjatorem tej inwestycji jest samorząd wojewódzki. Długość linii w najkorzystniejszym wariancie wyniosłaby około 70 km. Przewidywany
koszt budowy szacowany jest na ok. 2 miliardy
złotych. Pociągi pasażerskie na nowo powstałej
linii mają osiągać prędkość do 160 km/h, a na podejściach do stacji lub skrzyżowaniach dwupoziomowych 120 km/h. Po trasie mają jeździć również

składy towarowe, które z prędkością 100 km/h
będą mogły transportować, na przykład, paliwo
z płockiej petrochemii.
W dyskusji poruszono problemy rozwiązań skrzyżowań z drogami krajowymi, wojewódzkimi
i powiatowymi na terenie gminy Zakroczym oraz
ewentualnych kolizji z obecną zabudową. Najkorzystniejszym wariantem realizacji tej inwestycji
byłby korytarz Nr 4 poprowadzony przez Emolinek – Czerwińsk – Wyszogród – gminę Słupno do
Płocka.
Do końca października, po odbyciu wszystkich
konsultacji, samorząd województwa mazowieckiego podejmie decyzję w sprawie wyboru trasy
i opracowania dokumentacji technicznej.

Konkurs dla samorządów na zakup komputerów
W dniu 12 października br. Zarząd Powiatu Nowodworskiego zaopiniował pozytywnie projekt
wniosku o realizację działania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach
priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
Inicjatywa Zarządu Powiatu Nowodworskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnego
społeczeństwa zwracając szczególną uwagę na potrzeby w zakresie dostępu do internetu m.in.
dla osobób niepełnosprawnych lub dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej.
Wsparciem mogą być objęte także rodziny zastępcze. Dostęp do internetu mogą otrzymać m.in.
biblioteki i szkoły publiczne, instytucje kultury czy publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Realizacja projektów w ramach działania 8.3 pozwala na upowszechnienie szerokopasmowego
internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych cyfrowo, a także wyrównywanie szans edukacyjnych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, czy szerszy dostęp do rynku pracy
(np. tele-praca).
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w tej edycji konkursu
wynosi 115 803 300,34 złotych. Wartość projektu naszego powiatu została określona maksymalnie na kwotę 800 000 zł. Wsparciem finansowym objęte zostaną powiatowe jednostki organizacyjne oraz klienci PCPR.
Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektu, w ramach którego zostaną pokryte
częściowe lub całkowite koszty dostępu do internetu dla gospodarstw domowych niemających
dostępu do sieci z przyczyn ekonomicznych. Maksymalny okres dofinansowania dostępu do internetu wynosi 3 lata. Dofinansowane są m.in. koszty dostarczenia, instalacji oraz serwisowania
sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności korzystania z internetu. W ramach jednego projektu z dofinansowania może
skorzystać minimum 30 gospodarstw domowych.
W ramach działania 8.3. wnioskujące samorządy, konsorcja samorządów i organizacji pozarządowych mogą ubiegać się o wsparcie ze środków UE, maksymalnie w wysokości 85% wydatków.
Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych.
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MMA w NDM

CD. ze str. 2

Tekst i foto Martyna Kordulewska

W

alka w formule MMA szybko zakończyła się na niekorzyść naszego zawodnika. Następnie, już na zasadach
K1, walkę stoczyli: Adrian Kołciuk z AZS PW
Warszawa i Daniel Jędrzejewski (Hunter Gym
Bydgoszcz). Po trzech rundach werdyktem sędziów wygrał Adrian Kołciuk. Trzeci pojedynek
należał do Łukasza Bieńkowskiego z Legionowa,
który w niezwykle widowiskowy sposób znokautował bydgoszczanina Zbigniewa Stawickiego.

W kolejnym pojedynku w formule MMA zmierzyli się: odnoszący duże sukcesy w zapasach,
Islam Askhabov (także z nowodworskiego Fight
Clubu) i Białorusin, Denis Reiko. Tym razem nasz
miejscowy zawodnik pokazał klasę! Po serii ciosów, które otrzymał, Islamowi udało się sprowadzić przeciwnika do parteru i założyć zwycięskie
duszenie. Piąta walka to okupiona wielkim wysiłkiem wygrana Białorusina Artema Voskoboynikova z Marcinem Łepkowskim, debiutującym w K1.

7

W walce wieczoru na ringu starli się: Łukasz Rambalski i Evgieniy Alekseev. Warto było czekać na
ten pojedynek, bo trzymał w napięciu do samego
końca. Po 5 (!) rundach decyzją sędziów wygrał
Polak. Gala ściągnęła do NOSiR-u naprawdę wielu fanów sztuk walki. Wśród publiczności można
było zobaczyć m.in. Iwonę Guzowską (pod honorowym patronatem której odbyła się gala i która
dokonała dekoracji zwycięzcy walki wieczoru),
Pawła Nastulę i Jędkera z zespołu Monopol. Emocji nie brakowało! Więcej o gali można przeczytać
na stronie organizatora: http://www.bmaf.pl/. Puchary dla zawodników ufundowało Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki.

8
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Wiecha nad Modlinem
Tekst Aneta Pielach-Pierscieniak foto www.mazovia.pl

W pierwszą rocznicę wjazdu maszyn budowlanych na budowę
lotniska w Modlinie, 8 października br. na terminalu pasażerskim
zawisła tradycyjna wiecha. Na konferencji zorganizowanej
przez władze spółki nie zabrakło włodarzy Nowego Dworu
Mazowieckiego i władz województwa.

B

udowa portu lotniczego Warszawa –
Modlin rozpoczęła się dokładnie rok
wcześniej. Na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt budowlany firmy
ERBUD – głównego wykonawcy prac modernizacyjnych na lotnisku, w tym drogi startowej,
dróg kołowania i płyty postojowej.
Stan zaawansowania prac budowlanych prezentowany był 17 września podczas Konferencji Samorządowej „Lotnisko Modlin – droga do sukcesu”.
Pisaliśmy o tym wydarzeniu w poprzednim wydaniu „Faktów Nowodworskich”.
Od momentu rozpoczęcia budowy na terenie wiele się zmieniło, m.in.: wyburzono stare, nienada-

jące się do modernizacji i nieprzydatne obiekty,
kończy się modernizacja istniejących budynków,
powstają parkingi i drogi dojazdowe. Najbardziej
zauważalne i najważniejsze z punktu widzenia zakresu prac są roboty przy drodze startowej oraz
budowa terminalu pasażerskiego.
Końcowa faza inwestycji
Budowa terminalu pasażerskiego wkroczyła w decydujący moment. Obiekt jest już zadaszony,
w niedługim czasie rozpoczną się prace wykończeniowe i wyposażanie budynku. Przed oddaniem
obiektu do użytku niezbędne będą testy wszystkich
zamontowanych urządzeń (systemu bagażowego,
systemów teletechnicznych, operacyjnych itp.).
Powierzchnia użytkowa terminalu to 12 000 m².
Obiekt podzielony będzie na dwie strefy: odlotów
i przylotów. Dla odlatujących z Modlina przewidziano 21 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check in), kontrolę bezpieczeństwa, strefy
komercyjne i 4 gate’y.

Uroczyste otwarcie
Parku Miejskiego za nami!
TeksT martyna kordulewska Foto Mazowiecki Goniec Lokalny

W hali przylotów zaprojektowano 2 taśmy odbioru bagażu i kontrolę celną. Tradycyjnie, jak
na każdym lotnisku, swoje miejsce będą tu miały
biura, punkt medyczny, przedstawicielstwa linii
lotniczych i biur podróży.
Prace modernizacyjne 2,5 km drogi startowej prowadzone były na kilku odcinkach jednocześnie.
Teraz trwa montaż świateł i urządzeń nawigacyjnych oraz montowane są podstawy pod lampy
oświetlenia nawigacyjnego. Trwają też prace na
płycie postojowej i drogach kołowania.
Przewidywany czas uruchomienia portu lotniczego Warszawa–Modlin to II kwartał 2012
roku. Ponieważ oferta Modlina skierowana jest
w pierwszej kolejności do przewoźników czarterowych i niskokosztowych, już dziś loty z Modlina zapowiada norweski Ryanair. Władze spółki
spodziewają się regularnych połączeń w nowym
sezonie lotniczym, tj. jesienią przyszłego roku.
Wcześniej będą tu lądowały samoloty z kibicami
na Euro 2012.

W

CD. ze str. 2

tej radosnej atmosferze bardzo
szybko wybiła godzina 18.00. Właśnie wtedy odsłonięta miała zostać
niespodzianka – jedna z największych atrakcji
Parku, podświetlana fontanna, niczym z warszawskiego Podzamcza. Zanim to się stało ks.
Cezary Sankowski poświęcił obiekt, a potem
wszyscy zgromadzeni, wspólnie z Burmistrzem
Jackiem Kowalskim, odliczali do uruchomienia
fontanny. Chwilę potem fontanna, przy akompaniamencie muzyki, zaczęła mienić się bogactwem barw. Niektórych zachwyciła do tego
stopnia, że nie bali się zanurzyć w wodzie mimo
temperatury adekwatnej do październikowego
wieczora.
Projekt „Rewitalizacja Parku Miejskiego im.
Józefa Wybickiego – nowy wymiar przestrzeni
życia publicznego” współfinansowany był przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013. Na każdego, kto
chciał się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat
czekał przy scenie „kącik projektowy”.
Na wszelkie pytania odpowiadali pracownicy
Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych nowodworskiego magistratu.
W kąciku można było zobaczyć m.in. zdjęcia Parku sprzed rewitalizacji. Tym, którzy nie
skorzystali z tej możliwości w trakcie otwarcia
Parku polecamy link: http://nowydwormaz.
pl/12,projekty-i-inwestycje.html?wiecej=316.
Park Miejski jako nowy wymiar przestrzeni życia publicznego zachwycił wszystkich.
Lider zespołu Talizman powiedział, że to idealne miejsce na oświadczyny i wyznawanie miłości. I tego wszystkim użytkownikom życzymy!
Niech wszystkim nam dobrze służy.
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Pożegnanie Dyrektor Biblioteki
Tekst I Foto MBP

W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim miało miejsce
uroczyste pożegnanie
odchodzącej na emeryturę
Pani Dyrektor Janiny Kiljan.

Z

a wieloletnią pracę na rzecz nowodworskiego bibliotekarstwa podziękowali Pani Dyrektor włodarze naszego miasta Burmistrz
Miasta Pan Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Krzysztof Bisialski. Obecni byli
również przedstawiciele nowodworskich instytucji
związanych z kulturą, bibliotekarze z bibliotek powiatu nowodworskiego oraz obecni i emerytowani
pracownicy naszej biblioteki.
Pani Janina Kiljan całe swoje życie zawodowe
związała z nowodworską biblioteką. Przez 25 lat
jako bibliotekarz, a ostatnie 16 lat jako jej dyrektor. To ona tchnęła ducha nowoczesności między
książki. Biblioteka udostępniła dla czytelników
komputery z szerokopasmowym internetem. Na
ukończeniu jest automatyzacja wszystkich procesów bibliotecznych.
Pani Dyrektor zawsze zabiegała o dostarczenie
czytelnikom jak najlepszej oferty nowości wydawniczych, dbała by świadczone przez bibliotekę usługi były na jak najwyższym poziomie.

Nasza biblioteka jest wiodącą w powiecie pod
względem liczby czytelników i wypożyczeń
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również
w województwie mazowieckim plasujemy się
wśród najlepszych bibliotek w rankingu.

Pani Dyrektor dziękujemy za te wszystkie lata
i życzymy wszelkiej pomyślności i realizacji
wszystkich swoich planów i marzeń oraz by
w pełni korzystała Pani z uroków bycia emerytem.

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycielki Piątki

Nauczyciel na medal

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom mającym wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są nagrody Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.

W

tym roku jedno z tych prestiżowych
wyróżnień trafiło w ręce pani Beaty
Surwiło ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Pani Surwiło to nauczyciel-bibliotekarz z dwudziestoośmioletnim stażem pracy, wykwalifikowany, doświadczony i kompetentny pedagog.
Ale dla uczniów z Piątki to przede wszystkim
pogodna, zawsze uśmiechnięta i serdeczna „pani
z biblioteki”, która niemal każde dziecko w szko-

le zna z imienia (co przy ponad 700 uczniach jest
nie lada wyczynem!). Pani, która nie tylko wypożyczy książkę, ale zawsze chętnie pomoże w odrabianiu lekcji, cierpliwie wytłumaczy, doradzi,
wysłucha, porozmawia…
Pani Surwiło to nauczyciel o szczególnych osiągnięciach dydaktyczno-wychowawczych. Jest
pomysłodawczynią i organizatorką wielu szkolnych konkursów i imprez. Od lat propaguje ona
wśród uczniów kulturę czytania, zachęca do
sięgania po książki poprzez
organizowanie „Majowych
spotkań z książką”, akcji „Książka jest dobra na
wszystko” czy corocznych
konkursów pięknego czytania.
To jedna z osób, które odpowiadały za realizację
projektów wychowawczych
„Grzeczność na co dzień”,
„Mam prawo do…”, „Owoce i warzywa są na 5”,
„Wiosenna tęcza tolerancji”.
Koordynowała ona pracę
12 zespołów realizujących
projekty w ramach akcji
„Uczniowie z Klasą”, a także przeprowadzała projekty

UNICEF: „Ratujemy życie dzieciom w Kongo”,
„Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”. Od początku wspierała działania zmierzające do wstąpienia Piątki do Klubu Szkół UNICEF,
ponieważ ważne jest dla niej to, by uczniowie
przede wszystkim dostrzegali drugiego człowieka i jego potrzeby.
Pani Beata lubi wykorzystywać w swej pracy innowacyjne metody nauczania, czego przykładem
jest choćby propagowanie wśród szkół naszego
powiatu nowoczesnej metody zapamiętywania
polskiej ortografii „Ortofrajda”.
To w dużej mierze na barkach tej – drobnej skądinąd – kobiety spoczywa odpowiedzialność za
tworzenie prawa wewnątrzszkolnego i nieustanne dostosowywanie dokumentów szkoły do stale
zmieniających się ministerialnych rozporządzeń.
Pewnie dlatego nazywana jest żartobliwie przez
koleżanki i kolegów z pracy „naszym Trybunałem Konstytucyjnym”.
Nagroda cieszy tym bardziej, że to kolejne tego
typu wyróżnienie, które w ostatnich latach trafiało w ręce nauczycieli Piątki. Nagrodę Kuratora
otrzymali bowiem wcześniej: pani Violetta Rzeszot i pan Jerzy Kowalik.
Nagroda Kuratora jest potwierdzeniem, że liczne
sukcesy dydaktyczno-wychowawcze pani Beaty
odbiły się szerokim echem w środowisku lokalnym.
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XIV Otwarte Mistrzostwa
Nowego Dworu Mazowieckiego
w SCRABBLE
Tekst I Foto NOK

W dniach 8–9 października 2011 r. do Nowodworskiego
Ośrodka Kultury przyjechało 55 scrabblistów z całej Polski:
Krakowa, Katowic, Białegostoku, Ełku, Sandomierza, Łodzi
i wielu innych miejscowości. Powodem były XIV Otwarte
Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w SCRABBLE.

G

ościliśmy czołówkę polskich scrabblistów: Stanisława Rydzika – drugi na
liście rankingowej, Mariusza Skrobisza
– trzeci na liście, Kamila Górkę – czwarty na liście i zeszłoroczny zwycięzca naszego turnieju,
oraz Michała Alabrudzińskiego – siódmy scrabblista polski. W gronie zawodników było także
trzech Mistrzów Polski z ubiegłych lat: Tomasz
Zwoliński zamieszkały w Sierdach, Stanisław
Rydzik oraz Mariusz Skrobosz, obaj z Warszawy.

Pierwszego dnia zostało rozegranych 7 rund (runda to jedna gra, gdzie dwóch scrabblistów układa
swoje słowa, a każdy ma 20 minut na swoje posunięcia), podczas których utworzyła się czołówka
potencjalnych zwycięzców; byli to: Mariusz Skrobosz, Marek Reda, Michał Alabrudziński, Kamil
Kister. Jednak dopóki rozgrywka trwa wszystko
może się zmienić. Drugi dzień przyniósł jednakże tylko małe przetasowania. O pierwsze miejsce
nadal walczyli Mariusz Skrobosz i Michał Alabru-
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dziński. Po kolejnych rundach Mariusz Skrobosz
wywalczył sobie pierwszą pozycję i utrzymał ją
do końca turnieju. Drugie miejsce zajął Michał
Alabrudziński, a trzecie Paweł Jackowski. Tegoroczne Mistrzostwa jak zawsze, od 14 lat, sędziował Andrzej Lożyński. Scrabble jest grą ponadpokoleniową, co często można zaobserwować
na turniejach, tak było i u nas. Grały naprzeciwko
siebie pani w wieku 70+ i młoda 13-letnia uczennica, a obok młody student z panią 40+, a na twarzach wszystkich można było zobaczyć podobne
skupienie i zaangażowanie. Dlatego propagujemy
w naszym ośrodku właśnie tę grę, bo jest edukacyjna, interesująca, a przy tym może być świetną
zabawą dla całej rodziny.
Sponsorami nagród w tegorocznych mistrzostwach byli: Nowodworski Ośrodek Kultury,
Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze
Maz., radny Jerzy Plackowski, Drogeria Alicji
Sempławskiej, Firma „Remi” Renaty Barbary
Torzewskiej, firma AZETH oraz Kwiaciarnia
Okońscy. Nagrodę główną, finansową, w wysokości 1000 zł dla najlepszego scrabblisty ufundowała anonimowa osoba, której tą drogą, bardzo dziękujemy. Wszyscy uczestnicy imprezy
obdarowani zostali pamiątkowymi souvenirami
promującymi nasze miasto.
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Ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 7
Tekst i foto aneta lodzik

W Szkole Podstawowej nr 7 14 października 2011 r. punktualnie o godzinie 9.00 stawiły się na sali
forum wszystkie klasy pierwsze. Właśnie w Dniu Edukacji Narodowej od kilku lat w Siódemeczce
odbywa się ślubowanie klas I.

W

ychowawczyni klasy Ib – pani Grażyna Nurczyńska powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły oraz
licznie przybyłych na tę uroczystość rodziców.
Rozpoczęła się część artystyczna. Pani Anna
Warchoł zadbała o oprawę muzyczną imprezy
i ruch sceniczny. Uczniowie zaprezentowali swe
umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie.
Wykazali się także znajomością języka angielskiego w dwóch wesołych piosenkach.
W czasie przedstawienia dzieci zostały obdarowane przez zwierzęta różnymi darami; mrówki
dały im pracowitość, pszczółki – sumienność
i wytrwałość, lew – odwagę, pieski – zdolność
do przyjaźni, sówki obdarowały pierwszaków mądrością. Wesołe koniki polne zaprosiły
wszystkich do zabawy i ćwiczeń gimnastycznych. Pani Aneta Lodzik, wychowawczyni klasy
Id, sprawdzała czy dzieci potrafią wykorzystać
te dary w praktyce i wymyślała dla nich różne
próby, zadania, sprawdziany.
Do tych prób z ochotą przystępowali zawodnicy
ze wszystkich klas I. Wspólnie zbudowali wy-

soką wieżę, pomagali kolegom pakować tornister, śpiewali piosenkę o przyjaźni, bezpiecznie
bawili się i ćwiczyli, wykazali się znajomością
numerów telefonów alarmowych.
Na zakończenie części artystycznej pierwszoklasiści podziękowali zwierzętom za upominki,
z przekonaniem stwierdzili, że są bardzo przydatne w uczniowskim życiu i udowodnili, że
potrafią z nich korzystać.
Oficjalną część uroczystości rozpoczęła przemówieniem pani dyrektor mgr Urszula Kamińska. Skierowała do uczniów słowa pełne
otuchy, życzyła sukcesów i miłych chwil spędzonych w murach naszej szkoły, w gronie
przyjaciół. Nawiązała do 25-letniej tradycji
szkoły pasowania wszystkich uczniów czarodziejskim ołówkiem oraz do elementu dekoracji – ogromnej, niezapisanej księgi, którą od
tej chwili każdy z pierwszaków zacznie zapełniać wspomnieniami. Do życzeń dołączył się
Samorząd Uczniowski i dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 – pani Agnieszka Pindel.
Po przemówieniach wprowadzony został sztan-

dar szkoły i odśpiewany hymn szkoły. Nastąpiło
uroczyste ślubowanie. Wszyscy z przejęciem
powtarzali po pani Bogusławie Dalgiewicz –
wychowawczyni kl. Ic – słowa przysięgi. Zaraz
potem, przy dźwiękach nastrojowej muzyki odbyło się pasowanie na ucznia, wręczenie Aktu
Pasowania, legitymacji i tarczy szkolnej.
Po pasowaniu głos zabrał gość specjalny – Pan
Jerzy Bziuk – Naczelnik Wydziału Oświaty,
który wręczając klasom słodkie upominki pogratulował wychowawcom przygotowania tak
ciekawej uroczystości i życzył wielu sukcesów
najmłodszym uczniom Siódemeczki. Rodzice
także byli dumni ze swych pociech. Na zakończenie imprezy każda z klas wykonała pamiątkowe, wspólne zdjęcie.
Z bagażem podarunków i życzeń Kropelki, Orliki, Delfiny i Iskierki wkraczają na długą, wspaniałą drogę wiodącą ku mądrości...
Powodzenia swym podopiecznym życzą wychowawczynie klas I: Anna Warchoł, Grażyna
Nurczyńska, Bogusława Dalgiewicz i Aneta
Lodzik.

FAKTY NOWODWORSKIE XXX/X 2011

edukacja

13

„Moja mała Ojczyzna” w SP nr 7
TeksT I FOTO aneta lodzik

4 października w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego odbyły się tradycyjne już spotkania
uczniów trzecich i piątych klas szkół nowodworskich w ramach realizacji programu edukacji
regionalnej „Moja mała Ojczyzna”. Na zaproszenie Siódemeczki odpowiedziały wszystkie
zaprzyjaźnione placówki.

T

egoroczne warsztaty pracy twórczej przebiegały w niecodziennej
atmosferze i nietypowej scenerii.
Organizatorzy przygotowali szereg
niespodzianek dla utalentowanych plastycznie gości.
Zebranych przywitała na sali forum i wtajemniczyła w tematykę spotkania p. Małgorzata
Kulesza. Przygotowane przez nią instrukcje
pracy grup określały kolejność działań. Spośród wielu pięknych zdjęć z nowodworskiego
kalendarza należało wylosować jedno i odnaleźć pasujący do niego tytuł oraz precyzyjny, dwuczęściowy opis opracowany przez
polonistkę – p. Beatę Gmurzyńską. Fotografie przedstawiały zabytkowe obiekty oraz
piękne krajobrazy Nowego Dworu i okolic.
Grupy pracowały sprawnie i bez większych
problemów udało się dopasować ilustrację,
tytuł i opis.
Po części teoretycznej przyszedł czas na
zajęcia praktyczne. Tą częścią kierowała p.
Aneta Lodzik – plastyk i pasjonat dziecięcej
twórczości. Jej pomysł wykonania obrazów
na oknach sali forum spotkał się z ogromnym
entuzjazmem młodych artystów i ich opiekunów.
Organizatorzy zadbali o oprawę artystyczną spotkania, zorganizowali całe zaplecze,
malarski warsztat pracy, a nawet ochronne
ubrania „robocze” dla twórców obrazów na
szkle. Przez prawie 2 godziny zespoły trzecio- i piątoklasistów oddawały się pasji tworzenia, a efekty ich pracy były zaskakujące.
Na uwagę zasługuje fakt autentycznej współpracy drużyn, ich wzajemna pomoc, dzielenie się farbami, pędzlami, wspólne porządkowanie stanowisk pracy, do którego włączyli
się też, czuwający cały czas nad przebiegiem
prac, opiekunowie zespołów.
Mieszkańcy Osiedla Młodych mogą teraz
podziwiać na naszych oknach zabytkową
aptekę, kościół pw. św. Michała Archanioła,
mury obronne Modlina Twierdzy, klub garnizonowy i spichlerz na wodzie oraz piękne
nadwiślańskie i nadnarwiańskie pejzaże.
Na zakończenie odbyła się prezentacja dzieł,
podziękowania ze strony organizatorów i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7, wręczenie
dyplomów oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników warsztatu.
Organizatorzy Małgorzata Kulesza, Aneta
Lodzik, Wanda Tomaszewska, Anna Warchoł i Beata Gmurzyńska serdecznie dziękują
młodym artystom i ich opiekunom za zaangażowanie i pasję twórczą, której efektem są
najpiękniejsze miejsca naszej małej Ojczyzny
malowane na szkle.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Siódemeczki i podziwiania tych pięknych malarskich widoków.
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Wymiana językowa w Jessen
Tekst I Foto opiekunowie

Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy, ucząca się na co dzień języka
niemieckiego, przebywała w dniach od 18 IX do 24 IX 2011 roku w miejscowości Jessen, w środkowych Niemczech,
w Saksonii Anhalt. Inicjatorką i organizatorką wyjazdu była nauczycielka języka niemieckiego p. Emilia Napiórkowska,
której towarzyszyła i pomagała p. Bożena Nalewajk.

C

elem polsko-niemieckiej wymiany było
zastosowanie w praktyce umiejętności
posługiwania się językiem obcym w sytuacjach naturalnych: w szkole, podczas podróży,
w sklepie, w codziennych uczniowskich rozmowach, zabawach, a także bliższe poznanie kultury
naszych zachodnich sąsiadów. Z pewnością służyły tym celom codzienne sytuacje, gdyż uczniowie nasi przez te kilka dni mieszkali w domach
niemieckich rodzin swoich przyjaciół. Spotykali
się zawsze rano na zajęciach w miejscowej szkole. Każdy dzień przynosił nowe zadania, nowe
doświadczenia, nowe znajomości i mnóstwo nowych słów należących do języka niemieckiego.
Trzeba przyznać, że początkowo nie było łatwo.
Niektórzy po przyjeździe byli nawet trochę załamani, ale każdego dnia następowała widoczna
poprawa w obustronnej komunikacji. Obszary
tematyczne programu zajęć skupiały się wokół szkoły, mediów, potraw kuchni niemieckiej
i polskiej, życia towarzyskiego – tańców oraz zabytków kultury niemieckich miast. Każdego dnia
do dyspozycji uczniów była sala komputerowa,

gdzie powstawały polsko-niemieckie książki
kucharskie oraz liczne tłumaczenia ciekawych
przepisów obu kuchni. Dzień poświęcony na
gotowanie, czyli czwartek, zakończył się degustacją, a potem grą w kręgle.
W czasie pobytu u niemieckich sąsiadów polscy
uczniowie zwiedzili szkołę porcelany w Annaburgu, gdzie poznali kolejne etapy produkcji,
podziwiali fantastyczne wyroby i uczestniczyli
w procesie zdobienia talerzy według własnych
pomysłów. Podczas kilkudniowego pobytu
w Niemczech mieli możliwość zobaczyć Wittenbergę, miasto rozsławione w burzliwych
czasach reformacji przez Marcina Lutra, które
posiada wiele zabytków wpisanych na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury. Jeden dzień
podczas pobytu w Niemczech przeznaczony był
na zwiedzanie Berlina, jego najciekawszych
obiektów i charakterystycznych, atrakcyjnych
miejsc, jak: Brama Brandenburska, Mur Berliński, Sony Center, Bahnhof, Potsdamer Platz,
Bundestag, czyli niemiecki parlament. Niezapomnianych przeżyć dostarczyła zwiedzającym

jazda najszybszą windą w Europie. W przedostatnim dniu obie grupy uczestników wymiany językowej prezentowały swoje osiągnięcia
związane z realizacją projektu. Uczniowie wymieniali się książkami kucharskimi, degustowali potrawy, które sami przygotowali, np. gulasz
ze śmietaną, berlińskie pulpety, szarlotkę, bigos,
faworki i placki ziemniaczane. W sobotę miało
miejsce uroczyste pożegnanie, w czasie którego
wymieniono prezenty, przekazano wzajemne
podziękowania dla rodziców, dyrektorów szkół,
nauczycieli i uczniów. W tym dniu, w imieniu
dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim–Modlinie Twierdzy Zdzisława
Szmytkowskiego, nauczycieli i uczniów zaproszono niemieckich kolegów i ich opiekunów do
złożenia rewizyty w naszej szkole. Uczniowie
z Niemiec, którzy 4 VI 2012 przyjadą do Polski,
w Nowodworskim Ośrodku Kultury wystawią
baśń o Czerwonym Kapturku w zmienionej
konwencji, w języku polskim i niemieckim.
Zaproszenie to z pewnością złagodziło łzy pożegnania.
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Święto
tabliczki
Tekst i foto Koordynator Małgorzata Kulesza

23 września 2011 roku w Szkole
Podstawowej nr 7 zorganizowane
zostały obchody I Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas
III wyłonieni w drodze klasowych
eliminacji, znający biegle tabliczkę
mnożenia do 100, walczyli o tytuły:
„Złotego Eksperta” i „Eksperta
Tabliczki Mnożenia”.

Z

awodnicy brali udział w 3 konkurencjach:
Królowa skakanki lub Piłkarz matematyk
oraz Bystrzak i Losy. Zbierali punkty,
które na zakończenie podliczył Koordynator
IŚDTMn – Małgorzata Kulesza wraz z nauczycielami – egzaminatorami: Małgorzatą Dopierałą, Anną Dryblak, Beatą Filipiak, Dorotą Przygodą.
Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie. Z zaangażowaniem realizowali powierzone zadania i przy
tym dobrze się bawili. Doskonale poradzili sobie
z poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań iloczynów zawierających 1 lub 2 niewiadome. Niektóre z nich przedstawione były na kartach pracy
w przesunięciu i odbiciu lustrzanym.
Wszyscy uczestnicy matematyczno-logicznych
rozgrywek otrzymali upominki.

Uczniowie, którzy zdobyli tytuł Eksperta mogli
wziąć udział w internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym organizowanym przez pomysłodawcę obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia
pana Andrzeja Grabowskiego. Wyniki konkursu
dostępne są na stronie www.wmtday.org.
ZŁOTY MT EKSPERT – Alicja Dudek, Julia
Chapuła, Olga Szurmak, Bartłomiej Ducki, Piotr
Pawełas, Jakub Kańduła, Michał Szymczukiewicz.
MT EKSPERT – Weronika Bielska, Eryk Flis,
Ada Gańko, Julia Krawczyk, Jakub Przygoda,
Klaudia Rosińska, Agnieszka Kaszyńska.
GRATULUJEMY!

DZIEŃ PAPIESKI
TeksT i FOTO PG1

9

października Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II włączyło się w coroczne
ogólnopolskie obchody Niedzieli Papieskiej.
Podczas mszy św. w kościele św. Michała Archanioła o godz. 10:00 chór szkolny zaśpiewał pieśni,
młodzież czytała czytania, śpiewała psalm, włączyła się w procesję z darami i modlitwę wiernych. Na
mszy św. obecny był też poczet sztandarowy. Przez
całą niedzielę uczniowie PG 1 zbierali ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
która to fundacja wspomaga finansowo młodzież
z ubogich rodzin poprzez stypendia naukowe. Zebraliśmy 1895 zł.
10 października w szkole w ramach obchodów
Dnia Papieskiego odbyła się uroczysta akademia.
Uczniowie przypomnieli sobie wartości głoszone przez Patrona Szkoły, a zwłaszcza zastanowili
się nad jego modlitwą, gdyż hasłem tegorocznego
Dnia papieskiego były słowa: „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy”.
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Tam gdzie anioły i pierniki, a także rycerze …

Publiczne Gimnazjum nr 2 z wizytą w Toruniu
Tekst i foto opiekunowie

W dniach 21–23 września 2011 r. uczniowie z klas IIIa i IIId wybrali się na wycieczkę do Golubia-Dobrzynia oraz
Torunia. Nad organizacją imprezy i troskliwą opieką swoich podopiecznych czuwały wychowawczynie tych klas – pani
Ewa Kędzierska, pani Małgorzata Pawełas oraz pani Urszula Sorbian.

G

olubski zamek w ostatnich promieniach
letniego słońca zaprezentował się wycieczkowiczom imponująco. Stał się
miejscem zamieszkania na całe trzy dni. Uczniowie nie tylko zwiedzili zamek, ale również doskonalili umiejętności rycerskie. Rzut oszczepem
i toporem czy strzelanie z łuku dla wielu gimnazjalistów okazały się całkiem prostą sztuką.
Wieczorem czekała na uczniów niespodzianka
– ognisko na dziedzińcu zamkowym. Aby było
jeszcze ciekawiej, w późnych godzinach wieczornych wszyscy udali się do Torunia, aby podziwiać to miasto nocą.
Kolejny dzień upłynął nam na zwiedzaniu Torunia, tym razem przy świetle dziennym. Uczniowie zapoznali się z historią miasta, podziwiali
jego architekturę, a przy okazji powtórzyli wiadomości do egzaminu gimnazjalnego. W końcu
Toruń to „gotyk na dotyk”. Wszyscy świetnie
bawili się przy wypiekaniu pierników, poznawali
tajniki przygotowania ciasta i obiecali, że w tym
roku na święta Bożego Narodzenia pieczenie
pierników należy do nich.
Wieczorem czekały na uczniów zabawy integracyjne. Wszyscy musieli wykazać się refleksem,
pomysłowością oraz odegrać dramy wraz ze
swoimi wychowawcami. Humor dopisał wszyst-

kim, więc zabawa udała się wyśmienicie. Trzeciego dnia wycieczkowicze poznawali sekrety
pracy z koniem. W ośrodku jeździeckim chętni
czyścili konie, dosiadali ich oraz próbowali woltyżerki. Okazało się, że talenty jeździeckie są
wśród nas. Nawet panie przełamały swój strach
i spróbowały jazdy w siodle, bo wycieczka to
taki czas, kiedy wszystko jest możliwe.

Podczas imprezy uczestnicy wielokrotnie byli
chwaleni za zaangażowanie, wysoką kulturę
osobistą i umiejętność współpracy w grupie. Ich
panie były NAPRAWDĘ DUMNE.
Szkoda, że wycieczka już się skończyła, ale
z pewnością wszyscy są bogatsi o nowe doświadczenia i wspomnienia, których nigdy nikt
nie odbierze.
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„My przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt

się ogłaszamy, bo bardzo chętnie im pomagamy”
Tekst Joanna Socha foto Alina Kaszyńka

W Publicznym Przedszkolu nr 1 podejmowanych jest wiele działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Według pedagogów i psychologów
pierwsze 6 lat życia dziecka jest najlepszym okresem na przekazywanie wartości i kształtowanie nawyków. Wtedy bowiem psychika dziecka jest
bardzo plastyczna, a wszelkie zmiany w zachowaniu będą fundamentem przyszłych zachowań.

W

ychowawcy w swych działaniach
dążą do tego, aby rozwinąć pozytywną postawę do zwierząt, poczucie odpowiedzialności za ich ochronę. W cyklu
tygodniowych zajęć dzieci z grupy V „Wesoła
gromada” wraz ze swoimi paniami obchodziły Europejski Dzień Ptaków, który przypadał
26 września i Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
przypadający 4 października.
EUROPEJSKI DZIEŃ PTAKÓW
Dzieci zaznajamiały się z życiem ptaków. Słuchały opowiadań, wierszy, piosenek. Oglądały
albumy, encyklopedie. Poznawały różne gatunki
ptaków. Największą radość sprawiły im zajęcia
w terenie, gdzie wraz ze swoją panią mogły obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku,
karmić je pokarmami, które same przyniosły.

Wystawę prac dziecięcych można było oglądać
w szatni przedszkola. Celem działań podjętych
przez wychowawcę była chęć rozbudzania zainteresowań dzieci światem przyrody i kształtowania właściwego, opiekuńczego stosunku do
ptaków.

spacerów obserwowały ludzi opiekujących się
swoimi pupilami, zwracały uwagę na znaki mówiące gdzie nie można wyprowadzać psów.

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY
ZWIERZĄT
W toku tygodniowych zajęć dzieci zdobywały
wiadomości na temat życia zwierząt i ich potrzeb.
Uczestniczyły w zabawach ruchowo-naśladowczych, słuchały wierszy, piosenek odgłosów zwierząt, dzieliły się własnymi doświadczeniami itp.
Na zakończenie dwutygodniowego cyklu zajęć
dzieci wspólnie z paniami opracowały Kodeks
Przyjaciela Zwierząt.

Wspólnie wykonały prace z różnych materiałów plastycznych i album pt.: „Życie zwierząt”,
umieszczając w nim informacje, ciekawostki
i fotografie wyszukane z rodzicami.
Odbył się także miniquiz,
gdzie dzieci prezentowały
swoją wiedzę odnośnie do
ich ochrony. W nagrodę
każdy otrzymał odznakę
W przedszkolu zorganizowana została także AKCJA „POMAGAMY ZWIERZĘTOM”, która
zachęcała do zbiórki żywności dla zwierząt. Do
akcji włączyli się pracownicy przedszkola, dzieci ze wszystkich grup i ich rodzice.

Na podsumowanie
Święta Ptaków dzieci wykonały portret
„Sowy Mądrej Głowy” – symbolu mądrości wśród ptaków.

Ponadto dużo rozmawiały na temat konieczności
ochrony i pomocy zwierzętom, ukazując pozytywne i negatywne zachowania człowieka. Poznały zawód weterynarza i leśniczego. Podczas

Bardzo dziękujemy wszystkim za tak duże zaangażowanie i wsparcie.
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Stokrotki odwiedziły Wodociagi
Tekst i foto Marzena Zamęcka, Magdalena Zygmuntowicz

„Stokrotki” – 6-latki Publicznego Przedszkola nr 5 – rok szkolny 2011/2012 rozpoczęły bardzo intensywnie.
Już 27 września dzieci wyruszyły na pierwszą pieszą wycieczkę…

A

wszystko zaczęło się od pytania zadanego przez jednego z ciekawskich
przedszkolaków, który zainteresował
się, czy oczyszczona woda nadaje się do ponownego użycia. Zainspirowani tym pytaniem,
całej prawdy o ściekach i procesie oczyszczania
wody, postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła,
tj. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dzięki uprzejmości Pana Wrońskiego, któremu
serdecznie dziękujemy za spotkanie, przedszkolaki mogły poznać proces oczyszczania ścieków,
które trafiają do oczyszczalni z całego osiedla.
Krok po kroku dzieci z ogromnym zainteresowaniem obserwowały pracę kolejnych maszyn.
Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia
zrobiła na dzieciach duże wrażenie.
Na koniec wycieczki padło wiele ciekawych pytań. Na to najważniejsze – czy oczyszczona woda
znów płynie w naszych kranach – również otrzymaliśmy odpowiedź. My już wiemy. A Wy?

Wizyta „Krasnali” w Komendzie Policji
Tekst E. Wyszko foto K. Kuczkowska

W dniu 20 września dzieci
3–4-letnie „Krasnale” udały się wraz
z nauczycielkami do Komendy Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dzieci dowiedziały się od pani policjantki, co należy robić by w przyszłości zostać policjantem.
Następnie wspólnie rozwiązywały test: „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”. W nagrodę za bezbłędnie wykonane zadania dzieci

otrzymały odblaski i książeczkę do kolorowania.
Po wyjściu z komendy na przedszkolaków czekała jeszcze jedna atrakcja – pies policyjny. Pan
policjant opowiedział o zadaniach psa tropiącego. Dzieci zrobiły sobie również pamiątkowe
zdjęcie z psem. Jednak największą frajdą była
możliwość siedzenia w radiowozie i wciskanie
przycisków z sygnałami.
W podziękowaniu za wspaniałe atrakcje i spotkanie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt.
„Krasnoludki”.
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„Niepotrzebne leki wracają do apteki”
Od 1 marca trwa w mieście akcja „Niepotrzebne leki wracają do apteki”. Dzięki niej, w sposób całkowicie bezpieczny
dla środowiska z naszych domowych apteczek mogą zniknąć przeterminowane i zbędne medykamenty. Organizatorem
akcji jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, a zbiórka leków w całości jest finansowana z budżetu miasta.
Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom
Nowego Dworu Mazowieckiego możliwości
pozbywania się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla
środowiska.
Na potrzeby akcji w 12 aptekach na terenie miasta ustawiono specjalne pojemniki, do których
można wrzucać niepotrzebne medykamenty.
Apteki dobrowolnie zadeklarowały chęć przystąpienia do programu. W placówkach zostały ustawione specjalne pojemniki, do których
mieszkańcy miasta mogą wrzucać leki przeterminowane i niepotrzebne.
Pojemniki do zbiórki lekarstw mają żółty kolor
i są oznakowane specjalnymi naklejkami.
Do pojemników można wrzucać leki w postaci
tabletek, drażetek, ampułek, proszków, syropów
oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych

opakowaniach. Nie wolno wrzucać używanych
igieł, strzykawek i termometrów.
Pojemniki są opróżniane na bieżąco przez firmę
specjalistyczną F.H.U NATURA z Bydgoszczy.
Program „Niepotrzebne leki wracają do apteki”
w całości finansowany jest z budżetu miasta
i w żaden sposób nie obciąża finansowo mieszkańców Nowego Dworu ani właścicieli aptek.
Zapraszamy do udziału w akcji.
Wykaz aptek biorących udział w akcji „Niepotrzebne leki wracają do apteki”:
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Warszawska 15
• Apteka „Zdrowie S.C” ul. Targowa 8
• Apteka ul. T. Kościuszki 5
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Spacerowa 2
• Apteka CEFRAM – Warszawa ul. Boh. Modlina 30
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Morawicza 2a
• Apteka „Alma” ul. Wojska Polskiego 35

• Apteka ul. Gen. Berlinga 21
• Apteka „Alma Sp.j.” ul. Okulickiego 5
• Apteka ul. 29 Listopada 376
• Apteka ul. Czarnieckiego 4
• Apteka „Pod Różą” ul. Paderewskiego 7
**
Warto wiedzieć: przeterminowane i niepotrzebne
leki kwalifikuje się jako odpady niebezpieczne,
które powinny być selektywnie gromadzone,
a następnie spalane w spalarni odpadów niebezpiecznych lub składowane na składowiskach
odpadów niebezpiecznych. W wyniku selektywnego gromadzenia oraz prawidłowego unieszkodliwiana farmaceutyków znacznie spadnie
toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co przyczyni się do ochrony środowiska
naturalnego!

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.

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”.
9. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
10. Wraz 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. Konkurs trwa od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
13. Zdjęcia 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. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
15. Werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej.
16. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.nowydwormaz.pl, umieszczone w miejskim kalendarzu na rok 2013.
17. Udział 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: druk 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. Organizator przewiduje przyznanie dwunastu równorzędnych nagród.
19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
20. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania wyróżnień.
21. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani.
22. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania
nie zostaną uwzględnione.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
24. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie przesyłanych prac.
25. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych.
26. Udział 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.).
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Nakrętki Pana Macieja
Tekst i foto straż miejska

30 worków z plastikowymi
nakrętkami zostało już przekazanych
w ramach Akcji Korek. Pierwszym
odbiorcą był p. Michał Kulesza
z Warszawy, w którego imieniu korki
odebrał jego brat Tomasz.

P

ragniemy poinformować wszystkich
mieszkańców oraz wszystkie osoby, które
czynnie biorą udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek, że pierwsze uzbierane przez
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
korki zostały już przekazane na szczytny cel.
Straż Miejska skontaktowała się z nowodworskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
gdzie uzyskano informację, że dzięki akcji „Korek” możemy pomóc mieszkańcowi Warszawy.
Okazał się nim Pan Maciej Kulesza, dla którego od dłuższego czasu korki pozyskuje jego brat
Pan Tomasz Kulesza. Dzięki naszemu wsparciu,
a przede wszystkim tak bardzo pozytywnej reakcji mieszkańców naszego miasta możemy przyspieszyć zdobycie specjalistycznego wózka dla
Pana Macieja.
W czwartkowy poranek 29 września mieliśmy
okazję spotkać się z Panem Maciejem i przekazać mu pierwszą część uzbieranych nakrętek.
Podczas spotkania wręczyliśmy również na pamiątkę ilustrowaną monografię Nowego Dworu
Mazowieckiego z serdecznymi pozdrowieniami
od mieszkańców naszego miasta.
Do akcji „Korek” dołączają się kolejne instytucje, firmy, lokale gastronomiczne i szkoły
w naszym mieście. Co poniedziałek reporterzy
Nowodworski24.pl odwiedzają punkty zbiórek
korków zabierając zgromadzone worki.
Każdy może się przyczynić do osiągnięcia naszego celu, jakim jest wózek inwalidzki dla potrzebującej go osoby.
Każdy lokal, w którym zbierane są korki przyjmuje też nakrętki od osób, które zbieraja je w domach. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby „NAKRĘCILI SIĘ
Z NAMI”.
Przypomnamy – nakrętki zbieramy w kilkunastu
punktach na terenie miasta:
• Nowodworski24.pl – ul. Zakroczymska 30
• Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – ul. Górska 39
• Zespół Szkół nr 2 – ul. Długa 10
• Zespół Szkół nr 3 – ul. Szkolna 3
• Zespół Szkół nr 4 – ul. Bema 312
• Liceum Ogólnokształcące – ul. Chemików 1
• Publiczne Gimnazjum nr 1 – ul. Słowackiego 1
• Publiczne Gimnazjum nr 2 – ul. Młodzieżowa 3
• Szkoła Podstawowa nr 5 – ul. Chemików 1a
• Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Młodzieżowa 1
• Ambrozja Cafe – ul. Czarnieckiego 11
• Cafe Nowa – ul. Paderewskiego 1a
• Top Hotel Cafe – ul. Paderewskiego 1c
• Pizzeria Da Grasso – ul. Sukienna 54
• Pizzeria Perfetto – ul. Paderewskiego 5d
• Restauracja Brama Ostrołęcka
• Restauracja Pieprz i Sól – ul. Partyzantów 3
• Zespół Szkół Specjalnych nr 6 – ul. Warszawska 6
• Mazowiecki Goniec Lokalny – ul. Targowa
9B.
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Lokalne inicjatywy
zajęcia i imprezy dla dzieci z Nowodworzanki
Tekst i foto ZS2

J

uż po raz drugi z inicjatywy radnych Nowodworzanki oraz dyrekcji Zespołu Szkół
nr 2 zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”. Zajęcia zostały sfinansowane przez Urząd Miejski.
Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu
w lipcu i sierpniu i cieszyły się ogromną popularnością. Mali sportowcy aktywnie i chętnie
zgłębiali tajniki kultury fizycznej pod okiem trenera p. Sławomira Zukowskiego. Po sportowych
zmaganiach na boisku wielofunkcyjnym dzieci
otrzymywały słodycze i napoje, o co – tradycyjnie już – zadbała radna p. Ewa Sokołowska.
Wakacyjne zajęcia dla dzieci są jednym z przykładów dobrej współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Na stałe do kalendarza imprez na Nowodworzance wpisały się uroczystości organizowane przez
radnych – p. R. Brzezińskiego i p. E. Sokołowską
oraz Zespół Szkół nr 2 : Wigilia, Dzień Kobiet,
Dzień Dziecka i Dzień Matki. Mieszkańcy Nowodworzanki również coraz chętniej korzystają z boiska i terenu wokół obiektu sportowego.
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Smoki z Nowego Dworu
Tekst i foto RK

Smocze Łodzie to mało znana w Polsce dyscyplina sportu, w której wyścigi rozgrywane są na dystansach od 200 do
2000 m. Dyscyplina to bardzo widowiskowa – uwagę widzów przyciąga kształt i wygląd łodzi, dźwięk wydobywających
się z niej bębnów, jak również liczba zawodników biorących udział w wyścigach.

S

mok to długa łódź z poprzecznymi
dwuosobowymi ławkami dla zawodników.
Wyróżnia się dwunasto- i dwudziestodwuosobowe łodzie, w których skład odpowiednio
wchodzi dziesięciu i dwudziestu zawodników
wiosłujących plus, bębniarz na dziobie i sternik na rufie.
Niezwykłej urody łodziom dodaje głowa smoka, która groźnie spogląda na przeciwników.
Wioślarze wiosłujący w łodzi posługują się
małymi wiosełkami wyglądającymi jak miniatura dużego wiosła do kanadyjki.
Historia tej niezwykłej dyscypliny ma swój
początek w Azji, gdzie jest to bardzo popularna forma współzawodnictwa sportowego.
W Polsce Smoki zdobywają coraz większą
rzeszę sympatyków, tworzących kluby i stowarzyszenia; najbliższy Klub Sportowy to
Smocze Łodzie Spójnia Warszawa.
Jedną z głównych zawodniczek Klubu jest
instruktor sekcji kajakowej NOSiR Renata
Klekotko.
Pani Instruktor w ramach propagowania aktywnego spędzania wolego czasu zorganizowała wyjazd i udział w zawodach Smoczych
Łodzi. VIII Parafiada na Smoczych Łodziach,
w której brali udział nowodworzanie odbyła
się 25 września na Kanale Żerańskim w Warszawie.
Wystawione do startu zostały dwie pełne
dwunastoosobowe łodzie.
Do udziału w regatach zostali zaproszeni rodzice młodych kajakarzy i w ten sposób na
jednej ławce zasiedli tatusiowie i mamy ze
swoimi pociechami. Było to nowe doznanie
dla obu stron.
Pogoda i frekwencja dopisały, co sprawiło, że
wyścigi na 200 m były czystą przyjemnością.
Instruktor sekcji przyglądała się z brzegu
startującym zawodnikom, ponieważ sama nie
mogła brać udziału w wyścigach amatorów.
Role się odwróciły, gdy w kategorii Sport
w jednej z łodzi siedziała Renata Klekotko,
a jej podopieczni krzycząc z brzegu „Pani Renia, Pani Renia” dopingowali swoją Instruktor i wszystkich pozostałych zawodników.
Ważne jest by sportowcy czuli radość ze sportu i był on dla nich zabawą, mimo że wiąże się
z bólem i wyrzeczeniami. Mam nadzieję, że
w ten sposób pokazałam moim zawodnikom
i ich rodzicom jak wiele radości może przynieść „mieszanie wody”.
W niedzielę 16 września kajakarze z NOSiR
wzięli udział w Wyścigach Psich Zaprzęgów.
Więcej informacji na naszej stronie
www.facebook.com/Sekcja.Kajakowa.NOSiR.NDM
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Mocny akcent na zakończenie sezonu
Tekst i foto na podst.www.nowydwormaz.pl

finansowania kariery syna spoczywa na budżecie
rodzinnym. Na razie jakoś dajemy sobie radę…
ale już niebawem bez poważnego mecenasa nie
będziemy w stanie unieść tego ciężaru. Aby miał
miejsce ciągły progres, dawki treningów, startów,
zgrupowań kondycyjnych trzeba wraz z wiekiem
systematycznie zwiększać” – z żalem stwierdza
Tata. Za chwilę jednak z nadzieją w głosie dodaje
„mamy już się czym pochwalić… więc przerwę
między sezonami będę próbował wykorzystać na
poszukiwania poważnego sponsora dla Kacpra.
Jestem przekonany, że któraś z firm nowodworskich lub warszawskich będzie zainteresowana
objęciem mecenatu nad karierą Kacpra”. Pytany
o najbliższe plany, Kacper informuje nas, że już
za tydzień wyjeżdża do Zakopanego na 2 tygodnie zgrupowania kondycyjnego Kadry Narodowej, a po powrocie dalsza ciężka praca w klubie
macierzystym. Pierwsze plany startowe to początek grudnia w turnieju Europe Junior Tennis
Tour U-14 w Czechach.

B

ardziej udanego zakończenia sezonu Kacper Żuk nie mógł sobie wymarzyć. Polski
sezon tenisowy lato 2011 zakończył się
11.09.2011 r. turniejem Supermasters PZT – turniej nadziei tenisowych. Nasz reprezentant postanowił jednak przedłużyć o tydzień sezon startowy
i zawalczyć o punkty rankingowe do listy światowej (ETA). W tym celu wraz z tatą trenerem
wybrali się do stolicy Łotwy – Rygi na turniej
z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Plavnieki
Open 2011”, aby tam zmierzyć się z czołówką
12-latków z większości państw Europy Wschodniej oraz Skandynawii. W turnieju uczestniczyło
32 chłopców i 32 dziewczynki z takich krajów
jak: Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Rosja,
Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia i Białoruś. Skandynawowie wysłali na turniej całą swoją czołówkę 12-latków, Rosjanie oddelegowali na turniej
m.in. drugiego w rankingu rosyjskim reprezentanta. Łotysze, Litwini i Białorusini reprezentowani
byli również przez ścisłą tenisową czołówkę ze
swoich krajów. Nasz reprezentant nie zawiódł.
Chociaż przez pierwsze dwie rundy poziom tenisa
Kacpra pozostawiał wiele do życzenia, a wynikało to ze zmęczenia długim i trudnym sezonem, to
od ćwierćfinału aż do finału nasz reprezentant znalazł w sobie na tyle determinacji i energii, aby kolejno wyeliminować lidera rankingu litewskiego,
następnie lidera rankingu fińskiego, a w finale pokonać wicelidera rankingu rosyjskiego!!!. Oprócz
zwycięstwa w grze pojedynczej, Kacper grając
w parze z Michałem Sikorskim wygrali również
turniej deblowy.
Wyniki Kacpra na „Plavnieki Open 2011”
• I runda: Kacper Żuk – Artur Kulibaba (LVA)
6:0 6:0

• II runda: Kacper Żuk (POL) – Annei Laska
(BLR) 6:1 6:3
• ćwierćfinał: Kacper Żuk (POL) – Simonas Zukauskas (LTU) 6:0 6:3
• półfinał: Kacper Żuk (POL) – Emil Ruusuvuori
(FIN) 6:2 7:5
• finał: Kacper Żuk (POL) – Mikhail Sokolovskiy (RUS) 6:3 6:4
Debel
• I runda: Żuk/Sikorski (POL) – Belov/Kucheras
(RUS) 6:1 6:1
• ćwierćfinał: Żuk/Sikorski (POL) – Eriksson/
Akerlund (SWE) 6:3 6:2
• półfinał: Żuk/Sikorski (POL) – Ruusuvuori/
Stenfors (FIN) 7:5 6:4
• finał: Żuk/Sikorski (POL) – Laska(BLR)/Steinhards (LVA) 6:4 6:0
Cóż, sezon 2011 dobiegł końca. Sezon niezwykle udany, podczas którego Kacprowi udało się
bezdyskusyjnie zdominować krajowe podwórko tenisowe 12-latków, a także przedrzeć się do
ścisłej czołówki skrzatów w Europie. Sukcesy te
okupione są jednak ciężką, systematyczną pracą
i wieloma wyrzeczeniami. „Smak zwycięstwa
jest tego wart…” – mówi Kacper. „Wiem, że
przede mną jeszcze wiele pracy, bo zdaję sobie
sprawę, że aby w tej dyscyplinie coś osiągnąć
muszę wszystko podporządkować ciężkiej pracy
i jestem na to przygotowany”. „Praca to jedno –
dodaje Tata Kacpra – ale oprócz chęci, talentu
i ciężkiej harówki, ta dyscyplina sportu ma to do
siebie, że sporo kosztuje… z miesiąca na miesiąc,
z roku na rok inwestycja finansowa w zawodnika musi być coraz większa. Co prawda Kacper
otrzymuje stypendium od Burmistrza Miasta
oraz ma sponsora, który finansuje Kacprowi
część treningów, ale nadal większość ciężaru

Do najcenniejszych osiągnięć sportowych sezonu 2010/2011 Kacper zalicza:
Styczeń 2011
• Drużynowe Mistrzostwo Polski U-12 z klubem
Legia Warszawa
• Zwycięstwo w Singlu i Deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Toyota Cup
2011”, Siauliai, Litwa
Luty 2011
• Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski U-12 sezonu zima 2010/2011
• Zajęcie pozycji lidera rankingu Polskiego
Związku Tenisowego U-12
Kwiecień 2011
• II miejsce w singlu i I miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Zentiva
Cup 2011”, Rakovnik, Czechy
Maj 2011
• I miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis
Europe Junior Tour „Passagepoirs 2011”, La
Passage’d Adgen, Francja
Czerwiec 2011
• II miejsce w singlu i II miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Ryga
Open 2011”, Ryga, Łotwa
• Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w singlu
i deblu sezonu lato 2011, Szczecin
Lipiec 2011
• Powołanie do Kadry Narodowej U-12 i reprezentowanie Polski podczas Eliminacji Mistrzostw Europy, gdzie Kacper wygrał swoje
wszystkie pojedynki singlowe pokonując
pierwsze rakiety Czech, Ukrainy i Belgii.
Sierpień 2011
• Tytuł Międzynarodowego Indywidualnego Mistrza Polski U-12 wywalczony podczas turnieju
z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Promasters
Summer Cup 2011”, Szczecin, Polska.
Wrzesień 2011
• Tytuł Drużynowego Mistrza Polski U-12 sezonu lato 2011 z drużyną Legia W-wa
• Zwycięstwo w turnieju „Supermasters PZT
2011 – Turniej Nadziei Tenisowych”, Bytom
• Zwycięstwo w singlu i deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Plavnieki Open
2011”, Ryga, Łotwa.

