Miesięcznik Samorządowy

Władze samorządowe miasta
zapraszają na uroczystości upamiętniające
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości
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Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 75/ Październik 2015

W programie:
• 10.00-11.00 - msza św. w kościele pw.Św. Michała Archanioła,
• 11.15-12.00 – przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
– złożenie kwiatów pod pomnikiem,
• 13.00-14.00 – koncert patriotyczny w GKO – Twierdza Modlin,
• 15.00-16.00 – palenie zniczy na cmentarzu fortecznym w Twierdzy Modlin,
• 16.00 – msza polowa i apel poległych na cmentarzy fortecznym.
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facebook’u

Pomoc dla Sebusia

Od Burmistrza

Nasza Niepodległa!
Dzień 11 listopada jest w naszym państwie najważniejszą datą. Jest wiele rocznic, które przypominają bohaterskie czyny naszego narodu,
wielkie wydarzenia, chwalebne lub tragiczne
dzieje, lecz ta jedna symboliczna data świadczy o
determinacji Polaków w dążeniu do suwerenności, wolności i poczuciu własnej, niepowtarzalnej
tożsamości. Niepodległość osiągnięta po 123 latach w dniu 11 listopada jest dowodem na to jak

TeksT RED.

bardzo Polska chciała być Polską, jak bardzo
obywatele chcieli mieć swoje państwo, w którym będą mogli własnymi siłami bać o własny
dobrobyt.
Ponad wiek ucisku różnych zaborców nie był w
stanie złamać dążenia polskiego społeczeństwa
do spokojnej egzystencji w granicach, których
nie szarpią zawieruchy wojenne.
Dziś nasza Ojczyzna ma kształt wymarzony
przez pokolenia Polaków. Możemy spokojnie
żyć, brać udział w wyborze władz, pracować dla
wspólnego dobra i przyszłości naszych dzieci.
Wszelkie przemiany, które następują, odbywają
się zgodnie z wolą całego narodu i porządkiem
demokratycznym. I wiemy bardzo dobrze, do
czego dążyli nasi przodkowie przez lata niewoli.
Właśnie do tego spokoju i stabilnego dobrobytu.
Nie walczyli po to, żeby dalej walczyć. Zawsze w
celu pokoju w naszym państwie i niepodległości
naszej pięknej ojczyzny.
Dziękując naszym bohaterom za walkę, a naszym
współczesnym za spokojną, wytrwałą pracę dla
Niepodległej, zapraszam Państwa na obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które jak co
roku będą miały wyjątkowe znaczenie.

temat numeru

Pierwszy budżet obywatelski rozdany!
TeksT I GRAFIKA Martyna Kordulewska

Zakup wozu strażackiego dla OSP, utworzenie siłowni plenerowej w Modlinie
Twierdzy i rozbudowa placu zabaw w Parku Wybickiego to niektóre z zadań,
które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

D

o głosowania, które odbywało się od 14 do 20
września stanęły 33 projekty. Zameldowani
w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy ukończyli
16 rok życia oddali ponad 5500 głosów. Najwięcej,
bo aż 892 osoby zagłosowały na wsparcie techniczne
Ochotniczej Straży Pożarnej przez zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (koszt: 250 000
zł). Drugie miejsce z 872 głosami zdobyła strefa
fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie
Twierdzy (koszt: 46 310 zł). Trzecie miejsce zajął
projekt zagospodarowania placu przy ul. Sempołowskiej (860 głosów) z kosztorysem opiewającym
na 465 000 zł. Zgodnie z regulaminem zrealizowane
mogą być projekty, które (uporządkowane malejąco
według liczby głosów) nie będą kosztować więcej niż
pół miliona. Dlatego właśnie projekt mieszkańców
Pólka nie zakwalifikował się do realizacji. Burmistrz,
Jacek Kowalski zapewnia jednak, że Miasto postara
się znaleźć w 2016 r. środki na, choćby częściową,
zmianę wizerunku osiedlowego placu. „Poparcie,
które zyskał projekt to dla nas mocny, słyszalny sygnał o potrzebach mieszkańców” – powiedział.
Aby maksymalnie zagospodarować pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski, komisja złożona
z urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji
pozarządowych na podstawie regulaminu, biorąc
pod uwagę kosztorysy zadań i liczbę głosów, które
te zadania otrzymały postanowiła dopuścić do realizacji następujące projekty (oprócz dwóch wyżej
wymienionych):
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• „Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Wybickiego”;
• „Biblioteka przyjazna dzieciom – remont i aranżacja wnętrz”;
• „Stary-nowy przystanek”;
• „Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy
Mazowieckiej 2”;
• „Uroczyste obchody 25-lecia koła nr 10 Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków”.
Pełne opisy projektów dostępne są na: www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz w poprzednich „Faktach Nowodworskich”. Z wynikami głosowania
można zapoznać się na: www.bo.nowydwormaz.pl.
Wymienione zadania, zgodnie z regulaminem, powinny zostać zrealizowane do końca przyszłego roku.
Już teraz zapraszamy do tworzenia zasad drugiej edycji nowodworskiego budżetu obywatelskiego. Mimo
prowadzonych konsultacji nie udało się stworzyć za
pierwszym razem dokumentu dobrze przystającego
do realiów naszego Miasta. Do końca października
czekamy na Państwa głosy. Zachęcamy do komentowania na www.facebook.com/obywatelskiNDM
i przesyłania maili na bo@nowydwormaz.pl.
Pierwsza edycja nowodworskiego budżetu obywatelskiego w liczbach:
– 33 projekty z 42 spełniały wymogi regulaminowe
i zostały dopuszczone do głosowania
– do wydania było 500 000 zł
– oddano ponad 5 500 ważnych głosów i 1 500 nieważnych
– liczba osób uprawnionych do głosowania to nieco
ponad 23 000
– 48 osób zagłosowało w 4 przygotowanych punktach stacjonarnych
– 16 rok życia należało ukończyć, aby wziąć udział
w głosowaniu
– 7 projektów zostanie zrealizowanych
– 892 to największa liczba głosów oddana na jeden
projekt
– realizacja zwycięskich projektów nastąpi do
31.12.2016 r.

www.nowydwormaz.pl

Istnieje wiele form, będących w zestawie narzędzi pomocy społecznej Miasta w przypadkach losowych, kiedy osoba lub
rodzina znajduje się w sytuacji, z którą nie potrafi sobie poradzić sama. Większość z tych zadań jest objętych standardowymi
procedurami i jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych i inne
instytucje, z którymi współpracujemy. Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, które wymykają się procedurom, a przypadki
losowe, dotykające naszych mieszkańców są czasem dramatycznie trudne.

Z

takim przypadkiem zmierzyliśmy się na początku tego roku w przypadku dwuletniego
Sebusia. Dziecko dotknięte nieuleczalną chorobą genetyczną – dystrofią mięśni Duchenne’a
– wymagające środków i miejsca dla stosowania
zabiegów hamujących postęp choroby. Jak w wielu podobnych przypadkach prowadzona jest pomocowa akcja charytatywna. W roku 2013 Sebuś
był hospitalizowany w Centrum Zdrowia Dziecka
oraz Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.
W następnym roku został powołany Komitet pomocy. Prowadzone są zbiórki pieniędzy i innych dóbr
przydatnych w procesie rehabilitacji, między innymi
w czasie Dni Nowego Dworu w roku 2014. W październiku 2014 roku podpisano umowę z Fundacją
Parent Project Muscular Dystrophy w Gdańsku,
która zaangażowała się w pomoc w tej trudnej i nieuleczalnej chorobie.
W zasobach gminy znajdowały się mieszkania,
które wymagały znacznych funduszy na remont.
O wynajęcie tego, konkretnego mieszkania zwróciła
się do miasta firma prywatna, będąca dystrybutorem
sprzętu medycznego – jeden ze sponsorów dziecka.
Mieszkanie, w zamian za remont, zostało wynajęte
na rok. Sponsor chorego dziecka ponosi więc koszty
nie tylko czynszu, ale także dostosowania tego lokalu dla potrzeb małego pacjenta. Po roku miasto
będzie dysponowało pełnowartościowym mieszkaniem, na które oczekują inni, a opiekunowie dziecka
otrzymali czas na uporanie się z problemem, który
ich dotknął.
W podobnej sytuacji znajduje się Filipek, któremu
próbujemy pomóc organizując Komitet Społeczny,
zbiórki publiczne, a także próbując znaleźć sponso-

rów na ewentualny remont mieszkania. Obecnie jest
wiele osób, deklarujących pomoc w tym działaniu.
Mamy zadeklarowanych darczyńców materiałów
budowlanych, sprzętów oraz osoby mogące wziąć
czynny udział w pracach remontowych. Jest także mieszkanie, które można byłoby w ten sposób
wyremontować. Jednak znajduje się ono, tak samo
jak obecne mieszkanie, w którym mieszka Filipek,
na piętrze. Mamy nadzieję pozyskać mieszkanie na
parterze. Jeśli przed zimą się nie uda zostanie wyremontowane obecne.
Lokal mieszkalny, który znajduje się na piętrze
w bloku „carskim” czeka jeszcze na remont. Gdyby
znalazła się firma – sponsor, która sfinansowałaby
remont, aby mogło ono zostać zasiedlone przez osoby pilnie potrzebujące pomocy, miasto jest gotowe
do współpracy.
W naszym mieście istnieje jeszcze wiele różnych
sytuacji szczególnych, wymagających niestandardowych form pomocy. Taka jest sytuacja samotnej
matki z niepełnosprawnym synem, której pomagamy organizując sponsorów do remontu ich prywatnego mieszkania. Podobnie z samotną matką, której
z szóstką dzieci została wypowiedziana umowa najmu mieszkania w lokalu prywatnym. W przypadku
tej rodziny poszukujemy ewentualnego sponsora,
który mógłby wyremontować posiadane przez gminę mieszkanie i je wynająć. Ta rodzina sama sobie
nie poradzi z remontem, a mieszkaniem w lepszym
stanie nie dysponujemy.
Zawsze w procesie administrowania wspólnymi
zasobami pojawia się zarzut arbitralności i uznaniowości. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieją osoby w naszym otoczeniu, które wymagają pomocy,

a rolą samorządu jest o tę pomoc jak najlepiej się
postarać. Tak jest również w przypadku Sebusia,
który czeka na Państwa pomoc. Między innymi na
facebooku, pod nazwą: I Ty możesz uratować mi
życie – licytujemy dla Sebusia.

Prawie 22 miliony dofinansowania na przebudowę Modlińskiej!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO www.mazovia.pl

Miasto dostało dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ulicy
Modlińskiej”. 15 września br. została podpisana umowa w tej sprawie.

D

ofinansowanie w kwocie prawie 22 mln. złotych pochodzić będzie ze środków unijnych.
Umowę w tej sprawie podpisali w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski, Skarbnik Anna Palczowska oraz członkowie zarządu województwa Elżbieta Lanc i Wiesław
Raboszuk.
Całkowita wartość zadania to ponad 25,8 mln zł.
Dotacja to aż 21,96 mln zł.
30 września otwarty dla ruchu został pierwszy
gotowy odcinek ulicy Modlińskiej. Prowadzi on
od ronda przy ul. Paderewskiego aż do ul. Mazowieckiej. Wzdłuż drogi powstały nowe chodniki,
oświetlenie, dwukierunkowe ścieżki rowerowe,
zjazdy do posesji a także wykonano nasadzenia
roślinności. Nawierzchnia nowych dróg spełni
wymogi nośności uwzględniające większy ruch
i cięższe pojazdy (kategoria ruchu KR4). Obecne
natężenie ruchu to 4106 SDR (średni dobowy ruch
pojazdów silnikowych) dla ul. Modlińskiej i 12 786
SDR – dla ul. Warszawskiej.
Ostatni etap prac to zakończenie przebudowy odcinka ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr
631) od ul. Mazowieckiej do drogi krajowej nr 85
oraz ul. Modlińskiej, która z drugiej strony rozbu-

www.nowydwormaz.pl

dowana będzie aż do ul. Paderewskiego (ta część
zadania będzie realizowana w przyszłym roku).
Po zakończeniu wszystkich prac ulica Modlińska

stanie się swego rodzaju obwodnicą śródmiejską,
wyprowadzającą ruch z centrum miasta.
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Szansa na wspólny bilet
TeksT RED. FOTO ARCHIWUM UM.

W przestrzeni publicznej pojawiają się od wielu miesięcy głosy, które w pozornym dążeniu do poprawy warunków życia
w naszym mieście posługują się manipulacją, niepełną lub nieprawdziwą informacją. Jednym z zagadnień, które zostało w ten
sposób przedstawione jest kwestia Wspólnego Biletu Kolei Mazowieckich i warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego,
który ma oszczędzić naszym mieszkańcom wiele pieniędzy oraz znacznie usprawnić drogę do pracy znacznej części obywateli
naszego miasta. Pojawiają się również argumenty związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem ruchu samochodowego.
Zatem przy wykupieniu przez miasto wspólnego
biletu obywatel dojeżdżający z Nowego Dworu
Mazowieckiego zaoszczędziłby 57 zł miesięcznie (bilet wspólny w II strefie kosztuje 179 zł –
536 zł na 90 dni).
Naturalnie każda oszczędność w kieszeni naszego
mieszkańca jest cenna, niemniej jednak postaraliśmy się przeanalizować koszty całej operacji.

P

rzede wszystkim nie można zgodzić się
z rozpowszechnianym twierdzeniem, które
mówi, po pierwsze, że nasza komunikacja jest
najdroższa w aglomeracji warszawskiej, oraz po
drugie, że cena w sposób istotny wpływa na wybór środków transportu w jej obrębie.
Spojrzenie na całą aglomerację pozwala na wniosek, iż jesteśmy jedną z najlepiej skomunikowanych miejscowości ze stolicą, a korki na drogach
dotyczą w znacznie większej mierze innych
stolic powiatów w metropolitalnym wianuszku.
Korki te rosną i gęstnieją pomimo znacznie droższego i bardziej uciążliwego transportu własnym
samochodem w porównaniu do szybszej, niemal
dwukrotnie w godzinach szczytu, kolei, połączonej z siecią komunikacji miejskiej Warszawy.
Ale w przypadku Nowego Dworu Mazowieckiego jakość i przepustowość różnego rodzaju form
komunikacji jest dobra i niedroga. Można posłużyć się przykładem, wymienianego w różnego
rodzaju publikacjach, Nieporętu, do którego,
według nich, łatwiej dojechać.
Wystarczy włączyć mapę internetową i sprawdzić połączenia drogowe z centrum Warszawy:
Nieporęt: 26,7 km – 38 min, Nowy Dwór Mazowiecki: 38,2 km – 37 min.
Mimo to spora część mieszkańców wybiera samochód, który generuje znacznie wyższe koszty dojazdu. Dość powiedzieć, że wykonanie
trasy ok. 2,5 tys. km miesięcznie (ok. 100 km
dziennie dla uproszczenia), przeważnie w korkach wygeneruje koszt w postaci około 1.000
zł (przy założeniu spalania na poziomie 8 l/100
km, co dotyczy w korkach samochodów raczej
oszczędnych i ceny paliwa 5 zł) nie wliczając
w to żadnych kosztów eksploatacji (przeglądy
techniczne, ubezpieczenia, konserwacje, zużycie
i wymiana podzespołów). Nawet przy założeniu,
że samochodem jedzie więcej niż jedna osoba
porównanie tej sumy z kosztem komunikacji publicznej – wygodnej, szybkiej i docierającej niemal wszędzie – jeżeli przyjmiemy rozpowszechnianą, nieprawdziwą opcję, że wydajemy na nią
400 zł, powinno zlikwidować z naszych dróg
auta zmierzające z Nowego Dworu Mazowieckiego w kierunku stolicy. Aspekt ekonomiczny
w przypadku tej trasy nie jest więc decydujący
o wyborze środka transportu. Mieszkańcy mają
z pewnością wiele innych powodów, dla których
używają samochodów w drodze do pracy.
Tym bardziej, iż kwota 400 zł jest wersją, mówiąc bardzo oględnie, pesymistyczną. Korzystający z komunikacji publicznej kupują wspólny
bilet warszawski za ok. 94 zł miesięcznie (280 zł
za 90 dni) oraz bilet miesięczny kolejowy na trasie Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa Choszczówka za cenę ok. 142 zł (425 zł za 90 dni).
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Koszt
włączenia
Nowego
Dworu
Mazowieckiego do II strefy Wspólnego
Biletu to ok. 350 tys zł. miesięcznie.
Rocznie to 4mln.200 tys. zł.
Zarząd Transportu Miejskiego wycenił wreszcie
koszt włączenia Nowego Dworu Mazowieckiego
do II strefy wspólnego biletu (okazało się nagle,
że nie ma potrzeby tworzenia III strefy). Wynosi
on 350 tysięcy miesięcznie.
Miasto wystosowało zapytanie do Kolei Mazowieckich o liczbę biletów miesięcznych kupowanych ze stacji Nowy Dwór Mazowiecki
w kierunku Warszawy. W odpowiedzi dostało
informację, że jest ich 1.200. Następnie policzyliśmy ilość samochodów parkujących przy stacjach kolejowych z numerami rejestracyjnymi
spoza naszego miasta. W wyniku tych prostych
wyliczeń otrzymaliśmy liczbę około jednego tysiąca pasażerów – mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego korzystających z biletu miesięcznego do Warszawy.
Operacja finansowa, do której wiele osób nas
nakłania polegałaby więc na tym, że udzielamy
pomocy finansowej naszym mieszkańcom wkładając im do jednej kieszeni 57 zł, a wyciągając
z drugiej 350 zł. Przy czym różnicę konsumuje
oczywiście warszawski ZTM.
W procesie podziału dóbr wspólnych korzystamy z bardzo dobrej zasady solidaryzmu społecznego. Mówi ona, iż jeśli w społeczności obywatel jest pokrzywdzony w jakikolwiek sposób, nie
udało mu się lub z innych przyczyn wpadł w kłopoty – pomagamy mu ze wspólnych pieniędzy.
Wynika to z wartości jakie wyznajemy, przede
wszystkim humanizmu, a także w samoobronie: ograniczamy w ten sposób różnego rodzaju problemy społeczne, które nas samych mogą
dotknąć, takie jak przestępczość, wandalizm,
epidemie. Stąd z naszej wspólnej kasy płyną
pieniądze na różnego rodzaju pomoc finansową
dla mieszkańców, którzy w wyniku analizy ich
sytuacji, takiej pomocy potrzebują. To również
dotyczy transportu. Na przykład dopłacamy do

transportu lub finansujemy go w całości dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom do
szkół i innych ośrodków. Osoby z niskimi dochodami, określonymi w ustawie o pomocy społecznej otrzymują różnego rodzaju zasiłki. Jest
wielka grupa mieszkańców, którzy w różnych
formach korzystają z pomocy finansowej. Na tę
pomoc, realizowaną przez Ośrodek Pomocy
Społecznej z budżetu miasta przeznaczamy
ok. 6 mln zł rocznie.
Porównanie narzuca się samo: można odebrać
starszej osobie z niską emeryturą zasiłek, za który ona kupi lekarstwa, żeby dofinansować 16 zł
osobie, o której stanie zamożności niewiele wiemy. Albowiem 4,2 miliona zł rocznie z jakiegoś
źródła trzeba zabrać.
Ponad 6 mln. zł Miasto przeznacza rocznie
na pomoc realizowaną przez Ośrodek
Pomocy Społecznej
Można oczywiście wskazać wiele innych źródeł
finansowania tego kuriozalnego zabiegu jednak
potrzeba dofinansowania transportu do pracy nie
jest z pewnością priorytetem. Tym bardziej, że
znajdzie się zapewne jakaś liczba osób, które
dojeżdżają do pracy w zupełnie innym kierunku
niż Warszawa.
Są, jak się wydaje, dwa powody, dla których nasi
mieszkańcy dojeżdżają do pracy do Warszawy.
Pierwszy to brak pracy w naszym mieście zgodnej ze specjalnością i ambicjami. Na stołecznym
rynku pracy funkcjonuje niemal pełen zestaw
zajęć, które można wykonywać zarobkowo.
Niezależnie od polityki kreowania pewnej dywersyfikacji działalności na naszym terenie – od
lotniska do produkcji przemysłowej, od handlu
do nauki – nigdy nie dościgniemy w tym Warszawy. Stąd zawsze znajdą się osoby, które tam
poszukają swojego zajęcia.
Drugim powodem dojazdu do stolicy jest możliwość uzyskania większych zarobków, czyli
w kalkulacji budżetów domowych pojawia się
korzyść, wynikająca z wydatku na transport do
pracy i czas na tę drogę poświęcony. W tej kalkulacji przewidziany jest wydatek na bilet lub
samochód i mimo to jednak opłaci się.
Bardzo możliwe jest, że dopłacone czy zaoszczędzone miesięcznie 57 zł nasz mieszkaniec wyda
w naszych sklepach czy instytucjach. Z punktu
widzenia rozwoju zastrzyk 57 tysięcy złotych
w tych wszystkich miejscach jest pewnie dosyć
znaczący i przełoży się w jakiejś ułamkowej czę-
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ści na przypływ do wspólnej kasy, a której finansowane są rzeczy potrzebne. Kwota ta wróci do
budżetu (pomniejszona wielokrotnie o podatek
VAT) jako część podatku dochodowego (szacunkowo może to być maksymalnie około 3,5 tysiąca
złotych). Z punktu widzenia rozwoju ubytek 350
tysięcy miesięcznie jest bardzo istotny. Ile można zaspokoić potrzeb widać choćby w przypadku
budżetu obywatelskiego. To plac zabaw, parking,
utrzymanie kilkuset dzieci w przedszkolu, kawałek ścieżki rowerowej czy ulicy. Te wszystkie,
prorozwojowe wspólne dobra zaczną z miesiąca
na miesiąc znikać. Czy wtedy będziemy mogli
powiedzieć o masowym napływie osób pragnących zamieszkać w Nowym Dworze Mazowieckim, jak twierdzą zwolennicy Wspólnego Biletu
na warunkach wyżej przedstawionych?
Dostępność olbrzymiego rynku pracy, jakim jest
aglomeracja warszawska jest kluczowa dla poprawy zamożności naszych mieszkańców. Dzięki

inwestycji w lotnisko do centrum stolicy można
się dostać szybciej niż z Ursynowa. Wszyscy jesteśmy autorami procesu, który odbywa się na
naszych oczach: to aglomeracja przychodzi do
nas, a nie odwrotnie. Jest jeszcze wiele negatywnych zjawisk, wynikających z bliskości metropolii: drenaż kadr i potencjału intelektualnego,
bariery rozwojowe w obszarze dóbr wyższego
rzędu (kino, teatr, towary i usługi luksusowe).
Jednak to się zmienia, a ta zmiana następuje nie
z powodu wzmacniania powyższych procesów,
a właśnie z powodu inwestycji w atrakcyjność
samego miejsca.
Pojawia się jednak szansa na uruchomienie
Wspólnego Biletu z Nowego Dworu Mazowieckiego. Tą szansą jest tak zwana ustawa
metropolitalna. Według jej zapisów na działania
w obszarze zawiązanej metropolii, poświęcone
na wspólny transport znalazłoby się dofinansowanie w postaci części podatku dochodowego,

który teraz zabiera Skarb Państwa. Jak rozumiemy, intencją ustawodawcy jest ukierunkowana
na integrację metropolii i dotacje na dopłaty do
transportu publicznego, które będą większe przy
większej odległości od centrum. W takim przypadku, z niewielką dopłatą, miasto z ochotą przystąpi do tej inicjatywy. W tym duchu prowadzone
są od ponad roku rozmowy z posłem na Sejm
i Ministrem Administracji i Cyfryzacji Andrzejem Halickim, a od sierpnia br. z byłym Starostą
Legionowskim, a obecnie wiceministrem Administracji i Cyfryzacji Janem Grabcem. Minister
Grabiec jasno wyraża się na ten temat, mówiąc,
iż ustawa metropolitalna może pomóc takim
gminom, którym Wspólny Bitet po prostu się
nie opłaca, jak na przykład miastu Nowy Dwór
Mazowiecki. To stanowisko zostało wyrażone na
wspólnej konferencji prasowej z Burmistrzem
Jackiem Kowalskim i Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Walc.

Zadłużenie naszego miasta
TeksT RED.

Głosy o rzekomo „ogromnym” zadłużeniu naszego miasta, które pojawiają się w różnego rodzaju publikatorach, w tym
w „poważnej” prasie są nawet nie przesadzone. Są po prostu nieprawdą. Poniżej przykłady zadłużenia miast powiatowych
na koniec 2014 roku, umieszczonych w rankingu Wspólnoty.
Miejsce 1 – Kamień Pomorski – 89,54% dochodów miasta
Miejsce 5 – Pułtusk – 66,25% dochodów miasta
Miejsce 62 – Grodzisk Mazowiecki – 41,45%
dochodów miasta
Miejsce 68 – Wołomin – 41,02% dochodów miasta
Miejsce 85 – Sochaczew – 39,45% dochodów
miasta
Miejsce 117 – Ciechanów – 35,54% dochodów
miasta
Miejsce 155 – Legionowo – 31,20% dochodów
miasta
Miejsce 200 – Płońsk – 25,38% dochodów miasta
Miejsce 211 – Nowy Dwór Mazowiecki –
23,42% dochodów miasta
Miejsce 265 – ostatnie – Sztum – 0,00% dochodów miasta

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższy ranking
większe zadłużenie od Nowego Dworu Mazowieckiego ma 625 miast w Polsce.
Natomiast jeśli dodamy do tego gminy wiejskie,
które w rankingu sytuują się następująco:
Miejsce 1 – Ostrowice – 304,18% dochodów
gminy
Miejsce 7 – Pomiechówek – 80,68% dochodów
gminy
Miejsce 191 – Wieliszew – 47,13% dochodów
gminy
Miejsce 224 – Nadarzyn – 45,93% dochodów
gminy

Miejsce 645 – Czosnów – 27,53% dochodów
gminy
Miejsce 873 – Marianowo – 23,40% dochodów
gminy
Wówczas okaże się, iż wśród wszystkich samorządów około 1500 jest bardziej od naszego miasta zadłużonych.
To bezpieczna pozycja, dająca nie tylko możliwość spokojnego prowadzenia lokalnej gospodarki, ale również pokazująca potencjał rozwojowy
Nowego Dworu Mazowieckiego.

Jak widać z powyższego znajdujemy się wśród
najmniej zadłużonych spośród miast powiatowych w Polsce.
Biorąc pod uwagę miasta inne, dla porównania:
Miejsce 1 – Przemków – 93,86% dochodów
miasta
Miejsce 78 – Zakroczym – 50,20% dochodów
miasta
Miejsce 148 – Wyszogród – 43,70% dochodów
miasta
Miejsce 371 – Nasielsk – 26,79% dochodów
miasta
Miejsce 388 – Serock – 25,87% dochodów miasta
Miejsce 416 – Sędziszów Małopolski – 23,40%
dochodów miasta

Zestawienie wydatków majatkowych i źródeł ich finansowania w latach 2005-2015
L.p.

Wyszczególnienie

2005r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.
(plan na
30.09.2015r.)

Razem

Wydatki majatkowe
(w zł)

6 929 728,69 9 116 973,47 20 039 140,71 15 861 858,12 31 146 857,87 28 127 527,57 38 170 158,83 12 469 707,94 11 924 592,74 15 998 456,95

69 345 173,98

259 130 176,87

Źródła finansowania
2. wydaków majatkowych
(w zł):

6 929 728,69 9 116 973,47 20 039 140,71 15 861 858,12 31 146 857,87 28 127 527,57 38 170 158,83 12 469 707,94 11 924 592,74 15 998 456,95

69 345 173,98

259 130 176,87

6 711 928,69 8 778 411,92 19 457 868,77 10 055 217,24 29 795 857,87 25 604 295,70 29 377 255,13

1.

a) środki własne,
w tym:
b) środki zewnętrzne
(dotacje z UE, dotacje
z budżetu państwa
i środki pozyskane
z innych źródeł)

www.nowydwormaz.pl

2006r.

www.nowydwormaz.pl

217 800,00

338 561,55

581 271,94

5 806 640,88

1 351 000,00

2 523 231,87

8 792 903,70

9 839 046,92

9 322 267,16 11 944 465,44

42 633 192,66

203 519 807,50

2 630 661,02

2 602 325,58 4 053 991,51

26 711 981,32

55 610 369,37
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Dofinansowanie do modernizacji terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
TeksT Wydział Gospodarki Komunalnej FOTO MZO

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy obowiązki związane z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. Do zadań gminy należy również
stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
PSZOK jest miejscem zbiórki odpadów
naszych mieszkańców, które zostały poddane
selekcji w gospodarstwach domowych.
Będzie więc robione to co zawsze, jednak
w schludnych i higienicznych boksach.
Albowiem PSZOK istnieje i istniał zawsze.
Jest teraz jedynie modernizowany.

U

stawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, która
obowiązuje od 1 lutego 2015 r. sprecyzowała
wytyczne dotyczące PSZOK. Gminy zobowiązane są do dostosowania się do zmienionych przepisów w ciągu 18 miesięcy czyli do
1 sierpnia 2016 r.
Nowe zmiany dotyczą potwierdzenia, że PSZOK
musi mieć charakter stacjonarny oraz wskazują
listę odpadów, które muszę być w nim przyjmowane, tzn. „przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone i odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne”. Gmina część z tych odpadów może przyjmować w ograniczonej ilości
dotyczy to „odpadów zielonych, zużytych opon,
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne”. Rodzaj odbieranych odpadów
w PSZOK jest też wyznacznikiem jak musi on
wyglądać.
Gmina starając się jak najlepiej przygotować
do nadchodzących zmian pozyskała środki
w formie pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
modernizację istniejącego PSZOK zlokalizowanego na bazie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
przy ul. Przytorowej 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpatrzył pozytywnie wniosek Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
w sprawie dofinansowania w formie pożyczki zadnia pn: „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” w kwocie 1 609 240,23 zł.

Ponadto w ramach projektu PSZOK zostanie
wyposażony w kontenery na odpady przyjmowane w punkcie.
Planowana jest też zmiana organizacji ruchu na
terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Mieszkańcy, którzy zdecydują się dostarczyć odpady segregowane do punktu PSZOK będą mieli
zapewniony wjazd oddzielną bramą. Zainstalowanie wagi samochodowej umożliwi ważenie odpadów segregowanych od mieszkańców Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, którzy dostarczą je
własnym transportem. Odpowiedzialny pracownik za rejestrowanie przyjmowanych odpadów od
mieszkańców będzie zobowiązany do wystawienia
dokumentów potwierdzających ich odbiór i upewnienie się, że przywiózł je mieszkaniec naszego
miasta. Zakończenie inwestycji planuje się do końca 2015 r.
Inwestycja na pewno wpłynie pozytywnie na świadomości ekologiczną mieszkańców i zachęci do segregacji odpadów, co jednocześnie pomoże gminie
w osiągnieciu odpowiednich poziomów odzysku
i ograniczeniu odpadów przekazywanych do składowania.

Wiceminister Jan Grabiec na otwarciu Centrum Aktywności Cyfrowej
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO Magdalena Czechowicz

24 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim wiceminister Jan Grabiec na zaproszenie
starosty Magdaleny Biernackiej, przy udziale radnych powiatu nowodworskiego oraz burmistrzów i wójtów z terenu
powiatu, uroczyście otworzył pionierskie Centrum Aktywności Cyfrowej.
jak: e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje,
e-handel, e-konsultacje społeczne, e-zdrowie
oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury.
W CAC działa Punkt Potwierdzający Profil Za-

ufany, gdzie bezpłatnie można potwierdzić swój
profil. Wystarczy do tego dowód osobisty i telefon komórkowy.

-B

ardzo się cieszę, że to w Nowym Dworze Mazowieckim powstaje dziś pionierskie Centrum Aktywności Cyfrowej. Jako
samorządowiec przez wiele lat współpracowałem z Powiatem Nowodworskim, tym bardziej
cieszę się, że powiat nowodworski promuje e-administrację. – powiedział Jan Grabiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji podczas uroczystego otwarcia CAC.
Centrum ma służyć aktywizacji społeczności
lokalnej oraz upowszechnianiu wykorzystania
internetu i nowych technologii. Dzięki CAC
mieszkańcy będą mieli dostęp do takich usług

Co to jest profil zaufany?

Modernizacja PSZOK to obowiązek
ustawowy. Miasto musi to zrobić do
1 sierpnia 2016.

TeksT I FOTO www.nowodworski.pl

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce
zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.
się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego
punktu). Na terenie powiatu nowodoworskiego
profil zaufny można potwierdzić w trzech miejscach:
– W Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1b, I piętro,
– W ZUS-ie Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Modlińska 10,
– W Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze
Mazowiecki, ul. Legionów 7,

P

rofil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić
sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez
konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny
na dobę, z dowolnego miejsca.

Na budowę PSZOK miasto pozyskało 1,6
mln. zł. Z WFOŚ
Zostały pomyślnie przeprowadzone procedury
przetargowe i 21 września 2015 r. ruszyła przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na bazie Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zostaną wykonane następujące prace:
– utwardzenie terenu kostką brukową typu BAUMA,
– montaż wagi samochodowej,
– budowa wiaty stalowej na wybrane frakcje odpadów,
– budowa budynku garażowo-magazynowego
wraz z zasilaniem,
– wykonanie kontenera pracowniczego;
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Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło
oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny),
obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.
Jak założyć profil zaufany?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na
portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego
wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

Przydatne strony na których znajdziecie Państwo
więcej informacji:
www.epuap.gov.pl
www.cpi.gov.pl
www.obywatel.gov.pl

lub w każdym punkcie potwierdzającym Profil
Zaufany – ich lista jest dostępna tutaj. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je
z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej
weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego
dowodu osobistego, konto założone na portalu
ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.
Dane osobowe można potwierdzić w punktach
zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich,
oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to
zgodę ministra.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu
zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości
bądź pytania zapraszamy do odwiedzenia naszego Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany lub
kontakt telefoniczny: 728-310-802
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Zofia Dobrowolska Honorowym Obywatelem Miasta
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO Straż Miejska

Przez aklamację na ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali o nadaniu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta” p. Zofii Dobrowolskiej.
Tytuł został nadany pośmiertnie.

W

niosek
o nadanie
p. Zofii Dobrowolskiej
tego
prestiżowego
tytułu złożył do
radnych
burmistrz
Jacek
Kowalski.
Wcześniej wniosek pozytywnie
zaopiniowała
M i e j s k a
Komisja
ds.
nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta.
Przewodniczący tej komisji, Tadeusz Sosiński
zaproponował aby uchwały nie poddawać pod
głosowanie ale przyjąć ją przez aklamację. Radni
zgodzili się z tą propozycją i tym samym uchwała
została przyjęta.
Zofia Dobrowolska
Rozpoczęła pracę z dziećmi w 1914 roku. W 1932
r. p. Dobrowolska podjęła pracę jako nauczycielka
w Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Modlinie Twierdzy. Po wybuchu II wojny światowej
z częściowo zniszczonego budynku szkoły w Modlinie Twierdzy, wydobyła okrągłą pieczęć, którą
przechowywała nawet po wysiedleniu jej z wynajmowanego mieszkania. Z żalem rozstawała się
z pieczęcią, gdy na wniosek władz oświatowych
musiała ją zwrócić kierownictwu szkoły. W czasie
II wojny światowej pomimo grożących kar zajęła
się organizowaniem na naszym terenie tajnego nauczania. Najpierw w Modlinie i Bronisławce.
Przez okres wojny pani Dobrowolska propagowała
wśród rodziców konieczność uczenia dzieci w domach, nadzorowała i opiekowała się tajnym nauczaniem. W miarę możliwości dostarczała podręczniki,
książki.
Po przymusowym wysiedleniu do Olszewnicy
została tam kierowniczką szkoły dla dzieci polskich i w dalszym ciągu uczestniczyła w tajnym
nauczaniu.

Wszyscy, którzy zaangażowani byli w walkę z okupantem niemieckim wiedzieli, że w parkanie ogrodu
p. Dobrowolskiej była deska przybita tylko jednym
gwoździem co umożliwiało ucieczkę przed nieprzyjacielem.
Po wyzwoleniu Modlina i okolic w styczniu 1945r.
przystąpiła do organizowania szkolnictwa na tym
terenie. Początkowo próbowała reaktywować szkołę
w dawnym budynku w Modlinie Twierdzy, ale
władze wojskowe, które zarządzały wtedy twierdzą
modlińską, nie wyraziły zgody. Jednak już w lutym
1945 roku przy współudziale gminy w Pomiechówku
i władz oświatowych, p. Dobrowolska zorganizowała
szkołę w czteroizbowym budynku w Modlinie
Starym, przy ul. A. Mickiewicza (obecnie M. Kopernika). Obwód szkoły obejmował: Modlin Stary,
Bronisławkę, część Nowego Modlina, Stanisławowo
oraz włączony obwód Modlina Twierdzy.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1945/46 na
wniosek kierowniczki szkoły p. Zofii Dobrowolskiej i grona nauczycielskiego skierowano do władz
oświatowych prośbę o reaktywowanie gimnazjum,
na co władze wyraziły zgodę. W nowo utworzonej
szkole podstawowej pobierały naukę nie tylko dzieci
w wieku szkolnym. Uczęszczała tu także młodzież
i osoby starsze, które wcześniej nie miały możliwości
zdobycia wiedzy na poziomie podstawowym.
Działalność pani Dobrowolskiej nie ograniczała się
tylko do pracy w szkole. Ta niezwykle energiczna
i pracowita kobieta była instruktorem metodycznym
biologii i geografii na terenie powiatu nowodworskiego. Organizowała konferencje przedmiotowe,
spotkania zespołów metodycznych, udzielała porad
z zakresu rozkładu materiału programowego i budowy jednostek lekcyjnych. Aktywnie uczestniczyła
w organizowaniu Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
dla pracowników oświaty przy zarządzie Powiatowym ZNP i przez kilka lat kierowała tą kasą.
Na konferencji w 1959 r. p. Z. Dobrowolska została
zaprezentowana uczestnikom jako zasłużona dla
oświaty seniorka.
Wskutek dynamicznego rozwoju Modlina i okolic zaistniała konieczność wynajęcia dodatkowo
dwóch sal lekcyjnych. Za zgodą dyrektora POM

zajęcia odbywały się w budynku zakładowym.
Równocześnie kierowniczka szkoły p. Z. Dobrowolska wspólnie z Komitetem Rodzicielskim
powołała komitet budowy nowego budynku szkolnego na terenie Modlina Starego, w bliskim
sąsiedztwie starego budynku.
9 września 1961 roku wbudowano akt erekcyjny
w fundamenty nowej szkoły. Otwarcie i oddanie budynku do użytku nastąpiło 26 lutego 1963 roku. Było
to historyczne wydarzenie dla społeczności Modlina,
a szczególnie dla nauczycieli i uczniów. Możliwość
dalszej pracy w nowej szkole przerwała p. Dobrowolskiej choroba.
Zofia Dobrowolska zmarła 30 kwietnia 1969 roku.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3 maja 1969r.
W przygotowania do pogrzebu włączyło się kierownictwo szkoły, nauczyciele i rodzice. W ostatniej drodze towarzyszyli jej przedstawiciele ZNP,
Wydziału Oświaty, wszyscy nauczyciele szkoły,
przyjaciele, rodzina, młodzież szkolna, przybyli
tłumnie mieszkańcy Modlina Starego. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym św.
Anny w Pomiechowie. Żegnający zmarłą ks. Prałat
Stanisław Mazurczak wspominał, że była osobą
głęboko religijną. Szczególnie był jej bliski kult Matki Boskiej Częstochowskiej.
W słowach pożegnania podkreślano, że całe życie
podporządkowała pracy zawodowej, pedagogicznej, dobru dziecka, zaangażowaniu społecznemu
i upowszechnianiu szlachetnych ideałów. Spoczęła
na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie
w Pomiechowie.
Społeczeństwo Modlina starego dla upamiętnienia
jej zasług w organizowaniu i rozwoju szkolnictwa
na tym terenie wystąpiło o nadanie jej imienia jednej z ulic. Władze Nowego Dworu Mazowieckiego
przychyliły się do tej prośby i jedna z ulic Modlina
Starego, biegnąca obok szkoły nosi jej imię.
Więcej o życiu i działalności p. Zofii Dobrowolskiej można przeczytać na www.nowydwormaz.pl
w zakładce Honorowi Obywatele Miasta.

Informacja dot. rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak

Na październikowej sesji Rada Miejska zapoznała się z informacja nt. rozbudowy systemu monitoringu na terenie miasta. Czytamy
w niej, że w roku 2014 w drodze przetargu została wyłoniona firma Xentia sp. z o.o. jako wykonawca pierwszego etapu rozbudowy
monitoringu miasta. Na zmodernizowany i rozbudowany system firma Xentia udzieliła trzyletniej gwarancji.

W

związku z trwającą gwarancją zlecono tej samej firmie rozszerzenie
monitoringu o dwa kolejne punkty kamerowe.
Monitoringiem objęty będzie plac zabaw przy
ul. Młodzieżowej oraz okolice okolice ronda
od strony ul. Łęcznej na Osiedlu Młodych
(miejsce wskazane w czasie konsultacji
społecznych). Punkt kamerowy składa się
z masztu, kamery oraz anten, dzięki którym
obraz zostanie przekazany do Centrum Monitoringu. W związku z brakiem możliwości
zasilenia punktów kamerowych z łącz energetycznych zamówiono wykonanie zasilania z latarni miejskich. Ze względu na to, że latarnie
zasilane są tylko nocą Wykonawca dostarczy
system, który w ciągu nocy zasila punkt kam-
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erowy oraz ładuje akumulatory,
które to zasilą punkt kamerowy
w ciągu dnia. Poza budową
punktów kamerowych wykonawca rozszerzy i przekonfiguruje
dotychczas działający system
monitoringu. Umowa na wykonanie drugiego etapu rozbudowy
monitoringu miejskiego została
podpisana w dn. 1.10.2015.
Wartość umowy to 81 327,31 zł.
Termin zakończenia prac to 30
listopada 2015.
W kolejnych miesiącach rozbudowa systemu monitoringu
będzie kontynuowana.

www.nowydwormaz.pl
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Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie
inicjatywy referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, jako organ uchwałodawczy Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, działający wspólnie
z Burmistrzem w celu rozwoju Miasta i dla
dobra jego mieszkańców, wyraża stanowczy sprzeciw wobec inicjatywy referendum
w sprawie odwołania Burmistrza Miasta.
Niecały rok temu odbyły się wybory samorządowe.
Podczas kampanii wyborczej, zgodnie z zasadami
demokracji, pretendenci do funkcji związanych z zarządzaniem naszym miastem przekonywali naszych
mieszkańców do swoich koncepcji rozwoju i programów wyborczych. Jak co cztery lata, mieszkańcy wyrazili swoje zdanie w akcie wyborczym, jak co cztery
lata spodziewając się pełnej kadencji poświęconej
pracy dla ich dobra. Ten dobry, służący miastu porządek funkcjonuje od ćwierć wieku, przynosząc naszej
społeczności rozwój, którym można się pochwalić nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Niewiele jest bowiem
tak niewielkich samorządów, które w tak krótkim czasie zyskałyby tak wiele. Do tego roku wystrzegaliśmy
się, jako społeczność, walki w czasie pokoju, rozróby
politycznej w trakcie spokojnej pracy, dążąc do stabilizacji, znając przykłady innych społeczności samorządowych, które poniosły smutne konsekwencje takich
działań, zatrzymując się w rozwoju.
Niewielka grupa ludzi, identyfikowanych jako politycy, którzy ponieśli w minionych wyborach samorządowych klęskę, postanowiła podważyć od wielu lat
funkcjonujący w naszym mieście porządek. Nie mając
nic do zaproponowania postanowili zacząć burzyć, to
co z takim mozołem wszyscy budowaliśmy. Ponieważ
nie udało im się spełnić własnych ambicji w cyklu demokratycznym, chcą pójść na skróty i nie czekając na
uczciwą konfrontację wyborczą, osiągnąć cele, których
się można tyko domyślać. Demagogiczny przekaz
z anonimowych ulotek i oskarżenia wysuwane bez
dania racji nie dają żadnej wiedzy o ich motywacji.

rozwijającego się najszybciej w Europie?
Czy w związku z tym, że Rada Miejska, wybierana w demokratycznych wyborach bezpośrednio
przez mieszkańców wyraża co roku prawie jednogłośne uznanie dla pracy Burmistrza w absolutorium? Tak jest od wielu lat, mimo różnych składów
osobowych Rady Miejskiej.
Czy w związku z tym, że nasze dzieci mogą korzystać ze szkół i przedszkoli zorganizowanych i wyposażonych na poziomie europejskim?
Czy w związku z tym, iż Miasto bardzo dobrze
i w olbrzymim zakresie korzysta z funduszy zewnętrznych w porównaniu z innymi samorządami województwa mazowieckiego?
Czy może w związku z tym, że nasze dzieci i my sami
możemy korzystać z nowoczesnych miejsc wypoczynku, rekreacji i zajęć sportowych: parków, placów
zabaw, hal sportowych, basenu, ośrodków kultury?
Czy w związku z tym, że dzięki takiemu pokierowaniu rozwojem miasta buduje się wiele mieszkań i powstają ciągle nowe miejsca pracy?

Zarzuty stawiane publicznie i nie podpisane przez
nikogo odnoszą się do spraw, które są celowo stawiane w negatywnym świetle.
Kredyt jest zwykłym sposobem pozyskania środków
finansowych na rozwój zarówno w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa
jak i gospodarstwa domowego. O zadłużeniu decyduje Rada Miejska, która uchwala jego wysokość i cały
budżet Miasta. To są decyzje podejmowane odpowiedzialnie i bezpiecznie – przynajmniej kilkaset gmin
w Polsce ma znacznie gorsze wskaźniki, a mimo to korzysta z tej formy dofinansowania. Nie pozyskamy bowiem darmowych źródeł dotacji unijnych, korzystając
z danej nam tylko raz szansy, nie posiadając wkładu
własnego do każdego przedsięwzięcia.
Grupa niespełnionych polityków, o których słychać
wyłącznie w czasie wyborów lub przy nagłaśnianiu
bezpodstawnych oskarżeń, przekonuje mieszkańApelujemy do naszych mieszkańców, do społecz- ców, iż pozostajemy w tyle za jakimiś „okolicznymi
ności lokalnej, aby zadać sobie pytanie: w związku miejscowościami”. Nie wymieniają tych miejscowoz czym ta cała awantura o odwołanie Burmistrza ści, wiedząc, że wszelkie dostępne fakty i opracowaJacka Kowalskiego?
nia przeczą temu.
Czy w związku z tym, że wszystkie kontrole realizowane przez instytucje zewnętrzne w urzędzie koń- Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Rada Miejczą się opiniami pozytywnymi?
ska wyraża opinię, że inicjatywa organizacji referenCzy w związku z tym, że jako jedyne, niewielkie dum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta jest
przecież, miasteczko zdołaliśmy pod jego kie- szkodliwa dla rozwoju naszego Miasta, a pieniądze
runkiem, wspólnym wysiłkiem doprowadzić do wydane na ten cel nie będą jedyną i największą strainwestycji międzynarodowego portu lotniczego, tą dla naszej społeczności.

www.nowydwormaz.pl
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Otwarcie
Parku Trzech Kultur

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO 2MPSAP, patroni medialni, Aneta Pielach – Pierścieniak

4 października br. w Twierdzy Modlin uroczyście otwarty został Park Trzech Kultur. Inwestycja kosztowała prawie dwa
miliony złotych z czego ponad połowa pochodziła ze środków unijnych.

O Parku...
Park Trzech Kultur przybliża burzliwe dzieje modlińskiej fortyfikacji w oparciu o kultury narodów
francuskiego, rosyjskiego i polskiego, które wywarły największy wpływ na jej ponad dwustu letnią historię i niepowtarzalną architekturę, tworząc
dziedzictwo kulturowe Twierdzy Modlin o randze
europejskiej. Spacerując po Parku możemy doświadczyć przeplatania się tych kultur. Ich nazwy
noszą główne aleje parkowe. Dodatkowo przy
każdej z nich stoją tablice informujące o wpływie
danej kultury na losy Twierdzy Modlin. Park został
założony przez Rosjan na przełomie XIX i XX w.
lub w początkach XX w. Usytuowany w centralnej
części Twierdzy Modlin park, powiązany był koncepcyjnie z sąsiednimi carskimi blokami i kasynem
oficerskim. Po odzyskaniu niepodległości uporządkowano go i nadano mu imię Romualda Traugutta.
Sięgał on wówczas aż do Narwi – jego zwieńczeniem był wiadukt przy Bramie Ostrołęckiej połączony schodami z przystanią pływacką.
Obecny obszar parku ukształtował się po
II wojnie światowej. Już bez nazwy, rozciągał się
między kasynem i blokami carskimi. Przekształcono wtedy układ alej parkowych, wprowadzono
asfalt i małą architekturę, w tym muszlę koncertową
oraz elementy symbolizujące stacjonujące w twierdzy jednostki (kamienne obeliski).
Nazwa Park Trzech Kultur istnieje od 2014 r. i nawiązuje do trzech kultur, które miały największy
wpływ na rozwój Twierdzy Modlin. Staraniem
władz Nowego Dworu Mazowieckiego przeprowadzono rewitalizację parku w oparciu o historyczny
układ alej parkowych, nawiązującą do czasów jego

U

roczystość otwarcia Parku Trzech Kultur połączona była z 76. rocznicą obrony Twierdzy Modlin. W programie obchodów organizatorzy
ujęli okolicznościowy bieg, koncert, bezpłatne zwiedzanie Twierdzy Modlin, mszę świętą , przecięcie wstęgi pod obeliskiem i zapalenie latarni.
Najpierw odbył się „Bieg Trzech Kultur”. Wzięły w nim udział dzieci
z przedszkola oraz uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół. Po zawodach,
przy nowej scenie odbyła się dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród
w poszczególnych kategoriach.
O godz. 14:30 spod Bramy Kadetów wyruszyła wycieczka po Twierdzy
Modlin. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Blisko dwustuosobową grupę po fortecznych szlakach i obiektach poprowadził przewodnik p. Piotr Skonieczny. Swoje obiekty udostępniła na tę
okazję także Grupa Konkret SA.
O godz. 16:30 rozpoczął się koncert piosenek charakterystycznych dla narodów polskiego, francuskiego i rosyjskiego. Zespół Katarzyny Soi przez
ponad godzinę bawił licznie zgromadzoną publiczność takimi szlagierami
jak „Ta ostatnia niedziela”, „Katjusza”, „Kalinka”, „Zimny drań”, „Aux
Champs-Elysées” etc.
Atrakcją była też wystawa zdjęć z rewitalizacji parku. W czasie koncertu
alejami parkowymi chodzili rekonstruktorzy w strojach z poszczególnych
epok, którzy wręczali przechodniom materiały informacyjne o parku. W ramach projektu wydane zostały przewodnik po Parku Trzech Kultur oraz
ulotka – oba wydawnictwa w wersji językowej: polskiej, angielskiej, francuskiej i rosyjskiej.
Po koncercie, z okazji 76. Rocznicy obrony Twierdzy Modlin odbyła się
msza święta w intencji poległych w obronie naszych ziem. Msza, dzięki wsparciu 2 Mazowieckieg Pułku Saperów odbyła się z ceremoniałem
wojskowym. W nabożeństwie wzięli udział: poseł na sejm RP Jadwiga Zakrzewska, Radosław Rybicki z Urzędu Marszałkowskiego województwa
mazowieckiego, Mariusz Frankowski – dyrektor Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych, starosta Magdalena Biernacka, burmistrz
Jacek Kowalski oraz młodzież, mieszkańcy, członkowie organizacji wojskowych i społecznych.
Mszę odprawił ks. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy a koncelebrował ks. kan. Andrzej Redmer – dziekan dekanatu zakroczymskiego.
Na zakończenie odbył się Apel Poległych oraz salwa honorowa. Delegacje
złożyły tez kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.
Już po zmierzchu, uroczyście przecięto wstęgę pod obeliskiem upamiętniającym wkład narodów polskiego, francuskiego i rosyjskiego w europejskie
dziedzictwo Twierdzy Modlin. Na koniec uroczystości park rozświetliły
latarnie.
Rewitalizacja Parku kosztowała prawie dwa miliony złotych. Ponad milion

świetności. Kluczowym założeniem architektonicznym w odniesieniu do uporządkowania Parku
Trzech Kultur było nawiązanie do historycznego
układu ścieżek i placów, odpowiadającego pierwotnej kompozycji z przełomu XIX i XX w. W tym
celu skorygowano przebieg istniejących alejek oraz
odtworzono przebieg ścieżek historycznych. Dzięki
temu układ komunikacyjny odzyskał swą pierwotną
spójność. Większość alejek posiada nawierzchnię
mineralną, która współgra z otaczającą zielenią i nawiązuje do historycznego podłoża.
Alejka z nawierzchnią asfaltową przeznaczona
jest pod aktywny wypoczynek (jazda na rowerze,
rolach, itp.). Odtworzony historyczny układ parku
opiera się na łukach (aleje parkowe) i kole (place). Motyw ten wykorzystano także w elementach
małej architektury i przy projektowaniu sceny. Barierki sceny odwzorowują charakterystyczne balustrady na wysokości dachu kasyna oficerskiego.
Na placach położono m. in. płyty betonowe, które
kiedyś stosowano w reprezentacyjnych miejscach
Twierdzy (np. przed wejściem do kasyna).
W parku wyróżniamy dwa place – na pierwszym
z nich usytuowany jest Pomnik Obrońców Modlina z 1939 r. Na drugim znajduje się scena w formie altany nawiązująca architekturą do czasów,
kiedy założono park.

Chłopcy
I miejsce – Patryk Michelis
II miejsce – Michał Topolewski
III miejsce – Szymon Kurzydło
Szkoła Podstawowa klasy 0-3
Dziewczęta
I miejsce – Klaudia Dąbrowska
II miejsce – Wiktoria Piotrowska
III miejsce – Zuzanna Topolewska
Chłopcy
I miejsce – Kamil Ciura
II miejsce – Jarosław Jandy
III miejsce – Piotr Czarnecki
Szkoła Podstawowa klasy 4-6
Dziewczęta
I miejsce – Joanna Łyżniak
II miejsce – Aleksandra Rogalska
III miejsce – Julia Bednarz
Chłopcy
I miejsce – Michał Budyś
II miejsce – Kacper Caban
III miejsce – Michał Młynarczyk

Biegi na otwarcie Parku Trzech Kultur
Przedszkole
Dziewczęta
I miejsce – Michalina Grzybowska
II miejsce – Gabrysia Grzybowska
III miejsce – Lena Miller

pochodziło z dofinansowania ze środków europejskich.
Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego oraz Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.
Patronat medialny nad obchodami objęli: e-nowydwor, wirtualnynowydwor, Gazeta Nowodworska i Tygodnik Nowodworski.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy właczyli się w organizację uroczystości.

Kooperanci projektu:

:\GDWHNZVSyáILQDQVRZDQ\SU]H]8QLĊ(XURSHMVNą]HĞURGNyZ(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX
5HJLRQDOQHJRZUDPDFK5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJR:RMHZyG]WZD0D]RZLHFNLHJR
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Dzień Seniora
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pieścieniak

16 października nowodworscy seniorzy uroczyście obchodzili Światowy Dzień
Seniora. Jak co roku impreza z udziałem członków Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, władz miasta oraz zaproszonych gości odbyła się w lokalu Relax.

T

radycją stały się już spotkania okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Seniora,
który obchodzony jest 1 października.
Organizatorem obchodów był nowodworski oddział Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na sali lokalu Relax jak zawsze zebrali się
członkowie Związku i zaproszeni goście, wśród
których obecni byli burmistrz Jacek Kowalski,
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, wiceprzewodniczący Jerzy Plackowski,
radna Krystyna Nasiadka, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji wspierających
związek oraz sponsorzy.
Najpierw zebrani mogli wysłuchać krótkiego
koncertu trójki młodych ludzi, szlifującej wokal
pod kierunkiem p. Alicji Kabacińskiej. Młodzież
przepięknie zaśpiewała wspaniałe przeboje m.in.
„Na całych jeziorach ty”, „Nie płacz Ewka” czy
hit Kabaretu Starszych Panów „Portugalczyk
Osculati”.
Po koncercie wszystkich obecnych na sali powitała Krystyna Kocan – szefowa oddziału nowodworskiego Związku. Przedstawiła krótki referat
nt. historii ustanowienia obchodzonego święta
oraz innych ważnych dla tej grupy społecznej
dat. W swoim wystąpieniu podkreśliła godność
ludzi starszych, ich wartość dla społeczeństwa
ogromną rolę działań kulturalnych, edukacyjnych i wszelkich inicjatyw wpływających na integrację seniorów ze społeczeństwem.
Nie szczędziła podziękowań i pochwał pod adresem władz Nowego Dworu za, jak to ujęła, stałą obecność w życiu Związku i wspieranie jego
działań na rzecz osób starszych. „Władze miasta
są obecne na wszystkich naszych spotkaniach, co
świadczy o ich trosce i opiece wobec seniorów”
mówiła Krystyna Kocan.
W dalszej części swego wystąpienia zapoznała
zebranych z nową inicjatywą na szczeblu centralnym tj. Obywatelskim Parlamentem Seniorów.
Przedstawiła cele tej organizacji, oraz przybliżyła władze i osoby ją popierające. Wśród tych
ostatnich znaleźli się m.in. Premier Ewa Kopacz,
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska i
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. We władzach Parlamentu są przedstawiciele ZERiI m.in.
p. Janusz Czyż – dobrze znany nowodworskiej
organizacji, częstokroć uczestniczący w nowodworskich obchodach Dnia Seniora i Dnia Inwa-
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lidy, przewodniczący zarządu okręgu ZERiI.
Przewodnicząca przedstawiła także sprawozdanie z działalności Związku w 2015 roku oraz
plany na najbliższe miesiące.
Na koniec podziękowała wszystkim instytucjom
za wsparcie jakie okazują organizacji, bez czego podobne jak to październikowe spotkania nie
mogłyby się odbyć.
Burmistrz Jacek Kowalski w towarzystwie przewodniczącego Krzysztofa Bisialskiego złożyli na
ręce p. Kocan kwiaty oraz życzenia. Burmistrz
zachęcił też wszystkich zebranych na sali do
dalszej aktywności w życiu społecznym, do pogłębiania wiedzy i zainteresowań m.in. poprzez
uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z kolei przewodniczący Bisialski
zapewnił o dalszym wsparciu Rady Miejskiej dla
działań Związku. Na koniec zyczyli wszystkim
udanej zabawy.

Uroczyste odsłonięcie
pomnika Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
I obchody 110 rocznicy
powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego
TeksT I FOTO Monika Zakrzewska-Walczak

„Żeby Polska (…) była Polską”
Jan Pietrzak

S

połeczność szkół naszego powiatu, zarząd
i członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, włodarze miasta, reprezentacje władz
państwowych i samorządowych powiatu nowodworskiego a także mieszkańcy Modlina – my
wszyscy, uczestniczyliśmy w niezwykłym, historycznym wydarzeniu.
8 października 2015 roku na terenie naszej szkoły
został odsłonięty pomnik upamiętniający bohaterów
Tajniej Organizacji Nauczycielskiej oraz uświetniający 110 rocznicę powstania ZNP.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w modlińskim kościele, którą celebrował Ks. Dziekan Andrzej Redmer. Eucharystię uświetniła obecność
licznych pocztów sztandarowych okolicznych szkół
i ZNP. Ks. Proboszcz w homilii podkreślił bohaterstwo nauczycieli TON – u, a szczególnie prekursorki
szkolnictwa na naszym terenie – Pani Zofii Dobrowolskiej. Ta postać to legenda naszej szkoły; osoba,
która poświęciła swoje życie krzewieniu oświaty.
Po wojnie zainicjowała budowę modlińskiej szkoły
i była jej pierwszym kierownikiem.
Podczas dalszej części uroczystości Pani Z. Dobrowolska została, na mocy uchwały Rady Miejskiej,
pośmiertnie odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Po zakończeniu uroczystości w kościele, nastąpił przemarsz pod pomnik na ulicę Szkolną, gdzie
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odbyło się odsłonięcie, poświęcenie i złożenie wieńców.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku ZS nr 3, gdzie w imieniu Gospodarza – Pani
Dyrektor Marioli Zielińskiej, spotkanie rozpoczął
i poprowadził Pan Mariusz Ziółkowski – absolwent
naszej szkoły.
Głos zabrała Prezes Oddziału Powiatowego ZNP
w Nowym Dworze Mazowieckim Pani Agata Busłajew, która przedstawiła rys historyczny Związku
Nauczycielstwa Polskiego i zasługi tej organizacji
w walce o upowszechnienie oświaty i zapewnienie
nauczycielom odpowiedniego statusu.
Zgromadzeni, z wielkim zainteresowaniem, obejrzeli
prezentację multimedialną pt.: „Nauczyciele Tajnego Nauczania powiatu nowodworskiego i ich losy”.
Mogliśmy poznać interesujące biografie wybitnych
nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej: Benigny Piotrowskiej – Kołodziejskiej, Czesława Korola, Wandy Marii Jankowskiej, Marii Budkiewicz,
Stanisławy Gronek i wspomnianej już Zofii Dobrowolskiej.
Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński, który mówił o historii, ale też o aktualnych problemach z jakimi boryka
się polska szkoła.
Odczytano także listy gratulacyjne od : Pana Mar-

www.nowydwormaz.pl

szałka Adama Struzika, Pani Poseł Jadwigi Zakrzewskiej, Pani Starosty Magdaleny Biernackiej.
Hołd nauczycielom TON oddali też: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Pan Jacek Kowalski
i Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Krzysztof
Bisialski. Panowie złożyli ponadto życzenia członkom ZNP z okazji 110 rocznicy powstania związku.
Szczególnie podniosłym momentem było wręczenie
odznaczeń. Medalem Komisji Edukacji Narodowej
zostały uhonorowane Panie: Wioletta Rzeszot i Dorota Zimińska. Złote Odznaki ZNP wręczono Nauczycielkom: Hannie Kramarskiej, Ewie Rudnickiej,
Beacie Kielar, Hannie Twardowskiej. `
Po części oficjalnej, przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez młodzież naszego
gimnazjum. Uroczym momentem było ślubowanie
uczniów klas I. Maluchy, z rozczulającą szczerością,
przyrzekały, że będą chętnie się uczyły i rozwijały
relacje koleżeńskie.
Jeszcze słodki akcent na zakończenie uroczystości –
Goście i delegacje klas zostali zaproszeni do degustacji tortu.
110 lat chlubnej historii ;
40 000 dni troski o wykształcenie młodego pokolenia ;
250 000 członków organizacji ;
liczni bohaterowie, których celem nadrzędnym,

nawet w czasie okupacji, było niesienie „kaganka
oświaty”.
To sedno pięknej uroczystości, której jako szkoła,
mieliśmy zaszczyt przewodniczyć.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli :
– Pan Sławomir Broniarz – Prezes ZNP
– Pani Jadwiga Zakrzewska – Poseł na Sejm RP
– Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworska
– Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki
– Pan Krzysztof Bisialski – Przewodniczący Rady
Miejskiej.
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Brązowy Krzyż Zasługi dla Romana Kaczorowskiego

Król Belgów w Nowym Dworze Mazowieckim!

TeksT (k) FOTO Kamil Malinowski

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO La Lorraine Bakery Group

20 września 2015 r. Roman Kaczorowski otrzymał z rąk wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego Brązowy Krzyż Zasługi nadany
przez Prezydenta RP za zasługi w działalności społeczno - kombatanckiej.

C

eremonia wręczenia odznaczenia państwowego odbyła się w cytadeli Twierdzy Modlin podczas uroczystości wręczenia sztandaru
Zarządowi Głównemu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Z inicjatywą nadania odznaczenia wystąpił płk
rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Ofice-

rów Rezerwy RP.
Roman Kaczorowski jest 91 – letnim mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego, kombatantem i członkiem ZOR RP. W maju 2015 r. Rada
Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Pan Roman jest osobą powszechnie znaną i sza-

nowaną i jak często można usłyszeć „chodzącą
encyklopedią wiedzy o historii Nowego Dworu”.
Z wiedzy tej korzysta wielu, począwszy od lokalnych historyków, poprzez władze miasta, a na
młodzieży szkolnej skończywszy.

14 października gościliśmy w Nowym Dworze Mazowieckim króla Belgów, Filipa. Powodem wizyty było otwarcie magazynu
wysokiego składowania w firmie La Lorraine Bakery Group. W otwarciu wziął również udział burmistrz Jacek Kowalski.

N

owodworskie firmy rozwijają się. Znakomitym przykładem jest La Lorraine Bakery Group, która w październiku uruchomiła
w pełni zautomatyzowany magazyn mroźni
wysokiego składowania. Jest to wysoka na 41
metrów konstrukcja zbudowana w technologii
silosu o wewnętrznym układzie półek, który
może pomieścić nawet 16 tys. palet ładowanych i składowanych w sposób całkowicie

automatyczny – za pomocą dźwigów.
Supernowoczesny magazyn jest częścią programu
inwestycyjnego firmy, którego wartość opiewa na
50 mln euro. Jak zapewnia inwestor, dzięki temu
możliwe będzie podwojenie mocy produkcyjnych.
W otwarciu inwestycji wziął udział król Belgów
Filip. Przecięcia wstęgi dokonał wspólnie z burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego Jackiem
Kowalskim, dyrektorem generalnym La Lorraine

Bakery Group Guido Vanherpe i general manager’em w La Lorraine Polska Arturem Starekiem.
La Lorraine Bakery Group to rodzinna firma belgijska z 75. letnią tradycją. Specjalizuje się w przetwórstwie zbóż oraz produkcją piekarniczą. 15 lat
temu firma rozpoczęła długoterminową strategię
ekspansji na kraje Europy Wschodniej, stając się
jednym z liderów rynku mrożonych produktów
piekarniczych, między innymi także w Polsce.

Piotr Machalica w Nowodworskim Ośrodku Kultury
TeksT I FOTO NOK

Z okazji Święta Wojska Polskiego płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej uczestniczył 15 sierpnia 2015 w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, zorganizowanym w Belwederze.

W

repertuarze koncertu znalazły się piękne i
niezmiennie aktualne utwory autorstwa wybitnych postaci, między innymi Leonarda Cohena,
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego,
Edwarda Stachury, Johnny’ego Casha, Bułata Okudżawy czy Georgesa Brassensa. Na scenie wybrzmiały m.in. takie utwory jak I’m your man, Walk
the line, Remedium, Słynny Niebieski Prochowiec.
Cały program w Nowodworskim Ośrodku Kultury

wykonany został w języku polskim w przekładachW.
Młynarskiego, J.Wołka, czy M. Zembatego. Na
scenie wraz z Piotrem Machalica wystąpili: Michał
Walczak (gitara akustyczna), Krzysztof Niedźwiecki (gitara akustyczna), gościnnie Adam Machalica
(harmonijka ustna).
Podczas piątkowego wieczoru nowodworska publiczność z zapałem podśpiewywała ulubione przeboje. Po koncercie był czas na zakup płyt, zdobycie

autografu, pamiątkowe zdjęcie oraz rozmowy z artystą Piotrem Machalicą.
Dziękujemy publiczności za wspaniałe przyjęcie artystów, którzy wyjechali z Nowego Dworu
Mazowieckiego zauroczeni przemiłą atmosferą jaka
wytworzyła się podczas recitalu w Nowodworskim
Ośrodku Kultury. Zapraszamy na kolejne wydarzenia do Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Guido Vanherpe, Prezes La Lorraine Bakery Group; Król Belgów Filip I; BURMISTRZ NDM JACEK KOWALSKI

Sukcesy nowodworskich wokalistów
TeksT Red. FOTO ArcH UM i NOK

Wokaliści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury odnoszą sukcesy na konkursach. Intensywny trening pod okiem Alicji Kabacińskiej
przynosi wspaniałe efekty. Oto kilka ostatnich sukcesów.
Wyróżnienie dla Basi Małeckiej
W dniach 3-4 października 2015 r. w Białymstoku odbył się VII Festiwal Piosenki Literackiej
im.Łucji Prus. W Finale tego prestiżowego konkursu znalazła się nowodworzanka, uczestniczka
zajęć wokalnych w Nowodworskim Ośrodku
Kultury prowadzonych przez Panią Alicję Kabacińską, BASIA MAŁECKA, której Jury przyznało wyróżnienie.
To wielki sukces stawiającej pierwsze kroki
na dużych estradach Basi, oraz jej instruktorki.
O bardzo młodej nowodworskiej wokalistce usłyszymy na pewno jeszcze nie raz.

Nowy sezon PORANKÓW Z TEATREM w NOK
TeksT I FOTO NOK

Rozpoczęliśmy nowy sezon PORANKÓW Z TEATREM w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
W sobotę 2 października 2015 zawitali do nas
aktorzy teatru LALKA z Warszawy: Mirosława
Płońska-Bartsch i Wojciech Słupiński ze spektaklem „ Przygody Tymoteusza Rymcimci „ .
Autorem tej bajki jest Jan Wilkowski, aktor, reżyser, twórca polskiego teatru lalkowego. Tytułowy Tymcio to przesympatyczny niedźwiadek
o złotym sercu. W obronie „kukania”, aby nie
zabrakło kukułek postanawia wysiedzieć podrzucone jajko. Przekonuje do tego tatę Niedźwiedzia
i oczywiście całą publiczność. Przedstawienie zagrane z dużą wrażliwością i humorem, okraszone piosenkami. Aktorzy brawurowo wcielali się
w bajkowe postacie, a zasłużone brawa publiczności były nagrodą z ten wyjątkowy spektakl .

Wilkowski, aktor , reżyser, twórca polskiego teatr
lakowego. Tytułowy bohater to esencja dziecięcej
wrażliwości , która sprawia że od pierwszej
chwili wszyscy są pod urokiem tego sympatycznego Misia . Wrodzona ciekawość świata przysparza mu wiele przygód i komplikacji.

Tym razem Tymoteusz postanawia zaopiekować
się porzuconym ....kukułczym jajkiem. Ten szalony pomysł spowoduje szereg zabawnych przygód
na których obejrzenie zapraszamy do naszego
ośrodka. Z A P R A S Z A M Y

Kolejny, trzeci w ciągu dwóch tygodni, sukces
odniosła też młoda wokalistka – Basia Małecka.
Także na Festiwalu w Wieliszewie, w kategorii

do 18 roku życia, wyśpiewała I nagrodę. Tak zaśpiewała w koncercie laureatów – posłuchajcie.
Filmik do obejrzenia tutaj: www.facebook.com/
NowodworskiOsrodekKultury
Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!

Złota i Brązowa Agnieszka
5 października 2015 r. w zespole szkół im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbył się VIII Przegląd
Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”.
W kategorii szkól ponadgimnazjalnych Złotą
Agnieszkę wyśpiewała Barbara Małecka
W kategorii szkół pomaturalnych Brązową
Agnieszkę wyśpiewał Paweł Ziółkowski.
Filmik z koncertu laureatów i wręczenia nagród
w Przeglądzie, możecie obejrzeć tutaj:
www.youtube.com/watch?v=Zh7PqTL4pyQ
Laury w Wieliszewie
17 października br. podczas V Festiwalu Poezji Śpiewanej „Powrót do Krainy Łagodności”
w Wieliszewie Paweł Ziółkowski wyśpiewał
wyróżnienie. Posłuchajmy jak zaśpiewał Paweł.

„Przygody Tymoteusza Rymcimci”
Postać Misia Tymoteusz Rymcimci stworzył Jan
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paweł ziółkowski

Basia Małecka podczas koncertu laureatów

15

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Awanse nowodworskich strażników

Nowodworzanie na pielgrzymce!

TeksT red. Straż Miejska FOTO Straż Miejska

TeksT Red. FOTO Jerzy Plackowski

W środę 16 września w sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyła się miła uroczystość. Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymało
kilku strażników miejskich.

6

Grupa nowodworzan uczestniczyła w 304. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
W tym roku szli pod hasłem „Rodzina ikoną kościoła”.

sierpnia, ponad trzy tysiące pielgrzymów wyruszyło spod kościoła św. Ducha o. Paulinów w
Warszawie na Jasną Górę . Byli wśród nich nowodworzanie, którzy corocznie, w charakterystycznych
nowodworskich strojach uczestniczą w drodze do

Częstochowy. Przed Kościołem św. Ducha
żegnał ich kardynał Kazimierz Nycz.
Pielgrzymka paulińska była jedną z siedmiu
pielgrzymek jakie szły z Warszawy. Do Częstochowy pątnicy dotarli 14 sierpnia.

Minister wręczył sztandar Związkowi Oficerów Rezerwy RP
TeksT (k) FOTO Kamil Malinowski

N

a wniosek Komendanta Straży Miejskiej
Burmistrz Miasta awansował na wyższe stanowiska strażnicze niżej wymienione osoby:
- Janusza Kowalskiego z zastępcy kierownika na
kierownika.
- Tomasza Cichockiego z inspektora na starszego
inspektora.
- Marcina Czyrka z młodszego inspektora na inspektora.

- Małgorzatę Wójcik ze starszego strażnika na
młodszego specjalistę.
- Mirosława Spyt z młodszego strażnika na strażnika.
- Jana Ciosa z aplikanta na młodszego strażnika.
- Adriana Gabryś z aplikanta na młodszego strażnika.
Awanse wręczał osobiście burmistrz Jacek Kowalski. W uroczystości wziął udział Przewodni-

czący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Dziękując za dotychczasową pracę oraz duże
zaangażowanie strażników w codziennej służbie
na rzecz mieszkańców naszego miasta zarówno
burmistrz jak i przewodniczący podkreślili jak
ważną rolę Straż Miejska ma do spełnienia oraz
aby strażnicy nigdy nie zapominali o służebnej
roli wobec społeczności lokalnej.

20 września 2015 r. z udziałem Małgorzaty Kidawy Błońskiej - marszałek Sejmu RP i Macieja Jankowskiego – podsekretarza stanu
w MON, w Twierdzy Modlin, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Budowlańca!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sinevia

Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska oraz Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski uczestniczyli w obchodach „Święta Budowlańca”.
Uroczystość zorganizowana została w siedzibie firmy SINEVIA, podczas której pracownicy Spółki otrzymali wyróżnienia za rzetelność
i zaangażowanie w pracy.”

Ś

więto Budowlańca przypada 25 września.
W związku z tym, w siedzibie Sinevia zorganizowano uroczystość, podczas której pracownicy
branży budowlanej otrzymali wyróżnienia za rzetelność i zaangażowanie w pracy. Spotkanie było też
okazją do świętowania czwartej rocznicy powstania
firmy. Jej historia sięga czasów przedsiębiorstw budżetowych, czyli 4 gospodarstw pomocniczych działających przy Rejonowych Zarządach Infrastruktury
służących dla wojska. Do 2010 r. istniały one jako
cztery odrębne podmioty. Po przekształceniach, firma formalnie rozpoczęła działalność 30 czerwca
2011r. pod nazwą Zakłady Remontowo Budowlane
WAM. Następnym krokiem na drodze przemian była
zmiana nazwy przedsiębiorstwa na obecną. Sinevia
ma swoje oddziały w Krotoszynie, Gnieźnie, Jarosławiu i w Nowym Dworze Mazowieckim. Za swą
działalność otrzymała wiele nagród m.in. Orły Polskiego Budownictwa, Nagroda Specjalna Firmy 25lecie Wolności RP, Kryształowa Cegła, wyróżnienie
w Budowie Roku 2013 oraz w Budowie Roku 2014,
Rzetelni w Budownictwie, Firma Godna Zaufania.
Poseł Jadwiga Zakrzewska i burmistrz Kowalski
przekazali wszystkim pracownikom firmy serdeczne
życzenia z okazji Święta Budowlańca. Gratulowali
dotychczasowego rozwoju i życzyli dalszych sukcesów w branży.
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Fundatorem sztandaru był Wiesław Jan Prusiecki
– właściciel cytadeli Twierdzy Modlin. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa i mjr w st.
spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Uroczystość odbyła się na dziedzińcu koszar modlińskiej cytadeli w ramach Historycznego Pikniku Militarnego zorganizowanego przez Grupę
konkret S.A. i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego i Sinevia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Uroczystość przebiegająca według ceremoniału wojskowego rozpoczęła się od złożenia meldunku przez
dowódcę uroczystości ppłk. rez. Józefa Szatkowskiego ministrowi Maciejowi Jankowskiemu. Następnie
podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano
hymn państwowy.
Wśród zaproszonych gości, których powitał płk rez.
Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, byli m.in.:
Anna Aksamit – senator RP; Jan Grabiec – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki,
gen. bryg. Wiesław Orkisz – reprezentujący Szefa
Sztabu Generalnego WP, Roman Smogorzewski –
Prezydent Legionowa, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Katarzyna Kręźlewicz
– z-ca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa
Mazowieckiego – reprezentująca marszałka Adama
Struzika, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu
Nowodworskiego, Robert Kościelny prezes zarządu Sinevia Sp. z.o.o, Mirosław Markowski – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Adam
Krawczak – wójt Gminy Leoncin, płk prof. dr hab.
Stanisław Kowalkowski – prorektor ds. naukowych
Akademii Obrony Narodowej, ppłk Piotr Bawół
– reprezentujący Rektora – Komendanta WAT, mł.
insp. Jarosław Barski – reprezentujący Komendanta Głównego Policji, Zbigniew Pałasz – z-ca dyrektora Biura Spraw Obywatelskich i Administracji

www.nowydwormaz.pl

Urzędu M. St. Warszawy
– reprezentujący prezydent. M. St. Warszawy, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego
w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – z-ca
przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu
Oficerów Zawodowych WP, ppłk Rafał Kopka –
reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa.
Przed ceremonią wręczenia sztandaru odczytano
akt ufundowania sztandaru i dokonano symbolicznego wbicia 19 gwoździ honorowych. Gwoździami
honorowymi na drzewcu sztandaru uhonorowani
zostali: Małgorzata Kidawa – Błońska – marszałek Sejmu RP, wicepremier, minister obrony narodowej – Tomasz Siemoniak, gen. Mieczysław
Gocuł – Szef Sztabu Generalnego WP, Wiesław J.
Prusiecki – fundator sztandaru, Anna Maria Anders
– matka chrzestna sztandaru, mjr w st. spocz. prof.
dr hab. Leszek Żukowski – ojciec chrzestny sztandaru, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor – Komendant WAT, płk prof. dr hab.
Dariusz Kozerawski – Rektor – Komendant AON,
Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Adam
Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz – Waltz – prezydent M.
St. Warszawy, Roman Smogorzewski – prezydent
M. Legionowo, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, Robert Kościelny – prezes zarządu
Sinevia Sp. z o.o, Halina Drachal – przewodnicząca
Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 r., Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”,
Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Po poświeceniu sztandaru przez kapelana ks. ppłk
Zenona Pawelaka i ks. kan. Andrzeja Redmera, minister Maciej Jankowski wręczył sztandar płk. rez. Alfredowi Kabacie, który przekazał go pocztowi sztandarowemu Związku Oficerów Rezerwy RP. Poczet
sztandarowy zaprezentował sztandar przed frontem
pododdziałów.
Następnie odbyła się dekoracja członków ZOR RP
Brązowym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem

Za Zasługi Dla Obronności Kraju oraz wręczenie
aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył
Brązowy Krzyż Zasługi Romanowi Kaczorowskiemu, a minister Maciej Jankowski Brązowy Medal
Za Zasługi Dla Obronności Kraju sierż. rez. Tomaszowi Dyzmie. Wręczył również akty mianowania
i listy gratulacyjne mianowanym na stopień kapitana:
Januszowi Z. Zajączkowskiemu, Narcyzowi Tokarskiemu, Zdzisławowi Łozińskiemu oraz na stopień
starszego sierż. Hilaremu Jechowiczowi.
Ceremonię wręczenia sztandaru zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej WP”.
Asystę wojskową wystawił 32 dywizjon rakietowy
OP. W uroczystości uczestniczył chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Po zakończeniu uroczystości chór wystąpił z 30 min. koncertem,
a drużyna z Batalionu Reprezentacyjnego WP zademonstrowała musztrę paradną.
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Zapomniany architekt

Wrześniowe rocznice w Zespole Szkół nr 2
TeksT Andrzej Krajewski FOTO ZS nr 2

TeksT M. Możdżyńska FOTO www.atticus.pl

Gdzie i kiedy książę Stanisław Poniatowski zetknął się z architektem Stanisławem Zawadzkim dziś już nie wiadomo. Być może
stało się to w 1775 r. gdy obaj panowie gościli w Rzymie. Jest to o tyle prawdopodobne, że na gruncie Rzeczpospolitej
obracali się w różnych środowiskach, ale „le grand tour” pozwalał na większą demokratyzację.

Portret Stanisława Zawadzkiego

W

śród Polaków mieszkających z Rzymie
Zawadzki nie był postacią anonimową,
odnosił znaczące sukcesy w swoim zawodzie,
zwyciężał w prestiżowych konkursach. Jako
znawca architektury starożytnej dla wielu przybyszy stawał się nieocenionym przewodnikiem
po Wiecznym Mieście. Mimo różnic klasowych
Księcia i Architekta dużo łączyło, obaj byli młodzi, dynamiczni i nowatorsko spoglądali w przyszłość. Obaj byli zafascynowani starożytnością
i klasycyzmem. Całkiem możliwe, że pan Stanisław stał się dla młodszego o 10 lat księcia swego rodzaju cicerone.

Być może panowie spotkali się gdzie indziej
i w innym czasie. Wiadome jest jedno – po powrocie do Polski Zawadzki bardzo szybko zaczął
uchodzić za protegowanego księcia Stanisława.
Jego prace musiały podobać się Poniatowskiemu
gdyż zatrudnił go jako architekta swojej miejskiej rezydencji w Warszawie i wiejskiej w Górze. Większość historyków twierdzi również, że
Zawadzki jest także twórcą kościoła św. Michała
w Nowym Dworze. Niepewność wynika z tego,
że typowe dla Zawadzkiego rysunki przedstawiające projekt nowodworskiego kościoła są
niepodpisane. Jednak szlachetna, klasycystyczna
bryła świątyni doskonale wpisuje się w jego program estetyczny.
Faworyt księcia Poniatowskiego, człowiek równie jak właściciel Nowego Dworu zafascynowany klasycyzmem, najprawdopodobniej zostawił
w naszym mieście więcej śladów. Kościół św.
Michała był bowiem tylko jednym z elementów
znaczącej przebudowy Nowego Dworu. Istnieją mocno uargumentowane przypuszczenia, że
Zawadzki nakreślił również plany pierwszego
miejskiego ratusza. Miało to miejsce około 1780
r., a budowla podobnie jak kościół, stanowiła
modelowe dzieło klasycyzmu. Stanęła naprzeciw kościoła, na północnej pierzei rynku.
Kościół i ratusz to nie wszystko. Książę Poniatowski przejmując od ojca Nowy Dwór postanowił przekształcić go w nowoczesne miasto.
Służyć temu miały dwie rzeczy. Po pierwsze
Poniatowski wydał nowatorski jak na ówczesne
czasy przywilej miejski. Po drugie do istniejącej
wcześniej części osady dodano nową dzielnicę,
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rozplanowaną na klasycystycznej siatce ulic, ze
wspomnianymi już kościołem i ratuszem. Książę był inspiratorem zmian, ale wprowadzenie ich
w życie powierzał fachowcom. Część prawną
opracował Józef Wybicki, część architektoniczna została powierzona, według niektórych badaczy, najprawdopodobniej właśnie Zawadzkiemu.
Podobnie jak w przypadku kościoła i ratusza
współcześni historycy teorię tę opatrują solidnymi argumentami. Wskazują, że rozwiązania architektoniczne użyte w naszym mieście w XVIII
w. były jak na ówczesne czasy nowatorskie, ale
jednocześnie tak doskonałe, że zaczęto je w latach późniejszych powielać.
W chwili obecnej nie wiadomo z całą pewnością
kto rozplanował nowy Nowy Dwór. Przypisywanie tego dzieła Wybickiemu ma takie samo
prawdopodobieństwo słuszności jak przypisanie
go Zawadzkiemu. Przy czym pierwszy z panów
architektem nie był i w swojej karierze pracami
tego typu nigdy się nie zajmował. Jeżeli zatem
plany sporządził Zawadzki to rodzi się pytanie:
dlaczego, w Nowym Dworze – mieście, które
tyle mu zawdzięcza – nikt nic o nim nie wie?
Odpowiedź jest prosta. Między obu panami
zaangażowanymi w przekształcanie Nowego
Dworu istniała jedna zasadnicza różnica: Wybicki zazwyczaj na piśmie chwalił się swymi
dokonaniami, a Zawadzki na temat swoich dyskretnie milczał. Skutek jest taki, że Wybickiemu
poświęcono w Nowym Dworze i ulicę, i park,
i pomnik, a o Zawadzkim mało kto wspomina.

30 września 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowano uroczysty apel dla upamiętnienia ważnych
wydarzeń historycznych, których rocznice przypadają we wrześniu.
Rocznice te to 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r.,
17 września – agresja sowiecka na Polskę w 1939
r. i 29 września – kapitulacja Twierdzy Modlin
w 1939 r.
W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z prezesem ZG płk rez. Alfredem
Kabatą. Obecni byli również kpt. w st. spocz.
Janusz Zajączkowski i 91 – letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
W okolicznościowym programie artystycznym

pod kierunkiem Renaty Jastrzębskiej, oddano hołd oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, którzy w 1939 r. dostali się do sowieckiej
niewoli, a następnie zostali zamordowani w
Katyniu i Charkowie . Od 2009 r. uczniowie
szkoły uczestnicząc w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia” posadzili 7 Dębów Pamięci upamiętniających
oficerów tej jednostki. Uroczystości związane
z posadzeniem Dębów Pamięci odbywają się
podczas dorocznych uroczystości Katyńskich,
których inicjatorem był płk rez. Alfred Kabata,
a które organizowane są przez władze

miasta, Związek Oficerów Rezerwy RP
i dowódcę Garnizonu Kazuń.
Podczas spotkania z Ewą Malasiewicz – dyrektor szkoły i jej z-cą Beatą Kisiel omówiono plan współpracy w nowym roku szkolnym.
Kontynuowane będą organizowane przez Związek lekcje historyczno – wojskowe, spotkania
z kombatantami – członkami ZOR RP, m. in. z
Romanem Kaczorowskim i 101 – letnim kpt. w
st. spocz. Andrzejem Rakiem i „dni otwartych
koszar” w jednostkach wojskowych, z którymi
ZOR RP współpracuje.

Dzień Przedszkolaka w PP2
TeksT I FOTO J.O.

„Rodzice do przedszkola
Prowadzą nas co dzień

„J

Pędzimy tu z ochotą
Bo fajnie tutaj jest.

estem przedszkolakiem”- to hasło towarzyszyło obchodom DNIA PRZEDSZKOLAKA w PP2 „Krasnal”. Uroczystość odbyła
się 21września ,wzięły w niej udział dzieci ze
wszystkich 5-ciu grup przedszkolnych. W tym
dniu wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z
pięknym uśmiechem i dobrym humorem, emocje
te narysowały z paniami na balonach.
Dzieci śpiewały ulubione piosenki i brały udział
w różnych zabawach integracyjnych. Za wspaniały udział otrzymały odznaki naklejki upamiętniające Dzień Przedszkolaka. Wszyscy uczestnicy imprezy wspólnie odśpiewali „Jestem sobie
przedszkolaczek” a następnie pląsali w rytm
dziecięcych utworów. Zabawom nie było końca.
Impreza udała się znakomicie! Przyniosła ogrom-

Bawimy się, uczymy,
Śmiejemy cały czas

ną radość i niezapomniane wrażenia. Był to dzień
wspólnego przeżywania radości i uświadamiania, iż należymy do jednej wielkiej rodziny jaką
jest przedszkole „Krasnal”. Z okazji święta, pani
dyrektor Anna Sykus złożyła najserdeczniejsze

A nasze miłe panie
Wciąż wychowują nas.”
życzenia wszystkim przedszkolakom. Dzieci
obiecały, że będą dzielnymi i wzorowymi przedszkolakami oraz zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka.

Na planie Nowego Dworu z 1797 r. doskonale widać nową, klasycystyczną część miasta z równą szachownicą ulic.
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Pierwszy dzień jesieni w „Wesołej Jedyneczce”
23 września 2015r. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Wesoła Jedyneczka” przywitaliśmy nową porę roku, ciesząc się z jej nadejścia.
esień przynosi swoje dary i stroi świat pięknymi kolorami, dlatego tego dnia wszyscy
przyszliśmy do przedszkola ubrani na pomarańczowo.

W każdej grupie poprzez zabawę dzieci wzbogacały swoją wiedzę na temat zmian zachodzących
w przyrodzie.
Po zajęciach wybrały się do ogrodu przedszkol-

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W WYBUDOWANIU MINI ZOO

Pożegnanie

TeksT I FOTO Anna W.

J
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nego, gdzie obserwowały pierwsze oznaki jesieni. „Pierwszy Dzień Jesieni” upłynął w wesołej
i miłej atmosferze.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
z ogromnym żalem żegna
Panią Zenobię Mierzwę
zasłużonego społecznika, osobę o wielkim sercu,
bardzo zaangażowaną w pracę na rzecz dziecka i rodziny.
Organizatora Nowodworskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
latach 1970-1991.
Wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie
Składa
Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dyrektor wraz z dziećmi z Publicznego
Przedszkola nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza pragną serdecznie
podziękować za pomoc w wybudowaniu
Mini ZOO przy naszej placówce:
Sz. P. Jackowi Kowalskiemu – Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Sz. P. Krzysztofowi Bisialskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim Sz. P. Jerzemu Plackowskiemu – Wiceprzewodniczącemu
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Księdzu Januszowi Nawrockiemu
– Proboszczowi Parafii Św. Barbary w Modlinie Twierdzy Panu Pawłowi Calakowi –

Wicestaroście Powiatu Nowodworskiego
Pani Mariannie Kowalskiej – Kwiaciarnia
Marianna – Nowy Dwór Mazowiecki
Panu Tadeuszowi Sosińskiemu – Radnemu Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim Panu Tadeuszowi Ziomkowi – Radnemu Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim Panu Januszowi
Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Nowy
Dwór Mazowiecki Panu Andrzejowi Rudnickiemu – Dziadkowi Krzysia i Wojtka
Pani Beacie Górskiej i Panu Krzysztofowi
Zakostowiczowi – rodzicom Lenki Panu
Dariuszowi Leszkiewiczowi – Rolnikowi
z Jaskółowa.

* UCHWAŁA * UCHWAŁA *
Uchwała Nr XI/ 107 /15
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 września 2015r.

Przedszkolaki z PP 2 w akcji „Sprzątanie świata”

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

TeksT I FOTO B.K., K.G.

22 września przedszkolaki z „Krasnala” wzięły udział w tegorocznej edycji międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.

D

zieci ze wszystkich grup zebrały się najpierw
w sali gimnastycznej i obejrzały krótki program
słowno-muzyczny, w którym przedstawiono rodzaj
i podstawowe cele działań podejmowanych w dniu
„Sprzątania świata”. Zwieńczeniem tej części było
wspólne odśpiewanie piosenki „Leśne duszki” oraz
inscenizacja ruchowa do jej słów i melodii. Następnie

dzieci, wyposażone w rękawiczki i worki, wyruszyły
„w teren”. Najmłodsi sprzątali plac zabaw, starsi zaś
– okoliczne tereny zielone. Wszystkie przedszkolaki
były bardzo zaangażowane i przejęte postawionym
przed nimi zadaniem. Uświadomiły sobie, że każdy
ma wpływ na stan środowiska i może dbać o nie na
różne sposoby, zarówno poprzez aktywne zwalcza-

nie skutków zaśmiecania, jak i działania edukacyjno-zapobiegawcze. I, najważniejsza może lekcja dla
przedszkolaków: dbanie o najbliższe otocznie ma
znaczenie globalne, a to, co robimy dziś, oddziałuje
na przyszłość naszą i naszej planety. Akcję w „Krasnalu” zorganizowały: Bożena Kowalska i Krystyna
Grabarczyk.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 54 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
– Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 15 lutego 2016r.
§2
Zobowiązać Burmistrza Miasta do ustalenia terminów zwołania zebrań wyborczych w poszczególnych osiedlach.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała wymaga podania do wiadomości mieszkańców przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W yp r awka s zko l na 2 0 15 r . * W yp r awka s zko l na 2 0 15 r .

Spotkanie z rycerzem
TeksT I FOTO Alina Kaszyńska Nauczyciel PP1

Kto z nas nie wychował się na polskich bajkach i legendach opisujących losy dzielnych rycerzy. Rycerzy, którzy zdobywali
Szklaną Górę, walczyli ze złym smokiem czy zabiegali o rękę pięknej księżniczki.

W

szystkich nas zastanawiało jakimi naprawdę byli dawni rycerze. Jak żyli, jak
się ubierali, w jaki sposób uczyli się rycerskiego rzemiosła. Gościem dzieci z grupy Wesoła
Gromada Publicznego Przedszkola nr 1 był pan
Adam Gozdalik, miłośnik historii rycerstwa. Dla
przedszkolaków spotkanie z panem Adamem to
niezapomniana lekcja historii. W czasie zajęć
dzieci dowiedziały się jak wyglądało życie średniowiecznego rycerza i co bardzo ważne, każdy
strój, każdy element rycerskiego wyposażenia
dzieci mogły dotknąć, dokładnie obejrzeć a także założyć na siebie. Jak ciężkie było rycerskie
rzemiosło w dosłownym tego słowa znaczeniu
przedszkolaki dowiedziały się zakładając na
siebie misiurę, hełm czy inne elementy zbroi.
Miecz, łuk, topór i sztylet też bardzo zaciekawił
dzieci. Zajęcia prowadzone przez pana Adama
były dla przedszkolaków pierwszym spotkaniem
z historią i wzbudziły ogromne zainteresowanie.
Dzieci poznały wiele nowych wyrazów będących
nazwami rycerskiego ekwipunku, dowiedziały
się też, że prawdziwe życie rycerza nie było tak
piękne jak w bajkach.
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z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku”.
Wysokość dofinansowania zadania
udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na
terenie województwa mazowieckiego
wyniósł do 85 % kosztu kwalifikowa„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiec- nego brutto w tym do 49 % kosztów
ki w 2015 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kwalifikowanych zostało udostępnioi Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nych przez Narodowy Fundusz Ochrony
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 903,00 zł.
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania
brutto wynosił 1063,42 zł. Ponad 15%
Dnia 10.06.2015 r. Uchwałą NR 940/15 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wartości kosztów zadania pokryło Miasto Nowy Dwór
Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0710/15/ Mazowiecki.
OZ/D z dnia 07.09.2015r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych
otrzymało dotację w wysokości 903,00 zł. na realizację w 2011r. W roku 2014r. chęć udziału w projekcie realizoprojektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest wanym w roku 2015r. zadeklarowało 3 właścicieli budyn-

ków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych
wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poniosły żadnych
kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych gdyż pokryte one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .
Zgodnie z umową zawartą z firmą Przedsiębiorstwem
Handlowo – Usługowym Piotr, ul. Warszawska 38 B, 05084 Leszno w dniach od 10 lipca do 28 sierpnia 2015r.
zdemontowano i zutylizowano 41,10 m2 wyrobów azbestowych oraz odebrano i zutylizowano 205 m2 wyrobów
azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafiło 3,935 MG azbestu
Jednocześnie informuję, ze nadal trawa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym
2016 roku.

* UCHWAŁA * UCHWAŁA *
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ODDALI SWÓJ GŁOS NA PROJEKT
NR.7 „RADOSNY MALUCH. ROZBUDOWA PLACU ZABAW
W PARKU WYBICKIEGO” – SKŁADA KOORDYNATOR PROJEKTU ROMAN BILIŃSKI. SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA
DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU PRZY UL. CHRYZANTEMY 1
ORAZ MODLINSKIEJ 4.
BRAWA DLA PAŃSTWA.
UDAŁO SIĘ!!! PROJEKT
ZOSTANIE
ZREALIZOWANY!

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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Historyczny medal nowodworskiej kanadyjkarki na Mistrzostwach Europy

S Y S T E M G O S P O D A R K I O D PA D A M I K O M U N A L N Y M I

TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej NOSiR Mariusz Szałkowski-

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Kajakarstwie, które odbyły
się w Rumuńskim Bascow w dniach 17-20.09.2015 r.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn.:
			
		
			

07-11-2015 r. – Modlin Stary i Modlin Twierdza,
			
od godz. 7:30 do 14:00
14-11-2015 r. – pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

WIELKOGABARYTY

ELEKTROODPADY

CO ZBIERAMY

CO ZBIERAMY

Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań,
domów:

Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:

• meble, fotele, stoły, krzesła,
• łóżka i materace,
• dywany, lampy
• walizki,
• wózki,
• piece,
• rowery, kosiarki.
CZEGO NIE ZBIERAMY

• części samochodowych, opon,
• odpadów z remontów i budów,
• odpadów przemysłowych,
• odpadów opakowaniowych,
• eternitu,
• papy.

M

• pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,
• kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty

kuchenne,

• stare telefony komórkowe, ładowarki,
• monitory, komputery, laptopy, drukarki,
• płyty, zasilacze i inne części komputerowe,
• kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery,
• radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarza-

cze CD i DVD, anteny satelitarne

• narzędzia elektryczne,
• przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,
• wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy,
• drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.

istrzostwa Europy to zawody, kończące cykl
największych światowych imprez w tym roku
i zarazem impreza z którą wiązaliśmy największe
nadzieje. Dorota w tym roku bardzo ciężko i sumiennie trenowała. Całe wakacje spędziliśmy w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, gdzie mieliśmy idealne warunki do treningów. Pierwszy duży
start Doroty to Mistrzostwa Świata Juniorów i U23
w Portugalii, gdzie zajęła dobrą 8 pozycję w finale,
następny start to Mistrzostwa Świata Seniorów w
Mediolanie. To był również udany start, ponieważ
Dorota w rywalizacji z 43 zawodniczkami z całego
Świata przypłynęła na 16 pozycji. Trzeba zaznaczyć,
że Dorota w wieku seniorskim będzie dopiero za 4
lata. W tym roku nasza kanadyjkarka przeszła z kategorii juniorki do U23 tzn. kategorii młodzieżowej
i już sam start z najlepszymi seniorkami świata to
wielka sprawa.
Pierwsze starty w Mistrzostwach Świata to dobra
lekcja pokory, kiedy trzeba walczyć nie tylko z zawodniczkami, ale i z samym sobą, przede wszystkim
z olbrzymim stresem na starcie, który potrafi paraliżować. W takich zawodach trzeba postartować i
przyzwyczaić się do całej „karuzeli” światowych mistrzostw: kamer, setek ludzi i presji na każdym kroku. Zawodnik musi umieć się wyłączyć i wykorzystać wszystko czym dysponuje, takie doświadczenie
można zdobyć tylko podczas największych startów.
Jadąc do Rumunii na Mistrzostwa Europy wiedziałem, że mam zawodniczkę która na tej imprezie po-

walczy o medale. Pierwszy dzień zawodów to starty
eliminacyjne, po których Dorota pewnie weszła do
finałów. Tor w Bascow bardzo jej pasował - położony
w pięknej okolicy, osłonięty od wiatru. W dniu finałów pogoda bezwietrzna temperatura sięgała 400 C i
panowały nastroje waleczne od samego rana.
Dorota wystartowała do swojego finału C-1 500 m o
godz. 15.00 i walczyła od samego początku bardzo
zaciekle. Do połowy dystansu płynęła na 4 pozycji,
metr za zawodniczką Rumunii. Pierwsza płynęła
kanadyjkarka z Węgier za nią Białorusinka. Po 250
m zawodniczka Rumunii zaczęła słabnąć a Dorota
przyspieszać, co było elementem taktyki. Świetny
finisz w wykonaniu Doroty nie pozostawił złudzeń
kibicom Rumuńskim, którzy licznie przybyli na trybuny. Dorota zdobyła brązowy medal, historyczny
bo pierwszy dla Polskiej kanadyjkarki na Światowej
Mistrzowskiej imprezie.
Nasza zawodniczka wystartowała również trzy go-

dziny później w finale C-1 200 m, to dystans wybitnie sprinterski. Wyścig bardzo zacięty do ostatnich
metrów. Dorota przypłynęła na 5 pozycji a od kolejnego medalu dzieliły ją setne sekundy, cała czołówka
zamknęła się w 0.5 sekundy. Czas Doroty na 200
m to 50 sekund a dystans 500 m pokonała w czasie
2min 12 sek.
Bardzo się cieszymy z medalu Mistrzostw Europy w
pierwszym roku startu w kategorii U23.
Po zawodach Dorota miała tydzień odpoczynku, a teraz znów zaczynamy ciężką pracę, by w następnym
sezonie powalczyć na światowych arenach.

Kolejne medale na Mistrzostwach Polski
TeksT I FOTO ALFRED KABATA

Trwa pasmo sukcesów Nowodworskich biegaczy na orientację.

W

CZEGO NIE ZBIERAMY

rozegranych w Jakuszycach i Jeleniej Górze Mistrzostwach Polski w klasycznym
i sztafetowym biegu na orientację juniorki PUKS
Młode Orły zdobyły trzy medale, złoty w biegu
sztafetowym oraz srebrny i brązowy w biegu klasycznym.
Złoty medal w biegu sztafetowym wywalczył zespół w składzie: Dagmara DOMINIAK, Magdalena
SZMULKOWSKA, Zuzanna WAŃCZYK.

• baterii i akumulatorów,
• żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
• kineskopów.

Zespół obronił tytuł Mistrzyń Polski z ubiegłego roku.
Tym razem ich zwycięstwo było zdecydowane.
W biegu klasycznym srebrny medal wywalczyła Zuzia WAŃCZYK a brązowy Daga DOMINIAK.
Dodatkowo brązowy medal w Mistrzostwach Polski
Masters w biegu sztafetowym przypadł zespołowi
PUKS Młode Orły. Sztafeta wystąpiła w składzie:
Magdalena WAŃCZYK, Ewa TARNOWSKA,

Monika KAJZER-MARCINKIEWICZ.
Pozostali zawodnicy spisali się bardzo dobrze,
V miejsce w biegu klasycznym w kategorii elitarnej mężczyzn wywalczył Adam SZMULKOWSKI.
Sztafeta Juniorów Młodszych zajęła Vi miejsce.
Mistrzostwa rozegrano w ekstremalnie trudnym
kamienistym górskim terenie na wysokości 900
– 1100 m. npm

ODPADY ZIELONE - LIŚCIE
Przypominany, że 28 listopada 2015 r. (sobota) nastąpi ostatni mobilny odbiór odpadów zielonych w tym roku.
Informujemy, że w każdym dogodnym monecie możecie się Państwo pozbyć tego typu odpadów zawożąc je własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się na terenie Miejskiego
Zakładu Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.
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Udane starty Nowodworskich Kajakarzy na zakończenie sezonu startowego
TeksT I FOTO Trener Sekcji Kajakowej Mariusz Szałkowski

D

24

II Bieg Czterech Generałów!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO fotomaraton.pl, Zenon Klimczewski

Nowodworscy kajakarze na koniec udanego sezonu wystartowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
które odbyły się we wrześniu w Lublinie. W zawodach rywalizowały młodziczki i młodzicy z pięciu województw, zawody te
są najlepiej punktowane w sposób przekładający się na finansowe korzyści dla klubów.
o rywalizacji przystąpiło 6 młodzików
i 4 młodziczki z naszego klubu i wszyscy
świetnie się spisali zdobywając wiele medali
i tak:
Do eliminacji w wyścigu K-1 2000 m młodzików przystąpiło 40 zawodników, nasz zawodnik
Maksymilian Kadłubowski startujący w wyścigu
bez problemu awansował do finału. Do startu
w wyścigu finałowym Maksymilian przystąpił
bardzo skoncentrowany i zmotywowany, pierwszy kilometr Maks płynął w czołówce kontrolując wyścig ustawiał się w jak najlepszej pozycji
do finiszu.
Ostatnia prosta 500 m to była prawdziwa walka na „śmierć i życie” którą zdecydowanie wygrał nasz zawodnik. Maksymilian Kadłubowski
zdobył swój pierwszy złoty medal na imprezie
mistrzowskiej, a jeszcze następny sezon Maks
będzie startował jako młodzik. W tym roku kategoria młodzików to roczniki 2001 i 2002, choć
w Mistrzostwach Międzywojewódzkich dopuszczany jest też rocznik 2003.
Następna do boju ruszyła nasza Osada dziewczęca K-4 młodziczek w składzie: Zuzanna Sztuka,
Malwina Kruszewska, Elwira Wojcieszek i Milena Kruszewska. To był pierwszy start dziewczyn na zawodach w osadzie K-4 i od razu bardzo udany. Zawodniczki NOSiR w wyścigu na
2000 m zdobyły srebrny medal pięknie walcząc
do samej mety. Wyścigi w konkurencji K-4 są
w kajakarstwie bardzo widowiskowe a zarazem
prestiżowe, po srebrnym medalu młodziczek do
wyścigu szykowali się nasi młodzicy w składzie
: Dominik Sobótka, Maksymilian Kadłubowski,
Jakub Retkiewicz i Adam Dziedzic.
O wynik byłem spokojny, nasza męska K-4 to
przecież brązowi medaliści Mistrzostw Polski
Młodzików z tego roku, ale w sporcie wszystko
się zdarzyć może i do każdego wyścigu trzeba
podchodzić na 200%. Coś na starcie nie zagrało, nasza osada średnio wystartowała, ale już po
pierwszej prostej (wyścig rozgrywany z nawrotem po 500 m na dystansie 2000 m) nasza osada
prowadziła całą stawkę. Ostatnie finiszowe 500
m to pełna dominacja naszych zawodników. Na
mecie zameldowali się pierwsi zdobywając złoty
medal.
Kolejną konkurencją z którą wiązaliśmy medalowe nadzieje to wyścig K-2 2000m w którym
wystąpili Dominik Sobótka i Jakub Retkiewicz.
Na starcie zameldowało się 21 osad i znów nasi
zawodnicy dominowali nie dając szans pozostałym osadom, nowodworzanie zwyciężyli zdobywając kolejny zloty medal. Do wyścigu wystartowała też nasza młoda osada z rocznika 2003
Mateusz Gałysa i Daniel Krok, którzy bardzo
dzielnie walczyli ze starszymi kolegami i dopłynęli do mety na 11 pozycji, ci młodzi zawodnicy będą jeszcze przez dwa lata mogli startować
w tej kategorii wiekowej i na pewno jeszcze pokarzą na co ich stać.
W tych ważnych zawodach wysoko punktowanych w rankingu zdobyliśmy: złoty medal K-1
młodzików, złoty medal K-2 młodzików, złoty
medal K-4 młodzików i srebrny medal K-4 młodziczek. Nasz zawodnik Dominik Sobótka został
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wybrany najlepszym zawodnikiem zawodów
i otrzymał puchar. To kolejne zawody w których

nowodworscy kajakarze dominują w najważniejszych konkurencjach.

20 września odbył się w Twierdzy Modlin II Bieg Czterech Generałów. W tym roku, impreza cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem wśród biegaczy niż ubiegłoroczna edycja.

N

a starcie stanęło 535 zawodników. Trasa 10
km biegła ulicami gen. Ledóchowskiego, Prądzyńskiego, Chrzanowskiego i Bema. Start i meta
zlokalizowane były przy cytadeli.
Wyniki biegów:
W klasyfikacji generalnej:
1 MIELEWCZYK Piotr, 1990,
EY Business
Advisory,
2 DEMBOWSKI Mariusz, 1983, Lidzbark,
3 MAKOWSKI Michał, 1986, AZS-AWF
WARSZAWA,
Najlepsza z pań przybiegła na 22 pozycji, a była nią
Katarzyna ŚLUSARCZYK z OKS Otwock.
W kategorii Powiat wśród kobiet podium przedstawiało się następująco:
1. WITAS Aneta, 1977, Palmiry,
2. PAWLAK Lidia, 1974, Nowe Pieścirogi,

3. OGÓREK Agnieszka, 1975, NASIELSK BASZTA TEAM.
Wśród mężczyzn najlepsi byli:
1 KIEROŃSKI Robert, 1978, Modlin Twierdza ,
2 BANASZKIEWICZ Marcin, 1981,
Lider Winnica,
3 JACOSZEK Mirosław, 1988,
Nowy Dwór Mazowiecki.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim
za wspólną zabawę! Gratulujemy zwycięstw, rekordów i przede wszystkim walki do ostatniego metra.

Gminny turniej piłkarski o puchar premiera RP
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

Na Orliku przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy rozegrano gminny turniej piłkarski o puchar premiera RP. To już VI edycja
tych zmagań.

W

zawodach uczestniczyły zespoły : UKS
„ Reduta” z Modlina Twierdzy, UKS „
Goliat” z Leoncina, UKS „ Lotnisko Modlin” z
Modlina Starego oraz zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2 z Nowego Dworu Maz. Na boisku
trwała zacięta walka do ostatniego gwizdka sędziego. Wystarczy powiedzieć, że drużyna UKS
„ Reduta” wygrała turniej lepszą różnicą bramek.
A oto wyniki meczów:

www.nowydwormaz.pl

UKS „ Reduta” – UKS „Lotnisko Modlin”
PG 2 – UKS „ Goliat”
UKS „Lotnisko Modlin” – PG 2
UKS „ Reduta” – UKS „Goliat”
UKS „ Lotnisko Modlin „ – UKS „Goliat”
UKS ”Reduta” – PG 2

8:2
4:2
1:5
1:0
2:4
0:0

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – UKS „Reduta”
II miejsce – PG 2

9:2
9:3

www.nowydwormaz.pl

7 pkt.
7 pkt.

III miejsce – UKS „ Goliat”
IV miejsce – UKS „Lotnisko Modlin”

3 pkt.
0 pkt.

Drużyna UKS „ Reduta” wystąpiła w składzie:
Olivier Odolecki, Tomasz Bykowski, Andrzej
Paradowski, Marcel Cieślak, Jakub Strumiłło,
Oskar Domański, Oskar Dąbrowski, Maciej Buciak, Wiktor Kolendowski, Kamil Pudelski.

Królem strzelców turnieju został Bartosz Fabryc
z PG 2 zdobywca 5 bramek. Na zakończenie turnieju wręczono uczestnikom turnieju nagrody
ufundowane przez SZS oraz UKS „ Reduta”.
Zespół Reduty awansował dalej i 29 września
w Ząbkach będzie walczył o miejsce w turnieju
wojewódzkim.
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Biegacze joggera w viii biegu rotmistrza pileckiego

Gminne i powiatowe biegi przełajowe w Twierdzy

TeksT I. FOTO EMKA

TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

P

W niedzielę 13 września na warszawskim Żoliborzu rozegrana została kolejna już ósma edycja biegów poświęconych osobie
rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza „wyklętego”, ostatniego ułana Rzeczypospolitej, zamordowanego w 1948 roku
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, zrehabilitowanego przez Senat w 2008 roku.

iękna impreza przeprowadzona została w uroczym parku na Kępie Potockiej, gdzie zostały
wyznaczone trasy biegów dziecięcych i młodzieżowych oraz biegu głównego.
W pobliżu startu i mety ustawiono wiele stanowisk
ze sprzętem strzeleckim z okresu II wojny światowej
z okresu Powstania Warszawskiego, między innymi
cieszący się ogromnym zainteresowaniem pancerny
samochód powstańczy. W jednym z biegów młodzie-

żowych rocznika 2002-2003 na dystansie 1 kilometra
pobiegło dwóch reprezentantów JOGGERA – Michał
Wodyński i Michał Rynkun. Pierwszy z nich po pasjonującej walce z rywalami starszymi o rok, o zdecydowanie lepszych warunkach fizycznych zajął
trzecie miejsce. Cała trójka uzyskała jednakowy czas
3.29 sekund. Drugi nasz zawodnik Michał Rynkun
zajął 10 miejsce w czasie 3.54. W biegu głównym
na dystansie 5 kilometrów startowali pozostali nasi

22 i 25 września odbyły się w Twierdzy gminne i powiatowe biegi przełajowe. Zawody jak co roku były organizowane przez
NOSiR i Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy.

P

omysł ten jest bardzo trafny gdyż Twierdza posiada wspaniałe tereny dla tego typu zmagań.
Trasy biegowe są usytuowane wśród pięknych ,
historycznych fortyfikacji tym bardziej , że obecny właściciel firma KONKRET postarała się o
uporządkowanie terenu. Do rywalizacji przystąpiły szkoły podstawowe i gimnazja naszego miasta.
Rywalizacja na trasach była bardzo zacięta ale fair,
uczestnicy walczyli do ostatnich metrów o jak najlepszą pozycję. A teraz rezultaty.

biegacze. Najlepszym z naszych okazał się Hubert
Liberadzki, który z dobrym czasem 19.02 zajął w kat
OPEN 14 miejsce. Pozostali nasi zawodnicy uzyskali
następujące rezultaty:Piotr Wodyński – 21.45, Sandra
Ordońska – 28.29/najlepszy czas w sezonie/ a trener
i opiekun zespołu Marian Kościelniak – 25.04
i pierwsze miejsce na podium w swojej kategorii
wiekowej.

MICHAŁ WODYŃSKI Z PRAWEJ STRONY

Biegi gminne:

Nowodworzanie w Maratonie Warszawskim
TeksT I FOTO emka, Andrzej piekut

W niedzielę 27 września w stolicy rozegrany został 37 PZU MARATON WARSZAWSKI i towarzyszący Bieg na Piątkę. Ta wspaniała
impreza zgromadziła na starcie ponad 10 tysięcy uczestników. Start odbywał się na Błoniach Stadionu Narodowego a meta
na samym Stadionie.

N

a starcie nie zabrakło zawodników nowodworskiego JOGGERA jak również innych
mieszkańców naszego miasta. W koronnej konkurencji na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów
bardzo dobrze spisał się zawodnik JOGGERA
Hubert Liberadzki, który ten olimpijski dystans

pokonał w czasie 3:25,22 sekund. Jest to jego rekord życiowy, poprawiając poprzedni o ponad 10
minut. Bardzo dobrze wypadła również Monika
Zarzycka uzyskując czas 3:58,28 sekund. W biegu
towarzyszącym na 5000 metrów zawodnik JOGGERA Andrzej Piekut osiągnął czas 25.28 sekund,

Andrzej z koleżankami Olga i Elą
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któremu towarzyszyły koleżanki z pracy z Urzędu Skarbowego Olga Dudek-Popielska i Elżbieta
Graczykowska, które dobiegły do mety w jednakowym czasie 30 minut i 15 sekund. Gratulujemy
osiągniętych rezultatów i życzymy dalszych osiągnięć.

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Dziewczęta
I – Elżbieta Gara – SP 7			
II – Agnieszka Kuczyńska – SP 5			
III – Marta Witek – SP 7			
Chłopcy
I – Marceli Wasilko – SP 5
II – Norbert Roszkowski – SP 7
III – Kacper Caban – SP 4
Klasa 6
Dziewczęta
I – Oliwia Zielińska – SP 7
II- Dominika Jakubiak – SP 4
III – Klaudia Śmietańska – SP 5
Chłopcy
I – Wiktor Czapla – SP 5
II – Michał Wodzyński – SP 3
III – Bartosz Fabryc – SP 7
Gimnazjum
Klasa I
Dziewczęta
I – Sara Elkosh – PG 1
II – Natalia Kuczyńska – PG 1
III – Julia Kifonidis – PG 2			
Chłopcy
I – Dawid Redman – PG 4

II – Bartosz Sulima – PG 2
III – Jakub Stankiewicz – PG 4
Klasa II
Dziewczęta
I – Justyna Klonowska – PG – 4			
II – Patrycja Sadocha – PG 2			
III – Natalia Krzemińska – PG 2			
Chłopcy
I – Kacper Nadulski – PG 1
II – Jakub Zabijak – PG 2
III – Daniel Dołowy – PG 1
Klasa III
Dziewczęta
I – Katarzyna Mikulska – PG 3
II – Julia Mołdawska – PG 2			
III – Patrycja Sazanowicz – PG 1			
Chłopcy
I – Bartosz Michalik – PG 1
II – Michał Morawski - PG 2
III – Krystian Borkowski – PG 3
Biegi powiatowe:
Szkoła podstawowa
Klasa 5
Dziewczęta
I – Klaudia Ślubowska – SP Emolinek
II – Aleksandra Michałowska – SP Pomiechówek
III – Daria Wojdat – SP Pomiechówek		
Chłopcy
I – Marceli Wasilko – SP 5 NDM
II – Igor Łapicki – SP Nasielsk
III – Mateusz Pawłowski – SP 5 NDM
Klasa 6
Dziewczęta
I – Oliwia Zielińska – SP 7 NDM
II – Dominika Jakubiak – SP 4 NDM		
III – Angelika Pierzchała – SP Gosławice		

Chłopcy
I – Dawid Głodkowski – SP Nasielsk
II – Kamil Śliwiński – SP: Wojszczyce
III – Wiktor Czapla – SP 5 NDM
Gimnazjum
Klasa I
Dziewczęta
I – Sara Elkosh – PG 1 NDM
II – Kamila Gortat – PG Ciekcyn			
III – Patrycja Gromke – PG 1 NDM		
Chłopcy
I – Karol Zych – PG Stare Pieścirogi
II – Dawid Redman - PG 4 NDM
III – Daniel Wójcik – PG Pomiechówek
Klasa II
Dziewczęta
I – Justyna Klonowska – PG 4 NDM
II – Sandra Chrzanowska – PG Ciekcyn
III – Julita Sterbicka – PG 1 NDM			
Chłopcy
I – Mateusz Dzbański – PG Pomiechówek
II – Patryk Kordulewski – PG Stare Pieścirogi
III – Kacper Nadulski – PG 1 NDM
Klasa III
Dziewczęta
I – Paulina Ujazda – PG 1 NDM
II – Katarzyna Średnicka – PG Zakroczym
III – Katarzyna Mikulska = PG 3 NDM
Chłopcy
I – Bartosz Michalik – PG 1 NDM
II – Michał Morawski – PG 2 NDM
III – Krystian Borkowski – PG 3 NDM
Na zakończenie zawodów wręczono zwycięzcom
medale i dyplomy ufundowane przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Do zobaczenia za rok!!

Hubert i Monika po maratonie
www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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Towarzysko z okazji jubileuszu – Świt Nowy Dwór Maz. vs. Legia Warszawa

Działalność NOSiR i sukcesy naszych sportowców

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, Martyna Kordulewska FOTO Michał Kulesza, Jakub Włodarski

TeksT red. FOTO NOSiR

Mimo październikowej aury w niedzielę, 11 października na nowodworskim stadionie było gorąco. Świt z okazji swojego
80-lecia zmierzył się w meczu pokazowym z Legią Warszawa. 10-krotny mistrz Polski co prawda wygrał 6:0, ale w tym
starciu najbardziej liczyła się atmosfera, a ta była wspaniała!

K

ibice dopisali. Na stadionie pojawiło się kilka
tysięcy fanów obu drużyn. Oni też przygotowali specjalną oprawę niedzielnego widowiska –
ogromne banery, flagi i towarzyszący każdej minucie
meczu gorący doping.
Nowodworskich piłkarzy dopingował także burmistrz, Jacek Kowalski, który oglądał mecz w towarzystwie ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja
Halickiego i wiceministra tegoż resortu Jana Grabca
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa
Bisialskiego.
Legia całe spotkanie dominowała nad niżej notowaną
drużyną Świtu co odzwierciedla wynik meczu – 6:0
dla drużyny wojskowych. Gole strzelali: wychowanek Świtu Michał Kucharczyk, Prijović, Bereszyński, Saganowski (2 bramki) i Piech. Dla Legii było
to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera –
Stanisława Czerczesowa.
Z okazji jubileuszu nie mogło oczywiście zabraknąć
okolicznościowego tortu dla zacnego Jubilata. Mogli
go skosztować najmłodsi zawodnicy Świtu, którzy
wyprowadzali zawodników obu drużyn na murawę.
Kibice wykorzystali okazję i robili sobie pamiątkowe
zdjęcia ze swoimi ulubieńcami. Z kolei piłkarze spisali się na medal. Z cierpliwością pozowali do zdjęć
i rozdawali autografy swoim fanom.
Wszystko to odbyło się w zmieniającym się otoczeniu miejskiego zaplecza sportowego bowiem po
zakończeniu spotkania odbyło się oficjalne otwarcie
trybun i budynku, w którym znajdują się szatnie dla
zawodników, pokoje sędziowskie oraz trybuna VIP.
Składy zespołów:

Świt: Dawid Kędra – Michał Steć, Przemysław
Szabat, Piotr Gurzęda, Łukasz Kominiak – Paweł
Broniszewski, Filip Kowalczyk, Marcin Kozłowski,
Patryk Koziara, Jewhen Radionow – Piotr Basiuk.
Rezerwowi: Radosław Libera, Rafał Maciejewski,
Karol Drwęcki, Rafał Pachelski, Sebastian Cuch,
Marcin Podsiadlik, Jakub Mażysz, Mateusz Bramowicz, Piotr Cichocki, Adam Trojak, Patryk Turko.
Legia: Dusan Kuciak – Łukasz Broź, Jakub Rzeźniczak, Igor Lewczuk, Tomasz Brzyski – Dominik
Furman, Michał Kopczyński – Bartosz Bereszyński,
Guilherme Costa Marques, Michał Kucharczyk –
Aleksandar Prijović.

Rezerwowi: Arkadiusz Malarz, Robert Bartczak, Branimir Galić, Marek Saganowski, Arkadiusz Piech.

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim według statutu ma za zadanie zainteresować
i przygotować społeczeństwo do czynnego udziału w sporcie i rekreacji. Ośrodek Powinien promować aktywność ruchową,
zapewniać mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego udział w rekreacji, w sporcie masowym oraz kwalifikowanym tak
aby mogli podnosić swój poziom i umiejętności sportowe. NOSiR również ma za zadanie integrować mieszkańców poprzez
imprezy, widowiska o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
Przy Ośrodku działa 10 sekcji sportowych , które reprezentują miasto Nowy Dwór Mazowiecki
zarówno na arenie wojewódzkiej jak i na ogólnopolskiej:
● piłka nożna : ( łącznie 369 zawodników)
- II drużyna - 23 zawodników
- Juniorzy r. 97 – 18 zawodników
- Juniorzy r. 99 – 24 zawodników
- Trampkarze r. 2001 – 17 zawodników
- Trampkarze r. 2002 – 23 zawodników
- Młodzicy r. 2003 – 23 zawodników
- Młodzicy r. 2003 II dr. – 27 zawodników
- Młodzicy r. 2004 – 29 zawodników
- Orlik 2005 –28 zawodników
- Orlik 2006 – 22 zawodników
- Żacy 2007 – 22 zawodników
- Żacy r. 2008 – 28 zawodników
- Żacy r. 2008 (osiedle) – 26 zawodników
- Skrzaty r. 2009 (osiedle) – 30 zawodników
- Skrzaty r. 2009 – 29 zawodników
● piłka siatkowa ( łącznie 150 zawodniczek) :
- I dr seniorki – 15 zawodniczek
- II dr seniorki – 10 zawodniczek
- Juniorki – 12 zawodniczek
- Młodziczki – 19 zawodniczek
- Mini siatkowka r. 2004 – 18 zawodniczek
- Mini siatkówka r. 2005 – 19 zawodniczek
- Mini siatkówka r. 2006 – 9 zawodniczek
- Gr naborowa r. 2007 – 10 zawodniczek
- Grupa naborowa r. 2008 – 38 osób
● koszykówka ( łącznie 42 zawodników)
- Seniorzy – 18 zawodników
- Rocznik 2002 – 12 zawodników
- Grupa naborowa – 12 zawodników
● boks (łącznie 24 zawodników):
- Grupa początkująca – 8 zawodników
- Grupa zaawansowana- 16 zawodników

● kajakarstwo- 18 zawodników
● pływanie – 16 zawodników
● szermierka – 24 zawodników
● podnoszenie ciężarów – 10 zawodników
● kolarstwo ( łącznie: 16 zawodników)
Grupa naborowa – 11 zawodników
Grupa zaawansowana – 5 zawodników
● LA Jogger – 16 zawodników
Podsumowując we wszystkich sekcjach sportowych
NOSiR trenuje 685 zawodników i zawodniczek.
Aktualnie w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 33 trenerów
i instruktorów, którzy sprawują opiekę nad młodymi sportowcami. Średnio jeden instruktor zajmuje się grupą 21-osobową.
Finansowanie działalności sportowej naszych
dzieci jest najlepszą inwestycją, jaką samorząd
może wykonać. Rola ćwiczeń fizycznych oraz rywalizacji sportowej w życiu młodego człowieka
jest nie do przecenienia. Proces rozwoju fizycznego oraz kształtowania postaw i wychowania
dzieci i młodzieży przebiega prawidłowo w oparciu o zajęcia sportowe. Dlatego jest to tak ważne
i, w ogólnym rozrachunku, opłacalne.
Punktem odniesienia dla ćwiczącej młodzieży są ci, którym udało się odnieść zwycięstwo,
osiągnąć sportowe laury. Drużyny piłkarskie czy
siatkarskie grające w ogólnopolskich ligach oraz
zawodnicy startujący na arenach nawet międzynarodowych, reprezentanci naszego kraju – to
przykłady, z których dzieci czerpią oraz wzory do
naśladowania. Dzięki wydatnej pracy wielu ludzi
i wysiłkom naszych pociech odnosimy spektakularne sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
dokończenie na str. 30
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dokończenie ze str. 29

sażona w duże boisko z trybunami, mające pełnić
także funkcje widowiskowe ze stałymi trybunami. W hali będą dwa boiska do squasha, siłownia,
sauna, sale do tańca i do zajęć fitness oraz ścianka
wspinaczkowa.

-Reprezentacja Siatkówki Mężczyzn Bahrajnu
i Algierii,
- Reprezentacja Polski w siatkówce,
Obiekty NOSiR

Obiekt odpowiada na zapotrzebowanie naszego
największego Osiedla i jest inwestycją długo
oczekiwaną przez dzieci, uczące się w Zespole
Szkół nr 1.

1) Hala Widowiskowo – Sportowa
Posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, przedzielając halę dwoma kotarami uzyskujemy trzy sektory na których można jednocześnie
prowadzić zajęcia sportowe.
( można ustawić trzy korty tenisowe, trzy pola do
siatkówki, dwa boiska do koszykówki).

Koszt wykonania tego budynku przyszłości jest
dosyć duży, bo wynosi 19.421.176,50. Zrekompensują to częściowo obniżone koszty utrzymania w przyszłości.

2) Stadion Miejski
Składa się z trawiastego boiska piłkarskiego
a wokół bieżnia żużlowa.
3) Boisko do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią
4) Boisko wielofunkcyjne oraz
korty tenisa
5) Pływalnia kryta – z której rocznie
korzysta ok. 120 tys. klientów
Osiągnięcia zawodników:
Kajaki:
Dorota Borowska – Mistrzyni Polski Juniorów,
powołana do kadry narodowej, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w Rumuni U-23
Sobótka Dominik – V-ce Mistrz Polski
Szulecka Klaudia – V-ce mistrzyni Polski
Młodzików
Retkiewicz Jakub – V-ce Mistrz Polski młodzików
Boniecka Justyna – Mistrzyni Polski, powołana
do kadry narodowej
Boks:
Norbert Borzęcki – V-ce mistrz polski Juniorów,
członek kadry narodowej Juniorów

uki i doskonalenia pływania dla dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Powiatu Nowodworskiego – dziennie
to ok 107 dzieci .
Dodatkowo NOSiR wynajmuje powierzchnie
do prowadzenia zajęć popołudniowej i weekendowej nauki i doskonalenia pływania, zajęć dla
niemowląt, aqua aerobiku i nurkowania.
W naszej hali odbywają się również treningi gości z wielu krajów t.j.:
- Piłkarze ręczni z Kataru reprezentujący I ligowy
Klub,
- Reprezentacja Białorusi piłki siatkowej kobiet,
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Oprócz tego Miasto pozyskało dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pożyczkę z tej instytucji umarzalną w wysokości 70%, co
daje łączną kwotę dotacji 3.183.911,00 zł.
Dodatkowo otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mnl zł.
Od tej inwestycji jest odliczany podatek VAT, co
daje kolejną obniżkę wydatków samorządu o ok.
3,7 mln zł.

W przyszłym roku zostanie oddana mieszkańcom Osiedla Młodych hala przy Zespole Szkół
nr 1. Będzie to nowoczesny obiekt, który będzie
jednym z największych budynków pasywnych
w Polsce. Oznacza to, że koszty jego utrzymania są ograniczone, w związku z zastosowaniem
energii odnawialnej: pomp ciepła do ogrzewania
i ogniw fotowoltaicznych produkujących energię
elektryczną, wykorzystując promienie słoneczne.
Oprócz tego budynek będzie posiadać wiele nowoczesnych rozwiązań, związanych z oszczędzaniem energii w systemach grzewczych, wentylacyjnych i rekuperacji.

Koszt budowy hali, który obciąża budżet miasta
to ok. 9,25 mln zł. Pozostała kwota inwestycji to
dotacja i pożyczka (umarzalna w 70%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacja
z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz podatek
VAT, który sukcesywnie jest zwracany.
Koszty budowy hali sportowej na Osiedlu
Młodych to ok. 9,25 mln zł.

Hala sportowa na Osiedlu Młodych będzie wypo-

3) Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
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Kolarstwo:
Banaszek Alan – Mistrz Europy Juniorów, Mistrz
Polski i członek kadry narodowej, Banaszek Norbert, Aniołkowski Stanisław – Mistrzowie Polski,
powołani do kadry narodowej
Oprócz działalności sportowej pracownicy NOSiR obsługują różnego rodzaju imprezy, grupujące mieszkańców miasta i gości.

2) Stadion Miejski

NOSiR organizuje rywalizacje dla szkół nowodworskich w ramach mistrzostw gminy i powiatu, igrzyska dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych klas I-III, turnieje dla amatorów,
zawody rodzinne w pływaniu, zajęcia tematyczne
na pływalni – pływanie przy muzyce, gimnastyka
w wodzie.
W ciągu roku szkolnego od poniedziałku do
piątku odbywają się systematyczne zajęcia na-
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5) Pływalnia kryta

1) Hala Widowiskowo – Sportowa

Warto podkreślić, że w ostatnim roku odbyło się
ponad 100 imprez o charakterze rekreacyjnym
i kulturalnym, a najważniejsze z nich to:
- Koncert Noworoczny
- MTB Mazovia Marathon
- Gala Boksu Zawodowego
- Nowodworskie Manewry Kabaretowe
- Wystawa Psów Rasowych
- Wystawa Kotów Rasowych
- Piknik Rodzinny Reckitt Benckiser
- Sportowe ferie z NOSiR
- Nowodworskie Lato w Mieście
- Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza
- Turnieje Tenisa Ziemnego
- Występ Kabaretu Neonówka
-Nowodworska Liga Piłki Nożnej Amatorów
- Polska Biega

www.nowydwormaz.pl
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ważne informacje

FAKTY NOWODWORSKIE

Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!
TeksT I. FOTO Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje
w zakresie profilaktyki uzależnień.
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie
lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany
w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem
alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej – przyjdź do Punktu Konsultacyjnego. Tam uzyskasz bezpłatną i anonimową poradę
specjalisty, finansowaną są ze środków budżetu
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie i eksperymentujące z innymi środkami
psychoaktywnymi (alkohol, alkohol i narkotyki,
dopalacze) współuzależnione (partnerzy osób
uzależnionych), członków rodzin oraz osoby
bliskie i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez:
• Konsultacje terapeuty, które pomogą wyjaśnić
problem uzależnienia i współuzależnienia, czyli
istotę choroby, jej przebiegu i zagrożeń z nią
związanych. Zadaniem terapeuty jest przyjść
z pomocą w przełamywaniu oporu przed uznaniem własnego uzależnienia.
• Grupy wsparcia, które są rodzajem spotkania
w obecności terapeuty dla osób, które przeżywają
trudności. Celem jest minimalizowanie poczucia
osamotnienia w problemach, poprawa samopoczucia, podnoszenia aspektów poczucia własnej
wartości, poprawa funkcjonowania w społeczeństwie, skorygowanie problemu.
W tym przypadku dotyczy to osób współuzależnionych. Takie spotkania umożliwiają rozmawianie o swoich problemach, uczuciach, emocjach,
które im towarzyszą, z innymi osobami dotkniętymi problemem. Dzięki temu każdy zagubiony,
cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie
mógł odnaleźć bratnie dusze – zmuszone radzić
sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.
• Konsultacje psychologiczne (dla dorosłych
i dzieci), które pomagają rozwiązać konkretne
problemy w szczególności relacji rodzinnych
oraz pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji życiowej, zrozumienie siebie, dziecka. Psycholog
stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki
danego problemu oraz pomaga zorientować się
w różnych możliwościach działania.
• Porady prawne dla osób w trudnej sytuacji ży-

ciowej i socjalnej, współwystępującej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą.
Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem jest
nabycie umiejętności rozpoznawania swoich problemów i nauka podstawowych umiejętności koniecznych do wprowadzenia zmian w zachowaniach wobec osoby uzależnionej, lepsze radzenie
sobie z trudnościami emocjonalnymi, (nieśmiałość, wycofanie, nieradzenie sobie ze złością,
agresją dzieci i rodziców), otrzymanie wsparcia
w trudnych sytuacjach rodzinnych, rozstanie
rodziców, stratę rodzica w konsekwencji uzależnienia, lepsze radzenie sobie z trudnościami rozwojowymi, trudnościami w nauce np. w wyniku
FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy red. ), lepsze
radzenie sobie z zaburzeniami emocjonalnymi
i depresją.
Oferta pomocy specjalistycznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej realizowana jest przez Urząd
Miejski od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Osoby, które skorzystały z pomocy,
dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej poradziły
sobie w sytuacjach kryzysowych.

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, poszerzona o problem przemocy
w rodzinie
co druga sobota
12:00 – 13:00
Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk – dzieci i rodzice
Poniedziałki
13:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 15:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji
społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska
Środa 16:00 – 20:00
Zapisy : tel. 22 51 22 163

Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Partyzantów 7
Nowy Dwór Mazowiecki
(budynek, w którym mieści się stołówka)
Terapeuci
Bartłomiej Pierożek
– dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki
08:30 – 13:30
Piątki		
14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Marlena Wiśniewska
– dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 		
13:00 – 16:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione,
osoby doświadczające przemocy domowej
Czwartek
12:00 – 18:00
Grupa wsparcia dla rodzin osób
uzależnionych i doznających przemocy
(DDA, Współuzależnienie, ofiary przemocy)
Piątek
17: 00 (3 do 4 godzin)

Wszystkich Świętych – zmiana organizacji ruchu!
TeksT I FOTO RED.

Od piątku, 30 października w związku ze świętem Wszystkich Świętych
zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicach w okolicy cmentarza
parafialnego w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego.
Na ulicy Partyzantów możliwy będzie ruch kołowy tylko w jednym
kierunku, od ul. Paderewskiego. Jeden kierunek ruchu będzie
obowiązywał na całym odcinku ulicy Partyzantów.
Zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Słowackiego na odcinku
od ul. Modlińskiej w kierunku cmentarza.
O ład i porządek na ulicach w okolicy cmentarza oraz na samej
nekropolii jak co roku dbać będą strażnicy miejscy.
Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie do poniedziałku,
2 listopada.
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