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Drodzy nowodworzanie,
wakacje dobiegły końca. Mam nadzieję, że wypoczęliście i pełni energii wracacie z urlopów.
Być może część z Was udała się na zasłużony
wypoczynek z modlińskiego lotniska. Dzięki
niemu od 15 lipca nasze Miasto, w tym Centrum
Informacji Turystycznej odwiedziło wiele nowych osób. Mam nadzieję, że chętnie będą tu
powracali.

Burmistrz miasta jacek kowalski

Wrzesień to początek roku szkolnego. Mimo
zmienionej formuły nowodworskiej oświaty, nie
będzie istotnych zmian dla najmłodszych. Życzę
uczniom owocnej nauki i powodzenia w poznawaniu otaczającego nas świata. Abyśmy co miesiąc mogli na łamach Faktów Nowodworskich
przeczytać o ich sukcesach i osiągnięciach.
Wrzesień to także istotny miesiąc pod kątem
historii Nowego Dworu Mazowieckiego. Ponownie przeżywać będziemy Europejskie Dni
Dziedzictwa. Tym razem 8 września. Uroczystości odbędą się tradycyjnie w Twierdzy Modlin, a wieczorem pożegnamy lato w Modlinie
Starym. Serdecznie Państwa na te wydarzenia
zapraszam. Poznajmy wspólnie tajemnice naszej codzienności, bo takie hasło towarzyszy
EDD w 2012 roku.
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Szczęśliwy – bogaty –
Nowy Dwór! – trzecie
miejsce w rankingu
„Najbogatsi 2011”

TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak

Tygodnik samorządowy Wspólnota opublikował
ranking zamożności samorządów „Najbogatsi
2011”. Trzecie miejsce wśród miast powiatowych
zajął w nim Nowy Dwór Mazowiecki i tym samym
został okrzyknięty „czarnym koniem rankingu”.
więcej na str. 7
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Stypendia dla sportowców
i artystów
TeksT Aneta Pielach Pierścieniak, foto Archiwum UM

Od kilku lat działa w mieście regulamin stypendialny. 24 kwietnia br. Rada Miejska wprowadziła w nim zmiany, zgodnie
z którymi, rozszerzony został zakres osób mogących ubiegać się o stypendium.

P

rzypomnijmy, zgodnie z regulaminem na
wsparcie finansowe ze strony miasta mogą liczyć osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie artystycznej i sportowej. Mogą je otrzymać
zarówno zawodnicy jak i trenerzy.
Regulamin przewiduje wypłatę stypendiów i nagród,
o charakterze jednorazowym lub w postaci comiesięcznej pomocy, przyznawanej na okres pól roku.
Jednorazowe stypendia
artystyczne
Jednorazowe stypendium artystyczne może być
przyznane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom,
którzy mieszkają na terenie miasta i nie ukończyli 24 roku życia. Warunkiem jego uzyskania jest
zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych
organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
Jednorazowe stypendium artystyczne można
otrzymać raz na pół roku. W zależności od rodzaju przyznanego stypendium można otrzymać od
1.000 do 10.000 zł.
Wnioski o jego przyznanie mogą złożyć sami
zainteresowani, uczniowie i studenci, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice lub

opiekunowie prawni, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
dyrektorzy szkół artystycznych, inne podmioty,
m.in. ośrodki kultury, stowarzyszenia.
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium artystycznego należy złożyć w terminie:
na pierwsze półrocze – do dnia 15 grudnia roku
poprzedzającego przyznanie stypendium, na drugie półrocze – do dnia 30 maja roku, w którym
przyznane ma być stypendium.
Stypendium artystyczne
półroczne
Stypendium artystyczne półroczne przyznaje się
za wybitne wyniki w nauce w szkole artystycznej
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz
ich absolwentom, jeśli przedłożą zaświadczenie
o tym, że z nowym rokiem akademickim staną

Mazowieckim. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
artystyczne.

TeksTI FOTO na podst. mat. prasowych Port Lotniczy
Warszawa - Modlin

16 sierpnia minął miesiąc odkąd na lotnisku w Modlinie wylądował pierwszy samolot. W tym czasie
port obsłużył 161 119 pasażerów wykonując 1 106
operacji lotniczych.

FAKTY NOWODWORSKIE
się studentami pierwszego roku studiów artystycznych i są mieszkańcami miasta. Taką pomoc
można otrzymać na okres od dnia 1 stycznia do
30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
Wnioski należy składać od 01 do 15 grudnia roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium na
okres I półrocza oraz od 20 do 30 maja, roku przyznania stypendium na okres II półrocza. Kwota
stypendium półrocznego nie może być niższa niż
połowa ani wyższa niż dwukrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
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SPORT
Sportowcy i ich trenerzy mogą liczyć na wsparcie
z budżetu miasta w postaci stypendiów, nagród,
wyróżnień i nagród specjalnych burmistrza.
Wnioski o ich wypłatę składa się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ich oceny dokonuje komisja w której skład wchodzą: zastępca
burmistrza właściwy ds. kultury i sportu, 3 radnych oraz Dyrektor NOSiR.
Stypendium przyznaje się dwukrotnie w roku
kalendarzowym. Na okres od dnia 1 stycznia do
dnia 30 czerwca każdego roku tj. I półrocze, oraz
na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia każdego roku tj. II półrocze.
Wnioski składa się do dnia 15 grudnia, roku
poprzedzającego rok przyznania stypendium na
okres I półrocza oraz do dnia 30 maja roku przyznania stypendium na okres II półrocza.
Aby otrzymać stypendium należy spełnić kilka
warunków. Trzeba: uprawiać dyscyplinę objętą
systemem współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży, reprezentować podmiot funkcjonujący na terenie miasta lub innej gminy – w przypadku gdy zawodnik jest mieszkańcem Nowego
Dworu Mazowieckiego i jest zawodnikiem takiej dyscypliny sportu, która nie jest uprawiana
w formie zorganizowanej na tym poziomie
w mieście. Nie można też mieć więcej niż 25
lat a w roku przyznania stypendium lub w roku
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Podążaj za nowymi trendami – żyj
proekologicznie i oszczędnie!

Uhonorowanie sportowców podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej

TeksT I FOTO Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM

Skorzystaj z ostatniej szansy wzięcia udziału w projekcie
„EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”

poprzednim uzyskanie wysokich wyników sportowych szczegółowo wymienionych w regulaminie dostępnym na www.bip.nowydwormaz.pl.
Wysokość stypendium może wynosić od 10 do
100 % przeciętnego wynagrodzenia, a jego przyznanie nie wyklucza możliwości przyznania nagrody lub wyróżnienia burmistrza.
Wniosek o przyznanie stypendium, może złożyć
zawodnik, klub zrzeszający zawodnika, Dyrektor
NOSiR oraz dyrektorzy szkół z terenu miasta.
NAGRODY
Nagrodę przyznaje się w dowód uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom
i wysokie wyniki sportowe, pracy trenera, instruktora klubu sportowego lub stowarzyszenia
kultury fizycznej, działaczy sportowych będących członkami klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz
rozwoju kultury fizycznej w Nowym Dworze
Mazowieckim. Nagrody, w formie pieniężnej
lub rzeczowej, mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym, za
działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury
fizycznej w mieście.
Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach - „zawodnik”, ”drużyna”, „trener”. Mogą
się o nie ubiegać także osoby pracujące na rzecz

rozwoju sportu w mieście. Nagrody przyznaje się
w wysokości od 5000 do 12 000 w zależności od
osiągnięć.

Patryk Brzeski - bokser

NAGRODA SPECJALNA
Nagroda specjalna jest formą uznania za bardzo dobre wyniki sportowe lub działalność na
rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w kategoriach nieobjętych pozostałymi formami pomocy
finansowej. Taka nagroda może być przyznana
uczniom lub nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz trenerom
i instruktorom Uczniowskich Klubów Sportowych i innych podmiotów prowadzącym działalność sportową. Jest ona przyznawana dwa razy
w roku na wniosek dyrektora szkoły, prezesa
Uczniowskiego Klubu Sportowego lub kierownika innego podmiotu prowadzącego działalność
sportową.
Wszystkie środki wypłacane artystom i sportowcom pochodzą z budżetu miasta.
W 2012 roku na stypendia artystyczne
zabezpieczono 30 000 zł. Wydatkowano 9 000
(wpłynęły tylko dwa wnioski red.).
Na stypendia i nagrody sportowe przeznaczono
w budżecie 250 000 zł. W przypadku stypendiów
i nagród sportowych komisja rozpatrzyła dotychczas (pozytywnie!) 122 wnioski z czego 7 o nagrody. Na ten cel wydatkowano ponad 230 000 zł.
Dodatkowo, na czerwcowej sesji Rady Miejskiej
za wybitne osiągnięcia
sportowe uhonorowano
18 zawodników i 3 trenerów.

M

iasto Nowy Dwór Mazowiecki przy udziale środków UE gwarantuje zakup i montaż
kolektorów słonecznych do podgrzewania wody
dla celów użytkowych w domach jednorodzinnych.

Pokrywasz 15% wartości
inwestycji
KROK 1: wypełnij ankietę wraz z deklaracją
przystąpienia do realizacji projektu
KROK 2: wypełnione dokumenty złóż w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 101) w Urzędzie
Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Zakroczymska 30

Najbliższy harmonogram działań w ramach
realizacji projektu „EKOLOGICZNY NOWY
DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY
SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”:

Informacje dodatkowe:

Obecnie:
Na przełomie lipca i sierpnia projektanci przeprowadzili planowane wcześniej wizje lokalne u naszych dotychczasowych beneficjentów,
których zadaniem było określenie optymalnego
miejsca na zlokalizowanie instalacji kolektorów słonecznych. Ze wszystkimi osobami, które
w późniejszym czasie zakwalifikują się do projektu, skontaktujemy się w celu uzgodnienia terminów i szczegółów wizyt przeprowadzanych
przez projektanta. Planowany termin zakończenia prac projektowych IX.2012.

Ankieta wraz z deklaracją jest dostępna:
• na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór

IV kwartał 2012 r.:
Przygotowanie i przeprowadzenie procedury

Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym na listę
rezerwową beneficjentów
projektu.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Projektów Infrastrukturalnych pod nr tel. 22 51 22 230.

www.nowydwormaz.pl

Mazowiecki – www.nowydwormaz.pl, po kliknięciu na baner „Kolektory dla mieszkańców”
znajdujący się po prawej stronie
• w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30 w pok. 401
Dofinansowanie skierowane jest tylko i wyłącznie do mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którzy nie prowadzą działalności
gospodarczej pod adresem, gdzie mają zostać
zainstalowane kolektory słoneczne.

www.nowydwormaz.pl

przetargowej dotyczącej montażu kolektorów
słonecznych w 146 nieruchomościach zakwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych będziemy
zobowiązani do przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Oznacza to wydłużenie procedury udzielania zamówień publicznych.
II kwartał 2013 r.:
Rzeczowa realizacja projektu (montaż kolektorów słonecznych).
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę,
że udział w projekcie „EKOLOGICZNY
NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW” jednoznacznie dyskwalifikuje z możliwości pozyskiwania przez Państwa innych źródeł
dofinansowania na kolektory słoneczne.
Podpisanie umowy wyklucza możliwość uczestnictwa w innych projektach dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ponieważ źródeł
dofinansowania na ten cel nie można łączyć.
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Szanowni
Państwo

starosta krzysztof kapusta

W

tym wydaniu Faktów informujemy mieszkańców i czytelników o dwóch sprawach,
z których pierwsza dotyczy naszego sprzeciwu
wobec projektu NFZ zakładającego drastyczne
obniżenie w 2013 roku środków finansowych na
Szanowni Państwo
Jako osoba odpowiedzialna za sytuację zdrowotną
mieszkańców powiatu nowodworskiego, pragnę oficjalnie wyrazić swój sprzeciw wobec projektu planu
finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zakłada drastyczne obniżenie w 2013 r. środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej. Skutkiem
powyższego prognozuje się zdecydowane pogorszenie sytuacji ubezpieczonych mieszkańców powiatu
w zakresie dostępności do bezpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej.
Obniżenie planu finansowego Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia skutkować będzie ograniczeniem ilości
świadczeń medycznych, zarówno w zakresie opieki
specjalistycznej, jak i lecznictwie szpitalnym, a co się
z tym wiąże pogorszeniem nastrojów społecznych.

Dla przedstawienia Państwu pełnej skali problemu,
pragnę wskazać, że projekt planu finansowego MOW
NFZ na przyszły rok zakłada kwotę 8 829 939,00 zł
przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu usługi w 2013
r. określono na kwotę 9 647 577,00 zł, w związku z
czym różnica – 817 638,00 zł stanowi deficyt, który
uniemożliwia zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb
ubezpieczonych mieszkańców powiatu oraz całego
Mazowsza na dotychczasowym poziomie.
Skutki deficytu, w pierwszej kolejności odczujemy
my pacjenci, którzy już w obecnych realiach napotykamy na utrudnienia w dostępie do usług specjalistów. Dlatego uważam, iż taka sytuacja nie może pozostać bez reakcji lokalnych władz samorządowych.
W związku z powyższym, w trosce o dobro wspólnoty mieszkańców powiatu nowodworskiego, pragnę
zapewnić Państwa, iż podejmę wszelkie niezbędne

świadczenia opieki zdrowotnej, druga natomiast
wiąże się z projektem strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, w której istotne
miejsce zajmuje perspektywa rozwoju Północnego
Mazowsza uwzględniająca funkcjonowanie lotniska
Modlin i szanse dla dalszego rozwoju powiatu nowodworskiego. Zapraszam do lektury naszej powiatowej strony Faktów Nowodworskich.
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Szczęśliwy – bogaty – Nowy Dwór!
– trzecie miejsce w rankingu „Najbogatsi 2011”
TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak

działania, celem egzekwowania optymalnych warunków dostępu lokalnej społeczności do konstytucyjnie
gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

Konsultacje projektu dokumentu „Strategia
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.”
TeksT Waldemar Majchrzak

W terminie od 11 lipca do 30 września 2012 r. trwają konsultacje z mieszkańcami projektu Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

D

otychczasowa strategia obejmująca wizję rozwoju województwa mazowieckiego do roku
2020 uchwalona została w 2006 roku. Po sześciu
latach jej obowiązywania w wyniku zmiany uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia polityki
rozwoju w Polsce oraz odmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej, zaistniała konieczność aktualizacji
tego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi
spójną i kompleksową koncepcję rozwoju Mazowsza, która jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych do 2030
roku. Strategia jest drogowskazem dla samorządów
gminnych i powiatowych, firm, instytucji, nauki,
biznesu, organizacji pozarządowych, a także wielu
innych instytucji współpracujących z samorządem
województwa mazowieckiego. Poważne wyzwania,
które dotyczą naszego regionu, w sytuacji kryzysu finansowego, gospodarczego oraz niestabilności strefy
Euro, wymagają od nas bardziej niż kiedykolwiek
wypracowania nowych, strategicznych warunków
rozwoju.
W jakim województwie chcielibyśmy mieszkać
w 2020 czy 2030 roku? Jaka jest nasza wizja? Na te
i inne pytania możemy znaleźć odpowiedzi w projekcie strategii, ale także możemy sami zgłosić własne
propozycje uwzględniające perspektywy rozwoju
swojej gminy, powiatu i całego obszaru województwa. W projekcie strategii są zawarte kierunki rozwoju obszarów związane z niedawno uruchomionym
lotniskiem w Modlinie oraz projektowaną linią kolejową z Modlina do Płocka.

Zachęcamy do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do przedstawionych projektów dokumentów.
Z projektem Strategii można zapoznać się
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego
www.mbpr.pl, a także w wersji
papierowej do wglądu w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie przy
ul. Solec 22 w Warszawie,
a także w siedzibach oddziałów terenowych MBPR:
w Ciechanowie, w Ostrołęce,
w Płocku, w Radomiu i w Siedlcach.
Uwagi oraz wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku
w r a z
z prognozą oddziaływania na
środowisko można zgłaszać drogą
elektroniczną poprzez formularz do
konsultacji na stronach mbpr.pl lub
przesyłać
na adres:
Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego
w Warszawie,
ul. Solec 22,
00-410 Warszawa.

www.nowydwormaz.pl
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o raz pierwszy w historii Nowy Dwór Mazowiecki zajął miejsce na podium w kategorii
najzamożniejszych miast powiatowych. Sukces
cieszy tym bardziej, że daleko za nami są pobliskie Grodzisk Mazowiecki (m-ce 18) Legionowo
(m-ce 23) i Pruszków (m-ce 31). Wg. obliczeń
Wspólnoty na jednego mieszkańca przypada
u nas 3.538,21 zł dochodu. W wymienionych powyżej miastach jest on na poziomie (wg. kolejności
miejsc) 2.742,31, 2666,11 i 2552,44 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat, Nowy Dwór Mazowiecki systematycznie wspinał się po szczeblach
drabiny rankingu zajmując w roku 2005 miejsce 80,
a w kolejnych odpowiednio: 46,6,4,25 i 5. W2011
roku wskoczył na trzecie miejsce.
Według Wspólnoty Nowy Dwór Mazowiecki jest do-

www.nowydwormaz.pl

skonałym miejscem do życia. Ma świetną lokalizację
(34 km. na północ od Warszawy), stale poprawiającą się infrastrukturę drogową, władze systematycznie inwestują w oświatę, nie szczędzą nakładów na
kulturę i sport, troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z otwarciem portu lotniczego
w Modlinie, rozwija się tu także turystyka biznesowa,
powstają nowe, duże hotele. W dzielnicy przemysłowej inwestują firmy o krajowym i zagranicznym
kapitale a pobliskie lotnisko sprzyja pozyskiwaniu
kolejnych branż i aktywizuje mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej.
Metodyka rankingu
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu była identyczna jak w latach
poprzednich. Do jego określenia ujęto dochody

własne gminy i otrzymywane subwencje a pominięto wpływy z dotacji celowych. Nie ujęto też
otrzymywanych środków unijnych, gdyż zdaniem Wspólnoty, maja one charakter chwilowy,
i nie oddają w pełni zamożności danego samorządu.
W skali kraju najbardziej (zresztą tak jak i w latach
poprzednich) wzrosły dochody z tytułu podatku
od nieruchomości. Rosną też wpływy z udziału
w podatku PIT i CIT.
Dochody budżetowe skorygowano na dwa sposoby: odjęto składki przekazywane przez samorządy
wzwiązkuzsubwencjarównoważącątzw.janosikowe,
a następnie dodano skutki zmniejszania stawek, ulg
i zwolnień w podatkach. Skorygowane dane podzielono przez liczbę mieszkańców.
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Pierwszy miesiąc Modlina – podsumowanie!
TeksTI FOTO na podst. mat. prasowych Port Lotniczy Warszawa - Modlin, opracowała Aneta Pielach Pierścieniak

P
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Kopciuszek po ciemnej stronie mocy
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, foto Mariusz Dudek

oczątki były trudne, ale to w pełni zrozumiałe
przy tak dużej inwestycji. Mimo to, od 16 lipca
do 16 sierpnia udało się odprawić 161 119 pasażerów
w 1 106 operacjach lotniczych. Operacja to każdy
start i każde lądowanie samolotu.

14 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się przedstawienie pt. „Kopciuszek po ciemnej stronie mocy”. Główne role
zagrali rodzice uczniów klasy IIIa. Na widowni zasiedli uczniowie z klas 1-3 oraz zerówkowicze.

A

Z Modlina korzystają na razie dwaj przewoźnicy niskokosztowi – Wizz Air i Ryanair. Wizz Air obsłużył
118 956 pasażerów w 782 operacjach lotniczych.
Z Ryanaira skorzystało 41 800 pasażerów w 322 operacjach lotniczych. Ten drugi przewoźnik zapowiada
uruchomienie po wakacjach dodatkowych połączeń.
Z lotniska w Modlinie można polecieć obecnie do 21
miast europejskich: Barcelony, Glasgow, Brukseli,
Paryża, Eindhoven, Mediolanu, Liverpoolu, Sztokholmu, Budapesztu, Oslo, Londynu, Rzymu, Forli,
Dublina, Stavanger, Bourgas, Cork, Madrytu, Doncaster, Malmo oraz Goteborga, natomiast od września również do Bristolu, Manchesteru, Dusseldorfu.
Jak informuje Port Lotniczy Warszawa – Modlin najwięcej operacji lotniczych odbywa się w każdy piątek, 42. Rekord liczby odprawionych osób i rejsów
padł w piątek 10 sierpnia. Tego dnia obsłużono 6 407
podróżnych.
W Modlinie wylądował tez pierwszy czarter.
13 sierpnia o 01:55 przekierowano tu rejs, który planowo miał lądować na Okęciu. Lądowali nim turyści
wypoczywający na Fuertawenturze.
23 sierpnia w Modlinie wylądował szczególnie
ważny samolot ze Skavsty. Przyleciał nim 200 000
pasażer.
Warto zauważyć, że w sierpniu odnotowano 20%
podróżnych więcej, niż w porównywalnym okresie
lipca. W tym samym czasie o 15 % wzrosła liczba
startów i lądowań.
Teraz największy ruch w Modlinie jest w piątki i poniedziałki. W tych dniach obsługuje się prawie po 6,5
tys. pasażerów.
W sierpniu na lotnisku uruchomione zostały też
punkty gastronomiczne „Coffee Corner”. Pierwszy,
powstał dla pasażerów „po odprawie” paszportowej. Kilka dni później drugi taki punkt uruchomiono
w ogólnodostępnej części portu, na wysokości hali
przylotów. Kafejki czynne są od pierwszego do ostatniego pasażera rejsów regularnych, do godz. 3:00
tj. prawie 20 godzin na dobę.
W sierpniu otwarty także został pierwszy sklep typu
duty-free.
Więcej szczegółów nt. rozkładu lotów i transferów
na lotnisko na www.modlinaiport.com.pl
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utorem scenariusza, a zarazem reżyserem
przedstawienia był Mariusz Dudek – tata
jednej z uczennic. Do występu w przedstawieniu namówił rodziców z klasy swojej córki,
a efekty kilkutygodniowej pracy zostały przedstawione dzieciom w ramach Dnia Dziecka.

rać marchew i ogórki”. Rozkazy Kopciuszka
wykonuje strażnik miejski (w tej roli Marcin
Czyrka), a to z kolei wzbudza ogromny aplauz
publiczności. Stery nad armią przejmuje
przewrotny osobnik Czesiu-Grzesiu pseudo.
Grzywa. Wybierają się z Kopciuszkiem stat-

Warto wymienić tych, którzy zagrali dla swoich dzieci:
Kopciuszek – Gabriela Kamińska
Narrator – Aleksander Kamiński
Makumba i psycholożka – Leszek Trzaskowski

Próby do przedstawienia trwały od lutego.
W przygotowaniach pomagała Pani Beata Filipiak – wychowawczyni klasy. Przy scenografii pracował także Pan Dariusz Żurek.
Podczas przedstawienia, na scenie, oprócz ty-

kiem w daleką podróż. Niestety w czasie burzy rozbijają się na skałach. Nieprzytomnych
odnajdują ludożercy. Przewodzi im Makumba
Granda (Leszek Trzaskowski). Wypytuje ona
Kopciuszka o powód tak dalekiej wyprawy.

Tubylcy – Robert Szymański i Arkadiusz Pochmara
Siostry – Ewa Bartosiewicz-Dudek i Magdalena Wojcieszek
Macocha – Anna Szymańska

tułowej bohaterki, Sióstr i Macochy, troszkę
inaczej niż w klasycznym Kopciuszku, pojawiły się postacie Makumby, Psycholożki,
Tubylców, Strażnika, Lokaja Jana, Grzywki
I Generała.

Kopciuszek pokornieje. Przyznaje się do błędu i wyraża skruchę. Tubylcy przyprowadzają dwulicowego Grzywkę. On zrzuca winę
na Kopciuszka, niepochlebnie wyrażając się
o jego rządach. Nagle karty zostają odkryte.

Grzywka – Joanna Kasińska
Generał – Rafał Kowalewski
Straż – strażnik miejski Marcin Czyrka
Lokaj Jan – Mariusz Dudek

W tej wersji bajki, Kopciuszek przechodzi na
ciemną stronę mocy. Staje się kapryśny i nieznośny. Władza, bogactwo i sława uderza mu
niczym sodówka do głowy. Chce wypowiedzieć morską bitwę i wywołać wojnę. Nie zga-

Makumba to nie ludożerka, ale psycholożka,
a jej banda to asystenci, którzy przebrali się
i urządzili całą maskaradę, aby ratować Kopciuszka. Kopciuszek powraca na dobrą drogę, wyrzekając się pychy, władzy wszelkiej,

To było już trzecie przedstawienie wystawione dla dzieci przez rodziców klasy IIIa.
Wcześniej dzieciaki obejrzały „Ekologiczne
wywody Jasia i Małgosi w piecu Baby Jagi
siedzących” oraz „Piotrusia Pana”.

dza się na to generał Nikodem, za co zostaje
uwięziony. Karę ponosi również Macocha i jej
córki, ponieważ zostają zesłane na wieś „zbie-

bogactwa i sławy. Grzywka zostaje skazany!

www.nowydwormaz.pl
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Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół 2, ul. Długa 10
TeksTI foto ZS2

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 miało wyjątkowy charakter. Na uroczystość przybyli radni Rady Miejskiej
– pani Ewa Sokołowska i pan Ryszard Brzeziński, a także przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego ZOR RP : płk Alfred Kabata,
kmdr Leszek Cichosz, nadk. Tadeusz Maciński, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Z

anim nastąpił moment tradycyjnych podsumowań pracy dydaktyczno-wychowawczej,
płk Alfred Kabata płk Alfred Kabata w asyście
kmdr. Leszka Cichosza i nadk.
Tadeusza Macińskiego uhonorował dyrekcję Zespołu Szkół nr
2 oraz nauczycielki: Marię
Możdżyńską i Renatę Jastrzębską medalami Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej,
przyznawanymi przez Radę
Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa. Wyróżnienie to, jak
podkreślił w swym wystąpieniu płk Kabata, jest wyrazem
uznania dla nauczycieli, którzy
kształtują świadomość historyczną i patriotyczną młodzieży, ale i dla Zespołu Szkół
nr 2, który jako jedyna szkoła
w Nowym Dworze uczestniczy
w ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Następnie głos zabrała dyrektor
Ewa Malasiewicz. Przypomniała w okolicznościowym przemówieniu najważniejsze działania
społeczności „Dwójki” w mijającym roku szkolnym, dziękując uczniom i nauczycielom za ciężką pracę, która w wielu przypadkach przyniosła
sukcesy – nie tylko na forum szkoły:
• I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
w „II Konkursie na esej o tolerancji i dialogu”;
• I miejsce w II międzyszkolnym konkursie „Rekcja czasownika” dla Liceum Ogólnokształcącego
(org. przez Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy);
• I i III miejsce w II Grand Prix Nowego Dworu
Mazowieckiego w biegach przełajowych dziewcząt szkół średnich 2011/2012;
• II i III miejsce w kategorii szkół ponadgimna-
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zjalnych w konkursie historycznym „Marszałek
Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca
w oczach współczesnego młodego pokolenia”

(organizowanym przez Okręg Mazowiecki ZOR
RP );
• III Powiatowy Konkurs Młodych Talentów –
I miejsce w kategorii recytacja, II i III miejsce
w kategorii prezentacja tekstów kabaretowych;
• konkursy recytatorskie, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe;
• występy szkolnego koła teatralnego (m.in. dla
seniorów, gimnazjalistów, z okazji dnia bibliotekarza, dla pensjonariuszy ZOL w NDM);
• imprezy dla lokalnej społeczności Nowodworzanki: Wigilia, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, festyn rodzinny, wakacyjne zajęcia dla dzieci w ramach akcji lato w mieście (finansowane
przez Urząd Miejski);

• liczne wycieczki, m.in. do Sierpca, Pułtuska,
Wilna. Poznawanie z przewodnikiem Twierdzy
Modlin (cykl wycieczek finansowanych przez
Urząd Miejski);
• wolontariat (współpraca
z ZOL w NDM );
• co roku uczniowie Liceum
Profilowanego i Technikum
otrzymują stypendia Prezesa Rady ministrów (2 osoby)
i stypendia Burmistrza w ramach gminnego programu stypendialnego (w tym roku 12
osób);
• dobre wyniki tegorocznego
egzaminu maturalnego.
Pani dyrektor w swoim wystąpieniu przypomniała również
o działaniach, które zainicjowano
w latach ubiegłych. Zespół Szkół
nr 2 zorganizował w czerwcu II edycję Konkursu na esej
o tolerancji i dialogu dla
uczniów nowodworskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy sprawują: Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation
oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
Po raz czwarty Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”,
której zwieńczeniem – jak co roku – jest posadzenie „Dębu Pamięci”, imienne dedykowanego
oficerowi katyńskiemu . W tym roku, w kwietniu,
uczczono pamięć Kazimierza Grünera. Od dwóch
lat Zespół Szkół nr 2 uczestniczy w unijnym projekcie „Edukacja kluczem do sukcesu”. Młodzież
uzupełnia lub poszerza wiedzę i umiejętności
z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, a także bierze udział w warsztatach przygo-
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towujących do aktywnego funkcjonowania na
rynku pracy. Życząc uczniom i nauczycielom
niezapomnianych wakacji, dyrektor Ewa Malasiewicz wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny
przyniesie jeszcze więcej twórczych wyzwań
i satysfakcji, nie tylko młodzieży z obecnych
klas, ale również uczniom klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę naszej szkole w technikum
lub liceum ogólnokształcącym.
Obecni na uroczystości radni Rady Miejskiej –
Ewa Sokołowska i Ryszard Brzeziński – wręczyli nauczycielom nagrody Burmistrza za
przygotowanie młodzieży do udziału w akcjach
i konkursach przedmiotowych, a także egzaminów maturalnych. Piękne wydawnictwa albumowe otrzymały panie: Maria Możdżyńska, Mirosława Trębacz i Anna Dyra. Nagrody Burmistrza
otrzymały również trzy uczennice: Marta Rudnicka, Karolina Sikorska i Anna Pękala za bardzo
dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,
wyróżniającą pracę na rzecz szkoły i środowiska
lokalnego oraz udział w konkursach tematycznych i olimpiadach.
Dyrektor Ewa Malasiewicz uhonorowała nagrodami książkowymi i dyplomami uczniów, którzy
otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (10 osób),
brali udział w konkursach i akcjach, wyróżnili
się pracą na rzecz szkoły.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, przygotowaną przez panie: Ewę Turynę Głowacką
i Izabelę Łabędę, uświetnił program kabaretowy
w wykonaniu uczniów z koła teatralnego. Motyw
przewodni występu (piosenka Oceany) znakomicie wprowadził zabranych w radosną atmosferę
upragnionych wakacji.

www.nowydwormaz.pl
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„Poznaj swój kraj” – wycieczki historyczno
poznawcze w Twierdzy Modlin
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Jak za dawnych czasów…
TeksT I FOTO Małgorzata Kulesza

Przez cały czerwiec Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin organizowało cykl wycieczek historyczno-poznawczych po
Twierdzy Modlin. Wzięło w nich udział ok. 350 uczniów z nowodworskich szkół. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu miasta.

W dniach 20 – 21 czerwca uczniowie klasy II a uczestniczyli w rajdzie. Przejechali pociągiem podmiejskim z Nowego Dworu
do Janówka, a następnie pomimo dość kapryśnej pogody przemaszerowali do Krubina podziwiając zjawiska przyrodnicze
napotkane na polu i w lesie.

C

T

TeksTI foto Grzegorz Sokołowski

elem organizacji wycieczek było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród naszych uczniów. Program
wycieczek dotyczył historii i zabytków architektury wojskowej Twierdzy Modlin oraz Fortu nr 1 w Zakroczmiu i dodatkowo Fortu nr 3
w Pomiechówku tj; obiektów wchodzących
w skład umocnień obronnych Modlina.
W żywej lekcji historii udział wzięła młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół
nr 2, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Maz.
W sumie przewodnicy z Klubu Przewodników
Terenowych PTTK „Bastion” oprowadzili
9 grup wycieczkowych, prezentując historię
i piękno naszego regionu grupie blisko 350
uczniów.

Każda z wycieczek kończyła się ogniskiem turystycznym w urokliwym miejscu przy Wieży
Tatarskiej oraz sprawdzianem z przekazanej
wiedzy nabytej w trakcie zwiedzania. Najlepsi
zostali wyróżnieni dyplomami uznania i uczestnictwa w przeprowadzonych konkursach.
Ponadto otrzymali foldery dotyczące historii
Twierdzy Modlin, 2 Mazowieckigo Pułku Saperów i wydawnictwa TPTM dotyczące promocji naszego pięknego miasta.
Wśród szkół nowodworskich najliczniejszymi reprezentantami była młodzież z Zespołu
Szkół nr 2, której dyrektorem jest Pani Ewa
Malasiewicz oraz Szkoła Podstawowa nr 7
z Panią dyrektor Urszulą Kamińską.

uż przed oczami, polną dróżką przemknął lis,
przy ścieżce leśnej można było zaobserwować mnóstwo mrowisk. Obok plebani w Janówku,
dzięki uprzejmości księdza proboszcza, dzieci mogły pobrykać na placu zabaw. Największą atrakcją był park linowy. Następnie dotarli do punktu
docelowego – gospodarstwa państwa Cybulskich.
Tam czekały pajdy świeżego chleba z masłem własnoręcznie wyrabianym przez gospodynię. Po południu spędzili czas na łące nad jeziorkiem. Grali
w piłkę nożną. Oczywiście inspiracją było Euro.
Wraz z rodzicami wykorzystali do zabawy płachtę
animacyjną Klanzy. Wszystkie dzieciaki piszczały
z zachwytu, gdy rodzice podrzucali je pod chmury. Przeciąganie liny przyniosło wiele emocji.

Wszyscy byli zwycięzcami. Miło spędzili czas
przy ognisku. Mamy przygotowały przekąski. Pieczone kiełbaski i chrupiący podpieczony chlebek
to przysmaki wieczoru.
Klasa II a noc spędziła w stodole, na sianie. Deszcz
padał prawie całą noc wygrywając kropelkową
kołysankę. Poranek był pełen niespodzianek.

Wszyscy z zaciekawieniem obserwowali jak jaskółki karmią swoje młode, gospodarz oporządza
krowy i konie, gospodyni doi krowy. Mleko z porannego udoju wypili do śniadania. Od pysznych
kanapek z masłem i dżemem truskawkowym,
aż uszy się trzęsły.
Drugiego dnia pogoda była dla nas mniej łaskawa.
Wciąż padał deszcz. Wybawieniem od nudy były
gry planszowe i mini bilard.
Pełni wrażeń, trochę zmęczeni, w strugach deszczu wrócili do Nowego Dworu.
Klasa II a składa serdeczne podziękowanie Państwu Cybulskim za życzliwość, gościnę i opiekę.

Warto być dobrym
TeksT I FOTO Anna Maj, Dorota Przygoda

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy,
ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

A

kcja „Warto być dobrym” to największa,
interdyscyplinarna kampania edukacyjna
w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy,
ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także
premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
który każda szkoła prowadziła samodzielnie na
podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą
główną – rowerem górskim
Od początku II semestru dzieci starały się realizować dobre uczynki w trzech kategoriach:
pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną
oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Każdy wychowawca
miał do przeprowadzenia lekcje w swojej klasie, dzięki którym uczniowie poznali ideę akcji
i dowiedzieli się jakie działania należy podejmować, aby dobrze wypaść w konkursie. Na koniec
roku dzieci pod okiem wychowawcy wybierały
w każdej klasie ucznia, który okazał się najlepszy.
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
w akcji wzięło udział 54 uczniów z różnych klas.
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W czwartek 27 czerwca 2012r. na sali forum odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia dzieci
w różnych konkursach , turniejach z ostatnich tygodni.
Spośród finalistów z klas III i VI dyrektor szkoły
p. Urszula Kamińska drogą losowania wyłoniła
laureatkę konkursu, uczennicę klasy III d Karolinę
Jaskólską, która dostała główną nagrodę – rower
górski, który od początku roku był wyeksponowany w holu głównym naszej szkoły.
Serdecznie gratulujemy!!!,
Koordynatorzy akcji w szkole:
Anna Maj, Dorota Przygoda
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Pierwszaki w dinoparku
TeksT I FOTO Małgorzata Kulesza Grażyna Nurczyńska

25 czerwca 2012 roku klasy I b i II a wybrały się do Parku Jurajsko – Botanicznego w Kołacinku, aby pogłębić swoją wiedzę
o prehistorii.

W

ielkie wrażenie na wszystkich zrobiły, ustawione przy ścieżce edukacyjnej, naturalnej
wielkości figury dinozaurów, o których opowiadała
pani przewodnik. Wspaniałą atrakcją okazało się
odkopywanie szkieletu dinozaura, wyglądanie przez
paszczę Tyranozaurusa rexa oraz poszukiwanie złota.
W specjalnym miejscu za pomocą sit , dzieci szukały

drobinek złota. W nagrodę otrzymały pamiątkową
monetę oraz dyplom . Uczniowie obejrzeli także pokaz przedstawiający życie na Ziemi sprzed milionów
lat, wzbogacony o szereg interaktywnych eksponatów oraz efektów specjalnych, niosący przesłanie dla
przyszłości naszej planety.
W czasie wolnym do woli mogli szaleć na placach

zabaw znajdujących się na terenie parku. Wrócili
zmęczeni, ale pełni wrażeń. Wyprawę uznali za wyjątkowo udaną.

Moje refleksje o Twierdzy przed rocznicą
Września 1939…
TeksT W. Wyruch, FOTO Archiwum UM

Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie innego miejsca zamieszkania niż garnizon Modlin, lubię to miejsce nawet
pomimo to że znam wszystkie jego wady, które zresztą w wielu sytuacjach stają się zaletami. W ostatnich latach
przyjechało tu i zamieszkało wielu ludzi z zewnątrz. Modlin Twierdza nadal pozostaje niezwykle prowincjonalna.

J

Wychowawcy
Małgorzata Kulesza
Grażyna Nurczyńska

est to prowincjonalność, która mi osobiście odpowiada. Wszystko tu zaczynało się i kończyło na
lotnisku i w klubie garnizonowym. Dziś miejscem
tym jest Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Jeśli człowiek choć raz na kilka tygodni nie zajrzy do Muzeum to znaczy że go niema ,że
wyjechał. Wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą
i to ma swój urok. Modlin dzięki władzom miejskim
zmienia się. Dzisiaj bardzo rzadko zdarza się, żeby
miasto, które powstało ponad 200 lat temu wciąż
pełniło takie same funkcje jakie nadali mu jego
twórcy. Dziś wyraźnie to widać. Centrum Modlina
nie jest skansenem lecz wciąż żyje i stanowi jego
serce. To już nie jest zamknięty garnizon wojskowy,
ale tętniąca życiem aorta Modlina, który codziennie
odwiedzają turyści, a oznakowanie tras i obiektów
ciągle ma wiele do życzenia, o czym informuję naszych radnych. Gdy trafiłem tu po raz pierwszy nie
mogłem wyjść ze zdumienia. Klub Garnizonowy

Orliki na spotkaniu z siatkarzami
TeksT I FOTO Grażyna Nurczyńska

W przedostatnim dniu roku szkolnego 2011/2012 w nagrodę za ciężką i wytrwałą pracę szkolną, Orliki wybrały się do kawiarni
na słodki poczęstunek.

A

le to nie była jedyna niespodzianka tego dnia.
Spotkali się z nami wspaniali goście – reprezentanci Polski juniorów w piłce siatkowej, którzy
w tym okresie przebywali w naszym mieście na
zgrupowaniu. Dowiedzieliśmy się troszkę o ich
upodobaniach, treningach, a także co trzeba jeść,
aby być taaakim wysokim. Były autografy, pamiątkowe zdjęcia i mnóstwo śmiechu. Wspaniały gościom życzyliśmy sportowych sukcesów.
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będący obiektem klasy zerowej tętnił pełnią życia,
dziś zamknięty podpadający w coraz większą ruinę.
Niegdyś wspaniały zadbany park, czyste powietrze
i dźwięk silników lotniczych dochodzący z pobliskiego lotniska był oznaką życia tutejszych mieszkańców. Przestałem się temu dziwić gdy zrozumiałem, że sensem istnienia tego miejąca jest lotnictwo,
które dziś ponownie odżyło w tym miejscu. Obecnie
sensem istnienia tego miejsca jest turystyka. Dla turysty jest tu wszystko, jak choćby centrum cytadeli,
Muzeum, architektura, wieże i wieżyczki w stylu
swojej epoki. Miejsca te codziennie wypełniają turyści oprowadzani przez profesjonalne przewodniczki
p. Janeczkę Bystrek i p. Elę Wiercińską, i pozostałych przewodników.
Największym skarbem naszego miasta jest Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Tu odżywają wspomnienia z pól bitewnych rejonu modlińskiego i polski. To tu bohaterska załoga Modlina pod
dowództwem grn. W. Thomm’ee, odpiera ataki 65
tys. Żołnierzy niemieckich wspieranych przez dyw.
Pancerną. To właśnie tu Bohaterską i patriotyczną
postawę wykazują mieszkańcy Nowego Dworu
i okolic wspomagając swoich obrońców. Żołnierz
walczył bohatersko, pełen Patriotyzmu, ale to było
niewystarczające wobec przewagi wroga i braku pomocy sojuszników.
W muzeum turysta co chwilę zatrzymuje się zdumiony wymową otaczających go pamiątek i re-

kwizytów często przeżartych rdzą i pokrytych
patyną czasu. Wędrując po Muzeum co chwilę stąpamy po śladach minionego czasu. Wygląda na to,
że w Muzeum przed historią uciec nie sposób. A więc
muzeum to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Daje możliwość namacalnego przeżycia historii. Dziś śladami bitew w muzeum podążaj turyści,
i tak właśnie powinno być. Najważniejszą pamiątką
wynoszoną z muzeum są przeżycia zapisane w naszych sercach. Dzisiaj Twierdza robi smutne wrażenie, i trudno uwierzyć że w dziejach Polski spełniała
tak ważne znaczenie i była sceną tak dramatycznych
i ważnych historycznie wydarzeń. Na zakończenie
zacytuję słowa z rozkazu gen. Thomm’ee do swoich żołnierzy w dniu kapitulacji: „Odcięci o d świata
broniliśmy się 28 dni dając całemu światu dowód,
że Polska uległa chwilowo po bohaterskiej walce,
a walka ta była jakie świat nie widział. Okropność
i bohaterstwo w tej walce sami widzieliście.”

Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
dla nauczycieli
TeksT I FOTO Andrzej Krajewski

29 czerwca 2012 r., podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w nowodworskim Zespole Szkół nr 2, dyrekcja i dwie
nauczycielki tej placówki na wniosek prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego odznaczone zostały Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Z
Szkolny konkurs – „Pomoce dydaktyczne z fizyki”
TeksT Krystyna Dobrzyńska, FOTO Karolina Radomska

W maju 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs z fizyki „Pomoce dydaktyczne z fizyki”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy
uczniów z fizyki poprzez samodzielne wykonanie przyrządu fizycznego do wybranego doświadczenia.

U

czniowie mieli napisać dokumentację zawierającą: instrukcję do prezentowanego
doświadczenia, opis badanego zjawiska, test (zamknięty) z 3 pytań dotyczących prezentowanego
doświadczenia.
Do czołówki zaliczono pięć prac, które zawierały
powyższe elementy. Najlepsza okazała się pra-
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ca Bartosza Chedy (IIIc). Pomoce dydaktyczne,
które wykonał to Elektroskop i Latarka magnetyczna. Drugie miejsce zajęła praca Klaudii Król
(IIIa) - przyrząd do pokazywania prądu elektrycznego w cieczach. Trzecie miejsce - przyrząd
Mateusza Oszusta (IIIb) przedstawiający zjawisko rezonansu. Pozostałe pomoce dydaktyczne

łotym medalem odznaczona została Maria
Możdżyńska, a srebrnymi: dyrektor Ewa
Malasiewicz, wicedyrektor Beata Kisiel i Renata
Jastrzębska.
Medale wręczył prezes Okręgu Mazowieckiego
ZOR RP płk Alfred Kabata w asyście kmdr.
Leszka Cichosza i nadk. Tadeusza Macińskiego.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała
te odznaczenia za „Zasługi w realizowaniu programu „Katyń ocalić od zapomnienia”, opieki nad
miejscami pamięci narodowej oraz kształtowania
świadomości historycznej

i patriotycznych postaw młodzieży”.
Gratulując odznaczonym płk A. Kabata podkreślił, że trwająca odkilku lat współpraca układa się
bardzo dobrze, a szkoła jako jedyna ze wszystkich
szkół w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczy w programie „Katyń ocalić od zapomnienia”. W ramach tego programu, przy współracy
z Okręgiem Mazowieckim ZOR RP, posadzono
cztery „Dęby Pamięci” upamiętniające oficerów
Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych
w Katyniu i Charkowie. W 2013 r. planowane
jest posadzenie kolejnego „Dębu”, poświęconego

ppłk. Romanowi Jędraszko. Dodał, że uczniowie
szkoły od czterech lat z powodzeniem biorą udział
w konkursach historycznych organizowanych
przez Okręg Mazowiecki ZOR RP. W ostatnim
konkursie, o Marszałku Józefie Piłsudskim, zakończonym 22 czerwca 2012 r., nagrody otrzymało siedmioro uczniów.
W uroczystości brali udział radni Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim: Ewa Sokołowska i Ryszard Brzeziński.

to elektroskop Angeliki Pędzik (IIIb) i przyrząd
do pokazywania Prawa Pascala Pauliny Greczner
(IIIb).
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów.
Aneta Rozmarynowska
Organizator konkursu
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Rozstrzygnięcie głosowania internetowego

UKS Reduta wypoczywał w Barce

TeksT I FOTO Miejska Biblioteka Publiczna

TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

W

Jak co roku, już od czterech lat, UKS Reduta organizuje swoim członkom wakacyjny wypoczynek.

wyniku głosowania na stronie internetowej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek (www.3rzeki.pl) wyłonione zostały
trzy prace spośród wyróżnionych w międzyszkolnym konkursie ekologicznym „Zostawcie nam
strumyka czysty bieg” – Nowy Dwór Mazowiecki w widłach rzek. Prace te zostaną umieszczone
w kalendarzu na rok 2013 wydanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim. Najwięcej głosów uzyskała praca Jagody Jandy (45 głosów). Kolejne miejsca zajęły prace Róży
Tkaczyk (5 głosów) i Pauliny Michalec (3 głosy)
Gratulujemy!

T

Zespół Szkół Specjalnych
TeksT I FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

23 maja dzieci z zespołu „Perfekt Dance”, działającego w Zespole Szkół Specjalnych wystąpiły na deskach sceny w Nowodworskim
Ośrodku Kultury.

W

ystęp obejrzały zaproszone osoby z Koła
Polskiego Związku Niewidomych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajeciowej działających
w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zaproszeni rodzice i dziadkowie.
Dzieci zaprezentowały dwa przedstawienia „Narodziny Świata” i „Powroty Małego Księcia” oraz zaśpiewały piosenkę „Wszystko w życiu się zmienia”.

Przedstawienia bardzo się podobały zaproszonym
gościom, a aktorzy zostali nagrodzeni głośnymi brawami...
Chcielibyśmy wszyscy podziękować Dyrektorowi
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie
sceny naszym aktorom, bo był to ich pierwszy występ na prawdziwej scenie.

ym razem , dzięki zaangażowaniu Prezesa UKS Zdzisława Szmytkowskiego, który
znalazł sponsorów i fundusze na ten obóz, nasze drogi zawiodły nas do Jarosławca nad Bałtykiem, do ośrodka wypoczynkowego Barka.
Tu spędziliśmy nasz obóz sportowo-rekreacyjny.
Sportowo-rekreacyjny a więc wypoczynek był
połączony z aktywnością sportową. Wyprawy na
plażę sąsiadowały z zawodami w konkurencjach
zespołowych i indywidualnych. Wszytkiemu temu
towarzyszyły wycieczki w atrakcyjne miejsca tego
regionu naszego kraju. Zwiedziliśmy kaszubski
Szymbark, gdzie największą atrakcją był dom do
góry nogami, biegaliśmy po ruchomych wydmach
koło Łeby, pływaliśmy żaglówkami po jeziorze
Wicko. W Jarosławcu odwiedziliśmy aquapark na
wolnym powietrzu. Czas mijał szybko i przyszedł
czas rozstania z naszym Bałtykiem.
Cóż, wszysko co piękne to się szybko kończy,
ale... może za rok?
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej
• Terapeuta uzależnień p. Bartłomiej Pierożek – porady i konsultacje indywidualne. Informacja i zapisy pod nr tel.: 795-621-255
• Specjalista ds. przemocy w rodzinie p. Wanda Uszok – porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych,
Informacja i zapisy pod nr tel.: 022 5122-162
• Porady prawne p. Kinga Buras. Informacja i zapisy pod nr tel.: 022 5122-162
Oferta finansowana przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (Uchwała Nr XVII/194/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012 roku

Rekolekcje wakacyjne w klimacie
nazaretańskiego domu

• Trening rozwiązywania konfliktów, zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne – psychoterapeuta p. Krzysztof Stańczyk. Informacja i zapisy pod nr tel.: 601-203-918
Spotkania odbywają się przy ul. Partyzantów 7 (w budynku stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej – wejście od strony cmentarza)

TeksT Katarzyna Dobruk, FOTO Agnieszka i Błażej Brańscy

Za nami wakacje – czas odpoczynku ale też doskonała okazja, by zastanowić się nad sobą, pogłębić relację z Bogiem i innymi
ludźmi. Służą temu proponowane przez duszpasterstwa parafialne, diecezjalne i krajowe różne wyjazdy rekolekcyjne.

I

ch adresatami są dzieci, młodzież, dorośli, festiwale, spotkania, akcje ewangelizacyjne, pielgrzymki. To tzw. „fitness duchowy”, który pomaga nam
w pogłębianiu wiary, kształtowaniu systemu wartości oraz postaw życzliwości i dobroci wobec drugiego człowieka. Jedną z form rodzinnego, duchowego
odpoczynku są coroczne wakacyjne rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej.
Tegoroczne rekolekcje odbyły się w Bańskiej Wyżnej
k. Zakopanego. Wzięło w nich udział ponad trzysta
osób z diecezji płockiej, innych diecezji, a także
z Ukrainy. Ich uczestnikami były rodziny z dziećmi,
osoby samotne, gimnazjaliści, licealiści, studenci.
Każda grupa wiekowa, zaczynając od najmłodszych miała dostosowany program i zajęcia.
Podczas rekolekcji panowała bardzo rodzinna, ciepła atmosfera. Niezwykłym darem było doświadczenie wspólnoty, jedności, wielkiej rodziny. Ten
niepowtarzalny klimat nazaretańskiego domu, akceptacji każdego człowieka podkreślały także piękne widoki górskie, które podziwialiśmy podczas
wspólnych wędrówek.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy od medytacji. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana
w różnych malowniczych miejscach, a na zakończenie dnia spotykaliśmy się na wspólnym Apelu
Jasnogórskim. Po Eucharystii była konferencja dla
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dorosłych, zaś najmłodsi z radością uczestniczyli
w zorganizowanych przez opiekunów zajęciach
przeplatanych zabawami i grami.
Nad przebiegiem rekolekcji czuwali kapłani zaangażowani w pracę Ruchu, na czele z ks. kanonikiem
dr Cezarym Siemińskim - proboszczem parafii św.
Barbary w Modlinie Twierdzy. Duszpasterze otaczali
ogromną troską wszystkich rekolektantów, zawsze
chętnie służyli posługą sakramentalną lub rozmową
duchową. Okazywali ludziom wiele serca i zrozumienia, bo przecież w nazaretańskim domu zawsze
panuje klimat bezinteresowności i akceptacji.
Obok zajęć związanych z maryjną tematyką rekolekcji, był czas na wspólne przebywanie, rozmowy, wymianę doświadczeń, dzielenie się doświadczeniem wiary i miłości do drugiego człowieka,
a także radość, humor. Nie zabrakło czasu na górskie wędrówki. Uczestnicy rekolekcji mieszkając
wspólnie w domach góralskich tworzyli wspólnoty - nazarety, w których każdy był potrzebny i mile
widziany.
Pobyt w Bańskiej Wyżnej był niezwykle cenny
dla rodzin. Konferencje, rozmowy, wspólny udział
w Eucharystii, to nieoceniona pomoc w kształtowaniu i pogłębianiu wzajemnej miłości małżeńskiej. Wymownym podkreśleniem znaczenia sakramentu małżeństwa było odnowienie przysięgi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 14.307,59 zł.

małżeńskiej dokonane przez wszystkich małżonków przebywających na rekolekcjach podczas
siódmego dnia pobytu.

Dnia 20.03.2012r. r. uchwałą NR 329/12 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową nr 0428/12/OZ/D z dnia 19.07.2012r. Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 14.307,59 zł. na realizację projektu pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki”.
Zgodnie z umową o udostępnianiu środków nr 6/2011/WF/US z dnia 12.07.2011r. zawartej
pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku bieżącym 50% kosztów
kwalifikowanych zostało pokrytych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
W 2011r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2012r. zadeklarowało piętnastu właścicieli
budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych wyrobami azbestowymi. Przedmiotowe
dofinansowanie umożliwi zdemontowanie i przetransportowanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych 1918 m2 azbestu.
Na terenie miasta pracami związanymi z usuwaniem azbestu (demontaż, transport) zajmuje się
firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., z Tuczępów.

www.nowydwormaz.pl
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Mamy Mistrzów!

Pierwsze tytuły TNT za sezon 2012

TeksT red., FOTO www.naszosie.pl

TeksT I FOTO TNT Motocross

Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym rozgrywanej w Łodzi w dniach 24-26 lipca zawodnicy
BDC NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki Alan i Norbert Banaszek wywalczyli tytuł mistrzowski.

21 i 22 lipca w Człuchowie odbyły się finałowe wyścigi Pucharu Polski Kobiet Motocross.

W

wyścigu Madison juniorów młodszych
stanęli na najwyższym stopniu podium
i tym samym zdobyli tytuł Mistrzów Polski
w ich kategorii wiekowej.
W tym samym wyścigu bardzo dobre, punktowane szóste miejsce zajęli: Stanisław Aniołkowski
i Kamil Zawistowski, także z BDC NOSiR.
Alan Banaszek otarł się o podium także
w konkurencji indywidualnej. W finale wyścigu punktowego zajął czwarte miejsce.
Kolarzy trenuje Henryk Brożyna.

N

Wszystkim zawodniczkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nasz nowodworski klub wspomagają:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Inter Motors
z Czosnowa, Dunlop Polska, Honda MCSWarszawa
i Royal Hotel z Modlina.

asza zawodniczka Sylwia Siebielec w 1 biegu zajęła II miejsce, a w 2 biegu miejsce I. Po
4 rundach i 8 wyścigach Sylwia zdobyła tytuł
2-giej V-ce Mistrzyni Pucharu Polski Kobiet Motocross zajmując III miejsce w naszym kraju.
Monika Kaniewska zajęła miejsce IV, Karolina
Mikoda 10, a Blanka Kalisz 12.

Dookoła Mazowsza przez Nowy Dwór!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

TeksT RED., FOTO Sebastian Bańbura

W dniach 25-26 lipca br. odbyły się w naszym mięście dwa etapy 55 Międzynarodowego Wyścigu Dookoła Mazowsza.
Honorowymi starterami byli burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Oba etapy wygrał Adam
Wadecki z rodzimej BDC MarcPol Team.

P

ierwszy etap wyścigu wystartował z Twierdzy
Modlin. Honorowym starterem wyścigu był tu
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. Kolarze rywalizowali na dystansie 180 km. W połowie etapu na
kolarzy czekało 6 rund po 25 kilometrów. Na drugiej
z nich z przodu pojawiło się 22 uciekinierów. Na
ostatniej rudzie od grupy oderwała się czwórka kolarzy. Adam Wadecki (BDC MarcPol Team), Mateusz

Taciak (CCC Polsat Polkowice) i Roman Bronis (Dukla Trencin-Trek). Ostatecznie zwycięzcą etapu został Adam Wadecki (BDC MarcPol Team). Został on
też wybrany najaktywniejszym zawodnikiem etapu.
Dla Adama Wadeckiego było to pierwsze zwycięstwo
w klasyfikacji UCI w tym sezonie (UCI – Międzynarodowa Unia Kolarska red.)
Drugi etap wyścigu wystartował spod hali Nowo-

dworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zawodnicy
mieli do pokonania ponad 180 km. Tu honorowym
starterem był Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski. Najlepszym sprinterem okazał
się Grzegorz Stępnikak z (CCC Polsat Polkowice).
Adam Wadecki mimo, że przyjechał na dziesiątym
miejscu, zachował pozycję lidera.

Kacper Żuk Wicemistrzem Polski
Młodzików (U-14)!!!
TeksT I Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

Znakomitą formę zaprezentował 13-to letni Kacper Żuk w konfrontacji ze starszymi kolegami podczas Mistrzostw Polski
Młodzików w tenisie, rozgrywanych w dniach 06-12.08.2012r. w Szczecinie. Kacper po ciężkich, wyczerpujących meczach
dotarł aż do finału, gdzie w 3 setach uległ turniejowej „jedynce” Piotrowi Matuszewskiemu.

„M

yślałem, że będzie łatwiej”, stwierdził po
turnieju Kacper, ale wszyscy zawodnicy
znakomicie przygotowali się do tego, najważniejszego w Polskim kalendarzu tenisowym, turnieju
i zaciekle stawiali opór naszemu zawodnikowi. Jak
poinformował nas trener Kacra, jego tata Artur, Kacper zaprezentował na Mistrzostwach Polski równą,
wysoką formę, a finale zabrakło mu nieco „chłodnej
głowy”, aby rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść.
Wspólnie z klubowym partnerem Michałem Sikorskim zdobył również srebro i tytuł V-ce Mistrza Polski w grze deblowej.
Winni również jesteśmy Państwu informację o występie naszego eksportowego tenisisty na Mistrzostwach Europy U-14, które, odbyły się w czeskim
Pilźnie pod koniec lipca. Przypomnijmy podczas Mistrzostw Europy prawo występu ma tylko 2 zawodników z każdego kraju, wskazanych przez federacje
tenisowe tych krajów. W tej doborowej stawce najzdolniejszych tenisistów w Europie znalazł się również nasz mieszkaniec. Drabinka Mistrzostw Europy
rozpisana jest na 128 zawodników (tak jak w turniejach Wielkiego Szlema). Kacper dotarł do III rundy,
więc znalazł się wśród 32 tenisistów walczących
o tytuł Mistrza Europy. W I rundzie los skojarzył
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Kacpra z Czechem Stefanem Holisem, pewnie pokonał go w stosunku 6/1, 6/4. II runda to mecz z 6
w rankingu światowym ETA Ukraińcem Denysem
Klokiem. Gdy wszyscy myśleli, że przygoda Kacpra
z Mistrzostwami Europy się skończy na tym etapie,
Kacper zagrał „mecz marzenie” i ku zdumieniu
wszystkich zmiótł Denysa z kortu w stosunku 6/2,
6/1!!!. III runda to rosły Niemiec – Tim Reuchl, 13tka w rankingu światowym. Kacper musiał uznać
wyższość kolegi zza Odry, nie sprzedał jednak tanio
skóry. Kacper stoczył z Timem, ciężki ponad 3,5
godzinny setowy mecz. Przegrał w stosunku 5/7,
6/3, 2/6. Sukcesy w wakacyjnych startach naszego
tenisisty zapierają dech w piersiach, jesteśmy dumni,
że wśród nas mieszka jeden z najzdolniejszych młodych polskich tenisistów, niektórzy znawcy dyscypliny twierdzą, że najzdolniejszy. Gratulujemy Kacprowi tych sukcesów i mamy nadzieję, że wytrwa on
w reżimie treningowym, abyśmy mogli jeszcze nie
raz informować na naszej stronie o sukcesach Kacpra
na polskich, europejskich i światowych kortach.
Kacper może uczestniczyć w turniejach tenisowych
dzięki logistycznemu wsparciu firmy „TOP Hotel”
z Nowego Dworu Maz. W sprzęt i odzież sportową
wyposaża Kacpra firma BABOLAT.

www.nowydwormaz.pl
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Siatkówka na piasku w Twierdzy
TeksT RED., FOTO Sebastian Bańbura

Rosnąca popularność siatkówki plażowej sprawia , że te zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlatego też
na organizowany w Twierdzy przez UKS „ Reduta” turniej o puchar Prezesa UKS zgłosiło się aż 18 zespołów. Rozgrywki
przeprowadzono w trzech etapach. Dwie rundy pucharowe i runda finałowa systemem „ każdy z każdym”.

W

Klasyfikacja końcowa

yniki rundy finałowej:

• Nowicki / Szlubowski – Tulin / Waś
• Miklewicz / Jezierski –
Balcerowicz / Balcerowicz		
• Nowicki / Szlubowski – Małek / Zieliński
• Tulin / Waś – Miklewicz / Jezierski
• Balcerowicz / Balcerowicz – Małek / Zieliński
• Nowicki / Szlubowski – Miklewicz / Jezierski
• Tulin / Waś – Balcerowicz / Balcerowicz
• Miklewicz / Jezierski – Małek / Zieliński
• Nowicki / Szlubowski –
Balcerowicz / Balcerowicz
		
• Tulin / Waś - Małek / Zieliński		

0:2
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
2:0
0:2
0:2

I miejsce – Miklewicz / Jezierski
II miejsce – Balcerowicz / Balcerowicz
III miejsce – Małek / Zieliński
IV miejsce – Nowicki / Szlubowsdki
V miejsce – Tulin / Waś
Bardzo miłą niespodzianką było drugie miejsce
sióstr Balcerowicz które pokazały w pojedynkach z męskimi zespołami, że wiedzą jak się gra
w siatkówkę plażową.
Na zakończenie wręczono zwycięzcom nagrody
ufundowane przez UKS „Reduta”.

EUROPEJSKIE
DNI DZIEDZICTWA 2012
Tajemnice codzienności
www.edd2012.pl
8.09.2012r.
Modlin Twierdza
godz. 09:00 - spotkanie pod tablicą I Portu Marynarki Wojennej
(ul. I Pułku Lotniczego Warszawa)

godz. 10:00 - Msza Św. Polowa w intencji poległych w obronie Ojczyzny
(Pomnik Obrońców Modlina)

godz. 12:00 - spotkanie z autorem książki “Niewolnik pod żaglami”
Panem Alfredem Paruszewskim
(siedziba Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
oraz LOT Trzech Rzek, ul. Ledóchowskiego 164)

godz. 13:00 - promocja produktu turystycznego - Baśka Murmańska
(siedziba Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
oraz LOT Trzech Rzek, ul. Ledóchowskiego 164)

Modlin Stary, ul. Kossaka
“Pożegnanie Lata 2012”
godz.
godz.
godz.
godz.

17:00
18:30
19:30
21:00

-

“Tak się bawi ZHP” - harcerskie gry i zabawy z nagrodami
Zumba Disco
koncert zespołu “Zielono-Czarni”
koncert zespołu “LABAMBA”

Impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
patronat honorowy

MINISTER
KULTURY
I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Koordynator ogólnopolski

Zarząd oddziału rejonowego
PCK w Nowym
Dworze Mazowieckim zaprasza honorowych
krwiodawców
i sympatyków PCK na spotkanie w dniu
18 września (wtorek) o godzinie 17.
Spotkanie odbędzie się w stołówce OPS-u
ulica Partyzantów 7.
Zarząd PCK

www.nowydwormaz.pl

