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Od Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego,
witam was wszystkich po wakacjach. Wakacjach, które w tym roku były dla samorządu czasem wytężonej pracy. Mimo sezonu urlopowego
wiele działo się w tym czasie w mieście, o czym
pisaliśmy w dwóch poprzednich wydaniach Faktów. W tym miesiącu informujemy o kolejnych
postępach w inwestycjach i projektach realizowanych przez miasto tj. o przebudowie ul. Gen
Berlinga oraz o kolektorach słonecznych dla
mieszkańców. O ile ta pierwsza inwestycja zbliża się ku końcowi (w listopadzie przewidujemy
jej zakończenie) to nabór wniosków do projektu
na kolektory słoneczne nadal trwa. Zachęcam do
wpisywania się na listę rezerwową beneficjentów. Zamieszczamy tez nowe wieści z lotniska
w Modlinie tak abyście Państwo byli na bieżąco
z informacjami o wydarzeniach w tej kluczowej
w ostatnich latach dla naszego miasta inwestycji. Jak sobie radzi lotnisko, ilu pasażerów udało

ul. Gen. Berlinga
w budowie…
TeksTI FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej, burmistrz Jacek Kowalski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski
uhonorowali Joannę Bednarek i Macieja Zielińskiego, którzy w lipcu br. uratowali niedoszłą samobójczynię.

Temat numeru jak też po części dział Wydarzenia to relacja z Europejskich Dni Dziedzictwa,
które także i w tym roku organizowało nasze
miasto. Trwałym świadectwem tych wydarzeń
jest szlak Baski Murmańskiej – nowy produkt
turystyczny, dzięki któremu zwiedzanie Twierdzy Modlin będzie jeszcze bardziej atrakcyjne.
O szlaku i jego Bohaterce także piszemy w temacie numeru.
Nie sposób opisać po krótce wszystkich materiałów zamieszczonych we wrześniowym
wydaniu Faktów Nowodworskich. Szczególnej Państwa uwadze polecam dział ogłoszenia
i informacje. Piszemy tam o nowych godzinach
pracy poczty, przyszłorocznych zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi (tzw. nowa
ustawa śmieciowa) i zmiana organizacji ruchu
w ul. Zdobywców Kosmosu i Focha. Zachęcam też do zapisania się do miejskiego systemu
powiadamiania SMS. Jak to zrobić – polecam
stronę 22.

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

P

rzypomnijmy. Zdarzenie miało miejsce
25 lipca br. Podczas wieczornego spaceru
Joanna i Maciej zauważyli siedzącą na torach
kobietę. Z daleka słychać było nadjeżdżający
pociąg. Młodzi ludzie nie wahali się ani przez
chwilę. Maciek wbiegł na torowisko i po
krótkiej szamotaninie (niedoszła samobójczyni
nie chciała pomocy red) ściągnął dziewczynę
na bok. Potem razem z Asią opiekowali się
uratowaną do przyjazdu policji i pogotowia.
Joanna i Maciej na co dzień są ekostrażnikami.
Biorą czynny udział w pracach przy programie
Ekostrażnik. Maciek dodatkowo na co dzień jest

We wrześniu minęły dwa miesiące odkąd lotnisko
w Modlinie rozpoczęło swoją działalność. W tym
czasie obsłużyło 300 tys. podróżnych. W sierpniu
i wrześniu na lotnisku padły kolejne rekordy ilości
obsłużonych jednego dnia pasażerów.

strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
ratownikiem w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
Podczas sesji, sylwetki młodych bohaterów
szczegółowo przedstawił komendant Straży
Miejskiej Piotr Rogiński.
Jak powiedział, Joanna zapisała się do programu Ekostrażnik w II klasie gimnazjum (obecnie
uczęszcza do I klasy LO red.). Mocno udziela się
w pracach przy realizacji programu, przygotowywała m.in. Eko-sztafetę.
Maciej, aby zostać ekostrażnikiem do Urzędu
zgłosił się osobiście. Jako jedyny uczeń Zespołu

Szkół Zawodowych wstąpił do programu. Pomagał w Akcji Korek, był DJ-em na korkowej
dyskotece.
Podczas sesji młodzi bohaterowie zostali uhonorowani za swój czyn. Nagrody rzeczowe, wieże
HiFi i kamery cyfrowe oraz pakiety miejskich
upominków ufundowali Urząd Miejski i firma
Aga-Met. Wręczyli je burmistrz Jacek Kowalski,
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz Agnieszka Golejewska – włascicielka
firmy Aga-Met.

Życzę jak zawsze miłej lektury!

Wakacyjne remonty w szkołach
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, FOTO SP5

Na ostatniej sesji radni rady miejskiej szeroko dyskutowali tematy związane z nowodworska oświatą. W porządku obrad
znalazły się m.in. punkt dotyczący przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Nie zabrakło też
informacji o wakacyjnych remontach.

J
więcej na str. 7

Miasto w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizuje zadanie
inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Gen.
Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 (Wojska Polskiego) do ul. Łęcznej.

ak czytamy w przygotowanej na sesję informacji w roku szkolnym 2012/2013 w nowodworskich szkołach będzie uczyło się łącznie
3 297 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 2 071, w gimnazjach 953 i w szkołach ponadgimnazjanlych 273. Najwięcej uczniów uczy
się w Szkole Podstawowej nr 5 (669 w tym 49
w kl. „O”). Najmniej w SP3 w Modlinie Starym
– 271. Najliczniejsza liczba uczniów uczęszcza
do PG1 (299) najmniejsza do PG4 (186).
Opieką przedszkolną będzie objętych 713 dzieci.
Łącznie we wszystkich szkołach, według arkuszy organizacji pracy szkoły zatwierdzonych na
koniec maja, jest 156 oddziałów, tj. o 2 oddziały

Kolejne rekordy Modlina!

Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

się obsłużyć, i co się zmieniło w samym terminalu w ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania
portu znajdziecie w temacie numeru.

więcej na str. 8

TeksT na podst. materiałów prasowych Aneta Pielach
Pierscieniak FOTO MPL Warszawa - Modlin
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Uhonorowani ekostrażnicy

Szlak Baśki przetarty!
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Burmistrz miasta jacek kowalski

TeksT I FOTO LOT Trzech Rzek

W sobotę, 8 września pierwsi mali podróżnicy
pokonali szlak niedźwiedzicy, Baśki Murmańskiej
w Twierdzy Modlin. Szlak, którego zwiedzanie
przypomina grę miejską jest kluczowym
elementem produktu turystycznego przygotowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek i Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki.

WIEŚCI Z RADY
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więcej na str. 9
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więcej niż w poprzednim roku szkolnym.
Z uwagi na zwiększenie do 25 godz./tyg.
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów,
terapeutów i rehabilitantów tygodniowy wymiar godzin w tym zakresie w porównaniu
z rokiem ubiegłym zwiększył się o 212 godzin. W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano 482 godziny/tyg., na rok szkolny
2012/2013 zaplanowano 694 godziny/tyg.
W nowodworskich szkołach będzie funkcjonowało 11 klas integracyjnych, w tym
5 w szkołach podstawowych, 5 w gimnazjach
i 1 oddział w szkole ponadgimnazjalnej.
Wakacyjne remonty
W okresie wakacji przeprowadzono prace remontowe i naprawcze w poszczególnych placówkach. Wyremontowano korytarz w ZS3,
w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy,
wymieniono ogrodzenie, przeprowadzono remont szatni, wymianę drzwi wejściowych do niej, wykonano monitoring w hali
sportowej i gablotę na puchary, wyremontowano pomieszczenia biurowe oraz gabinet pielęgniarki, wyremontowano taras
i zagospodarowano teren wokół hali sportowej. W SP5 wykonano remont kuchni
i stołówki oraz szatni. W PP1 wymieniono

podłogi w 2 salach oraz zamontowano szafy.
PP3 ma 2 wyremontowane łazienki a PG2 dach.
W ZS 2 wyremontowany został korytarz.
Łącznie na wakacyjne remonty z miejskiej
kasy wydano prawie 840 000 zł.
W dyskusji nad tym punktem Radna Brzozowska stwierdziła że Komisja Oświaty wizytowała wszystkie placówki. Jej członkowie są zadowoleni z efektów wakacyjnych
remontów. Komisja wnioskowała także,
aby w przyszłości przeprowadzać remonty
kompleksowo. Jako przykład podano tu ZS2
gdzie efekt ładnie wyremontowanego korytarza psują stare drzwi do klas.

WIEŚCI Z RADY
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Powakacyjna sesja o oświacie i nie tylko …

ska Polskiego red.) nadano nazwy: Bursztynowa,
Diamentowa, Koralowa, Perłowa, Rubinowa, Szmaragdowa.
- udzielenia 50% bonifikaty od pierwszej opłaty za
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych dot. ul. Mieszka I, Na Skarpie, Kołłataja.
- rozpatrzenia skargi.
Radni uznali skargę członków Wspólnoty Okunin
i Spółki dla Zagospodarowania Gruntów Rolnych
z dnia 11 czerwca 2012r. na działania Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za bezzasadną.
Sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna i w tym
celu odbyła spotkanie z radcą prawnym. Po zapoznaniu się z obszerną dokumentacją w sprawie oraz
wysłuchaniu wyjaśnień prawnika, Komisja uznała,
że zarzuty zawarte w skardze nie potwierdzają się,
ponieważ:
• Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością spółki
dla zagospodarowania wspólnot gruntowych, o czym
stanowi art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Uprawnienie burmistrza, o którym mowa w art. 23 ustawy
jest kompetencją ujętą w sposób bardzo ogólny. Przepis ten nie przyznaje prawa do ingerowania w sprawy wewnętrzne spółki. Zatem brak jest podstawy
prawnej, wynikającej wprost z ustawy, przyznającej
uprawnienie burmistrza do badania zgodności z prawem uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
• Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie skorzystało
z prawa pierwokupu wymienionej w skardze nieruchomości, ponieważ byłoby to działanie ekonomicznie nieuzasadnione.

TeksTI FOTO Aneta Pielach - Pierścieniak

18 września br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkich zebranych powitał Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Przypomniał, że 17 września przypadała rocznica wkroczenia wojsk radzieckich do Polski. Minutą ciszy uczczono bohaterów
walczących w obronie Ojczyzny.

N

astępnie wręczono nagrody p. Joannie Bednarek
i Maciejowi Zielińskiemu, którzy kilka miesięcy temu wykazali się niezwykłą odwagą i uratowali
kobietę próbującą popełnić samobójstwo (piszemy
o tym na str. 3 ).
Oświata
Pierwsze punkty porządku dziennego sesji dotyczyły
nowodworskiej oświaty.
Radni zapoznali się z informacją na temat rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2012/2013 oraz podjętych
ustaleń i działań w zakresie zapewnienia bezpiecznej
drogi do szkoły. W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Brzozowska.
Pochwaliła dyrektorów szkół i pracowników za przygotowanie placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.
Szczególnie zwróciła uwagę na estetykę i porządek.
Wspomniała także o nerwowych przygotowaniach
do nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej
nr 7 (były one uwarunkowane niepewnością co do
terminu oddania nowego skrzydła szkoły red.).
Jak powiedziała radna Brzozowska „do końca nie
było wiadomo czy uda się rozpocząć rok szkolny, ale
dzięki pomocy wszystkich pracowników placówki
udało się”. Zwróciła się też z apelem do burmistrza
o ciągły nadzór nad dalszą rozbudową szkoły.
Radny Tadeusz Sosiński pytał w tym punkcie o kwestię dowozu dzieci z Pomiechówka do szkoły w Modlnie i poprosił o bliższą informację w tej sprawie.
Burmistrz Jacek Kowalski omówił całą sytuację
i określił ją jako kryzysową. Podkreślił, że miastu
Nowy Dwór Mazowiecki groziła utrata ponad 900
tys. zł. subwencji przy jednoczesnym nie zmniejszeniu kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół
nr 3. Odbył się szereg spotkań z mieszkańcami
i władzami Pomiechówka. Ostatecznie 98% dzieci
z Pomiechówka nadal uczęszcza do naszej szkoły.
W dalszym ciągu są prowadzone rozmowy nt. przyszłości dzieci z gminy Pomiechówek. Jak zaznaczył
burmistrz (w kontekście ew. ponoszenia kosztów
przez gminę Nowy Dwór kosztów za dowóz do
szkoły red.) „czasem by nie stracic wiele trzeba ponieść trochę kosztów”. Dodał jednocześnie, że są
prowadzone rozmowy by za ten dowóz nie płacić.
Podatki
Kolejny punkt obrad dotyczył informacji nt. na temat
ściągalności podatków.
Jak w niej czytamy, w okresie od stycznia do czerwca
2012 wydano 11 928 decyzji wymiarowych to jest
więcej o 628 decyzji w porównaniu z rokiem 2011.
Po głównym wymiarze podatku jaki miał miejsce

w lutym wystawiono 808 sztuk decyzji ustalających
na podatek od nieruchomości, rolny leśny,(opodatkowanie nowych podatników, odpisy i przypisy).
Osobom, które nie dokonały zgłoszenia nabytych
nieruchomości do podatku zostały wystosowane
wezwania do złożenia informacji. W omawianym
okresie wysłane zostały 193 wezwania do złożenia
informacji podatkowych za nieruchomości nabyte
w latach 2007-2009 (głównie nabyte lokale mieszkalne). Skutkiem niniejszych wezwań było złożenie
przez większość wezwanych wymaganych prawem
deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego,
wystawienie decyzji na podatek od momentu nabycia. Główny wymiar podatku od osób fizycznych
wynosi 2 400 271 zł. Jak dotąd wystawiono też
1537 upomnień oraz 51 tytułów wykonawczych. Następnie, na nieuregulowane należności po uprzednio
otrzymanych upomnieniach będą wystawiane tytuły
wykonawcze do komornika Urzędu Skarbowego.
W toku postępowania podatkowego dot. podatku
od środków transportowych wystosowano wezwania do złożenia deklaracji do 5 płatników. Wszczęto
39 postępowań w sprawie określenia zobowiązania
w podatku od środków transportowych w związku
z nie złożeniem deklaracji.
Wystawiono też 88 upomnień dla podatników, którzy
nie uregulowali podatku w terminie. 35 osobom wystawiono tytuły wykonawcze.
Wykonanie wpływów z podatków stanowi na dzień
30 czerwca br. od 28,73 % do 54,61 %.
Przedmiotem dyskusji radnych był wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży.
Podkreślili, że z różnych form wypoczynku skorzystało bardzo dużo dzieci. Brały one udział
w zajęciach NOKu, NOSiRu, wyjeżdżały na obozy
wypoczynkowe i sportowe. Łącznie ze wszystkich
form wyjazdowych skorzystało 164 dzieci. Kwota
dofinansowania wyniosła 37133,57 zł .
W czasie obrad radni dyskutowali też na temat kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Kształtują się one zgonie z poniższa tabelą:
Szkoła

Wydatki
I pół. 2012

Liczba
uczniów

Koszt
utrzymania

SP-5

2.661.457,69

735

3.621,03

SP-7

2.254.313,94

597

3.776,07

PG-1

1.516.196,55

299

5.070,89

PG-2

1.763.793,64

286

6.167,11

ZS-2

1.263.176,19

260

4.858,37

ZS-3

1.936.247,15

492

3.935,46

ZS NDM

3.703.860,24

750

4.938,48

Radna Brzozowska powiedziała, że ta tematyka była
przedmiotem obrad komisji oświaty. Zaznaczyła,
że trudno odnosić się do tych wyliczeń bo każda

szkoła jest inna. Ważne że żadna placówka nie przekroczyła założonego planu budżetu na dany rok. Podkreśliła, że wszystkie szkoły gospodarują pieniędzmi
w sposób właściwy.
Uchwały
Na posiedzeniu podjeto szereg uchwał. m.in. w sprawie:
- utworzenia wydzielonych rachunków dochodów
dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty.
Utworzono wydzielone rachunki dochodów dla
wszystkich placówek oświatowych.
Będą na nich gromadzone dochody pochodzące
m.in. z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych, z opłat za
wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji, kiermaszy, z wpływów z wynajmu
pomieszczeń i sprzętu, z opłaty za duplikaty dokumentów (świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych), z nagród za udział w konkursach, ze spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za
utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
albo użytkowaniu jednostki. Uzyskane dochody
będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki,
bez finansowania wynagrodzeń a w szczególności
na: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup produktów
żywnościowych, zakup usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych
w jednostce, opłaty bankowe, organizację zajęć
o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym, nagrody
rzeczowe dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
cele wskazane przez darczyńcę.
Podjęcie uchwały w sprawie:
- upoważnienia Burmistrza Miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim &#8211; Urząd Miejski ul. Zakroczymska
30, Zespół Szkół nr 2 ul. Długa 10, Publiczne Przedszkole nr 4 ul. 29 listopada 109”
- nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Drogom wewnętrznym usytuowanym na Osiedlu
Młodych (nowe budynki za garażami przy ul. Woj-

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

Wszystkie podjęte na sesji uchwały dostępne są na
www.bip.nowydwormaz.pl .

www.nowydwormaz.pl
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Szanowni
Państwo

starosta krzysztof kapusta

O

d kilkunastu lat, w ostatnią niedzielę sierpnia
lub pierwszą września, odbywa się Mazowieckie Święto Plonów. W tym roku Dożynki Województwa Mazowieckiego zorganizowano 26 sierpnia
w Kozienicach. Rolników powiatu nowodworskiego reprezentowała 50 osobowa delegacja, a powiatowymi starostami dożynek byli małżonkowie Hanna
i Krzysztof Kowalscy z miejscowości Winniki,

gmina Nasielsk, którzy na wysokim poziomie prowadzą 80 hektarowe gospodarstwo specjalistyczne.
Wszystkim rolnikom naszego powiatu wyrażam
uznanie za ich trudną pracę i dobre zbiory zbóż oraz
innych płodów rolnych. Dziękuję Pani Czesławie
Albekier z KGW z Łomny za wykonanie pięknego
wieńca, który uzyskał wyróżnienie wojewody mazowieckiego. Podziękowanie za dorodny i smaczny
chleb z tegorocznych zbiorów składam Pani Sławomirze Czachorowskiej, właścicielce Piekarni
w Lubominku. Zapraszam czytelników Faktów
Nowodworskich do zapoznania się z fotorelacją
z dożynek mazowieckich.

Delegacja Powiatu Nowodworskiego
na Dożynkach Wojewódzkich w Kozienicach
TeksT I FOTO Waldemar Majchrzak

Mimo nie najlepszej pogody w dobrych nastrojach delegacja powiatu nowodworskiego uczestniczyła w dniu 26
sierpnia 2012 roku w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Kozienicach. Podczas Mazowieckiego Święta Plonów
przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów, rolników i organizacji pracujących na rzecz rolnictwa wspólnie
dokonują podsumowania osiągniętych plonów oraz wyrażają podziękowania dla pracy ludzi wsi z zachowaniem obrządku
dożynkowego i regionalnych tradycji.

W

śród 50 osobowej delegacji naszego powiatu najwięcej było przedstawicieli gminy Nasielsk na czele z burmistrzem Grzegorzem Arciszewskim i gminy Czosnów z Koła Gospodyń Wiejskich
w Łomnie. Delegacji powiatowej przewodniczył starosta nowodworski Krzysztof Kapusta.
Powiatowymi Starostami Dożynkowymi byli małżonkowie Hanna i Krzysztof Kowalscy, właściciele
80 hektarowego gospodarstwa specjalizującego się
w ekologicznej produkcji rolnej w miejscowości
Winniki w gminie Nasielsk. To co wyróżnia gospodarstwo Państwa Kowalskich, to doskonałe jakościowo produkty: olej lniany i rzepakowy tłoczony
na zimno oraz mięso wieprzowe pochodzące z niezwykle rzadkiej rasy świń – złotnicka biała. Wysoki
poziom gospodarowania wieńczy zdobycie I miejsca
w tegorocznym konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011 i nagroda za
wytwarzany olej, w kategorii najlepszy mazowiecki
produkt tradycyjny i naturalny.
W korowodzie dożynkowym, który przeszedł trasą
od Kościoła pw. Świętej Rodziny do Stadionu Sportowego w Kozienicach, bardzo duże zainteresowanie

wśród 37 reprezentacji powiatowych, wzbudzał wieniec dożynkowy delegacji nowodworskiej, wykonany przez Panią Czesławę Albekier z Koła Gospodyń
Wiejskich w Łomnie. Wieniec zdobył wyróżnienie
Wojewody Mazowieckiego w Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Dyplom wyróżnienia
wraz z gratulacjami wręczyli Pani Czesi wicewojewoda Dariusz Piątek i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 		
Na czele delegacji powiatowej, dostojnie i godnie
prezentowali się starościna i starosta dożynkowi Państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy, którzy na ozdobnej tacy nieśli dorodny chleb dożynkowy - nasielski,
wypieczony z tegorocznych zbiorów w Piekarni Pani
Sławomiry Czachorowskiej w Lubominku, gmina
Nasielsk.
Kulminacyjnym punktem obrządku dożynkowego
było dzielenie się chlebem dożynkowym, w którym
uczestniczyli przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego, duchowieństwa diecezji radomskiej, przedstawiciele samorządów powiatowych
i gminnych oraz członkowie powiatowych delegacji
dożynkowych.
Po zakończeniu części oficjalnej dożynek do stano-

wiska delegacji powiatu nowodworskiego przybył
marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, który złożył gratulacje i podziękowanie na
ręce powiatowego starosty dożynkowego Krzysztofa
Kowalskiego za pięknie wykonany wieniec i dorodny chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów oraz
za udział przedstawicieli rolników powiatu nowodworskiego w Mazowieckim Święcie Plonów.
Organizatorzy wyjazdu delegacji powiatu nowodworskiego na Dożynki Mazowieckie serdeczne podziękowania za współpracę i ducha wzajemnej życzliwości składają: Państwu Hannie i Krzysztofowi
Kowalskim – powiatowym starostom dożynkowym,
Panu Grzegorzowi Arciszewskiemu – burmistrzowi
Nasielska, Panu Alfredowi Jaworskiemu – kierownikowi Powiatowego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pani Czesławie Albekier
– wykonawczyni wieńca dożynkowego z KGW
w Łomnie, Pani Sławomirze Czachorowskiej – właścicielce Piekarni w Lubominku, za smaczny i dorodny chleb dożynkowy oraz wszystkim członkom
delegacji powiatowej za miłą i przyjazną atmosferę.
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Szlak Baśki przetarty!
TeksT I FOTO LOT Trzech Rzek

N

a terenie Twierdzy Modlin (dzielnicy Nowego Dworu Maz.) stanęło sześć figurek białych
niedźwiedzi. Młody turysta wraz z opiekunami,
wyposażony w kartę z rymowanymi wskazówkami
dotyczącymi poszczególnych lokalizacji i mapę, ma
za zadanie odnaleźć figurki, przy okazji poznając
wyjątkowość tej fortyfikacji. Po ukończeniu szlaku
w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Ledóchowskiego 164 dostaje nagrody związane z Baśką,
m. in. komiks ilustrujący jej, pełne przygód, losy.
Dzieje Baśki Murmańskiej spisał Eugeniusz Małaczewski. Z książki jego autorstwa wiemy, że Baśka
– biała niedźwiedzica przybyła do Twierdzy wraz
z polską armią z odległych, mroźnych krańców Rosji. Na Murmanie zadarła, uczestnicząc w konkurach
o względy pewnej damy, z dowódcą wojsk Ententy.
W Polsce za to jej urokowi uległ sam Marszałek Piłsudski. Baśka salutowała przed nim w trakcie defilady na placu Saskim.
Sympatyczna niedźwiedzica ma przyciągnąć do
Twierdzy Modlin dzieci i młodzież z rodzicami.
Z badań prowadzonych w ubiegłym roku przez LOT
Trzech Rzek wynika bowiem, że ta grupa odwiedzała fortyfikację najrzadziej. Teraz jest szansa, aby to
zmienić.
Pierwsze rodziny stanęły na szlaku 8 września. Tego
dnia w Nowym Dworze Mazowieckim obchodzono
Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem: Tajemnice
codzienności. Odbyła się inauguracyjna gra miejska,
która przyciągnęła śmiałków z różnych zakątków
Polski. Uczestnicy gry poznali założenia produktu
turystycznego, uroczyście odebrali nagrody… no
i mogli sfotografować się z Baśką. Organizatorzy
akcji spotkali się z pozytywnymi wrażeniami przemierzających szlak.
Produkt, który wystartował w weekend będzie ewoluował. Liczba lokalizacji figurek Baśki może się
zwiększyć, ale nie brakuje i innych pomysłów na
rozwój przedsięwzięcia.
Więcej o Baśce na www.baskamurmanska.pl
i www.facebook.com/baskamurmanska

www.nowydwormaz.pl
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Kolejne rekordy Modlina!

ul. Gen. Berlinga w budowie…
TeksTI FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Z

adanie dotyczy przebudowy kluczowego odcinka dróg gminnych, która przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa
komunikacyjnego oraz wesprze tworzenie powiązań
sieci dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich
(droga wojewódzka nr 630), jednocześnie prowadząc do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.
28 marca 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych. Opiewa ona na kwotę równą
2 593 485,92 zł. Działania te nadzorowane są przez
zewnętrznych inspektorów nadzoru robót drogowych i elektrycznych.
Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje m.in. budowę:
• nowej nawierzchni,
• miejsc postojowych,
• zjazdów indywidualnych i publicznych
• modernizację oświetlenia drogowego
• montaż urządzeń wspomagających bezpieczeństwo
ruchu.
Na całej długości drogi zaprojektowano jej przekrój
jednojezdniowy, dwukierunkowy. Długość projektowanego do przebudowy odcinka drogi to ok. 739
m. Zapewnia ona dojazd do Osiedla Młodych, stanowiącego dzielnicę mieszkaniową miasta Nowy
Dwór Mazowiecki. Przebudowa ulicy Berlinga
pozwoli na dalszy rozwój gospodarczy terenów,
stworzy alternatywny ciąg komunikacyjny dla drogi
wojewódzkiej oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu
na tej drodze. Do chwili remontu ul. Gen. Berlinga
była jezdnią jednopasmową o nawierzchni asfaltowej z nieuporządkowanymi miejscami postojowymi
po obu stronach.
Innowacją zastosowaną przy realizacji tego przedsięwzięcia jest zastosowanie znaków aktywnych
z pulsatorami oraz zasilaniem solarowym – stanowi to jeden z wielu działań niestandardowych jakie
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TeksT na podst. materiałów prasowych Aneta Pielach Pierscieniak Foto MPL Warszawa - Modlin

J

wdrażamy realizując inwestycje z dofinansowaniem
zewnętrznym. Inwestycja ta jest dopiero namiastką
działań ukierunkowanych na realizację głównej polityki horyzontalnej UE dotyczącej ochrony środowiska - mówi Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.

nych projektu. Przebudowa ul. Gen. Berlinga została
zdotowana kwotą 718 468,00 zł. Projekt ten ma charakter partnerski. W realizacji przedsięwzięcia bierze
udział Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który partycypuje w kosztach inwestycji i przeznacza na ten
cel 200.000,00 zł.

9 maja 2012 r. Miasto otrzymało dofinansowanie
na realizację tego przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na 2012 r. Program dotyczy zadań jednorocznych
i zakłada dofinansowanie na poziomie nie przekraczającym 30% wartości wydatków kwalifikowal-

Na dzień 31.08.2012 roku rzeczowy poziom zaawansowania robót kształtuje się na poziomie 42%
wykonania, Wartość finansowa robót wykonanych
od początku budowy obecnie przekracza 1.000 000
brutto.

www.nowydwormaz.pl

ak czytamy w komunikacie prasowym lotniska, w porównaniu z pierwszymi 10 dniami sierpnia, w analogicznym okresie września
nastąpił wzrost ruchu
pasażerskiego o niecałe 13 proc.
Szczegółowo
liczby
przedstawiają się następująco. Pomiędzy
15 lipca a 10 września
modlińskie
lotnisko
obsłużyło 311 574 pasażerów. Tylko w sierpniu obsłużono łącznie
171 224 podróżnych w
1 150 operacjach lotniczych. WizzAir przyjął
na pokładach swoich
samolotów w tym czasie 126 225 pasażerów
oraz wykonał 822 starty i lądowania. Drugi
z przewoźników, Ryanair przewiózł 44 636
pasażerów i wykonał
326 operacji lotniczych.
W sierpniu najwięcej pasażerów gościło na
lotnisku w piątek 17 sierpnia. Było to 6 414
podróżnych. We wrześniu, dokładnie 7-ego
było ich 6 921.

www.nowydwormaz.pl

Port Lotniczy Warszawa - Modlin szacuje,
że do końca 2012 roku obsłuży ok 900 tys.
pasażerów.

Na początku września w terminalu otwarty został pierwszy sklep wolnocłowy w tzw. części
zastrzeżonej czyli po kontroli bezpieczeństwa,
oraz barek w strefie non-schengen.

Dodatkowo, w części ogólnodostępnej terminalu jest jeden punkt gastronomiczny i automaty z napojami i przekąskami. Pasażerowie
mogą też wymienić
walutę w kantorze
i skorzystać z dwóch
bankomatów. Działają
punkty informacyjne,
wypożyczalnia samochodów, salonik prasowy oraz pokój dla osób
z dziećmi. Na terenie
całego terminala dostępne jest WiFi.
W najbliższym czasie
ruszy także linia dowozowa z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Autobusy połączą miasto
z Lotniskiem Warszawa – Modlin. Pierwszy
autobus w stronę portu
ruszy z Osiedla Młodych o godz. 06:00.
Ostatni wyruszy z lotniska o godz. 23:05.
Koszt przejazdu to 3 zł.
Bilety do nabycia u kierowcy autobusu.
Kursy będą realizowane codziennie.
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„Niewolnik pod żaglami”
- spotkanie autorskie z Alfredem Paruszewskim

„Tajemnice codzienności” – obchody
Nowodworskich Dni Dziedzictwa
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, FOTO Urząd Miejski

TeksT I FOTO Aneta Pielach - Pierscieniak

8 września br. odbyły się w mieście Europejskie Dni Dziedzictwa. Tradycyjnie w Twierdzy Modlin mieszkańcy uczestniczyli
w uroczystościach patriotycznych, następnie odbyło się spotkanie z autorem książki „Niewolnik pod żaglami” p. Alfredem
Paruszewskim i prezentacja produktu turystycznego Baśka Murmańska. Wieczorem bawili się na „Pożegnaniu Lata”
w Modlnie Starym.

W sobotę 8 września w ramach organizowanych w Twierdzy Modlin Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie
autorskie z p. Alfredem Paruszewskim, autorem książki „Niewolnik pod żaglami”. Autora oraz Marzennę Bracką – Kondracką –
przedstawicielkę wydawnictwa Uran, którego nakładem ukazała się książka powitał Dyrektor Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin p. Władysław Wyruch.

T

P

plenerową pożegnano lato.
Dużym powodzeniem cieszył się blok programowy dla dzieci, w którym wzięło udział ok.
800 maluchów. Przygotowane dla nich skakańce-dmuchańce jak zawsze były oblegane.

egoroczny temat przewodni Europejskich Dni
Dziedzictwa to „Tajemnice codzienności”.
W ich ramach na urząd miejski zorganizował na
terenie Twierdzy Modlin i Modlina Starego szereg uroczystości.

Rano odbyło się spotkanie pod tablicą upamiętniającą powstanie I Portu Marynarki Wojennej
II Rzeczypospolitej, w którym wzięli udział
przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa. O godz. 10:00 pod Pomnikiem Obrońców Modlina rozpoczęła się Msza Św. Polowa
z ceremoniałem wojskowym w intencji pole-

głych w obronie ojczyzny. Mszę koncelebrowali
nowodworscy księża ks. Cezary Siemiński i ks.
kan. Krzysztof Czyżyk oraz kapelan Ligii Morskiej i Rzecznej ks. kan. Waldemar Krzywiński.
W eucharystii udział brały władze Nowego
Dworu, powiatu, organizacje pozarządowe,
wojsko, młodzież szkolna oraz mieszkańcy
miasta.
Na koniec odbył się apel poległych i salwa
honorowa. Delegacje złożyły pod pomnikiem

wiązanki kwiatów i oddały cześć poległym za
wolność ojczyzny.
Druga część uroczystości miała miejsce w siedzibie
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek
przy ul. Ledóchowskiego 164.
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W samo południe w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie autorskie z p. Alfredem
Paruszewskim, niegdyś mieszkańcem Nowego Dworu. Poprowadził je dyrektor Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin p. Władysław Wyruch. Podczas spotkania pan Paruszewski promował swoją
książkę, o której szerzej piszemy w artykule

„Niewolnik pod żaglami - spotkanie autorskie
z Alfredem Paruszewskim”.
Potem odbyła się prezentacja nowego produktu turystycznego w Twierdzy Modlin – szlaku
Baśki Murmańskiej. Wszyscy zebrani w sali
konferencyjnej mogli poznać historię białej
niedźwiedzicy, którą przedstawił prezes LOT
Trzech rzek Sebastian Sosiński. Podziękował
tez szerokiej rzeszy osób, bez których zaangażowania i pracy sobotnie spotkanie nie
byłoby możliwe. Przedstawione zostało logo
produktu, maskotka-breloczek, oraz broszury

wydane przy okazji promocji szlaku – książka
Eugeniusza Małaczewskiego „Baśka Murmańska – Historia Białej Niedźwiedzicy” oraz
komiks – kolorowanka „Baska Murmańska”
wraz z kredkami. O samym szlaku i historii
powstania produktu przeczytacie w artykule
„Szlak Baśki przetarty”.
Wieczorem w Modlinie Starym impreza

Przybyli na imprezę mieszkańcy mieli też okazję uczestniczyć w pokazie Zumby i wspólnie
bawić się przy zespołach Lambada i Zielono
– Czarni. Te z kolei przyciągnęły wielu mieszkańców nie tylko tej dzielnicy, ale też innych
miejscowości.
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa

odbyły się przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Honorowy Patronat objął nad nimi Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji uroczystości, a w szczególności:
Lidze Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa, 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów, nowodwor-

rzed II Wojną Światową pan Alfred mieszkał
w Nowym Dworze. Wojenne losy popchnęły go
do Elbląga, gdzie mieszka do dziś. Lata dzieciństwa
spędzone w Nowym Dworze oraz swoje wojenne
dzieje spisał w książce „Niewolnik pod żaglami”,
która ukazała się nakładem wydawnictwa Uran z Elbląga w 2011 roku. Podczas spotkania autorskiego
mimo swych 88 lat z ogromna żywiołowością i w
niezwykle interesujący sposób opowiedział fragmenty książki i swoich osobistych przeżyć.
Jak czytamy w przedmowie napisanej przez Jana
Brywczyńskiego „Wspomnienia Alfreda Paruszewskiego to książka tak niezwykła jak niezwykłe były
losy jej Autora. (…) Jak pisze pierwszym i najważniejszym atutem tych wspomnień jest szczerość
i autentyzm Autora. Ponadto, wielobarwna i złożona, często niejednoznaczna w swej wymowie proza
okupacyjnego życia, w której żadna ze stron nie ma
monopolu ani na dobro ani na zło. Książka ma też
charakter źródła historycznego. Wzbogaca nasza
wiedzę nt. miast, w których w czasie wojny przebywał Alfred Paruszewski, jak o Nowym Dworze Mazowieckim – rodzinnym mieście Autora.
„Niewolnik pod żaglami” to także książka po części
marynistyczna. Wiele miejsca poświęcono w niej tematyce związanej z wodą, pracy na wodzie, drogami
wodnymi przed i w czasie wojny.

Współpraca z 2. Mazowieckim Pułkiem
Saperów
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak, FOTO Jacek Kosiorek

29 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim podpisane zostało porozumienie o współpracy między
Miastem a 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów. Jego sygnatariuszami byli Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski i Dowódca
Pułku płk Adam Przygoda.

P

orozumienie zakłada m.in. ścisłą współpracę
obu podmiotów w zakresie ochrony miejsc
pamięci narodowej na terenie miasta, popularyzowania wartości patriotycznych wśród społeczności
lokalnej, ze szczególnym naciskiem na młode pokolenie. Celem porozumienia jest także promocja
i pozyskanie akceptacji społecznej dla polityki
obronnej państwa. Miasto i Pułk będą też wspólnie
organizować uroczystości patriotyczno-religijne

skim harcerzom z ZHP, Lokalnej Organizacji
Turystycznej Trzech Rzek, Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

www.nowydwormaz.pl

„Obok tych wspomnień nie da się przejść obojetnie,
a ich lektura prowokuje do zadumy nad najnowsza
historią, do rozważań i przemyśleń. I do zadawania
pytań, na które odpowiedź zna tylko autor…” kończy
przedmowę Lech Brywczyński.
Na spotkanie licznie przybyła młodzież i mieszkańcy miasta. Jeszcze długo po jego zakończeniu pan
Alfred rozdawał przy stoliku autografy i rozmawiał
z uczestnikami.

www.nowydwormaz.pl

i obchody świąt państwowych.
W celu realizacji celów postanowienia strony
zobowiązały się do różnych działań. Miasto będzie m.in. prezentowało dorobek Pułku podczas
organizowanych na terenie miasta przedsięwzięć
kulturalno-oświatowych. Będzie też popularyzowało i upowszechniało tradycję i historię oręża
polskiego ze szczególnym uwzględnieniem 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Miasto będzie brało
udział w procesie kształtowania patriotycznych,
pro obronnych i obywatelskich postaw młodzieży,
rozwijania jej sprawności fizycznej w trakcie organizowanych corocznie w Garnizonie Kazuń Dni
Otwartych Koszar.
Ze strony Pułku, miasto może oczekiwać wsparcia
przy organizacji imprez sportowo-obronnych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych.
Porozumienie zostało podpisane w związku z Decyzją Ministra Obrony Narodowej (nr. 187/MON
red.) z dnia 9 czerwca br. w sprawie zasad współ-

pracy resortu z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi.
W latach ubiegłych miasto również podpisywało
podobne porozumienia z ówczesną 2 Mazowiecką Brygadą Saperów (1 lipca ub. r. rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych na bazie 2 Mazowieckiej
Brygady Saperów w Kazuniu Nowym został sformowany 2 Pułk Saperów, który przejął tradycje
2 Mazowieckiej Brygady Saperów. red.).
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„Pozostali ludzie i wspomnienia”
– III Koleżeński Zjazd Przeciwlotników WOW

32. rocznica Solidarności
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak, foto Urząd Miejski

29 sierpnia br. odbyły się uroczystości upamiętniające 32. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Uczestniczyli
w niej działacze związkowi, przedstawiciele władz miasta i powiatu.

W

kościele pw. Św. Michała Archanioła odbyła
się msza święta, po której uczestnicy uroczystości przemaszerowali ze sztandarem na Skwer
Solidarności. Tam złożono wiązanki kwiatów.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele
związku, władze samorządowe powiatu i mia-

sta, w tym zastępca burmistrza Jacek Gereluk
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan
Jeziorski. Hołd oddali też działacze związku
i mieszkańcy miasta.
Pamiątkowy obelisk został ustawiony u zbiegu
ulic Mazowieckiej i Zakroczymskiej w sierpniu

TeksT I FOTO Oleksiak Włodzimierz

2010 roku, na pamiątkę 30. rocznicy powstania
NSZZ Solidarność. Wówczas także, decyzją
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nadano temu miejscu nazwę „Skwer Solidarności”. Corocznie odbywają się tu uroczystości
rocznicowe.

Święto 2 mazowieckiego Pułku Saperów
TeksT I FOTO na podst. www.2mpsap.wp.mil.pl

Dzień 7 września to szczególna data dla żołnierzy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Dokładnie 68 lat temu
na Ziemi Włodawskiej do życia powołano 2 Brygadę Saperów, której tradycje kultywują dzisiaj żołnierze pułku.

W

śród licznie zaproszonych gości do kazuńskiej twierdzy przybyli poprzedni Dowódcy Brygady: generałowie brygady Ryszard
Żuchowski i Zygmunt Duleba oraz pułkownik
Andrzej Oleksa. Podniosły charakter święta
podkreślili również przedstawiciele Szefa Inżynierii Wojskowej, Szefa Wojsk Inżynieryjnych
Dowództwa Wojsk Lądowych, zaprzyjaźnionych
służb mundurowych i duchowieństwa. Gospodarz uroczystości – pułkownik Adam Przygoda, serdecznie powitał także licznie przybyłych
przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, dyrektorów szkół z Płońska i Włodawy
oraz sympatyków i przyjaciół pułku.
Uroczyste obchody Święta 2 Mazowieckiego
Pułku Saperów rozpoczęły się w amfiteatrze
kazuńskiej jednostki, gdzie odprawiona została
msza święta w intencji żołnierzy pułku. Następnie pod pomnikiem Poległych Saperów odbył się
Apel Pamięci, w trakcie którego przywołaliśmy
pamięć o żołnierzach, którzy złożyli najwyższą
ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oddaliśmy cześć i pochyliliśmy czoła przed saperami i minerami, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i oddali życie
podczas prowadzonej operacji rozminowania
kraju oraz w misjach poza granicami państwa. Po
odczytanym apelu chwilę ciszy przeszył donośny
huk salwy honorowej oddanej przez kompanię
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honorową dla uczczenia rocznicy sformowania
kazuńskiej jednostki. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem,
Dalsza część oficjalnych obchodów odbyła się
na placu apelowym. Po odegranym Hymnie Państwowym oraz przemówieniach okolicznościowych nastąpił moment historyczny dla 2 Pułku
Saperów. Na podstawie postanowienia Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów
Samoobrony nadano 2 Mazowieckiemu Pułkowi
Saperów Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na kresach Wschodnich Rzeczypospolitej
Polskiej. Dekoracji Sztandaru dokonał pułkownik Bolesław Kleczkowski – przewodniczący
Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich
Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP. Zgodnie z wojskowym
ceremoniałem po dekoracji nastąpiła prezentacja sztandaru, podczas której poczet sztandarowy dumnie przemaszerował przed żołnierskim
szykiem. Krzyż, którym udekorowano Sztandar,
chwilę później z zaszczytem i honorem odebrał
również Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów – pułkownik Adam Przygoda, dołączając do
grona Kawalerów Krzyża Czynu Zbrojnego.
Święto kazuńskich saperów stało się znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń nadanych na
podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypo-
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spolitej Polskiej. Podczas ceremonii dekoracji
Gwiazdą Afganistanu przed trybuną honorową
stanęli żołnierze odznaczeni za udział w ósmej,
dziewiątej oraz dziesiątej zmianie Polskiego
Kontyngentu Wojskowego. Uznanie za profesjonalizm podczas wykonywania saperskich zadań
wyraził również Dowódca Pułku wręczając Odznaki Pamiątkowe 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 68 rocznica powstania jednostki stała się
również momentem wyjątkowym dla kapitana
Jacka Zaniewskiego.. Tego dnia został mianowany na stopień majora oraz przyjął gratulacje z rąk
Dowódcy Pułku w związku z objęciem stanowiska zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu.
Oficjalne obchody święta pułku zakończyła wojskowa defilada, którą poprowadził dowódca uroczystości – ptępnie przejechały specjalistyczne
pojazdy wojskowe.
Podczas tegorocznego święta 2 Mazowieckiego
Pułku Saperów odbyły się również dni otwarte
koszar. Wśród licznie przybyłych dzieci i młodzieży z pobliskich szkół każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Żołnierska grochówka oraz przygotowane atrakcje zręcznościowe i zwinnościowe
sprawiły, że atmosfera była ciepła i rodzinna.
Szkoda tylko, że kolejne nasze święto dopiero
za rok…

www.nowydwormaz.pl

Przez wiele dziesięcioleci na terenie Twierdzy Modlin stacjonował 1 Darnicki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. W wyniku
zmian, jakie zaszły w siłach zbrojnych, tak jak wiele innych jednostek wojskowych pułk został rozformowany. Pozostali
jednak ludzie i wspomnienia.

O

d kilku lat z inicjatywy byłych żołnierzy przeciwlotników na terenie Modlina Twierdzy organizowane są spotkania rocznicowe poświęcone historii pułku i jego tradycjom. Inicjatywa ta przypadła do
gustu byłym przełożonym z Warszawskiego Okręgu
Wojskowego. Postanowiono zorganizować spotkanie
w szerszym kręgu zainteresowanych. Tak jak wojsku
bywa, padła decyzja, przyszedł czas na wykonanie.
Od trzech lat w wybranych garnizonach związanych
ze stacjonowaniem jednostek przeciwlotniczych na
terenie Polski odbywają się Koleżeńskie Zjazdy Przeciwlotników Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
W tym roku z inicjatywy przeciwlotników z Modlina Twierdzy w lipcu odbył się III Koleżeński Zjazd
Przeciwlotników WOW. Honory gospodarza pełnili
przeciwlotnicy mieszkający w tutejszym garnizonie.
Organizacją zajął się kolega Andrzej Kołtun wraz
z Tadeuszem Wierzbickim i Eugeniuszem Żebrowskim. Za przyjazd kolegów spoza Modlina odpowiedzialny był kol. Zbigniew Panek.
Ku ogromnemu zadowoleniu „modliniaków” na
Zjazd stawili się ich dawni dowódcy i koledzy m.in.
płk Józef Pado, płk Jerzy Wolniarski, płk Jan Żmi-

jewski, kol. Edward Karpowicz, Marian Gąsiorowski, Waldemar Kuchar, Tadeusz Wierzbicki, Stanisław Prykowski, Andrzej Kołtun, Anatol Król i inni.
Bardzo licznie przybyli przedstawiciele z Warszawskiego Okręgu Wojskowego; kol. Andrzej Szerszyński, Andrzej Siuda, Grzegorz Wilski, Bogdan Szpanderski, Janusz Zakrzewski i inni.
Po przybyciu do Modlina przeciwlotnicy oddali
hołd żołnierzom września 1939 roku przy pomniku
Obrońców Modlina. Po złożeniu wiązanki kwiatów
uczestnicy Zjazdu udali się na teren koszar gdzie
mieli możliwość przypomnienia sobie miejsc z dawnych lat służby.
Łza kręciła się w oku na widok niemiłosiernie zdewastowanych i zaniedbanych obiektów, w utrzymanie których przed laty włożyli tyle trudu i oddali
swoje młode lata. Gospodarze spotkania, chcąc poprawić przygnębiający nastrój, pokazali swoim kolegom obecny wizerunek Twierdzy. Było się, czym
pochwalić. Kolorowe budynki mieszkalne, zagospodarowane tereny zielone, boisko sportowe typu Orlik, nowa hala sportowa, wyremontowane chodniki
i ulice wywarły pozytywne wrażenie na przybyłych.
Po części poświęconej zwiedzaniu Modlina Twierdzy, uczestnicy Zjazdu przegrupowali się do Zakroczymia gdzie w Garnizonie Nowowilejka, posiadłości rotmistrza Macieja Kostrzyńskiego odbyła się
dalsza część spotkania.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, rotmistrz Kostrzyński złożył meldunek o gotowości Garnizonu do
przyjęcia uczestników Zjazdu. Następnie uczestnicy
spotkania uczcili minutą ciszy tych kolegów, którzy

w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę. W dalszej
części spotkania były przeciwlotnik a obecnie radny
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
kol. Włodzimierz Oleksiak, w imieniu władz samorządowych przekazał zebranym podziękowania za
duży wkład w rozwój miasta oraz wręczył: kol. Józefowi Pado, Andrzejowi Koltunowi, Eugeniuszowi
Żebrowskiemu, Zbigniewowi Panek dyplomy uznania, a pozostałym uczestnikom upominki związane
z miastem Nowy Dwór Mazowiecki.
W części wspomnieniowej na tle pamiątek po sali
tradycji 1 Darnickiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, uczestnicy wracali myślami do lat służby
w Modlinie, poligonów w Jarosławcu oraz tradycyjnych salutów artyleryjskich oddawanych przez długie lata z okazji świąt państwowych i uroczystości
patriotycznych. Było co wspominać, ponieważ ślady
działalności żołnierzy pułku na rzecz ziemi nowodworskiej pozostały do dnia dzisiejszego.
Uroczystość zakończyła się wspólnym apelem
o kultywowanie historii przeciwlotników Warszawskiego Okręgu Wojskowego i pozostania wiernym
chlubnym tradycjom żołnierza polskiego.

Piraci wpłynęli na dziedziniec NOK
– Nowodworska Róza Wiatrów 2012
TeksT I FOTO NOK

W sobotę 25 sierpnia 2012 r. po raz drugi na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyła się Nowodworska Róża
Wiatrów, podczas której zarówno najmłodsi jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

P

iraci, którzy rozpędzili chmury i deszcz „wpłynęli” na dziedziniec trójkołowcami przystrojonymi palmami oraz z kufrem pełnym ciekawych
gier i zabaw, dzięki którym rodziny wraz ze swoimi pociechami mogli mile spędzić ostatni weekend sierpnia.
O godzinie 18:00 rozpoczęła się koncertowa część
imprezy. Na scenę jako pierwszy wkroczył zespół

www.nowydwormaz.pl

Mordewind grający głównie autorski repertuar
z domieszką folku. Po koncercie można było zakupić płytę wraz z autografem artystów. Jako drugi
wystąpił jeden z najpopularniejszych zespołów
szantowych EKT Gdynia, który przywiało do
nas aż z Mikołajek, gdzie dzień wcześniej bawił
tamtejszych turystów. Zespół zagrał znane żeglarskie kawałki, które można było pośpiewać razem

z artystami. Dla sympatyków szant i dobrej muzyki był to bardzo udany wieczór. Zespoły zaprezentowały bardzo ciekawy i zróżnicowany repertuar.
Cieszymy się, że Nowodworska Róża Wiatrów
„przywiewa” co roku coraz więcej publiczności.
A więc za rok o tej samej porze?!!!
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Małe zamieszanie…

JAZZ

TeksTI foto NOK

TeksT I FOTO NOK

20 czerwca w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera przedstawienia pt. „Małe Zamieszanie” wg tekstu
Grzegorza Reszki, w wykonaniu działającego od dwóch sezonów w NOK, teatr HURRAGRAM.

W środę 12.09.2012 r. rozpoczęliśmy nowy sezon Nowodworskich Spotkań Jazzowych.

P

rzedstawienie, przy współpracy członków zespołu, przygotowała i wyreżyserowała prowadząca teatr Katarzyna Pawela.
„Małe Zamieszanie” to klasyczna farsa opowiadająca o pracownikach biura matrymonialnego,
którzy w obliczu mającej nastąpić ministerialnej
kontroli wpadają w panikę, a to, jak zazwyczaj,
prowadzi do wielu nietypowych zachowań zaplanowanych i niezaplanowanych wydarzeń, które
lawinowo następując po sobie, wywołują nieprzewidziane skutki. Na planie pojawia się także
bomba, a jak się pojawia to musi wybuchnąć…
i wybucha, ale w najmniej odpowiedniej chwili.
Przedstawienie bardzo zgrabnie wyreżyserowane, dynamiczne i całkiem nieźle zagrane.
Licznie zebranej na widowni publiczności przedstawienie również się podobało, czemu dali wyraz gromkimi brawami.
Gratulujemy zespołowi teatru HURRAGRAM
udanego debiutu, a wszystkich ciekawych skąd
wzięło się Małe Zamieszanie zapraszamy na
przedstawienie, po wakacyjnej przerwie.
W spektaklu udział wzięli:
Asia – Agnieszka Magier
Janusz – Sławek Witkowski
Lesio – Adam Balcerzak
Iwonka – Gosia Walczak
Karol – Piotrek Czajkowski
Basia – Ela Radomska
Agatka – Marzena Wandachowicz
Ewa – Agnieszka Paja
Klient – Patryk Puszkarski
Klientka – Angelika Olszewska
Sprzątaczka – Basia Górska-Berek
Pani Mariola – Edyta Maciejewska

N

a scenie swój kunszt muzyczny zaprezentował
znakomity kwartet . Mieliśmy okazję podziwiać wirtuozerię Roberta Majewskiego , Wojciecha
Majewskiego, Sławomira Kurkiewicza oraz Michała Miśkiewicza. Muzycy zaprezentowali głównie

utwory skomponowane przez Wojciecha Majewskiego, mogliśmy również usłyszeć niezwykłą aranżację
utworu Repetition (muz. K. Komeda). Cały koncert
emanował lekkością brzmienia przenosząc publiczność w krainę jazzu. Tak spektakularna mieszan-

ka lekkości, delikatności a zarazem siły sprawiła,
że deszczowy wieczór stał się nieco przyjemniejszy.
Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy
już 10.10.2012 na kolejną jazzową środę.

Pływacy w Sypniewie
TeksT Red., FOTO NOSiR

Sekcja pływacka przy NOSiR w okresie wakacyjnym wyjechała na obóz sportowo - rekreacyjny do Sypniewa. Na tygodniowe
zgrupowanie, które odbyło się w dniach 23 – 31 lipca br. wyjechało 15-tu zawodników sekcji pływackiej NOSiR z z rocznika
1996 -2002.

C
Turyści – Edyta Maciejewska, Gosia Walczak,

Basia Górska-Berek, Patryk Puszkarski

Spotkanie z lokalnym pisarzem

elem wyjazdu było m.in. doskonalenie techniki
pływania oraz integracja całego zespołu.
Półtoragodzinne treningi młodych pływaków odbywały się 2 razy dziennie (rano i po południu).
Codziennie przed śniadaniem odbywały się rozruchy
poranne /gimnastyka i bieganie/, następnie każdy
sprzątał swój pokój, który podlegał ocenie komisji
czystości. Każdy dzień pływaków urozmaicany był
wycieczkami oraz grami i zabawami integracyjnymi.

W czasie pobytu w Sypniewie nowodworzanie odbyli wycieczkę rowerowa na wiatrak wodny, wycieczkę autokarową do Bornego Sulinowa. Odbył się tez
spływ kajakowy rzeką Piławą.
Dodatkowe atrakcje jakie towarzyszyły dzieciakom to rozgrywki piłki siatkowej, gry i zabawy
na otwartym basenie rekreacyjnym, rozgrywki
paintballowi, konkurs strzelecki oraz ognisko połączone z wieczorem skeczu.

Pod koniec pobytu obozowiczów odbył się
chrzest młodego pływaka, oraz zostały rozdane
wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za:
konkurs strzelecki, konkurs czystości, poprawę
czasówki w konkretnym stylu na 50 m.
31 lipca wszyscy bezpiecznie wrócili do Nowego
Dworu Mazowieckiego a od września zaczęły się
treningi na nowodworskiej pływalni.

TeksT I FOTO MBP

W dniu 26.06.2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie
z lokalnym pisarzem, poetą i twórcą ludowym Panem Edwardem Rakiem.

P

an Edward Rak jest autorem kilku tomików
wierszy m.in. „Liryki z mielerzyska” , „Życie na skale” i książki pt. „Ludzkie losy” przedstawiającej dzieje mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego i okolic w okresie okupacji niemieckiej. Podczas spotkania poeta opowiadał

14

o swoim życiu i twórczości niezwykle przejmująco, dostarczając słuchaczom wielu wzruszających wspomnień.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość
posłuchania wierszy recytowanych zarówno
przez autora, jak i przez zaproszonych gości.

Poza pisaniem pasją pana Edwarda jest rzeźbienie z drewna. Uczestnicy spotkania mieli możliwość podziwiania jego dzieł.
Po spotkaniu można było zakupić publikacje autora z autografem.
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WFOŚ sfinansował Nowodworskie
Centrum Edukacji Ekologicznej
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki dnia 27 lipca 2012 r. podpisało umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 17 718,08 zł. W ramach zadania pod nazwą „Nowodworskie
Centrum Edukacji Ekologicznej – baza edukacyjna Ekostrażników”. Wyremontowano bazę edukacyjną Ekostrażników,
zlokalizowaną w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowackiego 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pokryje 100 % kosztów związanych z prowadzonym działaniem.

B

aza edukacyjna jest miejscem, gdzie Ekostrażnicy – uczniowie nowodworskich placówek oświatowych, uczestniczących w programie EKO
STRAŻNIK, będą mogli samodzielnie podejmować inicjatywy z zakresu edukacji
ekologicznej. Realizowany
przez Straż Miejską Program
edukacyjny EKO STRAŻNIK od wielu lat cieszy się
zaufaniem szkół. Coraz bogatszy jest zakres działań
realizowanych przez Ekostrażników.
Dotychczasowe projekty zrealizowane dzięki pozyskanym
środkom z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odkryły
nowy potencjał wśród dzieci
i młodzieży nowodworskich
szkół oraz potwierdziły

potrzebę poruszania problematyki ekologii
i zagadnień związanych ze środowiskiem

naturalnym. Podejmowane dotychczas działania wpłynęły na wzrost zainteresowania
Programem
edukacyjnym
EKO STRAŻNIK i już
z początkiem 2012 r. do
Programu przyłączyło się
Publiczne Gimnazjum nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Grupa uczniów tej placówki
z entuzjazmem zadeklarowała chęć udziału w działaniach
prowadzonych w ramach
Programu, co przyczyniło się
do tego, że w naszym mieście
jest już 159 Ekostrażników.
Chęć przyłączenia się do
programu wyrazili również
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Szkół nr
3. Z początkiem roku przeprowadzony zostanie w tych
szkołach nabór.

Nowodworskie CIT coraz bardziej nowoczesne
TeksT I FOTO LOT Trzech Rzek

Od 13 września na gości przybywających do Centrum Informacji Turystycznej przy Ledóchowskiego 164
w Nowym Dworze Mazowieckim czeka infokiosk.

D

o dyspozycji turystów jest także podłączony
do Internetu komputer. Oba sprzęty zostały
nieodpłatnie użyczone na pięć lat w ramach pro-

jektu „Wdrażanie sieci urządzeń prezentacyjnych”
realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Póki co, infokiosk daje dostęp do serwisu

stworzonego przez POT, ale projekt jest rozwojowy. Starania o zinformatyzowanie CIT podjęto już
w zeszłym roku.
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„Tacy sami”- IX Powiatowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych z udziałem Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego
TeksT I FOTO Warsztat Terapii Zajęciowej

„Tacy sami”- to hasło tegorocznego IX Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w dniu 08.09.2012 r.
w miejscowości Małocice w gminie Czosnów.

J

ak co roku impreza integracyjna skupiała
w sobie wiele urozmaiconych atrakcji, oraz
obecność wielu osób. Mogliśmy się spotkać z naszymi koleżankami i kolegami z Warsztatu Terapii Zajęciowej z miejscowości Pieścirogi, Domu
Pomocy Społecznej z Nasielska. Nawiązaliśmy
liczne kontakty z Zespołem Szkół Specjalnych,
z „Kołem Osób Niewidomych”, z osobami reprezentującymi: Związek Emerytów i Rencistów,
„Koło Diabetyków”; „Amazonki” oraz „Kołem
Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych”.
Wysłuchaliśmy wystąpień Władz Samorządowych, Organizacyjnych IX Powiatowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych . Ponadto uczestniczyliśmy we Mszy świętej w miejscowej kaplicy.
Następną częścią programu był przegląd występów artystycznych wśród pozostałych uczestników udział wzięliśmy także My w prezentacji

tańca „Polonez”. Uczestnicy przy wsparciu pracowników naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w strojach szlacheckich, w takcie muzyki
z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy przywołali
element ceremoniału dworskiego będący niczym
paradą szlachty przed monarchą.
Jak co roku mieliśmy ogromną szansę przedstawić
taniec również w tej społeczności. Cieszymy się,
że spotkaliśmy się z dużym aplauzem, pozytywnym i podniosłym odbiorem. W sposób szczególny
jesteśmy dumni, iż przyczyniliśmy się do promocji Projektu: Czytajmy wspólnie „Pana Tadeusza”.
To świetna lekcja naszej klasyki narodowej.
Obchody integracyjne wiązały się także z promowaniem prac i wyrobów artystycznych naszych
Uczestników z WTZ Nowy Dwór Mazowiecki.
Dzień ten był również urozmaicony wystąpieniem
Zespołu muzycznego Golden z Białegostoku,

który „porwał” nas do tańca. Mogliśmy spróbować sił w zmaganiach sportowych jak strzelanie
z łuku, oraz w atrakcjach dla dzieci – zjeżdżalnie.
Zaprawieni w boju nasze siły mięśniowe zasiliła
wojskowa grochówka oraz kiełbaski z grilla.
To był niezapomniany dzień pełen radości i wspomnień upamiętnionych na zdjęciach.

Medale dla Marszałka i Wojewody
TeksT Red, FOTO Jagoda Miszewska, Kamil Malinowski

W lipcu pamiątkowe medale z okazji 90. lecia Związku Oficerów Rezerwy otrzymali Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Medale wręczył im płk rez. Alfred Kabata – prezes Okręgu
Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy współudziale wiceprezesa Marcina Łady.

9

lipca uhonorowany został Marszałek Adam Struzik. Alfred Kabata podziękował mu za dotychczasową współpracę, wspieranie inicjatyw Okręgu
Mazowieckiego ZOR RP i uhonorowanie w 2011 r.
jego działalności oraz Koła w Starych Babicach medalami „Pro Masovia”. Marszałek z kolei podkreślił, że organizacja na Mazowszu obchodów rocznic
upamiętniających walki o niepodległość Polski, a
także współdziałanie z organizacjami społecznymi
oraz stowarzyszeniami kombatantów działającymi
na terenie województwa to podstawowe zadania
powołanego przez Zarząd Województwa Mazo-

wieckiego Pełnomocnika do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
Podczas drugiej uroczystości Wojewoda Kozłowski
zapewnił o woli współpracy z Okręgiem Mazowieckim ZOR RP. Obu uhonorowanym Alfred Kabata przekazał swoją książkę „Pamięć o Katyniu w
Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu
i Charkowie”.

Powakacyjny ruch w PCK
TeksT PCK, FOTO Urząd Miejski

Po wakacyjnej przerwie szkolne koła PCK ruszyły z działalnością. 18 września odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Rejonowego
PCK ze szkolnymi opiekunami z terenu powiatu nowodworskiego.

N

a spotkaniu został przyjęty harmonogram
działań na rok szkolny 2012/2013.
Już we wrześniu w ramach programu „Wyprawka
dla Żaka” Zarząd Rejonowy PCK w Nowym Dworze Maz. przy wsparciu Urzędu Miejskiego przygotował dla 14 szkół przybory szkolne.
W październiku uczniowie szkół podstawowych
wezmą udział w IV Turnieju Warcabowym o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego PCK. Również
dla uczniów szkół podstawowych został ogłoszony
konkurs plastyczny z okazji Dni HDK pod hasłem
„Z pomaganiem mi do twarzy”.
Dla szkół gimnazjalnych i średnich został ogło-
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szony konkurs fotograficzny pod tytułem „Czas na
zdrowie”. Laureaci konkursów otrzymają nagrody
podczas gali wręczania odznak i odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 17 listopada br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
7 grudnia odbędzie się etap rejonowy Olimpiady
Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia poprzedzony eliminacjami w szkołach gimnazjalnych i szkołach
średnich. W najbliższych tygodniach odbędą się
kwesty uliczne organizowane przez PCK. Środki
uzyskane z akcji zostaną przeznaczone na paczki
żywnościowe dla potrzebujących.

Prosimy o życzliwe wsparcie naszej akcji pomocy!.
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Lato z NOK
TeksT I FOTO NOK

Tegoroczne LATO z NOK rozpoczęliśmy 2 lipca 2012 w upalny, prawdziwie wakacyjny poranek o godzinie 10.00. Nowodworskie
dzieci przywitał Teatr Wielkie Koło spektaklem pt „Sznurkowe skrzaty”, rozśpiewaną opowieścią o rodzinie Supełków, głównym
bohaterze Węzełku i kocie Frędzelku. Interaktywna zabawa w sznurkowej krainie bawiła każdego od roku do 100 lat. W drugiej
części spotkania aktorzy zaprosili do udziału w warsztatach teatralnych prezentując różne rodzaje lalek: pacynki, kukły, jawajki,
nożynki (lalki zakładane na stopy) lalki typu mapety i lalki estradowe. Cała publiczność od babć po małe wnuki zgłębiała tajniki
animacji lalkowej wykazując się dużymi umiejętnościami , otrzymując pochwały od prowadzących.

W

torek 3 lipca to pierwszy wyjazd na kręgle i jak zawsze pełen autobus mniej lub
bardziej zaawansowanych graczy, którzy po dwu
godzinnym wysiłku pałaszowali z wielkim apetytem frytki w Mc Donald’s.

a młodzi baloniarze z fascynacją obserwowali tor
lotu swoich balonów. Po tych emocjach wykonawcy i obserwatorzy udali się na film „Muppety”, disneyowskią opowieść o przygodach
Kermita, Piggy, Waltera oraz całego grona ich
przyjaciół.
Drugi tydzień rozpoczęliśmy wyjazdem na
filmowy hit tegorocznych wakacji „Epokę lodowcową 4” i jak można się domyśleć było
dużo śmiechu z przygód grupy przyjaciół
i najzabawniejszego z nich leniwca Sida. Wtorek poświęciliśmy jednej z najstarszych gier
na świecie szachom, warsztaty pn. „Grajmy
w szachy” przyciągnęły jak zawsze grono młodszych i starszych zwolenników tej gry.

kończeniu i sprawdzeniu solidności wykonania.
Trzeci dzień przyniósł najwięcej emocji bo każdy
z wypiekami na twarzy czekał na wypuszczenie
swojego balonu, a była to operacja dość skomplikowana. Na cztero – metrową wędkę trzeba było
zawiesić balon i nasunąć go na komin (1,5m) w
którym podpalony denaturat ogrzewał powietrze
do balonu. Tak napełniony ulatywał w powietrze,

szą wiedzą o naszym kraju. Po tak przyswojonej
historii, relaks w kinie na komiksowym filmie pt.
„Niesamowity Spider-Men”.
Czwartek to dzień warsztatów ceramicznych
cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem.

Młodsi wykonali dzwonki, a starsi grzechotki.
Między warsztatami wszyscy mogli obejrzeć film
pt „Alvin i wiewiórki 3” muzyczną opowieść
o niesfornych „panach i paniach” wiewiórkach.
Ostatni dzień tygodnia zakończyliśmy wyjazdem do Muzeum w Łowiczu gdzie pośród muzealnych skarbów zgłębiliśmy wiedzę o kulturze
łowickiej, a każdy wycieczkowicz z kolorowego
papieru wycinał barwnego kogutka.
Kolejnym etapem podróży była wizyta w Dino-

Od środy do piątku w naszym ośrodku odbywały
się warsztaty budowy balonów na ogrzane powietrze. Prowadzącym był Jacek Owczarczak instruktor modelarstwa i absolwent wydziału lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Pierwszy dzień był
dość męczący dla młodych modelarzy ponieważ
należało dokładnie skleić 10 brytów (części balonów) o długości 2,5 metra i tak ukształtowała się
czasza balonu. Drugi dzień poświęcony był wy-

W środę 11 lipca wybraliśmy się do Zamku Królewskiego. Jedna grupa poznawała zamkowe tajemnice, a druga zwiedzała królewskie komnaty
poznając dzień z życia Króla Zygmunta Augusta
Poniatowskiego. Była to bardzo interesująca
i poznawcza wędrówka, która zaowocuje więk-

i jak zawsze pełen autobus wielbicieli tego sportu
i dwie godziny celnych rzutów, a po takim wysiłku posiłek. Następny dzień spędziliśmy na warsztatach ceramicznych, obie grupy, młodsza i starsza, z równym zapałem wykonywały wazoniki
zdobione ciekawymi technikami. Po wypaleniu
mogą świadczyć różne funkcje użytkowe.
W środę 18 lipca oczekiwany wyjazd do Łodzi.

parku w Kołacinku. Fascynująca podróż w świat
prehistorycznych zwierząt poprzez oglądanie
małych i dużych modeli dinozaurów, zabawę
w paleontologa i robienie zabawnych dinozaurów
z podłużnych balonów. Zakończone zakupami
w dinoparkowym sklepiku i szaleństwem na placu
zabaw. Tak upłynął drugi tydzień akcji.
Kolejny tydzień zaczęliśmy wyjazdem na kręgle

O godzinie 10.15 rozpoczęliśmy zwiedzanie Muzeum Kinematografii , które jest bardzo ciekawym
miejscem dla dzieci i dorosłych. Oglądaliśmy postacie z dziecięcych filmów animowanych między
innymi ulubieńca wszystkich najmłodszych Kolargola, wyjaśniono nam zasady animacji rysunkowej, pokazano scenografie filmowe i kostiumy
z filmu „Ogniem i mieczem” oraz „Bitwy Warszawskiej”, a na koniec obejrzeliśmy czeski film
dla dzieci pt „Wakacje dla psa” z 1980 roku. Nasze
dzieci nie były zbytnio zainteresowane tym filmem i marudziły, a że to stary, a że nieznany, ale
w miarę rozwoju akcji zainteresowanie rosło i na
twarzach dzieci ujawniały się autentyczne emocje
związane z przeżyciami głównego bohatera, okraszane salwami śmiechu, bo była to naprawdę bardzo zabawna opowieść. Po seansie wszyscy byli
zachwyceni filmem i to się nazywa „magia kina”.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie
łódzkiego ZOO, które znajduje się w olbrzymim
parku. Mogliśmy z bliska obejrzeć mieszkańców
tego zoo, szczególnie pięknie prezentowały się tygrysy i lwy. Łódź pożegnała nas deszczem.
W czwartek drugi wyjazd na film „Epoka lodowcowa 4” i pełny autobus miłośników przygód leniwca Sida, mamuta Mann’ego i Diego tygrysa
szablozębatego oraz bardzo rezolutnej babci. Polecamy obejrzeć całą rodziną.
Piątek – koniec tygodnia wieńczymy wyjazdem

na Mazury. Pierwszy przystanek to rejs po jeziorach, wypływamy z Rucianego – Nidy. Piękne
widoki oglądaliśmy w słońcu i deszczu informowani o urokach okolicy przez samego kapitana. Po drodze obejrzeliśmy zagrodę kurpiowską
w Kadzidle, wspaniale zachowane zabudowania
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i przedmioty użytkowe „opowiedziały” historię życia Kurpiów na przestrzeni dziesiątków lat. Z Kadzidła pojechaliśmy do Kadzidłowa gdzie mieści
się Park Dzikich Zwierząt. Ogromna przestrzeń,
na której w dużych wolierach żyją zagrożone
gatunki jak; ryś ,wilk, żbik, puchacz. Największą
frajdą było własnoręczne karmienie niesfornych
kóz i saren, a po takim zajęciu ubranie każdego z
nas nadawało się do prania ale radości było co niemiara. Zmęczeni dłuższą wędrówką i trochę ubło-

ceni wróciliśmy do autokaru . Tak zakończyliśmy
kolejny tydzień „Lata z NOK-iem”.
Czwarty poniedziałek akcji rozpoczęliśmy wyjazdem do Borzych gdzie znajduje się wioska

indiańska. Poznaliśmy historię, obyczaje i stroje
indiańskie, a po dawce wiedzy rozpoczęły się
gry i zabawy. Tor przeszkód uczył sprawności
i umiejętności tropienia zwierząt, było strzelanie
z dmuchawki i łuku, łowienie ryb oraz nauka tańców indiańskich. Spotkanie z kulturą Indian zakończyliśmy ogniskiem i udaliśmy się do fermy
strusi. Olbrzymie nieloty jak mówi się o strusiach
przywitały nasz z dużym zainteresowaniem, chętnie jadły podawaną trawę i kapustę, a Pani opiekun opowiadała o ich zwyczajach. Mieliśmy też
możliwość pogłaskania gęsi, królików i różnych
gatunków małych kurek. Pobyt zakończyliśmy
w sklepiku kupując różnorodne strusie pióra.
We wtorek gościliśmy w NOK klauna LOLO
i jego pieska małą pudelkę Psotkę w zabawnym
programie cyrkowym. Młodzi widzowie naśla-

dując cyrkowe sztuczki sami próbowali jeździć
na monocyklu, żonglować piłkami i wykonywać
różne akrobacje. Godzinny program szybko minął,
a zadowolona publiczność nie chciała rozstać się
z sympatycznymi wykonawcami.
Ostania środa akcji to wyjazd o godzin 6.30 do
Radomia i wizyta w Muzeum Ziemi Radomskiej.
Zaczęliśmy zajęciami pt „Od ziarenka do bochenka” podczas których starodawną metodą robili-

śmy mąkę, poznaliśmy sposoby wypieku chleba,
a na koniec sami własnoręcznie zrobiliśmy bułki.
Po zajęciach każdy otrzymał własne wypieczone
i jeszcze cieple bułeczki. Większość od razu zjadła
swoje wypieki ale część wytrzymała i przy ognisku
do kiełbasek pałaszowała pyszne bułeczki. Wzmocnieni takim posiłkiem udaliśmy się na zwiedzanie
skansenu zaliczając wcześniejszą przejażdżkę wozem po polnych drogach. Obejrzeliśmy wiatraki,
chaty chłopskie, drewniany kościół i przepiękny
drewniany dworek, który zachwycił wszystkich
swym stylowym wyposażeniem. W drugiej części
wycieczki udaliśmy się na kręgle i tu nasi uczestnicy ścigali się o miano najlepszego gracza. Wróciliśmy nieco zmęczeni około godziny 19.
Czwartkowe warsztaty ceramiczne przebiegały pod
hasłem „Moje ulubione zwierzątko” . Podczas zajęć
ulepiono cały zwierzyniec: psy, koty, węże, słonie,
myszy i inne bardziej lub mniej znane zwierzęta.
Wszystkie ceramiczne dzieła zostaną po wysuszeniu i wypaleniu oddane wykonawcom. Między
zajęciami dla wszystkich został wyświetlony film
fabularny. W ostatni dzień tegorocznej akcji zawitaliśmy do Janówka na forty. Tam nasi podopieczni
poprzez gry i zabawy wprawiali się w strzelaniu
i alpinizmie. Wszyscy dzielnie pomimo ogromnego
upału zjeżdżali „tyrolką” zabezpieczeni specjalną
uprzężą, a dla najlepszego alpinisty nagroda. Dla
zgłodniałych kiełbaski samodzielnie upieczone nad
ogniskiem, a potem gry i zabawy rekreacyjne przerywane zimnym „prysznicem” bo temperatura tego
dnia w cieniu wynosiła około 30 stopni.
„LATO Z NOK” zaczęliśmy w upale i skończyliśmy w upale , pogoda nie zawiodła. Nie zawiodła
także frekwencja podczas proponowanych przez
nas imprez, w imprezach wyjazdowych wzięło
udział 433 dzieci, a na warsztaty, filmy i spektakle w NOK przyszło 336 uczestników.
Jeżeli uważacie, że Lato z NOK to piękna sprawa,
uśmiech, przyjaźń i zabawa, to zapraszamy Was
do spędzania wakacji z NOK-iem w przyszłym
roku. Do zobaczenia.
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Sprawozdanie z przebiegu Akcji „Lato
w mieście” – Sportowe wakacje z NOSiR-em 2012
TeksTI foto NOSiR

Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Sportowa 66 w terminie 06.08. – 24.08.2012 r.

A

kcją objęliśmy dzieci i młodzież w wieku
7 – 18 lat, które w godzinach 900 - 1400
od poniedziałku do piątku mogły korzystać bez
wnoszenia opłat z urządzeń i sprzętu sportowego Ośrodka. Wszystkie zajęcia odbywały się pod
opieką wykwalifikowanej kadry trenersko – instruktorskiej.
Udostępniliśmy:
– korty tenisowe,
– boisko piłkarskie ze sztuczną trawą,
– bieżnię,
– halę sportową (koszykówka, siatkówka, halowa
piłka nożna),
– stoły do tenisa stołowego,
– bilardy,
– piłkarzyki,
– salę z grami świetlicowymi.
Tym razem największym zainteresowaniem cieszyła się gra w piłkę nożną na boisku (chłopcy)
i piłkę siatkową na hali (dziewczęta). Mniej wysportowani uczestnicy chętniej wybierali bilard,
piłkarzyki czy tenis stołowy.
W sumie w naszych imprezach wzięło udział 626
osób, w tym 193 dziewczęta co daje przeciętną
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niewiele ponad 40 osób dziennie. Jest to najsłabszy wynik w ostatnich trzech latach. Wydaje się,
że przyjęta przez nas zasada prawie bezkosztowej organizacji wypoczynku letniego tym razem
przegrała z piękną pogodą i możliwością przebywania na świeżym powietrzu (plaża, miejsce
wykorzystywane do kąpieli) i nie pomogła nawet
tradycja obdarowywania uczestników napojami
oraz pączkiem lub drożdżówką, które jak zwykle
z dużą zniżką nabyliśmy w firmie Pana Ireneusza
Jankowskiego „ Kołacz ” , za co w imieniu dzieci
i młodzieży dziękujemy.
Zawodnicy reprezentujący NOSiR również podczas wakacji ciężko pracowali nad formą przed
rozgrywkami ligowymi. Większość drużyn korzystało z naszych obiektów na tzw. obozach dochodzeniowych:
– piłka siatkowa; seniorki i seniorzy,
– piłka nożna; zespół U-19 i U-15 przeprowadzano 2 treningi dziennie w przerwie zawodnicy mieli obiad w Cafe Olimp, w intensywnych
treningach również brali udział U-16, U-13 oraz
seniorzy.
Na obozach wyjazdowych przebywały 3 sekcje:

– piłki siatkowej, 3 drużyny dziewcząt, które
wyjechały do Rucianego Nida w terminie 12.0822.08.2012 r.;
– sekcja pływacka- 15 osób, obóz dobył się
w Sypniewie od 23.07-31.07.2012r.,
– koszykówka, 12 zawodników wyjechało do
Rybna w terminie 20.08 -30.08.2012 r.
Dodatkowo dwie drużyny młodych piłkarzy
wzięły udział w ogólnopolskich turniejach; drużyna U-12 uczestniczyła w turnieju Dobiegniew
Cup oraz drużyna U-11 wystąpiła w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Sadida Szczytno Cup Lato 2012.

www.nowydwormaz.pl
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Lato z biblioteką 2012
– podsumowanie akcji
TeksT I FOTO MBP

W okresie wakacji placówki biblioteczne były otwarte dla czytelników od poniedziałku do piątku. Dla dzieci,
które spędzały wakacje w mieście przygotowano szereg propozycji zagospodarowania czasu wolnego.
Zajęcia odbywały się w godzinach otwarcia bibliotek, zgodnie z zainteresowaniami czytelników.

A

kcja „Lato z biblioteką 2012” prowadzona
była w Oddziale dla Dzieci przy ul. Paderewskiego i dwóch filiach: na Osiedlu Młodych
i w Modlinie Starym. Dzieci mogły korzystać
także z dostępnych gier edukacyjnych i programów multimedialnych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. Nie zabrakło konkursów literackich, zabaw edukacyjnych i ruchowych, zajęć
plastycznych i komputerowych oraz głośnego
czytania książek, a przede wszystkim - świetnej
zabawy.
Biblioteki odwiedziło w tym okresie 1684 dzieci

www.nowydwormaz.pl

do lat 15, którym udostępniono 5001 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych, w tym:
• 3795 książek wypożyczono na zewnątrz;
• 795 książek udostępniono prezencyjnie;
• 411 czasopism.
W ramach wakacyjnej pracy z czytelnikiem dziecięcym zorganizowano 53 zajęcia, w których
udział wzięło 260 dzieci, w tym:
• 35 – czytanie bajek dla najmłodszych;
• 98 – w zajęciach świetlicowych;
• 52 – w zajęciach plastycznych;
• 38 – w konkursach plastycznych;

• 29 – w zgaduj-zgadulach literackich;
• 5 – w zajęciach komputerowych;
• 3 – w dyskusji literackiej.
Ponadto z gier komputerowych (edukacyjnych,
logicznych i strategicznych) oraz bezpłatnego Internetu skorzystało 1737 dzieci.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
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System SMS – Zapisz się!

Zmiana organizacji ruchu – ul. Focha i Zdobywców Kosmosu!
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu w ul. Focha
i ul. Zdobywców Kosmosu. Z powodu zamknięcia ul. Bohaterów Modlina znacznie zwiększyło się natężenie
ruchu na tych ulicach.

TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak

Jeśli chcesz być dobrze poinformowany – nie zwlekaj! Zaloguj się!
WYŚLIJ SMS*
NA NUMER 661 000 112 O TREŚCI:
informacyjny

Od 2010 roku działa w mieście
system powiadamiania SMS. Jest on
wykorzystywany do informowania o
wydarzeniach, imprezach jak również
do celów bezpieczeństwa. Za jego
pośrednictwem są przesyłane też
ważne dla mieszkańców komunikaty.
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kod rejestracyjny

kod
wyrejestrowujący

e-komunikaty dla obywateli

Tak.wnd01

Nie.wnd01

Sport

Tak.wnd01sp

Nie.wnd01sp

Zdrowie i edukacja

Tak.wnd01ze

Nie.wnd01ze

Kierowcy

Tak.wnd01ki

Nie.wnd01ki

Imprezy i wydarzenia

Tak.wnd01iw

Nie.wnd01iw

Modlin Twierdza

Tak.wnd01mt

Nie.wnd01mt

Modlin Stary

Tak.wnd01ms

Nie.wnd01ms

Obszar między torami a Narwią

Tak.wnd01tn

Nie.wnd01tn

Obszar między torami a Wisłą

Tak.wnd01tw

Nie.wnd01tw

D

o Samorządowego Informatora SMS (tak
brzmi pełna nazwa przyp. red.) można się
do niego zalogować poprzez stronę internetową operatora www.sims.pl lub wysyłając SMS
o treści Tak.wnd01 na numer 661 000 112. Ten
numer przypisany jest do grupy e-komunikatow.
Działają też inne grupy, dla poszczególnych części miasta – Twierdzy Modlin, Modlina Starego,
rejonu od torów do Narwi i w drugą stronę do
Wisły. Tylko od mieszkańca zależy czy dostanie
komunikat dla interesującej go części miasta.
Systemem SMS ma tez inne grupy tematyczne.
Są to:sport, zdrowie i edukacja, kierowcy, imprezy i wydarzenia. Do każdej trzeba się osobno
zalogować. Rejestracja to koszt (wg. taryfy operatora przyp. red.) jednego sms-a.
Co ważne – system jest całkowicie bezpieczny.
Spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz szereg wymogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Można też się z niego bez problemu wyrejestrować, bądź wyrejestrować z danej grupy tematycznej. To zależy tylko od użytkownika.
Na bieżąco będziemy informować o nowych
możliwościach systemu.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu polega na wyznaczeniu ruchu jednokierunkowego na
przedmiotowych ulicach. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu przywrócenia ruchu w
ul. Bohaterów Modlina. Jednocześnie przypominamy, że w związku z budową kanalizacji sanitarnej na
ul. Bohaterów Modlina i koniecznością zamknięcia dla ruchu tej ulicy został wyznaczony objazd ulicami
Chemików, Inżynierską oraz Paderewskiego.
Zakończenie prac planowane jest w październiku.

ZMIANA SIEDZIBY
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje,
iż w dniach 27 - 28 października br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynne w związku ze zmianą siedziby
z ul. Paderewskiego 1b na ul. Paderewskiego 6 – budynek Zakładu RemontowoBudowlanego – III piętro pok. 301-305 i pok. 311-316 oraz parter pok. 9.
Wnioski oraz wszelką korespondencję w tych dniach będzie można składać w punkcie
podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1b.
Od dnia 01.10.2012 r. obowiązują tymczasowe numery telefonów:
881-036-801 i 885-492-804

Poczta Polska S. A. informuje, że w dniach 10 września - 31 grudnia 2012 r.
w ramach pilotażowego wydłużenia godzin obsługi klientów w wybranych
placówkach, Urząd Pocztowy Nowy Dwór Mazowiecki 1 przy ul. Modlińskiej 2
w dni robocze czynny będzie w godz. 8 - 20.
W pozostałe dni tygodnia godziny otwarcia nie ulegną zmianie.
W przypadku stwierdzenia zapotrzebowania Klientów na usługi pocztowe
w wydłużonym czasie pracy, określony wyżej wymiar godzin pracy pozostanie
niezmieniony.

Kolektory słoneczne dla mieszkańców informacja nt.
realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE
TeksT Michał Sobala Wydział Funduszy Infrastrukturalnych UM

Informacja
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje, że od 01 września 2012 r. ulega zmianie miejsce dyżurów radnego
Andrzeja Świdra.
Spotkania radnego z mieszkańcami będą odbywały się w siedzibie Zespołu Szkół
w Modlinie Twierdzy ( świetlica ) przy ul. Gen. Bema 312. w godz. 1800 – 1930
w każdą środę miesiąca.

Elektryk / Elektromonter
Miejsce pracy:
Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
Pracodawca:
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. zajmująca się sprzedażą i dystrybucją
energii elektrycznej.
Istota stanowiska:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za serwis urządzeń niskiego i średniego napięcia,
dokonywanie przeglądów sieci niskiego napięcia, kontroli i odczytów układów pomiarowych
oraz wyłączenia i załączenia odbiorców.
Kluczowe obowiązki:
• Serwis urządzeń niskiego napięcia będących własnością Spółki;
• Kontrole i odczyty układów pomiarowych;
• Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.
Wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie średnie techniczne, preferowany kierunek: elektrotechnika, elektroenergetyka;
• uprawnienia SEP z zakresu eksploatacji minimum 1kV, mile widziane 15kV i uprawnienia
na dozór;
• dużym atutem będzie doświadczanie i wiedza z zakresu elektroenergetyki, układów
pomiarowych, przyłączy;
• min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Oferujemy:
• Stabilną, ale ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• Możliwość rozwoju zawodowego.
CV ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres energetyka@nowydwormaz.pl do dnia
30.09.2012r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Spółka zastrzega sobie prawo skontaktowanie się z wybranymi osobami telefonicznie.
Dokument powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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Poczta dłużej
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Dotychczasowe nasze starania miały na celu dotarcie do 146 potencjalnych beneficjentów
projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, udało nam się podpisać umowy
praktycznie ze wszystkimi chętnymi, którzy spełniali odpowiednie wymogi techniczne umożliwiające realizację inwestycji. W tym celu, w otwartym naborze została wybrana firma projektowa, której pracownicy od sierpnia 2012 r. prowadzą weryfikację techniczną obiektów, na
których będą montowane instalacje solarne. Nie wszyscy takie wymogi spełnili i w związku
z tym nabór chętnych został wydłużony. Obecność na liście rezerwowej nie każdemu zapewni
udział w projekcie jednak takie osoby będą miały w przyszłości pierwszeństwo w realizacji
podobnych przedsięwzięć.
Zależy nam, aby ta inwestycja przebiegła pomyślnie. Zgodnie z harmonogramem do końca
września zakończy się weryfikacja techniczna w budynkach beneficjentów, którzy zakwalifikowali się do realizacji przedsięwzięcia z grupy rezerwowej. W tym samym czasie firma projektowa, zatwierdzi z właścicielami nieruchomości pierwsze 100 przygotowanych projektów
wykonawczych.
Pracujemy również nad usprawnieniem komunikacji z uczestnikami projektu. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie uruchomiony serwis informacyjny sms. Wszelkie nowości związane z projektem będą przekazywane bezpośrednio na telefony komórkowe zainteresowanych osób. Dodatkowo zostanie utworzona wewnętrzna strona
intranetowa. Znajdą się na niej wszystkie informacje dotyczące kolektorów słonecznych. Udostępnimy również możliwość korespondencji z osobami odpowiedzialnymi
w Urzędzie za projekt kolektorów słonecznych. W drodze przetargu została wybrana firma, która stworzy taką stronę. W ciągu najbliższych 30 dni zostanie ona uruchomiona i udostępniona
uczestnikom projektu.
W ostatnim kwartale tego roku planowane jest nawiązanie współpracy z podmiotem specjalizującym się w doradztwie techniczno-finansowym. Jego zadaniem będzie weryfikacja projektów
wykonywanych aktualnie przez firmę Euro-Projekt. Takie działanie pozwoli nam uniknąć w przyszłości problemów z projektami i ich ostatecznym wykonaniem. Chcemy podjąć wszelkie działania, które będą miały na celu finalizację projektu zgodnie z naszymi założeniami i oczekiwaniami
osób biorących udział w tym projekcie.
Zapraszamy również do lektury przyszłych wydań „Faktów Nowodworskich”. Zawsze znajdą Państwo nowości i ciekawostki związane z tym projektem jak i planowanymi w najbliższej przyszłości.
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ZAPROSZENIE
Zarząd Osiedla Nr 4 (Pólko) zaprasza mieszkańców osiedla 3 października 2012 r. o godz. 17:00
do Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Chemików 1a, na ZEBRANIE
Tematem zebrania będzie:

Dzień Edukacji Narodowej
Szanowni dyrektorzy szkół, drodzy nauczyciele i wychowawcy oraz wszyscy pracownicy oświaty. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu życzenia sukcesów i zadowolenia w pracy zawodowej oraz
w życiu osobistym.

1) sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Nr 4 za rok 2012,
2) rozstrzygnięcie konkursu„Osiedle w kwiatach” oraz wręczenie nagród,
3) omówienie spraw różnych zgłaszanych przez mieszkańców,
4) spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej i Radnymi
odbędzie się przy kawie, słodyczach, itp.

Jednocześnie pragnę wyrazić swój podziw i szacunek za zaangażowanie i pasję z jaką wykonują Państwo
swoją pracę. Nauczając nie tylko umożliwiają Państwo zdobywanie wiedzy młodym ludziom, ale
mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw i światopoglądu, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz
stosunku do świata i ludzi.

Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Z okazji Waszego święta dziękuję Państwu za efekty tej pracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podążaj za nowymi trendami
– żyj proekologicznie i oszczędnie!
Skorzystaj z ostatniej szansy wzięcia udziału w projekcie

Szanowni Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Gmina do 1 lipca 2013 r. ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady
i ustalenia stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowania odpadów.

„EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI
– KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM
• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób
i częstotliwość jej wnoszenia.
• Mieszkańcy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim
zgodnie z ustalonym wzorem.
• Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.
• Operator wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.
• Gmina będzie informowała mieszkańców na głównej stronie internetowej miasta http://www.nowydwormaz.pl/
o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Miasto 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

Zgłoszenia będą przyjmowane
w trybie ciągłym na listę rezerwową beneficjentów projektu

Bezpieczna droga do szkoły – informacja nt. przebiegu akcji
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują przejścia dla pieszych i drogi przyległe do szkół. We wrześniu obejmują stałe posterunki na
przejściach dla pieszych, aby zapewnić uczniom udającym się do szkoły bezpieczeństwo, oraz zwrócić uwagę kierowców na te przejścia. Równocześnie w młodszych klasach przeprowadzane
są pogadanki na temat„Bezpieczna droga do szkoły”. I tak 11 września br. miało miejsce spotkanie z uczniami pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim na
terenie„Miasteczka Ruchu Drogowego”. Strażniczka, pani Małgorzata Wójcik dokładnie tłumaczyła dzieciom jak poruszać się po drodze w dzień i po zmroku, jak korzystać z przejść dla pieszych,
poboczy i jaką rolę dla bezpieczeństwa odgrywają elementy odblaskowe. Na zakończenie spotkania każdy z uczniów otrzymał element odblaskowy celem przymocowania go do tornistra.
Tekst i Foto Straż Miejska

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

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicyWydziału Projektów
Infrastrukturalnych pod nr tel. 22 51 22 238.
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Początek roku w Twierdzy

Telefony alarmowe w PP1

TeksT I FOTO na podst.www.zstwierdza.edu.pl

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

3 września 2012 o godzinie 9.00 uroczystym apelem rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy.

Kolorowe, ciepłe, pachnące wszystkimi zapachami lata, wakacje, są już za nami. Publiczne Przedszkole nr 1 znów rozbrzmiewa
dziecięcym gwarem. Grupa SMERFY, już pięciolatkowie, przystąpiła do realizacji zajęć programowych. Jednymi z pierwszych buły
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w czasie przebywania w przedszkolu a także drogi do i z przedszkola.

N

a uroczystość przybyli wiceburmistrz miasta
Jacek Gereluk, proboszcz parafii w Modlinie
Twierdzy Cezary Siemiński, radni miasta, przedstawiciele zarządu Portu Lotniczego w Modlinie,
rodzice, nauczyciele oraz oczywiście uczniowie
wszystkich klas zespołu szkół.
Dyrektor szkoły Zdzisław Szmytkowski przywitał
serdecznie wszystkich, w tym szczególnie uczniów
klas pierwszych. Po krótkiej części artystycznej,
w której wspominano uroki wakacji, a także przypomniano tragiczne wydarzerzenia września 1939
uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

D

Szkoła Podstawowa nr 7
TeksT I FOTO ZS1

3 września na boisku naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Całość uroczystości poprzedzono
mszą świętą w kościele Św.Piotra i Pawła na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim.

N

ie był to taki tam sobie zwykły dzień.
Najpierw wprowadzono sztandar szkoły
i wszyscy odśpiewaliśmy hymn Siódemeczki.
Swoje powitanie skierowała do nas – nowa pani
dyrektor Agnieszka Pindel i przedstawiła kadrę
kierowniczą Zespołu Szkół nr1. Następnie podziękowano byłej pani Dyrektor Urszuli Kamińskiej i Wicedyrektorkom paniom Elżbiecie Pikuła
i Małgorzacie Kozioł za 11 lat pracy w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Orła Białego. Na uroczy-

stości obecni byli Burmistrz Jacek Kowalski
i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Agnieszka Sejda.
Po wprowadzeniu, Wicedyrektor Tomasz Szadkowski przedstawił nauczycieli uczących w klasach 0-III, a Wicedyrektor Irmina Bieńkowska
nauczycieli i wychowawców klas IV – VI.
Tak więc opadły emocje, wszystko stało się jasne.
W krótkim przemówieniu pani Dyrektor Agnieszka Pindel wyraziła nadzieję, że w rozpoczyna-

jącym się roku szkolnym pedagodzy osiągną
zadowolenie ze swojej pracy, a uczniowie będą
ćwiczyć wytrwałość, pracowitość i konsekwencję w osiąganiu zamierzonych celów.
Głęboko wierzymy, że nowy rok szkolny
2012/2013 przyniesie naszym uczniów wiele
sukcesów.
Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas
gdzie spotkali się z wychowawcami.

zieci wiele wiedzą już na ten temat, to wynik pracy wychowawczyń, spotkań z policjantami, strażnikami miejskimi i strażakami, ale
przy każdej sposobności należy im przypominać
o zasadach bezpieczeństwa. Bo to tylko dzieci. Tegoroczne zajęcia wychowawczyni grupy
wzbogaciła o nowe zagadnienie. Korzystanie
w sytuacjach zagrożenia z telefonicznych numerów alarmowych. Jeden z rodziców wyposażył
całą grupę w atrapy telefonów komórkowych,
idealnie nadające się do tego typu zajęć. Wychowawczyni grupy zademonstrowała dzieciom
plansze z telefonicznymi numerami alarmowymi
z umieszczonymi na nich zdjęciami strażaka,
policjanta, lekarza stosownie do numeru alarmowego. Omówiła sytuacje i zasady korzystania
z tych numerów. Zdjęcie ułatwia dzieciom skojarzenie numeru alarmowego z sytuacją w jakiej
powinniśmy pod ten numer dzwonić. Pani Ala

i Ela przedstawiły dzieciom scenki, w których
wcieliły się w rolę dyżurnego obsługującego telefon alarmowy straży pożarnej, policji czy pogotowia ratunkowego i osoby proszącej o pomoc.
Następnie dzieci „dzwoniły” pod wskazany przez
wychowawczynię telefoniczny numer alarmowy
i prosiły o udzielenie pomocy. „Mówi Łukasz
moja mama zasłabła” „Tu Oliwia widzę dym
wychodzący z okien sąsiadów”, przekazywały
dzieci informację dyżurnemu, w którego wcieliła
się wychowawczyni grupy. Zaskakujące jest to,
jak rzeczowo pięciolatkowie potrafią przekazać
informację o zdarzeniu.
Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, ale
dzieci potraktowały je bardzo poważnie. Uczestnicy zajęć z wielkim przejęciem przekazywali
„dyżurnemu” informacje o zaistniałej sytuacji.
Zaczynały rozmowę od przedstawienia się podając imię i nazwisko, opisywały sytuację. Po-

dawały adres jeśli zdarzenie miało miejsce w ich
domu, lub opisując miejsce, starały się przedstawić gdzie się znajdują, jeśli zdarzenie było poza
ich miejscem zamieszkania . Najłatwiejszym
elementem zajęć było „wystukanie” numeru alarmowego na klawiaturze, widać, że w domu dzieci
posługują się telefonami.
Plansze z telefonicznymi numerami alarmowymi
zawisły na tablicy korkowej w sali zabaw, sporo
czasu potrzeba i zajęć utrwalających by dzieci
je zapamiętały. Każdego roku dowiadujemy się
z mediów że dziecięca rozwaga i odwaga oraz
umiejętność wezwania telefonicznie pomocy
w sytuacjach zagrożenia, często ratuje życie
dziecka lub jego bliskim. Oby nigdy nasze dzieci
nie musiały korzystać z telefonicznych numerów alarmowych, ale będzie lepiej, jeśli będą to
umieć.

Publiczne Gimnazjum nr 2
TeksT www.ndmpg2.edu.pl

Nowy rok szkolny rozpoczął się w naszym gimnazjum dnia 3 września o godzinie 10.00.

N

a początku uroczystości nastąpiło wprowadzenie Sztandaru i odśpiewanie hymnu
szkoły. Następnie głos zabrała pani dyrektor
Agnieszka Pindel, która serdecznie powitała
młodzież, nauczycieli i pracowników szkoły oraz
rodziców.
Przedstawiła wicedyrektorów poszczególnych
placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół

26

nr 1 i zapewniła, że dołożymy wszelkich starań,
by utrzymać wysokie wyniki naszej młodzieży w
nauce.
Po przemówieniu pani wicedyrektor Renata
Szczepańska przedstawiła wychowawców oraz
nauczycieli uczących w naszej placówce. Poinformowała uczniów klas pierwszych o mającym
się odbyć jeszcze tego dnia teście poziomującym

z języka angielskiego i o konieczności zapisania
się na zajęcia artystyczne i techniczne. Niestety
deszcz przerwał nam uroczystość i musieliśmy
udać się jeszcze na chwilę do szkoły.
Po apelu uczniowie klas pierwszych i ich wychowawcy udali się do sal lekcyjnych, a pozostali
uczniowie po otrzymaniu planu lekcji rozeszli się
do domów.

www.nowydwormaz.pl
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Kacper Wicemistrzem w deblu!!!
– BNP Paribas Tomaszewski CUP

Obóz sportowy Orłów
TeksT I FOTO Paweł Czajka

TeksT I FOTO na podst. www.nowydwormaz.pl

W środowisku tenisowym o naszym mieszkańcu coraz głośniej. Wszystko za sprawą znakomitego występu Kacpra Żuka
podczas niezwykle prestiżowego turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „BNP Paribas Tomaszewski CUP 2012”,
w kategorii do lat 16-tu, rozgrywanego w dniach 03-08.09.2012 r. na kortach warszawskiej Legii.

K

acper, przez wzgląd na wyśmienite rezultaty osiągnięte w tym sezonie otrzymał
od organizatorów tzw. OA, dzięki czemu bez
eliminacji mógł wystąpić od razu w turnieju głównym. Był najmłodszym uczestnikiem
tego turnieju, a celem było przede wszystkim,
zaprezentowanie tenisowych umiejętności
szerszemu gronu publiczności i ludzi związanych z tenisem. Na turnieju tym, pojawia się
bowiem wielu celebrytów, ludzi związanych
z dyscypliną oraz mecenasów tenisa. Turniej
organizowany był już po raz 45. niezmiennie
pod patronatem legendy polskiego dziennikarstwa redaktora Bohdana Tomaszewskiego.
Z dumą dodajmy też, że honorowy patronat
nad turniejem objął Prezydent RP Bronisław
Komorowski.
Kacper zaprezentował się w nim nadspodziewanie dobrze docierając w turnieju aż do
ćwierćfinału, po drodze eliminując aktualnego Wicemistrza Europy U-14 Norwega Kaspra Ruuda!!! Jeszcze lepiej Kacprowi poszło
w grze podwójnej, gdzie w parze z Piotrem

Matuszewskim (najmłodsza para turnieju) dotarli aż do finału!!! Z rundy na rundę „szum”
wokół osoby Kacpra robił się coraz większy,
13-to latek eliminujący 16-to i 15-to latków
z czołówki Europy robił wrażenie na przybyłych VIP-ach. Tacie Kacpra udało się dzięki
temu nawiązać wiele kontaktów, które mamy
nadzieję zaowocują dalszą współpracą.
Tuż przed Tomaszewskim, w ostatni tydzień
wakacji Kacper reprezentował nasz kraj na
Węgrzech, gdzie w miejscowości Pecs grał
w turnieju, również z cyklu Tennis Europe
Junior Tour (U-14) „Pecs Tennis CUP II”.
W turnieju tym dotarł aż do finału gdzie musiał
uznać wyższość 9-tego w rankingu światowym
ETA, reprezentanta gospodarzy Akosa Kotormana. Nie mniej wynik również znakomity.
Gratulujemy!!!
Kacper może uczestniczyć w rozgrywkach cyklu dzięki logistycznemu wsparciu firmy „TOP
HOTEL” z NweGO Dworu Maz. W sprzęt
i odzież wyposaża go firma BABOLAT.

Wakacyjny turniej piłkarski w Twierdzy
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

W Twierdzy piłka w grze. Uczniowski Klub Sportowy„Reduta” zorganizował wakacyjny turniej piłkarski o puchar prezesa UKS
„Reduta”, w którym udział wzięło pięć drużyn .

W

Tabela końcowa:

yniki spotkań

Fanatycy – Cid Lines		
Iwex – Inter 		
Fanatycy – TWM 		
Cid Lines – Iwet 		
Inter – TWM 		
Fanatycy – Iwex 		
Cid Lines – TWM 		
Fanatycy – Inter 		
Iwex – TWM 		
Cid Lines – Inter 		

0:1
6:3
0:2
1:4
2:0
1:4
4:1
3:1
1:3
2:2
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Miejsce

Drużyna

Punkty

Bramki

I

IWEX

9

15:8

II

CID LINES

7

8:7

III

TWM

6

6:7

IV

INTER

4

8:11

V

FANATYCY

3

4:8

W dniach 18-25 sierpnia sekcje piłki nożnej (rocznik 2002) oraz koszykówki (rocznik 1998)
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młode Orły” przebywały na obozie sportowym w
Ostrołęce.

W

yjazd na obóz to kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w rozgrywkach mazowieckich zarówno dla piłkarzy
jak i koszykarzy. Klub w tym roku zgłosił do
rozgrywek wojewódzkich piłkarzy w dwóch
rocznikach: 1999 oraz 2002 oraz koszykarzy
w roczniku 1998. Nie możemy również zapomnieć o zawodnikach sekcji biegów na orientację, którzy regularnie uczestniczą w zawodach
w całej Polsce. Żaden UKS z naszego powiatu
nie może pochwalić się taką ilością sekcji sportowych rywalizujących na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Na obóz do Ostrołęki wyjechało 30 młodych
piłkarzy oraz koszykarzy. Zakwaterowanie
zapewnił nam Hotel przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, dzięki czemu mieliśmy „dwa kroki” do obiektów sportowych,
z których korzystaliśmy. Ponadto restauracja,
w której się stołowaliśmy trzy razy dziennie,
znajdowała się na terenie hotelu, dlatego logistycznie wyglądało to wszystko naprawdę dobrze. Treningi odbywały się dwa razy dziennie:
rano oraz popołudniu na obiektach sportowych
takich jak: boisko Orlik, boisko pełno wymiarowe o sztucznej nawierzchni oraz sala sportowa. W ciągu pobytu w Ostrołęce zapewnione
mieliśmy 3 wejścia na basen, gdzie młodzież
mogła skorzystać z licznych atrakcji takich jak:
basen rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie oraz liczne jacuzzi. Byliśmy też na kręglach oraz w lokalnej
pizzerii, aby zakończyć obóz i zintegrować ze
sobą chłopców.
Sekcja piłki nożnej (rocznik 2002) trenera Adriana Zaremby rozegrała jeden sparing
z lokalnymi rywalami wygrywając 5-4. Ponadto wzięła udział w corocznym międzynarodo-

wym turnieju NAREW CUP 2012, gdzie zajęła
6 miejsce. Koszykarze trenera Pawła Czajki
rozegrali jeden mecz kontrolny przegrywając z
graczami z Łomży. Ogólny bilans sparingów i
wyników sportowych jest dobry, ale dla sztabu
szkoleniowego nie jest to najważniejsze.
-

W tym wieku najważniejsze jest czerpanie
radości z gry oraz zachęcanie młodych ludzi
do uprawiania sportu i do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu. Chcemy również nauczyć naszych podopiecznych umiejętności
pracy w zespole, ambicji oraz szacunku do
przeciwników oraz do samych siebie. W czasach komputerów i telefonów komórkowych

dzieciaki zapominają o ruchu i komunikacji
interpersonalnej. Przede wszystkim skupiamy się na zapewnieniu najwyższego poziomu
organizacyjnego naszych sekcji, a możemy to
tylko osiągnąć dzięki profesjonalnemu i zgranemu zespołowi trenerów i działaczy. Prowadzimy naszych podopiecznych przez trudny
9 miesięczny sezon w lidze, organizując im
w tygodniu po kilka treningów. Nie marnujemy
wakacji oraz ferii zimowych, w ciągu których
organizujemy obozy treningowe po to, żeby
przygotować nasze zespoły do rywalizacji
z rówieśnikami z całego województwa mazowieckiego. Jest to naprawdę trudne zadanie,
ale radość i słowa uznania rodziców oraz samych zawodników są dla nas motorem napędowym. Przy okazji chciałbym podziękować
rodzicom, sponsorom oraz władzom miasta
Nowy Dwór Mazowiecki za dofinansowanie
naszego przedsięwzięcia, a także wszystkim tym, którzy uczestniczyli w organizacji
i realizacji tego projektu. – powiedział Paweł
Czajka, trener sekcji koszykówki. Miejmy
nadzieję, że miniony obóz wpłynie nie tylko
na dobrą dyspozycję zawodników podczas
sezonu, ale na trwałe pozostawi u nich miłe
wspomnienia z wyjazdu. Młodzież to nasza
przyszłość, inwestując w nią, inwestujemy
w samych siebie. Nie zapominajmy o tym!
Trenerzy UKS Młode Orły zapraszają wszystkich młodych chłopców gotowych do treningu.
W sekcji piłki nożnej poszukujemy zawodników rocznik 2004/2005 oraz 2002. Sekcja
koszykówki poszukuje chłopców rocznik
1998/1999. Więcej informacji u animatora na
boisku Orlik na Osiedlu Młodych. Szukamy
młodych talentów, dajemy szansę każdemu!!
Zapraszamy!!

Królem strzelców turnieju został Zalewski Łukasz z
zespołu Iwex zdobywca 8 bramek.
Drużyna Iwexu wystąpiła w składzie: Wiśniewski Jakub, Garbarczyk Łukasz, Ochal Wojciech, Zalewski
Łukasz, Boniecki Rafał, Fluder Mariusz, Wierzbicki
Daniel, Głowacki Łukasz, Gajewski Michał.
Na zakończenie turnieju wręczono nagrody ufundowane przez prezesa UKS „Reduta” Zdzisława
Szmytkowskiego.
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Kolejny sukces nowodworzanki
TeksT I FOTO Katarzyna Żurek

W dniach 11-12 sierpnia w Kokotku koło Lublińca przeprowadzona została kolejna ekstremalna impreza biegowa.
Uczestniczyło w niej ponad 900 uczestników a w tym zawodnicy z Niemiec, Węgier, Holandii, Francji i Czech.
5-ta była nowodworzanka, Katarzyna Żurek.

O

rganizatorem tej cyklicznej imprezy był WKB
META Lubliniec. Podczas zawodów przeprowadzono konkurencje o charakterystycznych
nazwach: Walka o Ogień i Ucieczka Skazańców
rozgrywane w nocy oraz bieg zespołowy Galernik
Team i VIII Bieg Katorżnika. W tej ostatniej konkurencji wzięła udział nowodworzanka Katarzyna
Żurek, którą znamy z kilkakrotnych publikacji na
naszych łamach o jej sportowych wyczynach. Bieg
Katorżnika trudno nazwać biegiem, gdyż 12 kilometrowa trasa wyznaczona jest poprzez wody je-

ziora, bagna, druty kolczaste i rowy melioracyjne.
Średni czas pokonania jednego kilometra przez
najlepszych zawodników jest w granicach 10 minut, co świadczy o poziomie trudności tej trasy.
Nasza zawodniczka na tej trudnej trasie wywalczyła 5 lokatę w czasie 2:16,11 sek. Zawodniczka,
która zwyciężyła uzyskała czas 2:03,34 sek. Jak
wyglądała trasa „biegu” obrazuje załączone zdjęcie. Wracając do naszej bohaterki warto przybliżyć
czytelnikom jej sportowe osiągnięcia: Korona Maratonów Polskich 2009/10, 10 maratonów, w tym

2 Maratony Komandosa i Maraton Górski, I m-ce
w Półmaratonie Komandosa, II m-ce w kat. służb
mundurowych w Półmaratonie Warszawskim
2009 i 2010, Lubliniecki Szlem /Bieg Katorżnika,
Bieg o Nóż Komandosa i Maraton Komandosa/ II
m-ce w 2009 i I m-ce w 2011 roku. Oprócz biegania uwielbia koszykówkę, siatkówkę, pływanie
a w zimie narty i snowboard. Gratulujemy sportowych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów.

III turniej Orlika o puchar premiera Donalda
Tuska w Twierdzy
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

To już kolejny rok kiedy Zespól Szkół w Modlinie Twierdzy zgłasza swój udział w ogólnopolskim turnieju piłkarskim o puchar
premiera Donalda Tuska.

T

ak więc 13 września rozegrano turniej na
Orliku w Twierdzy na poziomie gminnym.
Wystartowały cztery drużyny które reprezentowały szkołę podstawową i I klasy gimnazjum
( roczniki 1999-2000). Mimo niesprzyjającej
pogody walki na boisku było dużo. Mimo, że
faworytami były drużyny starszych roczników
to i młodsi nie zamierzali tanio sprzedać skóry.

30

Tryumfatorem turnieju został zespół Czerwone Diabły , który reprezentował gimnazjum
a królem strzelców został Mateusz Lizut z tego
zespołu. A oto skład zwycięskiego zespołu:
Mateusz Lizut, Paweł Bocheński, Grzegorz
Wiśniewski, Marcin Topczewski, Ernest Cieślak, Emil Zdański, Patryk Mederski, Michał
Białowąs, Tomasz Budyś.

Na zakończenie turnieju przybył dyrektor
Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski który
wręczył nagrody przez siebie ufundowane oraz
przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy
i Województwa Mazowieckiego.
A więc 22 września drużyna Czerwonych Diabłów wyjeżdża do Warszawy by wystartować
w drugim etapie. Życzcie nam powodzenia!

www.nowydwormaz.pl
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FAKTY NOWODWORSKIE

„Uczymy się i trenujemy”
Waldemar Wspaniały o kursokonferencji
PZPS w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO Starostwo Powiatowe w NDMaz.

W piątek 14 września w sali konferencyjnej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęła się kursokonferencja
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przez cztery dni ponad 250 uczestników zgłębiało tajniki „Programu upowszechniania
sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na lata 2012-2015”. Na ziemi nowodworskiej powitał ich Starosta
Krzysztof Kapusta.

K

ursokonferencja PZPS odbyła się w dniach
14-17 września a była prowadzona w ramach
realizacji „Programu upowszechniania sportu
wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na lata 2012-2015”. Wzięli w niej udział
nauczyciele, trenerzy i fizjoterapeuci z 8 województw tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Wcześniej (7-10 września red.) podobna kursokonferencja dla nauczycieli i trenerów z zachodniej części Polski odbyła się w Murowanej Goślinie. Łącznie w obu wydarzeniach wzięło udział
ok. 500 osób.
„Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe stworzone przez polską myśl trenerską, która wcale
nie musi czuć kompleksów przed zagraniczną.
Mamy w kraju ludzi, którzy potrafią pracować na
wysokim poziomie z zawodnikami ze wszystkich
kategorii wiekowych” mówił gość i jednocześnie
prelegent kursokonferencji Waldemar Wspaniały
(szef Programu i były trener męskiej reprezentacji) .
Istotą omawianego podczas konferencji Programu
jest powołanie w każdym województwie żeńskich
i męskich Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Łącznie systemem szkolenia objętych zostanie
128 szkół z klasami sportowymi, w sumie prawie 4,5 tys. młodych siatkarek i siatkarzy. Każdy
Siatkarski Ośrodek Szkolny zostanie zaopatrzony
w nowoczesny sprzęt treningowy. Sfinansowane
zostanie także zatrudnienie wykwalifikowanej
kadry szkoleniowej oraz system rozgrywek pomiędzy szkołami, które będą uczestniczyć w tym
projekcie.
Jak mówi Waldemar Wspaniały, rozpoczęty właśnie Program to połączenie edukacji oraz sportu.
Jego celem jest sworznie młodzieży jak najlepszych warunków do uprawiania siatkówki.
- Realizacja programu postawi przed Siatkarskimi Ośrodkami wymogi. Będą one dotyczyć kilku
kwestii m.in. umiejętności rekrutacji, posiadania
odpowiedniej bazy oraz prowadzenia szkolenia na
odpowiednim poziomie. Mówiąc krótko w gimnazjum oraz liceum uczymy się i trenujemy – dodaje
Waldemar

Wojtek Grodzki Mistrzem!
TeksT I FOTO TNT Motocross

Jak i w roku ubiegłym i tym razem Wojtek Grodzki- zawodnik Nowodworskiego klubu Motorowego TNT jadący w Teamie
Honda MCS został Mistrzem Polski Honda Gymkhana 2012. Mariusz Romanowski, równiej jeżdżący w naszym teamie został
II V-ce Mistrzem Polski.

D

rużynowo Team MCS również zajął
I miejsce w Polsce.
W tym roku odbyły się 4 rundy zawodów, 3
z nich Wojtek wygrał, we Wrocławiu Wojtek
zaliczył upadek i raz nie stanął na podium.
Oczywiście mistrz Polski i tym razem miał
prawo ścigać się w Mistrzem Świata w Trialu

www.nowydwormaz.pl

Takahisa Fujinami. W roku ubiegłym wyścig
wygrał Wojtek, tym razem Mistrz świata wyprzedził naszego zawodnika zaledwie o 7 setnych sekundy.
Wojtek cały sezon jeździł na motocyklu Honda
Hornet użyczonym mu przez patrona drużyny Honda MCS z Warszawy.

Wojtek za zwycięstwo otrzymał w prezencie
od Hondy Poland nowy skuter Hondę PCX.
Przypomnijmy, że dzięki pomocy miasta Nowy
Dwór Mazowiecki cała
ekipa MCS trenowała na miejskim targowisku
- jak widać było warto :)
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Wystawa

XXIV Jesienna

Psów Rasowych

w Nowym Dworze Mazowieckim

14 października 2012

na terenie
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
Rozpoczęcie:
10:00

Zaprasza

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Legionowie

