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rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
majowe „Fakty Nowodworskie” obfitują
w informacje o różnego rodzaju konkursach. Wewnątrz numeru znajdziecie więc Państwo relacje
z konkursów organizowanych w okresie Wielkanocy w szkołach i przedszkolach. W Temacie
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numeru polecam uwadze informację o rozstrzygniętym właśnie konkursie na Pamiątkę z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ogłaszamy też
kolejne: fotograficzny pn. Szczęśliwego Nowego
Dworu przez cały rok. Po szczegóły zapraszam na
str. 27. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne
nagrody.
Jak zawsze polecam Państwa uwadze dział
Sport. W nim informacje o sukcesach naszych
młodych sportowców: zapaśniczki Dagmary
Dominiak i tenisistów Aleksandry Kruszewskiej,
Kacpra Żuka, Janka Bonieckiego, Marcina Rudego. Ponadto relacje z nowodworskiego etapu
Poland Bike i akcji Polska biega.
W dziale Edukacja jeszcze kilka relacji z imprez
organizowanych w szkołach i przedszkolach
w okresie Wielkanocy, a także relacje ze szkolnych konkursów i szkoleń.
Warte przeczytania są także Wydarzenia – tam
relacja z Międzynarodowych Zawodów Balonowych i wymiany polsko-niemieckiej.
Zapraszam do lektury!
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Tematy numeru

Zwyciężył wartownik
W poniedziałek 30 maja,
w gabinecie burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego odbyło
się wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu na Pamiątkę
z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jego organizatorem była
„Gazeta Nowodworska”
przy współudziale Urzędu Miejskiego.
Zwyciężyła Barbara Swatek
proponując magnes w kształcie
wartownika.

S

pośród kilkunastu zgłoszonych na konkurs
prac jury nagrodziło trzy – serię magnesów na lodówkę, pozytywkę w kształcie
spichlerza oraz pudełko – skarbonkę.

Do redakcji nadesłano także pomysły na różnego
rodzaju breloczki, przypinkę z widokiem spichlerza, herbem miasta czy Świtu, zegar z kalendarzem w kształcie herbu i z widokiem Nowego
Dworu, ulotkę w formie spichlerza, szklane kule
czy koszulki, kubki i talerzyk.
Jury miało trudny wybór. Zwyciężył pomysł
praktyczny, w miarę łatwy do realizacji – seria
magnesów. Jego autorem jest p. Barbara Swatek. Projekt zakłada dwa elementy: magnes
w kształcie budki wartowniczej ze znajdującym
się w środku notesem oraz długopis w formie
żołnierza. Pierwowzór takiej budki znajduje się
przy Bramie Ostrołęckiej. Wizerunek żołnierza
autorka zaczerpnęła z obrazu Józefa Chełmińskiego. Cała kompozycja ma nawiązywać do historii Twierdzy w rozkwicie z czasów Księstwa
Warszawskiego.
Istotnym elementem, który niejako przeważył
przy wyłonieniu tej pracy jako zwycięskiej, było
jej praktyczne zastosowanie: magnesy mogą słuwięcej na str. 7

Wieści z rady
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Basen rusza!
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Stan zaawansowania realizowanych w mieście inwestycji,
a szczególnie termin otwarcia basenu, był jednym z tematów
omawianych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Inne dotyczyły
m.in. przygotowania miasta do walki z komarami, wprowadzenia
zakazu wyprowadzania psów na tereny zielone, funkcjonowania
szkół oraz ustalenia opłat w przedszkolach.

P

osiedzenie odbyło się 29 kwietnia. Na sali
obrad zgromadzili się nie tylko radni ale
też dyrektorzy placówek oświatowych,
instytucji miejskich, przewodniczący zarządów
osiedli. Wszystkich powitał przewodniczący
Rady Krzysztof Bisialski, który prowadził obrady.
Na początku omówiono stan zaawansowania realizowanych w mieście inwestycji. Najbardziej
radnych interesowały prace na basenie i ostateczny termin jego otwarcia. Tadeusz Sempławski poinformował, że komisja komunalna odbyła
posiedzenie wyjazdowe i jest zadowolona z postępu prac. Odpowiadając na pytania radnych
dotyczące terminu uruchomienia pływalni miejskiej Burmistrz Jacek Kowalski poinformował,
że nastąpi to w czasie Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
Podczas posiedzenia omówiono też sposób walki
z plagą komarów i meszek. Wzorem lat poprzednich miasto zleciło opryski, ale oprócz tego prowadzona jest obserwacja terenu. Do zbiorników
wodnych wpuszczany jest preparat zwalczający
larwy. Jak podkreślił burmistrz, działania te nie
oznaczają, że nasze miasto będzie wolne od komarów. „Inne gminy nie dokonują oprysków”
– zaznaczył. Dodał też, że działania będą prowadzone w trzech etapach aż do końca sierpnia.
Kolejny punkt obrad dotyczył funkcjonowania szkół na terenie miasta. Z przygotowanej
przez Wydział Edukacji informacji wynika, że
szkoły są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, urządzenia audiowizualne i multimedialne. Wszystkie posiadają pracownie
komputerowe i przedmiotowe. Uczniowie

korzystają też z Internetu dostępnego w pracowniach i bibliotekach. Wszystkie szkoły
mają bardzo dobrą bazę sportową – sale gimnastyczne i boiska, które dzięki stosownym
atestom i certyfikatom spełniają normy bezpieczeństwa. W szkołach funkcjonuje monitoring, który w istotny sposób przyczynia się
do poprawy stanu bezpieczeństwa i ułatwia
ustalenie sprawców niepożądanych czynów
i zachowań. W placówkach oświatowych pracuje dobrze wyszkolona kadra pedagogiczna
– 35% stanowią nauczyciele dyplomowani,
a 31% mianowani. Duża grupa nauczycieli ma
ukończone studia podyplomowe, co umożliwia nauczanie m.in. dwóch przedmiotów. Jest
to ważne w przypadku przedmiotów występujących w małym wymiarze tygodniowym, dla
których w niektórych szkołach może brakować
godzin do zatrudnienia w pełnym wymiarze.
Co roku duża grupa nauczycieli podnosi i doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.
Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat w przedszkolach publicznych. Czytamy w niej, że usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie realizacji podstawy
programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 – 13:00.
Inne świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej są odpłatne i obejmują m.in
te wspierające indywidualny rozwój dziecka,
rozwijanie zainteresowań, zajęcia wspierające
rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka. Za
dodatkowe świadczenia ustalono kwotę 2 zł za
każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka
z dodatkowych świadczeń. Szczegółowe zapisy
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uchwały na www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce /Uchwały Rady Miejskiej/.
Wprowadzono też zmiany w uchwale dotyczącej
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zmiany
związane są z dużymi nakładami finansowymi,
jakie ponosi miasto na modernizację terenów
zielonych, placów zabaw oraz na rewitalizację
parku miejskiego. Uchwała wprowadza zakaz
wyprowadzania czworonogów na place gier i zabaw, piaskownic, plaż, kąpielisk i parków. Dotyczy to w szczególności parku miejskiego przy
ul. Wybickiego, parku przy Urzędzie Miejskim,
skwerze Dobrogosta, skwerze Nałęcza, skwerze
Solidarności oraz na terenach objętych zakazem
na podstawie odrębnych uchwał rady gminy.
Przy wszystkich tych miejscach staną tablice informujące o zakazie wyprowadzania psów.
Inne uchwalone na sesji uchwały dotyczyły:
– ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych,
– określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
– zmiany Uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26
czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2007–2011,
– uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu
Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór
Mazowiecki (ul. Gen. Berlinga),
– wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, w przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 361 przy ulicy 29 Listopada w Nowym
Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią
gruntu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, w przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego nr 22 w budynku wielorodzinnym
nr 282 przy ulicy Malewicza w Nowym Dworze
Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, w przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego nr 29 w budynku wielorodzinnym
nr 367 przy ulicy Obrońców Modlina w Nowym
Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią
gruntu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie
po jej waloryzacji, w przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego nr 48 w budynku wielorodzinnym nr 324 przy ulicy 29 Listopada w Nowym
Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią
gruntu,
– wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty
od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność osoby fizycznej (ul. Kolejowa),
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
Pełna treść wszystkich uchwał dostępna jest na
www.bip.nowydwormaz.pl.

Wieści z rady
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Radni w terenie
– Międzynarodowy Dzień Inwalidy
Tekst i Foto Rada Miejska
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W

maju radni miejscy uczestniczyli
m.in. w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Obchody odbyły się 28 kwietnia 2011 w lokalu
Relax, a ich organizatorem był Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w naszym mieście.
Na sali obecni byli wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Plackowski, radna Grażyna Nadrzycka oraz, z racji pełnienia funkcji w Związku,
radna Krystyna Kocan.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Plackowski złożył wszystkim zebranym na sali
najserdeczniejsze życzenia od całej Rady. Szczególnie prosił o jak najwięcej uśmiechu na twarzy,
zdrowia i aby zawsze czuli się potrzebni. Na koniec, wręczając bukiet kwiatów, mocno uściskał
i ucałował szefową związku Eugenię Podwiązkę.

Nowe zasady opłat w przedszkolach!
Uchwała nr VII/ 64 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.
14 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572 ze zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:
§1
1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nowy
Dwór Mazowiecki w zakresie realizacji podstawy programowej, określonej przez
Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do
13.00.
§2
Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej, o której mowa w § 1 są odpłatne i obejmują w szczególności:
1. zajęcia edukacyjno-opiekuńczo-wychowawcze rozszerzające zakres oddziaływań w poszczególnych obszarach określonych w podstawie programowej w tym:
1) zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka,
2) zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci: muzyczne, techniczne, teatralne, sportowe w zależności od indywidualnych predyspozycji,
3) zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka (np. logopedyczne, terapii pedagogicznej i psychologicznej),
4) zajęcia wspomagające adaptację dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
5) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym dziecka, między innymi poprzez
integracyjne spotkania rodzinne, organizowane z różnych okazji (dzień dziecka,
dzień matki, dzień babci i dziadka, spotkania wigilijne, inne spotkania okolicznościowe),
6) tworzenie warunków do uspołeczniania dzieci (gry i zabawy zespołowe, działalność artystyczna, udział w konkursach zawodach wewnętrznych i zewnętrznych).
2. Realizację własnych programów przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych
mających na celu w szczególności:
1) wspieranie zdolności twórczych dzieci,
2) ułatwienie adaptacji dzieci w środowisku,
3) wyrabianie nawyków i zachowań prozdrowotnych,
4) kształtowanie wzajemnych relacji dzieci i rodziców.
§3
1. Za określone w § 2 świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Nowy Dwór Mazowiecki, w wymiarze przekraczającym czas niezbędny
na realizację podstawy programowej, ustala się opłatę w wysokości 2 zł za każdą
rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z dodatkowych świadczeń.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 stanowi
iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1, liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu
oraz zadeklarowanej dziennej liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu
przekraczającej czas na realizację podstawy programowej.
§4
Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów).
§5
W przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza
dochodu obowiązującego przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za
świadczenia określone w § 2 stanowi odpowiednio 80% opłaty ustalonej zgodnie

z § 3 za pierwsze dziecko, 60% opłaty ustalonej zgodnie z § 3 za drugie i kolejne
dziecko.
§6
Zakres świadczeń oraz wysokość opłaty będzie regulowała umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka,
która określi w szczególności:
1) okres na jaki jest zawarta umowa,
2) dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
3) zakres korzystania z posiłków.
§7
1. Opłata, o której mowa w § 3 winna być wnoszona miesięcznie, do piętnastego
dnia każdego miesiąca (z góry).
2. Rodzice lub opiekunowie mogą zrezygnować ze świadczonych przez przedszkole usług. Rezygnacja winna być zgłoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnego oświadczenia z czternastodniowym wyprzedzeniem. Rezygnacja z usług
przedszkola nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za miesiąc, w którym została złożona.
3. Rodzice lub opiekunowie mogą zawiesić korzystanie ze świadczenia przez
przedszkole dodatkowych usług na okres zgłoszonej nieobecności dziecka dłuższej niż jeden tydzień. Proporcjonalna część opłaty wniesionej wcześniej za cały
miesiąc zostanie zaliczona na poczet kolejnego miesiąca.
§8
1. Koszty wydawanych w przedszkolach posiłków ponoszą rodzice lub opiekunowie.
2. Opłatę za wyżywienie w oparciu o kalkulację kosztów produktów zużytych do
przygotowania posiłków ustala dyrektor przedszkola i podaje ją do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo (kalkulacja nie może zawierać kosztów
związanych z ich przygotowaniem).
3. Opłata za wyżywienie winna być wnoszona z góry w terminie do piętnastego
dnia każdego miesiąca.
4. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata za
wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu stawki żywieniowej za jeden
dzień przez liczbę dni nieobecności w przedszkolu.
5. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka przynajmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem.
§9
W okresie wakacyjnym rodzice lub opiekunowie wnoszą opłaty do przedszkola
pełniącego dyżur, w wysokości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
Opłata wnoszona jest z góry, a w przypadku nieobecności dziecka, opłata za wyżywienie jest zwracana na zasadach określonych w § 8 a za świadczenie usług
w wymiarze przekraczającym czas na realizację podstawy programowej, na zasadach określonych w § 7.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 11
Traci moc uchwała Nr X/93/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkoli publicznych.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
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UCHWAŁA NR VII/ 66 /11

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska
w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Załącznik do Uchwały Nr VII/66/11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
a/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c/ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d/ rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
f/ opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Burmistrz
Miasta.
5. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem
Miasta a instytucjami/jednostkami wymienionymi
w rozdz. II pkt. 1 mogą być powoływane grupy robocze zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi .
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) Ośrodka Pomocy Społecznej
b) Komendy Powiatowej Policji
c) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich i Kuratorskiej Służby Sądowej)

d) Prokuratury Rejonowej
e) Oświaty
f) Służby zdrowia
g) doraźnie mogą być zapraszani w roli ekspertów
specjaliści i reprezentanci innych grup zawodowych, społecznych, organizacji pozarządowych
zajmujący się problematyką przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami.
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Burmistrza Miasta powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3) Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, w ramach pracy Zespołu każdy jego członek składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że zachowam poufność informacji
i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom
nieuprawnionym”.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy
Roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych
i informacji uzyskanych w ramach działania
w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta.
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.
3) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Burmistrz Miasta.
4) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:
a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscypli-

narnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.
b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta.
5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego,
zgodnie z zapisami pkt. 1.
Rozdział III
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego
skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych
Miasta – wskazanych przez Burmistrza Miasta.
2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
Burmistrzem Miasta a instytucjami.
4. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek
Pomocy Społecznej.
5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
6. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.
7. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również
organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
Realizację powyższych zapisów powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Dworze Mazowieckim.
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dniu 12 kwietnia br. w obecności
władz samorządowych powiatu nowodworskiego i legionowskiego
oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki odbyło
się uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego

w Nowym Dworze Mazowieckim. Przecięcia
tradycyjnej wstęgi dokonali: Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, Jan Grabiec, starosta
legionowski, Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim, Zbigniew Kończak, dyrektor SZPZOZ i Ahmed Jadou, z-ca dyrektora
SZPZOZ.
Dzięki pomocy finansowej samorządu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie
100 tys. zł, samorządu powiatowego w Legionowie
w kwocie 30 tys. zł i samorządu powiatu nowodworskiego w kwocie 100 tys. zł odnowiono sale
dla chorych, urządzono łazienki, oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn, wymieniono posadzki w holu
i korytarzach, drzwi, zainstalowano nowe oświetlenie, odmalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach oddziału oraz zakupiono nowe wyposażenie do sal: szafki i stoliki. W salach są nowe łóżka
zakupione w ubiegłym roku. Dzięki tej inwestycji
warunki opieki zdrowotnej na oddziale wewnętrznym znacznie poprawią się i będą zbliżone do standardów określonych przez resort zdrowia.

skiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami pożytku publicznego. Celem programu,
który poddany został uprzednio konsultacjom społecznym jest wzmocnienie sektora społecznego w naszym powiecie oraz zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań publicznych.
Radni przyjęli także program na rzecz reintegracji
rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych „POWRÓT” na lata 2011–2012. Rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich
zadań oraz dzieciom z tych rodzin udziela się pomocy, mającej na celu przywrócenie im zdolności do
wypełniania zadań, uwzględniając podmiotowość
dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do powrotu do
rodziny naturalnej.
Rada zatwierdziła nowy Regulamin Rady Społecznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
dokonała zmian w statucie SZPZOZ wprowadzając
nowe zapisy w paragrafie 16 pkt. 4 dotyczące liczebności członków Rady Społecznej SZPZOZ.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Nowy regulamin
organizacyjny sankcjonuje szereg zmian, jakie nastąpiły w ciągu dwóch lat od momentu uchwalenia regulaminu organizacyjnego z dnia 30 grudnia 2008 r.
Przede wszystkim uwzględnia zmiany w składzie Zarządu Powiatu Nowodworskiego, które w sposób zasadniczy wpłynęły na organizację pracy w Starostwie
Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
Doprecyzowane zostały również zasady sprawowania funkcji kierowniczych i podział kompetencji
z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych jakie
nastąpiły w tym czasie. W strukturze organizacyjnej
wyodrębniono nowe komórki organizacyjne, które
powstały w wyniku połączenia lub podziału dotychczasowych. Dokonano podziału Wydziału Organizacji, Promocji i Kadr na dwa odrębne – Wydział
Organizacji i Promocji oraz Wydział Kadr. Zmianę
uzasadniały przede wszystkim nowe cele ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności powiatu poprzez położenie większego nacisku na promocję i zarządzanie jakością. Podział wydziału pozwoli więc
na przeszeregowanie priorytetów, które w związku
z dużą ilością spraw kadrowych nie pozwalały na po-

święcenie odpowiedniej ilości czasu ww. celom. Podjęto także decyzję o podziale Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg Powiatowych na Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Dróg Powiatowych. Zmiana podyktowana była przede wszystkim
usprawnieniem pracy, którą warunkowała specyfika
i różnorodność realizowanych zadań.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 4 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011, w tym związanego
z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale
budżetowej na 2011 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata
2011–2019.
Rada dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok
2011 dokonując zmian w dochodach i wydatkach
budżetowych oraz w wydatkach majątkowych i inwestycyjnych. Konsekwencją przyjęcia tej uchwały było przyjęcie przez Radę zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2011-2019.
Rada przyjęła stanowisko w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie modernizacji wałów przeciwpowodziowych na terenie
powiatu nowodworskiego. W stanowisku Rada
wnosi o modernizację wału przeciwpowodziowego
w gminie Leoncin na odcinku Grochale–Gniewniewice o długości ok. 6,5 km, wybudowanie ławy
przywałowej, jak również naprawę i uszczelnienie
wału w rejonie śluzy w Secyminie z jednoczesnym
uwzględnieniem stanowiska do przepompowywania wody, modernizację wałów w gminie Czosnów
w miejscowościach Dębina i Pieńków, modernizację
wału wiślanego w Nowym Dworze Mazowieckim
wraz z wykonaniem drogi przywałowej na odcinku
od ul. Zacisze do styku z obwodnicą miasta oraz
budowę wału ziemnego przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim i w miejscowości Bronisławka w gminie Pomiechówek na rzece Narew.
Stanowisko skierowano do wojewody mazowieckiego i dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
W ramach interpelacji i zapytań radni zgłosili uwagi
i wnioski dotyczące różnych spraw. Odpowiedzi udzielali starosta, wicestarosta i kierownicy wydziałów.

starosta krzysztof kapusta

Uroczyste otwarcie

oddziału wewnętrznego
szpitala powiatowego
Tekst Z. Racki Foto Starostwo Powiatowe

S

zpital powiatowy sukcesywnie poprawia
warunki opieki zdrowotnej, oddając 12
kwietnia br. dla pacjentów odremontowany
i odnowiony oddział wewnętrzny. To jest kolejna
inwestycja w ochronie zdrowia wsparta środkami finansowymi samorządu miejskiego Nowego
Dworu Mazowieckiego, powiatu legionowskiego
i powiatu nowodworskiego. Dzięki staraniom
władz naszego powiatu i współpracy dyrekcji
SZPZOZ w dniu 4 maja br., w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego
7, uruchomiono długo oczekiwany punkt nocnej
i świątecznej pomocy lekarskiej dla mieszkańców
powiatu nowodworskiego. Dobre współdziałanie
w interesie społeczności powiatowej jest zdecydowanie lepsze niż doraźne korzyści z wygranej
rywalizacji o kontrakt. W tym numerze „Faktów”
także relacja z VII sesji Rady Powiatu. Zapraszam
Czytelników do lektury strony powiatowej.

VII sesja Rady Powiatu
Tekst i foto W. Majchrzak

Z

godnie z planem pracy w dniu 28 kwietnia
2011 r. obradowała Rada Powiatu Nowodworskiego, której przewodniczył Zdzisław
Szmytkowski we współpracy z wiceprzewodniczącymi Mariuszem Łaszukiem i Sebastianem Kozakiem. W obradach wzięło udział 19 radnych, co
oznacza 100% frekwencję.
Radni po przyjęciu porządku obrad i protokółów
z IV, V i VI sesji rozpatrzyli i przyjęli do akceptującej wiadomości sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności za 2010 rok
oraz informację na temat funkcjonowania w 2010 r.
Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Nowodwor-
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Zwyciężył wartownik
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto GN, Aneta Pielach-PierŚcieniak

żyć np. do zapisywania listy zakupów czy krótkich informacji dla domowników. Jury doceniło
też profesjonalizm w przygotowaniu projektu.
Praca zaproponowana przez Aleksandrę Borkowską z klasy III a Publicznego Gimnazjum
nr 3 zajęła drugie miejsce. Aleksandra wykonała
projekt pudełka – skarbonki w kształcie spichlerza. Według uczennicy, pudełko mogłoby być
sprzedawane z ciastkami lub cukierkami. Po ich
zjedzeniu można odkleić pasek, zakrywający
wnętrze pudełka i używać jako skarbonkę.
Trzecią nagrodę jury przyznało Klaudii Żurek
z klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 4. Jej
propozycja to pozytywka w kształcie spichlerza.
30 maja w gabinecie burmistrza miasta odbyło
się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie. Redaktor Naczelna „Gazety Nowodworskiej” Anna Daniszewska serdecznie pogratulowała nagrodzonym i przy udziale wiceburmistrza
Jacka Gereluka wręczyła upominki. Za zajęcie
1. miejsca p. Barbara Swatek otrzymała ekspres
do kawy, za 2. m-ce wręczono – odtwarzacz
DVD, a za trzecie – odtwarzacz MP4.
Jak powiedział wiceburmistrz, prawdopodobnie
w przyszłym roku zwycięski projekt zostanie
zrealizowany.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich czytelników zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie, tym razem fotograficznym.
Jego szczegóły zamieszczamy na str. 27 majowych „Faktów”.
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Balony w NDM
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak

Foto Aneta Pielach-Pierścieniak, Wawrzyniec Siewruk, Martyna Kordulewska

W dniach 7-8 maja br. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Międzynarodowe Zawody Balonowe Burzyński CUP 2011. W ramach imprezy w sobotę 7 maja na Stadionie Miejskim zorganizowany
został piknik balonowy. W niedzielę mieszkańcy miasta uczestniczyli w Rockandrollowym Święcie
Narodowym.

Z

awody Burzyński CUP odbyły się w mieście po raz drugi. Uczestniczyło w nich
20 załóg nie tylko z Polski. – pofrunęli
też Litwini, Czesi i Estończycy. Niestety plan
zawodów pokrzyżowała pogoda. Ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne deszcz
i wiatr, odwołano niektóre loty w ramach konkursu o Puchar Burmistrza Nowego Dworu
Mazowieckiego. Zawodnicy wystartowali tylko
w piątek wieczorem i po południu w niedzielę.
Nie odbył się też zapowiadany w programie imprez na stadionie Nocny Pokaz Balonowy.
Ostatecznie Puchar Burmistrza zdobył pilot ze
Stalowej Woli p. Witold Walawski. Najlepszą

zawodniczką została wybrana reprezentantka
Litwy.
Na zorganizowanym w sobotę w ramach zawodów pikniku balonowym, mieszkańcy miasta bawili się przy zespołach AVANTI i Dwie
Korony, które wystąpiły z repertuarem Czerwonych Gitar. Do czerwoności publiczność
rozgrzał Darek Nowicki z towarzyszeniem zespołu ABC, który zaprezentował na scenie najlepsze polskie utwory biesiadne. Mimo zimna
i deszczu było kilka bisów.
W niedzielę pogoda się poprawiła, a czas na stadionie umilały zespoły rockandrollowe. Kolejna
edycja Rockandrollowego Święta Narodowego

była częścią pikniku balonowego. Konferansjerkę poprowadzili wspólnie Marek Wiernik i Robert Szymański z SEXBOMBY. Koncerty trwały
do późnych godzin wieczornych. Wystąpiły takie
zespoły jak Tama, Cała Góra Barwników i chyba
najlepiej przyjęty przez zgromadzoną pod sceną
młodzież Kuśka Brothers.
Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych.
Jak zawsze przy tego typu imprezach upominki dla najmłodszych można było nabyć
na stoiskach handlowych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się skakańce dla dzieci,
w tym trampolina, i stoiska gastronomiczne
ze słodkościami.
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Wymiana młodzieży
w Twierdzy
Tekst i Foto KLUB DZIENNIKARSKI, Michał Wiloch

Organizacja PNWM powstała
dzięki wspólnej inicjatywie
rządów Rzeczypospolitej Polskiej
i Niemiec. Podstawę umowy
polsko-niemieckiej współpracy
młodzieży stanowi Traktat
o dobrym sąsiedztwie z dnia
17 czerwca 1991 roku i Umowa
o wymianie młodzieży z dnia
10 listopada 1989 roku.
Organizacja przyczynia się
do swobodnego rozwoju
osobowości młodych ludzi
oraz przejmowania przez
nich odpowiedzialności
w społeczeństwie i państwie.

W

dniach od 04.04.2011 do 15.04.2011
grupa 24 uczniów ze szkoły w Hanowerze przebywała na terenie Nowego
Dworu Mazowieckiego, uczestnicząc w projekcie
współpracy z młodzieżą polską z Zespołu Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy. Głównym celem wymiany była opieka
nad grobami żołnierzy różnych narodowości pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Modlinie
Twierdzy. Realizację projektu wspierały aktywnie
Władze Gminy i Dyrekcja Szkoły.
W dniu przyjazdu do Polski uczniowie hanowerskiej szkoły zostali zakwaterowani w klasztorze
ojców kapucynów w Zakroczmiu. Polską grupą
opiekowały się nauczycielki języka niemieckiego:
mgr Emilia Napiórkowska oraz mgr Bożena Nalewajk. W ramach projektu organizowano spotkania,
na których tłumaczono na oba języki zadania, cele
i terminy przedsięwzięcia. Każdy dzień był dokładnie omówiony, przydzielano obowiązki zarówno
uczniom, jak i nauczycielom. Przekazano również
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy z narzędziami. Przed rozpoczęciem realizacji zadań, dzięki
wcześniejszym ustaleniom Dyrekcji Szkoły z Władzami Gminy, zgromadzono wszystkie potrzebne
sprzęty i materiały (taczki, piasek, łopaty, kostkę
i wodę). Dyrektor Szkoły zorganizował ciepłą herbatę i kawę oraz słodkie bułeczki, które umilały
przerwę w czasie niełatwej pracy na cmentarzu.
Realizacja podstawowego zadania projektu trwała
5 dni i rozpoczęła się na drugi dzień po przyjeździe do naszego miasta. Były to prace polegające
na czyszczeniu i układaniu kostki, przycinaniu
drzew, porządkowaniu grobów poległych żołnierzy, myciu tablic nagrobkowych. Spotkania na
cmentarzu przyniosły z pewnością każdemu nowe
doświadczenia i znajomości. Na zakończenie
wspólnej trzyletniej współpracy szkoła zamówiła specjalne, pamiątkowe koszulki dla uczniów
z Niemiec i Polski.

Od pierwszego dnia grupa polska ściśle współpracowała z uczniami z Hanoweru w zakresie komunikacji, choć na początku pojawiły się trudności.
Przełomem okazał się wyjazd do Warszawy, podczas którego można było zauważyć pierwsze znajomości, a nawet przyjaźnie. Uczniowie oglądali
z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki panoramiczny
widok Warszawy, zwiedzali Muzeum Powstania
Warszawskiego, Stare Miasto, ogród w Wilanowie.
W następnych dniach wolnych od pracy uczestnicy wymiany poznawali historię Twierdzy Modlin
i Nowego Dworu Mazowieckiego, obejrzeli zabytki i zwiedzili fort w Pomiechówku. W niedzielę, 10 kwietnia 2011 roku zorganizowano wyjazd
do Treblinki, gdzie zwiedzali obóz pracy i spacerowali po rezerwacie ochrony przyrody. Podczas
ostatniej wycieczki do Pułtuska młodzież oglądała
najdłuższy rynek miejski w Europie, stare miasto
i inne ciekawe budowle znajdujące się historycznej miejscowości. Ten rodzaj doświadczeń
zawierał swoisty słownik, ułatwiający uczniom
z Hanoweru rozumienie pojęć i symboli żywo

funkcjonujących w polskiej kulturze. Uczniowie
poznawali nowe słownictwo z życia codziennego
obu krajów, z dziedziny ogrodnictwa. Obie grupy
były zawsze punktualne, solidne i pracowite, dlatego też wszystkie zaplanowane działania zostały
wykonane zgodnie z wcześniej ustalonym programem. Natomiast nauczyciele wymieniali się przepisami kulinarnymi oraz gazetami.
Szczególne zaangażowanie uczniów i ich opiekunów widoczne było podczas „Apelu ku czci
poległych”, który odbył się 14.04.2011 roku.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele miasta: wiceburmistrz, pan Jacek Gereluk oraz pan Zenon Klimczewski, Zespół Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy reprezentowała wicedyrektor pani Marzena Gereluk. Nauczycielka Emilia Napiórkowska, w imieniu Dyrektora Szkoły – pana Zdzisława Szmytkowskiego, odczytała słowa skierowane
do obu grup uczestniczących w wymianie polsko-niemieckiej. Na zakończenie uroczystości młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
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Uroczysty
Dzień Inwalidy
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto: NOK, Aneta Pielach-Pierścieniak

28 kwietnia 2011 roku w sali
restauracji RELAX odbyła się
doroczna uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Inwalidy.
Jej organizatorem był Oddział
Rejonowy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Uroczystości objął patronatem
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.

O

bchody rozpoczęły się występem artystycznym podopiecznych Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Dla zebranych
na sali emerytów, rencistów, inwalidów i ich gości wystąpili Kamila Różańska i Paweł Ziółkowski. Oboje wykonali po kilka znanych polskich
i światowych przebojów z repertuaru Moniki
Brodki, Grażyny Łobaszewskiej, oraz musicalu „Notre Dame”. Występ został bardzo ciepło
przyjęty.
Po występie krótkie przemówienie wygłosiła
przewodnicząca związku p. Eugenia Podwiązka.
Wspomniała o trudach codzienności i ogromnej
roli rehabilitacji zdrowotnej i społecznej w powrocie do normalnego życia.
Zwróciła uwagę na planowane zmiany w ustawie
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i spodziewanym w związku z nimi wzrostem bezrobocia w tej grupie społecznej.
Zaapelowała o zdecydowane działania na różnych szczeblach władzy w celu lepszej integra-

Egzamin Czarownic

i prawie nikt się nie bał

J

uż kilka dni po premierze, spektakl przygotowany przez teatrzyk Wędrowniczek pod
kierunkiem pani Emilii Zadwornej pt: „Egzamin Czarownic” mogła obejrzeć publiczność.
30 kwietnia 2011 r. w ramach cyklu Poranek
z Teatrem przedstawienie obejrzała bardzo liczna grupa najmłodszych widzów. Muzyczna bajka
o złych i dobrych czarownicach bardzo podobała
się dzieciom. I prawie nikt się nie bał.

cji środowiska niepełnosprawnych z osobami
w pełni sprawnymi.
Następnie kolejno glos zabierali przybyli na uroczystości goście: Starosta Nowodworski Krzysztof
Kapusta, Zastępca Burmistrza Miasta Janusz Mikuszewski, Prezes Oddziału Okręgowego Związku
Janusz Czyż, szefowa nowodworskich Amazonek
Grażyna Kiljan, Prezes Oddziału Nowodworskiego
PCK Marian Wasierzyński. Życzyli wszystkim rencistom i inwalidom zdrowia, uśmiechu na twarzy
i poczucia bycia potrzebnym.
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.
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Festiwal ujęty był regulaminowo w określone ramy
i jeśli chodzi o przyjęte kryteria oceny występujących solistów i zespołów były to:
● treści prozdrowotne,
● umiejętności wokalne,
● wartości artystyczne.
Maksymalna liczba punktów, jaką mogli zdobyć
uczestnicy za występ to 70.
W wyniku przesłuchania wszystkich solistów, duetów, tercetów itd. jury postanowiło przyznać pierwsze, drugie i trzecie miejsca w kategoriach:
Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja.

„Sing song o zdrowiu”
Tekst Teresa łapińska Foto TN

Już po raz szósty miał miejsce Ogólnopolski Festiwal Piosenki
o Zdrowiu, którego szczebel powiatowy odbył się tym razem
w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowodworskim Ośrodku Kultury,
przy ulicy Paderewskiego 3.

D

ziatwy się zjechało nie mało! Wśród małoletnich śpiewali i tańczyli przedszkolacy,
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin powiatu Nowodworskiego – Nasielska, Nowego Dworu Mazowieckiego, z miejscowości Pieścirogi, Pomiechówka.
W poprzednich edycjach reprezentowano gminę Zakroczym, Leoncin.
Z czterech przedszkoli Nowego Dworu Mazowieckiego udział wzięło Publiczne Przedszkole nr 1 przy
ulicy Mazowieckiej 12 i nr 3 z ul. Bohaterów Modlina 26. Pozostałe reprezentowały gminę Nasielsk
i Pieścirogi.
Szczebel szkół podstawowych reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy,
ul. J. Bema 312, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy
Szkolnej 3 w Modlinie Starym i Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Młodzieżowej 1.
Z tej ostatniej dwóch uczniów – Aleksandra Stemplewska i Krzysztof Pawełas – przyjęło na siebie
zadanie prowadzenia konferansjerki.
Szkoły stopnia gimnazjalnego reprezentowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowac-

kiego 2, Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Szkolnej 3 w Modlinie Starym, Publicznego Gimnazjum nr
4 w Modlinie Twierdzy, ul. J. Bema 312.
Ogółem w imprezie o charakterze kulturalnoedukacyjnym udział wzięło 71 uczestników z 12
placówek. Gościnnie wykonawcom towarzyszył
7-osobowy zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Młodzieżowej 3.
Festiwal był wydarzeniem kulturalnym i jak przystało na takowe, występujący artyści byli oceniani
przez jurorów:
Pana Ryszarda Imbora – muzyka, wokalisty,
Panią Leokadię Janik – przedstawiciela Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
Panią Katarzynę Kruszewską – przedstawiciela Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Nowym Dworze
Mazowieckim,
Pana Jacka Gawrońskiego – terapeutę, muzyka wokalistę,
Panią Maję Zakaszewską z „Tygodnika Nowodworskiego”.

W kategorii Przedszkola :
I Miejsce – zdobyło Samorządowe Przedszkole
z Nasielska,
II Miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 i Publiczne
Przedszkole nr 3 z Nowego Dworu,
III Miejsce – Samorządowe Przedszkole w Pieścirogach
Szkoły Podstawowe:
I Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim–Modlinie Twierdzy,
II Miejsce – Szkoła Podstawowa z Nasielska
III Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim
Gimnazja:
I Miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim–Modlinie Twierdzy,
II Miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim-Modlinie Starym,
III Miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ufundował dla wszystkich uczestników nagrody rzeczowe,
a dla zwycięzców, którzy zajęli pierwsze miejsca
szkoły otrzymały dodatkowo nagrody w wysokości
300,00 zł każda. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom.
Choć większość odbiorców stwierdziła, że występ
przedszkolaków był niezwykle ekspresyjny i spełniał wysoki poziom założonych regulaminem kryteriów, to zgodnie z tymże przedszkolacy ukończyli
na etapie powiatowym swoje festiwalowe zmagania.
Do etapu wojewódzkiego przechodzą zdobywcy
pierwszych miejsc w kategorii Szkoły Podstawowe
i Gimnazja. Na szczeblu powiatowym tryumfował
Nowy Dwór Mazowiecki.
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Drugi krok NOK
Tekst i Foto NOK

Już po raz drugi uczestnicy zajęć
o profilu artystycznym, prowadzonych
w Nowodworskim Ośrodku Kultury,
mieli możliwość zaprezentowania
swoich postępów w pracy. Na widowni
zasiedli ich najbliżsi i znajomi.
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bardzo ciepło przyjmowane przez publiczność,
dają bowiem satysfakcję wszystkim zainteresowanym: uczestnikom, instruktorom, opiekunom
dzieci. Dają okazję do pokazania efektów mozolnej, codziennej pracy z instruktorami i regularnych ćwiczeń w zaciszu domowym.

P

rzed rodzicami, dziadkami, kolegami i koleżnkami, w świetle reflektorów, wystąpili adepci teatru, śpiewu, tańca, przyszli
instrumentaliści, w galerii „Łącznik” wystawili
swoje prace młodzi plastycy. Wszystkim pokazom towarzyszyły silne emocje, nie dało się ich
opanować zarówno na scenie, jak i na widowni.
Młodzi artyści bardzo chcieli jak najlepiej się
zaprezentować, a na widowni przyjaciele bardzo mocno trzymali kciuki za swoich pupilów.
W efekcie, po każdej prezentacji rozbrzmiewały
huragany oklasków. A były bardzo głośne bo sala
widowiskowa wypełniona była po brzegi. Kwartalne popisy uczestników zajęć artystycznych są

VII Ogólnopolski
Więcej niż Kino
Przegląd Piosenki
„Kryształowa Nuta”
Tekst i foto NOK

16 kwietnia 2011 r. po raz siódmy odbył się
w Lidzbarku Warmińskim Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”. W rywalizacji
wzięło udział 28 uczestników z całego kraju, a ich
poczynania oceniało jury w składzie: Elżbieta
Skrętkowska – aktorka, reżyserka, redaktorka,
od 1993 roku autorka programu rozrywkowego
„Szansa na sukces” prowadzonego przez Wojciecha Manna, Piotr Klatt – muzyk, lider, wokalista
i autor tekstów zespołu Róże Europy, producent
programów muzycznych w TVP oraz Marek Stawiński – certyfikowany nauczyciel śpiewu amerykańską techniką „Speech Level Singing”. Główną
nagrodą przeglądu jest udział w telewizyjnym
programie „Szansa na sukces”. Jednak decyzją
jury została ona zamieniona na II etap opolskich
„Debiutów”. „Jak zwykle poziom wykonawców
był wysoki – podsumował krótko Bartłomiej
Zdanowicz, pomysłodawca i organizator przeglądu. – Jednak w tym roku poziom był wyjątkowo
wyrównany”. Nasza solistka – Janina Klimiuk –
reprezentująca Klub Wojskowy JW 2189 Kazuń
znalazła się w szacownym gronie wyróżnionych
wykonawców i była to już kolejna jej nagroda,
jaką otrzymała na festiwalowych konkursach.

6

maja br. w sali kinowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyło się czwarte
spotkanie w cyklu Więcej niż Kino. Gościem wieczoru był znany i popularny redaktor
muzyczny I programu PR pan Paweł Sztompke.
Podczas godzinnego spotkania, w wartkim dialogu z gospodarzem wieczoru red. Stanisławem
Zawiślińskim, panowie opowiedzieli zebranym
widzom wiele ciekawostek oraz przekazali bardzo wiele informacji o polskich kompozytorach
muzyki filmowej, o ich pracy w kraju i poza jego
granicami. I co najważniejsze o wkładzie i znaczeniu Polaków w rozwój kinematografii światowej. Panowie dokonali także krótkiego wprowadzenia do, uznawanego za jednen z najlepszych

polskich filmów ostatnich lat, filmu „Mała Moskwa”. Czas przeznaczony na spotkanie minął
bardzo szybko. Redaktorzy Sztompke i Zawiśliński swoją bezpośredniością, komunikatywnością i ciekawą narracją szybko zjednali sobie
nowodworzan. Gdyby nie perspektywa projekcji filmu spotkanie trwało by zapewne jeszcze
bardzo długo. Spotkania z „ludźmi filmu” zapraszanymi do naszego miasta przez gospodarza wieczorów Stanisława Zawiślińskiego mają
w naszym mieście już stałych sympatyków.Ale
miłośników dobrego kina w naszym mieście jest
na pewno o wiele więcej, dlatego też już dzisiaj
ZAPRASZAMY na kolejne spotkanie w cyklu
Więcej niż Kino już w czerwcu.
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„Pisanki – Kraszanki”
Tekst i Foto ANNA DĄBROWIECKA

N

owodworski Ośrodek Kultury zaprosił
uczniów szkół z terenu naszej gminy
do udziału w konkursie plastycznym na
najpiękniejsze „Pisanki – Kraszanki”. Regulamin konkursu przewidywał wykonanie dowolną
techniką plastyczną trzech płaskich pisanek, które należało ciekawie wyeksponować na brystolu formatu A4.
Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza licznie odpowiedzieli na zaproszenie i wykonali wiele wspania-

Konkurs
wielkanocny w PP 5
Tekst i Foto Marzena Paszkowska i Marzena Brzezińska

18 marca br. Publiczne Przedszkole nr 5
ogłosiło konkurs wielkanocny pt. „Zwierzątko wielkanocne”. Miał on na celu rozwijanie
wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci.

W

arunkiem przystąpienia do konkursu
było wykonanie zwierzątka wielkanocnego, którego wielkość, technika oraz
materiały do wykonania były dowolne. Zwierzątka
można było przynosić do 19 kwietnia 2011 r. do
wychowawców poszczególnych grup. Po upływie
tego terminu wszystkie prace zostały wyeksponowane w wejściu głównym przedszkola, gdzie
każdy mógł podziwiać talent plastyczny przedszkolaków.

łych, kolorowych prac konkursowych. Efekty ich
działań twórczych zostały docenione przez jury
i większość nagród przyznano właśnie uczniom
naszego Zespołu Szkół. 18 marca 2011 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połączone z otwarciem
wystawy pokonkursowej.
Nasi uczniowie nagrodzeni w konkursie to:
w kategorii szkoły podstawowe:
II miejsce Aleksandra Ludwikowska SP 4, VI a
III miejsce Natalia Gabryś SP 4, III b
Następnie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych
głosowały na te prace, które im się najbardziej podobały.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Maja Kaszyńska – gr. VII „Kropelki”,
II miejsce – Oliwia i Łukasz Chrustowscy – gr. VII
„Kropelki” i gr. III „Tygryski”,
III miejsce Martyna Patalan – gr. V „Skrzaty”.
Wyróżnienia otrzymali:
Wiktor Bakun – gr. II „Biedronki” oraz Patrycja Rostkowska – gr. V „Skrzaty”.
Ogółem w konkursie wzięło udział 71 przedszkolaków.
Prace konkursowe wykonano różnymi technikami
plastycznymi, a wszystkie były ciekawe, kolorowe,
oryginalne i pomysłowe.
Na wszystkich uczestników czekały nagrody: dyplomy, breloczki, gry edukacyjne oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za
udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnych organizowanych przez nasze przedszkole.

wyróżnienia:
Weronika Kołosowska SP 4, I a
Agata Dąbrowiecka SP 4, II a
Jakub Stankiewicz SP 4, II a
Radosław Zalewski SP 4, III b
Daria Jelińska SP 4, VI b
w kategorii gimnazja:
I miejsce Zuzanna Zalewska PG 4, II b
II miejsce Weronika Nowicka PG 4, III a
III miejsce Aleksandra Gołębiewska PG 4, III b
wyróżnienia:
Klaudia Bączek PG 4, II a
Patrycja Suchodolska PG 4, II a
Karolina Krawczyk PG 4, III b
w kategorii szkoły średnie i dorośli:
I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce Magda Palczowska LO Twierdza
III miejsce Marta Oterman LO Twierdza
III miejsce Małgorzata Zaręba LO Twierdza
mgr Anna Dąbrowiecka

Wielkanocny zając
Tekst i Foto Anna Maj

19 kwietnia 2011 roku w świetlicy
szkolnej SP 7 odbyła się uroczystość:
„WIELKANOCNE SPOTKANIE
Z ZAJĄCEM”.
Dzieci słuchały gawędy na temat zwyczajów
wielkanocnych, omawiały z nauczycielem znaczenie symboli wielkanocnych.
Wysłuchały bajki pt. „Wielkanocny zajączek”.
Było również wielkanocne jajeczko i życzenia.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni przez
zajączka do zabawy wielkanocnej w terenie.
Każdy z nich szukał jajeczek, które wcześniej
schował zajączek. Było dużo śmiechu i szczypta
rywalizacji, wszystkim udało się odszukać jajka,
z których dzieci odczytały życzenia wielkanocne
od zajączka.
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Warsztaty wielkanocne w Wymysłach
Tekst i Foto Krystyna Rachwał

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy przeżyły przed
świętami Wielkanocnymi dużo emocji. Wszystko za sprawą niezwykłej wycieczki,
której motywem wiodącym były święta wielkanocne.

W

środę 20 kwietnia br. nasze „Krasnale”, „Słoneczka” i „Starszaki” pojechały na wycieczkę do Gospodarstwa
Agroedukacyjnego „Wymysły pod Lasem”. Na
miejscu powitała nas prowadząca warsztaty pani
Katarzyna Małachowska z zespołem opiekunów.
Przez 6 godzin pobytu dzieci miały okazję zrobić własną palmę wielkanocną – wielką wspólną
3-metrową, malowały pisanki woskiem i oklejały wzorkami z kolorowego papieru, ozdabiały
mazurki.
W przerwach między zajęciami były zabawy integracyjne, np. przy piosenkach „Pisanki”, „Kurczątka”, „Wieziemy kogucika”. Najwięcej zainteresowania wzbudziły zwierzęta w zagrodzie.
Dzieci karmiły marchewką owieczki i barany,
sypały ziarno kurom, kaczkom, gęsiom i indykom. Mogły także zobaczyć z bliska wiewiórkę,
jeża i króliki umieszczone w klatce. Był również
poczęstunek – pyszne pączki i herbata, a na go-

rąco zupa pomidorowa, którą wszyscy chętnie
zjedli! Wracaliśmy do przedszkola pełni wrażeń
i z własnoręcznie zrobionymi pamiątkami, które przydały się na stół wielkanocny. Serdecznie
dziękujemy organizatorom za miłe przyjęcie
i ciekawe zabawy.

Mali ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 4 Witamy Wiosno!
w Modlinie Twierdzy
Tekst i Foto Anna Maj

W kwietniu 2011 r. Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego Polskiego
Związku Wędkarskiego przy współpracy z Kołem PZW nr 53 przy Ministerstwie
Sprawiedliwości ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem: „Tydzień Czystości Wód”.

M

ali ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy znają problemy ochrony środowiska,
a w szczególności ochrony wód, dlatego z wielkim zapałem zabrali się do wykonania prac.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne
upominki sponsorowane przez PZW nr 53 i wręczone przez wiceprezesa p. Narcyza Zarębę. Trzy

zwycięskie prace powędrowały do Warszawy.
Rozstrzygnięcie II etapu konkursu odbędzie się
we wrześniu lub październiku.
I miejsce – Dominik Pałdyna
II miejsce – Gabriela Paszkiewicz
III miejsce – Natalia Michoń
mgr Ewa Rudnicka

N

areszcie nadeszła wiosna, możemy już
pochować do szafy grube płaszcze,
czapki, szaliki i cieszyć się pierwszymi
ciepłymi promieniami słońca! Czy jednak w tym
całym wiosennym zamieszaniu pamiętamy jeszcze o tradycyjnych obchodach Pierwszego Dnia
Wiosny!
TAK
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany
jest bowiem za magiczny, przypisuje mu się niezwykłe właściwości. Towarzysząca mu równonoc – dzień trwa dokładnie tyle samo, co noc
– jest symbolem końca. Końca mroźnej, okrutnej
zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej
świat do życia wiośnie. Niesie to ze sobą nowe
nadzieje – na rozwój, szczęście i powodzenie.
21 marca 2011 roku, dzieci ze świetlicy szkolnej
wraz z paniami:
Anną Maj i Izabellą Pieluchowską dbały o tradycje wiosenne i udały się nad rzekę w celu pożegnania zimy a przywitania wiosny.
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Mali ratownicy z SP 4

w konkursie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
tekst i foto E. Ładniak

F

undacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy kojarzy się większości z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym.
Tym razem stała się organizatorem konkursu pt.
„Ratujemy i uczymy ratować”. Był on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, objętych programem dotyczącym zasad udzielania pierwszej
pomocy.
Celem konkursu jest propagowanie zasad pierwszej pomocy wśród uczniów, nauczycieli oraz

Z wizytą

w TVN Warszawa…
Tekst i foto DAGMARA ŚNIOWSKA

24.03.2011 r. grupa uczniów
L.O. w Modlinie Twierdzy,
pod opieką pani mgr Anny
Dąbrowieckiej, odwiedziła studio
telewizji TVN Warszawa.

I

le może trwać przygotowanie kilkuminutowego reportażu? Kwadrans? Maksymalnie
godzinę? Nic podobnego! Co najmniej pół
dnia. Mieliśmy okazję przekonać się o tym na
własne oczy, kiedy po przyjeździe do studia TVN

rodziców, a także sprawdzenie umiejętności budowania pewności w czynnościach związanych
z ratowaniem życia.
Zakres tematyczny obejmował takie obszary jak:
bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, numery ratunkowe, wezwanie pomocy, zasady ruchu drogowego i wiele innych.
Szkoła Podstawowa nr 4 jako placówka szerząca wśród dzieci podstawowe zasady ratowania
życia dołączyła do wielu szkół z województwa
mazowieckiego i wzięła udział w konkursie.

Warszawa zostaliśmy podzieleni na pięć małych
grupek i wyruszyliśmy w teren z dziennikarzami (Filipem Chajzerem, Przemysławem Wenerskim, Michałem Traczem, Cyprianem Jopkiem
i Łukaszem Wieczorkiem) oraz kamerzystami,
aby wziąć udział w przygotowaniu materiałów
do wieczornego programu informacyjnego pt.
„Stolica”.
Ktoś mógłby pomyśleć, iż zawód dziennikarza
jest stricte intelektualny, nie wymaga wysiłku
fizycznego. Błąd! Pan Łukasz Wieczorek za
przykład podał mi sytuację reportera przemierzającego stolicę w 20-stopniowy mróz, w czasie śnieżycy. Innym aspektem, czyniącym pracę
dziennikarza trudną, jest… brak tematów. Na
pierwszy rzut oka, w Warszawie przecież tyle
się dzieje… na pewno „coś” godnego uwagi się
znajdzie. Pytanie: czy to „coś” rzeczywiście zainteresuje, zmusi do refleksji lub rozbawi widza
tudzież czytelnika? Czy ten materiał faktycznie
będzie dobry? Kiedy nie ma tematu, nawet piękna pogoda nie zda się na nic. Dużym utrudnieniem w pracy dziennikarza może być również
drugi człowiek. Często reporterzy spotykają się
z agresją, niechęcią ludzi, czy pewnych grup
społecznych, szczególnie, kiedy materiał przez
nich przygotowywany dotyczy jakiegoś konfliktu lub sytuacji kontrowersyjnej.
Co więc motywuje ich do działania? Łukasz
Wieczorek twierdzi, iż jest to praca bardzo
wdzięczna, każdego dnia spotyka go co innego,
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Pierwszy etap wymagał od dzieci zdolności plastycznych.
Wpłynęło wiele ciekawych prac w formie
plakatu, przestrzennej makiety, książki, komiksu. Wszystkie prace zaskoczyły pomysłowością i ciekawą techniką. Uczniowie
wykazali się twórczością, kreatywnością.
Wybrano jedną, najbardziej oryginalną pracę
chłopców z klasy pierwszej. Okazała się na
tyle pomysłowa i starannie wykonana, by zakwalifikować się do drugiego etapu konkursu. To dla Szkoły Podstawowej nr 4 ogromne
wyróżnienie, a dla chłopców mobilizacja do
dalszej pracy i zdobywania kolejnych sukcesów w tym zakresie.
mgr Katarzyna Borkowska

nie ma szans na nudę. Dzięki temu reporter posiada bardzo rozległą wiedzę ogólną. Ponadto
dziennikarstwo daje mnóstwo satysfakcji, szczególnie, kiedy materiał przygotowany przez danego reportera spotyka się z uznaniem, rozgłosem.
Będąc w studiu mieliśmy okazję obserwować
pracę ludzi w reżyserce. Każdy z nas mógł również poczuć się, jak prezenter wiadomości. Odczytywaliśmy kwestie przed kamerami, a nasze
wysiłki zostały uwiecznione na płytach CD. Ponadto niektóre dziewczyny poddały się fachowej
charakteryzacji u makijażystki.
Z warsztatów wróciliśmy bardzo zmęczeni, lecz
równie mocno usatysfakcjonowani.
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Wybory w TPD
Tekst i Foto Teresa Łapińska

9

kwietnia 2011 roku w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5, w gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się zebranie wyborcze
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Porządek zebrania przewidywał między innymi
sprawozdanie z działalności za okres czterech
lat, tj. 2007–2010, sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej, wybór władz na nową kadencję i inne punkty typowe dla Zebrania Wyborczego.
Należy podkreślić, iż spotkanie odbyło się zgodnie z planem.
Swoją obecnością podczas zebrania wyborczego
zaszczycili przedstawiciele Władz:
Wojewoda – Pan Jacek Kozłowski, V-ce Kuratora Oświaty – Pani Katarzyna Góralska, w zastępstwie Marszałka był Pan Tomasz Waźwiński.
Uczestnicząc w spotkaniu z boku stwierdzić
mogę, iż:
Spotykający się ze sobą uczestnicy byli punktualni, niektórzy przybyli znacznie wcześniej,
wymieniając między sobą swoje doświadczenia.
Zebranie od strony organizacyjno-merytorycznej
przygotowane było na wysokim poziomie.
Ludzie działający w organizacji to społecznicy,
widzą celowość swojej pracy i jej ogromną użyteczność.
W organizacji działają kobiety i mężczyźni, dla
których wiek nie jest żadną barierą,
Są to ludzie, którzy śmiało mówią o sprawach
trudnych.
Wieloletnia działalność społeczna została nagrodzona, odznaczenia otrzymali ci, którym dziecko
zaniedbane, z tzw. marginesu społecznego, ulicy,
gorszych szans, było i jest bliskie, któremu nie
szczędzili swoich wysiłków będąc zarówno młodymi, jak i doświadczonymi wychowawcami.
Wśród wyróżnionych nagrodami za wieloletnią
działalność znaleźli się między innymi pracownicy TPD Odział w Nowym Dworze Mazowiec-

kim, wieloletni pedagodzy, wychowawcy, „wolontariusze”:
Pani Elżbieta Gauza – Kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Prezes Oddziału TPD w Nowym Dworze Mazowieckim, Medal Komisji
Edukacji Narodowej (w 2005 r. Złoty Krzyż Zasługi),
Pani Urszula Adamowicz – Kierownik Świetlicy Środowiskowej przy ul. Szkolnej 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim otrzymała Honorową Odznakę „Przyjaciel Dziecka Ulicy”,
Pani Barbara Wawrzonkiewicz – Kierownik
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
TPD przy ul. Bohaterów Modlina 77A w Nowym Dworze Mazowieckim, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi.
Działam w organizacji TPD już 29 lat, współpracuję ściśle z ramienia pracy zawodowej od 17 lat
i wiem, że kto związał się z nią z wewnętrznego
przekonania nie opuszcza jej, ponieważ w każdym wieku można być przydatnym w realiza-

cji zadań statutowych tej organizacji. Potrzeby
dzieci, rodzin dotkniętych biedą społeczną
jest ogromnie dużo, dlatego cieszy fakt, że nie
brak w nim ludzi o szczególnie wyróżniającej
społecznikowskiej postawie, choć życzeniem,
pewnie nie tylko moim jest, aby było ich jeszcze
więcej i tak oddanych jak wyżej wymienieni –
gratulacje!!!
Gratulacje kieruję również do wybranych na
kolejną kadencję władz: Prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Pana Wiesława Kołaka i Wiceprzewodniczącej Pani Moniki Jagodzińskiej.
Cieszymy się również z faktu, że Pani Elżbieta
Gauza została wybrana do Zarządu Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
że mamy swojego reprezentanta.
Wszystkim życzę satysfakcji z tego, co się działo
i tego, co przed nami.
Autor:
Teresa Łapińska – „Przyjaciel Dzieci”
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SYLWETKA

„Pierwsi trenerzy
są najważniejsi….”
wywiad z Tomaszem Ochońko
– mieszkańcem Nowego Dworu,
koszykarzem grającym na co dzień
w Baskecie Poznań,
stypendystą Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Red: Jak zaczęła się Pana przygoda z koszykówką?
T.O.: Moja przygoda z koszykówką zaczęła się
jeszcze w szkole podstawowej. Gdy w Nowym
Dworze została wybudowana hala sportowa, nauczyciel WF-u p. Rzeszot prowadził tam UKS-y.
Tam zacząłem trenować. Trwało to rok, może
dwa, po czym tata zawiózł mnie do Warszawy.
Może zauważył, że coś potrafię i uznał, że powinienem spróbować wśród lepszych. Tak trafiłem
do Polonii Warszawa. Na treningi jeździłem 5
razy w tygodniu. Woził mnie tata.
Red: Ile lat już trwa ta przygoda?
T.O.: Przygoda z koszykówką trwa już prawie 10
lat. Najpierw 5–6 lat juniorskich, a teraz już 5 sezon
seniorski. Mam nadzieję, że jeszcze z 10 lat pogram.
Red: A jakie były Pana początki?
T.O.: Najtrudniejsze było przełamanie, zmiana otoczenia. Jako mały dzieciak (miałem wówczas 10–
11 lat) zacząłem jeździć do Warszawy, do nieznanych chłopaków, grających o wiele dłużej niż ja.
Red: Czy próbował Pan innych dyscyplin?
T.O.: Jak każdy mały dzieciak próbowałem grać
w piłkę nożną. Mój tata (Jerzy Ochońko, trener
zapasów – przyp. red.) akurat miał przerwę w zapasach. Na pewno by mnie do zapasów namawiał. Ale dzięki tej przerwie, na moje szczęście,
pozostałem przy koszykówce.

TOMASZ OCHOŃKO
PROFIL:
Data urodzenia: 29.08.1986 (25)
Wzrost: 183 cm
Uprawiana dyscyplina sportu:
koszykówka,
zawodnik PBG Basket Poznań
Przebieg kariery:
– 2002–2005 SMS Kozienice (POL)
– 2005–2008 Polonia Warszawa (POL)
– 2007–2008 Big Star Tychy (POL)
– 2008–2009 Stal Ostrów Wielkopolski
(POL)
– 2009–2010 Polpharma Starogard Gdański (POL)
– 2010–2011 PBG Basket Poznań (POL)
Sukcesy:
Mistrz Polski Juniorów (2004)
Brązowy medalista Mistrzostw Polski
(2010)

Red: Kto Pana najbardziej wspierał w karierze sportowej?
T.O.: Najwięcej zawdzięczam swojej rodzinie.
Zawsze podkreślam, że gdyby nie tata, to dziś nie
grałbym na tym poziomie co teraz. Rzadko można znaleźć rodzica, który 5 razy w tygodniu, po
pracy, stojąc w korkach, wozi dziecko na treningi
do oddalonego o 30 km klubu w Warszawie. Potem siedzi dwie godziny na sali, czeka i słucha
jak trener krzyczy. Nie raz się zdarzało, że także
w soboty trzeba było jechać na mecz i to nie tylko do Warszawy. Myślę, że dzięki tacie mogłem
się rozwinąć, grać w klubie, posmakować koszykówki na dobrym poziomie, z dobrym trenerem.
Bardzo mu za to jestem wdzięczny.
Red: Komu, oprócz siebie, zawdzięcza Pan
najwięcej w osiągnięciu sukcesu sportowego?
Też tacie?
T.O.: No na pewno tata mi dał możliwości rozwoju, bo sam nie pojechałbym do Warszawy. Nie
przeskoczyłbym tej belki. Na pewno w osiągnięciu sukcesów nie można pominąć pierwszych
trenerów, którzy nauczyli mnie podstaw koszykówki. Tak jak musiałem dojechać na trening,
tak musiałem nauczyć się rzucania i kozłowania.
Pierwsi trenerzy są najważniejsi jeśli chodzi
o naukę podstaw jakiegokolwiek sportu.
Red: Zakończył się już tegoroczny sezon ligowy, w którym grał Pan w Baskecie Poznań.
Czy zamierza Pan zmienić klub?
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T.O.: Nic nie jest jeszcze przesądzone. Nie wiadomo, czy Poznań wystartuje w Ekstraklasie
– chodzi o sponsora. Jeśli sponsor wycofa się,
nie będzie funduszy na starty, a one wiążą się
z dużymi pieniędzmi. Do końca maja powinno
wyjaśnić się czy Poznań wystartuje i gdzie ewentualnie będę grał.
Red: Proszę dokończyć zdanie:
Koszykówka to dla mnie …
T.O.: Koszykówka to dla mnie bardzo dużo, to
moje hobby, to co kocham, bez czego nie mógłbym żyć, coś co pochłania mi bardzo wiele czasu. To jest mój styl życia – myślę że bez tego
już nie potrafiłbym żyć. Nie da się tego określić
jednym słowem. Tak jak nikt nie jest w stanie powiedzieć mama, tata to dla mnie ….
Red: Pana wzór do naśladowania? (i dlaczego
właśnie ta osoba?)
T.O.: Jak każdy młody koszykarz widziałem
Michaela Jordana, byłem nim zafascynowany.
Gdy zaczynałem grać w koszykówkę on był
tym najbardziej rozpoznawalnym, najpopularniejszym koszykarzem na świecie. Oczywiście
nikt nie będzie drugim Michaelem Jordanem
i nikt nawet nie może się do niego porównywać.
Jednak nigdy nie wzorowałem się tylko na nim.
Lubię oglądać mecz, analizować grę, patrzeć co
się dzieje w całej drużynie, nie tylko skupiać się
na jednym zawodniku. Patrzę na rożnych graczy,
rożne elementy i próbuję to naśladować, a jak mi
wychodzi – nie mnie to oceniać.
Red: Ale na pewno będzie to jakiś sportowiec
złożony?
T.O.: Na pewno jest to wypadkowa kilku zawodników. Nie tylko koszykarzy, bo dla mnie każdy
sportowiec, który zawodowo uprawia sport jest
godny podziwu – za trud jaki wkłada w osiągnięcie sukcesu. Każdy jest wzorem do naśladowania.
Red: Czym zajmuje się Pan poza koszykówką?
T.O.: Odpowiedź podzieliłbym na dwie części.
W trakcie sezonu, gdyby nie brać pod uwagę
koszykówki, zostałoby mi praktycznie tylko spanie i jedzenie. Przez dziewięć miesięcy sezonu
mamy dwa treningi dziennie. Zostaje mało czasu
na cokolwiek innego. Jak mam chwilę, chodzę
z żoną na spacery, do kina, poświęcam czas na
relaks, który nie zabiera mi dużo energii. Tak
więc w trakcie sezonu poza treningami i meczami wypoczywam, śpię i oglądam TV.
Poza sezonem spotykam się ze znajomymi, rodziną i wypoczywam. Nadrabiam zaległości
w spotkaniach towarzyskich i rodzinnych, na
które nie mam czasu w trakcie rozgrywek.
Red: Jakie są Pana marzenia? Plany na przyszłość?
T.O.: Na pewno chciałbym wspinać się coraz wyżej
jeśli chodzi o umiejętności. Sukces jest takim motorem napędowym, motywacją do jeszcze cięższej
pracy. W juniorskich rozgrywkach zdobyłem Mistrzostwo Polski, z Polonią zdobyłem brąz w Ekstraklasie, więc teraz chciałbym sięgnąć po tytuł
mistrza. Grałem we wszystkich kadrach młodzieżowych naszego kraju i teraz chciałbym to przypieczętować grą w kadrze seniorów. To mój cel.
Życzę zatem powodzenia w jego osiągnięciu
i dziękuję za rozmowę.
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Informacja
o kwalifikacji
wojskowej

W

całym kraju rozpoczęła się z dniem
4 kwietnia 2011 r. kwalifikacja wojskowa i potrwa do 30 czerwca 2011 r.
Przeprowadzają ją organy administracji publicznej szczebla województwa, powiatu i gminy we współdziałaniu z organami administracji
wojskowej, tj. szefami wojewódzkich sztabów
wojskowych oraz wojskowymi komendantami
uzupełnień. Dla przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej powoływane są przez starostów powiatowe komisje lekarskie.
Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki odbędzie się w dniach od 6 czerwca do 13 czerwca 2011 r. w Internacie Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6, tel. 22/ 775-24-75.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy mężczyzn
urodzonych w 1992 roku a także urodzonych
w latach 1987–1991, którzy nie mają jeszcze
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osób urodzonych w latach
1990–1991, które zostały przez Powiatową Komisję Lekarską uznane za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji, tj. przed 30 czerwca 2011 r.
Ponadto kwalifikacja obejmuje osoby urodzone
w latach 1990–1991, które zostały uznane za
zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły
wniosek o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Dotyczy to tylko osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy. Do kwalifikacji mogą zostać
wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się
również kobiety urodzone w latach 1987–1992,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011
kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół albo kierunków.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej
po raz pierwszy przedstawia:
Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej;
Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień –
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez
nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.

ogłoszenia i informacje

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej, przedstawia:
Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej;
Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień –
wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może
stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki telefonicznie na
nr 22/775-22-23 lub 51-22-251, faksem na
nr 22/775-25-32 lub 51-22-101 lub na adres
e-mailowy: kancelariatajna@nowydwormaz.pl,
powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym
była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na
stawienie się w tym terminie. Burmistrz Miasta
określi nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
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W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz
(prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień
nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym także kontrole, sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych
i administracji.
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226,
poz. 1834),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U.
Nr 40, poz. 209),
– rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
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Mistrzostwa Nowego Dworu
Mazowieckiego w tenisie ziemnym
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WYNIKI:
CHŁOPCY DO LAT 12:
1/8 finału:
Pawełas Krzysztof – Borowik Daniel 6/7,6/3,8/6
Pańczyk Kamil – Pawełas Jan 7/6(7/4),6/4
Szumski Jakub – Siwek Marcin 6/4,7/5
1/4 finału:
Nowakowski Jakub – Januszewski Michał 6/3,7/5
Pawełas Krzysztof – Pańczyk Kamil 6/3,6/3
Boniecki Jan – Szumski Jakub 6/3,6/3
Frączak Maciej – Korczyński Kacper
6/7(2/7),7/6(9/7),7/3
1/2 finału:
Nowakowski Jakub – Pawełas Krzysztof
6/3,7/6(7/4)
Boniecki Jan – Frączak Maciej 6/3,6/3

W

hali Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w tenisie ziemnym chłopców do lat
12 i 16 oraz w kategorii dziewcząt do lat 16. Sędzią naczelnym tych trzech turniejów był Patryk
Drewnowski. W kategorii młodszych chłopców
bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi tenisiści: MARCIN SIWEK i JAŚ PAWEŁAS,
którzy w swoich pojedynkach o mały włos nie
wygrali po secie ze straszymi przeciwnikami.
Jednak w finale spotkali się inni zawodnicy:
JAN BONIECKI i JAKUB NOWAKOWSKI.
Ten drugi dzielnie walczył i w pierwszym secie
doprowadził do tie-breaku. Jednak w końcówce
lepszy był J. Boniecki i zwyciężył w całym meczu 7/6(7/2),6/4. Trzecie miejsca zajęli MACIEJ
FRĄCZAK i KRZYSZTOF PAWEŁAS.
W turnieju chłopców do lat 16 zdarzyła się rzecz
wyjątkowa. W pojedynku grupowym RAFAŁ
DANISZEWSKI pokonał MARCINA RUDEGO 4/6,6/4,7/5. W dalszym ciągu zawodów obaj
tenisiści wygrali swoje mecze i znowu się spotkali, tym razem w spotkaniu finałowym. W finale lepszy okazał się M. RUDY, który po dramatycznej walce pokonał R. DANISZEWSKIEGO
6/3,6/7(4/7),10/8! Trzecie miejsca zajęli BARTEK CHOJNA (zagrał bardzo dobrze w półfina-

le przegrywając z M. Rudym 3/6,6/4,2/7) oraz
wciąż robiący postępy SEWERYN RZESZUTEK.
W finale mistrzostw do 16 lat dziewcząt ciekawy pojedynek stoczyły ALEKSANDRA KRUSZEWSKA i ANGELIKA PĘDZICH. Zwyciężyła
Ola 6/4,7/5. Trzecie miejsca zajęły: DAGMARA
OCHTYRA i NATALIA TRACZYK, które w meczach półfinałowych uległy w 3-setowych potyczkach późniejszym finalistkom. O wielkim meczu
może mówić jedna z faworytek turnieju KAROLINA KISIEL, która grając z kontuzją nogi
pierwszy mecz grupowy nieznacznie przegrała,
a w drugim meczu prowadząc 5/4 musiała poddać
spotkanie schodząc z kortu ze łzami w oczach.

Sukces nowodworskiej zapaśniczki
Dagmara Dominiak,
zawodniczka UKS Jedynka,
zajęła 3 miejsce
na Mistrzostwach Mazowsza.

D

agmara Dominiak, zawodniczka UKS
Jedynka i uczennica PG 1, zajęła 3.
miejsce na Mistrzostwach Mazowsza
w zapasach (kat. wag. 44 kg), które odbyły się
27 marca br. w mieście, w którym zapasy cieszą
się szczególnie dużą popularnością wśród dziewcząt – Siedlcach. To kolejny sukces nowodworskiej zapaśniczki. Rok wcześniej na tych samych
zawodach także zajmowała wysokie miejsce na
podium.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne medale, a UKS Jedynka zaprasza wszystkie
dziewczęta, które chciałyby trenować zapasy.
Warto!

Finał:
Boniecki Jan – Nowakowski Jakub 7/6(7/2),6/4
CHŁOPCY DO LAT 16:
MECZE GRUPOWE:
Rzeszutek Seweryn – Bratkowski Aleksander
7/6(7/4),6/4
Chojna Bartosz – Bratkowski Aleksander 6/4,7/5
Chojna Bartosz – Rzeszutek Seweryn 6/4,7/5
Daniszewski Rafał – Rudy Marcin 4/6,6/4,7/5
1/2 finału:
Rudy Marcin – Chojna Bartosz 6/3,4/6,7/2
Daniszewski Rafał – Rzeszutek Seweryn 7/5,6/3
Finał:
Rudy Marcin – Daniszewski Rafał 6/3,6/7(4/7),
10/8
DZIEWCZĘTA DO LAT 16:
MECZE GRUPOWE:
Ochtyra Dagmara – Kisiel Karolina 6/4,7/5
Traczyk Natalia – Kisiel Karolina 4/5 i krecz
Traczyk Natalia – Ochtyra Dagmara 5/7,7/6(7/3),8/6
Pędzich Anelika – Kruszewska Aleksandra 6/4,7/5
1/2 finału:
Kruszewska Aleksandra – Traczyk Natalia
6/4,4/6,7/3
Pędzich Anelika – Ochtyra Dagmara 7/5,4/6,7/1
Finał:
Kruszewska Aleksandra – Pędzich Anelika 7/5,6/3
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Tennis Europe Junior Tour – finał w jaskini lwa
Tekst I Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

Nie od dziś wiadomo, że czeski tenis młodzieżowy i zawodowy stoi na
dużo wyższym poziomie niż polski. Warsztat trenerski, bazy treningowe
nieporównywalne do polskich skromnych warunków, system szkolenia
i wspierania młodych utalentowanych zawodników powoduje, że młodzi czescy
tenisiści uważani są najsilniejszych w Europie. Tam właśnie, do „jaskini lwa” udał
się nasz 12-letni mieszkaniec – Kacper Żuk, aby wziąć udział w prestiżowym
turnieju „Zentiva Cup 2011” z cyklu Tennis Europe Junior Tour.

T

urniej rozgrywany był w miejscowości
Rakovnik, nieopodal Pragi, w dniach
25–30 kwietnia br. Na turniej zgłosiła
się prawie cała czołówka 12-latków z centralnej
i zachodniej Europy (w turnieju reprezentowanych było aż 17 krajów). Najsilniej reprezentowane były oczywiście Czechy i konfrontacji z nimi Kacper obawiał się najbardziej. „Są
zawsze krok przed rówieśnikami” – twierdził
jeden z trenerów, którego polska zawodniczka gra na co dzień w tenisowej lidze czeskiej.
Cóż, nadszedł czas rywalizacji z najlepszymi w Europie, aby zorientować się na jakim
etapie zawodniczej kariery tenisowej jest
Kacper. Czy mimo bezdyskusyjnej dominacji wśród rówieśników w Polsce, nie prezentuje się blado na tle rówieśników w Europie.
Wynik tego sprawdzianu wypadł nadspodziewanie dobrze. Kacper dotarł aż do finału, po drodze
pokazując dojrzały, widowiskowy i skuteczny
tenis, eliminując przy okazji z turnieju aż trzech
czeskich zawodników ze ścisłej czołówki. Kacper nie miał natomiast sobie równych w grze
deblowej, gdzie w parze z Rosjaninem Alexejem
Zakharovem wygrał pewnie turniej deblowy.
Z dumą możemy powiedzieć, że nasz mieszkaniec w obecnym miejscu tenisowej kariery,
mimo wielu przeciwności i trudności, wyróżnia
się wśród rówieśników w Europie. Tenisowy
kunszt i talent Kacpra zauważony został przez
jeden z praskich klubów. Podczas turnieju Kacper otrzymał propozycję bezpłatnego trenowania
z najlepszymi czeskimi trenerami i zawodnikami
oraz reprezentowania czeskiego klubu podczas
mistrzostw Republiki Czeskiej. Z możliwości
tej, w miarę posiadanego czasu, Kacper skrzętnie
będzie korzystał.
Gratulujemy II miejsca w grze singlowej
i I w deblu w tym prestiżowym turnieju i życzymy wytrwałości w dalszych treningach.
Sponsorem Kacpra jest firma: CIAŁBUD
Wiesław Ciałkowski
W sprzęt wyposaża go producent sprzętu
tenisowego: BABOLAT.

WYNIKI Tennis Europe – ZENTIVA CUP 2011
– gra pojedyncza:
I runda:
Kacper Żuk (POL) – Martin Safar (CZE) (16-tka
czeskiego rankingu) 6:4 6:1
II runda:
Kacper Żuk (POL) – Yshai Oliel (IZR) 6:2 6:0
III runda:
Kacper Żuk (POL) – Antonin Stepanek (CZR)
(14-tka czeskiego rankingu) 6:3 6:1
ćwierćfinał:
Kacper Żuk (POL) – Lenard Soha (HUN) 7:6(3)
5:7 6:3
półfinał:
Kacper Żuk (POL) – Tomas Jirousek (CZE) (2-ka
czeskiego rankingu) 6:2 6:2
finał:
Kacper Żuk (POL) – Patrik Rikl (CZE) (1-ka czeskiego rankingu) 1:6 1:6
WYNIKI Tennis Europe – ZENTIVA CUP 2011
– gra podwójna:
I runda: Żuk/Zakharov [POL/RUS] – Miksovsky
/ Pfaff [GER] 6:0 5:1 Retired

II runda: Żuk/Zakharov – Eckert/Pauli [SUI/
GER] 6:0 6:2
ćwierćfinał: Żuk/Zakharov – Patyk/Vrbensky
[CZE] 7:6(2) 5:7 11:9
półfinał: Żuk/Zakharov – Fekiac/Levcik [SVK]
6:4 6:2
finał: Żuk/Zakharov – Piros/Soha [HUN] 6:1 6:4
WINNERS
Boys Singles 12
1 – [CZE] Patrik RIKL
2 – [POL] Kacper ZUK
3/4 – [CZE] Jakub PATYK
3/4 – [CZE] Tomas JIROUSEK
Boys Doubles 12
1 – [POL] Kacper ZUK / [RUS] Alexey ZAKHAROV
2 – [HUN] Zsombor PIROS / [HUN] Lenard
SOHA
3/4 – [CZE] Patrik RIKL / [CZE] Lukas SMID
3/4 – [SVK] Martin FEKIAC / [SVK] Roman
LEVCIK
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POLAND BIKE
W NOWYM DWORZE
Tekst i Foto Poland Bike

R

ekord frekwencji w Poland Bike Marathon. Pół tysiąca miłośników dwóch kółek ścigało się w II etapie tegorocznego
cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich
w Nowym Dworze Mazowieckim. Poland Bike
zagościł w tym mieście trzeci raz z rzędu, ale tym
razem na zupełnie nowej trasie, ze startem i metą
w pełnym uroku „Lesie Dębinka”.
Przepiękna, malownicza trasa prowadziła leśnymi ścieżkami. Szybka, ale i wymagająca.
Do wyboru tradycyjnie były trzy dystanse. Do
Miasteczka Poland Bike w Nowym Dworze
Mazowieckim przyjechali m.in. znana aktorka
Joanna Jabłczyńska, znakomici żeglarze Patryk
Piasecki (olimpijczyk z Pekinu) i Bartłomiej
Szotyński, świetny kolarz szosowy sprzed lat
Jarosław Chojnacki, przewodniczący Komisji
Sportu Rady m. st. Warszawa Paweł Lech i zastępca burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Janusz Mikuszewski. Wszyscy wzięli udział
w zawodach organizowanych przez Grzegorza
Wajsa i razem z amatorami wyruszyli na trasę.
Pasjonujący finisz na najdłuższym dystansie
MAX (51 km). Zwyciężył Daniel Pepla (Kliwer
Bike Team), który zaledwie o jedną setną sekundy wyprzedził prowadzącego na ostatnich metrach Radosława Rękawka (Kross Racing Team).
Trzeci był Patryk Piasecki (Renault ECO2

Team). Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka
Zych (BSA Pro Tour), przed Agnieszką Bacińską (House of Denim) i Mają Busmą (BSA Pro
Tour).
Na dystansie MINI (25 km) wyraźnie wygrał Kamil Karwat (BSA Pro Tour). Za nim finiszowali
Kamil Zawistowski (UKK BDC Huragan Wołomin) i Jakub Pieniak (MBIKE Team Otwock).
W rywalizacji kobiet triumfowała Agnieszka
Kostka (BSA Pro Tour). Druga była Teresa Żołek
(PWPW Racing Team), a trzecia Danuta Blank
(Biała Podlaska).
Na trasie FAN (6 km) tradycyjnie rywalizowali uczniowie i uczennice szkół podstawowych
w otwartych mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego w kolarstwie górskim. Mistrzami
Nowego Dworu Mazowieckiego zostali Aleksandra Lach i Oliwia Majewska (obie z UKK BDC
Huragan Wołomin), Szymon Bregier (Akademia
Ruchu Płock) i Piotr Frąckiewicz (RKS Family Active). Swoje wyścigi mieli też najmłodsi.
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland
Bike jeździły dzieci w wieku 2–4 i 5–7 lat.
Potem dekoracja na scenie, mnóstwo nagród i losowanie atrakcyjnych upominków wśród wszystkich uczestników imprezy. Kolarstwo jest naszą
pasją! Startuj z nami!
Więcej na www.polandbike.pl
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Polska biega – Sukces UKS „Reduta”
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

W niedzielę 15 maja w Modlinie
Starym odbył się bieg z ogólnopolskiej
akcji „Polska biega”. Głównym
organizatorem akcji był Zespół
Szkół nr 3, a wsparcia udzelili m.in.
Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Zakład Medycyny
Ratunkowej, Nowodworski Hufiec
ZHP, Policja. Oczywiście, na takiej
sportowej imprezie, nie mogło
zabraknąć członków sekcji biegowych
UKS „Reduta” z Modlina Twierdzy.

B

iegacze z tego uczniowskiego klubu stanowili czołowkę we wszystkich imprezach tego typu tak gminy, jak i powiatu
nowodworskiego ostatnich lat. Ale wyniki biegu
w Modlinie Starym przeszły nasze, instruktorów, najśmielsze oczekiwania. Klasą dla siebie
były dziewczęta. Całe podium zajęły dziewczęta
z UKS „Reduta”, a i czwarta zawodniczka jest
też z tego klubu. Ale teraz szczegóły.
I miejsce – Ada Gołębiewska
II miejsce – Monika Choinka
III miejsce – Natalia Klonowska
IV miejsce – Karolina Mioduska
Mimo że chłopcy nie znaleźli się na podium,
to też wypadli dobrze. Cała grupa startujących
zmieściła się w czołówce, a warto dodać, że
w opinii organizatorów, był to najliczniejszy bieg
od kilku lat. Dla porządku należy dodać, że zwycięzcą wśród mężczyzn został Kamil Kędzior,
który jeszcze rok temu, będąc uczniem Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy, był członkiem UKS
„Reduta”. Zespół UKS „Reduta” wystartował
w składzie:
Dziewczęta – Eliza Stefanowska, Karolina Pudelska, Paulina Hermanowicz, Anna Domaradzka, Ada Gołębiewska, Monika Choinka, Natalia
Klonowska, Karolina Mioduska, Wiktoria Dąbrowska.
Chłopcy – Ernest Cieślak, Mateusz Gałęza, Piotr
Kowalski, Krzysztof Szatkowski, Kamil Kaleja,
Tomasz Michalak, Mateusz Jóźwik, Piotr Furman. Opiekunami sekcji są: Agnieszka Wójcik
i Sławomir Krzeczkowski.
Wszystkim uczestnikom biegu wręczono pamiątkowe medale i upominki. Puchary dla najlepszych oraz nagrody rzeczowe ufundowali
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Bisialski.
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„Skrzydlaty Generał”
– relacja z wystawy

Ponad 60 fotogramów obrazujących niemal całe życie
gen. Tadeusza Góry zostało zgromadzonych w Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin. W maju mogliśmy oglądać tam wystawę
„Skrzydlaty Generał” poświęconą jego pamięci. 2 maja na uroczyste
otwarcie przybyli córka i syn zmarłego w ubiegłym roku generała.

P

rzygotowana przez Tadeusza Chwałczyka
i Dariusza Kudenia wystawa fotograficzna
„Skrzydlaty generał”, prezentująca wybitną
postać polskiego lotnictwa sportowego i wojskowego, zmarłego 4 stycznia 2010 r. gen. bryg. pil.
Tadeusza Górę, od pół roku eksponowana jest w kolejnych miastach Polski.
Po Świdniku, Lublinie, Dęblinie i Białej Podlaskiej
dotarła do Twierdzy Modlin, wszędzie ciesząc się
dużym zainteresowaniem.
W modlińskim wernisażu uczestniczyli m.in. szef
Wojsk Lotniczych – gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski, prezes Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego
SSLW RP – gen. bryg. pil. rez. Roman Harmoza
oraz przybyli z zagranicy córka „skrzydlatego generała” pani Iwona Góra-Quadrelli i jego młodszy syn
pan Jerzy Góra.
Po prezentacji w Klubie Garnizonowym filmu
„Dziennik pilota Góry” i omówieniu jego realizacji przez reżysera Adama Ustynowicza w Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, córka
Tadeusza Góry, w towarzystwie gen. Rutkowskiego
przecięła wstęgę dokonując otwarcia wystawy zatytułowanej „Skrzydlaty Generał”.
Po ekspozycji złożonej z ponad 60 fotografii, oprowadził zwiedzających współautor wystawy red.
Tadeusz Chwałczyk, przybliżając okoliczności wykonania poszczególnych zdjęć.
Prezentacja wystawy w Modlinie kończy w zasadzie
pewien cykl ukazujący życie i lotniczą działalność
gen. bryg. pil. Tadeusza Góry. Bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa wszystkich pięciu miast,
gdzie gościła wystawa świadczy o potrzebie organizowania tego rodzaju lekcji historii.
Zaangażowanie członków regionalnych oddziałów
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
RP w przygotowanie ekspozycji było spore, zwłaszcza w Białej Podlaskiej i Twierdzy Modlin.
Słowa podziękowania za pomoc inicjatorom w zaprezentowaniu wystawy należą się wszystkim, którzy wykazali swe zaangażowanie.

Warto przypomnieć – Tadeusz Góra był niezwykle
zasłużonym dla polskiego lotnictwa pilotem.
Urodził się 19 stycznia 1918 roku w Krakowie. 20 lat
później jako pierwszy pilot na świecie został wyróżniony najcenniejszym dla lotników trofeum – Medalem Lilienthala. Otrzymał go za pokonanie ponad
500 km w locie swobodnym na szybowcu PWS-101.
W czasie II wojny światowej generał Góra przedostał się do Anglii, gdzie po przeszkoleniu latał m.in.
na Hurricane’ach, Spitfire’ach i Mustangach. Za ich
sterami spędził ponad 1060 godzin wykonując ponad

880 lotów. Za osiągnięcia w wypełnianiu zadań bojowych odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem
Walecznych oraz brytyjskimi The 1939–1945 Star,
The War Medal 1939–1945 i The Defence Medal.
Po powrocie do służby w 1957 roku latał m.in. w 38
Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym w Modlinie.
Zmarł 4 stycznia 2010 r.
Na podst. www.sslw.poznan.pl opracowała Aneta
Pielach-Pierścieniak
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Szczęśliwego
Nowego Dworu
przez cały rok!
Tekst Aneta Pielach-Pierscieniak Foto Urząd Miejski

Urząd Miejski ogłasza konkurs
fotograficzny pn. „Szczęśliwego
Nowego Dworu przez cały rok!”.
Najpiękniejszych 12 zdjęć zostanie
ujętych w kalendarzu miasta na 2013 rok.
Warto poświęcić swój czas i z aparatem
ruszyć w miasto – organizator
przewidział atrakcyjne nagrody.

K

onkurs fotograficzny trwa od 1 czerwca
2011 roku do 30 czerwca 2012. Jego
celem jest promocja miasta poprzez
ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny oraz
promowanie młodych twórców – fotografików.
Przedmiotem fotografowanych miejsc mogą być
krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Nowego
Dworu Mazowieckiego w ujęciu zmieniających
się pór roku. Zdjęcia mogą także przedstawiać
detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta –
charakterystyczne dla miasta.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy miasta. Osoby niepełnoletnie
uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych, którą przedstawiają
z chwilą zgłaszania prac na Karcie Zgłoszenia.

Karta jest dostępna na stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5
prac, z czego przynajmniej 3 muszą przedstawiać inną porę roku. Warto pamiętać, że dyskwalifikowane będą prace zawierające jakiekolwiek
znaki i cyfry (np. daty).
Fotografie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 w pok. 101. Złożone w zamkniętych
kopertach prace muszą być opatrzone napisem
„Konkurs Fotograficzny”. Jest także możliwość
nadesłania prac za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@nowydwormaz.pl.
Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby
organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia.

W konkursie wyłonionych może zostać nawet 12 zwycięzców. Ich zdjęcia zostaną ujęte
w kalendarzu promującym Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 rok. Wyboru zwycięzców
dokona specjalnie powołane jury, a jego werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie
lokalnej.
Nagrodzone prace będą też opublikowane na
stronie www.nowydwormaz.pl.
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne
nagrody ufundowane przez organizatora. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej miasta.
Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!”
Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ujęciu zmieniających się pór roku (również fotografie
w skali makro, tj.: detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta).
Celem konkursu jest promowanie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny. Konkurs ma również promować młodych twórców – fotografików.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel.: (22) 775-22-22, www.
nowydwormaz.pl.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i ich najbliższa rodzina (mąż/żona, dzieci).
Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii, z których co najmniej 3 powinny przedstawiać inną porę roku.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Prace (JPG) o wymiarach min. 2272 x 1704 pikseli należy nadsyłać na adres konkurs@nowydwormaz.pl w formie załączników do listu elektronicznego lub osobiście
na nośniku danych elektronicznych bądź pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckiem (pokój 101), ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby Organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
Konkurs trwa od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
Zdjęcia należy nadsyłać do 30 czerwca 2012 r. (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu
składania prac.
Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej.
Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.nowydwormaz.pl, umieszczone w miejskim kalendarzu na rok 2013.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania i dowolnego przetwarzania prac. Organizator może wykorzystywać prace
lub ich fragmenty w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikacja w Internecie, w lokalnej prasie, wielokrotna ekspozycja w różnych miejscach oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Organizator przewiduje przyznanie dwunastu równorzędnych nagród.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania wyróżnień.
Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie przesyłanych prac.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu
i do celów promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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17 czerwca 2010 r. (piątek)
godz.14.00 - Mistrzostwa szkół nowodworskich
piłka nożna, siatkówka, koszykówka
godz.17.00 -18.30 - program artystyczny KOLOROWO
Nowodworski Ośrodek Kultury
godz.18.30 - koncert zespołu OKTAN BEA
godz. 20.00 - koncert zespołu BOYS

godz. 22.00 - Gwiazda wieczoru

18 czerwca 2010 r. (sobota)
godz.16.30 - prezentacja Wojskowego Ośrodka Kultury
2 Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu
godz. 17.30 - prezentacja Nowodworskiego Centrum
Artystycznego „TĘCZA”
- Agnieszka Sztabnik w utworach Anny Jantar
godz. 18.30 - koncert zespołu COPY/PASTE
godz. 19.30 - koncert DARKA KORDKA
godz. 20.30 - koncert zespołu MONOPOL

godz. 22.00 - Gwiazda wieczoru

Andrzej Piaseczny

Oceana

Turniej Pucharu Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet

parking Starostwa ul. Paderewskiego 3
17.06 godz.9.00 - eliminacje
18-19.06 godz.9.00 - turniej główny

Imprezy towarzyszące:

„Carl Villa” Roman Sumiło - Wierzbica

Szkoła Nauki Jazdy
Andrzej Gryglas

PATRONI MEDIALNI

SPONSOR

SPONSOR STRATEGICZNY

• miasteczko rozrywki dla dzieci - wstęp bezpłatny (17.06 od godz. 14:00, 18.06 od godz. 16:00)
• park militarny (18.06 od godz.16.00) • stoiska wystawowe, promocyjno - handlowe
• ogródki gastronomiczno - piwne

