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FAKTY NOWODWORSKIE

Inicjatywa lokalna – nowe możliwości współpracy z samorządem

Od Burmistrza

Drodzy nowodworzanie,
Lato powoli dobiega końca. Mam nadzieję,
że wypoczęliście i pełni energii wracacie z urlopów.
Wakacje kojarzą się wszystkim z czasem lenistwa, odpoczynku od trudów dnia codziennego.
Jednak dla nowodworskiego samorządu był to
czas wytężonej pracy nad wieloma projektami.
Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 7, przebudowa targowiska miejskiego, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa ulicy Dębowej, postępowania
przetargowe w związku z nową ustawą śmieciową – to tylko kilka najważniejszych zadań jakie
realizowane były przez nas w trakcie wakacji.
Nie można tez pominąć pieniędzy, jakie otrzymaliśmy w ramach rządowego programu budowy
dróg tzw. schetynówki. Dzięki tym środkom już
wkrótce będziemy mogli rozpocząć przebudowę
ulicy Leśnej. Jest to bardzo ważna dla miasta inwestycja. Sytuacja gospodarcza w rejonie Osiedla Młodych bardzo się zmieniła w ciągu ostatniego roku i konieczne jest usprawnienie ruchu
w tym rejonie. Nie zapomnieliśmy też o świa-

TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak

tłach na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego
i Leśnej. Zakończyły się procedury uzgadniania
zmiany organizacji ruchu, których musieliśmy
dokonać w Urzędzie Marszałkowskim, Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, policji
aby ta sygnalizacja mogła powstać. Teraz wszystkie dokumenty zostały złożone u Wojewody Mazowieckiego i czekają na akceptację. Do końca
roku światła na tym skrzyżowaniu staną się rzeczywistością. W tym miejscu nie można pominąć
ogromnej pomocy jakiej udzielili samorządowi
nowodworscy przedsiębiorcy. To oni wzięli na
siebie przygotowanie dokumentacji technicznej
dla tego przedsięwzięcia, co wiązało się ze sporymi kosztami. W sytuacji finansowej w jakiej
znajdują się obecnie polskie samorządy, w tym
także i nasze miasto jest to pomoc nieoceniona
i za nią serdecznie im dziękuję.
Drodzy mieszkańcy,
Podczas wakacji zadbaliśmy także o coś dla ciała
i dla ducha zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Aktywne weekendy w parku, Biesiada Rozśpiewanych Narodów, Nowodworska Róża Wiatrów,
Kino pod Gwiazdami, akcja letnia prowadzona
przez NOK, NOSiR i Bibliotekę – to tylko niektóre z propozycji jakie mieliśmy dla Państwa przez
ostatnie dwa miesiące. A już na początku września
czekają kolejne – Europejskie Dni Dziedzictwa
i Pożegnanie Lata. Zaproszenia w formie plakatów
zamieszczamy wewnątrz numeru.
Mam nadzieję, że program tych imprez przypadnie Państwu do gustu i wspólnie będziemy mogli
spędzić ten czas.
Do zobaczenia!

Informujemy, ostrzegamy i przywołujemy - rozbudowa
systemu powiadamiania w Nowym Dworze Mazowieckim

Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30, pok. 408
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
inwestuje w nowoczesne systemy komunikacji,
które mają podnieść bezpieczeństwo i komfort
życia lokalnej społeczności.

TeksT I FOTO REDAKCJA

Jak co roku, także i podczas tegorocznych wakacji nowodworskie placówki oświatowe przechodzą remonty.
Na ten cel samorząd przeznaczył prawie 1 mln 900 tys. zł.
więcej na str. 4

Wybitnie aktywny Wybicki

DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

rzede wszystkim uchwała ma służyć lepszej
współpracy na linii samorząd – mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego przy realizacji
wspólnych przedsięwzięć. Warto bowiem zauważyć, że wiele zadań realizowanych przez Urząd
Miejski inicjowane jest przez organizacje pozarządowe czy też bezpośrednio przez mieszkańców
miasta. Nalezą do nich np. imprezy kulturalne,
sportowe, różnego rodzaju zbiórki i formy wsparcia, konkursy, wyścigi etc.
Z pomysłem na organizację danego przedsięwzięcia,
które w uchwale nazywane jest właśnie inicjatywą
lokalną, mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio
bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych
lub innych podmiotów wymienionych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(art. 3 ust. 3 Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami). Są to m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo-

rcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Co ważne, wszystkie te podmioty muszą mieć siedzibę a w przypadku osób prywatnych zamieszkiwać na
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Inicjatywy lokalne mogą być zgłaszane szczególnie
w następujących sprawach:
budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji,
sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego
(art. 19b ust. 1 ww. ustawy red.)
Jednym z wymogów formalnych jakie wniosek
musi zawierać są informację dot. wkładu własnego
wnioskodawcy w inicjatywę. Wkład może mieć różne formy – od finansowego, poprzez pracę społeczną
na formie rzeczowej kończąc.
Jeśli miasto zdecyduje się realizować wniosek, na tę
okazję zostanie sporządzona stosowna umowa, która szczegółowo określi sposób realizacji zdania oraz
prawa i obowiązki każdej ze stron.
Wniosek o realizację zdania w ramach inicjatywy
składa się bezpośrednio do burmistrza miasta.

W uchwale wymienione są zapisy jakie powinien
zawierać dokument, aby dokument spełniał wymogi
formalne. I tak trzeba w nim ująć sposób reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego, uzasadnienie dla realizacji zdania i jego
szczegółowy zakres rzeczowy, proponowany termin
i miejsce realizacji, kalkulację przewidywanych
kosztów, informację o dotychczasowej działalności
wnioskodawcy w zakresie, którego zadanie dotyczy,
informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania
oraz o posiadanych własnych środkach i wysokości
środków finansowych uzyskanych na realizację tego
zadania z innych źródeł, oraz inne załączniki mogące
mieć wpływ na ocenę wniosku.
Oceny wniosku dokonuje burmistrz a informację
o ocenie zamieszcza się na stronie internetowej miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę
szczegółowe kryteria, których pełna lista ujęta jest
w omawianej uchwale. Warto zwrócić uwagę na kilka
z nich tj. znaczenie zadania dla realizacji celów miasta
i jego mieszkańców, możliwość realizacji pomysłu
przez wnioskodawcę, jego wkład w przedsięwzięcie
i dotychczasowe doświadczenie.
Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej można składać przez cały rok.

UCHWAŁA NR XXXII/377/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWÓR
MAZOWIECKI
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 ze zmianami), mający miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Mieście Nowy Dwór
Mazowiecki.
2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej wnioskodawcami, mogą występować z inicjatywą realizacji
zadania w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie
określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

środków finansowych uzyskanych na realizację tego
zadania z innych źródeł;
8) załączniki mogące mieć wpływ na ocenę wniosku.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatyw lokalnych.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Postanowienia ogólne

TeksT martyna Kordulewska, FOTO Martyna Kordulewska, Jan Marcinkowski

Kalorie spalone tego lata w Parku Miejskim im. Józefa
Wybickiego można liczyć w tysiącach, a uczestników
aktywnych weekendów co najmniej w setkach. Nowy
wymiar przestrzeni życia publicznego stał się faktem.

Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Archiwum Urzędu Miejskiego

P

§1
Określa się tryb oraz szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatyw lokalnych w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.

Wakacyjne remonty w oświacie

Redaktor Naczelna:
Aneta Pielach-Pierścieniak

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim radni podjęli uchwałę w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.
Cóż to takiego jest i czemu ma służyć podjęta uchwała?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. NR 142, poz. 1591 z późn. zm.),
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)

TeksT Piotr Kirpsza Naczelnik Wydziału Informatyki

więcej na str. 4

FAKTY NOWODWORSKIE

WIEŚCI Z RADY

FAKTY NOWODWORSKIE
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Cytadela sprzedana !
TeksT aneta pielach - pierścieniak I FOTO ARCH. UM.

W poniedziałek, 12 sierpnia Agencja Mienia Wojskowego sprzedała cytadelę.
Przetarg wygrała firma KONKRET S.A. z Poznania.

więcej na str. 5

www.nowydwormaz.pl

§1
1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały
jest formą współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania
zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy
warunków życia społeczności lokalnej.
§2
1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy
bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3

www.nowydwormaz.pl

§3
1. Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania
w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:
1) świadczeniach pieniężnych wnioskodawcy;
2) świadczeniach pracy społecznej;
3) świadczeniach rzeczowych.
§4
Warunki współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
i wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego,
którego wniosek zostanie uwzględniony, określi
odrębna umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej,
zawarta między tymi podmiotami.
Tryb oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych
§5
1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać w szczególności:
1) sposób reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego;
2) uzasadnienie potrzeb;
3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
4) termin i miejsce realizacji zadania;
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania;
6) informację o dotychczasowej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego zadanie dotyczy;
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i
kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz
o posiadanych własnych środkach i wysokości

§6
1. Formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku
dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Informację o ocenie wniosku zamieszcza się na
stronach internetowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
§7
Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach
inicjatywy lokalnej pod uwagę brane są następujące
kryteria:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki;
2) celowość realizacji zadania z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej;
3) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
4) wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy
społecznej;
5) udział finansowy wnioskodawcy w realizację
zadania;
6) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację
zadania;
7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania;
8) udział finansowy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne
koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji
realizacji zadania;
9) doświadczenie w realizacji zadań objętych
wnioskiem;
10) planowany termin zakończenia realizacji zadania
(w przypadku inwestycji).
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
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Informujemy, ostrzegamy i przywołujemy –
rozbudowa systemu powiadamiania w Nowym
Dworze Mazowieckim

Wakacyjne remonty
w oświacie
TeksT I FOTO REDAKCJA

TeksT Piotr Kirpsza Naczelnik Wydziału Informatyki
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dzisiejszych czasach jedną z najcenniejszych
rzeczy jest informacja. Jeśli jest przekazana
w odpowiednim momencie może ostrzec nas m.in.
przed niebezpieczeństwem lub powiadomić o innych
przydatnych sprawach.
Informujemy o zagrożeniach
Z taką ideą w 2010 roku na terenie gminy został uruchomiony SMS-owy system komunikacji SISMS,
za pomocą którego pracownicy Urzędu Miejskiego
informują zarejestrowanych użytkowników o wszelkich kryzysowych sytuacjach i innych istotnych dla
mieszkańców wydarzeniach.
Jednak podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o wszelkich zagrożeniach, stanach
ostrzegawczych i alarmowych np. o konieczności
ewakuacji z określonych rejonów lub zachowaniu
ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. System jest wykorzystywany również
przy informowaniu mieszkańców o poważnych
awariach wodociągowych, energetycznych czy drogowych. Ponadto na bieżąco wysyłane są komunikaty o wszelkich ciekawych wydarzeniach na terenie
miasta lub gminy związanych z promocją regionu
np. cykliczne imprezy plenerowe, koncerty, zawody
sportowe itp.
Ze smartfonem łatwiej i taniej
Nowy Dwór Mazowiecki idzie krok do przodu i oddaje do użytku swoim mieszkańcom nową aplikację
KOMUNIKATOR SISMS, która jest kompletnym
uzupełnieniem SMS-owego systemu. Aplikacja
umożliwia przekazywanie posiadaczom smartfonów tzw. SMS Cloud, które mają nieporównywalnie
większe możliwości niż tradycyjny SMS składający
się jedynie ze 160 znaków. Dzięki KOMUNIKATOROWI SISMS urzędnicy już nie będą musieli ograniczać się do tradycyjnych krótkich SMS-owych
powiadomień. Komunikat wysłany za pomocą aplikacji może zawierać nawet 10 tyś znaków, ponadto
można załączyć do niego pliki multimedialne (zdjęcia, filmy, dźwięki) i, co istotne, jest wielokrotnie
tańszy od klasycznego SMS-a.
Innowacyjna i co warto zaznaczyć, jedyna taka aplikacja na polskim rynku, będzie udostępniona mieszkańcom zupełnie za darmo jeszcze sierpniu.
Pobranie aplikacji jak i korzystanie z niej jest dla
użytkownika bezpłatne. KOMUNIKATOR wymaga
jedynie połączenia z Internetem, ale ilość danych pobieranych przez aplikację jest bardzo niska.
Aplikacja jest wygodna i tak zbudowana, aby informacja o nadejściu wiadomości nie wymagała
uruchamiania programu. Poinformuje nas o tym np.
chmurka na ekranie, dźwięk lub wibracja – podobnie
jak w przypadku klasycznego SMS-a.
KOMUNIKATOR SISMS jest intuicyjny w obsłudze. Posiada wyraźny podział wiadomości na alarmujące, ostrzegawcze i informacyjne. Użytkownik
może utworzyć własną listę serwisów informacyjnych, z których będzie otrzymywał powiadomienia.
Rejestracja jak i wyrejestrowanie z serwisu są bezpłatne i nie wymagają kontaktu z urzędem.
Warto ją mieć
Warto mieć w swoim smartfonie KOMUNIKATOR
SISMS. Obecnie aplikacja dostosowana jest do systemu Android, ale we wrześniu pojawi się rozszerzenie na dla systemu iOS
Korzystanie z systemu SISMS jest bezpłatne, a co
najważniejsze bezpieczne dla użytkowników.
O wyborze tego konkretnego systemu zdecydował
między innymi fakt, że przetwarzane w nim dane
osobowe czyli nasze prywatne numery telefonów,
są pod ścisłą kontrolą GIODO, zgodnie z wszelkimi
wymogami prawnymi. Nie trzeba się zatem obawiać,
że na telefony użytkowników spłyną niepożądane
oferty handlowe. Wszystkie wiadomości będą wysyłane pod kontrolą pracowników urzędu.

W najbliższym czasie powstanie w Nowym Dworze
system, który będzie zapewniał komunikację alarmową w odwrotnym kierunku. Do końca sierpnia
w trzech punktach miasta zostaną ustawione urządzenia, za pomocą których mieszkańcy będą mogli
wysłać alarmujące powiadomienie do odpowiednich
służb (instytucji).
Urządzenia będą miały formę podobną do infokiosku stojącego w parku im. J. Wybickiego. Każde
z nich wyposażone będzie w system łączności telefonicznej GSM. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku
spowoduje zestawienie połączenia telefonicznego
z dyżurnym Straży Miejskiej. System powstał
w oparciu m.in. o postulaty mieszkańców uczestniczących w „Debacie o bezpieczeństwie”, która odbyła się w październiku zeszłego roku, jak również sugestie radnych z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego. System ma służyć mieszkańcom
w przypadku sytuacji wymagającej interwencji służb
mundurowych.
Więc jeśli zauważysz że ktoś zasłabł, zobaczysz
wypadek, pożar albo inną sytuację zagrażającą
bezpieczeństwu mieszkańców lub ich mienia wciśnij czerwony przycisk i opisz zdarzenie strażnikowi miejskiemu.
Nowa funkcja – zamów taksówkę!
Wykorzystując mechanizmy urządzenia - możliwość
nawiązywania i odbierania połączeń głosowych
stworzono tez jego nową funkcję. Ustawiając urządzenia w miejscach postojów TAXI mieszkańcy
miasta dodatkowo uzyskają możliwość zadzwonienia na postój i zamówienia taksówki. Kolejnym
plusem takiego umiejscowienia urządzeń jest to,
że cały czas będą pod czujnym okiem taksówkarzy. Urząd Miejski przeznaczył dla mieszkańców
specjalny numer telefonu 22 51 22 051 za pomocą,
którego będzie można zamówić taksówkę. Po jego
wybraniu połączymy się z najbliższym postojem. Jeśli zaś po przyjściu na postój nie zastaniemy żadnej
taksówki będzie można ją przywołać. Do tego celu
będzie służyć będzie drugi przycisk. Jego wciśnięcie
spowoduje nawiązanie połączenia z najbliższym postojem. Aby uniemożliwić dowcipnisiom odbieranie
wezwań, panie i panowie taksówkarze będą odbierać
rozmowy za pomocą zaprogramowanych kart zbliżeniowych.
Miejsca instalacji urządzeń:
• ul. Morawicza - okolice dworca PKP, PKS;
• skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego;
• skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Daszyńskiego.
W związku z uruchomieniem systemu powiadamiania alarmowego oraz przywoływania TAXI utworzone zostały adresy mailowe:
alarm@nowydwormaz.pl
taxi@nowydwormaz.pl
pod którymi oczekujemy na Państwa uwagi dotyczące działania systemów.
W przypadku problemów dotyczących systemu powiadamiania SMS zapraszamy do przesyłania pytań
na adres sms@nowydwormaz.pl.

Wybitnie aktywny Wybicki

Cytadela sprzedana !

TeksT martyna Kordulewska, FOTO Martyna Kordulewska, Jan Marcinkowski

TeksT aneta pielach - pierścieniak I FOTO ARCH. UM.

P

arki to nie tylko zielone płuca miast, ale też doskonałe miejsca do spotkań, mniej lub bardziej aktywnego wypoczynku oraz wszelkich „zadań specjalnych.WNowym Dworze Mazowieckim – korzystając
z pięknego, zrewitalizowanego dzięki środkom
z UE, Parku Wybickiego w centrum miasta postawiliśmy na ruch. Jak wiadomo, nasze hasło to: „Szczęśliwego Nowego Dworu!” Hormonem szczęścia są endorfiny. Powstają one podczas aktywności fizycznej.
Co niedziela o godz. 18 w części z amfiteatrem aż do
1 września będzie się odbywać plenerowy fitness.
Na zmianę ZUMBA oraz inne zajęcia (np. trening
antycellulitowy, interwałowy, pilates).

N

ajwięcej środków pochłonie remont kotłowni
wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół
nr 3 w Modlinie Starym. Stara kotłownia olejowa
została zastąpiona nowoczesnym kotłem grzewczym. Źródło ogrzewania z kosztownego oleju opałowego zamieniono na bardziej efektywny i ekologiczny pellet. Inwestycję realizuje firma NOVUM
Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna.
Kwota zadania to ponad 900 tys. złotych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków europejskich.
Dodatkowe 50 tys. zł przeznaczono na remont korytarza.
Duży remont przeszło Publiczne Przedszkole nr
3. Ze względu na zakres rzeczowy prac placówka
w tym roku nie pełniła dyżuru wakacyjnego. W budynku został przeprowadzony kompleksowy remont
kuchni oraz korytarza i sali lekcyjnej na parterze.
Zmodernizowana została instalacja wodno-kanalizacyjna, zakupiono nowe urządzenia sanitarne
i wentylacyjne. Kwota jaką zabezpieczono w budżecie na realizację ww. zadań to 150 tys. zł.
Remont przeprowadzono też w Publicznym Gimnazjum nr 1. Tu nowe oblicze zyskały szatnie, zakupiono nowe szafki, wyremontowano podłogę
w małej sali gimnastycznej. W najbliższym czasie
rozpocznie się wymiana nawierzchni na hali sportowej. Ta inwestycja wyniesie 180 tys. złotych.
Generalny remont przeszła również sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych. Tam zamontowano m.in. nowy system wentylacji. Dodatkowo wyremontowane zostały toalety, przebieralnie
i szatnie. W obiekcie pojawiła się winda co znacznie
ułatwi naukę uczniom niepełnosprawnym. Całość
zadania oszacowano na kwotę 320 tys. złotych.
Remont nie ominął Piątki. Tu wyremontowane zostały szatnie dla klas IV-VI, została położona nowa
podłoga w części budynku oraz ułożona nowa instalacja elektryczna. Na ten cel przeznaczono 230 tys.
złotych.
W Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy przeprowadzony został remont dachu. Budynek, za kwotę 50
tys. złotych, zyskał nowe rynny oraz instalację zabezpieczeń przed ptakami.

Wszystko dzięki klubowi Fitnezja oraz Małgorzacie Steckiej. Plenerowy fitness, coraz bardziej
popularny w Polsce, to nowość w Nowym Dworze Mazowieckim. Spotkał się jednak z żywiołowym przyjęciem uczestniczek (dominowały
kobiety – w każdym wieku) i widzów (tu przeważali mężczyźni). Mamy nadzieję, że letnia akcja
przyczyni się do popularyzacji aktywnego trybu
życia - przez cały rok! Oprócz fitness na uczestników czekały dmuchańce. Czas umilała muzyka
(z taśmoteki bądź na żywo). Odbyła się też wystawa

Małgorzata Stecka

Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego.
Składamy serdecznie podziękowania Pani
Małgorzacie Steckiej, instruktorce ZUMBY
oraz Paniom: Monice Alfut i Agnieszce Łąckiej
z klubu Fitnezja za partnerstwo w akcji „Aktywne weekendy w Parku Miejskim im. Józefa
Wybickiego” i prowadzenie bezpłatnych treningów.

Możesz nas też powiadomić
W SMS-owym systemie SISMS komunikaty przekazywane są w kierunku od urzędu do mieszkańców.

www.nowydwormaz.pl
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Z

a obiekt nabywca zapłaci 17 mln 850 tys.
zł. bo od wylicytowanej w przetargu kwoty
otrzyma 50% upust. To było już dziewiąte postępowanie na zbycie cytadeli. Zarządca obiektu
– Agencja Mienia Wojskowego – także i tym razem obniżyła cenę wywoławczą, która opiewała
na 35 mln. zł.
Zwycięzca przetargu nie ujawnił jeszcze planów
związanych przyszłym zagospodarowaniem
nieruchomości. Zgodnie z nowymi zaleceniami
konserwatora zabytków dawne koszary obronne
będzie można zaadaptować na cele użytkowe,
mieszkalne, hotelowe, usługowe, kulturalne
i turystyczne. Wykluczono jednak przystosowanie całości koszar wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dodatkowo, w specjalnych załącznikach
graficznych oznaczone zostały już istniejące budynki i budowle wraz z opisem prac koniecznych
do wykonania przez nowego właściciela. Na planach wskazano miejsca w których będzie można wprowadzić nowe budynki oraz te obiekty
zabytkowe i historyczne, które będą mogły być
nadbudowane. Możliwe będzie także odtworzenie mostów przez fosę. Nowe zalecenia umożliwiają też wprowadzenie podziemnych parkingów i dojazdów, form małej architektury oraz
niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych.
Utrzymany został wymóg dotyczący tego, że teren cytadeli powinien pozostać ogólnodostępny,
podobnie jak część wnętrz oraz części budynku
koszar wraz z tarasami widokowymi na Wieży
Tatarskiej i Wieży Białej.
93% zysków ze sprzedaży modlińskiej Twierdzy
AMW tradycyjnie przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

WIEŚCI Z POWIATU
starosta krzysztof kapusta
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Szanowni
Państwo
Połowa wakacji za nami, ale w powiatowych
placówkach oświatowych trwają niezbędne przygotowania do nowego roku szkolnego. W miarę
finansowych możliwości szkoły przeprowadzają remonty bieżące i uzupełniają wyposażenie
w sprzęt i pomoce szkolne. Radykalnej poprawie

ulegną warunki nauczania młodzieży szkolnej
z dotychczasowego zespołu szkół specjalnych.
W dniu 1 września 2013 r. uczniowie tej placówki
rozpoczną nowy rok szkolny w przebudowanym
i przystosowanym na cele szkolne budynku przy
ul. Mazowieckiej 10 o czym informujemy w załączonej fotorelacji. Wydarzeniem o znaczeniu
ponadlokalnym były obchody Święta Policji
i wręczenie ufundowanego sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Zapraszam Państwa do zapoznania się
z powiatową stroną Faktów Nowodworskich.

Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji
TeksT I FOTO Waldemar Majchrzak

W dniu 16 lipca 2013 r. w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji.

U

roczystość nadania sztandaru nowodworskiej policji zbiegła się z obchodzonym co
roku przez policjantów ich świętem. W uroczystościach uczestniczyli: nadinspektor Mirosław
Schossler, zastępca Komendanta Głównego Po-

licji, Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki,
nadinspektor Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji, przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowodworskiego z Krzysztofem
Kapustą starostą nowodworskim, burmistrzowie
i wójtowie miast i gmin Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczymia, Czosnowa, Leoncina
i Pomiechówka oraz instytucji, które na co dzień
współpracują z Policją.
Sztandar został ufundowany przez Społeczny
Komitet, w skład którego weszli przedstawiciele
samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji społecznych na czele z przewodniczącym
Krzysztofem Kapustą – Starostą Nowodworskim.
Aktu uroczystego przekazania sztandaru dokonał starosta Krzysztof Kapusta, który stwierdził,

że sztandar dla nowodworskich policjantów to
ważny symbol uznania mieszkańców powiatu dla
ich wzorowej służby, a także świadectwo więzi
społecznych między mieszkańcami a funkcjonariuszami.

Zespół Placówek Edukacyjnych – nowy rok szkolny w nowej szkole
TeksT I FOTO Waldemar Majchrzak

Przystosowanie budynku po siedzibie starostwa powiatowego przy ul. Mazowieckiej 10 dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych,
który z dniem 1 września 2013 będzie nosił nazwę Zespołu Placówek Edukacyjnych zbliża się do końca. Wykonawca robót, którym
jest Zakład Usług Remontowo-Budowlanych z Łosic, zgodnie z podpisaną umową powinien zakończyć inwestycję w połowie
sierpnia 2013 r.

T

empo prac i zaangażowanie wykonawcy
wskazują, że termin oddania budynku dla
potrzeb szkoły zostanie dotrzymany.
Dotychczas zostały wykonane następujące prace:
roboty budowlane w zakresie ścian, podłóg i sufitów, instalacje sanitarne i elektryczne, instalacja
sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą
grzejników, wymiana stolarki drzwiowej, montaż
wentylacji mechanicznej oraz termomodernizacja budynku.
Największe prace remontowe wykonano w samych pomieszczeniach. Niektóre ściany wybu-

rzono, część dotychczasowych pokoi podzielono
ścianami działowymi a niektóre drzwi zamurowano ze względu na łączenie sal stosownie
do wymogów edukacyjnych. Kosztowną i dość
pracochłonną operacją był montaż instalacji
wentylacyjnej, która musiała zostać wykonana
ze względu na normy bezpieczeństwa i poprawę
komfortu użytkowania budynku.
W wyniku przebudowy i adaptacji budynku dla
potrzeb szkoły na parterze uzyskano 10 pomieszczeń przeznaczonych do zajęć edukacyjnych
i administracyjnych, natomiast na piętrze będzie
12 pomieszczeń przeznaczonych do zajęć edukacyjnych. Pozostałe pomieszczenia stanowią
korytarze, szatnie, toalety, pomieszczenia porządkowe oraz piwnice. Łączny koszt przebudowy i przystosowania budynku zamknie się kwotą
1.138.072,90 zł.
Urządzanie sal lekcyjnych będzie przeprowadzone w okresie od 15 do 31 sierpnia br. Część
wyposażenia i sprzętu szkolnego z budynku przy
ul. Warszawskiej zostanie przeniesiona i wykorzystana w nowej siedzibie szkoły. Uzupełnienie
w nowy sprzęt planowane jest po uzyskaniu do-

finansowania ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
W dniu 1 września 2013 roku uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych rozpoczną nowy rok
szkolny 2013/2014 w nowej i do tego celu przystosowanej placówce.
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Stanowisko ds. wojskowych i bhp
TeksT RED.

W strukturze organizacyjnej nowodworskiego urzędu jest kilka stanowisk samodzielnych. Wynika to z zakresu
merytorycznego spraw jakie leżą w kompetencjach danego stanowiska. Zwykle nie ograniczają się one do danego Wydziału
ale służą całemu urzędowi i społeczeństwu. Tak jest w przypadku stanowiska ds. wojskowych i służby BHP. Obowiązki
wynikające z tego tytułu wykonuje p. Ewa Pałac.

B

ezpośredni nadzór merytoryczny nad
działalnością obu stanowisk sprawuje
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
a większość zadań to zadania zlecone ustawowo
z administracji rządowej.
W zakresie spraw wojskowych
Na stanowisku ds. wojskowych realizowane są przede wszystkim zadania wynikające
z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. I tak, mężczyźni, którzy w danym
roku kalendarzowym kończą 18 lat, są ewidencjonowani za pomocą numeru PESEL.
W urzędach rejestracje przeprowadzają wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci) miast. Rejestracja ta
odbywa się od bez udziału osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej. Natomiast mężczyźni, którzy
w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat
podlegają kwalifikacji wojskowej, są zobowiązani
stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym
miejscu i terminie. Stawienie się do kwalifikacji
wojskowej obejmuje stawienie się przed burmistrzem miasta, powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem uzupełnień,
który wystawia wojskowy dokument tożsamości
(książeczka wojskowa) po przedłożeniu fotografii
jak do dowodu osobistego.
Po wyznaczeniu kategorii zdrowia wszyscy
podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przenoszeni do rezerwy mobilizacyjnej. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji
wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego,
w którym poborowy kończy 24 lata. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn mężczyźni nie stawili się
do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,
są zobowiązani zgłosić się do WKU WarszawaOchota w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek służby
wojskowej trwa do 60 roku życia. Inspektor ds.
Wojskowych uczestniczy podczas kwalifikacji
wojskowej w imieniu Burmistrza Miasta. Wzywa
w jego imieniu do stawiennictwa na kwalifikacji
wojskowej, prowadzi wyjaśnienia przyczyn niestawiennictwa, sporządza sprawozdania do
wojewody mazowieckiego za pośrednictwem starosty nowodworskiego o liczbie wezwanych osób,
przyczynach i liczbie osób, które nie stawiły się na
kwalifikacji wojskowej, liczbie osób o usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności na
kwalifikacji wojskowej.
Pracownik ds. wojskowych na wniosek żołnierza
rezerwy, po odbyciu ćwiczeń wojskowych ustala
i wypłaca żołnierzowi świadczenie pieniężne
rekompensujące utracone wynagrodzenie ze
stosunku pracy lub stosunku służbowego albo
dochodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w
okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Burmistrz Miasta uznaje osobę, której doręczono
kartę powołania do odbycia zasadniczej służby
wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę
służbę – na ich wniosek lub uprawnionego
członka rodziny w drodze postępowania administracyjnego – za posiadającego na wyłącznym
utrzymaniu członka rodziny. Żołnierzom
uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym
za samotnych, w okresie odbywania przez
nich czynnej służby wojskowej, na ich udoku-
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mentowany wniosek pokrywane są należności
z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego
na podstawie decyzji administracyjnej, należności
z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego
lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, bieżące
należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności
w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo
domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot
własności żołnierza.
Na stanowisku ds. wojskowych prowadzone są
postępowania administracyjne w sprawie uznania
żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu i za żołnierza samotnego, a na tej podstawie
realizowane wnioski o wypłatę należności i opłat.
W zakresie spraw obronnych
Do zakresu czynności pracownika ds. wojskowych należy tez analizowanie wniosków w sprawie
świadczeń na rzecz obrony kraju i prowadzenie
postępowań administracyjnych oraz wydawanie
decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Ponadto zajmuje się też analizowaniem wniosków
w sprawie świadczeń na rzecz obrony oraz
prowadzeniem postępowań administracyjnych
oraz wydawaniem decyzji w sprawie nałożenia
obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju. Na instytucje państwowe,
przedsiębiorców i na inne jednostki organizacyjne
podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej, niewchodzące w skład sił zbrojnych,
a także państwowe jednostki organizacyjne,
a także na osoby fizyczne jest nakładany obowiązek
świadczeń rzeczowych, polegające na oddaniu do
używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa.
Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane
na rzecz sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych
stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek
organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na
potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk
żywiołowych i likwidacji ich skutków. Natomiast na osoby posiadające obywatelstwo polskie,
które ukończyły szesnaście a nie ukończyły
sześćdziesięciu lat może być nałożony obowiązek
świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz
przygotowania obrony państwa albo zwalczania
klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Na stanowisku ds. wojskowych realizuje się wnioski w sprawie świadczeń na wniosek wojskowego
komendanta uzupełnień, kierownika jednostki
organizacyjnej stanowiącej bazę formowania
specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej,
kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej
zadania na potrzeby obrony państwa, albo
właściwego organu obrony cywilnej. Przedstawiciel i ich pełnomocnicy wzywani są do urzędu
celem udziału w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym. Komunikacja ze stroną
może odbywać się również drogą e-mailową,

telefoniczną, a także za pomocą faksu.
W pozostałych sprawach
Realizowane są tu też zadania wnikające z ustawy
o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku składania oświadczeń o stanie
majątkowym. Za pośrednictwem ww. stanowiska przekazuje się jeden egzemplarz złożonych
oświadczeń do naczelników urzędów skarbowych
celem przeprowadzenie analizy dokumentów.
Na stanowisku gromadzi się i przechowuje także
oświadczenia majątkowe, przekazane przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Służba BHP
Stanowisko obejmuje wszystkie sprawy związane
z przeprowadzaniem badań profilaktycznych
wszystkich pracowników przyjmowanych do
pracy a także badań okresowych pracowników
i kontrolnych. Pracownicy urzędu kierowani są
też na badania lekarskie: wstępne, kontrolne,
okresowe oraz specjalistyczne (dot. kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w straży
miejskiej). To szczególnie istotna jest całoroczna
ciągła współpraca z lekarzem sprawującym
profilaktyczną opiekę zdrowotną.
Na stanowisku służby bhp prowadzone są wstępne
i okresowe szkolenia z zakresu bhp i ppoż. oraz
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia prowadzone są wśród pracowników
urzędu, stażystów, osób odbywających praktyczną
naukę zawodu oraz osób wykonujących zadania na
podstawie umów cywilnych. Do obowiązków tego
stanowiska należy też sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków
pracy.
Zgodnie z zakresem czynności pracownik
ds. BHP występuje do przełożonego o zastosowanie
kar porządkowych w stosunku do pracowników
odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków
z zakresu BHP. W razie nieszczęśliwych zdarzeń
przy pracy pracownik ds. bhp bierze udział
w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz
w opracowywaniu wniosków z oględzin. Sprawuje
też kontrolę nad realizacją wysuniętych wniosków.
Ponadto do zadań pracownika ds. bhp w tym zakresie należy sporządzenie i skompletowanie dokumentacji wypadkowej w tym m.in. sporządzanie
kart wypadków z drodze do/z pracy, prowadzenie
rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.
Pozostałe obowiązki jakie są wykonywane na tym
stanowisku to m.in. przechowywanie wyników
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy, doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą, refundowanie okularów korekcyjnych dla pracowników.
Godziny przyjmowania osób w powyższych
sprawach: od wtorku do piątku w godz. od 8:00
do 16:00, w poniedziałki od 9:00 do 17:00, pok.
313, III piętro.
tel. 22/51 22 251
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Poznaj swoje miasto!

Spacer z Powstaniem Styczniowym w tle

TeksT Sebastian Bańbura FOTO Arch. UM, Damian Ochtabiński

TeksT I FOTO LOT Trzech Rzek

Lato to czas spacerów i dłuższych wycieczek, przedstawiamy więc Państwu dwie trasy turystyczne. Pierwsza z nich to spacer
nadrzeczny. Wędrując wzdłuż Narwi i Wisły możemy podziwiać najdłuższy w Europie budynek wojskowy zwieńczony Wieżą
Czerwoną, z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Drugi wariant to propozycja dla posiadaczy dwóch lub czterech kółek.
Podczas tej wycieczki poznajemy bogactwo kulturowe regionu. Zapraszamy więc również Ciebie życząc – Szczęśliwego Nowego
Dworu!.
Spacer Nadrzeczny
Czas przejścia ok. 3 h.
START: Brama Ostrołęcka – idziemy wzdłuż
Narwi, przechodzimy obok Pomnika Marynarki Wojennej, podążamy w kierunku Kaponiery
Meciszewskiego. Wchodzimy na taras widokowy, z którego podziwiamy ogromny Spichlerz.
Z tarasu możemy zejść spiralnymi schodami –
tutaj zachowujemy ostrożność! – dalej idziemy
w dół Wisły po prawej ręce na wysokiej skarpie
widać budynek Koszarowca wraz z Wieżą Czerwoną oraz po przejściu kilkudziesięciu metrów
Elewator wraz z widoczną windą. Metalowymi
schodami wchodzimy na skarpę, przechodzimy obok Białych Bloków, skręcamy w prawo
w ul. Mickiewicza. Po lewej stronie widać działobitnię gen. Dehna a po prawej, w części, ciąg aprowizacyjny oraz z daleka sylwetkę Wieży Czerwonej. Dochodzimy do ul. 29 Listopada, potem do
ul. Bema, skręcamy w prawo i dochodzimy do
szlaku czerwonego. Szlakiem czerwonym kierujemy się do Wieży Czerwonej, po drodze mijając
Bramę Kadetów oraz Bramę Poniatowskiego.
Wchodzimy na taras widokowy czynny w weekendy od maja do września. Schodzimy z Wieży
Czerwonej, wracamy do bramy Kadetów. Kierujemy się ponownie na szlak czerwony, którym
wracamy do Bramy Ostrołęckiej po drodze mijając Bramę Północy.
Proponowane miejsca odpoczynku: Taras na
Kaponierze Meciszewskiego, teren pod Wieża
Czerwoną.
Na tropach wielu kultur (dla posiadaczy 4 lub
2 kółek)
Nowy Dwór Mazowiecki to miasto wielu kultur.
Szczególną rolę w dziejach miasta odegrali, żyjący tu na przestrzeni lat, Żydzi, Rosjanie i Niemcy.
Dlatego zapraszamy Państwa na „spacer” tropami tych kultur. Wycieczka, z racji pokonywania

większych odległości, przeznaczona jest dla
osób zmotoryzowanych, względnie posiadaczy
„dwóch kółek”.
START: Udajemy się do Kirkutu, który znajduje
się przy ul. Przytorowej (wejście od ul. Nałęcza)
- miejsca szczególnego dla religii żydowskiej
Dalej ruszamy w drogę, kierując się do ul. Warszawskiej. Skręcamy w prawo, (samochód możemy zaparkować wzdłuż parku Wybickiego)
– naprzeciwko parku im. J. Wybickiego znajduje się kościół katolicki św. Michała Archanioła
W roku 1906 r. vis a vis obecnego kościoła stał
kościół ewangelicko – augsburski, który został
rozebrany w połowie lat 60-tych XX w. Nierozerwalnym elementem historii Nowego Dworu
Mazowieckiego jest także ludność rosyjska. Na
terenie samego Nowego Dworu Maz. znajduje
się Baszta św. Michała. Aby tam dojechać należy kierować się do wyjazdu z Nowego Dworu
w kierunku Płocka (na skrzyżowaniu w prawo)
i tuż przed wyjazdem na most skręcić w polną
drogę w prawo - jadąc cały czas prosto dojedziemy do Baszty.
Szukając śladów najmniej znanej kultury na tych
terenach należy udać się do Kazunia Nowego,
aby poszukać tropów Olęderskich. W Kazuniu
Nowym można odnaleźć nieliczne ślady kultury Olędrów – domy czy zrujnowane cmentarze
mennonitów. Aby dojechać do Kazunia Nowego
należy kierować się na Warszawę, przejechać
przez most J. Piłsudskiego na Wiśle i za około
200 m skręcić w prawo.
Na zakończenie wyprawy śladami wielu kultur
proponujemy udanie się do Stanisławowa, znajdującego się tuż przed Pomiechówkiem. Należy
jechać drogą nr 62 w kierunku Płocka – przed stacją Bliska skręcamy w prawo na Serock i jedziemy cały czas prosto. Po około 3 km po prawej
stronie widoczna będzie cerkiew prawosławna.
Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się Fort III
w Pomiechówku.
Cykliczną imprezą organizowaną przez miasto
Nowy Dwór Mazowiecki jest „Biesiada rozśpie-

wanych narodów” – przypominająca o narodowościach, które zostawiły swój ślad na tych terenach.
Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech
Rzek
tel./fax 022 713 32 79
+48 664 775 326
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
komunikator gg: 3162045
Czynne:
wtorek – niedziela od 9:00 do 17:00
Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Godz. otwarcia
wtorek, czwartek, sobota, niedziela
11:00 –16:00
Bilety do Muzeum
Normalne: 5 zł Ulgowe 2,5 zł
Tarasy widokowe Wieży Tatarskiej
Zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę oraz
w dni świąteczne w godzinach 10 – 18
Bilet wstępu na wieżę 4 zł.
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W czasie Powstania Styczniowego modlińska twierdza pełniła dość ponurą rolę. Umożliwiała Rosjanom kontrolowanie obszaru
Guberni Płockiej, załoga twierdzy wspierała działania pacyfikacyjne prowadzone prze wojska rozproszonych garnizonów.

W

początkach powstania, gdy powstańcy panowali nad większością przepraw i miejscowości
nad Wisłą, rzeka była ważnym szlakiem transportowym dla ludzi, broni żywności. Posiadanie Twierdzy
pomogło Rosjanom ponownie przejąć kontrolę nad
Wisłą. Budowane w zakładach modlińskiej twierdzy
patrolowe kanonierki zaczęły uprzykrzać życie powstańcom. W końcu najważniejsza i najciemniejsza
rola Modlina w czasie powstania, czyli więzienie,
bodaj główne carskie więzienie.
Druga edycja organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek gry miejskiej „Zapal
Świeczkę Bohaterom” przypominała między innymi
o Powstańcach Styczniowych spoczywających na
Cmentarzu Fortecznym w Twierdzy Modlin.
Proponujemy Państwu spacer po Twierdzy Modlin
z Powstaniem Styczniowym w tle. Miejscem startu
jest plac przed Bramą Ostrołęcka, po drugiej stronie
Narwi widać wejście do basenu stoczniowego to stąd
w szlak wypływały patrolowe Kanonierki. Ruszamy
asfaltową drogą biegnącą wzdłuż rzeki. Dochodzimy
do miejsca gdzie na wysokiej skarpie Wieżą Białą zaczyna się budynek koszar obronnych. Od tego miejsca przez długi czas będzie nam towarzyszyć rzeka
po lewej ręce a po prawej majestatyczna budowla koszar. To na w mijanym teraz odcinku znajdowały się
kazamaty, w których przetrzymywano powstańców.
Asfaltowa droga zaczyna biec pod górę ku koszarom
ku bramie Napoleona. Wchodzimy na chwilę na kojec Meciszewskiego, z kojca rzut oka na spichlerz
schodzimy schodami nad rzekę i dalej ścieżką idziemy wzdłuż rzeki. Mniej więcej 100 m od kojca Wieża
Czerwona wieńczy zachodni wierzchołek budynku
koszar my idziemy dalej aż do metalowych schodów
prowadzących na skarpę. Jesteśmy na osiedlu „białe
bloki” tu spotykamy niebieski szlak. Szlakiem docieramy do Reduty Napoleona zostawiamy ją po prawej
ręce idziemy dalej kierując się znakami szlaku. Dochodzimy do miejsca gdzie szlak skręca w lewo prowadzi pod górę na obładowanie zewnętrzne. Tu rozstajemy się ze szlakiem i idziemy dalej w kierunku
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muru Carnota. Dochodzimy do muru obracamy się
w prawo i przed nami czerni się otwór poterny. Zapalamy latarki i wchodzimy do przejścia droga biegnie
ostro w dół ( uwaga na dwa dość wysokie uskoki).
Z przejścia wychodzimy za obwałowaniem zewnętrznym. Przed nami jedno z najbardziej tajemniczych
miejsc Twierdzy Modlin, Kapliczka w murze Carnota. Historycy badacze historii Twierdzy spierają się
o to, kiedy kaplica powstała. Padają różne hipotezy
a jedna z miejscowych legend mówi, że tu modlili
się powstańcy styczniowi przed rozstrzelaniem bądź
wysłaniem na zsyłkę. Ostatnio dzięki wielkiemu zaangażowaniu przewodnika po Twierdzy Modlin pana
Macieja Kostrzewskiego kapliczka została odnowiona, ułatwiono też znacznie dotarcie do tego miejsca.
Po obejrzeniu kapliczki idziemy wzdłuż muru Carnota aż do Bramy Saperskiej przez bramę wracamy
za obwałowanie wewnętrzne. Wchodzimy na wał
i tu na punkcie widokowym wita nas prosty kamienny krzyż z tabliczką upamiętniającą powstańców.
Niebieskim szlakiem opuszczamy Koronę Utracką
tuż obok Reduty Napoleona. (Reduta to na pewno
obiekt wart obejrzenia, ale to już temat na kolejny
spacer śladami budowli napoleońskich) Trzymając
się niebieskich znaków dochodzimy do ulicy Bema.
Wychodzimy z twierdzy na cmentarz forteczny gdzie
odnajdujemy grób uczestnika Powstania Styczniowego porucznika Słomki. Tu kończy się nasz spacer
z Powstaniem Styczniowym w tle.
Uwagi praktyczne:
Wybierających się na trasę prosimy o zabranie latarek i zachowanie szczególnej ostrożności
w poternie i Bramie Saperskiej.
Szczegółowe informacje i wskazówki jak dotrzeć
do kapliczki w murze Carnota uzyskacie Państwo
w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy przy
ulicy Baśki Murmańskiej 164 od wtorku do niedzieli
w godzinach 9-17. W CIT poza tym czekają na Państwa informatory foldery i mapki. To stąd też można
wyruszyć na Szlak Baśki Murmańskiej.
Zapraszamy!
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V Biesiada Rozśpiewanych Narodów
ostro przyprawiona
TeksT I FOTO NOK

W sobotni wieczór, 13 lipca nowodworzanie oraz przybyli goście mimo deszczowej aury znakomicie bawili się w amfiteatrze
w Parku Miejskim im. J. Wybickiego. Na nowodworskiej scenie zaprezentowały się dwa zespoły: Samokhin Band oraz
Poparzeni Kawą Trzy.

S

amokhin Band to łódzki, polsko-rosyjski
zespół, który podczas koncertu wykonał
głównie utwory z ostatniej płyty Perestroika.
Ze sceny płynęły energetyczne dawki dobrej
muzyki, nie zabrakło mieszanki jazzu, rock’n’
rolla jak również wschodniego folku wzmocnionego rockowym brzmieniem. Wszystkie
utwory, ku wielkiemu zadowoleniu publiczności, wykonane były z największym zaangażowaniem, bez oszczędzania się, z czego zresztą
słynie Band. Energia bijąca ze sceny udzieliła
się także publiczności ,rozgrzewając schłodzone
padającą mżawką ciała. Bardzo zróżnicowany
repertuar, na który złożyły się coovery sprzed
lat w nowych aranżacjach i zupełnie nowe numery, niezwykle żywiołowe ich wykonanie
i bardzo interesujące brzmienie zespołu nie mogły nie spodobać się przybyłej publiczności.
W drugiej części koncertu sceną zawładnęli Poparzeni Kawą Trzy – niezwykła ekipa dziennikarzy konkurujących rozgłośni radiowych RMF
FM, Radia Zet oraz telewizji TVN, ale przede
wszystkim, zapalonych muzyków, którzy jak
sami twierdzą łamią stereotypy i sami potrafią się
dobrze bawić podczas koncertów! Udowodnili
to na nowodworskiej estradzie. Ciekawe brzmienie (rozbudowana sekcja dęta), „biesiadne” rytmy oraz rubaszne, bezpośrednie, ale jednocześnie niezwykle dowcipne teksty Rafała Bryndala,
oraz bijąca ze sceny radość grania, prowokowały
publiczność do wspólnej zabawy, z czego nowodworzanie skwapliwie skorzystali. A wspólne
z zespołem śpiewanie refrenów i części piosenek
pokazało, że Poparzeni mają w Nowym Dworze
Mazowieckim dość sporą grupę swoich fanów.
Deszczowa aura, tym, którzy pozostali w Amfiteatrze, a nie było ich mało, w żaden sposób nie
zakłóciła wspaniałej atmosfery i znakomitej zabawy przy dobrej muzyce.

Po koncercie spora kolejka fanów ustawiła się po
płyty i autografy artystów. Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujemy za wytrwałość i
dobrą, spokojną zabawę. Serdecznie dzięku-

jemy za zaangażowanie oraz współpracę nowodworskiej policji i straży miejskiej, która
dbała o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników Biesiady.
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Nowodworska Policja ze sztandarem
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

16lipca w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim kierowanej przez nadkom. Marka Ujazdę.

N

ajpierw w kościele pw. św. Michała Archanioła
odbyła się Msza Św. Po niej uczestnicy przeszli
do amfiteatru w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. W uroczystości brało udział wielu znakomitych Gości: nadinsp. Mirosław Schossler - Zastępca
Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz
Działo - Komendant Stołeczny Policji wraz z Zastępcami, Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki, władze Powiatu Nowodworskiego i wszystkich
Gmin Powiatu oraz przedstawiciele powiatowych
służb mundurowych, Duchowieństwo. Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali Burmistrz
– Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej
– Krzysztof Bisialski.
Podczas uroczystości wielokrotnie zwracano uwagę na wagę sztandaru. W tradycji naszego narodu
sztandar spełniał zawsze doniosłą rolę, umacniał
patriotyzm, zagrzewał do czynów, wyzwalał lepsze
cechy ludzkiej osobowości. Otrzymywały go zawsze
te formacje państwowe i społeczne, których działalność wiązała się z dużym oddaniem i poświęceniem.
Dziś sztandar stanowi znak ciągłości i trwania, łączy
tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości
- podkreślano. Na sztandarze nowodworskiej Policji
widnieją słowa: Ojczyzna i Prawo.
Przypomnijmy, że 26 listopada 2012 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Komitet zrzeszał głownie przedstawicieli
samorządów lokalnych na czele z przewodniczącym,
Krzysztofem Kapustą – Starostą Nowodworskim.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu nie tylko
dostrzegali osiągnięcia nowodworskiej Policji, ale
również wierzyli, że będzie ona z dumą służyła pod
sztandarem – realizując najważniejsze wartości etosu
zawodowego. Członkowie Komitetu i Goście wbijali
zgodnie z tradycją gwoździe do sztandaru.
Była to niewątpliwie przepiękna uroczystość. Nic
dziwnego, że licznie zgromadziła mieszkańców naszego Miasta. Mogli oni wysłuchać koncertu policyjnej orkiestry. Najmłodszych ogromnie ucieszyła
możliwość obejrzenia policyjnego sprzętu, którego
- jak i innych atrakcji - nie brakowało wokół Parku.
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Nowe odznaki na Święto Związku Oficerów Rezerwy

Muzeum PRL poszukuje ciekawych eksponatów

TeksT (k) FOTO Kamil Malinowski

TeksT I FOTO Muzeum PRL

6 lipca 2013 r. w Zakroczymiu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
i spotkanie z okazji Święta Związku. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie członkom organizacji nowych odznak
i legitymacji członkowskich.

Drugie w Polsce i pierwsze na Mazowszu Muzeum PRL poszukuje ciekawych eksponatów pochodzących z minionej epoki.
Rozpoczęła się zbiórka mebli, sprzętów domowego użytku, obrazów, plakatów, szyldów oraz wszelkiego rodzaju pamiątek
z tamtych czasów.

P

O

rzybyłych na posiedzenie ZG i spotkanie członków Związku i zaproszonych gości powitali jego
współorganizatorzy – burmistrz Zakroczymia Henryk
Ruszczyk i prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata. Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu
państwowego, po którym zarys historii Zakroczymia
od powstania styczniowego do zakończenia II wojny
światowej przedstawił Kazimierz Szczerbatko.
Płk rez. Alfred Kabata zapoznał zebranych
z zarysem historii Związku Oficerów Rezerwy RP,
którego początki jako organizacji ogólnopolskiej
sięgają 1922 r. Prezes Związku omówił także jego
działalność w I półroczu 2013 r.
Podczas posiedzenia ZG przyjęto uchwały
o utworzeniu Okręgu Południowo-Wschodniego
obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie oraz o zorganizowaniu w 2014 r. konkursu historycznego
dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowanego
„Powstanie warszawskie w świadomości młode-

go pokolenia Polaków”.
Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Południowo-Wschodniego z jego
prezesem mjr. w st. spocz. Andrzejem Półchłopkiem,
prezesem Koła nr 1 w Lublinie st. sierż. Edmundem
Krawczykiem i prezesem Koła nr 2 w Stalowej Woli
Mateuszem Derylakiem.
List do uczestników spotkania skierował Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który
odczytał jego przedstawiciel Zbigniew Czaplicki.
Święto ZOR RP było okazją do wyróżnień i odznaczeń. Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski za
zasługi w upamiętnianiu ofiar zbrodni Katyńskiej odznaczył płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa ZG i Marcina Ładę - wiceprezesa ZG medalami Za Zasługi dla
Stowarzyszenia. Mjr w st. spocz. Andrzej Półchłopek
, jako kanclerz kapituły Krzyża Kresowego odznaczył tym Krzyżem Henryka Ruszczyka – burmistrza
Zakroczymia, za pomoc okazywaną ZOR RP.

Zarząd Główny ZOR RP wyróżnił medalem okolicznościowym za zaangażowanie w działalności
Związku i upamiętnianie miejsc pamięci narodowej:
Jerzego Misiaka – dyrektora Kampinoskiego Parku
Narodowego.
W poczet nowych członków ZOR RP przyjęto
ppor. w st. spocz. Jerzego Tomasini z Warszawy
i sierż. w st. spocz. Hilarego Jechowicza z Kazunia Polskiego.
Za wspieranie działalności statutowej Związku tytuł
członka wspierającego nadano Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze Mazowieckim i jego prezesowi Piotrowi Ciuchcie.
Wśród zaproszonych gości biorących udział
w spotkaniu byli m. in.: Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Jerzy Misiak - dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego,
Piotr Ciuchta – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Nowym Dworze Mazowieckim, Marek Krystyniak – wiceprezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej,
Michał Krzysztof Wykowski i Marek Kowalik – prezes i wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 r., Urszula Przymus – prezes
Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda –
wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”,
Dariusz Parzyszek – przedstawiciel Stowarzyszenia
Historycznego „Cytadela” .

twarcie Muzeum PRL w Nowym Dworze Maz.
planowane jest w pierwszym kwartale 2014
roku. Obecnie trwa remont budynku po magazynach Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
w którym będzie miało swoją siedzibę. Znajduje się
on w Nowym Dworze Maz. przy ul. Nowołęcznej
2. Pomysłodawca i właściciel powstającego Muzeum
PRL, Sebastian Golejewski zebrał już imponującą
liczbę ciekawych eksponatów. Ile ich jest dokładnie
nie wiadomo, bo dotąd nie znalazł się śmiałek, który
zechciałby je policzyć. Najcenniejszymi eksponatami są saturator, z którego dawniej można było napić
się soku, a także kompletne wyposażenie kina zlokalizowanego przed laty w Łodzi. Wśród pamiątek
z minionej epoki znajdują się m.in. pierwszy telewizor produkowany w Polsce, aparat fotograficzny Druh, pralka Frania, magnetofon Kasprzak. Są
także meble, w dużej części pozyskane od osób
prywatnych.
W Muzeum PRL będziemy chcieli odtworzyć klimat
tamtej epoki, pokazać przede wszystkim młodemu
pokoleniu, jak wówczas wyglądało zwykłe życie.
Prezentując absurdy, blaski i cienie minionych lat,
mniejszy nacisk położymy na historię i przyczyny
takiego stanu – mówi Sebastian Golejewski.
W Muzeum PRL odtworzone zostaną mieszkania
typowe dla PRL-u, zobaczymy sprzęty codziennego

użytku i wyposażenia wnętrz. Zobaczymy także kolekcję aut. W zbiorach znajdują się już m.in. Syrena
105, Warszawa, Żuk, Fiat 125 p, auto milicyjne, Fiat
126 p oraz motocykle WSK, WFM, WFM OSA, MZ
TROPHY.
Jedna z sal Muzeum PRL będzie poświęcona historii
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają
w swoich domach zbędne im przedmioty nawiązujące do PRL o przekazanie im powstającemu Muzeum.
Właściciele Muzeum na własny koszt odbiorą je
i przywiozą na miejsce.
Kontakt:
Muzeum PRL (w sprawie przekazania przedmiotów): 504 048 769

Więcej informacji udziela Agnieszka Kubiak –
Falęcka (rzecznik prasowy), tel. 696 706 434

Cegiełki na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
TeksT (K)

„W drodze” – sukces wokalistek z Kazunia

Trwa zbiórka pieniędzy na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jedną z form
gromadzenia środków na jego budowę jest zbiórka publiczna pochodząca ze sprzedaży cegiełek -widokówek
z fotografią przedwojennego pomnika, o nominale 10 i 20 zł.

TeksT I Foto Michał Dudek Kierownik Klubu Wojskowego 2 PSAP

W dniach 2 i 3 sierpnia br. wokalistki Klubu Wojskowego 2. Pułku Saperów Janina KLIMIUK oraz
Joanna BERDYN reprezentowały barwy Pułku na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „W Drodze”,
który odbył się w Starachowicach.

S

pośród nadesłanych kart zgłoszeniowych jury
w składzie: Jerzy Filar, Stanisław Szczeciński, Tomasz Kurdeusz, Paweł Kołodziejski oraz
Mirosław Fundowicz, wybrało osiemnastu wykonawców, których zaproszono na piątkowe przesłuchania. Po eliminacjach, wszyscy wykonawcy
uczestniczyli w spotkaniu integracyjnych w klubie
„Pod Filarem”, którego celem było dzieleniem
się swoimi artystycznymi doświadczeniami oraz
tak zwane „Dzikie Przesłuchania” dla wszystkich
chętnych.... bo śpiewać każdy może. Nie mogło
być inaczej... Janka i Asia zakwalifikowały się do
sobotniego finału, przed którym to miały również

możliwość wzięcia udziału w inspirujących warsztatach artystycznych, prowadzonych przez Jerzego
Filara. Jury promowało szczególnie twórczość autorską, związaną z poszukiwaniem ludzkich emocji,
wędrówką - choć doceniono również dobrze zaśpiewane covery.
Następnego dnia w Muzeum Przyrody i Techniki
„Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach
odbył się koncert laureatów oraz specjalny występ
Jerzego Filara wraz z zespołem „Nasza Basia Kochana”, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie
nagród. Reprezentujące Pułk artystki, pokazały się
z jak najlepszej strony, ponieważ swoimi wykona-

A

niami wyśpiewały wyróżnienia. Joanna BERDYN,
za wykonanie utworu „Podróżą Każda miłość jest”
otrzymała nagrodę pieniężną, natomiast Janinie
KLIMIUK za piosenkę autorską „Smak Rajskich
Jabłek”, (muz. Andrzej REJMAN, sł. Janina KLIMIUK) przyznano wyróżnienie oraz nagrodę specjalną w postaci sesji nagraniowej w studio.
„Ten występ to zasługa m.in. naszego Instruktora
Pana Jerzego WOROBIEJA” - powiedziała Janka
po powrocie do domu. „Chciałybyśmy dedykować
ten sukces właśnie Panu Jurkowi. Życzymy mu
szybkiego powrotu do zdrowia” - dodała z uśmiechem na zakończenie.

www.nowydwormaz.pl

kcją rozprowadzenia cegiełek zajmują się
członkowie Komitetu Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, którego przewodniczącym
jest Tadeusz Sosiński, a wiceprzewodniczącym
płk rez. Alfred Kabata.
Środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek nie byłyby
w stanie pokryć kosztów budowy pomnika. Znaczącą ilość cegiełek za kwotę 1500 zł zakupili
członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
O budowie pomnika w planowanym terminie
(11 listopada 2013 r.) zdecydują środki uzyskane
od sponsorów i władz miasta, które przeznaczyły
na ten cel 12 tys. zł.
Popiersie marszałka Piłsudskiego jest już w trakcie realizacji. Początkowo zakładano, że pomnik
zostanie usytuowany w dawnych koszarach Batalionu Elektrotechnicznego przy ul. Paderewskiego, gdyż to tam w 1935 r. go wzniesiono. Ostatnio
jednak rozważana jest również inna lokalizacja.
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć dzieło budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim mogą zakupić
cegiełkę lub wpłacać dowolne kwoty na konto:
40 8011 0008 0001 0095 0145 0001.

www.nowydwormaz.pl
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Artystycznie, nietypowo, wyjątkowo

Sekcja kajakowa na letnim obozie

TeksT na podst. nowydwormaz.pl FOTO Mariusz Ziółkowski Tygodnik Nowodworski

9 sierpnia Nowy Dwór Mazowiecki odwiedził Zen Lu - twórca muzyki ambient z Chin. Towarzyszyli mu:
Kenbo - malarz oraz Pan Ziliang - artysta z obszaru wideo.

Z

en Lu wspólnie z Grzegorzem Bojankiem
utworzyli ChoP Festiwal.
Chińscy artyści odwiedzili najpierw Twierdzę
Modlin, gdzie oddawali się pracy twórczej. Był
to performance malarsko-fotograficzny. O wrażeniach Zen Lu z Twierdzy można przeczytać
pod linkiem: http://chop-project.com/index.
php/2013/08/08/art-in-modlin/.
Podsumowanie wizyty w naszym mieście stanowić miał koncert muzyki ambient w piątek,
9 sierpnia w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. Niestety pogoda uniemożliwiła pełną
realizację projektu. Po secie elektronicznej muzyki w wykonaniu duetu Bojanek&Michalowski
(Piotr Michałowski - nowodworzanin, muzyk
red.) i występie Zen Lu oraz polskiego artysty
o pseudonimie Kim_Nasung trzeba było przerwać koncert. Kenbo nie miał możliwości wykonania swojego malarskiego performance, a
zebrani zobaczyli tylko część prezentacji z pracy
wykonanej w Twierdzy.
Mimo niepodogody trzeba przyznać, że było to
niezwykle interesujące wydarzenie artystyczne,
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TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej Mariusz Szałkowski

Na początku lipca grupa nowodworskich kajakarzy z sekcji kajakowej NOSiR przebywała na 10 dniowym obozie sportowym
w Waplewie w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Warmia” położonym w rejonie o nieskazitelnej przyrodzie i niezwykłych
walorach krajobrazowych.

zupełnie inne od wszystkich dotychczasowych
imprez kulturalnych w mieście.
Więcej:
http://chop-project.com/index.php/2013/08/10/
nowy-dwor-mazowiecki-live/

C

elem obozu było podniesienie umiejętności
sportowych młodych zawodników. Kajakarstwo to dyscyplina sportu, w której potrzebna
jest wytrzymałość, szybkość i siła, które łatwiej
trenować w warunkach obozowych. Zawodnicy
wykonywali od 2 do 3 treningów dziennie, co
dało widoczne efekty na zakończenie zgrupowania. Młodzi sportowcy poprawili technikę
wiosłowania na kajaku wyczynowym. Starsi zawodnicy i zawodniczki pracowali nad wytrzymałością i szybkością na dystansach startowych. Dla
wszystkich członków sekcji był to kolejny etap
przygotowań do zawodów, a dla naszych juniorek
obóz był ważnym okresem przygotowań do czekających je Mistrzostw Polski Juniorów. Obóz
w Waplewie był czasem bardzo intensywnej pracy w wymarzonych warunkach do uprawiania
kajakarstwa sportowego.
Trener zapewnił swoim podopiecznym mnóstwo
dodatkowych atrakcji zabierając na obóz deskę
surfingową i dwójkę kanadyjkę, w której wiosłuje się klęcząc na kolanie. W przerwach między
specjalistycznymi treningami był też czas na
rekreację, która była bardzo aktywna – godna
sportowców :) Kajakarze uczyli się pływać na
kanadyjce, co było dla nich dużym wyzwaniem.
Najwięcej śmiechu było podczas nauki pływania
na desce surfingowej, ponieważ utrzymanie się
na niej i wyciagnięcie żagla z wody udawało sie
tylko nielicznym. Najmłodsi kajakarze stworzyli

nową dyscyplinę sportową – „surfing ala kajak”
i siedząc na desce wiosłowali pojedynczo lub parami. Pływali także rowerami wodnymi podziwiając piękne widoki roztaczające się wokół jeziora.
W celu poprawienia kondycji były biegi i wycieczki rowerowe. Szczególnie jedna bardzo długa 5-godzinna do Olsztynka na pyszne jagodzianki zostaniem im na długo w pamięci. Wieczorami
trener organizował mecze piłki siatkowej, koszykowej, grę w kręgle itp.
Specyficzny mikroklimat Waplewa, piękno otaczającej natury oraz aktywnie spędzony czas,
szybko usuwał objawy zmęczenia u kajakarzy.
Dziesięciodniowy wspólny pobyt młodych sportowców pozwolił na lepsze zintegrowanie grupy,
zrozumienie celów i założeń treningowych.

Obóz mógł odbyć się dzięki znacznemu dofinansowaniu przez NOSiR jak i Klinikę MEDIQ, która jest sponsorem sekcji, za co serdecznie dziękujemy i obiecujemy odwdzięczyć się dobrymi
wynikami na czekających nas zawodach w tym
sezonie.

Podróżnicy w czasie
TeksT I FOTO Grażyna Gumińska

Kiedy przychodzi czerwiec uczniowie z niecierpliwością oczekują zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji. Na dworze upał
i jak tu myśleć o nauce. Ten gorący czas sprzyja wyjazdom na szkolne wycieczki.

C

zternastego czerwca grupa dzieci z Zespołu
Szkół Specjalnych wraz z wychowawczyniami: Grażyną Gumińską, Ewą Gościmską i Danutą
Szmyt udała się na wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zaraz po przekroczeni wrót
skansenu jak Alicja w krainie czarów przenieśliśmy
się w czasie, by znaleźć się w środku XIX-wiecznej
polskiej wsi.
Wielką frajdę sprawiła nam przejażdżka wozami konnymi. Obejrzenie terenu z wozu zachęciło
wszystkich do odwiedzenia gospodarskich zagród.
Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia

wystawy rzeźby ludowej oraz powozowni, w której
oglądaliśmy pojazdy jakimi podróżowali przedstawiciele dawnych wyższych sfer. Następnie udaliśmy
się do dworu gdzie widzieliśmy pięknie urządzone
wnętrza sprawiające wrażenie jakby jego mieszkańcy przed chwilą stamtąd wyszli. Na drodze naszej
wędrówki znalazły się także: kościół, szkoła oraz
chałupy i zagrody gospodarskie świadczące o różnym stopniu zamożności ich właścicieli. Ostatnim
punktem na szlaku naszej wędrówki był wiatrak, po
obejrzeniu którego już nieco zmęczeni i zgłodniali
udaliśmy się na ognisko. W oczekiwaniu na pieczo-

ne kiełbaski wesoło bawiliśmy się na placu zabaw.
Po krótkim relaksie i zaspokojeniu głodu udaliśmy
się na lekcję muzealną na temat: „Słodycze, wosk
i leki”. Poznawaliśmy życie pszczół, proces powstawania miodu i sposoby wykorzystywania go
w leczeniu chorób. Każdy własnoręcznie wykonał
świeczkę, po czym nadszedł czas pożegnania z sielskim klimatem mazowieckiej wsi.
Jeszcze tylko zakup pamiątek, zdjęcie do szkolnej
kroniki i powrót do naszej rzeczywistości. Pełni
niezapomnianych wrażeń obiecaliśmy sobie odwiedzać to magiczne miejsce w przyszłości.

www.nowydwormaz.pl

Wakacje na sportowo z SP5
TeksT I FOTO B.Ners

W dniach 10-19 lipca roku odbył się turnus 10-dniowy obozu sportowo-rekreacyjnego.

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wyjechali na wymarzone wakacje do Sypniewa koło
Jastrowia. Wzięło w nim udział 42 obozowiczów
z klas 1-6. Uczestnicy mogli wykazać się między
innymi w grach zespołowych, takich jak piłka
nożna, koszykówka, siatkówka czy piłka ręczna.

www.nowydwormaz.pl

Nie zabrakło też zajęć z nauki i doskonalenia
pływania, a także tenisa ziemnego. Dodatkową
atrakcją była gra w kręgle, strzelanie z łuku, podchody, oraz profesjonalna dyskoteka dwu poziomowa. Zajęcia odbywały się na boiskach wielofunkcyjnych, hali sportowej, krytej pływalni

a także na basenach zewnętrznych. Dziesięć
wspólnie spędzonych dni pozwoliło na bliższe
poznanie się kilku grup, nawiązanie nowych
znajomości i przyjaźni.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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Wyprawka szkolna 2013 r.

KARTKA
Z KALENDARZA

W ramach projektu rządowego programu„Wyprawka szkolna”uczniowie klas: pierwszej, drugiej, trzeciej i piątej klasy szkoły podstawowej, drugiej klasy technikum, liceum ogólnokształcącego, drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej
oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty realizującym w roku szkolnym 2013/14 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci
i młodzieży, mogą skorzystać z możliwości dofinansowania zakupu podręczników.
Warunkiem otrzymania pomocy jest osiąganie dochodu nieprzekraczającego 539 zł netto przez rodziców uczniów klas pierwszych oraz 456 zł netto na osobę przez rodziców pozostałych uczniów. W przypadku przekroczenia kryterium
dochodowego w niektórych przypadkach (np. w przypadku ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie) na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej również dla
5 % ogólnej liczby uczniów może być udzielona pomoc w formie zakupu podręczników. Decyzję o udzieleniu pomocy w takich przypadkach podejmuje dyrektor szkoły.
- uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dofinansowanie do wysokości - 225 zł , - uczniowie klas V szkoły podstawowej oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas IV-VI – 325 zł; - uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas I-III gimnazjum - 350 zł,
- uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie ; w szkole zawodowej – 390 zł; - uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego, technikum, słabo widzący,
niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej – 445 zł; uczniowie wszystkich typów szkół niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim bądź umiarkowanym korzystający z podręczników do kształcenia
specjalnego mogą otrzymać dofinansowanie do wysokości 770 złotych.

Wrzesień 2013
1 wrzesień - Rocznica Wybuchu II
wojny światowej; Dzień Weterana
2 wrzesień - Pierwszy Dzień Szkoły
5 wrzesień - Dzień Postaci z Bajek
6 wrzesień - Europejskie Dni
Dziedzictwa w NDM
7 wrzesień - Europejskie Dni
Dziedzictwa w NDM
8 wrzesień - Międzynarodowy
Dzień Piśmiennictwa; Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem; Dzień Dobrej Wiadomości
9 wrzesień - Międzynarodowy
Dzień Urody
10 wrzesień - Dzień Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizorfenię;
Światowy Dzień Drzewa;
Światowy Dzień Przeciwdziałania
Samobójstwom
11 wrzesień - Rocznica zamachu
na World Trade Center
12 wrzesień - Światowy Dzień
Zdrowia Jamy Ustnej
13 wrzesień - Dzień Programisty
14 wrzesień - Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy
15 wrzesień - Europejski Dzień
Prostaty; Międzynarodowy Dzień
Demokracji; Dzień Opakowań
16 wrzesień - Międzynarodowy
Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej;
Polski Dzień Bluesa
17 wrzesień - Dzień Sybiraka
18 wrzesień - Dzień Geologii;
Światowy Dzień Monitoringu Wody
19 wrzesień - Dzień Dzikiej Flory,
Fauny i Naturalnych Siedlisk
21 wrzesień - Międzynarodowy
Dzień Pokoju; Dzień Służby Celnej;
Światowy Dzień Osób z Chorobą
Alzheimera
22 wrzesień - Początek
Astronomicznej Jesieni; Europejski
Dzień bez Samochodu
24 wrzesień - Międzynarodowy
Dzień Głuchych
25 wrzesień - Dzień Budowlańca
26 wrzesień - Dzień Polskiej
Wikipedii; Europejski Dzień
Języków; Światowy Dzień
Antykoncepcji; Ogólnopolski Dzień
Aptekarza
27 wrzesień - Światowy Dzień
Serca; Światowy Dzień Turystyki; Dzień
Polskiego Państwa Podziemnego
28 wrzesień - Światowy Dzień Walki
z Wścieklizną
29 wrzesień - Dzień Kuriera
i Przewoźnika
30 wrzesień - Dzień Chłopaka;
Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Uzyskanie pomocy jest możliwe po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/14 do 10 września 2013 r. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat i szkoły specjalnej składają wnioski w szkołach. Warunkiem wypłaty wyprawki jest przedłożenie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
podręczników.
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać również pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7. Od 1 września do 15 września 2013 r. można składać wnioski o stypendia socjalne na rok szkolny
2013/2014.

OŚWIADCZENIE
Dotyczące komunikatu Rynair’a o przedłużeniu swojej obecności na Lotnisku Chopina w Warszawie do zakończenia sezonu letniego tj. 26 października 2013 roku.
Ryanair otrzymał od Lotniska Warszawa/Modlin bardzo atrakcyjną ofertę, która po uwzględnieniu wszystkich możliwych zniżek daje przewoźnikowi oszczędności rzędu 65% w stosunku do opłat na Lotnisku Chopina. Taka oferta
oparta jest na rachunku ekonomicznym korzystnym dla obu stron. Model funkcjonowania Spółki nie zakłada dopłat do działania partnerów biznesowych. Jak zaznaczył przewoźnik w swoim komunikacie, rozmowy nadal są
prowadzone. Lotnisko negocjuje obecnie także warunki współpracy z innymi liniami lotniczymi sektora tanich przewoźników oraz czarterów.
Zarząd Spółki, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.

obchodY X Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają mieszkańców miasta w dniu 7 września 2013 r. do udziału
w uroczystych obchodach X Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna uroczystość odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim (hala NOSiR) pod hasłem„ Łączy nas wiele – jesteśmy ludźmi”. Święto to będzie
doskonałą okazją do tego, by wspólnie się bawić w imię integracji. Szczególnie w tym dniu chcemy zwrócić uwagę na osoby niepełnosprawne pokazać, że są one pełnoprawnymi mieszkańcami naszego powiatu, zarówno w
sferze społecznej jak i zawodowej.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski.
Planowany przebieg obchodów:
godz. 10.00 – konferencja poświęcona tematyce praw osób niepełnosprawnych
godz. 12.00 –Msza Święta
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie i część artystyczna
godz. 16.00 – występ gwiazdy
godz. 17.00 – zakończenie
Dodatkową atrakcją uroczystości będą: gry i zabawy sportowe, możliwość zapoznania się z ofertą firm sprzedających sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, warsztaty malarskie i garncarskie.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych

Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie przypomina, że od początku tego roku wszystkie sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. A zatem, nie ma potrzeby
wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można załatwić w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku.
Formalności meldunkowych można również dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej, ale nie musi być to forma notarialna. Ustanowiony pełnomocnik może
zarówno zameldować, jak i wymeldować osobę z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Wzór pełnomocnictwa oraz wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są na stronie:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=636
lub pod nr tel. (22) 5122262 oraz (22) 5122265

Zanim wyruszysz w podróż sprawdź ważność dowodu osobistego lub paszportu!
Wakacje trwają! Wielu z nas jest już po urlopie, ale też wielu czas podróży ma przed sobą. Koniec sierpnia i wrzesień to miesiące,
w których wiele osób wyjeżdża na wakacje.
Z paszportem czy bez?
Planując podróż za granice Polski, do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) trzeba wiedzieć, że granice tych państw możemy przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego. Poza granice tych
państw konieczny jest paszport. *
A czas tak szybko leci, że zanim się obejrzymy już mija 10 lat.
W tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 r. na okres 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dowód jest ważny 5 lat. O termin ważności dowodu osobistego
nie muszą się martwić tylko osoby, które ukończyły 65 rok życia. Wówczas dowód osobisty jest ważny na czas nieoznaczony.
Dlatego też, wszyscy sprawdźmy, czy nie kończy się termin ważności naszego dowodu osobistego!
Jest on widoczny na pierwszej stronie, w prawym dolnym rogu dowodu.
Jeśli okaże się że ważność dowodu się kończy, w tut. Urzędzie należy złożyć wniosek o ponowne wydanie dokumentu.
Wniosek składa się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 229 II piętro, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności. Przypominamy jednocześnie, iż dowód osobisty traci ważność również
w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione.
Uwaga!
Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.
Informujemy również, że każde dziecko wyjeżdżające poza granice Polski musi posiadać własny dokument tożsamości. Do krajów Unii Europejskiej, może to być dowód osobisty
(można wyrobić go już niemowlęciu) lub paszport.
W podróży poza granice państw UE dziecko ma obowiązek posiadać własny paszport**.
Ten dokument można wyrobić w Terenowym Punkcie Paszportowym mieszczącym się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41.
Szczegółowe informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych dostępne są na stronie http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=12296 lub telefonicznie pod numerem 22 512 22 63.
Opracował Wydział Spraw Obywatelskich
*Państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia,
Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa;
** Do tych Państw także wyjedziesz bez paszportu: Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Watykan, Andora, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Rumunia.
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Kacper o krok od podium i brązy
w Mistrzostwach Polski Kadetów !!!

Dookoła Mazowsza przez Nowy Dwór!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

Na ulicach Nowego Dworu Mazowieckiego zakończył się 56. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza Lotto Mazovia Tour.
Ostatnie trzy etapy rozegrane były w naszym mieście.

TeksT I FOTO na podst. www.nowydwormaz.pl

Od 13 do 20 lipca nowodworzanin Kacper Żuk (14 lat) miał zaszczyt reprezentować Polskę na Europejskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Utrechcie (Holandia). Na Olimpiadę Polski Komitet Olimpijski powołał 95 najzdolniejszych 15-to letnich polskich
sportowców ośmiu dyscyplin olimpijskich (tenis, kolarstwo, judo, siatkówka, pływanie, gimnastyka, kolarstwo, lekkoatletyka).

I

mpreza wzorowana jest na „dorosłej” Olimpiadzie. Miało więc miejsce ślubowanie w PKOl,
oficjalne otwarcie Olimpiady w Utrechcie wraz
z zapaleniem zniczu olimpijskiego oraz cała
otoczka medialna, sportowa i antydopingowa.
Mimo tych wszystkich wrażeń, Kacper w grze
singlowej dotarł aż do III rundy po drodze eliminując m.in. ubiegłorocznego Mistrza Europy U-14 Szweda Mikaela Yemera w stosunku
6/3, 2/6, 7/6(4). Mecz ten trwał 4 godziny i 38
minut i został okrzyknięty meczem Olimpiady
„Utrecht 2013”. Niewiele z duchem olimpizmu
miała dla naszego zawodnika niestety decyzja
sędziowska po tym meczu, gdyż Kacprowi
po prawie 5-ciu godzinach morderczej walki
z Ymerem w 30-to stopniowym upale, po 2,5
godziny odpoczynku nakazano tego samego
dnia grać drugi mecz singlowy.
Wizyta u fizjoterapeuty i masaże nóg nie pomogły i Kacper przegrał kolejną rundę z własnymi
słabościami i przeciwnikiem z Estonii Mattiasem
Siimarem 3/6, 1/6.
Najgorsze dla olimpijczyka miejsce, bo IV zajął
nasz zawodnik w deblu, gdzie reprezentował biało-czerwone barwy w parze z Piotrem Matuszewskim. Niemniej to i tak wspaniały sukces Kacpra,
tym bardziej, że rywalizował z przeciwnikami
o rok starszymi od siebie.
Mistrzostwa Polski Kadetów - Brąz Kacpra
w singlu i deblu!!!
W dniach 07-14 lipca w Łodzi, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się
Mistrzostwa Polski w kategorii wiekowej U-16.
Kacper zarówno w grze singlowej jak i deblowej
wywalczył brązowe medale. Z uwagi na zbieg
terminów (13.07 Reprezentacja Polski wylatywała do Utrechtu), musiał oddać walkowerem zarówno półfinał singla jak i debla. Mimo to trzeba
uznać występ 14-to latka w starciu z o 2 lata star-

szymi i bardziej doświadczonymi kolegami jako
niezwykle udany.
Utrecht wyniki Kacpra singiel:
I runda – [POL] Kacper Żuk – [FRA] Matteo
Rajaonah – 6/1, 0/6, 6/3
II runda – [POL] Kacper Żuk – [SWE] Mikael
Yemer – 6/3, 2/6, 7/6(4)
III runda – [POL] Kacper Żuk – [EST] Mattias
Siimar – 3/6, 1/6
Utrecht wyniki Kacpra debel:
I runda – bye
II runda – [POL] Żuk/Matuszewski – [CZE]
Holis/Ricci 5/7, 7/5, 10/8
ćwierćfinał - [POL] Żuk/Matuszewski – [ROU]
Iordache/Manda 6/1, 6/2
półfinał - [POL] Żuk/Matuszewski – [GER]
Giese/Wessels 3/6, 5/7
o III miejsce - [POL] Żuk/Matuszewski – [SWE]
Malbasic/Yemer 6/3, 4/6, 5/10
Kacper Brązowym Medalistą Mistrzostw Europy
U-14 w deblu!!!
Kolejne sukcesy Kacper Żuk odniósł w Czechach. Tam w dniach 22-27 lipca w miejscowości
Pilzno odbyła się najważniejsza w tym sezonie
impreza tenisowa 14-to latków – Misrzostwa
Europy U-14. Nasz zawodnik rozstawiony został
w turnieju z nr 5 i los sprawił, że został rozlosowany w połówce wraz z głównymi faworytami do ostatecznego triumfu, turniejową jedynką
Rosjaninem Artemem Dubryvnym, czwórką Corentinem Moutetem, szóstką Turkiem Ergi Kirginem oraz Brytyjczykiem Maxem Stewartem.
Już po losowaniu, trenerzy znając siłę gry tych
zawodników stwierdzili, że kto z Kacpra połówki
przedrze się do finału, ten zostanie indywidualnym Mistrzem Europy. I nie pomylili się Mistrzem Europy została turniejowa 4-ka Francuz
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Corentin Moutet pewnie pokonując zawodnika
z dolnej połówki 128 osobowej drabinki Włocha
Samuela Ramazzotiego 6/2, 6/1.
Nasz zawodnik w singlu zatrzymał się dopiero na
ćwierćfinale, przegrywając z turniejową jedynką
Artemem Dubrywnym po szybkim i zaciętym
meczu 3/6, 4/6 gdzie o porażce decydowały jedynie 2 przełamania.
Dużo większy sukces, Kacper zanotował w grze
podwójnej, gdzie w parze z reprezentacyjnym
kolegą – Michałem Sikorskim dotarli aż do półfinału gdzie ulegli „o włos” późniejszym Mistrzom
Europy, parze włoskiej Ramazzotti/Trappani, dopiero w Supertiebreaku w stosunku 9/11!!!
Wyniki Kacpra gra pojedyńcza:
I runda – bye
II runda – [POL] Kacper Żuk (5) – [SUI] Gian
Seiler – 6/1, 6/0
III runda – [POL] Kacper Żuk (5) – [ITA] Andrea
Trappani – 6/3, 6/3
IV runda – [POL] Kacper Żuk (5) – [ISR] Ishai
Olieil (10) – 5/7, 6/2, 6/4
ćwierćfinał - [POL] Kacper Żuk (5) – [RUS]
Artem Dubrivnyy (1) – 3/6, 4/6
Wyniki Kacpra gra deblowa:
I runda – [POL] Żuk/Sikorski (12) – bye
II runda - [POL] Żuk/Sikorski (12) – [BEL]
Bouven/Tsicas – 6/3, 6/3
III runda - [POL] Żuk/Sikorski (12) – [FIN]
Sorpola/Russovuori – 6/3, 6/1
ćwierćfinał - [POL] Żuk/Sikorski (12) – [ISR]
Olieil/Hefez – 6/3, 6/3
półfinał - [POL] Żuk/Sikorski (12) – [ITA] Ramazotti/Trappani 4/6, 7/6(4), 9/11.
O wszystkich ewentualnych sukcesach naszego
zawodnika będziemy Państwa informować na
bieżąco.

www.nowydwormaz.pl
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yścig trwał od 22 do 27 lipca. Przez ostatnie
dwa dni, piątek i sobotę kolarze ścigali się
w Nowym Dworze i okolicach. W piątek rano
odbyła się drużynowa jazda na czas. Trasa wiodła
spod hali NOSiR do jabłonnej i z powrotem. Najlepsza okazała się rodzima drużyna BDC Marcpol
Team, na drugim miejscu uplasowała się ekipa

CCC, a na trzecim Banku BGŻ.
Także w piątek po południu rozegrany był krótki
V etap wyścigu wiodący przez Twierdzę Modlin.
Ten etap poświęcony był pamięci zmarłego niedawno, wielkiego fana kolarstwa Grzegorza Komendowskiego.
Z kolei ostatni, liczący 160 km, VI etap wyścigu

rozegrany został w sobotę i wiódł z Nowego Dworu do Jabłonnej i z powrotem. W klasyfikacji generalnej najlepszy okazał się Marcin Sapa z BDC
MarcPol Teamu, a drugie miejsce zajął Robert Radosz, reprezentujący tę samą ekipę. Na ostatnim
miejscu podium stanął Łukasz Owsian z grupy
CCC Polsat Polkowice.

Pracowity weekend kajakarzy z NOSiR
TEKST I FOTO trener sekcji kajakowej NOSiR Mariusz Szałkowski

15 czerwca nowodworscy kajakarze wystąpili w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży rozgrywanej na kanale Żerańskim
w Warszawie. Nasi sportowcy po ciężkich wyścigach i walce do ostatka sił zdobyli 8 medali: 3 złote i 5 srebrnych.

N

a szczególne wyróżnienie zasługuje nasza juniorka młodsza Justyna Boniecka, która zdobyła dwa złote medale na sprinterskim dystansie 200
i 500 m, zdecydowanie wygrywając z rywalkami.
Kolejnym złotym medalistą został Dominik Sobótka w kat. dzieci k1-500 m również uzyskując dużą
przewagę na mecie. Srebrny medal na dystansie 500
m w kat. młodziczka zdobyła Klaudia Szulecka walcząc do końca. Kolejną srebrną medalistką została
nasza najmłodsza kajakarka Zuzanna Sztuka, która
w pierwszym biegu eliminacyjnym wygrała, w finale ustępując tylko jednej zawodniczce. Następny
srebrny medal zdobył Maksymilian Kadłubowski
w kat. dzieci k1-500 m ustępując tylko swojemu
klubowemu koledze Dominikowi. Juniorka Dorota
Borowska zdobyła kolejny srebrny medal dla naszej
drużyny w k1- 1000 m. Następnym wyścigiem na zawodach była rywalizacja najmłodszych w k1-500 i tu
również nasz zawodnik Daniel Krok zdobył srebrny
medal. Daniel to 10-cio latek, który przygodę z kajakarstwem rozpoczął w tym roku.
Zawody w Warszawie przebiegały w dobrej atmosferze rywalizacji sportowej.
Po zakończeniu Warszawskich zawodów sekcja kajakowa NOSiR udała się do Lublina na Międzynaro-
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dowe Zawody o Puchar Koziołka rozgrywanego na
zalewie Zemborzyckim. Zawody rozpoczęły się w
niedzielę rano, pogoda dopisała i zawodnicy przystąpili do rywalizacji w dobrych nastrojach.
Nowodworscy kajakarze rozpoczęli rywalizację od
zdecydowanego zwycięstwa niezawodnej Justyny
Bonieckiej w k-1 na sprinterskim dystansie 200 m.
Miłą niespodziankę sprawiła również nasza osada
k-2, w wyścigu 200 m Justyna Boniecka i Dorota
Borowska zwyciężyły zdobywając złoty medal. Kolejne wyścigi naszych zawodników to również złote,
srebrne i dwa brązowe medale. Swój wyścig na 2000
m wygrał również Adrian Sobótka zdobywając swój
pierwszy złoty medal.
Wyniki:
Międzynarodowe Zawody o Puchar Koziołka
w Lublinie
Justyna Boniecka złoty medal k1-200 m
Justyna Boniecka srebrny medal k1-1000 m
Adrian Sobótka złoty medal k1-2000 m
Adrian Sobótka srebrny medal k1-200 m
Klaudia Szulecka brązowy medal k1-200 m
Klaudia Szulecka IV miejsce k1-2000 m
Zuzanna Sztuka brązowy medal k1-200 m
Dominik Sobótka złoty medal k1- 200 m

Maksymilian Kadłubowski brązowy medal
k1-200 m
Daniel Krok srebrny medal k1-200 m
Justyna Boniecka i Dorota Borowska złoty medal
k2-200 m
W ogólnej klasyfikacji punktowej w zawodach
w Lublinie sekcja kajakowa NOSiR zajęła trzecie miejsce, otrzymując puchar. Do domu wszyscy
wracali w dobrych nastrojach z workiem medali
i pucharem.
Bilans medalowy sekcji Kajakowej NOSiR podczas
zawodów Warszawa- Lublin to:
19 medali w tym 8 złotych, 8 srebrnych i 3 medale
brązowe.
Dziękuję w imieniu swoim i zawodników wolontariuszom pomagającym w zawodach:
Panu Jackowi Sztuce za pomoc w przygotowaniu kajaków do startu i bieżących ich naprawach.
Panu Maciejowi Krokowi z Ratownictwa Wodnego Nowy Dwór Mazowiecki za zabezpieczenie medyczno-ratownicze naszych zawodników
w czasie zawodów.
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Sukcesy motocrossowców
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Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym

TeksT I FOTO TNT Motocross

TeksT I FOTO ANDRZEJ DREWNOWSKI

Podczas trwającego kilka dni festiwalu muzyczno-off roadowego - Rockstar Mad Skillz w Sobieńczycach koło Żarnowca odbyło się
kilka rund zawodów motocrossowych: Mistrzostwa Polski Kobiet Motocross II runda, Mistrzostwa Strefy Polski Północnej X runda,
Mistrzostwa Polski Quad VI runda, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Superenduro III runda, Mistrzostwa Freestyle Motocross.

W czerwcu na obiektach NOSIRu odbyły się mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego szkół podstawowych i gimnazjalnych
w tenisie ziemnym.

B

yła to jedna z większych imprez off roadowych
w tej części Europy firmowana przez Rockstar
i Mad Skillz. Organizacja na najwyższym poziomie,
koncerty, dyskoteki z open barem, świetnie przygotowany teren wokoło toru. Dla zawodników, którzy
przyjechali wcześniej udostępniono tor do treningów
przed zawodami. Zawodnicy nowodworskiego klubu TNT Motocross wystartowali w:
MP Kobiet MX – Marysia Staniak i Karolina Mikoda – i tak Marysia zajęła 2 x 6 miejsce co dało jej
6 miejsce w klasyfikacji tych zawodów, a Karolina
2 x 8 miejsce co uplasowało ją na 8 pozycji
zawodów.
Mistrzostwach Strefy Polski Północnej – Robert Michalski klasa MX Masters i Michał Jońca
klasa MX1
Niestety dla naszych męskich reprezentantów zawody nie zakończyły się szczęśliwie gdyż obydwaj
ciężko uszkodzili motocykle i nie mogli wykorzystać
pełnej ich możliwości podczas wyścigów.
Robert w pierwszym biegu zajął 15 miejsce,

a w drugim jechał na 9. pozycji, niestety awaria
silnika dała mu 12 miejsce i w efekcie zawody ukończył na 13. pozycji.
Michał reprezentował nas w klasie MX1, podczas
pierwszego biegu uszkodził tłumik i urwał dźwignię
zmiany biegów co zmusiło go do jazdy na 3 biegu
i dało XI pozycję. Po dokonaniu szybkich napraw
w 2 biegu mimo nie w pełni sprawnego motocykla
zajął miejsce V. W efekcie zawody ukończył na
8 pozycji.
Dotychczasowa klasyfikacja generalna tych
zawodów 2013:
MP Kobiet MX:
Marysia Staniak miejsce – IV
Karolina Mikoda miejsce – VII
Mistrzostwa Polski Strefy Północnej
Robert Michalski klasa MX Masters – 35 miejsce /
na 10 rund Robert pojechał gościnnie pierwszy raz
w tych zawodach/
Michał Jońca klasa MX1 miejsce – I
Mimo zmęczenia w sobotę po godzinie 20 po rozda-

niu nagród Robert wraz dziewczynami pojechali na
kolejne niedzielne zawody Mistrzostw Polski Strefy Południowej w Tarnowie oddalone o 600 km.
Po drodze Robert pojechał do domu, błyskawicznie
wymienił silnik w swoim motocyklu i rano tuż przed
treningiem zapoznawczym zameldował się z zawodniczkami na miejscu.
Wysiłek się opłacił.
Robert 1 bieg ukończył na V miejscu, 2 bieg na miejscu IV co uplasowało go na 4 pozycji w klasyfikacji
tych zawodów.
Marysia 1 i 2 bieg – II miejsce, co dało II miejsce
na podium
Karolina 1 i 2 bieg -– III miejsce, co dało III miejsce
na podium
Dotychczasowa klasyfikacja generalna nie jest oficjalnie zatwierdzona, niemniej Marysia jest na pewno w pierwszej trójce, a Karolina zaraz za nią.
Liczymy na tytuł mistrzowski na koniec sezonu którejś z naszych zawodniczek.

W

kategorii szkół podstawowych dziewcząt
zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła Julia
Młodawska pokonując w finale Maję Ręklewską
6/3, 6/4.
Wśród chłopców w meczu finałowym Jakub Pamięta zwyciężył Marcina Siwka 6/4, 6/3.
W finale turnieju szkół gimnazjalnych dziewcząt
Aleksandra Kruszewska stoczyła zacięty, 3-setowy
pojedynek z Natalią Jończyk. Zwyciężyła Ola
w stosunku 6/4, 3/6, 7/2.
W zawodach gimnazjalnych chłopców doszło do
małej niespodzianki. „Czarnym koniem” turnieju został Maciej Frączak, który w ćwierćfinale,
w meczu stojącym na wysokim poziomie, pokonał
jednego z faworytów Jakuba Nowakowskiego 3/6,
7/6, 7/5.
W meczu finałowym zabrakło już sił i Maciej nie
sprostał faworytowi turnieju Jankowi Bonieckiemu przegrywając 3/6, 3/6.

stoją od lewej:
Ręklewska Maja, Młodawska Julia,
Olszewska Wiktoria, Prasał Karolina

Wyniki:
SZKOŁY PODSTAWOWE, DZIEWCZĘTA:
półfinały:
Młodawska Julia – Olszewska Wiktoria 6/3, 7/6
Ręklewska Maja – Prasał Karolina 7/5, 6/3
finał:
Młodawska – Ręklewska 6/3, 6/4
SZKOŁY PODSTAWOWE, CHŁOPCY:
Antkowiak Kacper – Pawełas Jan 6/7, 6/3, 7/5
Krupa Karol – Michoń Norbert 6/4, 7/6
półfinały:
Pamięta Jakub – Antkowiak 6/3, 6/4
Siwek Marcin –Krupa 7/6, 6/3
finał:
Pamięta – Siwek 6/3, 6/4
SZKOŁY GIMNAZJALNE, DZIEWCZĘTA:
półfinały:
Kruszewska Ola – Śniada Ola 6/7, 6/3, 7/0
Jończyk Natalia – Rosenbajger Estera 6/4, 6/4

finał:
Kruszewska – Jończyk 6/4, 3/6, 7/2
SZKOŁY GIMNAZJALNE, CHŁOPCY:
Borowik Daniel – Wiśniewski Bartosz 6/3, 6/4
ćwierćfinały:
Boniecki Jan – Szumski Jakub 6/3, 6/3
Korczyński Kacper – Kowalski Piotr 7/6, 5/7, 7/6
Pawełas Krzysztof – Borowik 6/4, 6/7, 7/5
Frączak Maciej – Nowakowski Jakub 3/6, 7/6, 7/5
półfinały:
Boniecki – Korczyński
6/3, 6/3
Frączak – Pawełas
6/4, 6/4
finał:
Boniecki -– Frączak 6/3, 6/3

stoją od lewej:
Pamięta Jakub, Siwek Marcin,
Krupa Karol, Antkowiak Kacper

Jogger drugi na żoliborzu
TeksT I FOTO emka

Pod koniec czerwca w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz odbyło się
uroczyste zakończenie cyklu czterech biegów przełajowych
o Grand Prix Żoliborza. Cykl ten śmiało można by nazwać
„biegami czterech pór roku”.

P

ierwszy bieg odbył się w śniegu po kolana
a ostatni przy prawie 30 stopniach ciepła. Grupa biegaczy JOGGERA startująca po raz pierwszy w tym cyklu należała do najlepszych szczególnie w najmłodszych kategoriach wiekowych.
Bardzo ciekawe 10 kilometrowe trasy i doskonała organizacja sprawowana przez Klub Biegacza
ENTRE TEAM sprawiła, że zawody te cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem. Będziemy czekać z niecierpliwością na kolejną edycję w roku
przyszłym. Oprócz biegów na 10 kilometrów organizowane były biegi młodzieżowe na krótszych
dystansach dla klas III-IV, V-VI, gimnazjów
i szkół średnich. W przyszłym roku również
i w tych biegach będziemy starali się wystawiać
najlepszych zawodników i zawodniczki z Nowego
Dworu, których pamiętamy z biegów eliminacyjnych i finału GP NDM w biegach przełajowych.
Organizatorzy na zakończenie przygotowali
puchary i pamiątkowe plakietki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Dla zwycięzców kategorii wiekowych
ufundowano buty biegowe PUMA z najnowszej

kolekcji Fass 500 a za drugie
i trzecie miejsca profesjonalne
koszulki do biegania te samej
firmy. A oto lokaty naszych
najlepszych reprezentantów:

stoją od lewej:
Kruszewska Ola, Jończyk Natalia,
Rosenbajger Estera, Śniada Ola

I miejsca - Paulina Ślusarczyk,
Anna Świstak, Maciej Jajszczak, Marian Kościelniak.
II miejsca -Anna Nikitin, Tomasz
Ołdak, Marek Dobrowolski.
III miejsce – Monika Choinka.
IV miejsce – Andrzej Piekut.
V miejsce – Monika Zarzycka.
W punktacji zespołowej –
II miejsce JOGGER Nowy
Dwór Mazowiecki. Pamiątkowa fotografia zakończyła pobyt
na gościnnym Żoliborzu.
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stoją od lewej:
Boniecki Jan, Frączak Maciej,
Pawełas Krzysztof, Korczyński Kacper
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Plażówka w Twierdzy
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

Wzorem ubiegłego roku w niedzielę 7 lipca Uczniowski Klub Sportowy „ Reduta” zorganizował w Twierdzy turniej siatkówki plażowej.

D

oskonała pogoda sprawiła , że zawody przebiegały w bardzo przyjaznej i sportowej atmosferze. A oto wyniki rundy finałowej:
Kamil Miklewicz, Rafał Jezierski
– Paulina Bartołowicz, Cezary Tulin
2:0
Kamil Miklewicz, Rafał Jezierski
– Karolina Małek, Maciej Małek		
2:0
Paulina Bartołowicz, Cezary Tulin
– Karolina Małek, Maciej Małek		
2:0
I miejsce - Kamil Miklewicz, Rafał Jezierski
II miejsce - Paulina Bartołowicz, Cezary Tulin
III miejsce - Karolina Małek, Maciej Małek
Najlepszą zawodniczką turnieju została Paulina
Bartołowicz, wśród mężczyzn Rafał Jezierski. Na
zakończenie sportowych zmagań wręczono nagrody
ufundowane przez prezesa UKS „ Reduta”.

Mistrz Polski z Nowego Dworu Maz.!
TeksT I FOTO MAGDALENA KARDASZEWICZ

Norbert Banaszek, zawodnik BDC NOSiR NOWY DWÓR MAZOWIECKI z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym
w Łodzi (7-9.08.2013 r.) zdecydowanie wraca z tarczą! W wyścigu punktowym juniorów młodszych zajął 1. miejsce.

N

a tych samych mistrzostwach nowodworska
drużyna w składzie: Stanisław Aniołkowski,
Alan Banaszek, Norbert Banaszek, Sebastian Matu-

siak (w klasyfikacji drużynowej na 3000 m) zdobyła
srebrny medal z wynikiem 3:33:102.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerom

BDC NOSiR NOWY DWÓR MAZOWIECKI.
Życzymy dalszych sukcesów!

Norbert Borzęcki Mistrzem!
TeksT I FOTO NOSIR CHAMPION

Norbert Borzecki – zawodnik sekcji bokserskiej Champion NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów
Młodszych w pięściarstwie.

N

orbert wywalczył ten tytuł podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która
odbyła się w Łodzi w dniach 11-14 sierpnia.
Zawodnik z Nowego Dworu walczył w kategorii
do 54 kg.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
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