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Od Burmistrza
jacek kowalski

Witam serdecznie po
wakacjach!
Mam nadzieję, że
wszystkim,
którzy
wyjeżdżali poza granice Nowego Dworu
letni wypoczynek się udał. Ufam, że oferta spędzania wolnego czasu jaką przygotowaliśmy dla dzieci
i młodzieży pozostających w domach była atrakcyjna.
Z tego miejsca chciałbym też serdecznie podziękować
jednostkom miejskim oraz organizacjom pozarządowym, za przygotowanie atrakcyjnego programu zagospodarowania wolnego czasu. Państwa zapraszam
do zapoznania się z obszerną relacją z przeprowadzonej w mieście akcji letniej, którą zamieszczamy na
stronach 10, 11 i 12. Wakacje to był dla Miasta pracowity czas. Mam nadzieję, że mieszkańcy wybaczą
nam utrudnienia napotykane w związku z dużą liczbą
remontów dróg jakie zaplanowaliśmy – nie bez kozery – na okres letni. Duże remonty podczas wakacyjnej
przerwy przeszły także placówki oświatowe i przedszkolne.

W najbliższym czasie rozpoczniemy kolejne remonty
dróg i chodników. Ufam, że mimo utrudnień w ruchu
będą Państwo z nich zadowoleni. Dzięki nim nasze
miasto staje się coraz piękniejsze a ludziom żyje się
wygodniej. Mimo że zaczął się wrzesień nie kończymy sezonu imprez plenerowych. Jeszcze w tym
miesiącu czeka nas ich kilka zarówno organizowanych przez Urząd Miejski, jak i przez inne organizacje
działające na terenie miasta. Polecam Państwa uwadze dwie z nich. Pierwsza to „Pożegnanie Lata”. Na
rodzinny festyn zapraszamy do Modlina Starego już
19 września. Startujemy o godz. 17:00. Druga, jakże
inna w swym charakterze odbędzie się 27 września
w Modlinie Twierdzy. Bohaterska załoga Modlina, we
wrześniu 1939 roku dzielnie walczyła z hitlerowskim
najeźdźcą. Poddała się dzień po kapitulacji Warszawy
– 29 września. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 27
września br. odbędą się uroczystości rocznicowe. Ich
szczegółowy program zamieszczamy na str. 8. Głęboko wierzę, że w tak ważnym dla naszego Miasta
dniu, nikogo z nas nie zabraknie. Do zobaczenia 27
września w Twierdzy Modlin.

Tematy numeru

Wydarzenia

13

Diamentowy Jubileusz
Nowodworska Pielgrzymka….

13
13

SPORT

14–15

Lotnisko Modlin
Świt – liderem tabeli
W ścisłej czołówce …
Drużyna Nowodworskiego Lata …

14
15
15
15

NASZE MIASTO

16

Kącik twórczości
16
Osiedle w kwiatach
16
Zaproszenie na Pożegnanie lata 16

Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30 pok. 414
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax. 022 775 55 57
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl
Redaktor Naczelna
Aneta Pielach-Pierścieniak
Projekt i dtp
Pracownia C&C, www.pracowniacc.pl
FOTO NA OKŁADCE
Łukasz Wojtczak
DRUK
Agencja Reklamowo-Wydawnicza
A. Grzegorczyk
Redakcja dziękuje wszystkim
za nadesłane teksty i informacje.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

ORLIK 2012
w Modlinie Twierdzy coraz bliżej
Tekst Martyna Kordulewska Foto Urząd Miejski

W piątek, 31 lipca, Urząd Miejski podpisał
umowę na budowę boisk przy Zespole Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy w ramach programu ORLIK 2012.
Przedsięwzięcie, którego koszt wyniesie ponad
1 200 000 złotych, zrealizuje konsorcjum firm
PANPRO SPORT i PARTNER.

P

race budowlane ruszyły w środę, 26 sierpnia. Do 31 października br. ma powstać
boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne. Całkowita powierzchnia boiska piłkarskiego wyniesie 1860 m2 (30 x 62 m). Pokryte
będzie ono sztuczną trawą. Boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową zajmie ponad 611 m2
(19,1 x 32,1 m). Przystosowane będzie m.in. do gry
w koszykówkę i siatkówkę.
W ramach istniejącego projektu wykonawca ogrodzi teren, zbuduje oświetlenie, chodniki i budynek
zaplecza socjalnego. Wykonane zostaną również
wszystkie niezbędne przyłącza. Gwarancja na

wykonane roboty obejmuje 36 miesięcy, a na nawierzchnie syntetyczne – 60.
Konsorcjum wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Zwycięskie firmy pochodzą z Warszawy
i Chotomowa. Mają doświadczenie w tego typu pracach. PANPRO SPORT zbudował m.in. kompleks
sportowy „Moje boisko – ORLIK 2012” w Tarnowskich Górach. Do przetargu stanęło w sumie czterech wykonawców. Dwóch zostało wykluczonych.
Jedną ofertę odrzucono.
Boiska powstaną w ramach programu przygotowanego przez Ministra Sportu i Turystki, Mirosława Drzewieckiego. Program ten zakłada budowę
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk
sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Budowa ma obiecane dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.
Wierzymy, że dzięki inwestycjom takim jak ta,
zwiększy się liczba amatorów aktywnego wypoczynku w mieście, a same boiska będą świadkami
narodzin niejednego sportowego talentu.
Jednocześnie przypominamy, że boisko ORLIK powstanie również przy Publicznym Gimnazjum nr 2
na Osiedlu Młodych.

Rusza budowa
Tematy numeru
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lotniska w Modlinie

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak
Foto APA Kuryłowicz and Associates, Aneta Pielach-Pierścieniak

W czwartek 10 września wojewoda
mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał
pozwolenie na budowę lotniska w Modlinie.
Budżet inwestycji to prawie 400 mln zł z czego
50 mln zł przekazał samorząd województwa
mazowieckiego. Budowa lotniska uzyskała
również wsparcie unijne w kwocie ponad
240 mln zł.

Wydanie pozwolenia na budowę było możliwe dzięki
ogromnej determinacji wielu podmiotów w dążeniu
do osiągnięcia tego celu tj. zarówno władz wojewódzkich, samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego
i Spółki Port Lotniczy Modlin. Jest też ostatnim etapem
niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia.
Wcześniej, 12 marca 2009 r. Jacek Kowalski burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a 4 miesiące później - 28 lipca wojewoda mazowiecki podpisał
decyzję lokalizacyjną. Wniosek o wydanie pozwolenia
wpłynął do wojewody 5 sierpnia.
Priorytet – ochrona środowiska
Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewoda
mazowiecki zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt
całej procedury tj. kwestie środowiskowe. Podkreślił
wagę jaką na każdym etapie przywiązywały do wpływu inwestycji na środowisko zarówno władze spółki
jak i urzędy wydające poszczególne decyzje. Istniejące
lotnisko wojskowe w Modlinie zostało zlokalizowane w sąsiedztwie bardzo atrakcyjnych przyrodniczo
terenów m.in. Doliny Środkowej Wisły, Fortów Modlińskich i Doliny Wkry. W szczególności sprawdzano czy projekt budowlany uwzględnia wszystkie wymogi wskazane w marcowej decyzji środowiskowej.
„Z przekonaniem można powiedzieć, że uwzględnia”
dodał wojewoda.
Prace od zaraz
Wydane przez wojewodę pozwolenie na budowę umożliwi spółce rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę terminala pasażerskiego, który będzie najdłuższą
i największą inwestycją na lotnisku. Prace budowlane
najprawdopodobniej rozpoczną się na początku przyszłego roku tuż po zakończeniu procedury przetargowej. Ta z kolei już ruszyła. Ponadto, inwestycja jest
wpisana do rządowego wykazu przedsięwzięć realizowanych w związku z organizacją Mistrzostw Europy

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dzięki temu decyzja ma status natychmiastowej wykonalności.
Wraz z budową lotniska zrealizowane zostaną też inne
inwestycje tj. zmodernizowana będzie bocznica kolejowa, w Modlinie wybudowana zostanie nowa stacja. Początkowo pociągi dowozić będą pasażerów do centrum
Warszawy a potem bezpośrednio na Okęcie.
1,8 mln. pasażerów rocznie
Przypomnijmy, że w Modlinie ma powstać terminal pasażerski, który będzie obsługiwał 1,8
mln pasażerów rocznie, drogi dojazdowe
i parkingi, a wyremontowane zostaną: istniejące budynki i hangary, drogi kołowania,
płyty postojowe i pas startowy. Port będzie
przystosowany przede wszystkim do obsługi przewoźników niskokosztowych
i czarterowych. Jak zapewnia Prezes
Spółki Piotr Okieńczyc port lotniczy
w Modlinie umożliwi to co niemożliwe na Okęciu tj. pracę 24 h
na dobę i nocną obsługę lotów
międzynarodowych, w tym
przesiadkowych.
Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin, która
zarządza inwestycją, są:
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty
Lotnicze”,
Agencja Mienia Wojskowego i Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki.

tematy numeru
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Wakacyjne remonty
szkół i przedszkoli
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Stan prac remontowych w placówkach oświatowych, przygotowanie
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wnioski do budżetu na 2010
rok – między innymi takie tematy poruszane były podczas połączonych
Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej. Składające się z dwóch części – stacjonarnej i wyjazdowej
posiedzenie odbyło się 24 sierpnia br. Radni – członkowie obu
komisji podzielili się na trzy zespoły i po kolei odwiedzali szkoły
i przedszkola w mieście.

P

ierwszy Zespół kierowany przez Romana
Bilińskiego robił przegląd placówek zlokalizowanych w centrum miasta, tj. Przedszkola nr 1, Gimnazjum nr 1, Przedszkola
nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5.
Drugi Zespół pod przewodnictwem Krystyny Zawartko odwiedził Przedszkole nr 5, Szkołę Podstawową nr 7, Gimnazjum nr 2 i Zespól Szkół przy ul.
Długiej.
Placówki w Twierdzy Modlin i Modlinie Starym były
wizytowane przez zespół, którego przewodniczącym
był Piotr Miszczak.
Podczas odwiedzin radni zadawali pytania dotyczące m.in. zakresu prac remontowych realizowanych
w każdej placówce, sprawowanego nad remontami
nadzoru, zakresu przeprowadzonych prac dodatkowych. Interesowali się także planami remontowymi
szkól i przedszkoli na 2010 rok. W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym pytali również
o stan obsady kadrowej i przygotowanie lokalowe
placówek.
Remonty na czas
W przedszkolu w Modlinie Starym zakończyły się
prace modernizacyjne. Obejmowały one remont kominów, montaż wentylacji zewnętrznej i malowanie
przedszkola. Remont przebiegał bez problemów, a do
jakości przeprowadzonych prac nie ma zastrzeżeń.
Taka sama sytuacja ma miejsce w Zespole Szkół nr
3. Tu także bezproblemowo zakończono prace przy
wymianie podłóg i malowaniu sal lekcyjnych oraz
remoncie kuchni.
W terminie skończono remont w Modlinie Twierdzy
zarówno w Zespole Szkół nr 4 gdzie modernizowano
ogrodzenie placu zabaw, jak i w Przedszkolu nr 4.
Tu za kwotę 55 tys. zł wykonano remont korytarza
przedszkolnego i łazienki.
W centrum miasta w Przedszkolach nr 1 i nr 3
i Szkole Podstawowej nr 5 prace remontowe przebiegały bez problemów i opóźnień. W placówkach
wykonano m.in. remont: korytarzy szkolnych, odpływów w kuchni, ogrodzenia terenu, a także wymieniono dach (SP 5). Zrobiono wylewkę antypo-

ślizgową w holu, wymieniono poręcze, położono
płytki gresowe antypoślizgowe w szatni dla dzieci,
wymieniono drzwi oraz świetliki okienne oddzielające kuchnię od korytarza w PP 1. W Przedszkolu nr
3 wyremontowano korytarz, dwie klatki schodowe
i dwie łazienki.
Na Osiedlu Młodych planowano wymalowanie
Przedszkola. Dodatkowo jednak wyremontowano
łazienkę, zaplecze kuchenne i właz na dach. W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej za 130 tys. zł wyremontowano 70% powierzchni dachu. Na pozostałe
30% dachu szkoła musi pozyskać dodatkowe środki.
Radni wnioskowali, aby miało to miejsce jeszcze
w tym roku.
Dodatkowe prace
Zaznaczyć należy, że zakres prac realizowanych
w poszczególnych placówkach był większy od zakładanego w momencie otrzymania środków finansowych. Po przeprowadzeniu przetargów okazało
się, że kwota zaproponowana przez wykonawcę jest
niższa od przewidywanej. Za zaoszczędzone tym
samym pieniądze szkoły i przedszkola mogły wykonać dodatkowe prace remontowe.
Opóźnienia miały miejsce w trzech placówkach, tj.
w PG 1 przy ul. Słowackiego, PG 2 przy ul. Młodzieżowej i SP 7 na Osiedlu Młodych. W pierwszym przypadku zakres prac obejmował izolację przeciwwilgociową budynku. Ze względu na
niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady
deszczu – remont będzie kontynuowany jeszcze
we wrześniu. Z przyczyn formalnych został unieważniony przetarg w Publicznym Gimnazjum nr 2.
Prace obejmujące naprawę dachu, wykonanie stropu w sali gimnastycznej, remont kuchni, naprawę
instalacji elektrycznej, dwóch sanitariatów i małej
architektury będą przeprowadzone już po rozpoczęciu roku szkolnego. W SP 7 po zajęciu parkietu na
Sali Forum okazało się, że konieczne jest wykonanie wylewki betonowej.
Łącznie z kasy miejskiej na akcję remontową
w 2009 roku wydatkowano prawie 1 milion 300 tys.
złotych.

Lżejsze tornistry?
Wkrótce ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie, dzięki któremu tornistry uczniów mają być
lżejsze. Radni interesowali się, czy szkoły są przygotowane do realizacji tego rozporządzenia. Według
założeń szkoły będą miały obowiązek zapewnienia
uczniom miejsca do pozostawiania niepotrzebnych
rzeczy w szkole.
Dotyczy to uczniów, których obejmuje nowa podstawa
programowa, czyli pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Okazuje się jednak, że dyrektorzy
szkół i samorządy po raz kolejny zostali zaskoczeni
nowymi przepisami i nie mają wystarczająco dużo
czasu na dostosowanie się do nich. Ponadto w większości nowodworskich szkół nie ma dziś możliwości
zakupu dodatkowych szafek z atestami na pozostawianie rzeczy i wygospodarowanie na nie miejsca.
Program „Owoce w szkole”
Podczas wizytacji szkół członkowie obu komisji
pytali o stan realizacji programu „Owoce w szkole”. Program finansowany jest przez Agencję Rynku Rolnego i zakłada zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Ta zmiana ma nastąpić
poprzez codzienne spożywanie przez nich większej ilości owoców i warzyw. W ramach programu
uczniowie szkół podstawowych, a dokładnie klas
I–III mają otrzymywać za darmo porcje owocowo-warzywne. Wniosek do programu przygotowała
już Szkoła Podstawowa nr 5. Inne placówki planują przystąpienie do akcji od drugiego półrocza.
Wnioski
Podsumowując posiedzenie, radni stwierdzili, że
zarówno przedszkola, jak i szkoły są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Nie
mieli też zastrzeżeń do przeprowadzonych remontów i przyznali, że powstałe opóźnienia były niezależne od dyrektorów placówek. Radni poparli także
proponowane przez szkoły i przedszkola wnioski do
budżetu na 2010 rok. Obejmują one m.in. remont
sal lekcyjnych, łazienek, wentylacji, zakup wyposażenia i budowę sali gimnastycznej przy PP 1.
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Burmistrz informuje
że zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr
XXIV/235/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 01 lipca 2008 r. mieszkańcy oraz jednostki
pomocnicze mogą składać wnioski do budżetu 2010 w terminie do 15 września 2009 r. Postanowienia Uchwały:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_
item=79128

Informacja
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz. informuje, że podał
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.nowydwormaz.pl) wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy
ul. Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz., ul. Zakroczymska 30, pokój 319,
tel. 22 775-28-36.

Jarmark Nowodworski
Na 20.09.2009 (niedziela, godz. 10.00–17.00) planowany
jest „JARMARK NOWODWORSKI – cudze chwalicie
swego nie znacie”. Miejsce: Park Wybickiego, Nowy Dwór
Mazowiecki. Organizatorzy pragną zaprosić wszystkich
mieszkańców powiatu nowodworskiego zainteresowanych
promocją własnej usługi/wyrobu/hobby do BEZPŁATNEGO zaprezentowania (stoisko) swojej oferty podczas tego
wydarzenia. Preferowane: • Zanikające zawody, rękodzielnicy, rzemieślnicy (malarstwo, haft, ceramika, wikliniarstwo, jubilerstwo, rymarstwo, kołodziejstwo, kowalstwo,
piekarstwo i cukiernictwo) • Ośrodki agroturystyczne,
stadniny, hotele • Firmy rekreacyjne • Koła zainteresowań
• Koła Gospodyń Wiejskich • Zespoły folklorystyczne
i biesiadne. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o szybkie
decyzje i kontakt z organizatorami: Katarzyna Topczewska
503-13-56-78, kontakt@hard-team.pl; Marek Kozłowski
22/713-32-79, 511-473-746, 3rzeki@3rzeki.pl
Zapraszamy!

Odkrywamy Magiczny
Świat wideł Trzech Rzek
Lokalna Organizacja turystyczna Trzech Rzek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem
„Odkrywamy magiczny świat wideł trzech rzek”. Konkurs
ogłaszamy w dwóch kategoriach: zdjęcie i tekst. Wszystkich, którzy tego lata odwiedzili region zbiegu Wkry, Narwi i Wisły lub tu mieszkają, a którym udało się utrwalić
na zdjęciu magiczną chwilę, przeżyć przygodę, trafić na
ciekawe miejsce, ciekawych ludzi zapraszamy do udziału
w konkursie. Opiszcie to, podzielcie się z nami relacjami
i zdjęciami. Na wasze prace czekamy do końca lata. Autorzy najciekawszych fotografii i tekstów otrzymają atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 20 września 2009 roku.
Szczegóły w regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej www.3rzeki.pl.
Prace (zdjęcia, teksty – można wziąć udział w obu kategoriach) prosimy przesyłać na adres email: 3rzeki@3rzeki.pl
do 20 września 2009 roku. W temacie maila prosimy wpisać „konkurs”.
Zapraszamy do udziału!
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Nowy program
Owoce w szkole

Darmowe Badania

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 11 sierpnia 2009
roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym
2009/2010.
Cel programu
Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży
poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich
codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich
nawyki żywieniowe.
W ramach programu uczniowie szkół podstawowych
klas I–III będą otrzymywać za darmo porcje owocowo-warzywne. Do wyboru będą owoce i warzywa: jabłka,
gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka papryka,
ogórki oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.
Termin składania wniosków
Zgłoszenia do udziału w programie przyjmują Oddziały
Terenowe Agencji Rynku Rolnego. Szkoły podstawowe
zamierzające uczestniczyć w programie muszą zgłosić się
do właściwego miejscowo OT ARR do dnia:
• 11 września 2009 roku – w przypadku udostępnienia
owoców i warzyw w okresie od 19 października 2009
roku do dnia 12 lutego 2010 roku,
• 16 listopada 2009 roku – w przypadku udostępnienia
owoców i warzyw w okresie od 1 lutego 2010 roku do
dnia 18 czerwca 2010 roku.
Dostawcy, dystrybutorzy lub inne organizacje działające
w imieniu szkoły podstawowej lub organu władz oświatowych, ubiegające się o zatwierdzenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”, muszą zgłosić się do właściwego miejscowo OT ARR do dnia:
• 1 września 2009 roku – w przypadku udostępnienia
owoców i warzyw w okresie I semestru roku szkolnego
2009/2010,
• 16 listopada 2009 roku – w przypadku udostępnienia
owoców i warzyw w okresie II semestru roku szkolnego
2009/2010.
Budżet
Ogółem na realizację programu w UE Komisja Europejska przeznaczyła 90 mln EUR na rok szkolny. W Polsce
budżet programu wynosi 12,2 mln EUR w tym 3 mln
EUR pochodzi ze środków krajowych oraz 9,2 mln EUR
z budżetu UE.
Formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania
oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w programie
można uzyskać na stronie internetowej http://www.arr.
gov.pl/, w zakładce „Owoce w szkole” lub w Oddziałach
Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
ARR

Informacje na temat programu „Owoce w szkole” można
uzyskać na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl/,
w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22) 661-72 -72
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00.
Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych
przez ARR, korespondencję należy kierować na adres
e-mail: tpi@arr.gov.pl.

Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego
zapraszają wszystkie Panie w wieku 50–69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w dniach 20–24 września
2009 roku, w godzinach od 10.00 do 18.00 (w niedzielę od 10.00 do 16.00). Badanie będzie można wykonać
w MAMMOBUSIE na terenie Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Paderewskiego 7. Panie w innym wieku lub, które badały się
w ramach NFZ w ciągu ostatnich dwóch lat, będą miały
również możliwość wykonania profilaktycznego badania
piersi za opłatą. Na badanie należy zgłosić się osobiście
z dowodem tożsamości. Rejestracja pod nr 0 58 666 2 444
lub 0 801 080 007. Badania profilaktyczne wykona Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych FADO SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Startowej 1. Badania finansowane są przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Ostatnia szansa
na udział konkursie
Innowator Mazowsza

Do 31 października 2008 r. przedłużono
termin przyjmowania wniosków w
konkursie „Innowator Mazowsza”

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kapituły Konkursu „Innowator Mazowsza” z dnia 30 września
2008 r. termin zakończenia przyjmowania aplikacji
konkursowych w ramach ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
konkursu „Innowator Mazowsza” został przesunięty na 31 października 2008 r. Tym samym
wszyscy zainteresowani uczestnictwem w konkursie zyskują więcej czasu na przygotowanie oraz
złożenie dokumentów.
Jednocześnie w związku z licznymi wątpliwościami pragniemy wyjaśnić, iż brak spełnienia
wszystkich kryteriów wymienionych wskazanych w załącznikach nr 2a oraz 2b do regulaminu
konkursu „Innowator Mazowsza”, dotyczących
charakterystyki potencjalnego uczestnika oraz
charakterystyki innowacyjności przedsiębiorstwa,
nie wyklucza szans na zajęcie wysokiego miejsca
w konkursie. Brak spełnienia wszystkich kryteriów
będzie skutkował zmniejszoną liczbą punktów, jakie otrzyma potencjalny projekt w danej kategorii
konkursowej.
Uprzejmie przypominamy, iż wnioski konkursowe
należy składać w siedzibie Departamentu Strategii
i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Innowator Mazowsza” (ze
wskazaniem danej kategorii konkursowej, której
projekt dotyczy).
Szczegółowe informacje na temat warunków
uczestnictwa w konkursie, regulacje oraz wzory
dokumentów konkursowych znajdują się na stronach www.mazovia.pl oraz www.ris-mazovia.pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. 0-22 59 79 792, 0-22 59 79
793 lub poprzez adres poczty elektronicznej innowatormazowsza@mazovia.pl.
Kategorie konkursowe:
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”,
„INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC”.
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Sylwetki

Wywiad

z Radnym Rady Miejskiej Romanem Bilińskim
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Skąd pomysł kandydowania do Rady?
Pomysł narodził się przed wyborami w 2006 roku.
Działając w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej
miałem bezpośredni wpływ na zmianę otaczającej,
blokowej rzeczywistości. Myślę, że niektóre działania przyniosły wymierny efekt. Zachęcony tymi
drobnymi sukcesami pomyślałem, że warto byłoby spróbować swych sił w działalności społecznej
przynoszącej pożytek wszystkim mieszkańcom
miasta. Zdecydowałem się kandydować w wyborach samorządowych i zostałem wybrany.
Czy „obraz” Rady jest zgodny z Pana wyobrażeniami?
Do chwili podjęcia decyzji o kandydowaniu, nie interesowałem się działalnością samorządową. Nie
znałem panujących stosunków czy też atmosfery
w Radzie. Trudno jest mi zatem dokonać porównań. Mogę mówić jedynie o rzeczywistym obrazie
obecnej Rady. Chciałbym aby był to wizerunek
pozytywny, zbudowany na wzajemnym poszanowaniu i wspólnym działaniu, bez emocji i podziałów, mający na celu zaspokojenie potrzeb naszych
mieszkańców i rozwój miasta.
Jakie, Pana zdaniem, najważniejsze problemy miasta
udało się przez te trzy lata rozwiązać?
Poprawiła się infrastruktura sportowa, wybudowano boiska i sale gimnastyczne. Inwestycje te
w zdecydowany sposób poprawiły komfort użyt-

Wywiad

kowania, jakość treningu. Poprawa i zmniejszanie
skali problemu następuje w zakresie estetyki i czystości miasta, które z roku na rok pięknieje.
Jeśli chodzi o kulturę to czy jest Pan zadowolony
z oferty NDM?
Podstawową instytucją organizującą życie kulturalne w mieście jest Nowodworski Ośrodek Kultury. Biorąc pod uwagę obecne warunki lokalowe
NOK-u, zatrudnienie i wysokość budżetu, sądzę,
iż oferta kulturalna ośrodka jest proporcjonalna do
możliwości. Działalność kulturalną wspierają inne
podmioty czyniąc ją coraz bardziej urozmaiconą.
Oczywiście nigdy nie jest tak, aby nie mogło być
lepiej, stąd też decyzje władz miejskich o budowie
siedziby NOK czy modernizacji parku, które to inwestycje zwiększą jakość i estetykę doznań artystycznych podczas imprez.
Jest Pan przewodniczącym Komisji Oświaty. Jak wygląda w niej praca?
Zapewnienie właściwych warunków i jakości nauczania naszym uczniom oraz troska o ich bezpieczeństwo, to priorytety w pracy komisji. Miasto
rozbudowuje się, przybywa nowych osiedli, mieszkańców. Najważniejsze potrzeby to zapewnienie
wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach
i w Szkole Podstawowej nr 7, która to placówka
boryka się też z brakiem sali gimnastycznej. Ko-

z Radnym Rady Miejskiej Ryszardem Brzezińskim
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Jest Pan już trzy kadencje w Radzie. Jakie były początki, jak jest teraz?
To można zobrazować na wysokości budżetu
jakim dysponuje obecna Rada Miejska. Teraz na
same inwestycje wydajemy tyle ile w pierwszej
kadencji wynosił cały budżet gminy. Dzięki nim
(inwestycjom przyp. red.) miasto zmieniło się nie
do poznania.
A jak to się stało, że został Pan radnym?
Mieszkając na Nowodworzance widziałem jak
mało się w tej dzielnicy dzieje np. praktycznie nie
było kanalizacji. Nie realizowano na tym terenie
inwestycji i dlatego postanowiłem kandydować.
Chciałem coś zmienić.
No i udało się?
Po części tak. Postępy już widać ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Udało nam się zrobić
ulice Nadwiślańską i PCK. Do zrobienia są
jeszcze – najbardziej chyba zaniedbana ulica
Miła, w kolejce czekają Mała, Żeromskiego,
Akacjowa. Musimy skanalizować ulice Wierzbową, Dębową i Jaśminową. Do wykonania są
chodniki na ul. Nałęcza, Miodowej. I to też nie
wszystko.

A jaki Pana zdaniem najważniejszy problem w mieście powinien być szybko rozwiązany?
Numer jeden dla mnie to podłączenie kanalizacji
do wszystkich komunalnych budynków w mieście.
Oczywiście tych, które nie są przeznaczone do
rozbiórki. To dotyczy całego miasta nie tylko mojej
dzielnicy. Drugi ważny problem to budowa mieszkań socjalnych tak, aby jak najszybciej wyburzyć
budynki będące w najgorszym stanie technicznym.
Jako obywatelowi tego miasta, czego jeszcze Pana
zdaniem brakuje?
Chciałbym, aby w mieście było czyściej. Dużo się
robi, ale do ideału jeszcze nam brakuje. Wszystko zależy od mentalności ludzi i jak my sami nie
będziemy dbać o czystość to będzie to taka syzyfowa praca.
Jakie jest Pańskie hobby?
Po pierwsze – ogrodnictwo – to moja pasja. Jestem ogrodnikiem z prawdziwego zdarzenia. Na
razie czas mi pozwala łączyć dwie pasje – bycia
radnym i ogrodnikiem. A chcę jak najlepiej realizować te dwie pasje. To moje wyzwanie – być
dobrym radnym i dobrym ogrodnikiem. Na razie,
z pomocą rodziny udaje się to połączyć. Po drugie – bardzo lubię jeździć rowerem i przyglądać się
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Roman Biliński
lat 42,
żona Dorota,
syn Damian – 10 lat,
wykształcenie wyższe –
zawodowe,
zodiakalna Panna.
zainteresowania – sport,
turystyka

lejną bolączką jest konieczność termomodernizacji placówek oświatowych. Te problemy władze
miasta już rozwiązują. Wykonany został audyt na
termomodernizację oraz projekt budowlany na
budowę sali gimnastycznej przy SP 7 i rozbudowę
przedszkola nr 5.
Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe, kulturalne
i sportowe – co jeszcze przydałoby się w mieście?
Uważam, że w tych obszarach zrobiło się w ostatnim okresie bardzo wiele, a kolejne inwestycje
są realizowane. Rozbudowana została szkoła
podstawowa w Modlinie Twierdzy, systematycznie zwiększane są środki na remonty placówek
oświatowych. Obecnie realizowane są inwestycje
boiskowe w ramach Programu Orlik 2012. Planowana jest budowa boisk przy SP 5 oraz Zespole
Szkół przy ul. Długiej. Oddanie do użytku basenu
miejskiego i planowany zakup lodowiska sztucznego będzie dopełnieniem marzeń dla wielu z nas.
Jakie są Pana marzenia – prywatnie, zawodowo?
Największym marzeniem jest wychowanie syna
na dobrego, wykształconego człowieka. Sobie
życzę więcej życiowego optymizmu, i mniej stresu, co pozwoli mi lepiej funkcjonować zawodowo i prywatnie.
Tego Panu życzę i dziękuję za rozmowę.

Ryszard Brzeziński
Lat 59
Stan cywilny – żonaty
troje dzieci
dwie córki i syn
Zainteresowania –
ogrodnictwo
Zawód – ślusarz,
ogrodnik–warzywnik

jak są wykonywane inwestycje w mojej dzielnicy.
Pełnię taki „społeczny nadzór” nad nimi. Patrzę co
trzeba jeszcze zrobić, a z roweru to widać. Dodatkowo można porozmawiać z mieszkańcami. Oni
wskazują problemy, mówią o różnych sprawach.
I to bardzo dobrze. Widać, że coraz więcej ludzi
interesuje się sprawami osiedla, dzwonią, podpytują, przyjeżdżają do domu, zatrzymują mnie
gdy jadę rowerem. Traktuję to też jako pomoc dla
mnie w realizacji mandatu społecznego. Bo też
jako radnemu, czy przewodniczącemu Zarządu
Osiedla, nie wszystko udaje się wychwycić. Jestem już trzeci raz w zarządzie drugi przewodniczącym zarządu osiedla i widzę, że czasem jest
trudno.
A dobrze być Przewodniczącym Zarządu Osiedla
i Radnym jednocześnie?
Myślę, że tak. Jest to „lepsze przełożenie”. Będąc radnym uchwala się budżet, częściej się jest
w urzędzie, ma się większe możliwości.
A jakie są Pana marzenia?
Aby miasto było jeszcze piękniejsze, bogatsze, ludzie bardziej życzliwi i uśmiechali się do siebie.
Dziękuję za rozmowę.
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Organizacje
społeczne
wieści z rady

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak
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szkoły i...

Minutą ciszy uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, radni i inni
zebrani oddali hołd poległym i wałczącym 70 lat temu za wolną i suwerenną Ojczyznę. Przewodniczący Rady
Krzysztof Bisialski podkreślił, że w naszej historii jest bardzo wiele ważnych dat. Także w dniu Sesji mijała 29.
rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Wszystkim, którzy do tego doprowadzili podziękował za to,
że możemy teraz żyć w wolnej, demokratycznej Polsce.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof
Bisialski powitał serdecznie licznie przybyłych na
to posiedzenie dyrektorów nowodworskich szkół
i przedszkoli, prezesów spółek miejskich i dyrektorów jednostek. Ich obecność (dyrektorów szkół
i przedszkoli przyp. red.) na Sesji nie była przypadkowa albowiem w porządku obrad były dwa punkty
dotyczące oświaty. Naczelnik Wydziału Edukacji
Jerzy Bziuk przedstawił radnym informacje nt. stanu przygotowania placówek oświatowych do roku
szkolnego 2009/2010 oraz nt. kosztów utrzymania
poszczególnych placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2009 roku. Do nowodworskich
szkół w tym roku szkolnym uczęszczać będzie 3520
uczniów, którzy uczyć się będą w 147 oddziałach.
W stosunku do roku poprzedniego zanotowano
wzrost liczby uczniów o 313 osób. Zwiększyła się
też liczba zajęć pozalekcyjnych ze 197 do 202 godzin. Do 28 oddziałów przedszkolnych uczęszczać
będzie 667 dzieci. W mieście utworzono tylko jeden oddział dla 6-latków w Szkole Podstawowej
w Modlinie Starym. Dało to możliwość przyjęcia
dodatkowo 25 dzieci do Przedszkola nr 2. W okresie wakacji wykonano wiele prac remontowych
w szkołach za łączną kwotę 1 mln 300 tys zł.
Radni zapoznali się również z informacją na temat
działalności organizacji społecznych na terenie

miasta w zakresie zadań powierzonych przez gminę. Burmistrz Miasta Jacek Kowalski podkreślił,
że corocznie liczba organizacji współpracujących
z miastem zwiększa się. Tym samym liczba środków
wydatkowanych na te cele co roku jest większa. Zaznaczył, że ma świadomość potrzeb i ma nadzieję,
że już niedługo środków i możliwości lokalowych
ich realizacji będzie jeszcze więcej. Burmistrz Jacek
Kowalski serdecznie podziękował organizacjom za
pracę na rzecz lokalnej społeczności.
W trakcie obrad podjętych zostało kilka uchwał,
m.in.:
– w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Zmiany związane były z koniecznością przekazania środków na remont pozostałej części dachu
w Zespole Szkól nr 2. Środki zabezpieczone na
wakacyjny remont dachu wystarczyły na wykonanie 70% jego powierzchni.
– zaktualizowano Lokalny Planu Rewitalizacji.
Zmiany wynikały z konieczności dostosowania
jego formy, kształtu i zawartości do składanych
przez gminę wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na lata
2007–2013.
W interpelacjach i zapytaniach Radni zwracali uwagę
na uszkodzenia w nawierzchniach dróg i chodników,
pytali o termin uruchomienia szaletu miejskiego,

rozpoczęcie remontu chodnika przy ul. Bohaterów
Modlina. Dyskutowano też nad możliwością wykonania remontu i oświetlenia drogi dojazdowej do
osiedla Ogrody Napoleońskie w Modlinie Twierdzy.
Tej samej dzielnicy dotyczyły pytania w sprawie inwentaryzacji komórek, która umożliwi wykup lokali
mieszkańcom zasobów komunalnych będących pod
zarządem ZBK. Radni pytali też o sprawy związane
z lotniskiem, a konkretnie na jakim etapie są prace
zmierzające do uruchomienia cywilnego portu lotniczego. Interesowali się terminem rozpoczęcia budowy boisk przy SP 5 i ZS 2. Pytali też o możliwość
poprawienia estetyki placu zabaw, w tym toru dla
BMX-ów na Osiedlu Młodych.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński udzielił informacji nt. pracy STOP MENÓW. Poinformował,
że zostały podpisane umowy z dwoma osobami.
Pracę rozpoczynają 1 września. STOP MENI będą
funkcjonowali do końca roku szkolnego. Ustawieni
są w dwóch miejscach, tj. na pasach przy Osiedlu
Dębinka i przy ul. Paderewskiego róg Partyzantów. Ponadto w ramach akcji „Bezpieczna droga
do szkoły” uruchomiono dodatkowe patrole Policji
i Straży Miejskiej, które będą pracowały w okolicach przejść dla pieszych. W rejonach szkól będzie
też ustawiany fotoradar.

NIGDY WIÊCEJ WOJNY
W³adze Samorz¹dowe
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego
zapraszaj¹

27 wrzeœnia 2009 r. do Modlina Twierdzy
na uroczystoœci z okazji

70. rocznicy Obrony Modlina
pod patronatem honorowym
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
Program:
godz. 0:00 - uroczystoœci w Muzeum Kampanii Wrzeœniowej
i Twierdzy Modlin
:00 - Msza œw. w intencji Obroñców Modlina poleg³ych
godz.
we wrzeœniu 939 r. (pomnik Obroñców Modlina)
godz. 2:00 - spotkanie pokoleñ (sala widowiskowa Klubu
Garnizonowego)
godz. 4:00 - rekonstrukcja historyczna "Obrona Modlina
939 r." (tereny przy Bramie Pó³nocy)

EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA
W POLSCE 2009

ORGANIZATORZY IMPREZY:

PATRONAT HONOROWY:

KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI:

Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Nowy Dwór
Mazowiecki
PARTNERZY:

OGÓLNOPOLSCY PATRONI MEDIALNI:
OPIEKA MEDIALNA:

PATRONI MEDIALNI:

PATRONAT
BRANŻOWY:

26 wrzesnia 2009 od godz. 15.00
,
,
Final Przegladu
, Kabaretow Amatorskich

Klub Garnizonowy - Modlin Twierdza, ul. Ledochówskiego 160

27 wrzesnia 2009r. od godz. 19.00
NOWODWORSKA NOC KABARETOWA

Hala widowiskowo-sportowa NOSiR, ul. Sportowa 66

W Y S T Ą P I Ą:

- LAUREAT I NAGRODY FINAŁU PRZEGLĄDU KABARETÓW AMATORSKICH
- GRUPA RAFAŁA KMITY
- KABARET ŁOWCY. B
- PARANIENORMALNI

:
y
c
a
z
d
a
rtur
Prow

A

s
u
r
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A

Patronat:

ORGANIZATORZY

Burmistrz Miasta
Nowy Dwor Maz.

CENA BILETU:
30 PLN

Sprzedaż biletów:
- Nowodworski Ośrodek Kultury (775-11-69),
- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji (775-41-42),
- Klub Garnizonowy (686-23-65),
- Spółdzielczy Dom Kultury (775-33-84).
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Podsumowanie lata...
opracowanie Aneta Pielach-Pierścieniak Foto NOK, MBP

Zakończyła się kolejna już edycja akcji społecznej „Lato w mieście”. Akcja skierowana jest do dzieci
i młodzieży, które na czas wakacji pozostają w Nowym Dworze Mazowieckim. „Lato w mieście” realizowane
było przez kilka podmiotów, m.in. Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz jej filie, a także przez Spółdzielcze Domy Kultury.

L

ato z NOK-iem ruszyło zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Już w pierwszych
dniach akcji jej uczestnicy pojechali na
basen do Sochaczewa, a także uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich w klubie Mlądz
w Otwocku. Na basenie wiadomo mokro, ale czego
można się spodziewać po warsztatach. Wydawać
by się mogło, że umiejętność wyplatania z wikliny
różnych przedmiotów jest dla niewtajemniczonego
sztuką nieosiągalną. Dzieciaki jednak z dużym zainteresowaniem wysłuchały informacji o wiklinie,
sztuce jej modelowania, a potem z dużym zapałem
przystąpiły do samodzielnego wykonywania różnych przedmiotów użytkowych. Znalazł się również
czas na śniadanie na trawie i kiełbaski z grilla.
W kolejnych dniach nie brakowało coraz to bardziej
wymyślnych atrakcji. Był więc wyjazd na kręgle i
wizyta w stadninie koni w Cieksynie oraz wyprawa
na „Dziki Zachód” do Sońska. W tym ostatnim, stylowa ciuchcia zawiozła wszystkich spod autobusu
wprost do wioski indiańskiej w „Krainie Westernu”.
Tam oprócz zawodów między plemionami Irokezów
i Diabelskich Koni można było wypłukiwać złoto
z sadzawki, strzelać z łuku czy karabinka pneumatycznego. Była też karuzela, huśtawki, trampolina
i wiele innych urządzeń do zabawy.
Były też wyjazdy do kina. „Potwory kontra Obcy”
i „Epoka lodowcowa 3” to aktualne przeboje filmowe. Projekcje filmowe cieszyły się dużym zain-

teresowaniem, a same filmy wszystkim bardzo się
podobały.
W ramach Lata z NOK-iem dzieci odbyły wizytę
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Tam
wysłuchały prelekcji o najważniejszych wydarzeniach sportowych z przeszłości, zobaczyły jak przed
laty wyglądał sprzęt sportowy, a także przeszły krótki kurs pomocy medycznej w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.
Dodatkowo w ramach akcji w parku miejskim
i w poszczególnych dzielnicach zostały ustawione
dmuchańce i pojazdy elektryczne dla dzieci. Można
było się na nich bawić zupełnie za darmo.
Lato z NOK-iem było realizowane pomiędzy
22 czerwca a 19 lipca. W ramach programu zrealizowano 19 imprez wyjazdowych oraz 8 imprez
plenerowych na terenie miasta. Program cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem. W imprezach
wyjazdowych wzięło udział 659 dzieci oraz szacunkowo około 1000 skorzystało z urządzeń rozrywkowych ustawianych w poszczególnych dzielnicach
miasta w każdy letni weekend.
20 lipca rozpoczęło się „Lato z NOSiR-em”. Zajęcia odbywały się w Hali Sportowej i obiektach
NOSiR, jak również na plaży miejskiej. Ponadto
uczestnicy Akcji mieli możliwość wyjazdów na basen do Płońska.
Ogółem z propozycji Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji skorzystało ponad 900 osób:

– na basen pojechało 137 dzieci,
– w zajęciach na hali uczestniczyło 380 dzieci
– ok. 400 dzieci brało udział w grach i zabawach na
plaży miejskiej.
Największą popularnością cieszył się bilard i tenis ziemny, w których to dyscyplinach duża część
uczestników stawiała pierwsze kroki. Trzymając rakietę tenisową lub kij bilardowy w ręku poznawały
technikę gry.
Mniejsze niż w poprzednich latach odnotowano zainteresowanie piłką nożną i tenisem stołowym, ale
część dzieci korzystała również z tej formy ruchu.
Uczestnicy zajęć mogli sprawdzić swą siłę ćwicząc na urządzeniach siłowni. Wyciskając sztangę,
ćwicząc na atlasie i steperze, biegając na ścieżce,
poznawali swe możliwości siłowe, jak również wytrzymałościowe.
Kiedy tylko dopisywała słoneczna aura, bardzo duża
grupa dzieci i młodzieży brała udział w grach i zabawach, organizowanych na plaży. Były konkursy
z nagrodami prowadzone przez animatorów i możliwość pływania pod okiem ratownika.
Na podstawie ustalonych regulaminów dzieci rozpisywały diagramy, poznawały nowe sposoby rozgrywania turniejów.
W rozegranych wielu turniejach najlepszymi okazali
się: Adam Trojak, Marcel Smardzewski, Tomasz Ołdak, Kacper Szczepański, Mariusz Tobiasz, Marcin
Kuczkowski, Kacper Żuk.
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Codziennie chłopcy ścigali się kto przyjdzie pierwszy na halę. Tu prym wiódł Kacper Szczepański,
który zjawiał się już przed godziną ósmą.
Na gościnnym boisku SP nr 7 rozegrano turniej
siatkówki plażowej dla młodzieżowych par mieszanych. Zwycięstwo odniosła para Joanna Karasiewicz
i Bartek Kujawski, którzy w finale pokonali Olę Balcerowicz i Marcina Okońskiego.
Wszyscy uczestnicy już dopytywali się o następne
zajęcia w czasie ferii zimowych.
Na zakończenie Akcji wszyscy obecni otrzymali
słodycze.
Do Lata w Mieście przyłączyła się także Miejska
Biblioteka Publiczna oraz jej filie w dzielnicach.
W wakacje placówki biblioteczne otwarte były dla
czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy.
Żeby dzieciaki się nie nudziły przygotowano atrakcyjny program na lipiec i sierpień. To nie tylko
lektury, lecz także mądra i fajna zabawa, konkursy,
zajęcia plastyczne. Akcja „Lato z Biblioteką 2009”
prowadzona była w bibliotece głównej przy ul. Paderewskiego i dwóch filiach: na Osiedlu Młodych
i w Modlinie Starym. Wszystkie placówki uczestniczące w organizowaniu czasu wolnego dzieciom
i młodzieży pozostającym w czasie wakacji w mieście, koncentrowały się na realizacji kilku podstawowych tematów. Wzorem wcześniejszych lat
kontynuowana była ogólnopolska akcja „Głośnego

akcja lato

Czytania Dzieciom”. Propagowano też wiedzę na
temat Nowego Dworu, jego historii i zabytkowych
obiektów. Poza tymi wspólnymi zadaniami, każda
z bibliotek realizowała własny program zajęć w tym
różnego rodzaju gry i zabawy, konkursy, quizy, zajęcia plastyczne, konkursy promujące czytelnictwo.
Ważnym elementem były również komputery i Internet. Dzieci mogły korzystać z dostępnych gier
edukacyjnych i programów multimedialnych oraz
z bezpłatnego Internetu.
W samym lipcu Biblioteki odwiedziło 1375 dzieci
do lat 15, którym udostępniono 3532 egzemplarzy
zbiorów bibliotecznych, w tym:
– 2380 książek,
– 554 czasopism,
– 598 egzemplarzy multimediów i gier komputerowych.
W ramach wakacyjnej pracy z czytelnikiem dziecięcym zorganizowano 22 zajęcia, w których udział
wzięło 116 dzieci, w tym:
– 72 – w spotkaniach z wróżką (czytanie bajek dla
najmłodszych);
– 14 – w zajęciach plastycznych;
– 24 – w konkursach rysunkowych;
– 14 – w zgaduj-zgaduli literackiej;
– 20 – w grach i zabawach edukacyjnych;
Ponadto z multimediów, gier komputerowych i bezpłatnego Internetu skorzystało 562 dzieci (ok. 950
godz.).
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Bezpłatny dostęp do Internetu to także propozycja
Spółdzielczych Domów Kultury. Od połowy lipca
w godzinach otwarcia placówek dzieci i młodzież
miały możliwość korzystania z tej formy aktywności. Zarówno w SDK-u przy ul. Mazowieckiej, jak
i w SMERF-ie na Osiedlu Młodych zainteresowanie „wypoczynkiem” przy komputerze było bardzo
duże. Jak mówią pracownicy placówek, odwiedzały
je nawet dzieci, które w domach mają dostęp do sieci. Jednak w myśl zasady „w grupie raźniej” wolały
spędzać czas wśród rówieśników.
Ponieważ korzystanie z komputerów odbywało się
„na zapisy”, w trakcie oczekiwania dzieci i młodzież miały organizowane zajęcia. Miały możliwość
udziału w grach planszowych, zajęciach plastycznych, układaniu puzzli czy innych formach zabawy.
W obu SDK-ach byli tzw. stali bywalcy – na ul. Mazowieckiej było ich około 50-ciu. W SMERF-ie na
Osiedlu oprócz stałych klubowiczów pojawiło się
dodatkowo 48 nowych.
Akcję „Lato w mieście” można uznać za udaną, ciekawą i owocną. Każdy uczestnik codziennie ze wzmożoną ciekawością odwiedzał miejskie placówki wiedząc,
że czas spędzony właśnie tutaj pozwoli mu przegonić
nudę. Każdy dzień akcji przysporzył uczestnikom
wiele wrażeń, radości budując w nich przekonanie
o potrzebie organizowania tego typu działań. Uczestnicy uczyli się i rozwijali swoje talenty, a przede
wszystkim poznali smak prawdziwej zabawy.
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Tekst i foto K. W. Klub Dziennikarski

Harcerskie wakacje…
Tekst Sebastian Sosiński Foto www.wakacje.nowydwormaz.pl

Lato już prawie za nami, a emocje uczestników tegorocznej Akcji Letniej organizowanej przez Hufiec
ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim nie zdążyły jeszcze opaść. Nie opadną pewnie jeszcze długo,
bo w parze z uczestnikami, również organizatorzy wspominają ten obóz wyjątkowo dobrze.

W

szystko zaczęło się jeszcze w zeszłym roku, na przełomie grudnia
i stycznia, kiedy to kadra Harcerskiej Akcji Letniej dokonywała lokalizacji placówki wypoczynku. Padło na Siemiany,
nieopodal Iławy nad jeziorem Jeziorak. To urokliwe
miejsce za sprawą działań grupy kwatermistrzowskiej już na kilka dni przed przyjazdem uczestników zamieniało się w leśne miasteczko. Jak to robią
nowodworscy harcerze? Specyfika tej organizacji
wprowadza wiele innowacji w tworzeniu i kierowaniu placówką, a i Nowodworski Hufiec ZHP na polu
innych jednostek organizacyjnych swojej Chorągwi
(jednostka nadrzędna – przyp. red.) jest też na swój
sposób unikalny. Dzieje się tak za sprawą młodej
kadry instruktorskiej, która w 100% składa się z wychowanków nowodworskiej organizacji i pracuje
całkowicie społecznie, realizując stworzony przez
instruktorów i zatwierdzony przez Kuratorium program. W tym roku jednostka pracowała w 3 grupach
wiekowych: zuchy, czyli uczniowie najmłodszych
klas szkoły podstawowej, harcerze, czyli uczniowie
szkół podstawowych powyżej 4 klasy i 1 klasy gimnazjum oraz wędrownicy, czyli wszyscy pozostali
do 18. roku życia. Podczas akcji dzieci poznawały
różnego rodzaju techniki harcerskie. Z wyjątkiem
zuchów zastępy pod okiem instruktorów budowały

pionierkę, a wędrownicy również i prycze. W programie nie mogło zabraknąć tego co niewątpliwie
jest domeną harcerzy, tj. pieszych wędrówek, gier
terenowych, zajęć strzeleckich, żaglówek i kajaków, które stały się już nieodzownym elementem
harcerskiego programu. Podczas obozu odbyła się
też olimpiada sportowa, festiwal piosenki i uroczystości związane z obchodami 65. rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego. Kadra obozu przygotowała specjalny, aktualizowany codziennie serwis
informacyjny (www.wakacje.nowydwormaz.pl), za
pośrednictwem, którego rodzice mogli dowiedzieć
się co robią ich pociechy.
Akcja trwała w dniach 26.07–10.08, wzięło w niej
udział 112 uczestników.
Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim pragnie złożyć serdeczne podziękowania
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi
Bisialskiemu, Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu oraz Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim Piotrowi Ciuchta, za pomoc w organizacji Harcerskiej
Akcji Letniej Siemiany 2009.
Jednocześnie informujmy, że 11-–13.09 odbyły się obchody z okazji 90-lecia harcerstwa na ziemiach nowodworskich. Obszerną relację z obchodów zamieścimy
w kolejnym wydaniu Faktów. Zapraszamy!
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wydarzenia

Diamentowy Jubileusz
Tekst Aneta Pielach- Pierścieniak foto Sebastian Bańbura

Państwo Daniela i Ryszard Dąbkowscy mogą pochwalić się pięknym jubileuszem 60-lecia pożycia
małżeńskiego. 20 sierpnia br. w mieszkaniu dostojnych jubilatów odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji wieloletniego stażu małżeńskiego.
Aktu dekoracji medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”, na podstawie nadanego uprawnienia
dokonał Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. Medale
przyznaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
Burmistrz Jacek Kowalski, w imieniu władz miasta
złożył dostojnym jubilatom gratulacje z okazji diamentowych godów i życzenia jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu.
Redakcja Faktów Nowodworskich przyłącza się do
życzeń.

Nowodworska
Pielgrzymka na Jasną Górę
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Jerzy Plackowski

Mszą Świętą odprawioną w Kościele Świętego Michała Archanioła rozpoczęła się
Nowodworska Pielgrzymka na Jasną Górę. Nowodworzanie szli do Częstochowy
w ramach Warszawskiej Paulińskiej Pieszej Pielgrzymki. W tym roku po raz 298.
Msza Święta inaugurująca pielgrzymkę została odprawiona o godz. 5:30 w Kościele Świętego Michała
Archanioła. Po mszy pątnicy wsiedli do autokaru,
który zawiózł ich na Stare Miasto. Stamtąd ruszyli
wraz z Warszawską Paulińską Pieszą Pielgrzymką
na Jasną Górę. Maszerowali 9 dni – od 6 do 14 sierpnia, kiedy to ubrani w jednolite niebieskie koszulki
wchodzili do Częstochowy.
Tegoroczny marsz do Częstochowy był 298-ym
w historii polskiego pielgrzymowania. Z tej okazji
jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe, brązowe
ryngrafy. W przyszłym roku, na pamiątkę 299-ej
pielgrzymki dostaną srebrne. Za dwa lata, w 2011
roku, przypada okrągła 300-tna rocznica pielgrzymowania na Jasną Górę. Wówczas każdy pątnik,
który przybędzie do Częstochowy otrzyma złoty

medalion. W wędrówce do
Częstochowy
uczestniczyło
43 nowodworzan. Jak mówią
jej organizatorzy liczebność
grupy nowodworskiej od lat
utrzymuje się na tym samym
poziomie. Zachęcają jednocześnie do udziału w kolejnych
pielgrzymkach.
Z tego miejsca składają też serdeczne podziękowania dla władz
miasta za udostępnienie koszulek
promocyjnych z herbem Nowego
Dworu. Umożliwiły one godne reprezentowanie miasta w tak ważnym dla
wielu z nas wydarzeniu.
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Lotnisko Modlin tętni życiem
TEkst BM Media Foto Dariusz Borowicz, www.fotosport.pl

Lotnisko w Modlinie czeka na rozpoczęcie
budowy lotniczego portu cywilnego.
Nie oznacza to jednak, iż na jego
terenie nic się nie dzieje.

O

gromne przestrzenie i dobrej jakości nawierzchnie, jak się okazuje, są magnesem dla ludzi chcących doskonalić swoje
umiejętności jeździeckie. Przez okrągły
rok na lotnisku w Modlinie prowadzone są szkolenia
samochodowe, a ostatnio coraz popularniejsze stają
się treningi miłośników motocykli. Niestety na całym
Mazowszu nie ma ani jednego toru wyścigowego,
czy też ośrodka treningowego, gdzie motocykliści
mogliby doskonalić technikę jazdy w bezpiecznych
warunkach. Najbliższy tor wyścigowy oddalony jest
od Nowego Dworu Mazowieckiego o ponad 300 km.
Przy rosnącej popularności jednośladów na naszych
drogach, konieczne są też miejsca gdzie bezpiecznie można z nich korzystać. Brak infrastruktury dla
sportów motorowych prowadzi często niestety do
„sprawdzania” możliwości zarówno motocykli jak
i samochodów na drogach publicznych. Policyjne
statystyki wypadków dobitnie dowodzą, do jak tragicznych skutków może to prowadzić.
Choć często w prasie spotkać się można z utyskiwaniami na niebezpieczne zachowania kierujących
motocyklami, to jednak doświadczeni motocykliści
przekonują, iż drogowe piractwo dotyczy zdecydowanej mniejszości kierujących jednośladami.
Rozsądna większość stara się znaleźć alternatywę,
a przykład Modlina pokazuje, iż chcieć znaczy móc.
Od ubiegłego roku na pasie startowym i drogach
kołowania modlińskiego obiektu regularnie trenują
motocykliści z okolic Nowego Dworu i Warszawy
skupieni wokół warszawskiej szkoły motocyklowej
Pro-Motor. Imprezy mają charakter niekomercyjny i służą wyłącznie doskonaleniu kierowców pod
okiem instruktorów. Co wymaga szczególnego podkreślenia, treningi te nie miałyby szans realizacji,
gdyby nie przychylne podejście zarządu Portu Lotniczego Modlin, za co władzom lotniska należą się
gorące podziękowania. Ten przykład współpracy po-

kazuje, iż przy odrobinie dobrej woli można wznieść
się ponad wzajemne animozje i stworzyć coś pozytywnego – w tym konkretnym przypadku poprawę
bezpieczeństwa zarówno motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Pas startowy w Modlinie ma nawierzchnię o bardzo
wysokim współczynniku przyczepności. Specjalny,
bardzo zadziorny asfalt kiedyś zapobiegał poślizgom
kół samolotów, dziś natomiast daje możliwość szybkiej i bezpiecznej jazdy motocyklem. Pozwala to
na treningi nawet przy gorszych warunkach atmosferycznych, przede wszystkim przy niskiej temperaturze. Dostępna przestrzeń umożliwia trenowanie
praktycznie wszystkich elementów techniki jazdy
motocyklem. Te najważniejsze to hamowanie z dużych prędkości, pokonywanie zakrętów, a także zmiana kierunku jazdy. Oswojenie się w bezpiecznych
warunkach z manewrami przy dużych prędkościach
skutkuje spokojną i właściwą reakcją na zaistniałe
sytuacje drogowe. Warunki na lotnisku pozwalają
także na trening stricte sportowy, przez co dla grupy
zawodników startujących w zawodach motocyklo-

wych Modlin stał się jedną z niewielu możliwości do
rozwijania swoich umiejętności.
Warto też dodać, że wspomniane treningi nie mają
nic wspólnego z dzikimi stunt-ustawkami, organizowanymi na północnej drodze kołowania przez miłośników jazdy na jednym kole. Te nieoficjalne spotkania fanów alternatywnego wykorzystania motocykli
doprowadziły już do wielu poważnych wypadków,
w tym takich, gdy konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety z uwagi na
niejasne kwestie nadzoru nad tym terenem proceder
ten ma się dobrze i ma szanse trwać nadal.
Wspomniane wyżej treningi to nie pierwsza motocyklowa karta w życiu lotniska. W roku 1999 w Modlinie rozegrana została jedna z rund Wyścigowych
Motocyklowych Mistrzostw Polski. Kilkukrotnie na
płycie lotniska rozgrywane były również wyścigi na
¼ mili, gdzie motocykle także miały swój udział.
Szkoda, że tego typu imprez jest tak mało, gdyż
przyciągają do miasta tysiące kibiców i tworzą widowisko z udziałem najlepszych zawodników z całego
kraju.
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W ścisłej czołówce
polskich Krasnali
Tekst i foto Artur Żuk

10-letni Kacper Żuk – zawodnik NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki, udowodnił, że plasuje się
w ścisłej polskiej czołówce tenisistów w swojej
kategorii wiekowej. W rozgrywanych w dniach
22–24.08.09 w Piotrkowie Trybunalskim
Mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej do
lat 10 wywalczył i przywiózł do Nowego Dworu
dwa brązowe medale zarówno w singlu, jak
i grze deblowej.

W drodze do medalu pokonał zawodników z wielu renomowanych Polskich klubów tenisowych. I,
II i III runda to mecze bez historii – Kacper swoją
ofensywną grą „zmiatał” rywali z kortu. W ćwierćfinale, już nie bez trudu pokonał zawodnika GKT
Nafta Zielona Góra – Daniela Hosse w stosunku 6:3,
6:1. W półfinale, mimo dzielnej postawy uległ faworytowi gospodarzy Michałowi Sikorskiemu 3:6,
3:6. W grze podwójnej natomiast Kacper ,wraz ze
swoim partnerem deblowym Tomkiem Dudkiem
(TKKF Falenica) byli o włos od finału. Po niezwykle zaciętym i wyrównanym półfinale ulegli parze
Michał Sikorski (TUKS Kozica Piotrków Tryb), Jan
Gałka (KS Warszawianka), 2:6, 6:4 (super tiebreak
8:10!). Przez trenerów śledzących rozgrywki młodych polskich tenisistów Kacper został okrzyknięty
najbardziej ofensywnie grającym polskim Krasnalem!!!
Młodemu tenisiście serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w treningach i dalszych sukcesów
sportowych. Kacper natomiast pragnie podziękować klubowi macierzystemu oraz trenerom Legii
Warszawa, dzięki którym z każdym miesiącem
treningów jego gra staje się coraz lepsza i jest coraz groźniejszy nie tylko dla przeciwników w jego
wieku, ale również dla 11-to i 12-to latków walczących w turniejach Polskiego Związku Tenisowego
o punkty rankingowe. To dzięki trenerom Legii
Warszawa, a szczególnie P. Arturowi Bochenkowi
Kacper, jako jeden z niewielu miał okazję potrenować w Zawodowej Akademii Tenisowej w Republice Czeskiej, której wychowankami są m.in. Tomas
Berdych i Radek Stepanek.

w mieście
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Drużyna nowodworskiego „Lata w mieście” najlepsza
Na podstawie www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Drużyna piłkarska reprezentująca powiat
nowodworski, po zaciętym boju zdobyła
puchar Komendanta Stołecznego Policji.
Chłopcy podczas wakacji korzystali z atrakcji
przygotowanych dla dzieci i młodzieży przez
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zwycięzcom życzymy, aby odnosili sukcesy
nie tylko podczas wakacji, ale także w roku
szkolnym.
18 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła
Białego w Warszawie odbył się finał Turnieju Piłki
Nożnej dla Dzieci o Puchar Komendanta Stołecznego Policji. W rozgrywkach finałowych udział wzięło
sześć drużyn wyłonionych w eliminacjach przeprowadzonych w komendach rejonowych i powiatowych Policji podległych KSP.
Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta Stołecznego
Policji, zorganizowany został dla dzieci i młodzieży,
które w okresie wakacyjnym uczestniczyły w zorganizowanych formach wypoczynku, tj. koloniach,
obozach, Akcji „Lato w mieście”. W rozgrywanym
turnieju brali udział zawodnicy urodzeni w latach
1996–1999.
Po zaciętym boju zwyciężyła drużyna z Nowego
Dworu Mazowieckiego. Chłopcy reprezentujący
nasz powiat, podczas wakacji korzystali z atrakcji

Świt – liderem tabeli!
tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto www.sportel24.pl

Ku radości kibiców Świt Nowy Dwór Mazowiecki
doskonale spisuje się w piłkarskiej drugiej lidze
grupy wschodniej. Po siedmiu kolejkach Świt
zajmuje fotel lidera w tabeli II ligi grupy wschodniej
z 19 punktami na koncie. II miejsce zajmuje LKS
Nieciecza z 16-punktowym dorobkiem.
W siedmiu rozegranych na początku sezonu meczach
Świt nie odniósł jak dotąd porażki. Pierwsze stracił tylko
w piątym spotkaniu, remisując na wyjeździe z Ruchem
Wysokie Mazowieckie 2:2. Drużyna z Nowego Dworu
wygrywała jak dotąd kolejno z Hetmanem Zamość (2:0),
Resovią Rzeszów (2:1), Olimpią Elbląg (6:5), LKS Nieciecza (1:0), Pelikanem Łowicz (1:0) i w ostatnim meczu
z Przebojem Wolbrom (2:1).
Ostatni mecz (7-ej kolejki przyp. red.) był już szóstym
zwycięstwem naszych piłkarzy od początku sezonu. Spotkanie wyjazdowe siódmej kolejki było dla nowodworzan
szansą na pozostanie w fotelu lidera. Szansa ta została
wykorzystana i nowodworzanie utrzymali się na pierwszym miejscu w tabeli. Gole na miarę sukcesu zdobyli dla
Świtu Marcellinus Odong Obem i Tomasz Reginis.
Jak na razie Świt jest jedyną drużyną w lidze, która w tym
sezonie nie przegrała meczu. Ostatnią wygraną (w środę
2.09) biało-zieloni powiększyli liczbę meczów bez porażki do 37.

przygotowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pracownicy NOSiR-u od wielu lat
podczas wakacji i ferii zimowych organizują zajęcia
dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mogą bezpłatnie
korzystać z obiektów sportowych i doświadczonej
kadry trenerskiej, podnosząc swoje umiejętności
sportowe i ciekawie spędzając wolny czas.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, a trzecie drużyna z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zawody zostały uwieńczone wręczeniem wszystkim zawodnikom dyplomów
oraz drobnych upominków. Oficjalne wyróżnienie
drużyn medalami oraz pucharami odbyło się 21
sierpnia 2009 r. podczas pikniku rodzinnego pn.
„Bądź bezpieczny w mieście”.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałej zabawy, a zwycięzcom życzymy wielu sukcesów.

Nasze miasto
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Wrzesień
Bohaterom 1939 roku...
Był koniec lata, tuż przed jesienią.
Biało-czerwony sztandar rozpięty.
W letnim upale drzewa zielenią...
...dyszące ciężko.
A na granicach stał wróg zawzięty.
Słoneczny Wrześniu – Wieluń cię rozpoczął.
W osamotnionym kraju – prócz oręża chwały.
Nadzieję niosłeś sojuszy – proporce łopoczą.
Aby ją tracić, gdy miną upały.
Nic nie straciłeś, o wielki Narodzie.
Oprócz krwi rzeki rozlanej w ofierze,
Na chwilę wolność i półwiecze w głodzie
Prawdy o duszy – skąd ona się bierze.
Szanować Polskę. To dużo czy mało ?
I tego lata, i każdej jesieni...
żołnierze Września – oni przykład dają.
A prawda honor obroni przed fałszerzy zgrają.
Póki my żyjemy...
Nowy Dwór Mazowiecki, 31.08.2009 r.
Copyright by Ryszard Gumiński 2009

Władze
Samorządowe
Nowego Dworu
Mazowieckiego
zapraszają na
POŻEGNANIE LATA
19 września 2009 roku
Miejsce: Modlin Stary, ul. Szkolna 3
W programie m.in. konkursy dla dzieci, występ
zespołu RISING GROUP, licytacja na rzecz
oddziału Noworodkowo-Pediatrycznego koncerty
zespołów ACAPULCO, BLACK FUSION,
MANIANA.
Dodatkowo: dmuchane zabawki dla dzieci,
przejażdżki bryczką, ogródki gastronomiczne,
stoiska handlowe.
Początek imprezy godz. 17:00.

Osiedle w kwiatach

Zarząd Osiedla nr 4 ogłosił konkurs pt. Osiedle w kwiatach. Konkurs trwa od czerwca
do września. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w październiku br. Już teraz przedstawiamy kilka balkonów i ogródków, które zwróciły uwagę komisji konkursowej na
Osiedlu Pólko.

