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Wzorem lat ubiegłych dzieci i młodzież miały
okazję skorzystać z wyjazdowej oferty wakacyjnej
jaką przygotowały uczniowskie kluby sportowe,
nowodworski hufiec i Urząd Miejski we współpracy z innymi organizacjami społecznymi. Te
dzieci, które pozostawały w domach korzystały
z propozycji Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej filii w dzielnicach. Już w tym wydaniu naszego miesięcznika
zamieszczamy część relacji z wakacji organizowanych w mieście i poza jego granicami przez ww.
podmioty. Zapraszam do ich lektury.
Na pozostałych stronach „Faktów” interesujące
materiały m.in. o realizowanym przez miasto projekcie „Nowodworskie Okno na Świat”, wizycie
Prawosławnego Patriarchy Konstantynopola w powiecie nowodworskim oraz o kolejnym sukcesie
naszego tenisisty Kacpra Żuka.
Serdecznie polecam Państwa uwadze sierpniowe
„Fakty” i życzę udanej lektury!
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Wizyta u policjanów
Mazurskie wspomnienia
Żal się żegnać
Harcerze w Starachowicach

SPORT

Burmistrz miasta jacek kowalski

2, 6, 7

Gościliśmy J.Ś. Bartłomieja I …
Okno na Świat

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Od Burmistrza
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Patriarcha Bartłomiej

J

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Sebastian Bańbura

.Ś. Bartłomiej I jest Patriarchą Konstantynopola i tym samym honorowym przywódcą duchowieństwa prawosławnego. Od momentu kiedy został
powołany na stanowisko skupił się w swojej pracy
duszpasterskiej na odbudowie hierarchii prawosławnej w krajach dawnego bloku socjalistycznego w Europie, prowadzi dialog z kościołami chrześcijańskimi,
religiami monoteistycznymi. Jest patriarchą pokoju
nazywanym również Patriarchą zielonym, z powodu
aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska na
całym globie ziemskim.

Okno na Świat
Tekst i Foto Agnieszka Sejda

Bartłomiej I przybył z wizytą do Polski już trzeci raz.
Każdorazowo traktuje taki wyjazd jako część swej
misji jednoczenia i przewodniczenia światu prawosławnemu.
W czasie tegorocznego pięciodniowego pobytu w naszym kraju honorowy zwierzchnik prawosławia odwiedził Warszawę, spotkał się w sejmie z Marszałkiem
Schetyną, ministrami, posłami, złożył wizytę w ambasadzie Turcji i Grecji, gdzie spotkał się prawie ze
wszystkimi przedstawicielami placówek dyplomatycznych w Polsce. W Siemiatyczach dokonał konsekracji
nowo wybudowanej cerkwi Przemienienia Pańskiego.
Kulminacją wizyty było uczestnictwo w głównym Nabożeństwie z okazji 300-lecia cudu na Świętej Górze
Grabarce – przewodniczyli J.Ś. Bartłomiej i J.E. Metropolita Sawa zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego.
Po nabożeństwie Patriarcha dokonał poświęcenia domu
pielgrzyma i spotkał się z młodzieżą. Końcowym punktem był Lublin, gdzie Patriarcha modlił się na Majdanku a później otrzymał tytuł honoris causa Katolickiego
Uniwersytelu Lubelskiego Jana Pawła II. W wielkim
wydarzeniu udział wzięli Przedstawiciele najwyższych
władz państwowych kościoła katolickiego i prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, Prymas Polski Józef Kowalczyk z episkopatem
i duchowieństwem i J. E. Metropolita Sawa z episkopatem i duchowieństwem.
więcej czytaj na str. 6

W

dniu 30 czerwca 2010 roku odbyło się
pierwsze spotkanie z beneficjentami projektu „Nowodworskie Okno na Świat – pokolenie e-Inclusion”. Projekt w 85% jest finansowany
z dotacji pozyskanej przez Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Głównym celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
a tym samym zwiększenie ich szans edukacyjnych
i rozwojowych oraz zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji za pomocą łatwego dostępu do
komputera i internetu w domu.
więcej czytaj na str. 6
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Wieści z rady
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Wieża
Michałowska
kupiona

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Urząd Miejski

J

Kolejna nadzwyczajna w te wakacje sesja Rady Miejskiej odbyła się w piątek, 23 lipca br. Głównym powodem jej zwołania była konieczność podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto połowy nieruchomości, na której stoi Wieża Michałowska.
ak tłumaczył radnym Burmistrz Miasta Jacek
Kowalski jeszcze tego samego dnia (23.07)
upływa termin podpisania aktu notarialnego,
stąd konieczność szybkiego zebrania Rady.
Wcześniej propozycja nabycia przez Miasto nieruchomości dyskutowana była podczas obrad Komisji
Komunalnej.
Wieża Michałowska, zwana też Barbakanem, ma
być kupiona na zasadzie pierwokupu od prywatnego właściciela. Kwota zakupu to 370 tys. zł. Kilka
miesięcy wcześniej tę samą część nieruchomości
o powierzchni 2,33 ha Miasto mogło nabyć za 1,8
mln zł. Burmistrz Jacek Kowalski odrzucił tamtą
propozycję.
Zalety przejęcia części Wieży na ww. zasadach
wskazywali m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski oraz Przewodniczący Komisji
Komunalnej Włodzimierz Laur. Niektórzy radni mieli jednak wątpliwości co do celowości tej uchwały.
Obawiali się, że Miasto zamrozi w ten sposób niemałe pieniądze. Burmistrz Kowalski przekonywał
natomiast, że to prawdziwa okazja. „Zakup nam się
opłaci. To dla nas niezwykła okazja. Gdybym z niej
nie skorzystał mógłbym być posądzony o niegospodarność. Teren jest atrakcyjny i wspólnie z pozostałymi właścicielami możemy zrobić coś dla mieszkańców” – mówił.
Ostatecznie większość radnych (14) było za podjęciem uchwały o nabyciu części nieruchomości.
Dwóch radnych było przeciwnych. Środki finansowe
na zakup Barbakanu pochodzić będą z działu „wykup
gruntów”.

Wieża Michałowska została zbudowana w latach
1830–1854. Pełniła funkcję rotundy strzelniczej.
Obiekt znajduje się na liście zabytków województwa mazowieckiego. Od wielu lat niszczeje i popada
w ruinę. Ostatniej zimy pod naporem śniegu zawaliła
się część dachu.
Na przestrzeni lat pojawiało się wiele pomysłów
zagospodarowania Barbakanu. Był nawet plan utworzenia w nim centrum karawaningu. Jednak z planów
ówczesnego właściciela obiektu, którym był Automobilklub Warszawski nic nie wyszło.
Dziś nieruchomość jest zadłużona z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości. Jak twierdzi
burmistrz, miasto będzie dochodziło tych należności
na drodze sądowej. Wówczas koszt zakupu nieruchomości będzie jeszcze niższy – o jakieś 100 tys. zł.

Wieści z powiatu

4

Szanowni
Państwo

Święto Policji w Powiecie
Tekst i foto na podst. www.kpp.nowydwor.policja.waw.pl

starosta krzysztof kapusta

W

N

adszedł koniec wakacji… Czas wrócić do
szkoły, pracy, a w końcu do codziennych
obowiązków… Uśmiechnijmy się. Niech te
nasze powroty wyzwolą w nas optymizm, energię,
chęć do działania. Powrót do pracy czy szkoły nie
musi być niemiły. My sami kreujemy rzeczywistość,
która nas otacza. Pamiętajmy – to często my jesteśmy
szefami, nauczycielami. To my tworzymy atmosferę
wokół. Pozytywnie nastawieni wracajmy do naszej
codzienności...
Wracając również do spraw powiatu warto przypomnieć, iż w tym gorącym wakacyjnym okresie udało
nam się przenieść wydziały starostwa z ul. Zakroczymskiej 30 do budynku przy ul. Paderewskiego 1B.
Trwają również przygotowania do uruchomienia kasy
w tym obiekcie. Mamy nadzieję, iż nowa lokalizacja
i odpowiednie warunki obsługi interesantów pozwolą nam realizować postulat przyjaznej administracji.
W dzisiejszym materiale przedstawiam Państwu wykaz telefonów do wydziałów starostwa, w tym nowe
numery w budynku przy ul. Paderewskiego.
23 lipca współorganizowaliśmy Święto Policji, z czego relacja poniżej. Przygotowaliśmy również dla
mieszkanek z terenu powiatu akcję profilaktycznych
badań cytologicznych oraz mammograficznych.
Okres wakacyjny był również trudnym okresem
walki z powodzią. Dwukrotnie stanęliśmy w obliczu
zagrożenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Dwukrotnie zmobilizowaliśmy siły i rozpoczęliśmy
walkę z żywiołem. Była to wielka próba nie tylko dla
władz samorządowych i mieszkańców, ale również
dla wszystkich służb mundurowych. Wobec wzorowego, czynnego udziału w akcji przeciwpowodziowej odpowiedzialnych służb oraz mieszkańców składam wyrazy uznania i podziękowania za udzieloną
pomoc. Dziękuję za wspólną walkę z żywiołem, za
wsparcie, za wielogodzinne monitorowanie wałów
i poziomu wody w otaczających nas rzekach. Dzięki
Państwa pomocy udało nam się stawić opór żywiołowi.

piątek 23 lipca br. przed budynkiem Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się uroczystość nadania odznaczeń
funkcjonariuszom i pracownikom policji oraz mianowanie na wyższe stopnie policyjne.
W czasie spotkania nie zabrakło miłych i szczerych
życzeń dla wszystkich policjantów dbających o bezpieczeństwo w powiecie. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, władz
samorządowych powiatu nowodworskiego, dyrektorzy instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu
oraz rodziny policjantów. Uroczystość rozpoczęła
się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku
Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji podinsp.
dr Robertowi Bałdysowi o gotowości do rozpoczęcia
uroczystości z okazji Święta Policji. W dalszej części zostały odczytane rozkazy MSWiA, Komendanta
Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie
służbowe, odznaczeń służbowych oraz wyróżnień dla
policjantów z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Awansów, wyróżnień i nagród nowodworskim
policjantom gratulował podinsp. dr Robert Bałdys –
Zastępca Komendanta Stołecznego Policji.
W komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim z okazji Święta Policji Komendant
Stołeczny awansował na wyższe stopnie 55 policjantów, na stopień komisarza – 2. Na stopień asp. szt.
został awansowany 1 policjant, na asp. – 13, na mł.
asp. – 15, na stopień sierż. szt. awansowało dwóch
policjantów, na st. sierż. – 19, a na sierż. – 3.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczone zostały cztery osoby medalami Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeden funkcjonariusz otrzymał
odznakę „Zasłużony Policjant”. Odznaka ta jest wyróżnieniem i jest nadawana policjantowi w uznaniu
jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych,
którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa
ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku
publicznego.
Za aktywny udział w tworzeniu nowodworskiego
samorządu terytorialnego Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski i przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski nadali 6 osobom
odznaki „20 lat samorządu terytorialnego w Polsce”.
Na zakończenie uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze i zaproszeni goście,
złożyli życzenia policjantom i ich rodzinom, życząc
sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej oraz
szczęścia w życiu osobistym.
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Badania cytologiczne

W

ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy w dniach 3, 4,5 września 2010 r. odbędą się
badania cytologiczne, na które tym razem zaproszone zostały mieszkanki z terenu Czosnowa, Leoncina
i Zakroczymia.
Mieszkanki Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic
w wieku 25–59 lat mogą w każdy piątek od godz.
7.00 do 14.00 zgłaszać się na badania cytologiczne
do Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7
w Nowym Dworze Mazowieckim, po uprzedniej
rejestracji telefonicznej pod nr tel. (22) 7752037
wew. 221, w godz. 8.00 do 14.00. Informujemy także, że pod koniec sierpnia i na początku września
odbędą się badania mammograficzne na terenie powiatu nowodworskiego w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, które przeprowadzi Firma FADO NZOZ Centrum Usług
Medycznych. Pamiętajmy o naszym zdrowiu.
Starosta Nowodworski
Wykaz telefonów do Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim,
www.nowodworski.pl, ul. Paderewskiego 1b
Lp.

komórka

telefon

1.

CENTRALA

227653200

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO
POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

227653230

227653250

227653220

227653205

227653265

227653240

227653270

Ul. Mazowiecka 10
LINIE MIEJSKIE: (22) 775 36 79, (22) 77539 36, (22) 775 32 58,
(22) 775 50 87
Lp.

komórka

1.

SEKRETARIAT

120

2.

FAX

153

3.

PUNKT PODAWCZY

133

4.

SKARBNIK POWIATU

131

5.

SEKRETARZ POWIATU

121

WYDZIAŁ ROZWOJU

154

6.

I INWESTYCJI

7.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

8.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Telefon wew.

136
129, 138, 139,
140, 152,
124

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
TRANSPORTU I DRÓG

157

POWIATOWYCH
9.

Sprawy drogowe
Prawa jazdy
Licencje
Rejestracja pojazdów

10.

11.

POWIATOWY RZECZNIK
KONSUMENTÓW
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
PROMOCJI I KADR

156, 157
150
128
127, 149
148

132, 134, 155

12.

BIURO RADY I ZARZĄDU

13.

ST. DS. ZDROWIA

151, 141
144

14.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

123
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SylwetkI/nasze miasto

Sylwetka
stypendysty

Marta Sidorowicz
Data urodzenia: 9 lutEGO 1988
Uprawiana dyscyplina sportowa: Taekwondo

Taekwondo to dla mnie: Sposób na życie
Moje początki w danej dyscyplinie:
2003 rok… Trudne dla jedynej dziewczyny
w sekcji w Nowym Dworze. Ale byłam pozytywnie zakręcona na punkcie nowego sportu, który
dawał mi wiele satysfakcji. Osiągane nowe stopnie szkoleniowe – czyli jak w każdej sztuce walki
paski – podtrzymywały moją fascynację tym sportem. Teraz nie widzę świata bez taekwondo.
Moje największe sukcesy:
Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów 2010.
Moje marzenia i plany na przyszłość: Planem na
przyszłość jest startowanie dalej na zawodach
najwyższej rangi i zdobywanie jak najlepszych
wyników. Chciałabym zdobyć czarny pas.
W przyszłości zostać instruktorem TKD i pomagać swojemu Trenerowi w sekcji, albo może założyć nawet swoją sekcję.
Mój wzór do naśladowania (i dlaczego właśnie ta
osoba?): Jeżeli chodzi o sport to zdecydowanie
mój Trener. Zawsze potrafi nas zmotywować do
wysiłku i mogę na niego liczyć w różnych sytuacjach.
Poza Taekwondo zajmuję się: Studiowaniem Mongolistyki i Tybetologii oraz interesowaniem się wszystkim co związane z Koreą, z której taekwondo pochodzi.

Funty Nowodworskie
moje miasto

Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

Od 26 lipca mamy w mieście nowy pieniądz
– 1 Funt Nowodworski. We współpracy
z Urzędem Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim wyemitowała go Mennica Łebska.

F

unt Nowodworski jest częścią emitowanej
przez Mennicę Serii Wisła. Ma formę monety,
jednak w rzeczywistości jest to bon towarowy.
Jego wartość to 10 zł. Oznacza to, że taka kwota jest
wymagana by otrzymać monetę jako resztę z zakupów, i za taką kwotę można coś kupić w punktach
honorujących Funta.
Zakup monety możliwy jest bezpośrednio u emitenta
– poprzez jego stronę internetową www.mennicalebska.pl. Można też go otrzymać w wybranych punktach handlowych na terenie miasta, jednak tylko jako
resztę z zakupów. Monetą można także w tych punktach płacić. Na chwilę obecną są ich cztery:
1. Sklep ogrodniczy, ul. Magistracka 2, róg Zakroczymskiej,
2. Antykwariat, ul. Paderewskiego 5e,
3. Kiosk z prasą AGA, ul. Morawicza (teren PKP),
4. Kwiaciarnia-Upominki, ul. Paderewskiego 14A,
a także Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin
ul. Gen. Ledóchowskiego 160, tel. 30, 503-999-673
(Towarzystwo rozprowadza Funty w weekendy w ramach Akcji twierdza Bliska Sercu na Wieży Tatarskiej – przyp. red.).
Seria Wisła to seria 24 monet promujących miasta
i miejsca leżące nad rzeką Wisłą.

 untem cieszą
F
się już turyści
odwiedzający
twierdzę Modlin.

Wy e m i t o w a n e
już są (w kolejności emisji): Wisła,
Ustroń, Oświęcim,
Kraków, Niepołomice, Włocławek, Nowy
Dwór Mazowiecki.
Na nowodworskim rynku Funt funkcjonuje od 26 lipca. Koniec akcji przewidywany jest 30 września.
Mennica Łebska, to drugi co do wielkości producent
i emitent monet lokalnych w Polsce.
Kontakt do emitenta: Mennica Łebska, Marcin Żyła
tel.: 799 066 001.
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Kalendarium
imprez
Pożegnanie Lata 2010

Władze Samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego zapraszają na imprezę plenerową
pn. Pożegnanie Lata 2010
18 września 2010 roku – Modlin Stary
(tereny rekreacyjne przy ul. Kossaka)
W programie m.in.
godz. 17.00
– występ zespołu harcerskiego
– prezentacja Nowodworskiego Centrum
Artystycznego
godz. 19.30
– Najlepsza Polska Biesiada w wykonaniu
Darka Nowickiego z zespołem ABC
godz. 21.00
– występ VIYO (Wioletta Żukowska)
godz. 22.00
– koncert zespołu Smoky Band
Imprezy towarzyszące: zabawki dmuchane
dla dzieci, przejażdżki bryczką, ogródki
gastronomiczne, stoiska handlowe.
Sponsorzy: F.U.H. Baz-Pal. Krzysztof Bisialski,
Stowarzyszenie Wiarygodność Niezależność
Dialog

Obrona Modlina
Władze Samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego zapraszają na uroczystości
z okazji 71 . rocznicy Obrony Modlina
11 września 2010 roku – Twierdza Modlin
W programie:
godz. 10.00
– spotkanie z uczestnikami Bitwy Modlińskiej
i ich rodzinami /Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin/
godz. 11.00
– Msza Św. w intencji Obrońców Modlina
poległych we wrześniu 1939 r. /Pomnik
Obrońców Modlina/
– składanie kwiatów
– po Mszy Św. przejście z orkiestrą dętą
w kierunku Wieży Czerwonej
godz. 13.00
– nadanie nazwy ulicy p. płk . Ryszarda Gołąba
godz. 13.30
– koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Płońska /Brama Poniatowskiego/

Twierdza bliska sercu
1 maja 2010 Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy
Modlin rozpoczyna 10. edycję akcji społecznej pt.
„Twierdza Bliska Sercu”. Począwszy od tego dnia
każdy turysta będzie miał możliwość podziwiania
pięknego krajobrazu Twierdzy Modlin z tarasów
widokowych Wieży Tatarskiej, aż do późnej
jesieni. Dyżury w każdą sobotę i niedzielę w godz.
10:00–18:00
Symboliczny koszt 3 zł/os.
Zgłoszenia grup pod numerami telefonów:
503-999-673; 713-04-65.

TEMAT NUMERU
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Okno
na Świat
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c.d. ze str. 2

Tekst i Foto Agnieszka Sejda

Nowe, wysokiej jakości zestawy komputerowe trafiły
do kilkudziesięciu domów na terenie miasta. Całkowicie
bezpłatnie będzie korzystało z nich 75 gospodarstw
domowych. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.

Patriarcha
Bartłomiej
c.d. ze str. 2

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Sebastian Bańbura

Stanisławowska Cerkiew
Prawosławna była dla
ekumenicznego Patriarchy
Konstantynopola przystankiem
w drodze na Świętą Górę
Grabarkę. Na uroczyste spotkanie
z Bartłomiejem I został zaproszony
Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego Jacek Kowalski.

S

D

o projektu zakwalifikowano 75 gospodarstw domowych, spełniających
kryteria określone w projekcie. Dzięki
pozyskanej dotacji zakupiono 75 wysokiej jakości komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Większość komputerów już trafiła
do rodzin, pozostałe zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Dodatkowo przez okres trzech lat odbiorcy mają
zapewniony bezpłatny dostęp do internetu oraz pomoc informatyków zatrudnionych przy realizacji
projektu.
W sytuacjach problemowych związanych z obsługą sprzętu mogą zwrócić się o pomoc. Informatycy
będą również nadzorować czy beneficjenci projektu
korzystają z przekazanego sprzętu zgodnie z podpisaną umową użyczenia oraz warunkami w niej
określonymi.
W projekcie zaplanowano szereg szkoleń podnoszących umiejętności obsługi komputera i korzystania

z programów komputerowych i internetu. Odbędą
się również szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
w sieci, również dla rodziców i opiekunów.
Do dyspozycji beneficjentów oraz wszystkich osób
zainteresowanych projektem została uruchomiona
strona internetowa projektu www.oknonaswiatndm.pl.
Podczas spotkania inaugurującego omówiono
szczegółowo zasady udziału w projekcie. Beneficjenci mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z udziałem w nim.
Obecny na spotkaniu burmistrz miasta Jacek Kowalski powiedział: „wierzymy, że udział w projekcie będzie dla wszystkich uczestników ciekawą
przygodą oraz zwiększy ich możliwości dostępu do
wiedzy i informacji a także pozwoli rozwinąć nowe
umiejętności i zainteresowania”.
Życzymy wszystkim beneficjentom twórczej pracy
i dobrej zabawy.

iedemnastego sierpnia przybył do Stanisławowa, gdzie znajduje się jedyna na naszym
terenie cerkiew prawosławna. Jest ona
także jedyną wiejską parafią prawosławną
w centralnej Polsce.
Warto wiedzieć, że stanisławowska świątynia została wybudowana w 1845 roku wg projektu Jana
Jakuba Gaya. Materiał do jej budowy pochodził
m.in. z części cegieł pozostałych z rozbiórki oraz filarów wewnętrznych cerkwi wybudowanej w latach
1934–1935. Prawosławną świątynię garnizonową
pw. św. Jerzego zaprojektował Andrzej Gołoński.
Była ona wierna kopią cerkwi św. Aleksandra Newskiego z Cytadeli Warszawskiej. Została zniszczona
w czasie I Wojny Światowej. Jednak coś ocalało.
Znajdujący się obecnie wewnątrz cerkwi pw. św.
Aleksandry w Stanisławowie ikonostas pochodzi
z cerkwi św. Jerzego.
Właśnie wspomnienia o nieistniejącej już cerkwi Św.
Jerzego były jednym z tematów spotkania z Bartłomiejem I, w którym uczestniczył także Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziękując za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w dyskusji burmistrz przekazał Patriarsze Bartłomiejowi „Ilustrowaną Monografię Nowego Dworu
Mazowieckiego”.
Podczas pobytu w Stanisławowie na cześć Patriarchy Bartłomieja I miejscowy proboszcz Ks. Andrzej
Bołbot odprawił Doksologię (krótkie nabożeństwo
dziękczynne), spotkał się z wiernymi, podopiecznymi DPS ,,Betania”, przedstawicielami władz okolicznych gmin oraz służbami mundurowymi.
Wiecej informacji o biografii i wizycie w Polsce Patriarchy Bartłomieja I na stronach:
www.patriarchate.org; www.orthodox.pl;
www.cerkiew.pl
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Grunty
dla lotniska
Tekst i Foto na podst. www.mazovia.pl

Władze Województwa Mazowieckiego i Spółka Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. podpisały umowę dzierżawy
gruntu pod lotnisko. Dobiegają też końca prace związane
z wyłonieniem wykonawców robót.

O

siemnastego sierpnia br. w urzędzie
marszałkowskim
Wicemarszałek
Marcin Kierwiński, Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego Piotr
Szprendałowicz oraz przedstawiciele Zarządu
Mazowieckiego Portu Lotniczego WarszawaModlin Sp. z o.o. podpisali umowę dzierżawy
terenu o powierzchni 276 ha. Zostanie on wykorzystany na potrzeby lotniska cywilnego.
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Piotr Szprendałowicz powiedział, że dzięki podpisanej umowie spółka będzie mogła dzierżawić
teren, co jest niezbędne do rozwoju lotniska. Wicemarszałek Marcin Kierwiński dodał, że przygotowania do inwestycji nabierają tempa, jeżeli
zostanie ono utrzymane to już we wrześniu budowa ruszy pełną parą. Plany te potwierdził Prezes
Spółki Mazowiecki Port Lotniczy WarszawaModlin Sp. z o.o. Piotr Okienczyc, podkreślając,
że umowa z inwestorem zastępczym została już
podpisana. We wrześniu planowane jest zawarcie
umowy z wykonawcami. Następnie powinny ruszyć roboty. Równolegle prowadzone są także rozmowy z bankami w sprawie pozyskania 150 mln
zł w obligacjach, co zabezpieczyłoby finansowanie
inwestycji. Jak poinformował prezes, zakończyła
się już faza weryfikacji zgłoszonych ofert w przetargu dotyczącym części lotniczej. Trwają prace
nad oceną ofert w przetargach na budowę terminalu oraz budowę i remonty budynków lotniska.

Ogłoszony został również przez Województwo
przetarg dotyczący opracowania koncepcji budowy stacji kolejowej na terenie lotniska, badań
geologicznych, opracowania raportu środowiskowego oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
w ramach odrębnego projektu realizowanego
bezpośrednio przez Województwo Mazowieckie.
Otwarcie ofert nastąpi w połowie września br.
Analiza ta pozwoli m.in. podjąć decyzję o wariancie budowy stacji kolejowej – czy będzie to
stacja podziemna, czy też naziemna.
Władze województwa prowadzą także rozmowy
z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie zwiększenia dofinansowania unijnego na budowę stacji. Powiększenie tej kwoty do np. 100 mln zł
mogłoby pozwolić na wybór droższego rozwiązania, czyli stacji podziemnej, której koszt szacuje się orientacyjnie na ponad 240 mln zł. Decyzje
w tej sprawie mają zapaść do końca sierpnia br.
Koszt całej inwestycji w Modlinie to około
400 mln zł. Samorządowi Województwa udało
się wynegocjować na budowę lotniska dofinansowanie unijne w wysokości 76 mln zł – inwestycja
została wpisana na listę projektów kluczowych
RPO WM. Kolejne wsparcie unijne na skomunikowanie lotniska z Warszawą pochodzić będzie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 168 mln zł zostanie przeznaczonych
na dofinansowanie zakupu 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz modernizację bocznicy

i budowę stacji kolejowej w Modlinie.
Województwo Mazowieckie (jako udziałowiec spółki) w 2009 r. przekazało także ponad
50 mln zł w ramach podniesienia kapitału zakładowego. W ten sposób wywiązało się ze swoich
dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec spółki.
Lotnisko w Modlinie, jako uzupełnienie Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, będzie obsługiwało przewozy międzynarodowe (na liniach krótkiego i średniego zasięgu)
oraz przewozy krajowe między portami regionalnymi. Przepustowość portu w pierwszym roku
działalności szacuje się na 1,85 mln pasażerów
oraz 23 tys. operacji lotniczych rocznie.
Udziałowcami spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego – 38,572 proc., Województwo Mazowieckie – 34,024 proc., Przedsiębiorstwo Państwowe
Porty Lotnicze – 25,743 proc. oraz miasto Nowy
Dwór Mazowiecki – 1,661 proc.
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Tekst i Foto Włodzimierz Laur

12 czerwca 2010 r doszło do bardzo sympatycznego spotkania kadry
z 25 pułku łączności, który stacjonował w Modlinie.

P

iećdziesięciu uczestników spotkania odbyło
sentymentalną podróż w przeszłość, wspominając ciekawe czasy związane z pobytem w modlińskiej Twierdzy. Na spotkaniu
zameldowali się zarówno twórcy jednostki, którzy
w 1997 zakładali JW 3306, jak i przedstawiciele
grupy likwidacyjnej, którzy przekazywali sztandar
jednostki do Muzeum Wojska Polskiego.
Spotkanie rozpoczęło się w Klubie Garnizonowym,
gdzie na zbiórce sprawdzono obecność i wygląd
zewnętrzny uczestników oraz powitano szczególnie
ciepło kolejno wszystkich dowódców.
Niestety nie było nieżyjącego już, pierwszego dowódcy pułku płk. Stanisława Jóźwiaka, który był
prawdziwą legendą wśród wszystkich obecnych.
Zameldowali się natomiast wszyscy następni dowódcy, czyli płk Andrzej Łużniak, płk Jerzy Grzelczyk i Władysław Niedźwiecki.
Wyjątkową postacią wśród dowodzących był płk
Andrzej Łużniak, którego losy mocno związane
były z życiorysami wielu z nas.

Po krótkiej odprawie organizacyjnej wszyscy udali
się pod pomnik Obrońców Modlina, gdzie złożono
wieniec z szarfą opisaną „Bohaterskim Obrońcom
Modlina – Kadra 25 pułku łączności”.
Następnie dowodzenie przejęła Pani Ela Wiercińska, która poprowadziła wszystkich w rejon gdzie
zlokalizowana była nasza jednostka. Był to niewątpliwie najbardziej ponury moment dla wszystkich.
Kiedyś lśniące sale żołnierskie, pomieszczenia
sztabowe czy rejony zewnętrzne, swym obecnym
wyglądem poraził wszystkich bez wyjątku. Stan
techniczny budynku przedstawiał obraz niczym
o charakterze zniszczeń wojennych.
Kolejnym punktem programu była msza odprawiona w kościele parafialnym przez proboszcza parafii
księdza Cezarego Siemińskiego w intencji wszystkich, którzy nie doczekali tego spotkania.
Ciekawostką tej szczególnej mszy był fakt, iż do
mszy posługiwali bliźniacy podpułkownicy Piotr
i Marek Szagowie, którzy po szkole oficerskiej
w 1980 r. zameldowali się w JW 3306. Po mszy

wyznaczona delegacja złożyła wiązanki kwiatów
na grobach naszych kolegów, którzy pochowani zostali na cmentarzach w Modlinie i Zakroczymiu. Na
szarfach wiązanek widniały napisy „Współtowarzyszom broni – kadra 25 pułku łączności”.
Ostatnim punktem tego wyjątkowego dnia było
spotkanie towarzyskie w Klubie Garnizonowym. Po
uroczystym otwarciu dokonanym przez Burmistrza
Miasta Pana Jacka Kowalskiego i Wiceburmistrza
Pana Jacka Gereluka rozpoczęła się najbardziej
wspomnieniowa część tego wieczoru.
We wspaniałą atmosferę spotkania wprowadziły
wystąpienia poszczególnych dowódców oraz pozostałych uczestników spotkania. Nieważne były
stopnie wojskowe ani stanowiska służbowe, wszyscy stworzyli niezapomnianą atmosferę, którą zapamiętają do czasu następnego spotkania, które zaplanowane zostało za 2 lata.
Na pamiątkę pobytu wręczono wszystkim gadżety
związane z naszym miastem.

Lato 2010
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Wizyta u policjantów
Tekst i Foto na podst. www.kppnowydwor.policja.waw.pl

W ramach akcji „Lato w mieście” nowodworskich policjantów odwiedziły dzieci spędzające wakacje
w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Goście poznali pracę dyżurnych, policjantów dbających
o bezpieczeństwo na drogach, dowiedzieli się także jak działa monitoring miejski oraz usłyszeli wiele
informacji o uzależnieniach. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały odblaskowe elementy i kodeksy
młodego rowerzysty.

Mazurskie wspomnienia
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

To już trzeci rok, kiedy UKS „Reduta” z Twierdzy organizuje swoim członkom letni wypoczynek.
Uśmiechnięte twarze uczestników były jego najlepszym świadectwem.

D

zięki determinacji prezesa klubu Zdzisława
Szmytkowskiego oraz finansowej pomocy
władz miasta, 30-osobowa grupa dziewcząt i chłopców mogła uczestniczyć w letnim obozie na Mazurach.
Kempingowe domki w ośrodku Waszeta koło
Olsztynka i bliskość jeziora Pluszne gwarantowały wspaniały wypoczynek i dobrą zabawę. Pełnię
szczęścia zapewniła nam wspaniała, słoneczna
pogoda, jaka utrzymywała się przez cały okres
pobytu.

Każdego dnia spędzaliśmy czas nad jeziorem korzystając z kąpieli słonecznych oraz tych w jeziorze. Do
dyspozycji był też sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne itp.). Ale ten wyjazd to nie tylko wypoczynek.
W czasie pobytu zwiedziliśmy pola Grunwaldu,
odbyliśmy rejs statkiem oraz wizytę w aquaparku
w Ostródzie.
Czas kanikuły, w związku z tym, minął szybko. Po
powrocie do Twierdzy uśmiechnięte twarze uczestników były najlepszym potwierdzeniem udanego
wyjazdu.
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P

olicjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego realizując program „Bezpieczne wakacje 2010”
chętnie spotykają się z dziećmi i młodzieżą,
aby przypomnieć im bezpieczne i prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach. W jego ramy wpisuje się
również akcja „Lato w mieście”. Wczoraj mundurowi
spotkali się już po raz drugi z dziećmi, które wolny
czas wakacyjny spędzają pod opieką trenerów w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Wycieczka zaczęła się już przy wejściu do budynku.
Jako pierwsze miejsce pracy policjantów dzieci poznały pracę na tzw. dyżurce. Już wiedzą, że to właśnie
tu dyżurni każdego dnia i nocy odbierają telefon alarmowy 997 i stąd kierują patrole, aby pomóc pokrzywdzonym lub przywrócić spokój na ulicach.
Tematem wiodącym były uzależnienia, a szczególnie
narkomania. Dlatego w sali wychowania komunikacyjnego, dzieci wysłuchały prelekcji na ten temat.
Policjantka przybliżyła im także pracę mundurowych. Goście dowiedzieli się czym zajmuje się daktyloskopia oraz na pamiątkę pobrano im ślady linii
papilarnych.
Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie pokoju, w którym znajduje się „serce” monitoringu
miejskiego. Dzieci mogły tam zobaczyć na ekranach
monitorów, jak wyglądają ulice miasta i w czym jest
pomocny monitoring. Mnóstwo zabawy było przy
rozpoznawaniu znajomych w mieście miejsc. Miny
nie zrzedły gościom nawet, gdy trafili do „więzienia”.
Na zakończenie miłej wizyty wszystkie dzieci otrzymały kodeksy młodego rowerzysty oraz opaski odblaskowe.
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Żal się
żegnać
Tekst i Foto NOK

Wakacje z NOK-iem 2010 już
się zakończyły. Po raz pierwszy
od wielu lat znakomicie dopisała
pogoda – było aż za gorąco. Nie
zawiódł też Nowodworski Ośrodek
Kultury.

N

a tegoroczne wakacje NOK przygotował atrakcyjny program wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście. O jego atrakcyjności
świadczy z pewnością powodzenie jakim cieszyły
się zajęcia i wycieczki proponowane na każdy dzień.
Zainteresowanie wyjazdem na basen, wycieczkami
do Juraparku, Warowni Wikingów czy Torunia było
naprawdę duże. Organizatorzy bez problemu zapełnili nazwiskami listy wyjazdowe.
Nie lada emocji dostarczyły dzieciakom m.in. bezpieczne kąpiele w basenie podczas upałów, gra
w kręgle, wizyty w warszawskich kinach na projekcjach „Toy Story 3” i „Shrek Forever 3” w systemie
3D, zabawy i gry w miejscu żywcem przeniesionym
z Dzikiego Zachodu (Kraina Westenu – przyp. red.),

kilka godzin w średniowieczu na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, czy w epoce dinozaurów w Juraparku,
pobyt w krainie wikingów, czy wreszcie radosne figle w sali zabaw Colorado. Te wyjazdy pozostawiły uczestnikom niezapomniane wrażenia.
Dużo satysfakcji przyniosła małym modelarzom
samodzielna budowa latawców podczas warsztatów
modelarskich. Wiele radości sprawiła najmłodszym
mieszkańcom naszego miasta możliwość nieodpłatnego korzystania w weekendy z dmuchanych urządzeń rozrywkowych, tzw. dmuchańców.
Żal się żegnać z NOK-iem, ale przecież to nie koniec.
Zapraszamy po wakacjach na warsztaty i zajęcia
do nowej siedziby NOK i na kolejną akcję „Zima
z NOK-iem”.
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Harcerze
w Starachowicach
Tekst i Foto ZHP

Stu uczestników podzielonych na cztery grupy wiekowe wzięło udział w obozie harcerskim w Starachowicach.
Głównym organizatorem wyjazdu był nowodworski hufiec ZHP.

W

dniach 25 lipca – 14 sierpnia w Starachowicach odbył się realizowany
w ramach Harcerskiej Akcji Letniej,
harcerski obóz. Dzieci (przeszło 100
uczestników) pracowały w czterech pionach wiekowych, tj.: zuchowym (szkoła podstawowa, klasy
0–3), harcerskim (szkoła podstawowa, klasy 4–6),
starszoharcerskim (gimnazjum), oraz wędrowniczym
(szkoła średnia) realizując przygotowany wcześniej
program. Obóz to nie tylko czas wspaniałej harcerskiej przygody, to podsumowanie śródrocznej pracy
dzieci w drużynach. Zanim jednak zagłębimy się
w szczegóły tegorocznego programu przyjrzyjmy się
przygotowaniom do tegorocznej akcji „od kuchni”.
Długo przed rozpoczęciem akcji Komenda Hufca
wybiera spośród instruktorów hufca Komendanta
Obozu, do którego obowiązków należy skompletowanie kadry obozowej. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że w harcerstwie poza
uprawnieniami państwowymi, tj. wychowawcą kolonijnym czy kierownikiem placówki trzeba posiadać jeszcze odpowiedni stopień. Dzięki temu mamy
pewność, że osoba, która odpowiada za dzieci jest do

tego dobrze przygotowana. Uprawnienia państwowe
można zrobić w dwa weekendy, stopień zdobywa
się rok, dwa. Równolegle z kompletowaniem kadry
instruktorskiej odbywa się wybór miejsca, w którym
odbędzie się obóz. W tym roku korzystaliśmy z bazy
obozowej Hufca ZHP w Starachowicach. W międzyczasie odbywa się kilkanaście spotkań, na których
powstaje program placówki, osobny dla każdej grupy wiekowej. Wszystkie te programy muszą zyskać
akceptację Chorągwianego Pełnomocnika ds. Akcji
Letniej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Harcerscy instruktorzy pracują społecznie. Dzięki temu
jesteśmy w stanie zaproponować rodzicom niższe
ceny pobytu, a my mamy pewność, że źródłem motywacji naszej kadry jest chęć pracy z dziećmi. Po
spełnieniu wszystkich formalnych wymagań zaczyna
się nabór, przeprowadzany w szkołach, w których
znajdują się nasze jednostki organizacyjne. Organizowane są też spotkania z rodzicami. Kilka dni przed
wyjazdem dzieci na miejsce obozu wyrusza grupa
kwatermistrzowska, która dopina ostatnie sprawy
na miejscu. Wszystko po to aby po przyjeździe, budowa harcerskiego miasteczka trwała jak najkrócej.

Komendantem tegorocznej akcji była hm. Bogumiła Żelasko. Wędrownicy w ramach realizowanego
programu, poza standardowym wyposażeniem obozowym (brama, tablica ogłoszeń, p.poż.) budowała
prycze. Dzieci podczas zajęć uczyły się pierwszej
pomocy, topografii. Wszystkie takie bloki tematyczne podsumowują gry terenowe przygotowane przez
kadrę obozu. Każdy ma szansę zaprezentować swoje
umiejętności wokalne podczas obozowego festiwalu.
Z uwagi na stały termin naszych obozów, tradycją
stał się też uroczysty apel w dniu 1 sierpnia oraz specjalny program historyczny realizowany tego dnia
(m.in. gra powstańcza). W tegorocznej akcji wzięło
udział przeszło 100 uczestników. Komenda Hufca
ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim pragnie serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, Jackowi
Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Panu Krzysztofowi Bisialskiemu za pomoc
w organizacji tegorocznej Akcji Letniej.
Wszystkie zdjęcia z tegorocznego obozu znajdują
się na specjalnej stronie internetowej Harcerskiej
Akcji Letniej pod adresem www.wakacje.nowydwormaz.pl.
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Nasze miasto

Co słychać
u Gagatka
Tekst Dorota Szumska, Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Sala zabaw i edukacji Gagatek na Osiedlu Młodych ma już pół roku.
Do przodu, choć powoli, wchodzimy w przestrzeń świadomości
społeczności Nowego Dworu Mazowieckiego oraz okolic.

O

kres wakacji jest dla Gagatka czasem
przygotowań i przeobrażeń. Przygotowujemy nową, ciekawą ofertę zajęć edukacyjnych, które rozpoczną się we wrześniu; w tym nasze nowe przedsięwzięcie – ognisko
przedszkolne dla dzieci 3–5 lat. Chcemy im stworzyć miłe, bezpieczne, przyjazne miejsce do zabawy
i wszechstronnej edukacji. Służyć temu będzie mała,
kameralna grupa do 15 dzieci oraz starannie dobrana
kadra pedagogów i wychowawców.
Zajęcia będą odbywać się od godziny 8:00 do 13:30.
(możliwość przedłużenia pobytu dziecka). W tym
czasie dzieci będą uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych. Przewidujemy też bloki tematyczne, jak: edukacja artystyczna, nauka języka angielskiego, muzyko-rytmika. Kameralna, maksymalnie
15-osobowa grupa, daje nauczycielowi możliwość
indywidualnego podejścia do każdego dziecka i rozwijanie jego osobistych uzdolnień.
Zmieniona została także szata graficzna strony www.

gagatek.info. Stała się bardziej przejrzysta pod
względem informacji. Mamy nadzieję, że spodoba
się Państwu zarówno estetyka, jak i zawartość strony. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Bywalcy
sali zabaw na pewno zauważą zmianę i ocenią nową
szatę witryn.
Będzie nam też niezmiernie miło poznać nowe dzieci i zaproponować atrakcje oraz paletę możliwości
edukacyjnych. Oferta Gagatka to możliwość zabawy
w suchym basenie z kulkami oraz alternatywa dla
domowych przyjęć urodzinowych. Oferujemy możliwość zorganizowania takiej imprezy dla dziecka,
a w ramach opłaty goście jubilata będą mieli zapewnioną opiekę, słodki poczęstunek, napoje i specjalnie
na tę okazję przystrojoną salę.
Sala zabaw Gagatek czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00,
a w soboty i niedziele od 12:00 do 16:00.
Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do odwiedzin.
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Powszechny
Spis Rolny 2010
Powszechny spis rolny to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla
przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin. Realizowany jest także na
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach
1 września – 31 października 2010 r., według
stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.
Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, który odbył się w dniach 9–23 sierpnia.
Działanie to pozwoli na określenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach.
W trakcie obchodu rachmistrze spisowi
zweryfikowali istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdzali jego lokalizację. Przekazywali również ulotki informacyjne o spisie
i wręczali list Prezesa GUS zapraszający do
udziału w badaniu.
Wcześniejszy powszechny spis rolny realizowany w 2002 roku przeprowadzony był
przy użyciu formularzy papierowych. Spis
rolny realizowany w bieżącym roku będzie
przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych.

METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:
• Od 1 września do 17 października br. –
samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.
spis.gov.pl będzie udostępniony formularz
elektroniczny. Od momentu pierwszego
zalogowania do formularza dane można
wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni.
Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne
formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już częściowo
wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią
się nieaktualne informacje – skorygować
je. Szczegółowa instrukcja wypełniania
formularza dostępna będzie na stronach
internetowych www.stat.gov.pl oraz www.
spis.gov.pl.
•D
 la gospodarstw, które nie mają dostępu
do internetu będzie możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega
ona na wypełnianiu „czystych” formularzy
elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze będzie moż-

na pobrać na nośnikach elektronicznych
w Urzędzie Gminy i Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
• Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi
użytkownikami gospodarstw rolnych,
którzy nie dokonają spisu przez internet.
Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów
będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można
w każdej chwili sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
• Od 8 września do 31 października br.
użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy
wcześniej nie dokonali samospisu lub nie
zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy
ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem
dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą
przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia
spisu i jednocześnie złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania
tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać
informacje do przenośnego urządzenia
elektronicznego typu hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer znajdujący się
w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego
2010 zbierane informacje będą dotyczyły
m.in.:
• stanu na 30 czerwca 2010 r.
– działalności rolniczej,
– użytkowania gruntów,
– powierzchni zasiewów,
– pogłowia zwierząt gospodarskich,
– ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;

•1
 2 miesięcy poprzedzających dzień 30
czerwca br.
– struktury dochodów gospodarstwa domowego,
– prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
– aktywności ekonomicznej,
– z użycia nawozów mineralnych, wapniowych.
Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą zobowiązani
do udzielania odpowiedzi:
– ścisłych,
– wyczerpujących,
– zgodnych z prawdą.
Podstawa prawna:
–R
 ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321
z dnia 1 grudnia 2008 r.).
– Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U.
Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r.,
poz. 1040).
Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte będą tajemnicą statystyczną – będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki
spisu zostaną opracowane w taki sposób,
aby nie była możliwa w sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych
osób i gospodarstw rolnych.
Od 1 września zostanie uruchomiona infolinia dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc
z telefonów stacjonarnych należy wybrać
numer 800 800 800 (połączenie bezpłatne),
natomiast dzwoniąc z telefonów komórkowych należy wybrać numer (22) 44 44 777
(połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).
Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.
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Biuro Rzeczy Znalezionych Cytologia
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje: Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na
terenie Powiatu Nowodworskiego i nie wiesz gdzie
szukać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych,
które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka
10, I p., pok. 102.
Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do
przechowania rzeczy znalezione, za wyjątkiem:
• rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo
innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych
dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca
obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy
środka transportu publicznego,
• sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu
wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów
osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.
Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, który jest potwierdzeniem
przyjęcia znaleziska.
Druk formularza jest dostępny:
• na stronie www.nowodworski.pl
• w Punkcie Podawczym Starostwa.
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające
się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
• jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz,
charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
• przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu,
numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje
się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na
własność Skarbu Państwa.
Adres: Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Mazowiecka 10, parter, pokój nr 7
tel. (22) 775 36 79 w. 148
godziny pracy Biura: pon. – pt. od 8:00 do 16:00.

SOLARY w NDM
W związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Działanie 4.3
„Ochrona powietrza, energetyka” oraz możliwością
pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji
polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców miasta, pragniemy poinformować, iż Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego dla
projektu zakupu i instalacji kolektorów w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do projektu prosimy o wypełnienie i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września br. do Biura Obsługi Interesanta (pok.
101 Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim,
05-100 ul. Zakroczymska 30) deklaracji oraz ankiety,
którą znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.nowydwormaz.pl. Dokumenty można także
pobrać w Urzędzie Miejskim w pok. 101, w godzinach
pracy Urzędu. Złożenie deklaracji oraz ankiety nie jest
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim
zaprasza w każdy piątek w godzinach od 7:00 do
14:00 Panie w wieku 25–59 lat na bezpłatne badanie
cytologiczne w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Informacja telefoniczna 22 775 20 37 w. 221 w godzinach 8:00–14:00

Powiadamianie Ratunkowe
Nowoczesne Centrum Powiadamiania Ratunkowego
(CPR) utworzone zostało w stolicy na mocy porozumienia, podpisanego przez Jacka Kozłowskiego,
wojewodę mazowieckiego oraz Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. W uroczystości wziął
udział Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych
i administracji. Powstanie warszawskiego CPR jest
jednym z kluczowych przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności w kontekście mistrzostw Europy w piłce
nożnej w 2012 roku. To pierwsze takie porozumienie
w województwie mazowieckim – powiedział Jacek
Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Warszawski CPR
będzie na razie obsługiwał stolicę. Docelowo swoim
zasięgiem obejmie cały rejon operacyjny Komendy
Stołecznej Policji (czyli również powiaty: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski, grodziski, warszawski
zachodni) – dodał wojewoda. Urząd wojewódzki w tym roku przekaże 1,3 mln zł na organizację
Centrum i zakup urządzeń infrastruktury sieciowej.
Podstawą zawarcia porozumienia jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która stwarza możliwość
przekazania przez wojewodę organizacji CPR-ów starostom lub prezydentom miast na prawach powiatu.
18 czerwca 2009 r. wojewoda i prezydent m.st. Warszawy podpisali list intencyjny w tej sprawie. Celem
powstawania centrów jest integrowanie systemów
ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, co
przyspieszy proces decyzyjny i pozwoli koordynować
działania strażaków i ratowników medycznych.
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Kurs odchudzania
COTYGODNIOWA GRUPA WSPARCIA pomoże
Ci nauczyć się jak prawidłowo się odżywiać, aby
schudnąć i dobrze się czuć.
FAKTY POLSKA:
– ponad 60% ludzi ma nadwagę i otyłość,
– ponad 70% chorób jest dietozależnych,
– ostatnie 10 lat to epidemia cukrzycy i chorób
sercowo-naczyniowych.
NIE TRAĆ CZASU NA CHOROBY I LECZENIE!!!
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy od 1 września.
tel. 883 710 720; 530 930 144

UKS Reduta
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” ogłasza zapisy
do jesiennej rundy ligi „szóstek” piłkarskich o puchar Prezesa UKS „Reduta”. Zgłoszenia i informacje
prosimy kierować:
501 277 383 lub 713 25 60.
Organizator
Sławomir Krzeczkowski

FAKTY NOWODWORSKIE XVI/VIII 2010

Wyprawka szkolna
W ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej
szkoły podstawowej, drugiej klasy gimnazjum oraz
uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty
realizującym w roku szkolnym 2010/2011 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 351 zł na osobę. 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
może być udzielona pomoc w formie zakupu podręczników. Decyzję o udzieleniu pomocy w takich
przypadkach podejmuje dyrektor szkoły.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało środki
w wysokości 30 060,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz 3000,00 zł na
wypłatę zasiłku powodziowego.
– uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej mogą otrzymać dofinansowanie do wysokości – 170 zł,
– drugich klas gimnazjów – 310 zł,
– uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas I–III – 170 zł,
– uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego klas IV–VI – 200 zł,
– uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni
w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej – 300 zł,
– uczniowie słabo widzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego
kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej – 370 zł.
Uzyskanie pomocy jest możliwe po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2010/2011. Warunkiem wypłaty
wyprawki jest przedłożenie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, rachuneku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.
Ogółem udzielono dofinansowania 92 uczniom
w tym: 66 uczniom szkoły podstawowej i 26
uczniom rozpoczynającym naukę w I klasie gimnazjum.
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Trzy Rzeki...
Tekst Marcin Wierzbicki Foto Urząd Miejski

Działająca na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic Lokalna
Organizacja Turystyczna Trzech Rzek jest jedną z najmłodszych na
Mazowszu. Powstała 3 lata temu z inicjatywy Partnerstwa w Widłach
Trzech Rzek w ramach unijnego projektu EQUAL.

Przygotowania do sezonu
Tekst i Foto Adam Szabłowski

Przerwa letnia jest nieco krótsza od tej zimowej,
jednak najczęściej w niej wyjeżdża się na
sportowe obozy przygotowawcze.

R

ok 2010 to dla LOT-u Trzech Rzek rok
zmian. Na początku roku został zmieniony Zarząd Stowarzyszenia. Znaleźli się
w nim między innymi przedstawiciele
gmin członkowskich.
Prezesem LOT-u został Sebastian Sosiński, do niedawna Komendant Nowodworskiego ZHP.
Nowy Prezes zapowiada szereg inicjatyw i działań
ze strony organizacji. „Pomimo krótkiego czasu
działania zaangażowaliśmy się w kilka poważnych
przedsięwzięć. Jednym z nich były warszawskie Targi Lato 2010. Wystawiliśmy na nich ciekawe stoisko
promocyjne, które cieszyło się sporym zainteresowaniem – zarówno wystawców, jak i odwiedzających
targi warszawiaków i przyjezdnych” – mówi prezes
Sosiński i dodaje: „Targi Lato to impreza skierowana szczególnie do mieszkańców Warszawy i okolic.
Mam nadzieję, że dzięki działaniom promocyjnym
na takich właśnie imprezach zwiększy się ilość turystów odwiedzających nasz region”.
Przed LOT-em sporo wyzwań. „Chciałbym, aby jeszcze w tym roku w Twierdzy Modlin ruszył Punkt Informacji Turystycznej. Zabieramy się za znakowanie
szlaku Wkry oraz zabytków i atrakcji na terenie gmin
członkowskich. Czeka nas dużo pracy, ale jestem
optymistą. Mamy duży potencjał, który można wykorzystać z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak
i odwiedzających nas turystów” – zapewnia prezes.
Lokalna Organizacja Turystyczna jest specyficznym
stowarzyszeniem. Zrzesza bowiem Jednostki Samorządu Terytorialnego, firmy oraz osoby fizyczne z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, Pomiechówka, Leoncina, Czosnowa, Zakroczymia, Wieliszewa
i Kampinosu. Zarząd LOT wiąże duże nadzieje z budynkiem 164, w którym oprócz siedziby Stowa-

rzyszenia znajdzie się również Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin i być może mała
gastronomia.
Otwarcie budynku najprawdopodobniej odbędzie się
w listopadzie br. Budynek 164 będzie pełnił funkcję
centrum usług turystycznych, to pierwsze tego typu
miejsce na terenie Modlińskiej Twierdzy i jedyne
w okolicy.
Jeszcze w tym roku LOT czekają kolejne zmiany.
Najważniejsze to przebudowa witryny internetowej
wraz z katalogiem zabytków i bazy noclegowej.
Równie istotne jest wydanie informatora, który stanowiłby pełną i komplementarną informację o atrakcjach i zapleczu turystycznym gmin członkowskich.
Głównym celem Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek jest budowanie i promowanie wspólnej
oferty turystycznej Nowego Dworu Mazowieckiego
i jego okolic, poszerzając tym lokalny rynek usług
turystycznych. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pracach organizacji. Serdecznie zapraszamy
do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi LOT-u i pracą na rzecz rozwoju
turystyki. Poniżej podajemy namiary.
Kontakt:
Lot 3 Rzek
ul. Ledóchowskiego 164
05-100 Nowy Dwór Maz.
tel./fax 022 713 3279
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
BIURO CZYNNE:
poniedziałek – zzwartek w godz.10–14,
sobota w godz. 9–13
www.3rzeki.pl

Rocznik 1993 Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, nad
którym pieczę sprawuje Tomasz Reginis wyjechał na
przygotowania do sezonu do Cieszyna.
Do przygranicznej miejscowości pojechało 21 zawodników, a obóz trwał od 5 do 12 sierpnia.
Początkowo chłopcy pracowali nad kondycją zaliczając wejście na Czantorię. Na górze czekała na nich
nagroda w postaci zabawy na torze saneczkowym.
Codziennie odbywały się 2–3 treningi.
W środku obozu zawodnicy biało-zielonych udali się
do Hotelu Gołębiewski, gdzie poddawali się zabiegom
odnowy biologicznej. Podczas zgrupowania siedemnastoletni adepci futbolu rozegrali także dwa mecze
kontrolne z pobliskim TK Triniec oraz Banikiem
Havirov. Pierwszy wygrali pewnie 6:0, w drugim,
z nieco mocniejszym rywalem, również nie zawiedli
zwyciężając 3:0.
Z obozu zadowolony był zarówno trener – Tomasz
Reginis, jak i zawodnicy. Miejmy nadzieję, że z nowymi siłami zajmą jeszcze wyższe miejsce niż w poprzednim sezonie w najwyższej lidze rozgrywkowej
na Mazowszu. Drużyna i kadra szkoleniowa kieruje
podziękowania za pomoc w organizacji obozu do: Prezesa firmy Nowakowski Sklepy – Jacka Nowakowskiego, Dyrektora NOSiR – Dariusza Wąsiewskiego,
Jana Szadkowskiego i Tomasza Kosteckiego.

Wakacje na Orliku
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

Wakacje w toku. Młodzież wyjeżdża na obozy, kolonie lub po prostu do babci. Ci co pozostali lub wrócili
do domów też mają okazję miło spędzić czas. Dlatego
też boiska Orlika przy Zespole Szkół tętnią sportem.
Paradoksalnie największym wrogiem jest pogoda,
gdyż w godzinach dopołudniowych skwar i słońce
skutecznie odpycha od gier i zabaw. Ale godziny
popołudniowe ściągają tłumy na Orlika w Twierdzy. Króluje oczywiście piłka nożna, grają młodzi
i ci starsi. I tak do zmroku. W trakcie rozgrywane są
błyskawiczne turnieje piłkarskie najmłodszych oraz
zawody sprawnościowo-zwinnościowe z nagrodami.
A więc... zapraszamy na Orlika do Twierdzy!
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Brąz dla Kacpra
Tekst i Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

Reprezentanci Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Białorusi, Stanów
Zjednoczonych oraz cała czołówka polskich skrzatów zjawiła się na
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski o Puchar Polskiego Związku
Tenisowego (16–20.08.2010) – Promasters Summer Cup 2010, w ramach
rozgrywek Junior Tenniseurope Tour (ETA).

53. Wyścig Kolarski
Tekst i Foto Sebastian Bańbura

W sobotę 31 lipca w naszym mieście wystartował
IV etap 53. Międzynarodowego Wyścigu Dookoła
Mazowsza. Na starcie w Nowym Dworze stawiło
się 80 zawodników. Do przejechania mieli 167
kilometrów.

Wśród nich z „dziką kartą” od Polskiego Związku
Tenisowego, reprezentant NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, prawie nikomu nieznany, 11-letni Kacper
Żuk.
Bez większych nadziei Kacper jechał ponad 500 km
do Szczecina, traktując ten turniej jako przetarcie na
arenie europejskiej.
Losowanie – pierwsza runda. Kacper losuje trzeciego w rankingu PZT skrzatów Maksymiliana Raupuka
(SKT Sopot). Konsternacja. Gorzej chyba być nie
mogło… No cóż powalczymy, a nuż się uda.
I udało się, wynik meczu:
Kacper Żuk – Maksymilian Raupuk 6/4, 6/1.
Kacper swoją mądrą taktycznie grą, uporem, konsekwencją i determinacją pokonał Maksa. Bezustannie
wybijał go z rytmu gry i nie pozwalał mu wykorzystać swoich atutów. Ku niedowierzaniu większości
przybyłych Kacper jest w II rundzie.
Tam czeka na niego nadzieja rosyjskiego tenisa Andrey Chepelev.
Po zażartej i pasjonującej, prawie trzygodzinnej walce wynik brzmi:
Kacper Żuk – Andrey Chepelev – 7/5, 2/6, 6/3!
Mamy ćwierćfinał!
Mamy, ale cóż z tego jeśli po drugiej stronie siatki
czeka na Kacpra, będący w niezwykle wysokiej formie, aktualny Mistrz Polski Skrzatów – Bartosz Klukowski (RKT Okęcie W-wa).

Pierwszy set, bez historii 2/6 dla Bartka. Drugi –
Kacper wspina się na wyżyny swoich umiejętności
i wygrywa 7/5. Trzeci set – to formalność – Kacper
utrzymuje wysoką skuteczność, z każdą piłką coraz
bardziej wierząc w możliwość pokonania Mistrza
Polski i wygrywa 6/2!
Wynik powoduje szmer poruszenia wśród kadry trenerskiej, organizatorów i rodziców – co…? Kacper
ograł Bartka… nieprawdopodobne!
Czwartek (19.08) – półfinał. Tam czeka na Kacpra
kolejna nadzieja rosyjskiego tenisa – czwarty w rosyjskim rankingu 12-latków, moskwianin – Timur
Igamberdiev. Kacper wie, że Timur uderza piłki jak
16-latek, dlatego pozostaje mu jedynie gra obronna.
Timur jednak ma świadomość o co walczy i bez przerwy spycha Kacpra do defensywy, a co gorsza „ma
dzień” i popełnia znikomą ilość błędów. Kacper nie
daje rady i przegrywa 1/6, 1/6, choć kilkakrotnie odgryza się rosyjskiemu koledze pięknymi, mocnymi
zagraniami.
Timur jest na tą chwilę po prostu za mocny, ale Kacper obiecał sobie rewanż za dwa lata w młodzikach
(do lat 14). Timur zresztą, bez większych problemów
wygrał cały turniej.
Debiut na arenie europejskiej można zatem zaliczyć
do udanych. O Kacprze mówi już nie tylko polskie
środowisko tenisowe, ale i Europa!
Brawo Kacper, życzymy wytrwałości w treningach
i dalszych sukcesów.

Wszystkie ekipy kolarskie stawiły się na godzinę
przed rozpoczęciem wyścigu. Natychmiast rozpoczęły się intensywne przygotowania do startu. Potem
odbyła się prezentacja ekip.
Start wyścigu wyznaczono przed Urzędem Miejskim,
zaś starterem honorowym został wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Olikowski. On też, tuż
przed rozpoczęciem wyścigu wręczył koszulki liderom klasyfikacji zawodów.
Kolarze wystartowali punktualnie o godz. 11:30.
Przejechali dwie rundy po mieście, jadąc ulicami
Zakroczymską, Targową, Sukienną, Bohaterów
Modlina, Warszawską i Kościuszki. Czwarty i ostatni etap 53. Międzynarodowego Wyścigu Dookoła
Mazowsza liczył 167 kilometrów. Jego trasa wiodła
z Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka, gdzie
udekorowano zwycięzców.
Zwycięzcą etapu nowodworskiego, jak i całego wyścigu został niemiecki kolarz z zespołu Nutrixxion
Sebastian Forke.
Zmagania na trasie wyścigu kolarze rozpoczęli 28 lipca w Siedlcach, gdzie odbył się start I etapu. W ciągu
4 dni zawodnicy przejechali 650 kilometrów.
Na starcie IV etapu, którego start odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim stanęło ponad 80 zawodników. Organizatorzy zaprosili wiele liczących
się w rankingach UCI grup kolarskich w tym reprezentację Białorusi, DUKLA Trenczyn, Whirpool
Author, Team Brandenburg (reprezentacja Niemiec
U-23) oraz polskie załogi Mróz, Legia Felt, CCC
Polsat, DKL Author.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”.

