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rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, za nami okres wizyt na
grobach najbliższych związany z dniem
Wszystkich Świętych. Jak co roku
w okolicach tego święta zmieniliśmy organizację
ruchu w rejonie cmentarza parafialnego w centrum
miasta. Dziękuję wszystkim za zrozumienie i stosowanie się do poleceń straży miejskiej. Jestem przekonany, że zarówno te działania, jak i wzmożona w tym
okresie praca naszych strażników w znacznym stopniu usprawniły komunikację i przemieszczanie się na
groby naszych najbliższych na terenie miasta.
Szanowni Mieszkańcy,
oddajemy w Wasze ręce, kolejne, siódme już wydanie miesięcznika samorządowego Fakty Nowodworskie. W tym numerze mamy okazję podzielić
się z Wami sukcesem jaki w ostatnim czasie stał się
udziałem mieszkanki naszego miasta Urszuli Bakun.
O szczegółach informujemy na stronie trzeciej. Ponieważ nowodworska straż miejska organizuje szereg akcji edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci
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Gotowi na zimę
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak
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Zima tuż tuż. Czy miasto jest dobrze
przygotowane do zimy? – to m.in. temat
ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki
Komunalnej Rady Miejskiej.

W

nioski z dyskusji są następujące: na zimowe
odśnieżanie ulic i chodników miasto przeznaczy jeszcze w tym roku 60 tys. zł. W styczniu będzie
podpisana nowa umowa na usuwanie śniegu z firmą
wyłonioną w przetargu. Na sezon zabezpieczone zo-
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i młodzieży ze szkół i przedszkoli postanowiliśmy
opisać jedną z nich. O programie Eko-strażnik piszemy w Temacie numeru na str. 3. Zapraszam jednocześnie wszystkich uczniów do udziału w tym
programie zwłaszcza, że liczba grup inspekcyjnych
jest nieograniczona.
Listopadowe wydanie Faktów zawiera nowy dział
tj. Wieści z Powiatu. Władze samorządowe Powiatu
Nowodworskiego zwróciły się do nas z propozycją
współtworzenia Faktów. Dlatego też, począwszy od
tego wydania, zawsze na stronie czwartej będziecie
Państwo informowani o wydarzeniach z powiatu.
Cieszy też to, że Fakty Nowodworskie budzą kontrowersje i polemikę, której świadkami byliśmy
niedawno, prasie lokalnej. Nasz artykuł dotyczący
ustawienia lodowiska w centrum miasta był szeroko komentowany zarówno przez media, jak i przez
indywidualnych czytelników. Dziękuję za wszystkie dobre słowa dotyczące tego pomysłu, a także za
sugestie odnośnie lokalizacji ślizgawki. W trakcie
dyskusji podjęliśmy decyzję o zmianie lokalizacji lodowiska. Warunki techniczne znajdujące się w Parku
Miejskim okazały się na tyle wystarczające, że lodowisko może być tam ustawione. To rozwiązanie mam
nadzieję przekona tych, którzy sceptycznie odnoszą
się do pomysłu.
Cieszy nas jednocześnie fakt, że nasza gazeta znajduje coraz szerszą rzeszę odbiorców, a tematyka poruszana w artykułach jest coraz bogatsza i nie zamyka
się tylko w granicach Nowego Dworu. Bardzo bogaty w tym miesiącu jest dział Wydarzenia, a warto
podkreślić, że niecały zebrany materiał udało nam się
w nim zamieścić.
Z tego miejsca ponownie serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przesyłają do nas materiały, a pozostałych zapraszam do współpracy. Piszcie do nas
na fakty@nowydwormaz.pl.

stanie ok. 200 ton środków do posypywania, z czego
sól stanowić będzie ok. 30%. Dodatkowo, na zabezpieczenie chodników przy posesjach ZBK przygotowało 50 ton piachu. „Sól działa niekorzystnie na
kostkę brukową i dlatego nie będzie stosowana” –
powiedziała prezes spółki Anna Rutkowska.
Obecny na spotkaniu dyrektor MZO Dariusz Gruczek zapewnił, że zakład jest dobrze przygotowany
do zimy. „Zabezpieczenie sprzętowe jest takie samo
jak w latach poprzednich” – dodał.
W przypadku dużych opadów śniegu nadmiar będzie
wywożony do Parku Zachodniego. Jednak jak zapewnia dyrektor Gruczek w ciągu ostatnich 5 lat zdarzyło
się to raz.
Miasto jest również zabezpieczone na wypadek awarii sprzętu czy też nad wyraz dużych opadów śniegu.
W takiej sytuacji uruchamiany będzie sprzęt z innych
miejskich jednostek, a śnieg będzie wywożony.
Jeśli chodzi o schemat odśnieżania to w pierwszej
kolejności oczyszczane będą główne ulice miasta, tj.
Warszawska, Bohaterów Modlina, Paderewskiego,
Morawicza, Ledóchowskiego i Kopernika. Wszystkie
ulice w mieście posypywane są jednakowo, różnice
są tylko w jakości ich utrzymania. Dlatego też jedne
odśnieżane są częściej i szybciej niż nie. Natomiast
jak mówi dyrektor MZO miejskie ulice mają wyższy
standard utrzymania niż określają to przepisy.
Gdyby zima zafundowała nam czarny scenariusz do
akcji wkroczy Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Miejmy nadzieję, że nie będzie to konieczne.
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Eko-strażnicy
ruszają w miasto
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Straż miejska

O ekologii w sensie ochrony środowiska w ostatnich czasach mówi się bardzo dużo.
Na każdym kroku podkreśla się konieczność propagowania pozytywnych zachowań
ekologicznych już od najmłodszych lat. Do akcji edukacyjnej przyłączyła się także
nowodworska straż miejska, która przygotowała dla najmłodszych program
„Eko-strażnik – wiem jak dbać o przyrodę”.

P

omysłodawcą programu jest funkcjonariuszka Małgorzata Wójcik. W straży miejskiej, oprócz standardowych obowiązków
strażnika miejskiego, zajmuje się organizowaniem i realizacją różnego rodzaju konkursów, programów profilaktycznych czy akcji promocyjnych.
Jej udziałem była akcja „Bezpieczna Szkoła” czy
konkurs „Stop przemocy i agresji w szkole”. Skąd
zatem pomysł na promocję ekologii?
NASZE WSPÓLNE DOBRO
„Ekologia jest teraz na topie. A dzieci są tym pierwszym ogniwem, na które w nauce o ochronie środowiska należy postawić. To jest inwestycja w nasze
wspólne dobro” – mówi pani Małgorzata, i dodaje
„My dorośli możemy się wiele nauczyć od dzieci,
czemu nie uczyć się zachowań proekologicznych.
Niech najmłodsi będą dla nas przykładem jak dbać
o przyrodę i porządek w najbliższym otoczeniu”.
W praktyce akcja wygląda następująco: dzieci ze
szkół podstawowych chętne do wzięcia udziału
w programie organizują się w grupy. Nie musi być
to grupa uczniów z jednej klasy – jeżeli dzieci chętnych do wzięcia udziału w akcji w danej klasie jest za
mało mogą połączyć swe siły z inną grupą. Grupa powinna liczyć maksymalnie 20 osób. Jako Eko-strażnicy będą pilnować porządku i dbać o środowisko

w swoim najbliższym otoczeniu. Zainteresowanie
programem jest bardzo duże. „Nie spodziewałam się
aż takiego odzewu. Do akcji przyłączyły się wszystkie nowodworskie podstawówki. To mnie bardzo
cieszy” – mówi Pani Wójcik.
EKO-INSPEKTOR W AKCJI
Ze swojego grona dzieci wybierają inspektora eko-strażnika. On będzie odpowiedzialny za zgłaszanie
interwencji „śmieciowych”, tj. nieuporządkowanych
miejsc czy dzikich wysypisk śmieci.
Każdy ekologiczny strażnik dostanie specjalną legitymację. Będzie ona opatrzona numerem i stemplem
straży miejskiej. Jest w niej także miejsce na zdjęcie.
Legitymacja służy potwierdzeniu wykonania prac
– dzieci będą w niej wpisywały tematy eko-patroli.
Ich zgłoszenia będą potwierdzane przez straż miejską gwiazdkami w legitymacjach – maksymalnie
można zdobyć ich aż trzy. Najwyższa liczba gwiazdek będzie przyznawana za naprawdę dużą pracę
włożoną w daną aktywność, np. zapisanie numerów
rejestracyjnych pojazdu pozostawiającego śmieci
w niedozwolonym miejscu i zgłoszenie tego do straży miejskiej, czy też uporządkowanie danego terenu
w porozumieniu ze strażą miejską, która w tym celu
dostarczy worki i rękawiczki. Za swoje zaangażowanie eko-strażnicy będą oczywiście nagradzani.

W tym celu organizatorzy programu przygotowali
koszulki, plecaki i inne prezenty opatrzone logo programu „Eko-strażnik”.
DWA ZAKAZY
Ze względów bezpieczeństwa dwóch rzeczy nie
wolno robić uczestnikom akcji – mianowicie upominać osób starszych i podnosić śmieci z ziemi. „Jest
to bardzo ważne – podkreśla Małgorzata Wójcik.
Mówimy dzieciom, że nie mogą upominać osób
starszych bo to przede wszystkim nie wypada. Jeśli
chodzi o młodzież to argument za NIEZWRACANIEM UWAGI jest oczywisty” – dodaje. Ze względów sanitarnych nie wolno też im zbierać śmieci.
Nie można bowiem zagwarantować, że nie wyrzuciła ich osoba chora.
Adresatami akcji są głównie uczniowie szkól podstawowych. Dzieci w tym wieku najlepiej przyswajają
wiedzę i pozytywne wzorce zachowań – twierdzi
koordynatorka akcji. Jak podkreśla, ważne – żeby
dzieci nie śmieciły i dbały aby rówieśnicy też nie
śmiecili. „Jak się to uda to już będzie krok milowy
w naszej akcji.” – mówi
Program „Eko-strażnik – wiem jak dbać o przyrodę”
nie ma wyznaczonego początku i końca. Jeżeli zainteresowanie ze strony dzieci będzie tak duże jak teraz
będzie prowadzona cały czas.

Srebrny Krzyż Zasługi dla Urszuli Bakun
Tematy numeru

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

28 października 2009 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia
orderów i odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
z okazji 90-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

O

dznaczenia przyznane zostały 22 zasłużonym działaczom i członkom Towarzystwa.
W tym gronie znalazła się nowodworzanka
– Urszula Bakun. Z rąk małżonki Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej odebrała Srebrny Krzyż
Zasługi. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim
uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP, tj. Sekretarz Stanu w KPRP Ewa Junczyk-Ziomecka, Sekretarz Stanu w KPRP Paweł Wypych, Doradca
Prezydenta RP Michał Dworczyk oraz Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta Izabela Tomaszewska.
Uroczystości obchodów 90-lecia TPD objęte były patronatem przez Marię Kaczyńską. Wśród 22 odznaczonych osób było pięć stricte opiekujących się osobami
niepełnosprawnymi. Osobiste gratulacje złożył także
Urszuli Bakun Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Przekazał słowa uznania za
wieloletnią, ciężką pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Jest mi bardzo miło że się wydało, że otrzymałam to
odznaczenie. Jestem wśród przyjaciół. Dziękuję bardzo” powiedziała na zakończenie spotkania z burmistrzem Urszula Bakun.

Krzyż Zasługi
jest nagrodą dla
osób, które mają
zasługi dla Państwa
lub obywateli
spełniając czyny
przekraczające
zakres ich zwykłych
obowiązków,
a przynoszące
znaczną korzyść
społeczności

wieści z powiatu

4

Szanowni
Państwo
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Gimnazjum w Nasielsku Zakroczym - nowe rondo

Tekst Waldemar Majchrzak foto LO Nasielsk

Tekst Waldemar Majchrzak foto J. Filipiak
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Pierwsza pomoc

P

starosta krzysztof kapusta

zanowni Czytelnicy Faktów Nowodworskich, dzięki uprzejmości władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego, od
bieżącego numeru, będziemy jako powiat,
gościć w Faktach Nowodworskich. Wprawdzie jedna strona to skromne forum dla ukazania wszystkich
informacji z życia samorządu powiatowego, ale i tak
jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość prezentacji
na łamach miesięcznika Samorządu Nowodworskiego
wieści z naszego powiatu.
Jakie informacje mogą być w centrum Państwa zainteresowania? Sądzimy, że mieszkańcy powiatu będą
chcieli zapoznać się z pracą Rady Powiatu i dlatego
w każdym numerze znajdą się zwięzłe relacje z sesji
Rady i jej komisji merytorycznych. Będziemy informować o działalności wydziałów i powiatowych
jednostek organizacyjnych, o postępach w realizacji
różnych przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatowej i udziale mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu problemów należących do właściwości samorządu
powiatowego. Chcemy także promować powiat nowodworski poprzez relacje z imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przy współudziale samorządu powiatowego oraz z uroczystości o
charakterze historyczno-patriotycznym.
Wyrażając przekonanie, że „Wieści z powiatu nowodworskiego” będą Państwa stałą pozycją czytelniczą, serdecznie
zapraszamy na czwartą stronę Faktów Nowodworskich.

Tekst K. Kobuszewska foto Waldemar Majchrzak

dniu 23 września 2009 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie Gimnazjum, które zostało utworzone
w ramach funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku jako
placówka powiatowa. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Powiatu Nowodworskiego na sesji w dniu
26 lutego 2009 r. Podstawą utworzenia gimnazjum
stanowiło porozumienie podpisane w dniu 6 lutego
br. pomiędzy gminą Nasielsk a powiatem nowodworskim. Potrzebę powołania gimnazjum przy LO popierali także rodzice.
Utworzenie z dniem 1 września 2009 r. jednego oddziału Publicznego Gimnazjum przy LO w Nasielsku
zapewni wykorzystanie w pełni bazy lokalowej oraz
umożliwi pracę w pełnym wymiarze zatrudnionym
nauczycielom, mającym pełne kwalifikacje do nauczania w gimnazjum. W cyklu 3-letnim zwiększenie liczby uczniów o 90 pozwoli na zmniejszenie
kosztów stałych utrzymania placówki w przeliczeniu
na jednego ucznia. W uroczystości otwarcia udział
wzięli: Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski,
Anna Kaczmarek – wicestarosta, Zdzisław Racki –
kierownik Wydziału Edukacji, radni powiatu i gminy Nasielsk, przedstawiciele kuratorium i rodzice.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele
parafialnym w Nasielsku, a następnie w budynku LO
30 uczniów nowo powołanego gimnazjum, wspólnie
z uczniami I klasy LO złożyło ślubowanie.

od koniec września w Starostwie Powiatowym
rozpoczęto szkolenie ,,Program kształtowania
zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i gminnego woj. mazowieckiego – II edycja’’. Projekt finansuje samorząd
Województwa Mazowieckiego. Zajęcia prowadzili ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ,,MEDITRANS” w Warszawie. W szkoleniu udział
wzięli pracownicy samorządowi z miast i gmin powiatu
nowodworskiego: Czosnowa, Leoncina, Nasielska,
Nowego Dworu Maz., Pomiechówka i Zakroczymia,
pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych
powiatu oraz przedstawiciele powiatowych placówek
oświatowych. Zajęcia uzyskały wysoką ocenę uczestników i dlatego program niedługo zostanie powtórzony
dla kolejnej grupy pracowników samorządowych.

dniu 29 września br. powiat zakończył przed
zapisanym w umowie terminem przebudowę
ulic Koźmińskiego i Warszawskiej w Zakroczymiu.
Oddana inwestycja drogowa była jednym z priorytetowych zadań powiatu i powstała dzięki pozyskaniu
środków zewnętrznych i dobrej współpracy z samorządem gminy Zakroczym. Udział gminy Zakroczym
w formie przekazanej dotacji wyniósł 150.000 zł, co
stanowi 5,4% wartości całej inwestycji. Przebudowany i zmodernizowany odcinek drogi powiatowej Nr
3001W w centrum Zakroczymia spełnia unijne kryteria i parametry techniczne dla tego typu inwestycji
drogowych. Zadanie było nadzorowane przez Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wykonana przebudowa drogi w centrum Zakroczymia jest częścią dużego zadania inwestycyjnego,
ujętego w budżecie powiatu na lata 2007-2011 pt.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3001W Stara
Wrona-Wojszczyce-Zakroczym”. Zrealizowany odcinek w Zakroczymiu obejmował przebudowę i modernizację drogi o długości 1.135 metrów bieżących
z wymianą chodników i kompleksową przebudową
ronda. Powstał także funkcjonalny parking dla pojazdów przy wejściu na cmentarz wraz z drogą dojazdową dla konduktu pogrzebowego. Dodatkowo
wykonano bezpieczną zatokę autobusową przy szkole podstawowej.
Roboty zostały wykonane w okresie od kwietnia do końca września 2009 r. Wartość całkowita
przebudowy tego odcinka wyniosła 1.936.971,02
zł. Aktualnie trwają prace na odcinku o długości 516 mb. od ulicy Warszawskiej w kierunku
miejscowości Gałachy. Planowany termin odbioru tego odcinka ustalono na dzień 24 listopada br. Powiat uzyskał na obydwa odcinki dofinansowanie z tzw. „schetynówki” – Programu
Rozwoju Dróg Lokalnych w latach 2008-2011,
w kwocie 1.499.985,00 zł.
Władze samorządowe powiatu dziękują za współpracę przy realizacji tej inwestycji władzom samorządowym Zakroczymia, wyrażając jednocześnie
zadowolenie, że dzięki przebudowie drogi powiatowej, centrum Zakroczymia uzyskało nowy wygląd
i funkcjonalny trakt drogowy zgodny ze standardami europejskimi.
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Piotr miszczak
lat 35
żonaty
dwóch synów
ukończył administrację
jego hobby to sport

Jest Pan radnym drugą kadencję. Jak w Pana oczach
zmieniło się nasze miasto przez te osiem lat?
Bardzo pozytywnie, szczególnie duże zmiany zaszły w tej kadencji Rady, choć podwaliny zostały
zrobione już w poprzednich. Chodzi to nie tylko
o estetykę miasta, choć tu także bardzo ważne,
ale przede wszystkim o duże inwestycje, m.in. basen czy lotnisko, z którymi wszyscy wiążą ogromne nadzieje. Widać, że wszystko idzie do przodu,
burmistrz trzyma rękę na pulsie, jest kreatywny,
operatywny i „czuje bluesa” w tym zakresie.
Jakie wyzwania, Pana zdaniem, stoją przed miastem
w najbliższym czasie?
Największe wyzwanie dla miasta to czerpać jak najwięcej z tych dużych inwestycji i projektów, które
w ostatnim czasie się realizują. Głównie chodzi mi
o lotnisko – to szansa aby Nowy Dwór był krainą
mlekiem i miodem płynącą. Mam nadzieję, że dzięki
niemu problem bezrobocia nie będzie dotyczył naszego regionu.
Czy jest Pan zadowolony z oferty kulturalnej miasta?
Jestem, cieszę się, że organizowanych jest więcej imprez masowych w mieście – to mi się bardzo podoba. Uważam, że miasto obrało dobry kierunek w tym
względzie. Dobrze, że w ostatnich latach organizuje
się majówki, koncerty z udziałem gwiazd światowego
formatu, imprezy rozrywkowe czy sportowe.

Żyję

pracą
społeczną

z Grażyną Nadrzycką radną Rady
Miejskiej rozmawiała Aneta
Pielach-Pierścieniak

Jest Pani już trzy kadencje radną. Skąd wziął się pomysł kandydowania?
Działałam w zarządzie Klubu Sportowego Świt.
Jeszcze nie będąc radną załatwiałam różne rzeczy dla klubu i zawodników w urzędzie i chyba
dobrze mi szło skoro koledzy namówili mnie do
startu w wyborach. I tak to się zaczęło.
11 lat to dużo – co najważniejszego wydarzyło się
w życiu miasta w tym czasie?
Moim marzeniem od lat był basen w mieście.
Zawsze mówiłam, że jak to się zrealizuje to na
otwarciu rzucam się do wody. Teraz to marzenie
się realizuje więc pewnie w przyszłym roku będę
mokra (śmiech).
A dla Pani jaki był to czas?
Przede wszystkim czas intensywnej nauki. Od początku rzucona byłam na wielką wodę – zostałam
wybrana do zarządu. Było to wówczas naprawdę
coś wielkiego. Wiele się wtedy nauczyłam. Zobaczyłam jak wielka odpowiedzialność spoczywa
na burmistrzu i jak ciężka jest to praca. Dziś, po
zmianie ustawy o samorządzie gminnym, kompetencje rady są o wiele mniejsze.
Prowadzi pani bardzo bogate życie społeczne.
Tak, żyję pracą społeczną. Pracuję z amazonka-

sylwetki
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Jestem dumny
z sekcji bokserskiej

z Piotrem Miszczakiem radnym Rady Miejskiej
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

No właśnie – sportowe. Niektórzy negatywnie odbierają inwestycje miejskie w infrastrukturę sportową.
Jak Pan to widzi?
Ale przecież to jest promocja miasta. Dzięki tym
wszystkim inwestycjom możemy dziś organizować
duże imprezy sportowe o zasięgu regionalnym czy
ogólnopolskim, jak choćby ostatnia Gala Boksu.
Nie należy też zapominać, że dzięki dobrej infrastrukturze sportowej liczymy się w grze o status
centrum treningowo-pobytowego na Euro 2012.
Jeżeli to wygramy to będzie ogromny sukces naszego miasta. Po trzecie zwiększamy szansę wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport. To było
też jednym z głównych celów powołania do życia
sekcji bokserskiej – aby odciągnąć młodzież od
komputerów i innych „mądrych pomysłów”. Oferta sportowa miasta jest naprawdę bogata, każdy
znajdzie tu coś dla siebie. A sport daje szansę na
ciekawsze, zdrowsze życie.
Kontynuując temat sportu – jest coś z czego jest Pan
szczególnie zadowolony?
W tej kadencji Rady bardzo dużo zrobiło się dla
sportu. To jest sukces Rady i burmistrza. Wszystkie inwestycje sportowe na stadionie, w szkołach,
długo oczekiwany basen – to wszystko będzie na
pewno w przyszłości procentować.
Najbardziej jednak cieszy mnie sekcja bokserska.
To moja perełka, którą postrzegam jako jeden

GRAŻYNA NADRZYCKA
mężatka
troje dzieci
dwoje wnucząt
interesuje ją sport
i sprawy społeczne

mi, czuję się świetnie w ich towarzystwie mimo, że
sama nie mam tego problemu. Nie jestem amazonką, ale jeżdżę na szkolenia i poznaję problem
raka piersi. Działam też w Bractwie Świętego
Alberta. To bardzo ciężka i niewdzięczna praca.
Wydzielenie grupy osób najbardziej potrzebujących jest bardzo trudne, zwłaszcza dla mnie. Ja
znam prawie wszystkich w mieście i wiele osób
zna mnie. Czasami ci naprawdę potrzebujący
krępują się przyjść i poprosić o pomoc, a ja wiem,
że jest ona im potrzebna. Zdarzają się też i niemiłe sytuacje, ale proboszcz Sankowski bardzo mi
pomaga. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom za
okazaną pomoc. Dzięki ofiarodawcom możemy
nieść pomoc coraz liczniejszej grupie osób.
Jak Pani to godzi z życiem rodzinnym?
Mam cudowne dzieci i męża. Jestem z nich dumna. To dzięki nim mogę się realizować w pracy
społecznej, bardzo mi pomagają i wspierają. To
samo dotyczy moich synowych.
Pracuje Pani w Komisji rewizyjnej
– czym ona się zajmuje?
Komisja sprawdza zgodność wydawania środków
finansowych z tym co jest zapisane w budżecie.
Pracując w niej widzę jak wiele pieniędzy przeznacza miasto na różne zadania. Mogę powiedzieć,

z sukcesów miasta. Jestem z niej najbardziej dumny. Ogromnie się cieszę, że po tylu latach udało
się powołać sekcję, że znalazł się człowiek, który
zgodził się ją poprowadzić i robi to z ogromnym
sercem i pasją. Cieszy mnie też, że są chętni aby
tą dyscyplinę sportu uprawiać. Z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w sekcji bokserskiej. To wspaniały sport, ogólnorozwojowy, niemający nic wspólnego z przemocą
i kontuzyjnością. Boks znakomicie poprawia refleks i wydolność organizmu. Wiem też, że nasza
nowodworska sekcja bardzo prężnie się rozwija
i szuka potencjalnych sponsorów. Tak więc apeluję
o pomoc.
Pracuje Pan w Komisji Kultury. Co dla Pana jest
najistotniejsze w pracy tej komisji? Jakieś sukcesy
komisji?
Jednym z takich sukcesów jest na pewno system
stypendialny dla utalentowanej młodzieży sportowej. Miasto wspiera młodych sportowców i stara
się w jakiś sposób wynagradzać ich osiągnięcia na
różnych szczeblach.
A tak prywatnie co jest Pana największym marzeniem?
Chciałbym dobrze wychować dzieci, wykształcić,
aby były w życiu szczęśliwe.
Życzę zatem spełnienia marzeń i dziękuję za rozmowę.
że nie ma uchybień. Poziom pracy w urzędzie jest
teraz naprawdę imponujący.
Jest pani też członkiem komisji zdrowia. Czy potrzeb
zdrowotnych w mieście przybywa?
Do miasta należy tylko podstawowa opieka zdrowotna, a ludzie najczęściej narzekają na dostęp do lekarza. Pomoc miasta w tym zakresie jest większa niż to
wynika z ustawy. Szczepienia czy badania profilaktyczne to są często sprawy bardzo osobiste, kosztowne, ze szczególnymi uwarunkowaniami w jakich
można je przeprowadzić. Nie zawsze to się udaje
i nie zawsze, wbrew powszechnej opinii są chętni.
Czy są takie zadania, które wymagałyby od Pani jeszcze większej motywacji do pracy?
Przede wszystkim trzeba rozwiązać problem
cmentarza komunalnego. Na nowym cmentarzu
już praktycznie nie ma gdzie grzebać zmarłych. Teren mamy, tylko trzeba to wszystko uzgodnić na linii
władze miasta – proboszcz. Chciałabym też, aby
poprawił się wygląd centrum miasta – m.in. Placu
Solnego, by zniknęły „brzydkie” miejsca. Aby to
wszystko komponowało się z ładnymi budynkami,
które w ostatnim czasie pojawiły się w centrum. To
tylko przykłady.
A Pani największy sukces?
To praca dla mojego miasta, które kocham i do
którego zawsze tęsknię. Mam tu wielu przyjaciół,
a dzięki działalności w radzie przeżyłam wspaniałe
chwile. To mój prawdziwy sukces.
Dziękuję za rozmowę.

wieści z rady
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Rynek pracyw powiecie nowodworskim

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Poziom bezrobocia w mieście na przestrzeni kilku ostatnich lat był głównym tematem XL sesji Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. 31 października radni zapoznali się także z informacjami
nt. stanu mienia komunalnego i funkcjonowania służby zdrowia na terenie miasta.

D

yrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jadwiga Popielska przedstawiła radnym bardzo obszerną i wyczerpującą informację
nt. rynku pracy w powiecie nowodworskim. Na początku podkreśliła, że praca PUP-u ma
służyć promocji zatrudnienia poprzez zastosowanie
wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instrumentów i form wsparcia. „Naszym celem jest wspomaganie zatrudnienia
poprzez aktywizację i stosowanie instrumentów rynku pracy wobec osób bezrobotnych, aby mogli w miarę szybko i skutecznie powrócić lub wejść na rynek
pracy, a pracodawcy otrzymać optymalnie dobranych
pracowników” – powiedziała dyrektor Popielska.
Począwszy od 2003 roku bezrobocie w powiecie
nowodworskim systematycznie spadało. Niestety
w bieżącym roku w związku z sytuacją ekonomiczną
w kraju i na świecie odnotowujemy wzrost bezrobocia. Na koniec września 2009 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2767 osób, co daje wynik
o 801 osób większy niż w grudniu 2008 roku. Z analizy przedstawionej przez dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy wynika, że znacznie wzrasta liczba osób
nabywających w dniu rejestracji prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, tzn. osób, które przepracowały co najmniej 365 dni w ostatnich 18 miesiącach przed zarejestrowaniem się w PUP.
Wśród bezrobotnych z terenu powiatu nowodworskiego znajdujących się w ewidencji PUP we wrześniu bieżącego roku 20% to osoby mające prawo
do zasiłku dla bezrobotnych. W tym samym okresie
2008 roku stosunek ten wynosił 15,2%. Wśród rejestrujących się z prawem do zasiłku można wyróżnić
jako grupę zawodową ekonomistów, głównie pracowników banków i innych instytucji finansowych
z terenu Warszawy. Ponadto są to również pracownicy
firm budowlanych, pomimo pełni sezonu prac w tym
sektorze. Kryzys który dotarł do branży budowlanej
przekłada się na mniejszą liczbę ofert pracy pozyskaną przez PUP z tego sektora. Więcej ofert natomiast
przekazuje branża handlowa. Z pozyskanych w tym

roku 879 ofert pracy 458 osób podjęło zatrudnienie.
W samym Nowym Dworze na koniec września br. zarejestrowanych było 885 osób, czyli o 276 osób więcej
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Powiatowy Urząd Pracy gros swoich środków przeznacza na aktywizację bezrobotnych. Ogółem wsparciem objęto 899 osób. Realizowane są różnorodne
formy wsparcia, m.in. prace interwencyjne, roboty
publiczne, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, środki na wyposażenie stanowiska
pracy, studia podyplomowe, szkolenia. Największym
powodzeniem cieszą się staże i szkolenia. Na staże
zdecydowało się 306 bezrobotnych, a na szkolenia
skierowano ogółem ponad 520 osób. Ponad 400 z nich
ukończyło kursy, a 120 kontynuuje dokształcanie.
„Wszystkie dotychczasowe podejmowane przez nas
działania mają znaczący wpływ na stabilizację coraz
trudniejszej, kryzysowej sytuacji na lokalnym rynku” mówi pani Jadwiga Popielska. Na potwierdzenie
dodaje „dzięki zastosowanej aktywizacji, 1357 osób
bezrobotnych zostało w 2009 r. wyrejestrowanych
z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy i tym samym
powróciło na rynek pracy”.
W trakcie prezentacji dyrektor Popielska przedstawiła
też informację nt. środków finansowych jakimi dysponuje kierowana przez nią placówka i na co są one
przeznaczane. Budżet PUP-u składa się ze składek
płaconych przez pracodawców za każdą pracującą
osobę na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na zasiłki
i aktywizację osób bezrobotnych. Dodatkowo urząd
otrzymuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów. Składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku finansowane są za pośrednictwem
PUP-u przez Wojewodę, a środki na funkcjonowanie
urzędu przekazuje starostwo powiatowe.
W dalszej części obrad radni pojęli uchwały w sprawie:
– zmian w budżecie miasta na 2009 rok,

– wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy (grunt
przyległy, garaże, pawilony i inne),
– wyrażenia zgody na nabycie przez miasto nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (ul.
Sukienna),
– zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na
rzecz najemców tych lokli.
– nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Rondo znajdujące się w centrum miasta otrzymało imię Generała Hallera.
W sprawach różnych radni dyskutowali m.in. nt. terminu otwarcia szaletu miejskiego i przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Modlina na wysokości parkingu. Mieszkańcy zgłaszają niedostateczne doświetlenie
tego miejsca i proszą o zamontowanie dodatkowej
lampy i przycięcie drzew.
Radni interesowali się także kwestią lodowiska, które
ma stanąć w mieście w okresie zimowym. „Nastąpi
prawdopodobnie zmiana lokalizacji lodowiska” –
powiedział burmistrz Jacek Kowalski. Jak zapewnia
dostawca, warunki techniczne pozwalają na usytuowanie go w parku miejskim. Za zmianą lokalizacji
przemawiają też względy bezpieczeństwa. „W parku
są większe możliwości zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom” – dodał burmistrz.
Radni zapoznali się też z informacją nt. spotkania jakie odbyło się w przedszkolu w Modlinie Starym pod
roboczym tytułem „Z historią na ty”. (szczegóły na
www.nowydwormaz.pl – przyp. red.).
Ostatnim tematem dyskusji była kwestia cmentarza
komunalnego, terenu i możliwości jego szybkiego
uruchomienia. Burmistrz zapewnił, że ta sprawa znana jest władzom Nowego Dworu, które zdają sobie
sprawę, że miejsce na dotychczasowej nekropolii
w centrum miasta powoli się wyczerpuje. Dodał też,
że prowadzone są rozmowy z proboszczem parafii
Św. Piotra i Pawła na temat uruchomienia cmentarza parafialnego dla tej dzielnicy. Jak zapewnił, radnym i mieszkańcom zostanie przekazana informacja
o szczegółach i efektach rozmów.
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Z życia zarządów osiedli
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Osiągnięcia nagrody i dyplomy
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

21 października br. odbyło się posiedzenia Zarządu Osiedla nr 4 na Pólku. Na spotkanie licznie
przybyli mieszkańcy osiedla, przedstawiciele policji, straży miejskiej i mediów lokalnych.

Z

ebranie poprowadziła Przewodnicząca Zarządu Osiedla Krystyna Nasiadka. Na początku przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu od listopada 2007 roku.

SPRAWY KTÓRE CIESZĄ
W ciągu 2 lat odbyły się 23 posiedzenia zarządu osiedla. Zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę
miesiąca w Szkole Podstawowej nr 5. W dyżurach
biorą udział przedstawiciele straży miejskiej, policji
i radni. Odbyło się także kilkadziesiąt mniejszych
spotkań z mieszkańcami. W ich wyniku, a także na
podstawie obserwacji własnych, zarząd skierował do
władz miasta wiele wniosków w sprawie poprawy warunków bytowania na terenie osiedla. Najważniejsze
zrealizowane wnioski to:
– likwidacja osadnika kanalizacyjnego przy ul. Inżynierskiej 5,
– wymiana ogrodzenia przy Manhattanie,
– dosprzętowienie placu zabaw,
– rozebranie starej kotłowni,
– zainstalowanie lamp na skarpie przy garażach od
strony ul. Inżynierskiej 5,
– postawienie ławek i koszy na śmieci,
– zlikwidowanie słupków metalowych przy Manhattanie od strony ul. Bohaterów Modlina 55,
– wycięcie starej topoli,

– rozpoczęcie remontu ul. Sempołowskiej,
– położenie nowego chodnika na ul. Paderewskiego,
– zainstalowanie punktów świetlnych przy ul. Chemików 3, 5, 7, 9 i 12 oraz wykonanie tam parkingów,
a także zainstalowanie lamp od ul. Sempołowskiej,
– wymiana chodnika przy ul. Bohaterów Modlina od
numeru 61 do 65,
– wykonanie parkingów przy ul. Chemików 1 a (łącznie 6)
JESZCZE, JESZCZE
Do realizacji pozostają jeszcze m.in.:
– umocnienie obsuwającej się skarpy przy ul. Inżynierskiej 7,
– ogrodzenie placu zabaw,
– wymiana nawierzchni na ul. Chemików i Inżynierskiej,
– dokończenie remontu ul. Sempołowskiej,
– zainstalowanie lamp przy ul. Inżynierskiej 7, Maturzystów i na wybiegu dla psów,
– wymiana zniszczonych chodników.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla poinformowała zebranych, że na bieżąco zgłaszane są do Urzędu Miejskiego interwencje w różnych sprawach takich jak np.
koszenie trawy w okresie letnim, grabienie liści jesienią, uporządkowanie ulic, przycięcie drzew. Są one
realizowane w miarę możliwości.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
W dalszej części posiedzenia wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Piękny balkon i ogródek”.
„Wybór był bardzo trudny, bo na naszym osiedlu przybywa pięknie ukwieconych balkonów i ogródków”
– powiedziała pani Nasiadka.
Komisja konkursowa w składzie: Sławomir Olikowski – przewodniczący, Barbara Dalkowska i Krystyna
Platta, wytypowała do udziału 23 miejsca. Spośród
nich 14 zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Nagrodzeni otrzymali talony pieniężne do realizacji w sklepie
ogrodniczym Krzak w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dla 9 osób burmistrz miasta ufundował pamiątkowe
puchary. Wszyscy otrzymali też dyplomy.
PODZIĘKOWANIA I ZAPROSZENIE
Na zakończenie zebrania Przewodnicząca Zarządu Osiedla przekazała podziękowania dla władz miasta i służb
porządkowych za dotychczas okazane wsparcie.
Jednocześnie przypominamy, że posiedzenia Zarządu
Osiedla nr 4 odbywają się w każdą pierwszą środę
miesiąca w godz. 17:00 – 18:30 w Szkole Podstawowej nr 5.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla na spotkanie wigilijne, które zaplanowano
na pierwszą środę grudnia. „Zapraszamy, przychodźcie do nas” – powiedziała kończąc Pani Nasiadka.

Wydarzenia
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Sławny dyrygent
w Nowym Dworze
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

12 października w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się koncert muzyki poważnej. Już po
raz drugi do naszego miasta przybyła orkiestra
Sinfonietta Cracovia. Koncert poprowadził słynny
dyrygent i kompozytor Jerzy Maksymiuk.

H

ala widowiskowo-sportowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po
tegorocznym wygłuszeniu doskonale
sprawdza się na imprezach i koncertach.
Przekonaliśmy się o tym ponownie w trakcie październikowego koncertu Sinfonietty Cracovii pod dyrekcją
Jerzego Maksymiuka. Sam mistrz był pełen podziwu
dla jakości dźwięku w hali. „Można tu pograć w koszykówkę i posłuchać muzyki. Pięknie!” – powiedział
rozbawiając publiczność.
W trakcie tego niecodziennego wydarzenia widowni
towarzyszyły, podobne do kwietniowych niezwykłe
emocje i wrażenia. Przypomnijmy, że wiosną br. gościliśmy w Nowym Dworze Mazowieckim Maestro
Krzysztofa Pendereckiego, który podczas Koncertu
Papieskiego także poprowadził Sinfoniettę Cracovię.
I tak jak poprzednio, poszczególne utwory nagradzane
były przez publiczność gromkimi owacjami. Kolejno
grane kompozycje krótko zapowiadał sam dyrygent.
Były wśród nich dzieła Krzysztofa Pendereckiego,
Grażyny Bacewicz, Mieczysława Karłowicza, Henryka Mikołaja Góreckiego i samego Jerzego Maksymiuka.
Październikowy koncert Sinfonietty Cracovii to kolejne wydarzenie muzyczne, które właśnie w Nowym
Dworze zainaugurowało serię koncertów w Województwie Mazowieckim (pierwszy z Koncertów Papieskich także odbył się w Nowym Dworze – przyp.
red.). Cieszymy się, że nasze miasto już po raz drugi
mogło gościć tak znane osobistości świata muzyki
poważnej jakimi byli Krzysztof Penderecki i Jerzy
Maksymiuk.
Honorowy Patronat nad trasą koncertową po regionie
objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki częściowo
finansowało koncert, a mecenatem objął go Burmistrz
Miasta Jacek Kowalski.
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Ada Patłaszyńska z RELIESE w Kanadzie

Tekst i Foto Piotr Patłaszyński

Fantastyczny wynik odnieśli tancerze
RELIESE TEAM JUNIOR podczas
zakończonych Mistrzostw Świata
Modern i Pucharu Świata Jazz Dance
w Hotelu Sheraton nad wodospadami
Niagara w Kanadzie. Po kilku dniach
zabawy i odpoczynku w Toronto
okazali się bezdyskusyjnie najlepsi
podczas Mistrzostw w kategorii juniorów
zdobywając dwa tytuły Mistrza Świata
modern oraz Puchar Świata jazz dance.

N

a kilka godzin przed startem w ekipie zrobiło się bardzo nerwowo, ponieważ jedna
z tancerek złamała palec u nogi jej start
w dalszej części zawodów był niemożliwy. Po szybkiej zmianie ustawień w choreografiach
na parkiet do finału mini formacji wyszli: Darek Bujnowski, Krzysiek Szabó, Kuba Pursa, Ola Rojek i nowodworzanka Ada Patłaszyńska.
Tańcząc choreografię DELIRIOUS przygotowaną
przez Pawła Olewińskiego nie pozostawili złudzeń
światowej konkurencji pokonując w finale reprezentantów Australii, Niemiec, Finlandii, Kanady
i krajową konkurencję. Ten wynik jeszcze bardziej
skoncentrował młodych tancerzy przed występem
w kategorii formacji modern. Ala Krajza, Kasia
i Karolina Pawlik, Klaudia Dróżdż, Ania Malesa,
Gosia Wawer oraz członkowie złotej mini formacji
znakomicie zatańczyli choreografię ARACHNOFOBIA przygotowaną przez Joannę Rusznica i wywalczyli sukces marzeń – tytuł Mistrza Świata otrzymując od sędziów noty 2111111!!!!
W Pucharze Świata jazz dance startowała Ada Patłaszyńska, która po raz pierwszy tańczyła swoją nową
choreografię BLACK SWING, przygotowaną przez
Piotra Galińskiego. Ada po zaciętej walce pokona-

Dzień seniora
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

22 października odbyła się uroczystość
z okazji Światowego Dnia Seniora. Do znanego
w mieście lokalu Relax w sumie przyszło
ok. 200 osób. Przybyłych na świętowanie
przywitała Eugenia Podwiązka – szefowa
nowodworskiego Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
W krótkim wystąpieniu pani Podwiązka przedstawiła trudną sytuację wielu seniorów w naszym kraju
i zwróciła uwagę na niekorzystne dla tej grupy społecznej propozycje zmian ustawowych. Napiętnowała pomysły ograniczenia dostępu do świadczeń

ła w finale konkurentki z Australii, Kanady, Finlandii, Niemiec i Polski – tym samym zdobyła kolejny
w swojej tanecznej karierze Puchar Świata jazz dance.
To nie koniec świetnych wiadomości z Niagara Falls.
Srebro i tytuł Wicemistrza Świata solistów juniorów
modern wywalczył Krzysiek Szabó, a brąz zdobył
duet Ola Rojek/Kuba Pursa. Obie choreografie modern
przygotował Paweł Olewiński. Szósty medal – tym razem brązowy – po równie znakomitej walce w stylu
modern solistek wywalczyła Ada Patłaszyńska, która

tańczyła choreografię AWAKEING przygotowaną
przez Roberta Śliżewskiego. Przypominamy, że formacja RELIESE startowała w ramach STUDIA TAŃCA DUET, które założył w Nowym Dworze Piotr Patłaszyński. Obecnie działa w kilku miejscowościach na
terenie województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję,
że prowadzone od kilku lat próby powrotu Studia do
naszego miasta zakończą się powodzeniem i będziemy
mogli cieszyć się sukcesami tanecznymi nie tylko Ady,
ale też i innych nowodworzan.

zdrowotnych dla ludzi po 65. roku życia, których
autorem jest Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiła
też rodzaj i zakres pomocy jaką oferuje związek
swoim członkom.
„Od 2005 roku sprowadzane są artykuły żywnościowe z Banku Żywności S.O.S.” – powiedziała
Eugenia Podwiązka i dodała, że dzięki osobistemu
zaangażowaniu sekretarz związku Krystyny Kocan
sprowadzono dotychczas 124 tysiące 505 ton żywności. Ze smutkiem podkreśliła też, że na dwa tysiące członków organizacji tylko nieliczna grupa osób
pomaga w transporcie, sortowaniu i wydawaniu towarów. „Jest to praca ciężka, niepłatna, społeczna”
– powiedziała Eugenia Podwiązka. Podziękowała
także wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie
jakie otrzymuje związek przy organizowaniu pomocy dla najbardziej potrzebujących. Szczególną
uwagę zwróciła na bezproblemowe udostępnianie
magazynów do przechowywania żywności.
Janusz Czyż – Prezes Zarządu Okręgowego Związku, złożył podziękowania burmistrzowi miasta
Jackowi Kowalskiemu za wspieranie działalności
organizacji na terenie Nowego Dworu i pomoc w jej
bieżącym funkcjonowaniu.
Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia
przyznane na wniosek zarządu oddziału rejonowego
związku w Nowym Dworze Mazowieckim. Najwyższe odznaczenia związkowe, tj. Złotą Odznakę Ho-

norową, otrzymali: Karolina Dutkiewicz, Barbara
Drewno, Eugeniusz Marchewka, Władysław Wyruch
i Edward Wiśniewski. Jednocześnie Prezes Czyż
podkreślił, że wszystkie zgłoszone do odznaczeń
kandydatury zostały zaakceptowane przez władze
organizacji, bo były bardzo dobrze uzasadnione.
„Oddział nowodworski liczy dwa tysiące ośmiu
członków. Ta wspaniała grupa pokazuje, że można walczyć przeciwko wszelkim przeciwnościom
dzięki ciekawym pomysłom aktywności życiowej
i radości życia” – powiedział Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu. Wspomniał też finansowane
przez radę miejską kursy komputerowe dla ludzi
złotego wieku i podziękował za aktywność na nich.
„Bez waszego udziału te kursy nie miałyby sensu.
A zainteresowanie jakim się cieszą świadczy, że są
wam potrzebne, że chcecie dogonić pokolenie swoich wnucząt” – dodał.
Wiceprzewodniczący Andrzej Świder zapewnił, że
rada miejska dołoży wszelkich starań aby seniorom
na naszym terenie żyło się jak najlepiej.
„Źle jest zmarnować młodość ale całkiem głupio
jest zmarnować starość” – powiedział w trakcie
uroczystości prezes Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. My wiemy, że członkowie i działacze nowodworskiego oddziału na pewno jej nie marnują.
Niech ich postawa życiowa będzie wzorem dla innych. Gratulujemy, tak trzymać!
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Antiquita Masovia

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Waldemar Majchrzak
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Złota Jesień w Pestce
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

W sobotę, 24 października
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Pestka w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyło się spotkanie działkowców. Na
imprezę odnoszącą się w swej nazwie
do pory roku przybyło wielu właścicieli
ogródków, ich rodziny i przyjaciele oraz
zaproszeni goście.

Od kilku miesięcy na terenie miasta działa
osada przeworska. To dzieło kilkunastu
zapaleńców z Fundacji Legio I Adiutrix,
którzy w okolicach brzegów Narwi
usytuowali historyczną osadę. Osada
już dziś jest popularną atrakcją turystyczną
Nowego Dworu Mazowieckiego.

D

o coraz większej popularności tego miejsca
przyczyniają się m.in. działania promocyjne
realizowane przez jej założycieli. Do takich należy
organizowana w ostatnich dniach października impreza pt. Antiquita Masovia. Celem imprezy, której
miejscem były łąki nad Narwią, było przybliżenie
mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego
i okolic historii regionu. Niestety pogoda nie dopisała, w czym upatrywano przyczynę dosyć niskiej
frekwencji na pikniku.
Ci, którzy przyszli mieli okazję zapoznać się z wioską historyczną, którą stanowiły drewniane chaty
i namioty historyczne. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się urządzone w niej stanowiska garncarza,
tkacza, snycerza, kuchni dawnej i przebieralni historycznej.
W ramach programu imprezy przewidziano konkursy dla mieszkańców z wiedzy historycznej regionu,
a także turnieje bojowe wojowników z różnych epok
historycznych.
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski oraz Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta objęli imprezę honorowym patronatem.

L

ata pracy w tej ziemi zobowiązują, by cieszyć się z tej pracy, która nie jest ani łatwa
ani prosta – powiedział prezes związku Stanisław Kędziora, tłumacząc jednocześnie
powód spotkania.
W krótkim wystąpieniu odniósł się do sytuacji jaka
obecnie ma miejsce w polskim ruchu działkowym,
a jak powiedział dzieją się w nim różne rzeczy.
ROZWÓJ MIMO TRUDNOŚCI
„Rok 2009 jest szczególnie trudny dla tego ruchu.
Chciano nas uszczęśliwić nową ustawą o uwłaszczeniu działek rodzinnych. Propozycje były, ale rozwiązań nie przedstawiono” – stwierdził. Dlatego działkowcy zaproponowali zwołanie kongresu Polskiego
Związku Działkowców, aby na nim wypracować
skuteczne metody zahamowania niekorzystnych dla
środowiska pomysłów i działań politycznych. Taki
kongres, z udziałem prezesa nowodworskiej Pestki
odbył się w lipcu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
w Warszawie.
Mimo tych wszystkich przeciwności nowodworski
ogród działkowy Pestka stale się rozrasta. Ostatnio,
dzięki pomocy burmistrza miasta został pozyskany
dodatkowy teren, na którym powstanie dwadzieścia
nowych ogródków. Ale to nie koniec prac. Do wykonania pozostaje jeszcze ogrodzenie nowo pozyskanego terenu oraz sektora trzeciego, jak też doprowadzenie prądu do nowych działek. To wszystko kosztuje,
przede wszystkim czas i zaangażowanie. „Ale my się
pracy nie boimy” – mówi Stanisław Kędziora i dodaje
„mamy jeden cel – być dobrym gospodarzem ziemi,
na którą inni patrzą z przymrużeniem oka. My się nie
poddamy w walce o rodzinne ogrody działkowe i nasze działki”.
BEZPECZEŃSTWO TRUDNA SPRAWA
Podkreśla też, że w przeszłości na terenie ogródków
działkowych zdarzało się wiele incydentów, m.in.
kradzieże, wybryki chuligańskie, podpalenia. „Bezpieczeństwo – zwyczajna sprawa, a jakże trudna do

realizacji. Ostatnio jednemu z naszych działkowców
skradziono 12 tui. Dziś można powiedzieć, że pomysł
zamykania furtek i bram okazał się trafny. Tych incydentów jest znacznie mniej”, dodaje prezes Pestki.
Równie ważna jak bezpieczeństwo jest też dla działkowców czystość i ekologia. „Nie wstydźmy się swojej
pracy. Nie wstydźmy się schylić i podnieść papierek
czy puszkę” – apelował do zebranych. „Nasi sektorowi pokazują jak dbać o czystość na terenie ogródków
działkowych. Słowa uznania kieruję do Pani Krysi za
WC w sektorze drugim. Jak tam zajdę to jak w Warszawie – czyściutko, wymyte, pachnąco aż przyjemnie. Za
to dziękuję”– powiedział Stanisław Kędziora.
CIĘŻKA PRACA POPŁACA
Na potwierdzenie zaangażowania, trudu i wielkiej
pasji jaką działkowcy wkładają w swoje małe ogródki kilkunastu z nich zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, medalami i dyplomami
z podziękowaniami. Uchwałą Prezydium Polskiego
Związku Działkowców Srebrna Odznaka Zasłużonego Działkowca została przyznana ŚP. Zdzisławowi
Liwskiemu – w którego imieniu odznaczenie odebrała żona Stanisława. Inni uhonorowani działkowcy to
Celina Gugała, Krystyna Lubowiecka, Anna Sosnowska-Oborska, Zygmunt Borkowski, Aleksy Iwiński,
Honorat Wróblewski i Edmund Brzeski. Brązowa odznaka Zasłużonego Działkowca przypadła w udziale
Elżbiecie Kałka, Monice Śniadek, Alinie Kopańskiej
i Danieli Kania.
Medale od działkowców otrzymali wspierający ich
Henryk Kozłowski, Katarzyna Felczak, Grzegorz
Grzybowski, Jacek Kosiorek, Jadwiga Świderska
i Anna Rutkowska.
Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu z Nowego
Dworu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a właściciele
najpiękniejszych działek wyróżnienia. „Cieszymy się,
że dbają o działki, że mają pomysły i nimi się z nami
dzielą” – powiedział kończąc część oficjalną spotkania Stanisław Kędziora.
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Pasowanie na ucznia
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Jak co roku w nowodworskich
podstawówkach odbyły się uroczystości
ślubowania i pasowania na ucznia
pierwszoklasistów. 9 października takie
święto miało miejsce w Szkole Podstawowej
nr 4 w Modlinie Twierdzy, a 16 października
ślubowały pierwszaki z Modlina Starego.

P

asowanie znaczy lanie? Pod takim tytułem
pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr
4 im. Obrońców Modlina z Zespołu Szkół
w Modlinie Twierdzy ślubowali i zostali pasowani na ucznia przez Dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego. Tym samym zostali przyjęci do grona
społeczności uczniowskiej. Ślubowanie na sztandary
szkół jednocześnie złożyli również pierwszoklasiści
poszczególnych szczebli zespołu, tj.: Publicznego
Gimnazjum nr 4 oraz Liceum Ogólnokształcącego.
Wszyscy uczniowie zobowiązali się do godnego reprezentowania szkół i do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i zachowaniu. W programie artystycznym
mali bohaterowie uroczystości zaprezentowali scenki
humorystyczne z życia szkoły, a starsi – Maciej Mikuszewski zaśpiewał przebój „Dżemu”, natomiast Oskar
Badeński zagrał na klarnecie. Wszystko to podziwiali

i oklaskiwali zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału
Edukacji Jerzy Bziuk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Nadrzycka, Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Roman Biliński, Proboszcz
ks. Cezary Siemiński, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 Grażyna Woźniak, Przewodniczący Rady
Rodziców SP4 Robert Szymański, rodzice i dziadkowie. U tych ostatnich szczególnie mocno widać było
wzruszenie i podziw dla swych dzieci i wnucząt. Na
zakończenie Dyrektor, zaproszeni goście i starsi koledzy wręczyli upominki w postaci słodyczy i pomocy
dydaktycznych. Wychowawczynie – panie Małgorzata
Kołacz, Dorota Kałamaga, Beata Kielar, na pamiątkę
tej uroczystej chwili wręczyły dyplomy pasowania.
Kilka dni później w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 zebrali się odświętnie ubrani pierwszoklasiści, ich rodziny, nauczyciele

i przyjaciele szkoły. Wszystkich zebranych powitała
dyrektor szkoły Mariola Zielińska. Szczególne słowa
skierowała do bohaterów uroczystości – pierwszaków.
Po powitaniu dzieci zaprezentowały program artystyczny. Przejęci swoim pierwszym występem przed
tak licznym gronem uczniowie recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i tańczyli.
Na zakończenie odbył się akt ślubowania i pasowania
na ucznia. Potem dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z rąk swoich wychowawczyń oraz upominki przygotowane przez uczniów klas drugich. Na koniec były
już tylko gratulacje i serdeczne życzenia dla pierwszaków od dyrektora szkoły, wychowawczyń i starszych
kolegów.
Dla pierwszaków był to dzień, na który czekały od momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. Dzień pełen wrażeń,
który z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.
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Maskotka Twierdzy

miś brunatny i biała niedźwiedzica
TEkst i Foto Arkadiusz Szaraniec

Czy znacie Państwo „Misia
Napoleonka”? Tak nazywana
jest maskotka Twierdzy Modlin,
którą w ubiegłym roku wymyślił
Wydział Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miejskiego.
W tym roku pomysł się
zrealizował, a mały miś cieszy się
coraz większą popularnością.

W

tej chwili oficjalną maskotką Twierdzy Modlin jest miś brunatny w charakterystycznym pirogu czyli kapeluszu wojskowym z XIX wieku. Ze
wszech miar słusznie. Po pierwsze – w takim właśnie
trójkątnym kapeluszu chadzał stale Napoleon (stąd
zresztą najbardziej popularna nazwa tego nakrycia
głowy). To sam „Bóg Wojny” zwrócił uwagę na wyjątkowe pod względem strategicznym i militarnym
położenie punktu w widłach Bugo-Narwi, Wisły
i Wkry oraz nakazał jego fortyfikowanie. A dlaczego
miś? Niedźwiedź był (i pozostał) symbolem wielkomocarstwowej Rosji, a to przecież rosyjscy carowie,
po opanowaniu Priwislianskiego Kraju (jak zwano oficjalnie ziemie polskie) rozbudowali Twierdzę Modlin
do tak imponujących rozmiarów.

kanonier nosił tam skrzynki z amunicją, aż w końcu
trafił do angielskiego zoo i tam żył do lat 60. XX wieku. Ale polarne misie nad Wisłą? To przecież kłamliwi
oszczercy mawiali, że Polska to taki kraj, w którym
białe niedźwiedzie chodzą sobie po ulicach. Ale historia tworzy najbardziej wymyślne scenariusze, ciekawsze od każdej fikcji. Właśnie tu, w twierdzy Modlin
stacjonowała z pułkiem strzelców sławna Baśka Murmańska, czyli biała niedźwiedzica, która wraz z polskimi żołnierzami przemierzyła pół świata i z dalekiej
północy trafiła aż do Polski w 1919 roku. Brała udział
w sławnej defiladzie ku czci Niepodległej Polski, paradowała przed samym Naczelnikiem Państwa, Józefem Piłsudskim, w odpowiedniej chwili zasalutowała
mu i podała łapę, czym wzbudziła niezwykłą sensację
wśród widzów.

gwoli rozrywce). Nie wiadomo czy kapral Smorgoński
miał jakieś bliższe paralele z samą kadrą profesorską litewskiej Akademii Smorgońskiej, ale godnie sprostał jej
sławie i tradycji – Baśka była ułożona na medal, nie dała
plamy na defiladzie, ani też później w samym Modlinie. Niedźwiedzica słynęła bowiem ze swej łagodności
i dobrych obyczajów. Bawiła się z dziećmi oficerów. Aż
razu pewnego, kiedy urwała się z łańcucha i po dłuższej
kąpieli w Wiśle (białe niedźwiedzie świetnie pływają)
wyszła na brzeg – trafiła tam na krewkiego gospodarza
z ostrymi widłami. A jak mówi pewna piosenka „chłop
żywemu nie przepuści – jak się żywe napatoczy, nie
pożyje se – a juści!”. Łagodna Baśka Murmańska nie
miała szans. Jeszcze wiele lat potem stała wypchana
w Muzeum Wojska Polskiego, aż w końcu zniknął ten
niezwykły eksponat gdzieś bez śladu.

W ten właśnie sposób, w postaci miłej pluszowej zabawki-maskotki dokonało się pogodzenie po dwóch
prawie wiekach tych dwu potężnych wrogów – cesarza Napoleona i cara Rosji. Z bardzo miłym skutkiem, który docenił egzotyczny turysta zwiedzający
Twierdzę Modlin – pochodzący z dalekich Indii, pan
Sabarinath Harhara. Otrzymał w biurze LOT napelońskiego misia, a ucieszył się tym bardziej, bo niebawem
powiększy się jego rodzina (z którą zwiedza Polskę)
i w ten sposób dostał pierwszą przytulankę dla swego
dziecka.

Ale to nic dziwnego, skoro opiekunem Baśki był kapral o nazwisku… Smorgoński. Znowu Pani Historia
ułożyła niezwykłą historię. Któż nie słyszał o Akademii Smorgońskiej na Litwie, w powiecie oszmiańskim
(teraz na terenie Białorusi), o której to sam wieszcz,
Adam Mickiewicz pisał z wielkim sentymentem.
Tamże, przez kilkaset lat, bo już od XVI wieku aż po
XIX, działała „uczelnia” tresująca brunatne niedźwiedzie, odławiane w potężnych litewskich lasach.
Preceptorami w tej szkole byli Romowie-Cyganie,
którzy tradycyjnie „od zawsze” uprawiali ten proceder
i chadzali z tańczącymi misiami po jarmarkach całej
Europy. Ale smorgońscy „absolwenci” ze wszystkich
roczników znajdowali amatorów przede wszystkim na
licznych szlacheckich i magnackich dworach (nawet
u Radziwiłłów, Panie Kochanku, trzymano takie misie

Warto jednak upamiętnić ten niezwykły epizod oręża
polskiego, jakim byli strzelcy murmańscy, peregrynujący do Polski aż z dalekiej Syberii i fakt pobytu ich,
wraz z ukochaną Baśką w garnizonie Twierdzy Modlin. Dlatego niech nie zdziwi nikogo fakt, jeżeli wraz
z brunatnym misiem w napoleońskim pirogu, Twierdzę Modlin będzie reklamować biała niedźwiedzica,
Baśka Murmańska. Tylko co jej wsadzimy na głowę?
Ja proponuję, aby „odrobić” ją w geście owego salutowania, a na łepek wsadzić jak należy czapeczkę strzelców murmańskich, z maleńkim orzełkiem
w koronie. Wszak służyła z honorem, oddała życie
na dalekiej obczyźnie i nigdy się nie sprzeniewierzyła
zasadom, jakie jej wpoił polski żołnierz-tułacz, kapral
Smorgoński, godny spadkobierca tradycji przesławnej
Akademii.

Ale skąd w tytule i w tym historycznym towarzystwie
biała niedźwiedzica? Tu, w Modlinie? Wielu słyszało
o syryjskim niedźwiadku, który z armią Andersa brał
udział w bitwie pod Monte Cassino i jako regularny
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AKCJA SPOŁECZNA

Nasze
Zdrowie
pracuje

P

ostęp cywilizacyjny sprawił, że w parze
z dostępnością wszelakiego rodzaju towarów
i usług, równie powszechna stała się idea pomocy i pomagania innym. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, bo w natłoku zajęć i obowiązków ciężko zebrać się na gest skierowany do potrzebujących,
a dzisiejsze rozwiązania umożliwiają w sposób naturalny wręcz zaspokojenie potrzeby pomocy bliźnim.
Powszechność zabiegów wynikających ze społecznej
odpowiedzialności biznesu czy strategii organizacji
pozarządowych stała się tak rozległa, że dziś pomagamy klikając w banner na stronie internetowej, kupując proszek do prania lub wysyłając SMS-a. Czasem jednak potrzeba pomocy innym jest tak silna, że
postanawiamy wziąć sprawy w swoje ręce i kosztem
swojego czasu tworzymy lub angażujemy się w inicjatywy, które chodź trochę zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, które sprawiają, że zostawiamy ten świat
troszkę lepszym niż go zastaliśmy.
Do tego typu inicjatyw, zdecydowanie możemy zaliczyć działania Społecznego Komitetu „Nasze Zdrowie”, który powstał z inicjatywy mieszkańców miasta, pracowników szpitala i przedstawicieli lokalnych
organizacji pozarządowych. Celem Komitetu jest
wsparcie Oddziału Pediatryczno-Noworodkowego
Szpitala Nowodworskiego przez prowadzenie zbiórek
publicznych, organizację charytatywnych wydarzeń
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„Bez pomocy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego”.
TEkst Sebastian Sosiński Foto: Urząd Miejski

kulturalnych, które mają miejsce nie tylko w naszym
mieście ale i na terenie całego powiatu nowodworskiego. Jak się łatwo domyślić, szczytna idea w połączeniu z pasją i zaangażowaniem osób wspierających
działania Komitetu sprawiły, że na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać i już niebawem na
oddział Pediatryczno-Noworodkowy wjedzie nowy
sprzęt zakupiony z zebranych środków. Komitet został zawiązany na okres jednego do dwóch lat, a jego
praca została zainaugurowana podczas koncertu,
który odbył się pod hasłem „Otwórz Serce” 29 maja
bieżącego roku w hali Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Pracami komitetu kieruje Pani
doktor Grażyna Wyględowska wspierana przez pracowników szpitala, samorząd i osoby, którym nie są
obojętne losy najmłodszych pacjentów Szpitala Nowodworskiego.
Parafrazując Mikołaja Gogola nie trudno dojść do
wniosku, że pomoc innym przekłada się na kondycję
naszego lokalnego społeczeństwa, łatwo też zrozumieć, że nasze zaangażowanie w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności to praca, którą pośrednio wykonujemy dla siebie samych.
Członkowie komitetu pragną podziękować wszystkim dotychczasowym darczyńcom oraz zaprosić
mieszkańców miasta na kolejne inicjatywy Komitetu
„Nasze Zdrowie”.

Mikołaj Gogol

Społeczny Komitet „Nasze Zdrowie”
ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
BANK SPÓŁDZIELCZY I ODDZIAŁ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Nr rachunku bankowego:
60 8011 0008 0001 0036 1606 0001
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Gala
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

N

a nowodworskim ringu w niedzielę, 25
października oglądaliśmy amatorów
i zawodowców, kobiety i mężczyzn, juniorów i seniorów. Na imprezę licznie
przybyła publiczność, a na trybunach zasiedli kibice
w rożnych grupach wiekowych bez względu na płeć.
Przed rozpoczęciem widowiska odbyły się walki
amatorskie wychowanków nowodworskiej sekcji
bokserskiej kierowanej przez Krystiana Rogalskiego. Już te pojedynki zgromadziły na tyle liczną
publiczność, że na długo przed godziną 17:00 zapełnił się parking przed Nowodworskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji. Samą galę rozpoczęły pojedynki
amatorów boksu, wśród których nie zabrakło kobiet.
Zarówno one, jak i mężczyźni zapewnili publiczności wiele emocji.
Na deser obejrzeliśmy walki wieczoru z udziałem
zawodowców. W kategorii lekkiej Dariusz Snarski
przegrał swój pojedynek z Andrejem Stoliarchukiem z Białorusi 56:58. Walka kategorii średniej
pomiędzy Danielem Urbańskim a Pavolem Garajem
ze Słowacji nie została rozstrzygnięta. Sędziowie
orzekli remis. Pojedynek wieczoru to walka kategorii półciężkiej o pas federacji BBU między Pawłem Głażewskim a nonszalancko zachowującym się
w ringu Kameruńczykiem Leo Tchoula. Ku uciesze
kibiców wygrał Polak 59:55.
Wieczór pełen emocji zorganizowali nam Klub
Bokserski Champion, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji i PMG Play Babilon Promotion. Patronatem honorowym objął to wydarzenie burmistrz
miasta Jacek Kowalski. Transmisję na żywo realizowała TVP Warszawa, a relację można było obejrzeć
w Canal+ Sport. W nowodworskiej hali gościliśmy
tego dnia znamienite osobistości bokserskiego świata sportu w tym medalistów olimpijskich Jerzego
Kuleja i Krzysztofa Kossedowskiego, a także Pawła Skrzecza.

Po kilkuletniej przerwie odbyła się w Nowym Dworze Gala Boksu.
Tym razem oprócz zawodowców mieliśmy okazję obejrzeć także
walki amatorów. W trzech zawodowych pojedynkach wieczoru
zobaczyliśmy Darka Snarskiego, Daniela Urbańskiego i Pawła
Głażewskiego.
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MłodeOrły
P
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Wielokrotnie na łamach
naszej gazety i miejskiej
stronie internetowej
www.nowydwormaz.pl
przekazywaliśmy informacje
o sukcesach i osiągnięciach
młodych sportowców. Były
wśród nich także te dotyczące
dzieci i młodzieży zrzeszonej
w Parafialnym Uczniowskim
Klubie Sportowym Młode Orły.
Dziś chcielibyśmy przybliżyć ten
klub a w szczególności sekcję
biegu na orientację.

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto PUKS Młode Orły

oczątki klubu sięgają czasów ks. Kamila Wdowiaka, który w parafii św. Piotra i Pawła zalożył Parafialny Klub Sportowy Młode Orły.
Po jego odejściu z parafii nastąpiła zmiana zarządu klubu i dziś jego prezesem jest Józef Kmieciński.
W ramach klubu działają trzy sekcje: biegu na orientację, piłki nożnej chłopców – zespół uczestniczy
w rozgrywkach na szczeblu Mazowsza w kategorii
„ORLIK” i piłki koszykowej – zespół uczestniczy
w rozgrywkach WNBA w II lidze. W PUKS-ie trenuje ponad 100 zawodników.
Najwcześniej zaczęła działać sekcja biegu na orientację, bo już w 1996 r. W latach 1995–2002 funkcjonowała przy NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.
Po zmianach organizacyjnych w latach 2003–2008
działała jako UKS „Jedynka”, a od 2009 znajduje się
w strukturze PUKS „Młode Orły”. Aktualnie w sekcji
systematycznie trenuje ponad 30 zawodników.
Osiągnięcia zawodników
Od początku istnienia sekcja odnosiła spore sukcesy.
Nieprzerwanie od 1999 r. corocznie zdobywa punkty
w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego.
W latach 2001–2004 była sekcją I-ligową, aktualnie
znajduje się w II lidze.
Corocznie do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwalifikuje się po kilkoro zawodników, w roku
ubiegłym pięcioro, a w tym sześć osób.

Tradycją stało się już zdobywanie medali podczas tej
Olimpiady.
W ubiegłym roku Olga Wiatkowska została dwukrotną medalistką tych zawodów, zdobywając złoty medal w biegu średniodystansowym i srebrny w biegu
sztafetowym. Druga zawodniczka Zuzanna Kubicka
zdobyła brązowy medal w biegu sprinterskim.
Podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży brązowy medal w biegu sztafetowym wywalczyli Adam Szmulkowski i Jakub Prasał.
O prawidłowym szkoleniu świadczą dobre wyniki
osiągane podczas Pucharu Najmłodszych.
W ubiegłym roku złoty medal z tych zawodów przywiózł zespół sztafetowy dzieci – Kamil Olkowicz,
Filip Prasał i Michał Kwiatkowski. Srebrny medal w biegu klasycznym wywalczyła Magdalena
Szmulkowska.
W tegorocznym Pucharze Najmłodszych ta sama zawodniczka zdobyła brąz.
W historii sekcji było wielu zawodników którzy zdobywali medale podczas Mistrzostw Mazowsza, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i byli powoływani do Reprezentacji Polski:
• Agnieszka Grzelak – Mistrzyni Europy Juniorów,
8-krotna Mistrzyni Polski,
• Grzegorz Marcinkiewicz – 4-krotny Mistrz Polski
• Bartosz Rydliński, Grzegorz Kurowski, Jarosław
Kurek – wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski.

Do Kadr Wojewódzkich na II półrocze 2009 zostało
powołanych łącznie 15 osób.
Osiągnięcia organizacyjne
Sekcja organizowała szereg imprez w biegu na orientację,
m.in. Mistrzostwa Polski w 2003 i 2006 r., Klubowe Mistrzostwa Polski w 2006 r., Puchar Najmłodszych w 2000,
2002, 2005 r., Międzynarodowe Zawody „GRAND PRIX
MAZOWSZA” – 2008 i 2009 r., Regionalne Eliminacje
do OOM, Memoriał im. Mariana Rogowskiego (od 10
lat), Puchar Wiosny (od powstania sekcji),
• cykliczne zawody szkolne w Nowym Dworze o charakterze masowym,
• cykl zawodów treningowych w okresie zimowym.
Sekcja jest w stanie zorganizować każde zawody,
ma przygotowany zespół organizacyjno-sędziowski.
Aktualnie uprawnienia sędziowskie ma 16 członków
sekcji. Uprawnienia Budowniczego Tras ma 3 osoby.
Plany na 2010
W przyszłym roku PUKS Młode Orły sekcja biegu na
orientację będzie organizowała następujące zawody:
• Mistrzostwa Polski w Klasycznym BnO,
• Mistrzostwa Polski Leśników,
• Puchar Wiosny – 2 etapy (bieg sprinterski i klasyczny),
• Cykl zawodów zimowych (styczeń – marzec) – 6 rund.
Gratulujemy osiągnięć, a wszystkich chętnych zapraszamy – zgłaszajcie się do klubu. Może ww. sukcesy
będą również i waszym udziałem.

nasze Miasto
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Zaduszki

Pośród mogił smutna chodzę
I po błocie mokrym brodzę
Dziś tu gwarnie i dość szumnie
Wszystkie świece płoną dumnie
O! Ze znicza dym się wali
Dawniej krew tu przelewali
I żołnierze i cywile
Ciężkie przeżywali chwile
Mimo to się dzielnie bili
Choć wolności nie dożyli
I po krwawym swoim boju
Spoczywają tu w spokoju
Świeczki płoną i mrugają
Ich płomyki lekko drgają
Piękne kwiaty groby kryją
W których dzielne dusze żyją.
Barbara Dalkowska

Aerobic

Czytelnia Internetowa
Z przyjemnością informujemy, że Oddział dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Paderewskiego 22 od 19 października wzbogacił się
o Czytelnię Internetową dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy osoby do 15. roku życia, posiadające kartę czytelnika, do bezpłatnego korzystania z pięciu
stanowisk komputerowych. Udostępniany w Oddziale Internet ma być źródłem informacji służącej
kształceniu, rozwijaniu zainteresowań, np. pisaniu
referatów, rozszerzaniu wiedzy przedmiotowej,
gromadzeniu informacji do konkursów, olimpiad
przedmiotowych. Oferujemy możliwość korzystania z Internetu, multimediów, pracy z programami
pakietu MS Office, zapisywania wyników poszukiwań na zakupionych w bibliotece nośnikach.

Uchwała

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski

Przed 1 listopada
położono kwiaty i zapalono znicze w Miejscach
Pamięci na terenie miasta.

Zbiórka żywności
W związku z 10-letnią tradycją Ogólnopolskiej akcji
Świątecznej Zbiórki Żywności prowadzonej przez
Fundację ,,Bank Żywności SOS” Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do aktywnego
włączenia się w przedsięwzięcie. Miło nam będzie
podjąć po raz drugi zadanie pomocy potrzebującym
nowodworzanom we współpracy z placówkami
oświatowymi, usługowo-handlowymi, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi,
mediami lokalnymi, podmiotami zainteresowanymi,
z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Serdecznie Państwa zapraszamy! Jednocześnie informujemy, że koordynacją całego przedsięwzięcia
zajmuje się Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontakt: Wydział Spraw Społecznych,
telefon 22 775 22 22, wew. 356

Uwaga przedsiębiorcy
Przypominamy, że od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje nowa klasyfikacja działalności gospodarczej, tj.
PKD. Tylko do końca 2009 roku można równolegle
korzystać ze starej klasyfikacji. Wszystkich, którzy
nie mają numerów klasyfikacyjnych PKD prosimy
o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego do Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i dokonanie zmian.
Urząd czynny jest od wtorku do piątku w godz.
8:00–16:00, a w poniedziałki od 9:00 do 17:00.

FAKTY NOWODWORSKIE VII/XI 2009

Uchwała nr XL/ 388 /09
Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.
W sprawie: nadania nazwy rondu na terenie m. Nowy
Dwór Maz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada
Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Nadać nazwę rondo „im. Gen. Józefa Hallera”
ronda znajdującego się w Nowym Dworze Mazowieckim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631
na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Modlina i ul. Paderewskiego. Rondo położone jest na działkach
ewid. nr 1, 12/2 obr. 8-08, dz. nr 7/3, 1/2 obr. 8-09
oraz dz. nr 96/2 obr. 8-06.
2. Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1 przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.*

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

*Załącznik dostępny:

http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=152341
(przyp. red.)

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza na A E R O B I C
Zajęcia odbywają się w Nowodworskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
(ul. Sportowa 66)
we wtorki i czwartki o godz. 16:30.
1 godz. – 5 zł,
Karnet miesięczny – 40 zł.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 775 41 42.

Powierzchnia reklamowa
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończonym remontem ogrodzenia na Targowisku
Miejskim nr 2 (Manhattan) pojawiła się nowa
powierzchnia reklamowa. Do wynajęcia jest 10
tablic o wymiarach 1,70 x 3,00 m. Tablice są integralną częścią ogrodzenia.
Stawki wynajmu określa uchwała Rady Miejskiej. Bliższe informacje pod nr. tel. 022 775 17 35
w godz. 7:00–15:00.
Zapraszamy!

Zabawa Mikołajkowa
sdk i zarząd spółdzielni

SDK i Zarząd Spółdzielni zaprasza dzieci na
Zabawę Mikołajkową 5.12.2009 na godzinę 11:00
do Spółdzielczego Domu Kultury
ul. Mazowiecka 8.
Zapewniamy dobrą zabawę w miłej atmosferze,
konkursy, zabawy przy muzyce, spotkanie
z Mikołajem, poczęstunek.
Wstęp 8 złotych od dziecka
Ilość miejsc ograniczona
Zapisy do 27.11.2008 r.
Spółdzielczy Dom Kultury ul. Mazowiecka 8
Telefon 022 775 33 84
Klub SMERF
ul. Szarych Szeregów 2
Telefon 022 775 58 17

Wigilia
zarząd osiedla nr 4

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd Osiedla nr 4 zaprasza wszystkich
mieszkańców Osiedla Pólko na uroczystą Wigilię.
Spotkanie odbędzie się w pierwszą środę miesiąca,
tj. 2 grudnia o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej nr 5.
Zapraszamy!

