FAKTY

NOWODWORSKIE
Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny
Wydanie XII / IV 2010

Czas żałoby
w NDM str. 2-5

Od Redakcji

2

Spis treści
CZAS ŻAŁOBY W NDM

2-5

TEMAT NUMERU

6-7

Drugi Nowodworski Orlik
Radosna Szkoła
Szalet miejski już otwarty

8

Lotnisko ma się dobrze

8

WIEŚCI Z POWIATU

9

Konkurs Recytatorski
Środki z Unii

9
8

SYLWETKI

10

Zenon Bąkowski
Krystyna Zawartko

10
10

Z ŻYCIA OSIEDLI

11

Twierdza Wielki Tydzień
Przyjemne z pożytecznym
Dzień Kobiet na Osiedlu nr 3

11
11
11
12–14

Zimowa Ekspedycja
z Markiem Kamińskim
Dzień Otwarty w TPD
Młodzi posłowie w Sejmie
EDUKACJA

12
14
14

D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego!
Po okresie radości jakim niewątpliwie był
czas Świąt Wielkanocnych, kwiecień przyniósł nam
dramatyczne wiadomości ze Smoleńska.
10 kwietnia na ziemi katyńskiej doszło do katastrofy
lotniczej, w której śmierć poniosła delegacja naszego kraju lecąca na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej.
Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie rządowego Tupolewa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska,
a wraz z nimi kilkadziesiąt osób – posłów, senatorów, dostojników kościelnych, przedstawicieli władz
wojskowych, organizacji, stowarzyszeń, członkowie
obsługi delegacji w tym wieloletni mieszkaniec naszego miasta, oficer BOR, ppor. Piotr Nosek.
Wspólnie przeżywaliśmy czas żałoby narodowej
ogłoszonej po stracie najważniejszych osób w państwie. Dla naszego miasta był to czas szczególny,
czas, którego jeszcze nigdy w historii nie obchodziliśmy tak doniośle. Nasze miasto przez cały ten okres
oddawało hołd wszystkim, którzy zginęli 10 kwietnia
pod Smoleńskiem.
Na ulicach miasta oraz budynkach państwowych
i prywatnych zawisły flagi narodowe przepasane kirem, w parku przed urzędem miejskim przygotowano
miejsce pamięci, gdzie składano kwiaty i palono znicze, we wszystkich szkołach odbyły się apele. Cześć
ofiarom katastrofy oddawały także przedszkolaki
składając kwiaty i tak jak wiele innych osób, wpisując się w księdze kondolencyjnej wyłożonej w urzędzie miejskim.
Na pierwszych stronach kwietniowego wydania Faktów Nowodworskich wspominamy ten czas w naszym mieście. Jestem przekonany, że czas żałoby
zapewne dla wielu Polaków trwa do dziś, i trwać
będzie jeszcze długo.
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Na miejsce pamięci przyszły maluchy z pobliskiego Przedszkola nr 1.
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Czas żałoby

w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Hołd ofiarom katastrofy w miejscu pamięci oddały władze miasta i inni przybyli na nadzwyczajną sesję. Modlono się, składano kwiaty i palono znicze.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński. Wraz z nim śmierć poniosła jego małżonka Maria Kaczyńska oraz kilkudziesięcioosobowa
delegacja mająca reprezentować nasz kraj podczas obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Ogłoszona
jeszcze tego samego dnia siedmiodniowa żałoba narodowa zastała naszych mieszkańców tuż przed
uroczystościami związanymi z rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II.

W

ładze miasta podjęły decyzję o zmianie scenariusza uroczystości – przede
wszystkim odwołano koncert jaki
miał się odbyć tuż przed mszą świętą.
W tym czasie wszyscy przybyli do Parku Miejskiego
mieli możliwość modlitwy w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej. Przy zaaranżowanym ołtarzu polowym, na którym obok zdjęcia Papieża Jana
Pawła II ustawiono także zdjęcie pary prezydenckiej,
mieszkańcy miasta modlili się i palili znicze.
W trakcie mszy świętej koncelebrowanej przez
księży nowodworskich parafii w intencji szybkiej
beatyfikacji Jana Pawła II, Opiece Pańskiej polecano dusze tragicznych bohaterów lotu do Smoleńska.
„Mamy nadzieję, że nagła śmierć tylu polityków, elity naszego narodu, wyda w przyszłości błogosławione owoce” – tymi słowami zwrócił się do wiernych

proboszcz parafii św. Piotra i Pawła ks. Krzysztof
Czyżyk.
Na koniec podziękowania za przybycie i organizację
uroczystości w imieniu władz miasta przekazał przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Całe miasto przez kolejne dni składało hołd ofiarom
katastrofy. W niedzielę, dokładnie o godz. 12:00
w całym mieście zabrzmiały dzwony kościelne i syreny. Na chwilę zamarł ruch na ulicach. Na budynkach państwowych i prywatnych wywieszono biało-czerwone flagi z kirem.
Od poniedziałku 12 kwietnia do piątku 16 kwietnia
na I piętrze Urzędu Miejskiego wyłożona była księga
kondolencyjna. Przez cały ten czas uroczystą wartę
pełnili przy niej Strażnicy Miejscy. Mieszkańcy miasta mieli możliwość podzielenia się swoim smutkiem
i żalem dokonując wpisów.

Mieszkańcy zapalali znicze na ołtarzu przed
mszą w rocznicę śmierci Jana Pawła II.

czas żałoby

4

FAKTY NOWODWORSKIE XII/IV 2010

Przedszkolaki także złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscu pamięci.

Minutą ciszy
uczczono pamięć ofiar

Wpis do księgi
składają
Burmistrz miasta
i przewodniczący
Rady Miejskiej

Na miejsce pamięci oraz na mszę przybyło wielu
mieszkańców miasta

W alei parkowej przed Urzędem Miejskim przygotowano specjalne miejsce, gdzie składano kwiaty
i palono znicze. Burmistrz Miasta i Przewodniczący
Rady Miejskiej przesłali listy z kondolencjami do
wszystkich instytucji, których przedstawiciele zginęli w drodze na uroczystości w Katyniu.
W związku z tragicznymi wydarzeniami jakie dotknęły nasz kraj w sobotę 10 kwietnia, na 13 kwietnia
zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na posiedzenie oprócz
radnych przybyli naczelnicy wydziałów urzędu miejskiego, dyrektorzy szkół, zakładów i innych instytucji oraz mieszkańcy. Minutą ciszy oddano hołd ofia-

rom katastrofy. Następnie wszyscy odśpiewali hymn
Polski i zmówili modlitwę „Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…”.
Przez aklamację radni przyjęli uchwałę upamiętniającą tragicznie zmarłych.
Potem wszyscy zgromadzeni przeszli na skwer przed
urząd, gdzie przed zdjęciem pary prezydenckiej złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na koniec, burmistrz miasta Jacek Kowalski i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski złożyli wpisy w księdze kondolencyjnej.
18 kwietnia w parku im. Józefa Wybickiego w centrum miasta została odprawiona msza polowa w inten-
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cji wszystkich ofiar katastrofy.
Przed ołtarzem stanęły zdjęcia
pary prezydenckiej, wieloletniego mieszkańca miasta ppor.
Piotra Noska, który także zginął w katastrofie oraz zdjęcia innych ofiar. Także
na ekranie odtwarzane były fotografie wszystkich,
którzy zginęli. Mszę odprawili wspólnie proboszczowie nowodworskich parafii ks. Bogdan Sankowski
i ks. Cezary Siemiński. Mimo późnej pory na nabożeństwo przybyło wielu mieszkańców miasta, nierzadko z dziećmi. Obecne były także reprezentacje
młodzieży ze szkół, które na ołtarzu składały kwiaty
i zapalały znicze. W trakcie dziewięciodniowej żałoby narodowej we wszystkich szkołach odbyły się
apele upamiętniające ofiary z 10 kwietnia 2010 roku.
Uczniowie, tak jak wszyscy Polacy, przeżyli w ten
sposób wielką lekcję historii i patriotyzmu.

Na mszy w intencji ofiar obecne
były także władze miasta

Na mszy obecne były
całe rodziny

Delegacje szkół
złożyły kwiaty

Hołd przed trumną Prezydenta

Mszę wspólnie celebrowali
księża nowodworskich parafii

Znicze płonęły
nie tylko na ołtarzu

Tekst A. kabata Foto Z. Sternik

Wśród tych, którzy w Pałacu Prezydenckim złożyli hołd przed trumną Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej byli członkowie
Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

P

iętnastego kwietnia 2010 r. prezes Okręgu ppłk
rez. Alfred Kabata, wiceprezes ppłk rez. Wiesław
Patuła i płk Dariusz Zielonka stanowili poczet sztandarowy, który w imieniu ZOR RP oddał honory wojskowe Prezydentowi RP i jego małżonce.
Delegacja Związku pod przewodnictwem prezesa ZG
płk w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza wpisała
się do księgi kondolencyjnej znajdującej się w Pałacu
Prezydenckim dla uczczenia pamięci Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. Wpisu dokonano również do
wyłożonej przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego księgi kondolencyjnej upamiętniającej szefa tej
instytucji ministra Aleksandra Szczygło.
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Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto PG 2 i APP

26 marca br. uroczyście oddano do użytku boiska wybudowane w ramach rządowego programu „Moje Boisko
Orlik 2012”. To już drugi taki kompleks w naszym mieście – pierwszy wybudowano w Twierdzy Modlin przy
Zespole Szkół nr 4. Ten mieści się na Osiedlu Młodych przy Publicznym Gimnazjum nr 2.

W

uroczystości otwarcia wzięło udział
liczne grono uczniów szkoły oraz zaproszeni goście, m.in. poseł na sejm
RP Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki – Jakub Kwiatkowski, olimpijka, medalistka mistrzostw świata w kajakarstwie i jednocześnie Honorowa Obywatelka
naszego miasta Elżbieta Urbańczyk. Na sali obecni
byli też burmistrz miasta Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz radni Rady Miejskiej.
Zebranych powitała dyrektor szkoły p. Małgorzata
Mikusek. W wystąpieniu podziękowała serdecznie
za wybudowanie boisk. Następnie młodzież zaprezentowała świetny program artystyczny, w którym
pokazane były dzieje sportu od czasów starożytnych
aż po dzień dzisiejszy. Dopełnieniem występów byli
szkolni konferansjerzy, którzy w profesjonalny sposób wprowadzali publiczność w poszczególne elementy programu.
Niewątpliwą atrakcją części artystycznej były pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy ze Studia Tańca
Duet, którego założycielem i opiekunem jest Piotr
Patłaszyński. Na scenie zobaczyliśmy m.in. przepiękne choreografie jazz dance wykonane przez Adę
Patłaszyńską i jej przyjaciół ze Studia.
Cały czas podczas programu artystycznego na telebimie wyświetlana była prezentacja multimedialna.
Przedstawiała ona historię boiska szkolnego sprzed
budowy, zdjęcia wybudowanego już obiektu, a także
sportowe osiągnięcia uczniów szkoły.
Potem kolejno głos zabierali zaproszeni goście.

Jakub Kwiatkowski odczytał list gratulacyjny od
Ministra Sportu Adama Giersza, w którym czytamy: „Jestem przekonany, że Wasz Orlik będzie się
cieszyć ogromnym zainteresowaniem i przysporzy
wiele satysfakcji zarówno gospodarzom obiektu, jak
i jego użytkownikom. Dziękuję wszystkim mieszkańcom oraz władzom Nowego Dworu Mazowieckiego za pomoc w realizacji Programu «Moje Boisko
Orlik – 2012» i życzę wielu sukcesów sportowych”.
Z kolei Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik napisał: „Wierzę, że «Moje Boisko
Orlik 2012» – nowy obiekt sportowy, spełniający
najwyższe standardy europejskie – dowód skutecznych działań samorządu i jego owocnej współpracy
z rządem – będzie dla młodzieży powodem do radości i sportowych sukcesów. Być może dzięki tej
inwestycji zostanie odkryty talent na miarę naszych
wspaniałych olimpijczyków”.
Po wystąpieniach gości uroczystość przeniosła się
na powietrze, gdzie poświęcenia obiektów dokonał
proboszcz parafii na Osiedlu Młodych ks. Krzysztof
Czyżyk. Po uroczystym przecięciu wstęgi na nowo
oddanych boiskach rozegrano mecze piłki nożnej.
Główną atrakcją części sportowej był mecz dziennikarze vs artyści. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji artystów wynikiem 11:9.
Na osłodę każdy został poczęstowany tortem.
Inwestycja został sfinansowana ze środków budżetowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
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Radosna Szkoła

Tekst Alina Ochtyra, Aneta Pielach-Pierścieniak foto APP

Kolejny raz budżet miasta otrzymał wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W tym roku na
doposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych udało się pozyskać 52 tys. złotych.

R

adosna Szkoła to rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły (tj. miasta,
gminy i powiaty – przyp. red.). Obejmuje on
pomoc finansową państwa w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, m.in.
w klasach I–III szkół podstawowych. Ujęte w ramach
programu środki można przeznaczyć na zakup lub
zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole w 100% i pokrycie części
kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w wysokości do 50% kosztów.
Program realizowany jest od 2009 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na rok 2014.
W związku z możliwością ubiegania się o środki
z budżetu państwa miasto Nowy Dwór Mazowiecki
już w pierwszej edycji programu w 2009 roku złożyło
wnioski do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie miejsc zabaw w dwóch szkołach.
Uzyskały one akceptację komisji oceniających i dwie
miejskie placówki szkolne otrzymały środki finansowe w łącznej wysokości 21 tys. 997 zł, w tym:
– Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim –
Modlinie Twierdzy – 9977 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 5 – 12 tys. zł.

Dzięki aplikowaniu o kolejne środki w tegorocznej
edycji programu, na utworzenie placów zabaw miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 52 tys.
złotych.
Złożone wnioski obejmowały prośby o udzielenie
wsparcia finansowego na utworzenie placu zabaw
w Zespole Szkół nr 3 (wnioskowana kwota 40 000 zł)
oraz na utworzenie miejsca zabaw w Zespole Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy (wnioskowana kwota 88 845 zł).
Ostatecznie Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy
otrzymał 12 tys. zł na utworzenie miejsca zabaw,
a Zespołowi Szkół nr 3 została przyznana kwota
w wysokości 40 tys. zł na dofinansowanie utworzenia
szkolnego placu zabaw.
Utworzone place zabaw umożliwią młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej, jak również wzbogacą ofertę szkolną.
W 2010 roku programem Radosna Szkoła zostanie
objętych łącznie 940 szkół z całego Mazowsza.
W 2010 roku na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczonych 150 mln zł.

Szalet miejski już otwarty!
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto Martyna Kordulewska

1 kwietnia zaczął działać szalet miejski. Otwarcie, trochę niespodziewane,
mile zaskoczyło mieszkańców miasta. 50 pierwszych jego klientów
otrzymało karnety na basen.

T

ermin otwarcia szaletu został przyspieszony ze
względu na żart primaaprilisowy jaki wymyśliła Gazeta Nowodworska. „Potraktowaliśmy
ten dobry pomysł jak najbardziej serio i postanowiliśmy go wykorzystać” – mówi burmistrz miasta Jacek
Kowalski.
Mieszkańcy Nowego Dworu i przyjezdni znajdujący
się tego dnia w okolicach szaletu otrzymali od władz
miasta miłą niespodziankę. Były to bezpłatne karnety
na basen miejski, upoważniające do przebywania na
terenie pływalni godzinę tygodniowo. Rozdawał je
pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego.

Karnety ważne będą od otwarcia basenu do końca
2010 roku. Ważna jednak będzie wcześniejsza rejestracja karnetu w recepcji pływalni.
Szalet miejski otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godz. 6:00–22:00, a niedzielę trochę krócej – od
6:00 do 18:00. Korzystanie dla obu płci będzie bezkolizyjne – do wnętrza prowadzą dwa osobne wejścia dla
pań i panów. W każdej części znajdują się dwie kabiny
i umywalka. Obsługę zapewniają pracownicy szaletu – pani w części damskiej i pan w części męskiej.
Samo korzystanie jest bezpłatne i jak mówi naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej – Dariusz Tabęcki
„mamy nadzieję, że takie pozostanie”.
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Wieści z Rady
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Lotnisko ma się dobrze

Tekst i Foto Martyna Kordulewska

Przedostatniego dnia marca odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej.
Tematem przewodnim posiedzenia, w związku z ostatnimi doniesieniami
prasowymi, było lotnisko w Modlinie.

N

a sesję przybyli liczni goście. Oprócz Piotra
Okienczyca – prezesa spółki Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa-Modlin, byli to:
Janusz Piechociński – wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury oraz Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas i Marek Papuga – radni sejmiku
mazowieckiego. Zabrakło Krzysztofa Marca – przedstawiciela PLL LOT.
Kilkanaście dni przed sesją, w Modlinie, obradowała
Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Spotkanie zdominował temat trudności
w uruchomieniu lotniska. Konkretnie chodziło o objęcie udziałów przez PPL, pozwalające spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin na zgromadzenie
wkładu własnego niezbędnego do pozyskania ponad
76 mln zł z Unii Europejskiej.
PLL LOT ogłosił na początku roku, że jego straty mogą
wynieść 500 mln zł. Dodatkowo: przedstawiciele przewoźnika i związków zawodowych negocjują w sprawie
ewentualnych zwolnień. Fakt ten zaniepokoił pozostałych udziałowców modlińskiego lotniska i nowodworskich radnych. O wkład LOT-u zapytał Przewodniczący
Rady Miejskiej, Krzysztof Bisialski.
W tym miejscu głos zabrał burmistrz, Jacek Kowalski.
Poinformował zebranych, że właściciele PPL zapewniali go, że najpóźniej na początku czerwca wywiążą
się ze swoich zobowiązań i obejmą udziały. Jak relacjonował, sprawa podniesienia aportu niepieniężnego jest
już w toku, natomiast zabezpieczenie 24 mln złotych
rozstrzygnie się do końca kwietnia. Termin składania
wniosków o dofinansowanie z UE przeniesiono z 30
marca na 30 czerwca br.
„Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że wszystkie kwestie finansowania ze strony obecnych współwłaścicieli
są zapewnione” – podsumował Jacek Kowalski, przy
czym dodał, że zamiast dużego kredytu modlińskie
lotnisko będzie szukać inwestora finansowego. Gdy

taki się pojawi można będzie zmodyfikować uchwałę
o proporcjach udziałów. Nowy inwestor najprawdopodobniej będzie mógł objąć do 30% udziałów.
Powyższe informacje uspokoiły nowodworskich radnych. Marek Papuga podkreślił w tym miejscu pełne zaangażowanie województwa mazowieckiego w sprawy
lotniska. Dodał: „dobrze, że zgromadzenie wspólników
otworzyło furtkę dla dodatkowego inwestora”.
Janusz Piechociński podkreślał z kolei ponadkadencyjną konsekwencję w realizacji strategicznej inwestycji
w Modlinie. „Ubolewam nad tym, że w debacie publicznej wyciągane są incydentalne wnioski, którymi
niepokoi się opinię publiczną. Pamiętajmy, że PLL LOT
to przedsiębiorstwo państwowe, i że jest w nadzorze
właścicielskim Ministra Infrastruktury, który traktuje
zadanie modlińskie jako priorytet i we wszystkich dokumentach, strategiach, rozporządzeniach Modlin jest.
To są przecież decyzje rządowe. Mamy partnera po tej
stronie. Nie dziwmy się negatywnym opiniom rady
pracowniczej PLL LOT. Nie jest tajemnicą, że LOT
czeka komercjalizacja. (…) Okęcie i jego załoga czują,
że Modlin będzie poważnym rywalem, np. dla ruchu niskokosztowego, ale zapewniam, że dyrektor Marzec realizuje strategię lotniska i nawet niepopularne dla części
załogi propozycje. Od tej strony nie ma zagrożeń. Jeśli są
to inne – pogorszenie stanu finansów publicznych, dlatego szuka się inwestora” – mówił. Poseł omawiał także
kwestie przetargów, obawiał się protestów w związku
z dekoniunkturą. Jak tłumaczył, może to przynieść niższe ceny, ale przede wszystkim wydłużenie terminów.
„Gramy do jednej bramki i myślę, że z sukcesem zakończymy tę inwestycję” – podsumował.
Po Januszu Piechocińskim głos zabrał Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. On również deklarował nieustające
wsparcie województwa. Mówił, że bez względu na rekordowo wysokie „janosikowe” i jego konsekwencje,
Mazowsze wywiąże się ze swoich finansowych zobowiązań.
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Kostrzewa-Zorbas, przy okazji, poruszył też inny ważny temat. Mianowicie: airport city. „Jest oczywisty
związek pomiędzy dwiema szansami rozwojowymi
Nowego Dworu Mazowieckiego: lotniskiem i unikalną Twierdzą” – zaczął. Podkreślał wagę rozwoju
infrastrukturalnego terenów wokół lotniska, stąd m.in.
pomysł połączenia kolejowego Modlina z Płockiem
i przebudowy bocznicy w celu stworzenia wojewódzkiej samorządowej kolei dojazdowej. Zapowiedział, że
Modlin promowany będzie na światowej konferencji
i wystawie nt. portów lotniczych w Pekinie – stolicy
kraju, który nie zna kryzysu gospodarczego. „Metropolia stołeczna kraju musi mieć dwa lotniska” – powiedział na koniec, za co otrzymał gromkie brawa.
Poseł Piechociński odniósł się jeszcze potem do słów
o rozwoju infrastruktury wokół portu lotniczego. Jak
mówił, lotnisko generuje wiele inwestycji drogowych,
które stanowią ważne wspólne zadanie na przyszłość.
Cieszył się jednocześnie, że już teraz udało się skoordynować część lotniczą i kolejową inwestycji.
Radni zasypali zaproszonych gości lawiną pytań, dzięki
odpowiedziom na nie udało się jednak złagodzić nastroje po wyjazdowym posiedzeniu mazowieckiej komisji
strategii rozwoju regionalnego.
Inne tematy poruszane na XLV sesji to: czystość w mieście oraz pozyskiwanie przez Nowy Dwór środków zewnętrznych.
Przy okazji tego pierwszego nie mogło nie być mowy
o psich odchodach, które – jak wiadomo – budzą powszechne niezadowolenie. „Potrzeba pokoleń, żeby
wypracować w tym temacie dobre standardy” – mówił
burmistrz, zastrzegając jednocześnie, że Miasto robi
wiele, aby w należyty sposób realizować obowiązujący
regulamin czystości.
W kwestii środków zewnętrznych przybliżył zebranym
procedury aplikowania o pieniądze z UE. Przypomniał
również, że na najbliższe 7 lat do podziału dla wszystkich gmin w województwie mazowieckim zostały już
tylko 2 mld zł. „Składamy wnioski aktywnie, terminowo i merytorycznie poprawne” zapewniał, przypominając o szeregu inwestycji, które są realizowane dzięki
pozyskanym funduszom.
Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
– zmian w budżecie;
– wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego na
realizację projektu systemowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
„Lepsza Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (…);
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej (ul. Maturzystów);
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki
(ulice: Jasna i Łęczna oraz Czarnieckiego, a także nieruchomość w koronie Twierdzy Modlin);
– wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki przez Szkołę Muzyki i Tańca Art Studio w Nowym Dworze Mazowieckim;
– delegowania radnej do zespołu aktualizującego Wieloletni Plan Inwestycyjny (delegowana została Ewa
Sokołowska);
– nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki (ulicę nazwano imieniem ppłk Ryszarda Gołąba).
Wszystkie uchwały, tradycyjnie, znajdują się na
www.bip.nowydwormaz.pl.
W obradach, oprócz wymienionych na początku gości,
uczestniczyli także członkowie sejmiku dziecięcego
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z opiekunami.
Jak zgodnie podkreślali, była to dla nich wspaniała lekcja samorządności.

wieści z powiatu
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Szanowni Konkurs Recytatorski
Państwo W
Tekst I foto W. Majchrzak

starosta krzysztof kapusta

Z

satysfakcją informuję, że 12 kwietnia br.
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz podpisał dwie
umowy na przyznanie powiatowi nowodworskiemu środków unijnych. Dofinansowanie otrzymali:
szpital powiatowy w kwocie 3 830 287,00 zł na
utworzenie pracowni tomografii komputerowej
oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny oraz
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku w kwocie
1 068 239,57 zł na budowę ogrodu terapeutycznego. W obu przypadkach powiat zapewnia 15 procentowy wkład własny wynosząvcy dla szpitala
675 933,00 zł i dla DPS 188 512,86 zł. W tym roku
oczekujemy jeszcze na pomyślne decyzje o przyznaniu środków unijnych m.in. na przebudowę
i modernizację dróg powiatowych. Powyższe środki
w odczuwalny sposób wpłyną na poprawę jakości
usług publicznych mieszkańców powiatu.

Kondolencje
Poruszeni i wstrząśnięci
tragiczną śmiercią pod Smoleńskiem
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i jego małżonki Marii Kaczyńskiej,
członków rządu, parlamentarzystów,
działaczy państwowych i społecznych,
duchownych i wyższych oficerów WP
składamy Rodzinom i Wszystkim Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Radni Powiatu Nowodworskiego
i Przewodniczący Rady
Rodzinom i Wszystkim Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu tragicznej śmierci pod Smoleńskiem
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i jego małżonki Marii Kaczyńskiej,
członków rządu, parlamentarzystów,
działaczy państwowych i społecznych,
duchownych i wyższych oficerów WP
składa Zarząd Powiatu Nowodworskiego

dniu 23 marca 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski zatytułowany
„Moralne niepokoje w literaturze”. Organizatorem konkursu, we współpracy z Wydziałem Edukacji Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, była
p. Izabela Cieślińska, doradca metodyczny nauczycieli
języka polskiego powiatu nowodworskiego.
Każda szkoła ponadgimnazjalna mogła wyłonić do 20 lutego br. do 5 uczestników reprezentujących ją w konkursie powiatowym. Zadaniem uczestników konkursu było
przygotowanie wiersza lub fragmentu utworu poetyckiego/dramatycznego/epickiego z literatury polskiej lub
powszechnej, którego prezentacja nie mogła przekraczać
4 minut. Do etapu powiatowego przystąpiło ogółem 13
uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych z trzech
szkół: LO i ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz ZSZ w Nasielsku. Uczniowie recytowali utwory
w kolejności alfabetycznej: Patrycja Antosiewicz, Michał Borowski, Piotr Chilicki, Marta Chmielewska, Piotr
Czajkowski, Angelika Gajdzicka, Kamil Kobus, Paweł
Kozłowski, Paulina Orłow, Mateusz Rutkowski, Katarzyna Sawicka, Mateusz Tarwacki i Kamila Włodarczyk.
Oceny prezentowanych utworów oraz wskazania zdobywców trzech pierwszych miejsc dokonało 3 osobowe
jury, któremu przewodniczyła p. Longina Kroć-Ziemkiewicz, konsultant ds. edukacji polonistycznej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Kryteria oceny były następujące:
wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworu,

kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny i pamięciowe
opanowanie tekstu.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali dobre opanowanie
tekstu i zróżnicowany dobór utworów. Laureaci konkursu wyróżnili się ponadto wysokim poziomem interpretacji utworu. I miejsce jury przyznało Mateuszowi Rutkowskiemu z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
za piękną interpretację fragmentu utworu Zbigniewa
Herberta „Przesłanie Pana Cogito”. II miejsce zdobyła
Paulina Orłow z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym
Dworze Mazowieckim za oryginalną prezentację utworu
W. Kaczmarskiego „Kanapka z człowiekiem”. Zdobywcą III miejsca został Michał Borowski z Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku za dynamiczną interpretację
fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
także pamiątkowe dyplomy. Specjalne podziękowania, za
przygotowanie uczniów do konkursu, otrzymali nauczyciele: Iwona Nowak, Agnieszka Jankowska-Stulczewska,
Agata Żbikowska, Monika Duchnowska, Teodozja Rzemieniecka i Teresa Popielak.

Środki z Unii

W

Tekst I foto W. Majchrzak

dniu 12 kwietnia br. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz z udziałem
zastępcy dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Projektów Unijnych Grzegorza Świętoreckiego złożył
podpis pod dwiema umowami o przyznaniu powiatowi
nowodworskiemu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
Pierwsza umowa, której beneficjentem jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
dotyczy projektu pn. „Utworzenie pracowni tomografii
komputerowej w SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tą
pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny”. Powiat jest instytucją współfinansującą ten projekt i przekazuje środki na wkład własny w kwocie 675 933,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego będzie stanowić 85% kosztów
kwalifikowalnych i wyniesie 3 830 287,00 zł.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu dwa zakłady: Diagnostyki Obrazowej i Diagnostyki Laboratoryjnej szpitala wzbogacą się o niezbędny sprzęt, a budynek główny ulegnie rozbudowie. Dla oddziałów wewnętrznego
i dziecięcego, w lewym skrzydle szpitala na parterze
utworzona zostanie pracownia tomografii komputerowej z poczekalnią dla pacjentów, łazienką dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapleczem gabinetowym dla lekarza. Na dwóch pozostałych kondygnacjach powstaną po dwie sale na oddziałach dziecięcym i chorób wewnętrznych. Ponadto w dobudowanej

części powstanie ewakuacyjna klatka schodowa dla
lewego skrzydła szpitala. W ramach projektu przebudowane i zmodernizowane zostaną instalacje elektryczna
i kanalizacyjna. Zakup nowego sprzętu i utworzenie
pracowni tomografii komputerowej ułatwi dostęp i poprawi jakość usług medycznych świadczonych w SZP
ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.
Beneficjentem drugiej umowy jest powiat nowodworski realizujący projekt pn. „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku”.
W pierwszej kolejności stworzona zostanie tzw. część
wejściowa – kierująca użytkowników do poszczególnych części ogrodu. Następnie powstanie tzw. część
gospodarczo-izolacyjna, oddzielająca ogród od ulicy
i zabudowy jednorodzinnej. Ostatnim elementem będzie część terapeutyczna, w której znajdą się aleja lipowa, stanowiąca element kompozycyjny ogrodu oraz
wzbogacająca jego układ komunikacyjny oraz ogród
sztuk, którego głównym elementem będzie murowana scena o pow. około 40 m2, dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Termin zakończenia projektu
planowany jest na koniec grudnia 2010 r. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1 068 239,57 zł,
wkład własny powiatu zamknie się kwotą w wysokości
188 512,86 zł.
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Zenon Bąkowski
lat 58
Rodowity nowodworzanin;
Żonaty, ma córkę i dwóch synów
Z Zenonem Bąkowskim Radnym Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Porządek
i bezpieczeństwo

Może przybliżymy trochę naszym czytelnikom postać
Zenona Bąkowskiego?
Cóż, jestem rodowitym nowodworzaninem, tu się
ożeniłem, mam dzieci. Zawodowo od 1982 roku
prowadzę własną działalność gospodarczą, tj.
przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Han-Zen”.
W 2006 roku został Pan wybrany do Rady Miejskiej –
skąd pomysł startu?
Zdecydowałem się na kandydowanie za namową
żony i dzieci, którzy stwierdzili, że jako rodowity
nowodworzanin znam główne problemy i potrzeby miasta. Ważne w podjęciu decyzji było też dla
mnie słowo poparcia ze strony posłanki Jadwigi
Zakrzewskiej, które zmobilizowało mnie do działania na rzecz miasta.
W programie wyborczym stawiał Pan m.in. narozwój
przedsiębiorczości.
Tak, „Przedsiębiorczość podstawą sukcesu” to
było moje hasło wyborcze. Gołym okiem widać jak
w centrum miasta powstają nowe miejsca handlowo-usługowe, czy punkty bankowe. Oczywiście
w znacznej mierze to zasługa prywatnych przedsiębiorców – inwestorów. Ale to Rada i burmistrz
miasta tworzą dogodne warunki do inwestowania w naszym mieście. To mnie bardzo cieszy,
a i mieszkańcy też w rozmowach ze mną okazują
zadowolenie, że Nowy Dwór staje się nowoczesnym miastem.
A czy Pana zdaniem udało się przywrócić miastu estetykę, co również było dla Pana ważne 3 lata temu?
Po części tak, nowo wybudowane w centrum miasta budynki mieszkalne znacznie ją poprawiły. Jest

Jest sporo
do zrobienia

jeszcze parę rzeczy do zrobienia, m.in. wyburzenie
starych drewnianych budynków w centrum miasta.
Na pewno sytuację centrum znacznie poprawi realizowana już w tym roku rewitalizacja parku miejskiego.
Istotną sprawą dla Pana była też edukacja dzieci i młodzieży poprzez sport.
Uważam, zresztą to prawda stara jak świat, że
młodzi ludzie muszą wyładowywać swą energię
na boiskach, a nie na ulicach. Inwestycje w sport,
szczególnie w sport szkolny i młodzieżowy to był
nasz – Rady i burmistrza priorytet. W tej chwili przy
każdej szkole prowadzonej przez miasto jest kompleks boisk nie tylko do piłki nożnej, ale też do innych dyscyplin sportowych. Uczniowie mogą tam
rozwijać swoje talenty sportowe.
Na te wszystkie boiska Rada musiała przeznaczyć
sporo pieniędzy?
Rzeczywiście, gros środków na realizację tych inwestycji wydatkowano z budżetu miasta, ale nie
można nie wspomnieć o udziale innych instytucji,
m.in. Samorządu Województwa Mazowieckiego,
czy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki udanej współpracy z tymi podmiotami udało nam się
wybudować te wszystkie boiska. Nie można też
zapominać, że mamy też w naszym mieście dwa
Orliki.
Jakie problemy miasta Pana zdaniem są najpilniejsze do
rozwiązania?
Główne zagadnienia, które traktuję priorytetowo
to bezpieczeństwo i porządek w mieście oraz
niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych. Te
Krystyna Zawartko
Wykształcenie wyższe
administracyjne
Stan cywilny: mężatka, dwoje
dzieci, dwoje wnucząt
Karolina i Bartek
Interesują ją sport, ciekawe
podróże i grzybobranie

Z Krystyną Zawartko Radną Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

To Pani pierwsza kadencja w Radzie. Skąd pomysł?
Pomysł narodził się niespodziewanie, ponieważ
w wyborach miał startować mój mąż. Wspólnie
uznaliśmy, że będę to ja, ponieważ wtedy dysponowałam dużą ilością wolnego czasu, tak niezbędnego przy działaniu na rzecz lokalnej społeczności.
Czy takie były Pani wyobrażenia o byciu radną?
Na pewno wtedy nie miałam doświadczenia w tym
co teraz robię, ale dzięki wiedzy teoretycznej mogłam się realizować. Początki zawsze są trudne.
Moje wyobrażenie o Radzie było takie, że my radni
stanowimy jedność w podejmowaniu tak ważnych
decyzji w sprawach dotyczących naszego miasta
i jego mieszańców. I myślę, że tak jest. Dobrze mi
się współpracuje z koleżankami i kolegami w Radzie. Wymieniamy ze sobą w cywilizowany sposób poglądy na różne tematy – szanujemy swoje
zdania.
„Wykorzystajmy szansę, przywróćmy rozwój” – to
było Pani hasło wyborcze. Udało się je zrealizować?
Nie jestem w pełni zadowolona z realizacji moich
zamierzeń. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że
nie można osiągnąć w tak krótkim czasie pełnego
sukcesu. Należy jednak zauważyć, że w ciągu tych
trzech lat nasze miasto zmieniło się. Powstały i nadal powstają nowe obiekty kulturalne, sportowe,
budowany jest budynek socjalny z mieszkaniami

dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Poprawiła się infrastruktura. Zrobiono dużo niezbędnych inwestycji ułatwiających życie mieszkańców.
Jedyna bolączka, która nie jest już od nas zależna,
to bezrobocie. Jest ciągle mało nowych firm, które
zatrudniałyby mieszkańców naszego miasta.
Z jakimi problemami najczęściej się Pani spotyka?
Najczęściej są to zwykłe codzienne sprawy, np.
czystości na osiedlu czy w mieście, nieświecących
latarni, naprawy chodnika czy odśnieżania ulic zimą
itp. Dobrze układa się współpraca z naczelnikami
wydziałów i pracownikami urzędu. Wszystkie zgłoszone uwagi są niemalże natychmiast załatwiane.
A na Osiedlu Młodych jakie jeszcze problemy należy
rozwiązać?
Osiedle Młodych jest jedną z młodszych dzielnic miasta, ale to nie znaczy, że nie ma swoich problemów
i potrzeb. Największe to te dotyczące warunków
lokalowych w placówkach oświatowych. Mam tu
na myśli zarówno przedszkole, jak i szkołę podstawową, której część uczniów uczy się w gimnazjum.
Brak jest również sali gimnastycznej w szkole podstawowej. To są priorytetowe zadania do realizacji.
Jeśli chodzi o kulturę – czy jest Pani zadowolona z oferty miasta?
Bardzo dobrze się dzieje, że miasto ma do zaoferowania swoim mieszkańcom szeroki i bogaty wa-
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dwie sprawy muszą być jak najszybciej rozwiązane, a wiąże się z nimi kwestia rozbudowy monitoringu miejskiego i budowa kolejnego budynku
socjalnego.
Minęły już ponad trzy lata kadencji tej Rady. Co Pana
zdaniem było lub będzie jej największym sukcesem?
Na pewno olbrzymim sukcesem obecnej Rady
Miejskiej jest podjęcie decyzji o budowie basenu,
budynku socjalnego na ul. Nałęcza czy rewitalizacji
parku im. Józefa Wybickiego. Istotne też są decyzje nt. budowy chodników i te dotyczące inwestycji
sportowych.
Czy są takie efekty Pana działalności, którymi chciałby się Pan pochwalić?
Uważam, że działalność radnego jako jednostki
jest niemożliwa do wprowadzenia większych, bardziej radykalnych zmian w mieście. Tak więc odnośnie mojej działalności w Radzie Miejskiej mogę
się wypowiedzieć tylko w kontekście pracy całej
Rady – wszystkie podjęte decyzje są naszą wspólną zasługą.
Czy jest coś czego brakuje Panu jako mieszkańcowi
Nowego Dworu Mazowieckiego?
Tak, szczególnie brakuje mi miejsc rekreacyjnych,
ścieżek rowerowych, które w sezonie wiosenno-letnim cieszyłyby się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców i turystów. Martwi mnie też
niewystarczające bezpieczeństwo, które na pewno
uległoby poprawie dzięki rozbudowie monitoringu.
Czy będzie Pan po raz kolejny startował w wyborach?
Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym.
Pytanie, które kieruję do wszystkich – jakie są Pana
marzenia – prywatnie, zawodowo?
Marzenia zawodowe przeniosłem na drugi plan.
Teraz, mając dorosłe dzieci i wnuki, wszelkie myśli
i marzenia skupiam na nich.
Dziękuję za rozmowę.
chlarz imprez kulturalno-rozrywkowych czy sportowych. Na pewno każdy znajdzie coś w tej ofercie dla
siebie. I o to chodzi, żeby mieszkańcy mogli z tego
korzystać. To na pewno cieszy, tym bardziej, że
wcześniej spotykałam się z opiniami mieszkańców,
że nic się u nas nie dzieje. Teraz już nie ma podstaw
do takich ocen. Masowe imprezy bardzo mieszkańców integrują. Jest okazja do spędzania wolnego
czasu wspólnie z rodzinami i niejednokrotnie spotkań w przyjacielskim gronie.
Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe, kulturalne
i sportowe – co jeszcze Pani zdaniem przydałoby się
w mieście?
2010 rok obfituje w inwestycje. Sporo dzieje się
z inwestycjami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi. W  tym roku zostanie oddany do użytku
nowy ośrodek kultury, czekamy z niecierpliwością
na otwarcie basenu, powstały nowe boiska przy
szkołach, tzw. Orliki. Planowana jest termomodernizacja placówek oświatowych i przebudowa parku. Czekają też wcześniej wspomniane
inwestycje placówek oświatowych na Osiedlu
Młodych. Jest sporo do zrobienia i skupmy się na
realizacji tego, co już zaplanowane. To jest powód
do zadowolenia.
Pytanie, które kieruję do wszystkich – jakie są Pani
marzenia?
Moim marzeniem jest, aby miasto rozwijało się,
by mieszkańcom żyło się lepiej, żeby powstawały
nowe miejsca pracy, zmniejszało się bezrobocie,
no i żeby wreszcie ruszyło lotnisko, z którym wiążemy duże nadzieje na rozwój naszego miasta.
Dziękuję za rozmowę.
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z życia osiedli

Twierdza Wielki Tydzień
Tekst Włodzimierz Oleksiak Foto Witold Smoliński

Po raz trzeci w parafii pw. św. Barbary w Modlinie Twierdzy mieszkańcy
uczestniczyli w uroczystościach Wielkiego Tygodnia.
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yło to bardzo ważne wydarzenie, do którego
wierni przygotowywali się przez wiele miesięcy z wielką sumiennością i starannością.
Porządkowanie terenu wokół kaplicy, czy też przygotowywanie Grobu Pańskiego zjednoczyło miejscową ludność. W kazaniu podczas mszy świętej
poprzedzającej Wieki Tydzień proboszcz parafii ks.
Cezary Siemiński zwrócił się z apelem do mieszkańców, o dołożenie wszelkich starań celem godnego przygotowania parafii do Świąt Wielkanocnych.
Apel jak zwykle trafił na podatny grunt.
Parafianie nie szczędząc sił, kosztem wolnego czasu
starali się przygotować kaplicę do jak najlepszego
uczczenia największego święta w Kościele katolickim.
Przez cały Wielki Tydzień wierni z zadowoleniem
i dumą w sercu uczestniczyli w uroczystościach religijnych.
Kościół stał się ich wspólnym domem.
Pocieszający jest fakt, że bardzo aktywnie włączyła
się młodzież oraz byli i obecni żołnierze zawodowi.
W nocnym czuwaniu przy Grobie Pańskim można
było spotkać przedstawicieli młodzieży, harcerzy,
żołnierzy w historycznych mundurach oraz obecnych
przedstawicieli różnych rodzajów sił zbrojnych. Po
prostu było widać, że jest to parafia wojskowa.
W ostatnim dniu uroczystości Wielkiego Tygodnia
mieszkańcy osiedla spotkali się przy wspaniale
przygotowanym grobie, aby w zadumie i gorliwej
modlitwie uczestniczyć w swoim największym religijnym święcie.
Symbolika grobu nawiązywała do obchodzonego
przez Kościół katolicki roku kapłańskiego. Postać
ks. Popiełuszki przypominała męczeństwo i poświęcenie dla dobra człowieka oraz zbliżającą się
beatyfikację kapłana.

Przyjemne z pożytecznym
tekst i foto ZS 2

D

ziewiątego marca 2010 r. w Zespole Szkół nr 2
przy ulicy Długiej 10 odbyło się zebranie Zarządu Osiedla nr 5 z udziałem władz miasta. Na
spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Nowodworzanki,
zwłaszcza panie – to dla nich samorząd uczniowski ZS 2
przygotował krótki program artystyczny z okazji Święta
Kobiet. Każda z mieszkanek Nowodworzanki otrzymała
małe tulipany i okolicznościowe wierszyki. Do życzeń
młodzieży dołączyli radni, wręczając paniom słodkie
upominki.
Po tym miłym akcencie spotkania przewodniczący Ryszard Brzeziński przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu Osiedla nr 5 za rok 2009. Kolejnym elementem
tej części zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009 i wreszcie plan pracy Zarządu na 2010. Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Najpiękniejszy wystrój
posesji”. Wyróżniono kilkoro prywatnych właścicieli
i Zespół Szkół nr 2. Nagrodzeni otrzymali ufundowane przez Urząd Miejski dyplomy i bony wartościowe,

uprawniające do dokonania zakupów w sklepie ogrodniczym. W sprawie bezpieczeństwa w mieście i dzielnicy
głos zabrał przedstawiciel komendanta nowodworskiej
policji. Informacje o planowanych inwestycjach w roku
2010 przedstawił burmistrz Jacek Kowalski.
Po omówieniu zaplanowanych punktów porządku zebrania przewodniczący Zarządu Osiedla rozpoczął dyskusję. Na pytania, niekiedy trudne, odpowiadali przede
wszystkim burmistrz Jacek Kowalski i przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, wnikliwie analizując
problemy nurtujące mieszkańców Nowodworzanki i proponując konkretne rozwiązania.
Uroczyste zebranie Zarządu Osiedla nr 5 zacieśniło więzi
pomiędzy mieszkańcami tej dzielnicy Nowego Dworu.
Nowodworzanka – niegdyś postrzegana jako miejsce
mało ciekawe, oddalone od centrum – teraz zyskuje na
atrakcyjności dzięki aktywności wielu osób, dla których
sprawy lokalnej społeczności – począwszy od kosztownych inwestycji, na estetyce posesji kończąc – stają się
coraz ważniejsze.

Dzień Kobiet
na Osiedlu nr 3

Tekst i foto J. Wacławek

9 marca odbyło się uroczyste zebranie Zarządu
Osiedla nr 3 – Pólko. Powodem spotkania był
Dzień Kobiet dlatego w głównej mierze jego
uczestnikami były panie – mieszkanki osiedla.

L

icznie przybyłe panie powitała przewodnicząca
Zarządu Osiedla nr 3 p. Jolanta Wacławek. Złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji
święta kobiet.
Przybyli na zaproszenie zarządu Burmistrz Miasta
p. Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej
p. Krzysztof Bisialski przyłączyli się do życzeń. Ze
swej strony wręczyli przewodniczącej zarządu torbę
ze słodyczami. Przy kawie i herbacie oraz słodkim
poczęstunku czas umilił zespół młodzieży ze szkół
gimnazjalnych, wykonując wiązankę pięknych piosenek przy akompaniamencie gitar.
Młodzież wystąpiła pod kierownictwem p. Dariusza Kłosowskiego.
Po zebraniu panie wyraziły swą wdzięczność za
miłe i serdeczne przyjęcie.

wydarzenia
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Tekst i Foto Firma HARD-TEAM

Ekspedycja

13 marca instruktorzy
z firmy HARD-TEAM
i Pm-Active przywitali na
wodzie podróżnika Marka
Kamińskiego i jego Zimową
Ekspedycję Wisła 2010.

imowa Ekspedycja Wisła 2000 to projekt
Marka Kamińskiego, który samotnie kajakiem, przy mało sprzyjającej zimowej
aurze, przemierzał Wisłę.
Zimowa Ekspedycja Wisła miała jasne cele, organizatorzy chcieli przekonać wszystkich, że można
przepłynąć 1000 km w sercu Europy, przeżywając
równie niezwykłą przygodę, jak na rzekach Alaski
czy Syberii oraz udowodnić, że można pić wodę
z Wisły i posmakować jej „dzikości” zimą bez
pomocy z zewnątrz. Nadrzędnym celem wyprawy
była promocja Wisły – Królowej Polskich Rzek, jej
możliwości i piękna czy wręcz stworzenia nowego
produktu turystycznego porównywalnego do Tatr,
Mazur czy Białowieży.
Oto krótka relacja organizatorów akcji firmy
HARD-TEAM z Nowego Dworu Mazowieckiego
(autor: Janusz Chrzanowski – Kudłaty):
Zawsze z zainteresowaniem śledziliśmy informacje
o aktywności Marka Kamińskiego.
Tak było i tym razem, choć dopiero w piątek po południu dowiedzieliśmy się, że termin przepływania
przy Nowym Dworze Mazowieckim będzie najprawdopodobniej w sobotę 13 marca. Tego samego wieczoru przyszedł pomysł, aby spontanicznie
wesprzeć i wziąć udział w projekcie tak znanego
podróżnika.
Niewiele trzeba było wysiłku, aby zorganizować
grupę śmiałków, którzy wspólnie z nami chcieliby
podjąć się tego zadania. Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną z nami firmę PM-Active z Janówka. Musiały to być oczywiście osoby, które
swobodnie i pewnie czują się w nurcie rzeki.
W sobotę o godzinie 13.00 wystartowaliśmy. Czterech śmiałków odpowiednio wyposażonych i przygotowanych wystartowało na wysokości Bramy
Ostrołęckiej i przepłynęło do cypla przy Spichlerzu
(ujście Narwi do Wisły). Tam mieliśmy czekać na
Pana Marka, a później chcieliśmy mu towarzyszyć
do miejsca gdzie miał rozbić bazę noclegową. Czekaliśmy przy Spichlerzu ok. 2 godzin. Do końca nie
wiedzieliśmy czy akurat w sobotę uda się dopłynąć
Panu Markowi Kamińskiemu do wysokości Twierdzy Modlin. Wiedzieliśmy, że tego dnia podróżnik
miał zrobić sobie krótką przerwę w Warszawie
i obawialiśmy się, że to wydarzenie może spowodować niewielkie opóźnienie.
Udało się złapać kontakt z osobą z Instytutu Marka Kamińskiego Panią Eweliną, która powiedziała,
że ze względu na złe warunki pogodowe najprawdopodobniej baza noclegowa będzie na wysokości
Skierd. Zależało nam bardzo, żeby baza była u nas.
Przekonywaliśmy Instytut, że warto przepłynąć
kilka kilometrów i zobaczyć niepowtarzalne klima-
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ty i architekturę w okolicy Twierdzy Modlin. Nie
wiedzieliśmy do końca czy podróżnik znajdzie siły,
żeby pokonać tą odległość, ale na wszelki wypadek
załatwiliśmy pozwolenie na nocleg Ekspedycji Wisła
przy Spichlerzu.
Następnie wszyscy uczestnicy wyprawy podjęli decyzję, że cofamy się Wisłą w stronę Skierd, aby osobiście przekonać Pana Marka do naszego planu.
Po kilku kilometrach (ok. godz. 17.00) udało się
w końcu, zobaczyliśmy Pana Marka Kamińskiego,
zmęczonego, ale zadowolonego. Zaprosiliśmy go do
bazy (Spichlerz) gdzie miał spędzić noc.
Na moście wiślanym czkali na Pana Marka sympatycy projektu, mieszkańcy naszego miasta, którzy z flagami biało-czerwonymi, pięknie brawami przywitali
i dziękowali całej ekipie za przybycie.
Nasza cała grupa mogła spędzić z ekipą ok. 3 godzin
przy bazie noclegowej. Mieliśmy przyjemność rozmowy z podróżnikiem oraz obserwacji rozbijania
obozowiska, a także pracy ekipy telewizyjnej.
Później Pan Marek w swoim internetowym dzienniku napisze:
„13 marca 2010
Dzięki wsparciu Eweliny z Gdańska (Instytut Marka
Kamińskiego), która zorganizowała kajakarzy, którzy
pomogli mi wytypować miejsce na obóz, będę spał tuż
obok Twierdzy Modlin. Udało się uzyskać pozwolenie
na rozbicie tu namiotu. To jest bardzo niezwykłe miejsce. Jestem tu kompletnie sam. Ja i Wisła.
14 marca 2010
Pobudka o 4 rano. Rześkie powietrze. W nocy napadało dużo śniegu, co widać na filmiku. To dla mnie
prawdziwy zaszczyt, że mogłem nocować właśnie tu,
obok Twierdzy Modlin.”
Około godziny 19.00 cała nasza załoga pożegnała
się z podróżnikiem. Przekazaliśmy również naszemu
gościowi proporczyk miasta oraz folder o Twierdzy
Modlin. Później bardzo zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy na brzeg. Sami również staramy się
zmienić spojrzenie na Wisłę oraz nasze okoliczne
rzeki Narew i Wkrę. Tym bardziej chcieliśmy czynnie poprzeć tę akcję. Żadna sztuka popierać akcję,
siedząc w ciepłym fotelu przy kominku.
Może ktoś powiedzieć, że uczestnicy tej akcji mają
doświadczenie w różnego rodzaju wyprawach. Rzeczywiście tak jest, Mont Blanc, samotne wyprawy
trekkingowe czy survivalowe oraz wyprawy na
North Capp nie są nam straszne, ale warto ruszyć się
z domu i odkryć piękno przyrody nie tylko tej dalszej, ale tej naszej lokalnej.
Zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania
czasu na naszych rzekach. To naprawdę wspaniała
przygoda, ale róbcie to z głową – pamiętając o bezpieczeństwie i zdrowym rozsądku.

wydarzenia
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Dzień Otwarty w TPD

Tekst i Foto TPD WTZ

W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
odbył się w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Dzień Otwarty. Można było nie tylko
obejrzeć placówkę i prace podopiecznych, ale także porozmawiać i zapoznać się
z problemami osób chorych i niepełnosprawnych.

R

ok 2010 ustanowiony został przez Komisję Europejską „Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym”. Działania związane z obchodami tego wydarzenia będą realizowane we
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
W Polsce zadania te są koordynowane przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Rolę regionalnego koordynatora pełni Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Celem podejmowanych działań, organizowanych w partnerstwie z samorządami lokalnymi, jest:
– zmiana postaw wobec osób wykluczonych społecznie
z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności oraz innych przyczyn,
– promowanie społeczeństwa, które dba o jakość życia
i równy dostęp do usług dla wszystkich mieszkańców,
– stymulowanie solidarności między pokoleniami,
– zwiększenie wiedzy o placówkach pomocy i formach
usług w nich oferowanych, w tym dla osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci,
– zwiększenie wiedzy o znaczeniu pracy socjalnej w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu najsłabszych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztat Terapii Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego przystąpiło
do udziału w tym projekcie, reprezentując powiat nowodworski.
13 marca 2010 r. został zorganizowany na terenie
Warsztatu Dzień Otwarty, w celu zapoznania z formami rehabilitacji i terapii, które prowadzone są na terenie
placówki. W tym dniu odwiedziło Warsztat Terapii Zajęciowej wiele osób, mieszkańców powiatu nowodworskiego zainteresowanych problemami osób chorych
i niepełnosprawnych.
Odwiedzający Warsztat mogli zobaczyć pracownie: plastyczną, gospodarstwa domowego, doświadczania życia,

muzyki i teatru, tkacko-krawiecką, multimedialną, mogli
również zobaczyć sale: rehabilitacyjną, gabinet pielęgniarski, gabinet psychologa, porozmawiać z terapeutami
i uczestnikami WTZ.
Uczestnicy Warsztatu zaprezentowali swoje prace wykonane podczas zajęć. W trakcie całego dnia prezentowano
dotychczasową 5-letnią działalność WTZ na pokazach
multimedialnych.
Władze samorządowe reprezentowała Starosta Powiatu
Nowodworskiego – Anna Kaczmarek i Radni Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego Barbara Stempka,
Tadeusz Semplawski i Roman Biliński.
W ramach Obchodów Mazowieckich Działań na rzecz
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Warsztat Terapii Zajęciowej weźmie udział w:
PREZENTACJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
mieszkańców oraz wychowanków placówek, podczas
Pikniku Ulicznego w Warszawie, który odbędzie się
23 maja.
Zakończenie projektu na Mazowszu przewidywane jest
w dniach 29–30 listopada 2010 r. podczas konferencji.

Młodzi posłowie w Sejmie
Tekst i foto opiekun sejmiku Alicja Szumańska

W ramach programu „Z podwórka do Parlamentu” wychowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w wycieczce do Sejmu. Zwiedzili gmach Sejmu,
poznali historię powstania Sejmu, spotkali się z parlamentarzystami.
33 dzieci z Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Nowym Dworze Mazowieckim, wraz z wychowawcami i opiekunem Sejmiku p. Alicją Szumańską,
zwiedzało dnia 16 marca gmach Sejmu w Warszawie.
Oprowadzająca nas p. Monika Raczkowska już w sali
historycznej ciekawie opowiadała o powstaniu Sejmu, obradach I Sejmu, jego składzie, o pracy Sejmu
po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości w czasach
I Rzeczypospolitej – na Zamku Królewskim, a potem
w gmachu Instytutu Szlacheckiego (elitarne męskie
gimnazjum) przy ulicy Wiejskiej. Mówiła o budowie
nowego, obecnego już gmachu Sejmu.
Dzieci zwiedzały olbrzymią salę posiedzeń. Dowiedziały się gdzie jest miejsce dla Marszałka Sejmu,
fotel dla prezydenta, ławy rządowe i miejsca dla posłów poszczególnych klubów poselskich. Oglądały
słynną „laskę marszałkowską”.
Zwiedzając piękne sale, korytarze, schody zatrzymaliśmy się przy tablicy pamiątkowej z nazwiskami

posłów pomordowanych i poległych w czasie działań
wojennych. Zwiedziliśmy też salę posiedzeń Senatu.
W czasie zwiedzania mieliśmy okazję spotkać się
i rozmawiać z Posłami p. Janem Widackim i p. Witoldem Dziewałtowskim. Opowiedzieliśmy Panom
Posłom o realizacji programu „Z podwórka do Parlamentu” i o naszym Ognisku. Panowie Posłowie
wpisali się do naszej Kroniki Sejmikowej.
Miłe spotkanie mieliśmy też z Panią Poseł – wicemarszałek Sejmu – Ewą Kierzkowską, która zachęcała dzieci do nauki, a w przyszłości do pracy
w Sejmie. Dzieci otrzymały foldery i gazetki bogato
ilustrowane na temat pracy VI Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W zorganizowaniu pięknej
i edukacyjnej wycieczki do Sejmu pomogła nam
Pani Jadwiga Zakrzewska – Poseł na Sejm RP z naszego regionu. Przygotowała też dla dzieci słodycze
i owoce.
Dziękujemy.
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Nadzór i wiedza
w służbie środowiska
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

22 marca br. w sali posiedzeń nowodworskiego
Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie z wiedzy
o ochronie zwierząt.

T

o kolejny projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jego organizatorem była Straż dla Zwierząt. Temat
Szkolenia to „Nadzór i wiedza w służbie środowiska”. W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy
inspektoratów weterynarii i urzędnicy z pobliskich
gmin zajmujący się ochroną środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych i nadleśnictwa
oraz strażnicy miejscy.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną przedstawiającą działalność
Straży dla Zwierząt, a także uzyskali niezbędne informacje z zakresu ich ochrony. Omówiono przepisy prawa regulujące zasady opieki nad zwierzętami
i konsekwencje wynikające z nieprawidłowości
w jej sprawowaniu. Usystematyzowano też wiadomości z zakresu obowiązków nałożonych w tym
zakresie na samorządy. Każdy uczestnik otrzymał
niezbędne materiały szkoleniowe.
Więcej informacji na temat ochrony zwierząt na
stronie www.sdz.org.pl.
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Dzień Przedsiębiorczości

Tekst i Foto ZS nr 2

10 marca 2010 roku po raz siódmy w naszym kraju organizowany był przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Dzień Przedsiębiorczości. Zespół Szkół
nr 2 wziął w nim udział po raz drugi.
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Akademia
Przyszłości
Tekst Hanna Twardowska, Aneta Pielach-Pierścieniak

F

undacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest
pozarządową organizacją pożytku publicznego,
której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej
oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację
planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalają
lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania
biznesu. Ucząc poprzez działanie oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy. Za organizację Dnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała pierwszą nagrodę
w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro
Publico Bono w kategorii „Inicjatywy Edukacyjne”.
Dzień Przedsiębiorczości jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tegorocznej edycji wzięło udział 45 uczniów drugich klas Liceum Profilowanego ZS nr 2. Jak mówi
koordynator programu Pani Bogumiła Myśliwiec,
wzrasta zainteresowanie Dniem Przedsiębiorczości
zarówno ze strony uczniów, jak i pracodawców.
W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie zwiększyła się liczba oferowanych stanowisk pracy przez nowodworskich pracodawców. Wśród pracodawców rośnie
świadomość, iż Dzień Przedsiębiorczości umożliwia
przyszłym współpracownikom i partnerom w biznesie odpowiedni wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej, a dla młodzieży licealnej jest to możliwość
zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym
zawodzie.
Atutem tego przedsięwzięcia jest fakt, że młodzież
indywidualnie decyduje z jakim stanowiskiem pracy
chce się zapoznać, a zadaniem szkoły jest jego zorganizowanie. W tym roku uczniowie poznawali tajniki
pracy: notariusza, psychologa, weterynarza, lekarza,
policjanta, nauczyciela nauczania początkowego,
pracownika administracji samorządowej, kosmetyczki, żołnierza zawodowego, strażaka, przedstawiciela
handlowego, konsultanta w banku, florystyki, fryzjera,

Konkurs chemiczny

W

Tekst i foto Hanna Twardowska PG1

dniu 23.03.2010 odbył się w naszej szkole
konkurs chemiczny pt.: „Chemia wokół nas”.
Brali w nim udział uczniowie z klas pierwszych (Angelika Bartołowicz i Aleksandra Słodkowska), z klas
drugich (Dawid Kurkowski, Joanna Oszczyk, Jakub
Rydel, Paweł Wałachowski) oraz z klas trzecich (Sara
Pakaszewska, Krystian Krężlewicz i Filip Wolski).
Zwyciężyła Joanna Oszczyk otrzymując tytuł „Chemik gimnazjalista 2010”. Uczniowie odpowiadali na
pytania, rozwiązywali zadania i wykorzystywali proste doświadczenia chemiczne. Oceniani byli za poprawność wykonywanych poleceń, używanie języka
chemicznego, stosowanie aparatu matematycznego
w rozwiązywaniu problemów chemicznych oraz za
umiejętność stosowania wiedzy w praktyce. Gratulujemy wiedzy i umiejętności wszystkim uczestnikom!
Uczniów zainteresowanych chemią zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku
szkolnym.

pracownika socjalnego. Uczniowie uznali ten dzień za
udany, gdyż mogli z bliska przyjrzeć się pracy w wybranym zawodzie.
To nie jedyny program, w którym młodzież Zespołu
Szkół nr 2 bierze czynny udział. Jesienią uczniowie
liceum i technikum uczestniczyli w „Światowym tygodniu przedsiębiorczości”, ponadto realizują programy
edukacyjne Banki w akcji, Ekonomia stosowana, Moje
finanse. Szkoła ubiega się o certyfikat „Szkoła Przedsiębiorcza”.
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie II
klas Liceum Profilowanego serdecznie dziękują instytucjom z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
za udział w projekcie: Bankowi Spółdzielczemu – II
Oddział, Firmie AWANS, Firmie Usługi Fryzjersko-Kosmetyczne Ala Bielińska, notariuszowi Jarosławowi Lewickiemu, Jednostce Wojskowej nr 2229,
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
Komendzie Powiatowej Policji, Kredyt Bank S.A.,
Kwiaciarni Jolanty Okońskiej, Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Przychodni Weterynaryjnej MASTIF, SOLARIUM
Moniki Drewnowskiej-Zdanowskiej, Studiu Urody
M. Topolskiego, Szkole Podstawowej nr 7, SZPZOZ
Szpitalowi Oddział Pediatrii, Urzędowi Miejskiemu,
Zakładowi Fryzjerskiemu „VIOLETTA”.

e-Akademia Przyszłości to projekt
realizowany przez Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007–2013,
poddziałanie 3.3.4. PG 1 to
jedyne nowodworskie gimnazjum
uczestniczące w projekcie.

E

-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Powstał z myślą o uczniach i nauczycielach
szkół gimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie
kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak
najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia
uczniów w tym zakresie. W ramach Projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określi:
– jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
– jak pracować z uczniami zdolnymi,
– jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów,
którzy na sprawdzianie na zakończenie VI klasy
osiągnęli najniższe wyniki.
Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).
Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie
zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie będą
mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela
korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu
loginowi, każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały
dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie.
Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas,
a także sprawdzanie postępów i zaangażowania
uczniów.
Uczniowie klas pierwszych rozpoczynający naukę
w roku szkolnym 2010/2011 będą realizowali 3-letni projekt, w ramach którego kształtowane będą
kompetencje kluczowe (szczegóły na www.eakademiaprzyszlosci.pl)
W projekcie weźmie udział 200 gimnazjów, 1500
nauczycieli oraz 15 000 uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. W Nowym Dworze Mazowieckim będzie realizowany
przez Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowackiego.
Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata
– od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego
2012/2013.
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Tekst i Foto ZS 2
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na wybór szkoły

Uczniowie szkół średnich 4 maja przystąpią do egzaminu maturalnego, który jest zakończeniem nauki w liceach
i technikach, a uczniowie klas trzecich gimnazjum zbliżają się do momentu podjęcia ważnej decyzji w swoim życiu
– wyboru szkoły średniej. Jedną z możliwości jest nauka w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ulicy Długiej 10.

D

laczego warto podjąć naukę w Zespole
Szkół nr 2?
Jest to szkoła z ponadtrzydziestoletnimi
tradycjami. Ma opinię placówki bezpiecznej, przyjaznej uczniom. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Zawody i profile
kształcenia umożliwiają absolwentom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Szkoła przygotowuje
młodzież do wejścia na rynek pracy nie tylko poprzez praktyki zawodowe, ale również uczestnicząc
w takich programach, jak: Banki w akcji, Ekonomia
stosowana, Moje finanse, Dzień Przedsiębiorczości.
W roku 2009 szkoła otrzymała nominację i ubiega
się o certyfikat „Szkoła Przedsiębiorcza”.
Zespół Szkół nr 2 uczy i wychowuje. Szczególne
miejsce zajmuje kultywowanie takich wartości, jak:
sumienność, godność, zaufanie, tożsamość narodowa
i kulturowa. Udział uczniów w programach: Katyń –
ocalić od zapomnienia, Mazowsze wielokulturowe,
Moja mała ojczyzna, Promocja zdrowego stylu życia
stanowi podstawę tego wychowania.
Jakie zawody i profile kształcenia oferuje szkoła?
W roku szkolnym 2010/11 oferta edukacyjna ZS nr
2 jest następująca:
4-letnie Technikum kształcące w zawodach:
• technik ekonomista – zawód szerokoprofilowy, któ-

rego absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich
podmiotach gospodarczych, a także bankach i jednostkach samorządowych;
• technik handlowiec – przygotowuje absolwenta
do pracy w handlu, wyposaża w wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku, rozpoznawania potrzeb
konsumentów i podejmowania działań marketingowych;
• technik obsługi turystycznej – daje kwalifikacje
do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się
organizacją, obsługą i promocją turystyki, a także
ośrodkach informacji turystycznej. Szczególny nacisk jest położony na kształcenie języków obcych
i geografii.
3-letnie Liceum Profilowane daje przygotowanie
ogólne oraz dodatkowo przygotowanie ogólnozawodowe w profilach:
• profil ekonomiczno-administracyjny – pozwala na
poznanie specyfiki pracy w zawodach ekonomiczno-administracyjnych i biurowych; uczeń zdobywa
umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej,
elementów rachunkowości pracy biurowej, prawa
i postępowania administracyjnego;
• profil usługowo-gospodarczy – wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarki rynkowej i daje możliwość absolwentom pracy w takich usługach, jak:
turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, mała poligrafia, kosmetyczne;

• profil zarządzanie informacją – został zaprojektowany na potrzeby kształcenia społeczeństwa informacyjnego, w którym wyszukiwanie, przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji jest
podstawą podejmowania szybkich i efektywnych
decyzji;
• profil socjalny (nowość) – umożliwia uzyskanie
umiejętności w zakresie kontaktu i współpracy
z ludźmi; pozwolą one w przyszłości na pracę
w obszarze opieki socjalnej, pracę z dziećmi, organizowanie społeczności lokalnych, stosowanie
różnorodnych metod pracy z człowiekiem wymagającym opieki.
2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa – przygotowuje do pracy w handlu w zawodzie sprzedawcy.
Powyższe zawody i profile kształcenia należą do najbardziej poszukiwanych nie tylko na lokalnym rynku
pracy. Absolwenci ZS nr 2 pracują, odbywają staże
we wszystkich instytucjach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, między innymi w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, PZU, Urzędzie Miasta, bankach.
Gdzie można uzyskać więcej informacji o Zespole
Szkół nr 2?
Warto odwiedzić szkolną stronę internetową: www.
zs2.nowydwormaz.pl. Od 12 maja 2010 szkoła przyjmuje podania do szkoły w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00–15.30, telefon (22) 775-25-43.
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Spotkanie z teatrem

Tekst i Foto Ewa Rudnicka

Teatr uczy, bawi, wychowuje – wszyscy to wiedzą. Taka idea przyświecała uczniom
z podstawówki w Modlinie Twierdzy przy przygotowywaniu sztuki teatralnej.
Obejrzały ją także maluchy z pobliskiego przedszkola.
Tuż przed świętami uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy pod kierunkiem p. Elżbiety
Ciszyńskiej, przygotowały spektakl teatralny „Brzydkie
kaczątko”. Teatr uczy, bawi, wychowuje – z takim przesłaniem mali artyści swój barwny i rozśpiewany spektakl
zaprezentowali nie tylko kolegom i koleżankom ze swojej szkoły, ale także wybrali się do Publicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy. Maluchy zachwycone
przeżywały losy głównego bohatera i jego towarzyszy.
Uczniowie wraz z opiekunem i dyrekcją dziękują przedszkolakom za miłe przyjęcie.

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Tekst i foto Hanna Twardowska PG 1

5 lat temu odszedł do Domu Pana wielki Polak Papież Jan Paweł II. Co roku
uroczyście obchodzimy rocznicę tego wydarzenia. Akademię w rocznicę śmierci
swojego patrona przygotowało Publiczne Gimnazjum nr 1.
26 marca 2010 roku – w piątek – odbyła się uroczysta
akademia z okazji przypadającej w tym roku, w dniu
wolnym, rocznicy śmierci Jana Pawła II – patrona
szkoły.
Uczniowie przypomnieli ten pamiętny dzień odejścia
Papieża do Domu Ojca recytując wiersze, chór szkolny wykonał pieśni, a potem z uwagą wysłuchaliśmy
świadectwa zaproszonego na tę uroczystość gościa –
Pana Henryka Merchela, który od 18. roku życia jest
niewidomy. Pan Henryk dzielił się swoją wiarą, opowiadał o życiu człowieka niewidomego, a także swoim przepięknym głosem zaśpiewał kilka piosenek.
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Konkurs

Tekst Izabela Tomczykiewicz

Konkurs Tangram odbył się 24 marca
2010 w Zespole Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin
Twierdza w kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych.
Celem konkursu było:
• popularyzacja matematyki wśród uczniów,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
• budzenie nawyku współzawodnictwa,
• rozwijanie wyobraźni uczniów.
Zasady konkursu:
Konkurs był 3-etapowy.
I etap – praca samodzielna
Uczeń pobierał od nauczyciela wzór tangramu oraz
wzory obrazków i ćwiczył samodzielnie w domu.
II etap – klasowe eliminacje
Nauczyciel matematyki przeprowadzał eliminacje
w każdej klasie. Dwóch uczniów z klasy, którzy najszybciej ułożyli obrazek, przechodziło do następnego
etapu oraz otrzymało ocenę celującą.
III etap – szkolny
Uczniowie otrzymali tangram i cień obrazka. Rozcięli
tangram na 7 części. Od tego momentu liczono czas.
Uczniowie układali obrazek, przyklejali figury. Po zakończeniu pracy podnosili rękę. Nauczyciel notował
czas zakończenia pracy. Maksymalny czas trwania
konkursu – 30 minut.
W konkursie Tangram wygrał ten zawodnik, który
ułożył i przykleił obrazek w prawidłowy sposób w jak
najkrótszym czasie.
Nagrody otrzymało trzech najszybszych uczniów, bez
względu na wiek: ocenę celującą z matematyki, dyplom, układankę logiczną Tantrix.
Wyniki konkursu
I miejsce – Sylwia Pakoca (czas pracy 1 min. 09 s.)
II miejsce – Angelika Brzózka (czas pracy 4 min. 39 s.)
III miejsce – Mateusz Rapinczuk (czas pracy 6 min. 13 s.)
Wyróżnienia:
Paulina Krasnodębska
Rafał Lipowski
Karolina Błaszczak
Anita Śliwa
Maciej Bykowski
Mateusz Jóźwik
Konkurs prowadziły nauczycielki matematyki:
mgr Katarzyna Jandy
mgr Justyna Paszkiewicz
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Promocja zdrowego stylu życia

Tekst i Foto Mirosława Trębacz
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Najpiękniejsza
marzanna

Tekst i foto Hanna Twardowska PG 1

25 marca odbył się konkurs na najpiękniejszą marzannę. Każda z klas przedstawiała przygotowaną
przez siebie marzannę. Jury oceniało występy w 5
kategoriach: włosy, strój, ozdoba i dodatki, wygląd
oraz zaprezentowanie się.
Oto wyniki:
I miejsce – klasa 3 b – 24,6 pkt,
II miejsce – klasa 2 c – 23,8 pkt,
III miejsce – klasa 1 c – 23,6 pkt.
Podczas konkursu grał zespół „CRAFT”.

W

Zespole Szkół nr 2 dyrekcja, pedagodzy i grono pedagogiczne stwarzają warunki do kształtowania zdrowego stylu
życia oraz harmonijnego, wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Uświadamiają młodym ludziom
ich własną odpowiedzialność za ochronę zdrowia,
zapobiegają niepokojącym zjawiskom i wskazują
sposoby radzenia sobie z emocjami.
Jedna z klas naszej szkoły już drugi rok uczestniczy w zajęciach profilaktycznych, uwzględniających treści Miejskiego i Szkolnego Programu
Profilaktyki. Warsztaty finansowane przez Urząd
Miejski prowadzi doświadczona terapeutka, osoba
pełna ciepła, wyrozumiała i otwarta.
Najpierw przez rok odbywały się zajęcia z całą
grupą w celu wzajemnego poznania, określenia
zasad współpracy, przełamania onieśmielenia i doskonalenia sposobów komunikacji. Równie ważne
było tworzenie spójnego, bezpiecznego i zintegrowanego zespołu uczniowskiego, rozumiejącego znaczenie dokonywania właściwych wyborów
życiowych.
Uwzględniając potrzeby uczniów, zmieniono charakter zajęć – przyjęły one formę indywidualnych
spotkań z osobami, które potrzebują pomocy. Rozmowy z młodzieżą odbywają się co dwa tygodnie,
a z rodzicami raz w miesiącu. Ponadto w ramach
zajęć uczniowie wyjeżdżają raz w miesiącu na
edukacyjne wycieczki, które stanowią dla nich
wielką atrakcję.
Pierwsza wycieczka to wyjazd na kręgle i film
„Galerianki”. Wyjazd ten dostarczył młodzieży

wiele emocji. W sportowej rywalizacji dostrzegli
radość i ciekawy sposób na zagospodarowanie
czasu wolnego. Film zaś był pretekstem do głębokich przemyśleń na temat odpowiedzialnych decyzji i wyborów oraz stylu życia, cenionych wartości
i krytycznego myślenia.
Lekcja „Kultura sarmacka” w pięknym wnętrzu
wilanowskiego pałacu utrwaliła wiedzę z czasów
Jana III Sobieskiego, przyczyniła się do rozwoju
wyobraźni i wniosła odrobinę humoru przy opowieściach o balowaniu, potrawach i modzie, np.
wiechciach słomy wystających z butów. Jesienny
spacer po ogrodach nastrajał refleksyjnie, a zarazem krytycznie do oceny zjawisk zachodzących
w kulturze, sztuce i przyrodzie.
Trzecia wycieczka to poniekąd wynik zwiedzania
Muzeum Plakatu. W Starej Prochowni w ramach
działalności Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Galerii „Abakus” młodzież uczestniczyła w zajęciach plastycznych z linorytu. Poznała
przede wszystkim prace Oleny Hajdamaty pt.
„Kształt uczuć”, wyrażające emocjonalne stany
niewidocznej postaci przez wizualizację rąk uwikłanych w biały materiał. Rysując emocje wyrażone gestami, miała możliwość wykazania się zdolnościami plastycznymi i twórczą pomysłowością.
Wszystkie podejmowane działania wychowawczo-terapeutyczne mają na celu stymulowanie
rozwoju emocjonalnego, intelektualnego poprzez
wskazywanie różnych form aktywności oraz asertywnych i odpowiedzialnych postaw, a także rozbudzanie wrażliwości.

Rozstrzygnięcie
konkursu
Tekst i foto ZS 2

12 marca 2010 w MSCDN w Warszawie odbyło się
spotkanie uczniów i nauczycieli, na którym ogłoszono listę laureatów w konkursie Dziedzictwo
wielokulturowe Mazowsza oraz zaprezentowano
nagrodzone prace. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim zdobyli wyróżnienie. Rafał Śniady i Arkadiusz Fabisiak, uczniowie
klasy III Technikum, otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe za prezentację multimedialną Historia
Nowego Dworu Mazowieckiego, przygotowaną
pod opieką p. Marii Możdżyńskiej.
Na konkurs wpłynęły 34 prace (19 prac indywidualnych i  15 prac zbiorowych) w formatach: PPS,
PDF, film z 18 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i województwa mazowieckiego.

edukacja
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w tabliczce

Tekst i Foto Małgorzata Kulesza

6 marca br. uczniowie klas III i IV szkół podstawowych spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych,
aby zmagać się w ramach IX Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.
Gra zespołowa „Ekspres”
MIEJSCE
W GRZE

Nazwa szkoły

Czas

Błędy

1

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym
Dworze Maz.

2 : 07

66

2

Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym
Dworze Maz.

2 : 33

63

3

Szkoła Podstawowa w Nasielsku

2 : 34

91

Klasyfikacja indywidualna
D III

W

zawodach wzięły udział reprezentacje Nasielska i szkół nowodworskich: SP 4 i SP 7.
W czasie Mistrzostw rozegrano
konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak.
Pod tymi nazwami kryją się gry wymagające nie
tylko perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia,
ale także szybkości, refleksu i doskonałej orientacji w przestrzeni.
Dużo emocji wzbudziły konkurencje rozgrywane
na czas (Olimpijczycy, Krzyżak), obserwowane
przez kibicujących zawodników i opiekunów, oraz
widowiskowy Ekspres – gra zespołowa, której
punktacja liczy się do ogólnej klasyfikacji drużynowej.
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 4, na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 7, a na trzeciej
Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Zwycięstwo w IX Otwartych Mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego zapewniła sobie
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4. II miejsce
zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7, zaś
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Spośród startujących wyłoniono najlepszego zawodnika – uczennicę klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – Jessicę Popławską.
Nagrody sponsorowane przez Burmistrza Miasta
Jacka Kowalskiego oraz puchary, medale i statuetki zakupione przez Radę Rodziców SP 7 wręczyła
Dyrektor Małgorzata Kozioł.
Udział w Mistrzostwach uczy dzieci współdziałania w zespole, dążenia do postawionego sobie celu
na miarę możliwości, przy maksymalnej koncentracji. Pozwala na dzielenie się wiedzą, nawiązanie
nowych znajomości. Jednak, aby zwyciężać i osiągać dobre wyniki należy ćwiczyć systematycznie
i cały czas doskonalić własne umiejętności. Wytrwałość staje się najważniejszą cechą.
Szkoła Podstawowa nr 7 serdecznie zaprasza na
X Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

MIEJSCE
W GRZE

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Jessica Popławska

SP 4

2

Sylwia Wieczorek

SP 4

3

Fatma Oukal

SP Nasielsk

4

Paulina Zaradna

SP 7

5

Urszula Fajkowska

SP 7

6

Alicja Gronowska

SP Nasielsk

MIEJSCE
W GRZE

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Ewelina Suchodolska

SP 4

2

Joanna Kościńska

SP 4

3

Barbara Małecka

SP 7

4

Wiktoria Nowacka

SP Nasielsk

5

Ewelina Królak

SP Nasielsk

6

Karolina Kuczera

SP 7

MIEJSCE
W GRZE

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Kacper Borkowski

SP 7

2

Filip Przybylak

SP 7

3

Mateusz Wiciński

SP Nasielsk

4

Kacper Antkowiak

SP 7

5

Hubert Rusek

SP 5

6

Krystian Pisarzewski

SP Nasielsk

MIEJSCE
W GRZE

Imię i nazwisko

Szkoła

1

Paweł Bocheński

SP 4

2

Franciszek Oleksik

SP 4

3

Adam Szałowski

SP 7

4

Bartłomiej Latkowski

SP Nasielsk

5

Michał Szurmak

SP 7

6

Rafał Ćwik

SP Nasielsk

D IV

C III

C IV

Klasyfikacja zespołowa
MIEJSCE

Nazwa szkoły

Liczba
punktów

1

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Dworze Maz.

141

2

Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Maz.

120

3

Szkoła Podstawowa w Nasielsku

102
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Intensywny 2009 rok
Tekst NOSiR Foto Urząd Miejski

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność w formie zajęć sportowych i treningów
oraz organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne.

W ośrodku funkcjonują następujące sekcje: piłki
nożnej (ok. 250 osób), piłki siatkowej (ok. 70 osób),
lekkoatletyki (ok. 20 osób), kolarstwa (ok. 10 osób),
kajakarstwa (ok. 15 osób), boksu (ok. 30 osób), tenisa
ziemnego (5 osób), tenisa stołowego (ok. 20 osób).
Razem w strukturach ośrodka trenuje około 420 zawodniczek i zawodników.
Zajęcia sportowe odbywają się na terenie stadionu
miejskiego w hali widowiskowo-sportowej oraz w terenie (las miejski, szosa, baza sportów wodnych, sala
bokserska w Publicznym Gimnazjum nr 1).
Bardzo dobrze rozwija się sekcja boksu założona
w styczniu 2009 roku. Jej bazą jest sala gimnastyczna
w Publicznym Gimnazjum nr 1, do której zakupiono
ring, worki, rękawice i inny sprzęt bokserski.
Grupa młodych bokserów systematycznie podnosi
swoje umiejętności pod okiem trenera Krystiana Rogalskiego.
Głównym sukcesem organizacyjnym sekcji w 2009
roku było współorganizowanie Gali Boksu Zawodowego oraz Mistrzostw Mazowsza Kadetów. Zawodnicy brali udział w Pucharze Polski. Szczególne wyrazy
uznania należą się Kamilowi Wdowczykowi, który
zakończył zawody w pierwszej 20-tce.

Na terenie targowiska miejskiego ustawiono dwa kontenery, które służą jako pomieszczenia socjalno-magazynowe na sprzęt i potrzeby sekcji kajakowej. Zakupiono nowe kajaki i wiosła oraz pozyskano używany
sprzęt do celów szkoleniowych. Grupa kajakarzy jak
na razie nie bierze udziału w zawodach. Przeprowadzane są sprawdziany na wodzie jesień 2009 (100 m
i 500 m) i zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5. Trener Sebastian
Górajczyk prowadzi selekcję i przygotowuje grupę do
wyjścia na wodę wiosną 2010 roku.
Do grupy kolarzy szosowych dołączyła grupa kolarzy „górskich”, co znacznie zwiększyło liczebność
młodych kolarzy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kolarze z NOSiR biorą udział w wyścigach Ogólnopolskich, jeden z zawodników wygrał Mini Tour de
Pologne.
W sekcji lekkoatletycznej są dwie grupy zawodników:
„Jogger” pod okiem trenera Mariana Kościelniaka
zajmuje się grupą starszą i osobami dorosłymi, którzy
biegają na średnich i długich dystansach. Jest to jedna
z czołowych drużyn w Warszawie. Wyróżnić należy
Paulinę Ślusarczyk, która wygrała bieg Senatu w kat.
do 20 lat oraz Krzysztofa Jastrzębskiego specjalizującego się w biegach ekstremalnych. Drugą grupę sekcji

LA prowadzi Olga Małajny, która trenuje dzieci ze
szkoły podstawowej.
Sekcja Tenisa Stołowego gra w V Lidze Mazowieckiej. Czołowi zawodnicy biorą udział w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych (zawodnik Damian
Wasiak awansował do Turnieju Międzywojewódzkiego, zawodniczka Magda Bajorek zajmuje XVI
miejsce na Mazowszu). Zdobywają również czołowe
miejsca w turniejach, m.in. w Legionowie, Wieliszewie i w Nowym Dworze Mazowieckim.
Pod koniec 2009 roku powstała sekcja tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzone są przez młodego instruktora
– Patryka Drewnowskiego. Pod jego okiem trenuje
najlepszy zawodnik na Mazowszu – Kacper Żuk.
Sekcja piłki siatkowej liczy 4 grupy (Seniorki, Kadetki, Młodziczki oraz najmłodsze, czyli tzw. szkółka
grająca w minisiatkówkę). Grupa Seniorek dołączyła
do struktur NOSiR w kwietniu 2009 r. Grają głównie
studentki uczelni wyższych. Wszystkie grupy siatkarskie rozegrały 30 meczów. Ponadto młodziczki – biorą udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Mazowsza
III ligi, kadetki – grają w II lidze – zajęły II miejsce
w tabeli i wyszły z grupy, seniorki – grają w III lidze,
wyszły z grupy i zajęły 4. miejsce w tabeli, szkółka –
bierze udział w turniejach minisiatkówki.
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Najliczniejsza sekcja – piłki nożnej – składa się
z dwóch drużyn seniorów (Lotnisko Modlin – B klasa
oraz ŚWIT II – A klasa) oraz 8 drużyn młodzieżowych
(Grupa Naborowa rocznik 2002 i młodsi, Szkółka
rocznik 2001, Orliki rocznik 2000, Żaki rocznik 1998,
Młodziki rocznik 1997, Trampkarze Młodsi rocznik
1996, Trampkarze rocznik 1995, Juniorzy Młodsi
rocznik 1993). Wiosną drużyna Juniorów Młodszych
awansowała do I Mazowieckiej Ligi Juniorów.
W rundzie wiosennej rozegrały łącznie 81 meczów:
– A kl. Seniorzy – 12 meczów – zajęli III miejsce
w tabeli,
– B kl. Seniorzy – 13 meczów – zajęli X miejsce
w tabeli,
– Juniorzy Młodsi – 12 meczów – zajęli XIII
miejsce w tabeli,
– Trampkarze – 12 meczów – zajęli IV miejsce
w tabeli,
– Trampkarze Młodsi – 10 meczów – zajęli III
miejsce w tabeli,
– Młodziki – 11 meczów –zajęli XII miejsce w tabeli,
– Żaki – 11 meczów – zajęli VII miejsce w tabeli.
W rundzie jesiennej rozegrano łącznie 85 meczy:
– A kl. Seniorzy – 12 meczów = 28 pkt., zajęli
I miejsce w tabeli;
– B kl. Seniorzy – 13 meczów = 9 pkt., zajęli XII
miejsce w tabeli;
– Juniorzy Młodsi – 12 meczów = 19 pkt., zajęli VII
miejsce w tabeli;
– Trampkarze – 8 meczów = 21 pkt., zajęli I miejsce
w tabeli;
– Trampkarze Młodsi – 10 meczów = 21 pkt., zajęli
II miejsce w tabeli;
– Młodziki – 9 meczów = 22 pkt., zajęli II miejsce
w tabeli;
– Żaki – 8 meczów = 8 pkt., zajęli VII miejsce w tabeli.
– pozostałe najmłodsze grupy nie biorą udziału
w rozgrywkach.

NASZE MIASTO

W 2009 roku Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował także imprezy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Odbywały się imprezy cykliczne, tj. turnieje Grand Prix w biegach przełajowych, w tenisie
stołowym, Liga Amatorów Piłki Nożnej, Igrzyska
Przedszkoli i Szkół Podstawowych, w których udział
brało po kilkaset dzieci. Odbywały się także wystawy
psów (wiosna, jesień), nowodworski finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mistrzostwa Polski
Modeli Samochodów, Manewry Kabaretowe i koncerty pod dyrekcją mistrzów Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka, Amatorskie Mistrzostwa
w wyciskaniu sztangi leżąc, Gala Boksu Zawodowego, 90-lecie TPD, Mistrzostwa Mazowsza w Boksie
oraz zawody ligowe zawodników NOSiR.
NOSiR organizował zawody szkolne w ramach Mistrzostw Młodzieży Szkolnej.
W rywalizacji brała udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz powiatu nowodworskiego.
W okresie ferii zimowych 19–31 stycznia 2009 r. zorganizowano akcję „Zima w mieście 2009” dla dzieci
i młodzieży. W jej ramach organizowano turnieje i zawody na hali sportowej oraz wyjazdy na basen i lodowisko do Płońska. Uczestnicy akcji mogli korzystać
z wszystkich urządzeń hali po okiem instruktora. Ogółem udział w zajęciach wzięło 604 dzieci, w tym 80
wyjechało na basen, a 47 na lodowisko.
Kolejną podobną akcją zorganizowaną przez NOSiR
było „Lato w mieście”. W okresie od 20 lipca do 14
sierpnia 2009 r. dzieci i młodzież mogły korzystać
z zajęć na hali sportowej i obiektach NOSiR, jak również na plaży miejskiej.
Bardzo duża grupa osób brała udział w grach i zabawach na plaży pod opieką ratowników i animatorów z Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Z akcji „Lato w mieście 2009” skorzystało ponad
900 osób.

21

22

nasze miasto

FAKTY NOWODWORSKIE XII/IV 2010

Ekostrażnicy
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Straż Miejska

Po okresie zimowym podsumowujemy pierwsze miesiące działania dzieciaków
w ramach programu Ekostrażnik.

Przypomnijmy – Ekostrażnik ruszył w listopadzie ub.
roku (pisaliśmy o nim w Faktach w materiale „Inspektor w akcji”, FN wyd. VII/XI 2009).
W zarysie wygląda on tak: dzieci wybierają inspektora
ekostrażnika. On jest odpowiedzialny za zgłaszanie
interwencji „śmieciowych” i proekologicznych zachowań.
Za swoje zaangażowanie ekostrażnicy są nagradzani.
W tym celu organizatorzy programu przygotowali koszulki, plecaki i inne prezenty opatrzone logo programu „Ekostrażnik”.
Ze względów bezpieczeństwa dwóch rzeczy nie wolno
robić uczestnikom akcji. Mianowicie upominać osób
starszych i podnosić śmieci z ziemi – to ze względów
sanitarnych.
W programie biorą udział uczniowie szkół podstawowych.
A jak w praktyce wygląda realizacja programu?
Jeszcze przed pierwszym zeszłorocznym śniegiem
dziewczęta z Modlina Twierdzy wraz ze strażą miej-

ską uprzątnęły plac zabaw przy ul. Obwodowej. Potem
przez całą zimę pilnowały aby plac nie był zaśmiecany. W ten sposób dawały dobry przykład.
Ważne – ekostrażnicy nie sprzątają sami – dzwonią do
straży miejskiej i robią to wspólnie z patrolem. Strażnicy dostarczają worki i rękawiczki i sami podnoszą
z ziemi przedmioty niebezpieczne.
W okresie zimowym z racji zalegającego śniegu wielu
ekostrażników dbało o zwierzęta m.in. dokarmiali ptaki. Własnoręcznie wykonywali karmniki i budki dla
ptaków i dbali o świeży pokarm. Niestety, nie każdy
docenia takie zachowania. Zdarzały się bowiem akty
wandalizmu. Pewnemu chłopcu (imię i nazwisko znane redakcji) ktoś systematycznie niszczył budkę. On
z uporem przy pomocy taty ją naprawiał i uzupełniał
pokarm dla ptaków.
Inny chłopiec zrobił karmnik na balkonie swojego
mieszkania. Tego są uczone dzieci – jeśli chcesz dokarmiać ptaki w bloku, umieść karmnik czy poidełko
na swoim balkonie. W ten sposób nie będziesz utrud-

niał życia innym mieszkańcom, bo ptaki nie będą zanieczyszczały ich balkonów.
Aktywność ekostrażników to spory wkład w ekologię. Dzięki patrolom ekologicznym udało się znaleźć
zeskładowany na dziko stary komputer. Patrol straży
przewiózł go do utylizacji.
Na wiosnę program Ekostrażnik ruszył szerzej. Na
pewno o postępach i kolejnych interwencjach ekostrażników będziemy informować na bieżąco.
Straż miejska serdecznie dziękuje wszystkim aktywnym w programie dzieciakom. W podziękowaniu za
zaangażowanie uczestnicy programu dostali legitymacje i drobne upominki ufundowane przez Urząd
Miejski.
Zgłoszenia do programu są nadal przyjmowane pod
numerem telefonu 986 lub 775 25 72.
Dzieci, które się zgłosiły do programu, a nie
dostały jeszcze legitymacji proszone są o kontakt
z p. Małgorzatą Wójcik pod ww. telefonami straży
miejskiej.
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Pokaż klasę - posprzątaj!
Tekst i Foto Małgorzata Kiełbasińska

Nie da się ukryć, że problem zanieczyszczenia terenów użyteczności publicznej chodników, placów zabaw
i zieleńców odchodami czworonogów wciąż narasta. Obowiązująca ustawa „O utrzymaniu czystości
i porządku w gminach” obliguje właścicieli czworonogów do sprzątania.

Pokaż klasę
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Po zimie wszystkim mieszkańcom miasta ukazał się nieprzyjemny widok. Na chodnikach, placach, skwerach
i innych miejscach w mieście zalegały psie odchody. Na
forum miejskim pojawiły się wpisy w tej sprawie i prośby o interwencję do burmistrza.
Oto przykład: „Szanowny panie burmistrzu, kocham
czworonogi ale to co dzieje sie na naszych chodnikach
i trawnikach jest wprost nie do zniesienia, budzi odrazę.
Wszędzie psie kupy, jest tego zatrważająca ilość. Czy
nie ma na to rady??? Niebawem wiosna i nawet nie do
pomyślenia jest spacer z dzieckiem po parku. Mam pytanie czy tak musi być? Czy może właśnie psie kupy są
wizytówką Nowego Dworu?” … napisała 4 lutego br.
forumowiczka Zwara.
Tymczasem to właściciele psów zgodnie z ustawą są
zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach. (Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje mandatem karnym
w wysokości do 500 złotych wystawionym przez straż
miejską). Potrzeba sprzątania psich nieczystości wynika
nie tylko ze względów estetycznych, ale również higienicznych. Zalegające na trawnikach (i chodnikach!)
psie kupy zagrażają naszemu zdrowiu. Psie odchody są
siedliskiem mikroorganizmów, mogących powodować
groźne choroby i różnego rodzaju dolegliwości, np.
toksoplazmozę, salmonellę, zapalenie mózgu, zapalenie
opon mózgowych, bóle stawów. Dzieci bawiące się na
trawnikach narażone są na toksokarozę – zespół larwy
wędrującej trzewnej, która może poważnie uszkodzić
oczy zakażonego dziecka.
W odpowiedzi na wszystkie uwagi władze Nowego Dworu Mazowieckiego podjęły akcję edukacyjną: „Pokaż klasę – posprzątaj!”. „Chcemy edukować właścicieli i uświadamiać im, że czyste miasto i zdrowie nasze i naszych
dzieci zależą tylko od nich. Od tego, czy będą po psach
sprzątać” – mówi burmistrz miasta Jacek Kowalski.
Podjęta przez miasto akcja ma zachęcić wszystkich posiadaczy czworonogów do zaangażowania się w dbałość
o czyste skwery i chodniki. W ramach akcji „Pokaż klasę
– posprzątaj!” zostało zakupionych 10 000 sztuk zestawów higienicznych na psie odchody. Właściciele czworonogów z łatwością i higienicznie będą mogli w taką
torebkę zebrać, zawinąć i wrzucić do kosza psie nieczystości. Torebki będą rozdawane nieodpłatnie przez straż
miejską w ramach promowania właściwych wzorców
zachowań i zachęcania do udziału w akcji. Zapełnione
zestawy higieniczne można wrzucać do wszystkich koszy ustawionych wzdłuż ulic. Pamiętajmy jednak, że do
uprzątnięcia psich odchodów mogą nam służyć wszelkiego rodzaju inne torebki, które zapełnione możemy wyrzucać do wszystkich koszy komunalnych. Ponadto zakupiono również skrzyneczkę z torebkami, która zostanie
umieszczona na placu spacerowym dla psów przy ulicy.
Sempołowskiej. W przygotowaniu są także plakaty, które
będą rozwieszone na wszystkich słupach ogłoszeniowych
na terenie miasta oraz ulotki promujące akcję.
Liczymy na zrozumienie i zaangażowanie właścicieli
czworonogów. Wszystkim przeszkadzają psie odchody,
a to czy znikną z naszego krajobrazu zależy tylko od was
– właścicieli psów.
Dlatego apelujemy! Nie wstydź się sprzątać po swoim
psie. Pokaż klasę – posprzątaj!
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Ogłoszenia i informacje

Ruszyła sprzedaż biletów!

Spotkajmy się w bibliotece!
Biblioteka na Osiedlu Młodych serdecznie zaprasza dzieci
i młodzież do odwiedzin.
Można tu nie tylko wypożyczyć książki czy skorzystać
z internetu, ale też miło spędzić czas – ułożyć puzzle,
zagrać w chińczyka, pograć na gitarze, wziąć udział
w ciekawym konkursie, porozmawiać ze znajomymi –
również o książkach.
Zapraszamy i spotkajmy się w bibliotece!

WiFi w bibliotece
Drodzy Czytelnicy!!!
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim serdecznie zaprasza do bezpłatnego
korzystania z „Czytelnianej Strefy WIFI”
(bezprzewodowy internet)
Aby skorzystać z sieci WIFI Miejskiej Biblioteki
Publicznej należy posiadać urządzenie z interfejsem
radiowym działające w standardzie IEEE 802.11b lub
802.11g.
Po bliższe informacje zapraszamy Państwa do Biblioteki
lub prosimy o kontakt tel. 22 775 23 11.

Od 12.04.2010 r. ruszyła sprzedaż biletów na
największą imprezę motoryzacyjną 2010 roku.
Na stronie EVENTIM.PL można nabyć bilety na
Pierwszą Rundę Wyścigowych
Motocyklowych Mistrzostw Polski, która odbędzie
się w dniach 29 kwietnia – 2 maja na terenie
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin.
Bilety dostępne są w następujących cenach:
– bilet normalny jednorazowy – 40 PLN
– bilet normalny trzydniowy (pt., sob., niedz.) – 60 PLN
– kobiety oraz młodzież do lat 14 – 50% zniżki
– dzieci do lat 7 – wejście gratis
Więcej informacji na stronie www.modlin2010.pl oraz
www.eventim.pl/portal/pl/ w zakładce sport – inne
sportowe.
Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski to jedna
z najbardziej popularnych serii wyścigów w Polsce.
W ramach cyklu odbywa się 7 rund, każda z nich
przyciąga ponad 350 zawodników oraz niezliczone
tłumy fanów. Na świecie sport motocyklowy już dawno
tak pod względem oglądalności w telewizji, jak i liczby
fanów pobił sporty samochodowe, z powodu swojej
atrakcyjności i widowiskowości.
Pierwszy raz od 11 lat do Modlina powracają
Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski.
Podobnie jak w latach ubiegłych w zawodach
wystartują legendy wyścigów Polskich i światowych:
Paweł Szkopek, Andy Meklau, Adam Badziak, Janusz
Oskaldowicz, Irek Sikora... to tylko kilku bohaterów
nadchodzącego sezonu.
Wyścigi zostaną rozegrane w następujących klasach:
– SUPERBIKE
– SUPERSTOCK 1000
– SUPERSPORT 600
– SUPERSTOCK 600
– ROOKIE1000
– ROOKIE 600
– PRETENDENT
oraz w pucharach marek: BMW, SUZUKI oraz
HONDA.
Wydarzenie to będzie miało charakter pikniku –
majówki i oprócz wyścigów będzie
znakomitym miejscem do wypoczynku i relaksu.
W piątek i sobotę przewidziane są koncerty gwiazd
muzyki polskiej.
Na całe cztery dni przygotowaliśmy specjalną
ofertę cateringową oraz miejsce zabaw dla dzieci.
Producenci motocykli przygotowali specjalną strefę
wystawienniczą.
Szczegółowe informacje na stronie
www.modlin2010.pl.

Porady terapeutyczne
Biblioteka dla seniora

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze
Maz. od maja br. rozpoczyna akcję mającą na celu
upowszechnienie umiejętności obsługi komputera oraz
korzystania z internetu wśród osób starszych.
Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w 5-osobowych
grupach od 5 maja w każdą środę od godz. 15.00
w siedzibie biblioteki przy ul. Paderewskiego 22.
Serdecznie zapraszamy chętnych do zapisywania się na
zajęcia.
Tel. 22-775-23-11

Udzielanie porad i konsultacji w zakresie problemów
związanych z uzależnieniem od narkotyków dla osób
z terenu NDM wtorek w godz. 14.00–16.00;
piątek w godz. 14.00–16.00
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
ul. Paderewskiego 7, NDM
Ponadpodstawowy program terapii dla osób uzależnionych
z terenu NDM czwartek w godz. 16.00–21.00
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
ul. Paderewskiego 7, NDM
Program terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej
z terenu NDM poniedziałek
w godz. 16.00 – 20.00
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Paderewskiego 3
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Sprawdź ważność
paszportu!
Gdy paszport utraci ważność lub jest ona zbyt
krótka, wymarzone wakacje mogą się skończyć
cofnięciem z lotniska. 300 osób rocznie nie uzyskuje
zgody na wyjazd za granicę z powodu nieważności
lub braku tego dokumentu. Wniosek można
złożyć w jednym z 19 punktów paszportowych
w województwie. Warto to zrobić jeszcze przed
sezonem majowych wyjazdów i wakacjami. W 2009
roku służby celne odmówiły wyjazdu 302 osobom,
a w 2008 roku 343. Choć odnotowuje się spadek
odpraw granicznych za sprawą funkcjonowania
układu z Schengen pamiętać należy, że członkostwo
w Unii Europejskiej nie zawsze gwarantuje
możliwość wjazdu na terytorium dowolnego kraju
bez ważnego paszportu. Kontrola graniczna może
zostać czasowo przywrócona z powodu ważnych
wydarzeń społecznych – Portugalia zawiesiła układ
w 2004 roku podczas Mistrzostw Europy w piłce
nożnej, a wiosną 2009 roku Niemcy przywróciły
kontrolę na swych granicach w związku ze szczytem
NATO. Jeśli przedstawimy paszport nieważny lub
zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie
i zweryfikowanie danych, musimy pozostać
w Polsce do czasu wydania nowego dokumentu.
Są to bardzo nerwowe chwile. Szczególnie
wtedy, gdy nieważny paszport należy do dziecka.
Najczęściej jeden z rodziców pozostaje w Polsce, by
złożyć wniosek. I wtedy pojawia się kolejny kłopot.
Wniosek o paszport dla dziecka rodzice muszą
złożyć wspólnie.
Wniosek taki składają rodzice bezpośrednio przed
pracownikiem biura lub notariuszem. W sytuacji,
gdy jedno z rodziców jest już za granicą, jedynym
sposobem na uzyskanie paszportu dla dziecka
jest potwierdzenie zgody na wydanie dokumentu
przed konsulem RP w danym państwie. Może to
oznaczać długą i kosztowną podróż do placówki
dyplomatycznej, szczególnie gdy urlop spędzamy
w odległym zakątku kraju.
Dodatkowe informacje – w tym numer infolinii
paszportowej, pod którym można
porozmawiać z konsultantem, czy numer konta
bankowego, na który należy
wnosić opłaty paszportowe znajdują się na
stronie internetowej urzędu wojewódzkiego
www.mazowieckie.pl w zakładce tematycznej
PASZPORTY.
Ivetta Biały
Rzecznik Wojewody Mazowieckiego

Azbest

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje
wszystkie osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe), że istnieje możliwość pozyskania za pośrednictwem
Miasta środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na unieszkodliwianiu azbestu. Dotowane mogą być: demontaż płyt azbestowych,
koszty przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do
miejsca unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia azbestu. Więcej informacji dotyczących przedmiotowej sprawy zamieszczonych jest na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
22-775 22 22 /330/.
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Spływ Kajakowy

Antiquita Masovia
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Fundacja
Legio I Adiutrix zapraszają 8 maja 2010 r. na Imprezę
Historyczną Antiquita Masovia.
W programie m.in.:
– zawody łucznicze,
– zawody oszczepnicze,
– pokazy walk indywidualnych,
– budowa umocnień polowych.
Oficjalne rozpoczęcie imprezy o godz. 14:00.
Szczegóły na www.nowydwormaz.pl.

Rockandrollowe
Święto Narodowe
Już po raz drugi zapraszamy wszystkich mieszkańców
miasta i okolic na koncert Rockandrollowe Święto
Narodowe.
2 maja 2010 roku, Park Miejski im. Józefa Wybickiego.
Początek o godz. 17:00.
Koncert poprowadzą Marek Wiernik i Robert Szymański.
W programie m.in. występ zespołu BANG BANG,
LENIWIEC, CELA nr 3, ogródki gastronomiczne
i dmuchańce dla dzieci.
Zapraszamy!

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
Zapraszamy!

Rajd Grunwaldzki
Rajd Grunwaldzki to jedna z najważniejszych
ogólnopolskich imprez z okazji 600. rocznicy bitwy
pod Grunwaldem. W tym roku organizowana jest już
druga edycja tego nowatorskiego przedsięwzięcia
turystyczno-edukacyjnego. Turyści, miłośnicy
historii i łowcy przygód przez 5 dni (od 8 do 12
lipca br.) będą podążać sześcioma równoległymi
trasami z północnego Mazowsza na pole bitwy
grunwaldzkiej, wędrując śladami wojsk polsko-litewskich z lipca 1410 r.
Rajd to przygoda, dostępna dla wszystkich
– nie tylko dla harcerzy, którzy są głównymi
organizatorami imprezy. Mogą w nim wziąć udział
również klasy szkolne, kluby turystyczne, rodziny,
grupy znajomych i uczestnicy indywidualni.
Wędrując ciekawymi szlakami, wśród niezwykle
malowniczych krajobrazów uczestnicy będą
wykorzystywać niemal wszystkie dostępne środki
lokomocji. Rajd nie będzie jednak polegał na samym
pokonywaniu odległości pomiędzy miejscami
kolejnych noclegów.
Oprócz dobrych butów, śpiwora i zmysłu orientacji
uczestnikom przyda się też spryt, spostrzegawczość
i zdolność kojarzenia faktów, po drodze czeka ich
bowiem rozwiązywanie historycznych zagadek,
poszukiwanie zaginionych przedmiotów i tropienie
tajemniczych osób, a ponadto przeprawy, desanty,
biegi na orientację. W czasie Rajdu Grunwaldzkiego
będzie można się przekonać, że historia to nie tylko
senne wykłady ze szkolnych lekcji, ale również
wciągające łamigłówki i zapierające dech przeżycia.
Na rajdzie każdy patrol porusza się sam, mając do
dyspozycji mapę i wskazówki organizatorów, zaś
odwiedzane obszary stają się nie tylko krajobrazem
do podziwiania, ale także terenem do działania.
Rajd Grunwaldzki to nowatorskie przedsięwzięcie
edukacyjne i gwarancja niezapomnianych przygód.
Termin zgłoszeń upływa 31 maja, ale liczba miejsc
jest ograniczona. Bliższe informacje w internecie pod
adresem www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl.
phm. Paweł Chmielewski
komendant Rajdu Grunwaldzkiego 2010

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Kajakarstwa serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w Międzynarodowym Spływie Kajakowym Grunwald
2010, który odbędzie się w dniach 18–27 czerwca
2010 r. rzeką Wisłą na trasie Kozienice–Góra Kalwaria–
Warszawa–Nowy Dwór Mazowiecki–Czerwińsk.
Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Kajakarstwa
Przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego woj.
Mazowieckiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Polskiego Związku Kajakowego, PTTK i lokalnych
Samorządów (Kozienic, Góry Kalwarii, Nowego Dworu
Mazowieckiego i Czerwińska).
Komandor spływu: Tomasz Malinowski, malinowskit@
wp.pl, 503 365 640.
Planowany koszt: 199 zł od osoby pełnoletniej, 149 zł
od osoby niepełnoletniej, + 99 zł od osoby za miejsce
w kajaku organizatora (za cały spływ).
Wyczerpujące informacje wkrótce na: www.grupakajaki.pl

3 maja
Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego
oraz Zarząd Osiedla nr 8 zapraszają na uroczystości
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody odbędą się 3 maja (poniedziałek) o godz. 17:00
na terenie Osiedla Okunin w rejonie Pomnika Poległych
i Pomordowanych w II wojnie światowej.
W programie: msza polowa oraz część artystyczna.
Zapraszamy!

Zawody balonowe
Zapraszamy na
Międzynarodowe Mazowieckie Zawody Balonowe
Burzyński Cup w Nowym Dworze Mazowieckim!
20–22 maja 2010 roku
W ramach imprezy 22 maja 2010 r. na Stadionie Miejskim
odbędzie się piknik balonowy.
Szczegóły na www.nowydwormaz.pl
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Amazonki 2010 w NOSiR

Juniorzy Świtu
Tekst i foto Tomasz Reginis

Zawodnicy NOSiR – Świt z rocznika 93/94
zainkasowali już pierwsze punkty w drugiej
części sezonu.

Opracował Sławomir Krzeczkowski

J

uż od pięciu lat, każdego roku szkolnego, dzięki
NOSiR, UKS „Reduta” z Modlina Twierdzy organizuje dla dziewcząt gimnazjów miasta Nowy
Dwór Mazowiecki wielobój sprawnościowo-zwinnościowy pod tajemniczym hasłem „Amazonka”. Zawody
są rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. I tak w piątek 19 marca zaproszenia UKS „Reduty” przyjęły gimnazja: Nr 1 pod wodzą mgr Piotra
Kościelniaka, Nr 2, opiekun, mgr Anna Odrzywolska.
Opiekunem drużyny PG 4 była mgr Agnieszka Wójcik.
Ubolewamy tylko, że w tym roku nie przybyła ekipa
z PG 3 z Modlina Górki. Szkoda. Ale dalej... sam sport.
Dziewczęta przystąpiły do rywalizacji z wielką wolą
zwycięstwa. Już po dwóch pierwszych konkurencjach
zaznaczyła się spora przewaga ekipy z PG 1 (22 pkt.
zdobyte, a następna drużyna 14). Walka we wszystkich pięciu konkurencjach była bardzo zażarta. O ile
w punktacji drużynowej wszystko było jasne już po

trzech konkurencjach, to w indywidualnej roztrzygnięcia zapadły w ostatniej konkurencji. A teraz wyniki:
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1
II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 4
III miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2
Klasyfikacja indywidualna
I miejsce – Justyna ŚNIADA		
II miejsce – Aleksandra KOWALSKA
III miejsce – Ewelina FERENC		

– PG 1
– PG 4
– PG 1

Na zakończenie zawodów wręczono nagrody zwycięzcom, w tym roku ufundowali je Burmistrz Miasta Jacek
Kowalski oraz prezes UKS „ Reduta” Zdzisław Szmytkowski.
A więc... do zobaczenia za rok!

Igrzyska najmłodszych

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto NOSiR

W sobotę 13 marca br. w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły
się IGRZYSKA SZKOLNE. Drużyny w zawodach wystawiły wszystkie miejskie
szkoły podstawowe.
W Igrzyskach udział wzięli uczniowie zerówek
i klas pierwszych. Zmagania sportowe naszych najmłodszych sportowców obejmowały 10 konkurencji
sprawnościowych, w tym: tor przeszkód, przeciąganie liny, wyścig rydwanów, przenoszenie piłek, bieg
wahadłowy, sztafetowy skok w dal z miejsca, wyścig z balonem, rzuty do kosza, skoki na skakance,
kozłowanie piłki slalomem.
Emocje sportowe udzieliły się uczniom, nauczycielom i kibicującym rodzicom, których spora grupa
wspierała startujących głośnym dopingiem.
Oprócz rywalizacji sportowej dzieci przygotowały
krótkie programy artystyczne. Uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 przygotowała pani Ewelina Kijewska. W Szkole Podstawowej nr 4 odpowiedzialna
za występy była pani Aleksandra Kube. Opiekunem
Szkoły Podstawowej nr 5 była pani Anna Piotrowska, a reprezentację Szkoły Podstawowej nr 7 przygotowała pani Dorota Przygoda. Nauczyciele wspierani byli przez rodziców najmłodszych uczniów
naszej gminy.
W klasyfikacji końcowej zawodów najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i mówimy do
zobaczenia za rok na kolejnych Igrzyskach!

Po zimowej przerwie swoje rozgrywki wznowili zawodnicy NOSiR – Świt NDM 93/94, którzy występują
w I Mazowieckiej Lidze Juniorów Młodszych. W swoim pierwszym meczu zawodnicy zmierzyli się na wyjeździe z v-ce liderem rozgrywek Agrykolą W-wa, po
bardzo dobrym meczu Świtowcy zainkasowali 3 pkt.
wygrywając mecz 2:1, bramki w tym meczu strzelał
Tomek Sobieszek.
Skład:
Skorupski – Sawicki (77` Legięć), Krzymiński, Ziemiecki, Wójcikowski (60` Telechowski) – Wołkowicz,
Radwański (50` Krawczyk), Koźliński, Świderski –
Pruchniewicz (41` Sobieszek), Kimura.
Zespół dziękuje swojemu sponsorowi Firmie Reckitt
Benckiser za paczki na Święta Wielkanocne.
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Świt u uczniów
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto SP w Janówku

Trener i piłkarze Klubu Sportowego Świt coraz częściej spotykają się z dziećmi i młodzieżą,
chcąc w ten sposób zachęcić ich do czynnego uprawiania sportu. Na spotkaniach
przybliżają sylwetki zawodników oraz prezentują sam klub.

Jedna z takich prezentacji odbyła się w ramach
akcji Ferie z NOSiR. Kolejna miała miejsce 8 marca br. Na zaproszenie szkolnego koła sportowego
działającego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku odbyło się spotkanie
z uczniami tej szkoły. Jego inicjatorem, a zarazem
opiekunem szkolnego koła sportowego, jest p. Sławomir Żukowski.
W spotkaniu uczestniczyli trener Klubu Sportowego Świt Nowy Dwór Mazowiecki Piotr Mosór
i czołowy zawodnik – bramkarz Bartłomiej Fogler. Goście zostali bardzo gorąco przyjęci przez
uczestników spotkania, wśród których nie brakowało też dziewcząt. Uczniowie chętnie zadawali pytania, na które równie chętnie odpowiadali

trener i bramkarz Świtu. Dotyczyły one głównie
drogi zawodowej Piotra Mosóra, który ma za sobą
przeszłość trenera klubów pierwszoligowych. Zebranych na sali interesowała też kariera sportowa
bramkarza i innych piłkarzy klubu. Po serii pytań
Piotr Fogler stanął w bramce, gdzie jedną ręką
(drugą miał celowo unieruchomioną) bronił rzutów karnych. Te z kolei na bramkę oddawały także
dziewczęta. Kulminacyjnym punktem spotkania
było rozdawanie autografów, po które w kolejce ustawiła się spora grupka uczniów. Było też
wspólne pozowanie do zdjęć. Na koniec uczniowie zostali obdarowani przez gości upominkami
ufundowanymi przez klub, a w zamian otrzymali
gorące podziękowania i kwiaty.
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