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D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego.
W tym roku przypada 20. rocznica odrodzenia samorządu w Polsce. 20 lat
temu, kiedy to odbyły się pierwsze wolne w historii powojennej Polski wybory do rad miast i gmin,
spełniły się nasze marzenia o niezależności. Dla
Nowego Dworu Mazowieckiego był to czas wielu
trudności, ale także pozytywnych przemian.
Postanowiliśmy podsumować ten czas i uhono-
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rować wszystkich tych, którzy przyczynili się do
rozwoju samorządu na terenie naszego miasta.
Zrobiliśmy to podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w pierwszym dniu Święta
Miasta.
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych
imprezach, a także tym, dzięki którym już po raz
11-ty mogliśmy się bawić, czyli jak zawsze niezawodnym sponsorom.
Tym, którzy nie uczestniczyli we wspólnej zabawie na Stadionie Miejskim mogę powiedzieć tylko
– żałujcie! W tym roku bawiliśmy się m.in. z Ireną
Jarocką, Sashą Strunin Jayem De Lano, PIN-em
i Feel’em.
Kolejna duża impreza – Biesiada Rozśpiewanych
Narodów odbędzie się 16 lipca w hali sportowej
– zapraszamy na nią na ostatniej stronie Faktów.
O innych na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej www.nowydwormaz.pl.
Wchodzimy w okres wakacji. Dla najmłodszych
bogatą ofertę na ten letni czas przygotowały NOK,
NOSiR i miejskie biblioteki.
Szczegółowy program akcji „Lato w Mieście” zamieszczamy w tym numerze Faktów.
Życzę zatem wszystkim słonecznych wakacji
i udanego wypoczynku.

Temat numeru

XI Dni Nowego Dworu
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Urząd Miejski

W dniach 12–13 czerwca odbyła się największa i zarazem najważniejsza impreza plenerowa
w mieście – Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W tym roku miała szczególny charakter –
połączona była z obchodami 20-lecia nowodworskiego samorządu.
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O

bchody rozpoczęły się 12 czerwca o godz.
10:00 uroczystą Sesją Rady Miejskiej.
Była ona poświęcona 20. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce. Podczas
sesji zorganizowano także wystawę zdjęć pt. „Nowy
Dwór Mazowiecki w okresie 20 lat samorządu”.
Na początku obrad został wygłoszony okolicznościowy wykład przez twórcę samorządu w Polsce,
konstytucjonalistę, prof. Jerzego Stępnia. Następnie
w swoim wystąpieniu, Burmistrz Miasta Jacek Kowalski przybliżył zebranym okres 20 lat samorządu

na ziemi nowodworskiej. Omówił zmiany jakie zaszły w mieście w tym czasie w sferze budżetu miasta,
nakładów na inwestycje czy oświatę. Odnosząc się
do wystawy zdjęć wskazał na poprawę wyglądu miasta i jakości życia mieszkańców.
Ostatnim punktem obrad było wręczenie pamiątkowych odznak i dyplomów wszystkim tym, którzy
przyczynili się do rozwoju nowodworskiego samorządu.
Po Sesji rozpoczął się blok artystyczny obchodów.
więcej czytaj na str. 6
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Wieści z rady
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Relacja z sesji

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

We wtorek, 25 maja odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Prowadził je
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.

G

łównym i najobszerniejszym tematem
sesji była relacja burmistrza miasta
nt. działań podjętych w czasie trwania
zagrożenia powodziowego na terenie
Nowego Dworu. Burmistrz omówił zakres w jakim
ucierpiało miasto i jego mieszkańcy oraz działania
podjęte podczas największego stanu zagrożenia, którego kulminacja miała miejsce w weekend poprzedzający obrady. Burmistrz zaznaczył, że do pomocy
przy napełnianiu worków, ich układaniu i do innych
prac zgłosiło się bardzo wielu mieszkańców miasta.
„Bardzo im za tę pomoc dziękujemy” – dodał na koniec (szczegóły zamieściliśmy w poprzednim wydaniu Faktów).

W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2010,
– zmieniającą uchwałę nr XLIII/408/2010 Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
– zmieniającą uchwałę nr XLII/399/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15
grudnia 2009 r.,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność
gminy (ul. Ledóchowskiego),
– w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w związku ze sprzedażą
lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu,
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ul. H. Kołłątaja),
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości
stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Graniczna),
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Żołnierzy
Września).
– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Kopernika).
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na
lata 2010–2013 z uwzględnieniem perspektywy do
2032 roku)”.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Nowy Dwór Mazowieckiego z wraz

z przeprowadzoną w kwietniu 2008 r. inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie władz miasta i ma na celu, po pierwsze:
wypełnienie obowiązku ustawowego dot. posiadania
i wdrażania PROGRAMU, po wtóre spowodowanie
w konkretnej perspektywie czasowej, wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się
na terenie miasta.
Ponadto powstanie PROGRAMU otwiera drogę do
dofinansowania działań związanych z demontażem,
transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów
azbestowych (wraz z inwentaryzacją szacującą rozmiar zjawiska). Wreszcie jego realizacja wpłynie
wydatnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym
samym zwiększy komfort życia i pracy w mieście,
podnosząc efektywnie jego atrakcyjność oraz wartość materialną obiektów.
Program szczegółowo omawia m.in. zagrożenia
związane z azbestem, procedury jego usuwania, opis
najlepszych dostępnych technik związanych z pracami z azbestem i działania alternatywne oraz finansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.
Cały program dostępny jest na miejskich stronach internetowych www.bip.nowydwormaz.pl/
public/popup.php?id_menu_item=93004.

Wieści z powiatu

4

Szanowni
Państwo
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Cygańskie melodie

6 lat doświadczeń

Tekst W. Majchrzak foto DPS w Nasielsku

Tekst i foto PUP

starosta krzysztof kapusta

W

P

o raz drugi w niewielkim odstępie czasu obroniliśmy się przed groźbą powodzi. Dzięki poświęceniu i niezwykłemu zaangażowaniu strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
policjantów Komendy Powiatowej Policji, żołnierzy,
pracowników różnych jednostek i służb oraz mieszkańców nie dopuściliśmy do przerwania wałów. Wszystkim uczestnikom walki przeciwpowodziowej składam
wyrazy uznania i serdeczne podziękowania. Chcę także
poinformować mieszkańców powiatu, że od czerwca br. mają lepsze warunki załatwiania swoich spraw,
bowiem wydziały i jednostki organizacyjne powiatu
przeniesione zostały z ul. Zakroczymskiej 30 do nowej
siedziby starostwa przy ul. Paderewskiego 1B. Jednocześnie przepraszamy wszystkich interesantów, którzy
w tych dniach mogli mieć trudności w załatwianiu
spraw w przenoszonych komórkach organizacyjnych.

Nowa siedziba Starostwa
Tekst i foto W. Majchrzak

U

przejmie informujemy mieszkańców powiatu nowodworskiego, że wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne powiatu dotychczas funkcjonujące
w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 zakończyły
przeprowadzkę do nowej siedziby przy ul. Paderewskiego 1B.
W nowym budynku zlokalizowane są następujące komórki i jednostki organizacyjne powiatu:
– Punkt Podawczy – parter, holl
– Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. nr 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27:
tel. 694 874 471,
– Wydział Architektury i Budownictwa – I piętro, pok.
nr 116, 117, 118: tel. 694 879 319,

dniu 19 maja br. w sali widowiskowej kina
„Niwa” w Nasielsku odbyła się IV edycja
Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych pod hasłem Porcja Romskich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Natury „PROMIEŃ”.
Organizatorem i gospodarzem spotkania byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku. Wśród gości przeglądu obecna
była wicestarosta powiatu nowodworskiego Anna
Kaczmarek, władze samorządowe Nasielska, radni powiatu i gminy Nasielsk, przedstawiciele firm
i instytucji współpracujących z DPS w Nasielsku.
W przeglądzie udział wzięło 19 zespołów artystycznych reprezentujących domy pomocy społecznej
z terenu województwa mazowieckiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego. Wszystkie występujące
zespoły prezentowały znane i lubiane utwory muzyki romskiej, a zgromadzona publiczność nagradzała
wykonawców gromkimi brawami. Każdy z uczestniczących zespołów otrzymał pamiątkowe statuetki
„Promień-Nasielsk 2010” ufundowane przez starostę nowodworskiego. Na zakończenie przeglądu
wystąpił gościnnie Don Wasyl z zespołem Gwiazdy,
którego koncert, tak jak w ubiegłych latach, spotkał
się z gorącym przyjęciem.
– Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – I piętro,
pok. nr 119, 120, 121: tel. 694 879 317,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – I piętro, pok.
nr 104, 105, 106, 108:
tel. 668 485 970 – dyrektor,
tel. 885 492 804 – pracownicy socjalni,
tel. 885 492 804 – projekt UE,
– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego –
I piętro, pok. nr 114, 115,
– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – II piętro, pok. nr 203, 208, 209, 210:
tel. 694 879 341,
– Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – parter,
pok. nr 8, 13.
Ponadto informujemy, że do nowej siedziby mogą być
przeniesione także inne komórki i stanowiska z budynku
przy ul. Mazowieckiej 10 oraz, że w najbliższym czasie
zostaną uruchomione telefony stacjonarne, o czym poinformujemy Państwa na stronie internetowej powiatu
www.nowodworski.pl.

W

ychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu nowodworskiego i wyzwaniom,
jakie stawia mazowiecki rynek pracy, Powiatowy
Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim już
szósty rok pozyskuje dodatkowe środki z Unii Europejskiej realizując projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W latach 2004–2009 zrealizowaliśmy 9 projektów
na łączną kwotę 8 572 975 zł. Pieniądze te zostały
przeznaczone na finansowanie różnych form wsparcia skierowanych do 1750 uczestników projektów.
W bieżącym roku realizujemy dziesiąty projekt
obejmujący pomocą 239 bezrobotnych z powiatu
nowodworskiego, na aktywizację których pozyskaliśmy 2 626 920,23 zł. W ramach tegorocznego
projektu pomoc w postaci środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej uzyska 65 osób, na staż
zostaną skierowane 104 osoby, z możliwości ukończenia szkolenia skorzysta 70 osób. Szczegółowe
informacje dotyczące realizowanych projektów oraz
wiadomości związane z działalnością PUP w Nowym Dworze Mazowieckim można znaleźć na internetowej stronie Urzędu: www.pupndm.pl.
Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych,
a tym samym poszerzeniu dostępności usług Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, na przestrzeni tych sześciu lat zwielokrotniła się liczba osób, które zwiększyły swoje szanse
na powrót na rynek pracy.

SYLWETKI
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Kacper Żuk
Data urodzenia: 21.01.1999
Uprawiana dyscyplina
sportowa: TENIS
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Sylwetka
stypendysty

Tenis to dla mnie:
Zajęcie, które mnie najbardziej „kręci”.
Moje początki w danej dyscyplinie:
Gdy miałem 7 lat Tata pierwszy raz zabrał mnie na
Zawodowy Turniej Tenisowy.
Moje największe sukcesy:
Mistrzostwo Mazowsza w kat. do lat 12-tu
Mistrzostwo Mazowsza w kat. do lat 10-ciu
III Miejsce Mistrzostw Polski w kat. do lat 10-ciu
Moje marzenia i plany na przyszłość:
Chciałbym zostać zawodowym tenisistą, jeśli to
się nie uda będę trenerem tej dyscypliny sportu.
Mój wzór do naśladowania
(i dlaczego właśnie ta osoba?):
Tenisista Hiszpański – Dawid Ferrer, ponieważ podoba mi się jego wola walki na korcie i zaangażowanie podczas treningów.
Poza tenisem zajmuję się:
Życie tenisisty, nawet tak młodego jak ja, upływa
głównie na korcie i treningach, weekendy to turnieje rozgrywane w całej Polsce. Nie mniej jeśli
mam chwilę czasu lubię pograć na komputerze,
pojeździć z kolegami na deskorolce oraz pograć
z nimi w piłkę.

Sylwetka
stypendysty

Bieg na orientację to dla mnie:
Część życia, która pozwala odpocząć w aktywny
sposób i uciec od życia codziennego.
Moje początki w danej dyscyplinie:
Nie były łatwe . Poprawne czytanie mapy przychodzi z czasem, więc potrzebowałam kilku treningów pod okiem trenera. A zaczęłam od szkolnych zawodów, na które trafiłam przypadkiem.
Później pojechałam na obóz.
Moje największe sukcesy:
Złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że każdy
ukończony bieg jest dla mnie sukcesem.

Moje marzenia i plany na przyszłość:
Na najbliższy rok – to zdać jak najlepiej maturę
i wybrać kierunek studiów. A największym moim
marzeniem jest podróż dookoła świata.
Mój wzór do naśladowania:
Moja mama, ponieważ pokazuje mi, że nigdy nie
można się poddawać. Nawet kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna.
Poza bieganiem zajmuję się:
Podobnie jak każdy człowiek w moim wieku:
uczeniem się, spotykaniem ze znajomymi.

Olga Kwiatkowska
Data urodzenia: 13.01.1992
Uprawiana dyscyplina
sportowa: bieg na orientację

TEMAT NUMERU

6

FAKTY NOWODWORSKIE XIV/VI 2010

XI Dni
Nowego Dworu
Mazowieckiego
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto URZĄD MIEJSKI

N

a początek odbył się Konkurs Elegancji
w ramach X Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
Stare automobile cieszyły się jak zawsze
sporym zainteresowaniem widzów.
Następnie od godz. 16:00 na scenie prezentował
się Nowodworski Ośrodek Kultury, w tym zespoły
RISING GROUP i SUNLIGHTS z Klubu Garnizonowego w Modlinie Twierdzy, a po nich kolejny nowodworski zespół Drinking Stones.
Bardzo ciepło publiczność przyjęła pierwszą występującą tego wieczoru gwiazdę, którą była Irena Jarocka.
Stare, dobre, polskie i zagraniczne przeboje artystki
śpiewali trzymając się za ręce starsi i młodsi. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że to przeboje zawsze młode.
Dopełnieniem sobotniego wieczoru były występy Sashy
Strunin i Jaya Delano, który w ostatniej chwili zastąpił
Dannego.
W niedzielę od 16:30 publiczność bawiła się z zespołami Way No Way i Kavaa. Pomiędzy tymi występami
odbył się koncert zespołu PIN, który zagrał swoje do-

tychczasowe przeboje oraz covery zagranicznych artystów m.in. Robiego Wiliamsa.
Niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru był zespół
Feel. Każdy wykonywany przez Piotra Kupichę utwór
śpiewała razem z wykonawcą publiczność. Były to największe hity Feela, m.in. Jak Anioła głos, A gdy jest
już ciemno, W odpowiedzi na Twój List, Pokaż na co
Cię stać. Przez cały czas trwania koncertu na twarzach
fanów malowały się wypieki, a artyście towarzyszyły
okrzyki radości, brawa i piski. Po wspaniałym, porywającym, trwającym ponad godzinę koncercie wierni
fani zostali nagrodzeni. Piotr Kupicha wyszedł do publiczności i rozdawał autografy oraz karty z podpisami
wszystkich członków zespołu. XI Dni Miasta zakończył
pokaz sztucznych ogni.
Po raz kolejny serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym XI Dni Nowego
Dworu Mazowieckiego odbyły się w takiej formie jaką
opisaliśmy. Są to: Reckit Benckiser Production, Kasztelan, zakład Pralniczy PIWOWAR, Zakład Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., Inżbud Błonie, Pollena Aroma, ALPLA
NDM, Bank BGŻ, MBS Bank, ZRI – Zaklad Robót
Inżynieryjnych, Firma Translud, Bank Spółdzielczy,
TEKPUD, TOI TOI, APEKS KSD Technika Grzewczo-Sanitarna, Stowarzyszenie WND, Prywatna Przychodnia Lekarska „Życie” w Nowym Dworze Mazowieckim, Zakład Cukierniczy B. M. Szarow, Szkoła
Nauki Jazdy Andrzej GRYGLAS, Carl Villa – Wierzbica, Salon Fryzjerski „GWIAZDECZKA” Wioletta
Dylewska, Kwiaciarnia Marianna Kowalska, Sklep
Mięsny H. J. Plackowscy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubela, ZBK Sp. z o.o.,
Obrót Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi
KRUSZEWSKA Sp. z o.o., Portofino Ristorante,
AVIVA Sp. z o.o. Warszawa, Badanie Psychologiczne
Kierowców www.ATCpsychotechnika.pl, Sklep Ewa –
Ewa i Jan Krupa, POLSKA SKOK.
Dziękujemy za wspólna zabawę i do zobaczenia.
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Pielgrzymka samorządowców
Tekst i Foto Włodzimierz Oleksiak

W dniu 23 maja 2010 roku radni Rady Miejskiej oraz pracownicy samorządowi uczestniczyli w „17. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu
Terytorialnego” na Jasną Górę do Częstochowy.

W

czasie debaty prowadzonej w Sali Papieskiej pt. „Odrodzenie polskiego samorządu fundamentem zmian w niepodległym
kraju” nasi przedstawiciele z wielką uwagą wysłuchali wystąpień znamienitych prelegentów, następnie
czynnie włączyli się do dyskusji podając przykłady
funkcjonowania samorządu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Samorządowcy niemal z całego
kraju z zaciekawieniem wsłuchiwali się w informacje
przedstawiane przez radnych; Sławomira Olikowskiego, Barbarę Stępka, Stanisława Brzozowskiego
i Bogdana Jeziorskiego. Wiele pytań od uczestników
debaty do naszych samorządowców dotyczyło sytuacji powodziowej oraz roli samorządu terytorialnego
w zwalczaniu tej klęski żywiołowej.
Nasi radni mocno wyeksponowali ogromne zaangażowanie Burmistrza Miasta – p. Jacka Kowalskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Krzysztofa
Bisialskiego w udzielaniu pomocy dla powodzian,
przekazywaniu bieżącej informacji o stanie wód,
możliwych zagrożeniach i podjętych środkach profilaktycznych celem ich zapobieżenia.
Następnie radni uczestniczyli w Mszy św. w Kaplicy
Matki Bożej, celebrowanej przez ks. infułata Irene-

usza Skubisia – Redaktora Naczelnego Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”.
Wsłuchując się uważnie w słowa kaznodziei radni
mogli zastanowić się nad realizacją w życiu nauk
Ojca Świętego Jana Pawła II odnośnie do przestrzegania zasady sumienności wobec siebie i innych, poszanownia drugiej osoby, wychowywania w duchu
patriotycznym młodego pokolenia, roli samorządu
terytorialnego w rozwoju tzw. „Małych Ojczyzn”.
Po wrażeniach duchowych radni obejrzeli cykl wystaw znajdujących się na terenie parków podjasnogórskich.
W godzinach popołudniowych w pełni doznanych
wrażeń duchowych i estetycznych z pełną wiarą
w dalszy rozwój i właściwe kształtowanie samorządności dla dobra człowieka, radni powrócili do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Ps. Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne
podziękowanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej –
p. Krzysztofowi Biesialskiemu, Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Bogdanowi Jeziorskiemu za
sprawne i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymki
oraz radnej p. Barbarze Stępka za oprawę duchową
podczas przejazdu.

tek w utworach Michaela Jacksona i Elvisa Presleya
zaprezentował się zespół Formation. Po nim wystąpił
laureat III Modlińskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Na koniec odbył się koncert biesiadny „Najlepsza biesiada”, podczas którego byliśmy świadkami
nie tylko wspólnego śpiewu ale też tańców. Aktywny
udział widowni był powodem wielu bisów artystów.
Impreza z okazji Dnia Dziecka połączona była ze
zbiórką darów i środków finansowych na rzecz osób
poszkodowanych w majowej powodzi. Inicjatorem
zbiórki była córka Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Jeziorskiego – Magdalena Zygmuntowicz. Zbiórkę przeprowadziła wspólnie z mężem
Danielem, a o puszki na datki pieniężne dbali nowodworscy harcerze.

Dodatkową atrakcją tego dnia było miasteczko rozrywki dla dzieci. Wszystkie zabawki i urządzenia,
dmuchańce i przejażdżki konne dostępne były bezpłatnie i do każdej z nich ustawiały się długie kolejki dzieciaków. Dzięki Straży Miejskiej i Policji buzie dzieci
przybrały inne kolory.
O pełne żołądki wszystkich uczestników imprezy zadbali Państwo Halina i Jerzy Plackowscy, którzy specjalnie
na tę okazję przygotowali prawie pół tysiąca kiełbasek
i kaszanek z grilla. Rozdawaniem poczęstunku zajęli się
osobiście Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan
Jeziorski i Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 (Okunin) Tadeusz Sosiński. Przez cały czas dla publiczności
dostępne były stoiska handlowe, na których prym wiodły
artykuły dla najmłodszych, zabawki, balony, słodkości.

Każdy
dzieckiem jest
tekst BOGDAN JEZIORSKI foto Urząd Miejski

Śpiew, zabawa, konkursy, darmowy
poczęstunek i zbiórka darów dla powodzian –
to główne punkty programu imprezy z okazji
Dnia Dziecka. Także i w tym roku odbyła się
ona na terenach Szkoły Podstawowej nr 7
na Osiedlu Młodych. Jej tegoroczne hasło to:
„Każdy dzieckiem jest…”.

W

tym roku aura dopisała. Impreza z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu Młodych
odbyła się w pełnym słońcu przy dużym
udziale nie tylko mieszkańców Osiedla ale też miasta i okolic.
Organizatorzy – Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska
przygotowali moc atrakcji nie tylko dla dzieci ale zadbali także o coś dla starszej widowni. Tak więc była
okazja do zapoznania się z dorobkiem artystycznym
działającej na terenie miasta Szkoły Muzycznej Art.
Studio. Doskonałe prowadzenie tego bloku zapewniła
Agnieszka Sztabnik – kierownik artystyczny szkoły.
Następnie najmłodsza część widowni obejrzała program estradowy „Przygody Pędziwiatra”. Od 16:30
rozpoczął się blok dla „starszych dzieci”. Na począ-
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Piknik w Osadzie

Tekst i Foto Michał Teodorowicz

Mimo trudnych warunków pogodowych i podmokłego podłoża, jakim przywitał miłośników starożytności maj,
impreza z cyklu Antiquita Mazovia odbyła się. Była to kolejna edycja tej imprezy – o pierwszej pisaliśmy na
naszych stronach w ubiegłym roku.

G

łównym organizatorem minipikniku rycerskiego zlokalizowanego na terenie
Osady Przeworskiej była Fundacja Legio I Adiutrix z Warszawy. Jego współorganizatorem był urząd miejski w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Na nowodworskich łąkach przed publicznością prezentowali się rekonstruktorzy czasów starożytnych
z całego kraju. Zjechali oni m.in. ze Szczecina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Warszawy i Sosnowca.
Tu też powstało obozowisko namiotowe, na terenie
którego odbywała się główna część imprezy. Obok
swoje obozowisko rozłożyli rzemieślnicy. Było także
obozowisko pamiątkarskie, w ramach którego pojawiły się stoiska z pamiątkami rycerskimi oraz przedmiotami historycznymi.
Na polu walki pojawili się rzymscy legioniści, wojownicy celtyccy i germańscy. Prezentowali oni przed
publicznością umiejętności bojowe podczas walk indywidualnych oraz wielu starć bitewnych. Odbyły
się także liczne zawody i konkursy, w których brali

także udział mieszkańcy Nowego Dworu, nierzadko
zawstydzając swoimi umiejętnościami przybyłych
wojowników. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zawody łucznicze i oszczepnicze.
Podczas imprezy prowadzone były warsztaty rzemieślnicze, m.in. garncarskie i snycerskie. Warto
zaznaczyć, że ta część pikniku cieszyła się dużym
zainteresowaniem widzów. Każdy chętny mógł się
nauczyć wykonywać, np. naczynia gliniane, które
następnie można było zabrać ze sobą
Impreza udała się w 100%. Wyjątkowo, mimo niekorzystnych prognoz, pogoda sprzyjała całości przedsięwzięcia. Słońce szczęśliwie przegnało deszczowe
chmury, właśnie w sobotę, 8 maja. W ciągu całego
czasu trwania pikniku tj. od godz. 12:00 do 20:00
frekwencja wyniosła około 400 osób. Większość
widzów odwiedziła imprezę w godzinach późnych
popołudniowych, gdy program realizowany był na
suchszym terenie, dalej od Osady.
Impreza odbyła się pod patronatem honorowym burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.
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Rodzice dzieciom
Tekst i Foto ebd

Drugiego czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 7 dziwne rzeczy się działy. Wilk nie był wilkiem, Baba Jaga gotowała z dzieci zupę,
a czerwonoskórzy Indianie zapisali się do partii „zielonych”. Wszystko to dla dzieci, z okazji Dnia Dziecka, stało się za sprawą rodziców z klasy 1A.

S

ala Forum zamieniła się w scenę teatralną, na
której pod okiem reżyser Beaty Filipiak dali
oni pokaz swoich umiejętności aktorskich.
„Eko-logiczne wywody Jasia i Małgosi”, napisane
przez p. Mariusza Dudka, zelektryzowały środowisko uczniowskie i nauczycielskie.
W roli Jasia wystąpiła mama Kuby, Gabriela Kamińska, bajkową Małgosią była Kinga Brodowska, mama
Gabrysi z 1A, a Mamą Dzieci Magda Wojcieszek.
Opowieść zgrabnie opowiadali narratorzy: Agata Domańska i Aleksander Kamiński.
Dowiadujemy się z niej, że Wilk (Mariusz Dudek)
odmienia swój wilczy obraz i staje się wegetarianinem. Odżywia się zdrowo („mięsa w paszczę już

nie wkłada”), wstaje wcześnie i biega rano, surfuje
w sieci i śpiewa karaoke. Natomiast Baba Jaga (fenomenalny Leszek Trzaskowski), zębów nie myje,
zajada tylko słodycze i pali w piecu starymi śmieciami. Przyrządza z dzieci zupę i tylko odpowiednio wczesna interwencja Ekolożki Ciotki Heli (Ewa
Bartosiewicz-Dudek) z grupą Indian (Anna i Robert
Szymańscy) ratuje dzieciom skórę.
Rodzice-aktorzy zagrali wspaniale. Najlepszą recenzją ich występu, była wypowiedź jednego z drugoklasistów, który ocenił to jednym zdaniem: „każdy
z Państwa wypadł w swojej roli genialnie”.
Na koniec Baba Jaga, Wilk i cała reszta trupy teatralnej poczęstowała młodą publiczność cukierkami…

Wiosna, ach to Ty
Tekst i Foto NOK

Sympatycy poezji już po raz trzeci spotkali się w Nowodworskim Ośrodku Kultury na wieczorze poezji autorstwa rodzimych twórców
zrzeszonych w Klubie Literackim WENA.

W

ENA działa przy NOK-u. Tematem przewodnim spotkania była najpiękniejsza pora
roku – wiosna. Stąd też tytuł wieczoru „...
Wiosna, ach to Ty...”.
Utwory inspirowane wiosną usłyszeliśmy w oryginalnym wykonaniu twórców: Barbary Malewskiej – „Akacja” i „Nad brzegiem rzeki”, Danuty Stach – „Wiosna”, „Wiosenny deszcz”, Teresy Nowak-Chęcińskiej
– „Bez tytułu”, „Dla Ciebie”, Józefa Chorądzikiewicza
– dwa utwory pod wspólnym tytułem „Witaj wiosno”,
Tomasza Witkowskiego – „Pachnąca cudem woda”,
„Posłuchaj” oraz Ryszarda Gumińskiego – „Przedwiosnie” i „Wiosna”. Uzupełnieniem „słowa mówionego”
podczas wieczoru był nastrojowy występ wokalny
Joanny Liwskiej, podczas którego usłyszeliśmy dwa

utwory z repertuaru Anny Marii Jopek: „Szepty i łzy”
oraz „Tam gdzie nie sięga wzrok”.
Spotkanie okazało się bardzo ciekawym przeżyciem –
choć w założeniu miało być optymistyczne i pogodne,
to nie zabrakło chwil głębokiej zadumy i refleksji, oraz
jakże różnej optyki dotyczącej tego samego zagadnienia. I nic dziwnego, bowiem w piątkowy wieczór
zetknęliśmy się z sześcioma jakże odmiennymi osobowościami i jakże różną wrażliwością. Prezentowane
osobiście przez autorów utwory, naładowane emocjami
twórców stworzyły niepowtarzalną, domową atmosferę, w której dokonywała się autentyczna intelektualna
„spowiedź”. Było więc o czym dyskutować w drugiej
nieoficjalnej części wieczoru przy zaimprowizowanym
słodkim bufecie.    
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Wielki sukces
Tekst i Foto NAuczyciel informatyki z SP3 Elżbieta Szałkowska

Piotr Adamowicz, uczeń klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim został Laureatem Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla
uczniów szkół, podstawowych miniLOGIA 8 organizowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010.
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Sukces
Mateusza
Spalika
Tekst i Foto Elżbieta Pietruszka

Życie i twórczość Fryderyka Chopina to
jeden z tematów konkursu w środowisku
LOGOMOCJI. Uczeń PG 2 na Osiedlu
Młodych Mateusz Spalik został jego
laureatem.

O

środek Edukacji i Zastosowań Komputerów
w Warszawie organizował ogólnopolski konkurs na pokaz lub grę przygotowaną w środowisku Logomocji-Imagine. Tematy ogłoszone w tym
roku to: „Mazowsze bliższe Europejczykom”, „Śladami
Fryderyka Chopina”,
Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie
w środowisku Logomocja – polska edycja Imagine, pokazu lub gry dotyczącej jednego z wymienionych wyżej
tematów.
Ku radości dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności
szkolnej, laureatem konkursu został uczeń Publicznego
Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych. Mateusz Spalik
zajął I miejsce za opracowanie tematu „Śladami Fryderyka Chopina”.

P

iotr bezbłędnie rozwiązał zadania III etapu wojewódzkiego uzyskując imponujący
wynik – 100% punktów i uplasował się na
pierwszej pozycji w województwie.
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratora Oświaty cieszą się dużym prestiżem i są organizowane z myślą o uczniach bardzo zdolnych,
wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.
Zdobycie tytułu Laureata Konkursu Informatycznego plasuje Piotra wśród uczniów najbardziej
uzdolnionych, dysponujących największą wiedzą i umiejętnościami w całym województwie
mazowieckim. Piotr udowodnił, że jego wiedza
informatyczna znacznie przekracza wymagania
Podstawy Programowej z informatyki dla szkoły
podstawowej.
Jednym z głównych celów Konkursu Informatycznego jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Tegoroczna edycja tego konkursu
udowodniła, że wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim jest
wielki talent informatyczny – Piotr Adamowicz!
Piotrze gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!!!

edukacja
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S
Tekst Klub Dziennikarski: Justyna Skonieczna, Kinga Rusin, Aleksandra Topolewska, Klaudia Kurpiewska
Foto Sylwia Palczowska

„Nie bój się być najlepszym”…
tymi słowami prowadzący
imprezę: Monika, Maja i Dawid
– powitali zebranych uczniów,
dyrekcję, nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły w dniu 01
czerwcabr.

potkanie miało na celu zaprezentowanie
młodych ludzi, którzy własnymi zainteresowaniami, pasjami i uzdolnieniami wzbogacają i przekształcają swoje życie i życie
najbliższego otoczenia.
Po serdecznym powitaniu Dawid przedstawił skład
„nieprzekupnego” jury:
– Wioletta Bakun,
– Marta Stępińska,
– Zdzisław Szmytkowski,
– Sylwia Palczowska,
– Dominika Wieczorek.
Nagrody konkursowe ufundował przewodniczący
Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski. Natomiast
nad przygotowaniem i przebiegiem niecodziennych
pokazów czuwali nauczyciele: Magdalena Łuszczyńska, Renata Sawicka-Turek oraz Anna Dąbrowicka.
Uczniowie i nauczyciele nie wyobrażali sobie konkursu bez „Nagrody Publiczności”, która owiana była
mgiełką tajemnicy...
Jak głosowaliśmy?
Po prostu każdy wchodzący na imprezę otrzymał kartkę do głosowania, na której zaznaczył jednego z dziesięciu prezentujących swój talent. Piękne hostessy
zbierały później wszystkie głosy, by je skrupulatnie
przeliczyć i poznać wynik.
Konkurs rozpoczęła Natalia Kostrubiec, śpiewając
„Piosenkę księżycową”, przekonywała publiczność, że
wcale nie jest z Księżyca. Agata Antkowiak wystąpiła
w romantycznym tańcu na tle muzyki prezentowanej
przez Damiana. Kolejny wykonawca, Adam Wiśniewski, ujawnił swój talent, śpiewając angielską piosenkę
„Fireflies”. Zaraz po nim Tomek Michalak pokazał, co
można zrobić z piłką nożną. A radził sobie chyba lepiej niż niejeden przedstawiciel kadry narodowej. Do
swojego talentu wokalnego próbował przekonać jury
Maciej Mikuszewski, śpiewając piosenkę „Wehikuł
czasu”. Niesamowici okazali się „Kościołamacze”:
Mateusz Gubernat i Piotr Łyżniak, którzy zbyt serio
potraktowali pracę domową z biologii, ujawniając
skutki działania octu na nasz układ kostny.
Po chwili na scenie pokazała się grupa „szalonych
chłopaków” – czyli Popek, Olej, Paluch i Mikuś.
Kiedy Damian ogłosił wiadomość o pięciu dziewczynach podejrzanych od bardzo dawna o zjedzenie rajskiego jabłka, na scenę wybiegła rozśpiewana grupa
„Małe Głody”.
Natomiast Łukasz Kołtun dopiero w „Dniu Dziecka”
zdecydował się ujawnić swój talent, przypominając
trochę „człowieka instrument”. Ostatni występ konkursowy należał do mistrza Polski taekwondo – Konrada Jakubowskiego. Niesamowite, jak on lekko rozbijał gipsowe cegły!
W oczekiwaniu na werdykt jury, wszystkie dzieci: i te
małe, i te duże, świetnie bawiły się, podczas nauki wesołej piosenki: „Tylko biedronka…”.
W tej części konkursu dziękowano dyrektorowi
szkoły Zdzisławowi Szmytkowskiemu za nagrody
dla najlepszych, za umożliwienie zorganizowania
pierwszych w naszej szkole zmagań pod hasłem
„Mam talent”.
Wreszcie nadszedł moment ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i gratulacji zwycięzcom:
I miejsce – nagroda 500 zł – Konrad Jakubowski
II miejsce – Tomasz Michalak
III miejsce – Kabaret Popek (P. Popwicz), Olej
(K. Olejniczak), Paluch (D. Śliwa) i Mikuś (M. Mikuszewski).
Nagroda Publiczności – Tomasz Michalak.
Ciekawe, jakie talenty zaprezentują uczniowie naszej
szkoły za rok…
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Cała Polska czyta dzieciom
Tekst i Foto Dorota Brzezińska i Beata Kocięcka

Ogólnopolska akcja edukacyjna pn. „Cała Polska czyta dzieciom” zawitała do
przedszkolaków z grup starszych na Osiedlu Młodych. Dzieciaki co miesiąc miały okazję
zapoznać się z polskimi i europejskimi bajkami.

W

ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
w grupach starszych Publicznego Przedszkola nr 5 na Osiedlu Młodych odbył się
cykl spotkań z bajką. Poprowadziły go Agnieszka Sokołowska i Anna Kukuryka z Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej.
Nie odbyłoby się to bez współpracy ze strony wychowawczyń dzieciaków, tj. Doroty Brzezińskiej
i Beaty Kocięckiej.
Raz w miesiącu dzieci z grup starszych poznawały bajki pisarzy polskich, a także europejskich. Kontynuacją
przedsięwzięcia było zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastycznego pt. „Jestem projektantem
bajkowej okładki”.
Dzieci zafascynowane światem bajek mogły obejrzeć
„bajkę na żywo”. 6 maja br. przedstawienie „Jaś i Małgosia” wystawiły dzieci 5-letnie z grupy IV „Jagódki”.
W „bajkowej atmosferze” panie z Biblioteki wręczyły
dyplomy i nagrody wszystkim przedszkolakom, które
wzięły udział w konkursie plastycznym.
Najciekawsze prace wykonali: Paulinka Bentyn, Karolek Bakun, Mateuszek Kędzierski, Weronika Marczuk,
Ola Fotek, Julia Włosek.

Konkurs patriotyczny w PP5
Tekst i Foto Marzena Brzezińska

7 czerwca 2010 r. w Publicznym Przedszkolu nr 5 na Osiedlu Młodych odbył się konkurs patriotyczny „Jestem Polakiem, czyli małe co nieco
o Polsce i historii mojego miasta”.

W

konkursie brały udział dzieci 6-letnie ze
wszystkich 5 nowodworskich publicznych
przedszkoli. Obejmował on 5 konkurencji,
po każdej z których odbywał się występ artystyczny
w wykonaniu dzieci z każdego przedszkola.
Przedszkolaki odpowiadały na pytania z zakresu znajomości położenia geograficznego, znajomości herbu,
flagi i zabytków Nowego Dworu Mazowieckiego oraz
symboli Polski i zabytków Warszawy.
Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat Nowego Dworu Mazowieckiego i jego okolic oraz Polski.
Godnie reprezentowały swoje przedszkola, świetnie
się przy tym bawiąc.
Wszystkim zawodnikom towarzyszyła sportowa rywalizacja na zasadzie „fair play”, a publiczność żywiołowo i dzielnie im kibicowała.
Sponsorem przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Publiczne Przedszkole nr 5.
Dzieci otrzymały pamiątkowe książeczki o Nowym
Dworze Mazowieckim, proporczyki z herbem miasta
i godłem Polski, dyplomy i słodkości.
Dziękujemy Paniom Dyrektorkom i Nauczycielom poszczególnych przedszkoli za wzorowe przygotowanie
dzieci do konkursu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za sponsorowanie konkursu i miłą współpracę.

14

edukacja

Mali ratownicy
Tekst i Foto Ewa Rudnicka

Pierwsza pomoc – sprawa jakże istotna w kwestii ratowania ludzkiego życia. Specjalny
program z zakresu pierwszej pomocy realizowany był w SP nr 4 w Modlinie Twierdzy.

U

czniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej
nr 4 w Modlinie Twierdzy szkolili się, żeby zostać małym ratownikiem. Realizowali program
pierwszej pomocy dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, od której otrzymali materiały i sprzęt do
szkolenia. Z wielkim zaangażowaniem i pomocą studentki ratownictwa medycznego p. Aleksandry Kołacz,
zdobywali kolejne umiejętności ratowania życia. Umiejętności te będą systematycznie utrwalać w przyszłym
roku szkolnym na zajęciach z edukacji bezpieczeństwa.

Wszystkie dzieci nasze są

Tekst i Foto Ewa Rudnicka

Wiele radości i zabawy – Dzień Dziecka
w SP nr 4 w Modlinie Twierdzy.

D

zień Dziecka to dzień szczególny, bo przecież
wszystkie dzieci są nasze. W Szkole Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy było wiele
radości i zabawy. Dzieci najmłodsze pod kierunkiem
p. E. Ciszyńskiej na kółku teatralnym przygotowały z okazji swojego święta spektakl i przedstawiły
starszym kolegom. Odbyły się także wycieczki, gry
i wspólne zabawy. Jednak największą atrakcję i niespodziankę dla dzieci przygotował Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski. Była to przejażdżka bryczką zaprzęgniętą w urocze i niestrudzone kucyki.
Dzieci, nauczyciele i dyrekcja serdecznie dziękują
burmistrzowi i jego zastępcy Jackowi Gerelukowi
oraz Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu za
uświetnienie tego dnia – za słodycze i życzenia oraz za
poświęcenie chwili czasu najmłodszym mieszkańcom
naszego miasta.
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PG 2 wybrało patrona
Tekst i Foto Elżbieta Pietruszka

W Publicznym Gimnazjun nr 2 w ciągu roku szkolnego 2009/10 realizowany był projekt
„Nadanie imienia szkole”. Powołano zespół, który miał na celu opracowanie procedur
oraz harmonogramu wyboru patrona.
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S

połeczność szkolna została poinformowana o zasadach i terminach realizacji poszczególnych
etapów. Przez cały czas trwania realizacji projektu w szkole prowadzona była kampania informacyjna
przybliżająca sylwetki zgłoszonych kandydatów.
Pierwszy etap projektu zakończył się wyborem pięciu
kandydatów zaproponowanych przez poszczególne społeczności szkolne. I tak, kandydatem rodziców został ks.
Jan Twardowski, pracowników administracji i obsługi –
Powstańcy Warszawy, uczniów – Irena Sendler i Kazimierz Deyna, a nauczycieli – Nobliści Polscy. Po tych
wstępnych wyborach cała społeczność szkolna została
zapoznana z sylwetkami kandydatów na patrona PG 2.
13 kwietnia 2010 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zwrócili się z pisemną prośbą o włączenie
w poczet kandydatów Ryszarda Kaczorowskiego. Petycja została rozpatrzona przez komisję pozytywnie,
a o zmianie od razu poinformowano całą społeczność
szkolną.
Ponadto, by przybliżyć i ułatwić uczniom wybór patrona w szkole, wyeksponowano portrety wszystkich kandydatów wykonane przez uczniów i przeprowadzono
lekcje dotyczące wyborów. Całej społeczności szkolnej
została przedstawiona prezentacja multimedialna. Następnie rozmieszczono plakaty wyborcze zachęcające
wszystkich do czynnego udziału w wyborach. Został
sporządzony i rozwieszony w formie drukowanej,
a także elektronicznej, regulamin wyborów.
Ogólnoszkolne wybory odbyły się 20 maja 2010 roku.
Społeczność szkolna zdecydowała w drodze głosowania, że patronem Publicznego Gimnazjum nr 2 zostanie
Ryszard Kaczorowski. Jesteśmy pierwszą szkołą, która
za patrona będzie miała ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Po wyborach nastąpi realizacja zadania „Poznajemy patrona szkoły”.

Święto PG 1
Tekst i Foto Hanna Twardowska

Dnia 18 maja obchodziliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 1 Święto Szkoły. Obchody rozpoczęły się o godz. 9:00 Mszą Św. w kościele
parafialnym.

N

astępnie o godz. 10:15 rozpoczęła się akademia szkolna.
Podczas uroczystej akademii młodzież szkolna i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć fragment
sztuki Karola Wojtyły – „Brat naszego Boga”, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem s. Tomaszy.
Po akademii odbył się Turniej Klas. Reprezentacje
uczniów z poszczególnych klas rywalizowały ze sobą
w takich konkurencjach, jak:
–w
 iedzy o Patronie JP II grupy uczniów odpowiadały
na wylosowane przez siebie pytania;

– plastycznej – należało narysować z pamięci Bazylikę
Św. Piotra w Rzymie;
– muzycznej – każda klasa miała wcześniej przygotować własną piosenkę o JP II;
– sportowej – drużyny z klas rywalizowały w zawodach sportowych.
Zwycięzcą turnieju okazała się klasa III d, która otrzymała od dyrektora szkoły nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł. Na drugim miejscu uplasowała się klasa
III b – nagroda wynosiła 100 zł, a na trzecim klasa I c
– nagroda za to miejsce to 50 zł.
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PG 1 w Krynicy-Piaskach
Tekst A.P. Foto PG 1

W dniach 4–7 maja br. grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim przebywała na Zielonej Szkole w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Piaskach.

P

obyt w ośrodku pozwolił na kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań
oraz na uwrażliwienie młodzieży na otaczające środowisko. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, odbywających
się w terenie i w laboratorium znajdującym się na
terenie ośrodka.
Młodzież w trakcie wyjazdu zaznajomiła się
również z historią kraju i miejscami, które się
w tej historii zapisały. Uczniowie zwiedzili
Stutthof – pierwszy i najdłużej działający obóz
hitlerowski na ziemiach wchodzących w skład
państwa polskiego, w którym męczeńską śmierć
poniosło ok. 65 tys. osób. Na trasie zwiedzania
znalazł się zamek krzyżacki w Malborku – najsłynniejszy tego typu obiekt w Polsce. Poznanie
miejsc pamięci historycznej uwrażliwiło młodzież na wartość życia ludzkiego, przynależność
do narodu i państwa, w którym żyją, uczą się
i dorastają.
Zajęcia z ornitolog mgr Martą Ściborską polegały na poznawaniu ekosystemów Morza Bałtyckiego, Mierzei Wiślanej oraz wybrzeża wydmowego. Młodzież znajdowała oznaki życia na
plaży, identyfikowała gatunki roślin i zwierząt.
Podczas zajęć terenowych uczniowie uczestniczyli w odłowie, obrączkowaniu i pomiarach
biometrycznych różnych gatunków ptaków.
Zdobytą w praktyce wiedzę wykorzystywali na
zajęciach laboratoryjnych, posługując się mikroskopem, binokularem, oglądając preparaty
przez siebie przygotowane. Młodzież poznawała
nazwy angielskie zebranych roślin. Często nadarzała się okazja do spotkania oko w oko zwierzyny leśnej, np. dzików i saren.
Większość czasu uczniowie spędzali w terenie, np.
w towarzystwie biologa i meteorologa mgr Marcina Czeczatki, poznając ekosystemy leśne i zasady tworzenia prognoz pogodowych. Zajęcia te
polegały na rozpoznawaniu gatunków, odróżnianiu
roślin jadalnych i trujących, a także leczniczych.
Wspólne obserwacje chmur, temperatury, siły
i kierunku wiatru, wilgotności i ciśnienia służyły
do tworzenia prognozy pogody. Uczniowie mogli
praktycznie zapoznać się z przyrządami ułatwiającymi pracę meteorologom.
Pobyt w Piaskach to również możliwość poznania
historii i teraźniejszości miejscowości przygranicznych położonych pomiędzy morzem a Zalewem Wiślanym.
Większość uczestników pierwszy raz w życiu
przebywała w strefie przygranicznej Polski z Federacją Rosyjską, a jednocześnie na wschodniej
granicy Unii Europejskiej, poznając zasady funkcjonowania służb przygranicznych oraz wspólne
działania sąsiadujących państw podejmowane na
rzecz ochrony środowiska.
Młodzież miała też okazję przyjrzeć się codziennej
pracy miejscowych rybaków.
Zdobyta w czasie pobytu wiedza uwrażliwiła młodych ludzi na otaczające środowisko, na znaczenie
Morza Bałtyckiego w życiu i gospodarce kraju,
na konieczność racjonalnego korzystania i gospodarowania naturalnymi zasobami, oraz że od ich
właściwych postaw i zachowań zależy stan środowiska przyrodniczego.
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Praktyki terenowe

Wywiad przygotowali uczestnicy wyprawy: Damian Lewandowski i Ewa Gutkowska oraz szkolni dziennikarze: Dominika Poniedziałek
Kinga Rusin, Aleksandra Topolewska i Klaudia Kurpiewska
Foto: p. Dariusz Swatek

Współpraca międzyludzka, kształtowanie poczucia obowiązku – to główne cele praktyk terenowych, jakie
wskazał ich uczestnik Damian Lewandowski. Pięciodniowe zajęcia były treningiem umiejętności m.in. pracy
z mapą, posługiwania się busolą i wyznaczania azymutu.
Klub Dziennikarski: Gdzie i kiedy odbyły się zajęcia
terenowe?
Damian: Zajęcia terenowe odbyły się w Lalikach,
tuż przed weekendem majowym.
K.D: Kto organizował wyjazd?
D: Wyjazd organizował nauczyciel geografii p. Dariusz Swatek, i p. Renata Sawicka-Turek.
K.D: Co było głównym celem tej wycieczki?
D: Sądzę, że głównym celem tej wycieczki nie był
odpoczynek czy nawet nauka, myślę, że najważniejsza była współpraca między młodymi ludźmi,
wykonującymi zadania terenowe oraz kształtowanie poczucia obowiązkowości.
K.D: Na czym polegały zadania, które musieliście
wykonywać w ciągu 5 dni pobytu w górach?
D: W ciągu tych pięciu dni mieliśmy przeszkolenie
w zakresie posługiwania się mapą, busolą oraz
w wyznaczeniu azymutu. Te trzy sprawy były ważne podczas naszego marszu na orientację, ponieważ musieliśmy odnaleźć trzy wyznaczone przez
wychowawców punkty za pomocą mapy. Na wyjeździe nie zabrakło również biologii: rozpoznawaliśmy drzewa, uczyliśmy się trochę o ptakach.
K.D: Jaka rolę odgrywali wychowawcy, czyli p. Dariusz Swatek oraz p. Renata Sawicka?

D: Wychowawcy wymyślali nam różne zadania, np. marsz na orientację. Uczestniczyliśmy
również w niezwykłych zabawach wymyślanych
przez nauczycieli. Jedną z ciekawszych okazała
się zabawa gwizdkiem, z kocem.
Atrakcją warsztatów były praktyki terenowe i wieczorne ogniska, które przygotowywaliśmy zupełnie sami.
K.D: Która trasa okazała się najtrudniejsza?
D: Najdłuższą i najcięższą wyprawą była droga na
Wielką Raczę, która wznosi się na około 1225 m.
Od chaty, w której spaliśmy na szczyt było około
20 km, w obie strony.
K.D: Czy następnego dnia po wyprawie na Wielką
Raczę mieliście jakieś trudne zadania?
D: Nie, mieliśmy spokój „przed burzą”, ponieważ
następnego dnia czekała nas droga na Baranią
Górę, ale nie poszliśmy, gdyż każdy wolał marsz
na orientację.
K.D: Więc, co robiliście tego dnia?
D: Cóż, w tym dniu większość uczestników wyprawy zasiadła do gry w MONOPOLY, ponieważ
warto wiedzieć, że telewizora nie mieliśmy. Inni
przygotowywali stodołę do oglądania filmów, wyświetlanych na ścianie. Obejrzeliśmy wtedy: „Jak
rozpętałem II wojnę światową” oraz „13 dzielnica”,

moim zdaniem lepszy był ten drugi film. Przed seansem uczciliśmy urodziny naszej koleżanki.
K.D: Więc ten dzień spędziliście nie ruszając się
z chaty na krok?
D: Nie, byliśmy jeszcze w sklepie, do którego
marsz trwał godzinę w jedną stronę. I jak już mówiłem, to był dzień „na luzie”.
K.D: Jak wyglądała wasza podróż powrotna?
D: Wracaliśmy pociągiem ze Zwardonia z przesiadką w Katowicach. Następnie skierowaliśmy
się prosto na Dworzec Centralny w Warszawie.
Tak naprawdę nikt nie miał ochoty wyjeżdżać
z Lalik. W Warszawie zaśpiewaliśmy rodzicom
piosenkę, której krótki tekst brzmiał: „A  my nie
jedziemy, a my nie jedziemy, my do Lalik wracać chcemy”. Piosenkę powtórzyliśmy kilka razy
i wróciliśmy do Twierdzy Modlin.
K.D: Co podobało Ci się najbardziej?
D: No cóż, chyba najbardziej podobała mi się
atmosfera. Wszyscy dobrze się dogadywali, no
i oczywiście grupa była super. A  wychowawcy?
Prawdą jest to, że nauczyciele są fajniejsi poza
lekcjami.
K.D: Dziękujemy za wywiad, było nam bardzo
miło.

Ogłoszenia i informacje
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Osiedle w kwiatach

Konkurs

Centrum karier

KONKURS
Zarząd Osiedla Nr 4 (Pólko 1)
ogłasza konkurs na najładniej ukwiecony balkon
i ogródek przydomowy
Czas trwania konkursu: czerwiec–wrzesień 2010 r.
1. Uczestnikami Konkursu objęci są wszyscy mieszkańcy
Osiedla Nr 4.
2. Ocenę Konkursu przeprowadzi komisja wyłoniona
przez zarząd Osiedla Nr 4.
3. Komisja dokona dwukrotnej lustracji Osiedla
w terminach: I – do 15.07.2010 r., II – do 15.09.2010 r.
4. Przedmiotem oceny będzie ogólny wygląd
estetycznego zagospodarowania balkonów i ogródków
oraz wniesiony wkład pracy w utrzymanie roślin przez
cały sezon wegetacyjny.
5. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody
w postaci bonów pieniężnych, pucharów i dyplomów.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
w październiku na zebraniu mieszkańców w Szkole
Podstawowej Nr 5.
Organizator: Zarząd Osiedla Nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
(MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na składanie wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji”. Typy projektów do realizacji w ramach
konkursu: oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
– działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym,
szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków
społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub społecznie wykluczonych;
– rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego
i współpracy na poziomie lokalnym − na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać
osobiście, kurierem lub pocztą. Od 7 czerwca do 5 lipca
2010 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa lub
w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie,
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data
wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków
MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.
Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 05 lipca
2010 roku, nie będą rozpatrywane. O dofinansowanie
mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone
w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów
wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych
w ramach konkursu przeznaczona jest kwota:
8 000 000,00 PLN. Dokumentacja konkursowa jest
dostępna do wglądu w MJWPU, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa i Oddziałach Zamiejscowych
MJWPU oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu,
www.mazovia.pl.

CENTRUM KARIER OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE
Od września 2008 r. Centrum Karier Osób
Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację
projektu – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
(CKON). Integracja na otwartym rynku pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Powszechny spis rolny

PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od
czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym
samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co
w innych państwach członkowskich UE.
Dane zebrane w spisie rolnym:
– pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po
przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi
gospodarstw w innych państwach członkowskich,
– pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską
Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram
po 2013 r.
– dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach
funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz
o prowadzonej produkcji rolnej,
– w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu
metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie
Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele
pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej
i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie,
obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na
środowisko.

Konkurs na Osiedlu nr 1
Zarząd Osiedla nr 1 organizuje pod patronatem Burmistrza
Miasta konkurs na upiększenie Osiedla nr 1. Celem
konkursu jest podniesienie estetyki i wyglądu Osiedla i
miasta. Czas trwania konkursu – lato 2010 r. Regulamin
konkursu: Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec
osiedla zgłoszony osobiście, przez sąsiadów, Zarząd
Osiedla, gospodarza domu. Termin zgłoszeń upływa
z dniem 30 sierpnia 2010 r. Zgłoszenia przyjmuje
Przewodnicząca zarządu Osiedla nr 1 Jadwiga Świderska
– tel. 697 816 180. Ocenę Konkursu przeprowadzi
komisja złożona z przedstawicieli organizatorów Zarządu
Osiedla Nr 1 do dnia 15.09.2010 r. Przedmiotem oceny
będą balkony i ogródki przydomowe i ich ogólny wygląd
estetyczny, zagospodarowanie oraz ukwiecenie i wkład
pracy. Przewidzianymi nagrodami dla zwycięzców będą
upominki i dyplomy, które wręczy Burmistrz Miasta na
zebraniu mieszkańców Osiedla.
Zapraszamy!

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym
Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii:
0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
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
później 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!

W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:
– dostęp do ofert pracy;
–  bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie
spraw związanych z aktywizacją zawodową osób
niepełnosprawnych;
– bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;
– pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego;
– dostępu do internetu;
–  dostęp do prasy: poniedziałkowej „Gazety
Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Życia
Warszawy”, „Oferty”.
Oferta CKON jest przeznaczona dla osób
niepełnosprawnych:
– z województwa mazowieckiego;
–  bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności
– z zachowaną normą intelektualną;
–  chcących się nauczyć skutecznej autoprezentacji w
czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi
pracodawcami.
Konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji
TUS – Warszawa ul. Woronicza 29a. Osoby
spoza Warszawy mogą skorzystać z konsultacji
e-mailowo: konsultacjeprawne@tus.org.pl,
konsultacjezawodowe@tur.org.pl lub telefonicznie:
022 852 01 82 .
Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest
wypełnienie i odesłanie ankiety zgłoszeniowej
dostępnej na stronie internetowej http://www.tus.org.
pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. Ankietę można również
odesłać pocztą lub wypełnić osobiście w siedzibie
Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.0016.00.
Więcej informacji na stronie http://www.ckon.org.pl/
http://www.tus.org.pl/.
W związku z powyższym zwracamy się z
uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji
o działaniu Centrum Karier w środowisku osób
niepełnosprawnych z Państwa regionu oraz w miarę
możliwości o zamieszczenie tej informacji na Państwa
stronie internetowej.

Bezpłatna cytologia

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7
w Nowym Dworze Mazowieckim
zaprasza w każdy piątek w godzinach od 7.00 do 14.00
Panie w wieku 25–59 lat na bezpłatne badanie
cytologiczne w ramach profilaktyki wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy
Informacja telefoniczna 22 775 20 37 w. 221
w godzinach 8.00 – 14.00
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Co w puszczy
piszczy XV edycja

Tekst i Foto NOK

Tradycyjnym korowodem w rytm konkursowego hymnu „Co w puszczy piszczy”, rozpoczęła się, w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, piętnasta edycja konkursu wiedzy
ekologicznej, historycznej, przyrodniczej i geograficznej o Puszczy Kampinoskiej i terenach północno-zachodniego Mazowsza.

N

iestrudzenie od piętnastu lat organizatorzy konkursu: Nowodworski Ośrodek
Kultury i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego
w Granicy kultywują ideę upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie narodowym, jakim są dobra materialne przyrody i kultury oraz pamięć historyczna
o dokonaniach naszych przodków w walce o wolność
i niepodległość ojczyzny, a także wpajanie najmłodszym pokoleniom zasad i nawyków właściwego stosunku i postępowania wobec tego dorobku tak, aby
mógł on służyć kolejnym pokoleniom, w co najmniej
niepogorszonym stanie. W swych działaniach organizatorzy wspierani są aktywnie przez szereg instytu-

cji, firm i osób prywatnych. W roku jubileuszowym
program „Co w puszczy piszczy” wsparły liczne
samorządy terytorialne w: Brochowie, Kampinosie,
Starych Babicach, Leoncinie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim i Czosnowie, a także samorząd
powiatu Warszawskiego-Zachodniego. Włączyły się
również organizacje, instytucje i firmy, takie jak:
Związek Międzygminny „Kampinos” i Towarzystwo
Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrekcja Kampinoskiego
Parku Narodowego, Centrum Kultury w Izabelinie
i Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, Model Opakowania Sp z o.o. w Czosno-

wie i Pracownia Cukiernicza M. Szarow w Nowym
Dworze Mazowieckim.
To dzięki nim impreza nie zwalnia tempa, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży,
a jej prestiż ciągle rośnie. To dzięki nim podczas każdej imprezy możliwe jest funkcjonowanie bufetu ze
słodkościami i napojami, a nagrody są zawsze atrakcyjne, wartościowe, ale zarazem bardzo praktyczne.
W  XV edycji programu ufundowano dla uczestników:
3 notebooki, 21 cyfrowych aparatów fotograficznych,
15 telefonów komórkowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne oraz 3 albumy przyrodnicze. Dla szkół, które
najlepiej przygotowały swoich reprezentantów ufundowano: 2 telewizory LCD 42’’ i  4 laptopy.

FAKTY NOWODWORSKIE XIV/VI 2010

Do finałowej rywalizacji o te cenne nagrody przystąpiło 29 trzyosobowych reprezentacji szkolnych
w tym: 16 w kategorii szkół podstawowych i 13
w kategorii szkół gimnazjalnych, oraz 61 autorów
prac plastycznych.
Po powitaniu przez organizatorów, Ludwikę Kwiadas-Wierzbicką (Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
w Granicy) i Krzysztofa Borowskiego (Nowodworski
Ośrodek Kultury) przybyłych gości oraz uczestników
konkursu, dokonano oficjalnego otwarcia imprezy,
którego w imieniu władz samorządowych Nowego
Dworu Mazowieckiego dokonał z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Andrzej Świder wraz
z przedstawicielką Dyrekcji Kampinoskiego Parku
Narodowego Panią Małgorzatą Mickiewicz.
Po oficjalnym otwarciu konkursu przystąpiono do
pierwszego etapu zmagań. Wszystkie drużyny miały
przed sobą etap kwalifikacyjny – trzeba było rozwiązać dwa testy, z których suma punktów dawała
kwalifikację do współzawodnictwa o nagrody. Zasadniczo do ścisłego finału kwalifikowało się po 5
zespołów w każdej kategorii wiekowej, jednakże
z okazji okrągłej rocznicy i dzięki hojności sponsorów, w tegorocznej edycji organizatorzy zdecydowali o zakwalifikowaniu do decydującej rozgrywki po
sześć zespołów z najlepszymi wynikami. Ale póki co
należało bardzo dobrze rozwiązać test pierwszy, albowiem jego wyniki decydowały o tym, które zespoły
miały prawo przystąpić do drugiego etapu eliminacji,
czyli rozwiązywania drugiego testu, a prawo to nabywało po dziesięć drużyn z każdej kategorii wiekowej.
Emocje były zatem bardzo silne. Kiedy jury sprawdzało test pierwszy, na estradzie zaprezentował się
dziecięcy zespół artystyczny ze Szkoły Podstawowej
w Śladowie (który każdego roku przygotowuje dla
uczestników program artystyczny) pod kierunkiem
Pani Alicji Ozimek, w programie poświęconym życiu
i twórczości Fryderyka Chopina pt. „Mazowsze Chopina”. Po obejrzeniu barwnego pełnego wiedzy i muzyki przedstawienia, dwadzieścia zespołów przystąpiło do rozwiązywania drugiego testu.
Po 25 minutach ciężkiej pracy przyszedł, jeszcze
trudniejszy, okres oczekiwania, które zespoły zakwalifikują się do bezpośredniej walki o nagrody? O tym
przekonamy się nieco później teraz – jury do pracy,
a pozostali uczestnicy imprezy na przerwę obiadową.
Smaczny, gorący posiłek przygotowany został, w słynącej z dobrej kuchni, szkolnej stołówce.
Ogłoszenie wyników
W kategorii szkół podstawowych do ścisłego finału
zakwalifikowały się reprezentacje:
Śladowa, Kampinosu, Borzęcina Dużego, Brochowa,
Sowiej Woli i Kaliszek.
W kategorii gimnazjów reprezentacje: Lasocina,
Leoncina, Kampinosu, Dziekanowa Leśnego, Sowiej
Woli i Nowego Dworu Mazowieckiego PG 4.
W ścisłym finale uczestnicy musieli odpowiadać na
serię pytań zarówno indywidualnie, jak i drużynowo,
oraz rozwiązać kilka zadań poglądowych, przy czym
pytania losowano, natomiast zadania poglądowe były
jednakowe dla wszystkich. Po podsumowaniu zdobytych przez drużyny punktów, jury ogłosiło wyniki
końcowe rywalizacji:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – 83 pkt. Szkoła Podstawowa w Śladowie,
II miejsce – 78 pkt. Szkoła Podstawowa w Kampinosie,
III miejsce – 76 pkt. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym,
IV miejsce – 73 pkt. Szkoła Podstawowa w Brochowie,
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V miejsce – 65 pkt. Szkoła Podstawowa w Sowiej
Woli,
VI miejsce – 58 pkt. Szkoła Podstawowa w Kaliszkach.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – 90 pkt. Publiczne Gimnazjum w Lasocinie,
II miejsce – 89 pkt. Publiczne Gimnazjum w Leoncinie,
III miejsce – 74 pkt. Publiczne Gimnazjum w Kampinosie,  
IV miejsce – 70 pkt. Publiczne Gimnazjum nr 2
w Dziekanowie Leśnym,
V miejsce – 61 pkt. Publiczne Gimnazjum w Sowiej
Woli,
VI miejsce – 60 pkt. Publiczne Gimnazjum nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tabela wyników pokazuje na wyrównany i jednocześnie wysoki poziom przygotowania zespołów do
konkursu.
Po zakończeniu zmagań konkursowych organizatorzy
złożyli serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym konkurs, wręczając obecnym ich przedstawicielom podziękowania na piśmie i albumy poświęcone Puszczy Kampinoskiej.
Albumami i pisemnymi podziękowaniami uhonorowano także nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do rywalizacji.
I wreszcie nastąpił najprzyjemniejszy moment dla
bohaterów imprezy – wręczanie nagród.
W pierwszej kolejności odczytano i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego, który w tym
roku odbył się pod hasłem „Najpiękniejsze zakątki
Puszczy Kampinoskiej”.
Na konkurs plastyczny zgłoszono 61 prac plastycznych:
W kategorii szkół podstawowych nagrodzono:
I  miejsce   – Sławomir Rynkun, Szkoła Podstawowa
nr 5 w Nowym Dworze Maz.,
II miejsce   – Marlena Cąkała, Szkoła Podstawowa nr
7 w Nowym Dworze Mazowieckim,
III   miejsce – Barbara Kusztal, Szkoła Podstawowa
w Starych Babicach.
Wyróżnienia:      
Damian Pakoca, Szkoła Podstawowa w Brochowie,
Weronika Wierczewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach.
W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono:
I  miejsce – Aleksander Markiewicz, Publiczne Gimnazjum w Sowiej Woli,
II miejsce   – Anna Klimkiewicz, Publiczne Gimnazjum
w Lasocinie,
III miejsce  – Grzegorz Ptasiński, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wyróżnienie: Paulina Wasilewska, Publiczne Gimnazjum w Lasocinie.
Wszystkie zgłoszone prace zaprezentowane zostały
na wystawie pokonkursowej, w hallu Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Następnie z rąk przedstawicieli władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego i Dyrekcji
Kampinoskiego Parku Narodowego nagrody otrzymali laureaci konkursu wiedzy.
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania
wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom indywidualnym za wieloletnią współpracę przy realizacji
programu „Co w puszczy piszczy” i wyrażamy głęboką nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.
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EKO-STRAŻNIK

wielkie sprzątanie i piknik!

Tekst i Foto Straż Miejska

Z wielkim uznaniem przechodniów spotkała się kolejna akcja sprzątania zorganizowana w ramach
prowadzonego przez straż miejską programu Eko-strażnik. Po wielkich porządkach, wszyscy zaangażowani
w akcję eko-strażnicy uczestniczyli w pikniku, który sfinansowali burmistrz miasta Jacek Kowalski i jego
zastępca Jacek Gereluk.

D

zień przed rozpoczęciem akcji wielkiego sprzątania, tj. 14 maja odbyło się
spotkanie organizacyjne dla wszystkich
uczniów, chętnych do wzięcia udziału
w sprzątaniu. Poprowadziła je koordynatorka programu, młodszy strażnik Małgorzata Wójcik.
Zainteresowanie akcją było bardzo duże, o czym
świadczy duża liczba przybyłych na spotkanie.
W jego trakcie ponownie omówiono cele prowadzonego pod patronatem burmistrza miasta programu
Eko-strażnik, a także rozdano koszulki z jego logo
i herbem miasta.
Małgorzata Wójcik w skrócie przedstawiła młodzieży harmonogram sprzątania i pikniku, które zostały
zaplanowane na 15 maja br. w parku przy ul. Poniatowskiego. Wielkie sprzątanie, piknik, zabawa i miła
atmosfera – tak młodzież z Zespołu Szkół nr 4 wraz
ze strażnikami spędziła sobotnie przedpołudnie.
Przed rozpoczęciem sprzątania mł. strażnik Małgorzata Wójcik jeszcze raz przypomniała o zakazie
podnoszenia przez eko-strażników jakichkolwiek
niebezpiecznych, ostrych przedmiotów, takich jak
np.: szkło, lekarstwa, metale. „Takie przedmioty podnosi strażnik” – mówiła.

Od godziny dziesiątej do dwunastej czterdziestu
dwóch eko-strażników porządkowało teren. W tym
czasie znajdowali się pod opieką straży miejskiej. Po
podsumowaniu sprzątania okazało się, że uzbierali
15 pełnych worków śmieci.
Akcja wywołała wielkie zainteresowanie i aprobatę
wśród osób spacerujących po parku.
Po zakończeniu sprzątania parku wszyscy wzięli
udział w pieczeniu kiełbasek oraz zabawach i grach.
Wszystkim nowym eko-strażnikom wydano legitymacje i potwierdzono aktywność w programie trzema gwiazdkami.
Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za tak
liczne przybycie i zapał. Wielkie podziękowania należą się m.in. dyrektorowi i nauczycielom Zespołu
Szkół nr 4 za pomoc w organizacji spotkania z młodzieżą w dniu 14 maja, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, a szczególnie
kierowcy za pomoc w transporcie i przygotowaniu
pikniku.
Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi
Miasta Jackowi Kowalskiemu oraz jego zastępcy
Jackowi Gerelukowi, którzy sfinansowali poczęstunek dla eko-strażników.

Nasze miasto
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I po co to wszystko?
Tekst i Foto Elżbieta Strzałkowska

Za nami Dzień Dziecka i Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na pewno mniej beztroski
i radosny niż zazwyczaj, bo w cieniu powodzi, jednak bardzo udany. Imprezę z tych
dwóch ważnych okazji już po raz trzeci zorganizowały Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i Stowarzyszenie GNIAZDO. Jednak ten tekst to nie tylko relacja z fajnej
imprezy. Proszę, przeczytaj do końca.

T

ym razem było inaczej niż zwykle: nie w Twierdzy Modlin, ale na stadionie NOSiR. „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie...” – taką formułę
zabawy zaproponowała agencja artystyczna Pro Arte,
która poprowadziła imprezę. Były kowbojskie stroje,
konkursy, tańce, zabawy i konkurencje sportowe. Były
ufundowane przez sponsorów nagrody. Jak zwykle
bardzo pomogli nam ludzie dobrej woli. Imprezę sponsorowali: burmistrz Nowego Dworu Maz., pan Jacek
Kowalski; burmistrz Zakroczymia, pan Henryk Ruszczyk; burmistrz Nasielska, pan Bernard Mucha, Fun-

dacja Dr. Clown, Mart Jack, nowodworska Ochotnicza
Straż Pożarna, wolontariat szkolny z LO im. Wojska
Polskiego, NOK i NOSiR oraz zaprzyjaźnione firmy:
LEK-AM, Nowakowski Piekarnie, Lukullus, REN,
hurtownia Krisstan, Groemix, Profix, Aviva Commercial Union. Bardzo serdecznie dziękujemy!
Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Ernst & Young
mogliśmy sprawić dzieciom ogromną przyjemność
i zamówić zabawki – dmuchańce: zjeżdżalnię i basen
z piłeczkami dla najmłodszych. Furorę zrobiło euro
bungee, czyli poczwórna trampolina umożliwiająca
bardzo wysokie skoki i salta. Wśród dodatkowych zajęć było malowanie buziek, lekcja makijażu, tworzenie
biżuterii, indiańskich pióropuszy i totemów. Wielką
atrakcję zapewnili strażacy, którzy wpuścili dzieci
do swego wozu. Zabawie towarzyszyła wystawa prac
ceramicznych, malunków na szkle i batiku, które powstały podczas zorganizowanego przez GNIAZDO
integracyjnego wyjazdu na warsztaty plastyczne.
Warto zapytać: po co to wszystko?
Po pierwsze, żeby sprawić radość dzieciakom, żeby
mogły się poznać, zaprzyjaźnić, pobawić. Ale nie tylko. Wkładając tyle trudu w organizację imprezy chcieliśmy podnieść temat i docenić znaczenie rodzin za-

Wielkie serce dla powodzian

T

Tekst i Foto Ewa Rudnicka

egoroczna powódź wielu tysiącom ludzi zabrała wszystko.
Uczniowie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
podjęli się zbiórki darów dla powodzian. Szczególną
ofiarnością i wielkim sercem odpowiedziały maluchy
z podstawówki i ich rodzice.
Pod opieką p. A. Kolanek – mały samorząd pomagał
w zbiórce. Tym ludziom potrzebne jest wszystko. Maluchy znosiły do szkoły żywność, środki czystości,
kołdry, poduszki i ubrania. Były to rzeczy nowe.
Potem trzema samochodami osobowymi i przyczepką odwieziono wszystko do miejscowości Troszyn
pod Płockiem, gdzie miejscowa ludność pod kontrolą
proboszcza rozdzieli dary według potrzeb. Pan Adam
Włodarczyk część darów dostarczył do szkoły całkowicie zniszczonej przez powódź w Wilkowie.
Nauczyciele i dyrekcja szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i innym darczyńcom
za okazaną pomoc, zrozumienie i wielkie serce.
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stępczych. Podziękować za to, co dają często zupełnie
obcym dzieciom, a czego przecenić nie sposób: chodzi
o naturalne prawo każdego człowieka do wychowania
w rodzinie. Do posiadania mamy i taty.
Rodzicielstwo zastępcze to dla wielu dzieci jedyna
szansa na normalny rozwój. To także szansa dla nas,
społeczeństwa, na to, że dzieci z bardzo trudnym startem wyrosną na pełnowartościowych ludzi. Dotyczy to
także dzieci z naszego najbliższego sąsiedztwa i naszej
lokalnej społeczności. To misja pomocy człowiekowi
w potrzebie. Wiem, że to duże słowa, ale jak najbardziej na miejscu.
Rodzina zastępcza to forma opieki nad dzieckiem częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców
biologicznych. Najczęściej jest po prostu alternatywą
dla domu dziecka. Żeby założyć rodzinę zastępczą nie
trzeba być ideałem. Wystarczy ukończyć szkolenie
i spełniać podstawowe warunki. Trzeba chcieć pomagać dzieciom i być otwartym na ich problemy. A to
zajęcie nie tylko bardzo potrzebne, ale też wyjątkowo
twórcze.
Rodzicielstwo zastępcze to z jednej strony odpowiedź
na dziecięce pragnienie kochającej rodziny, z drugiej
wyraz społecznej postawy i rodzicielskiej troski dorosłych. Wydaje się to bardzo proste i bardzo naturalne.
A jednak dramatycznie brakuje ludzi, którzy chcieliby
podjąć się tej roli. Nie wystarczy też życzliwość naszego samorządu. Brakuje podstawowych decyzji wspierających rodziny zastępcze i ułatwiających ich pracę,
jak choćby zorganizowania mieszkań chronionych dla
naszych dorosłych wychowanków. Chyba po prostu
brakuje przekonania, że dzieci z rodzin zastępczych
to nie kłopot i balast, ale ogromny potencjał. Warto to
zmienić. I po to to wszystko.

AKCJA LATO W MIEŚCIE

24

FAKTY NOWODWORSKIE XIV/VI 2010

Lato z NOK-iem 2010
Lp

Data

Godz:

Wyszczególnienie

Miejsce

Koszt

1.

28.06

9.00

Wyjazd na kręgle
Mc Donald’s (na koszt własny)

Fantazy Park Warszawa

17,-

2.

29.06

9.00

Wyjazd na film „TOY STORY 3” (w systemie 3D)
McDonald’s (na koszt własny)

IMAX

20,-

3.

30.06

9.30

Wyjazd na basen (1,5 godz.)

Sochaczew

8,-

4.

01.07–02.07

10.00

Warsztaty budowy latawców

NOK

22,-

5.

05.07

9.00

Wyjazd na film „TOY STORY 3” (w systemie 3D)

Warszawa

20,-

6.

06.07

9.30

Wyjazd na basen

Sochaczew

8,-

7.

07.07

9.30

Wycieczka do Krainy Westernu – zabawa lassem i łukiem – przejażdżka wozem
– zabawa w wesołym miasteczku – strzelanie – ognisko

Sarnowa Góra

56,-

8.

08.07

7.30

Wycieczka do Golubia-Dobrzynia – zwiedzanie zamku – strzelanie z różnej broni – gry
i zabawy – lepienie z gliny – ognisko (kiełbaski własne)

Golub-Dobrzyń

6,-

9.

09.07

9.30

Wyjazd na basen (1,5 godz.)

Sochaczew

8,-

10.

13.07

9.30

Wyjazd na basen (1,5 godz.)

Sochaczew

8,-

11.

14.07

9.00

Wyjazd na film „Shrek Forever 3” (w systemie 3D); Mc Donald’s (na koszt własny)

Warszawa

20,-

12.

15.07,
16.07

7.00

Wycieczka do Juraparku – zwiedzanie Juraparku – zwiedzanie Żydowskiego Jaru –
Safari – przjazd kolejką – pokaz w systemie 5D – plac zabaw – zwiedzanie kopalni
krzemienia pasiastego (obiadokolacja, śniadanie, obiad dz. II)

Bałtów

58,-

13.

19.07

9.30

Wyjazd na basen

Sochaczew

8,-

14.

20.07

9.00

Wyjazd na film „Shrek Forever 3” (w systemie 3D); Mc Donald’s (na koszt własny)

Warszawa

20,-

15.

21.07

9.30

Wycieczka do Warowni Wikingów – zwiedzanie warowni – ze zwyczajów Wikingów –
pokaz walk – ognisko (kiełbaski własne)

Rynia

27,-

16.

22.07

9.30

Wyjazd na basen

Sochaczew

8,-

17.

23.07

9.30

Wyjazd do sali zabaw Colorado; Mc Donald’s (na koszt własny)

Warszawa

11,-

Zapisy i opłaty za imprezy wyjazdowe przyjmowane będą od dnia 21.06.2010 r. od poniedziałku do piątku w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy ul. Paderewskiego
22 w godzinach pracy ośrodka.
UWAGA!!! Niedopuszczalne jest odstępowanie miejsc na wycieczkę przez osoby, które dokonały wpłaty, innym osobom. Wpłacone kwoty podlegają zwrotowi jedynie
w wypadku niezrealizowania wyjazdu przez organizatora.

Lato w bibliotece

NOWODWORSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE zapraszają dzieci i młodzież
w okresie wakacji. Oprócz ciekawych książek i czasopism proponujemy:
Biblioteka przy ul. Paderewskiego 22

 d pon. do piątku w godz. 10.00–19.00 – książki,
o
czasopisma,
bezpłatny Internet
soboty Biblioteka nieczynna

Oddział dla Dzieci,
ul. Paderewskiego 22

 on., czwartek, piątek w godz. 12.00–18.00,
p
wtorek: 11.00–16.00, środa: 11.00–15.00
Gry i zabawy komputerowe w godz. otwarcia biblioteki
każdy wtorek godz. 14.30
Bajkowe spotkania (głośne czytanie bajek dla najmłodszych)
każdy czwartek godz. 12.00–18.00
Zajęcia plastyczne, gry świetlicowe, rebusy i konkursy bajkowe

16.07 godz. 14.00
Konkurs rysunkowy „Lato z ulubioną książką” (nagrody)
23.07 godz. 13.00
Konkurs rysunkowy „Z misiem na wakacje” (nagrody)
27.08 godz. 14.00
Zgaduj-zgadula literacka (nagrody)

Biblioteka w Modlinie,
ul. Matejki 2

pon., wtorek, czwartek, piątek
w godz.: 12.00–18.00,
środa: 11.00–15.00 – Gry i zabawy komputerowe
w godz. otwarcia biblioteki
06.07 godz. 13.00
Konkurs rysunkowy „Mój najlepszy przyjaciel” –
wystawka prac
21.07 godz.13.00
Zgaduj–zgadula literacka

środy godz. 13.00
„Podróż do Krainy Bajek” (głośne czytanie bajek dla
najmłodszych)
Już dostępne są dla czytelników 4 stanowiska internetowe.

Biblioteka na Osiedlu Młodych,
ul. Wojska Polskiego 37

pon., wtorek, czwartek, piątek w godz.: 12.00–18.00,
środa: 11.00–15.00.
01.07 – 31.08
– Gry edukacyjne, Internet w godzinach otwarcia
biblioteki, codziennie o godz. 12.15 – „Kwadrans
z bajką” (głośne czytanie ulubionych bajek)
każdy poniedziałek o godz. 15.00
Spotkania Koła Gitarowego
(poezja polska – Stachura, Poświatowska, Osiecka
i inni – w interpretacji młodzieży)
Już dostępne są dla czytelników 3 stanowiska internetowe.
Zapraszamy także do wspólnej zabawy – gry planszowe, Twister, puzzle.
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Lato z NOSiR

Plan Akcji „Wakacje z NOSiR-em” w ramach akcji „Lato w mieście” 26.07.2010 r. – 20.08.2010 r.
Obiekty sportowe Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Sportowa 66. Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 9.00–14.00 od poniedziałku do piątku.
W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
Program zajęć:

26.07.2010 r. poniedziałek. 9.30–10.15 rozpoczęcie akcji, zapoznanie z regulaminem zajęć, 10.30–11.30 pogadadanka na temat bezpieczeństwa nad wodą (WOPR),
11.30–14.00 gry i zabawy świetlicowe, bilard, tenis
stołowy, piłka nożna.
27.07.2010 r. wtorek – dzień lekkoatletyczny.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 zajęcia lekkoatletyczne – zawody,
12.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy, tenis
ziemny, piłka nożna, piłka siatkowa, gry świetlicowe.
28.07.2010 r. środa – dzień strzelecki. W godz.
9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe, 10.00–12.00
strzelanie z wiatrówki – zawody, 12.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna
halowa, koszykówka, gry świetlicowe.
29.07.2010 r. czwartek – dzień tenisa ziemnego.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 tenis ziemny – zawody, 12.00–14.00 do
wyboru: bilard, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, gry świetlicowe.
30.07.2010 r. piątek – dzień biathlonowy.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 biathlon (bieg + strzelanie) – zawody,
12.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy, tenis
ziemny, piłka nożna, koszykówka, gry świetlicowe.
02.08.2010 r. poniedziałek – dzień piłki ręcznej.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 piłka ręczna – zawody, 12.00–13.00 pogadanka na temat: „ nie ufaj obcym”(policja), 13.00–14.00
do wyboru: bilard, tenis stołowy, gry świetlicowe.
03.08.2010 r. wtorek – dzień piłki nożnej.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 piłka nożna – zawody na boisku ze sztuczną trawą, 12.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy,
koszykówka, piłka siatkowa, gry i zabawy świetlicowe.
04.08.2010 r. środa – dzień koszykówki.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,

10.00–12.00 koszykówka – zawody, 12.00–14.00 do
wyboru: bilard, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, gry i zabawy świetlicowe.
05.08.2010 r. czwartek – dzień halowej piłki nożnej. W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 halowy turniej piłki nożnej, 12.00–14.00
do wyboru: bilard, tenis stołowy, tenis ziemny, koszykówka, pilka siatkowa, gry i zabawy świetlicowe.
06.08.2010 r. piątek – dzień historii sportu. Wyjazd
do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Zbiórka
o godz. 9.15, wyjazd o godz. 9.30. Opłata w wysokości
2 zł (wpłata do dnia 03.08.2010 r.). Liczba miejsc – 30.
09.08.2010 r. poniedziałek – dzień piłki siatkowej.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 piłka siatkowa – zawody, 12.00–13.00
pogadanka na temat: „narkotyki – nigdy w życiu”
13.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy, , koszykówka, gry świetlicowe.
10.08.2010 r. wtorek – dzień bokserski i aerobiku. W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 boks dla chłopców (aerobic dla dziewcząt), 12.00–14.00 do wyboru: bilard, tenis stołowy,
piłka nożna, piłka siatkowa, gry świetlicowe.
11.08.2010 r. środa – dzień szachowy. W godz.
9.30–13.00 zajęcia szachowe (nauka i gry). Dla pozostałych w godz. 9.00–14.00 do wyboru: piłka nożna,
pilka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, bilard.
12.08.2010 r. czwartek – dzień pływacki.
Wyjazd na basen do Łomianek. Zbiórka o godz. 9.15,
wyjazd o godz. 9.30. Opłata w wysokości 1 zł (wpłata do dnia 10.08.2010 r.). Może być ograniczona ilość
miejsc. Dla pozostałych w godz. 9.00–14.00 do wyboru: bilard, piłka nożna, tenis stołowy, gry świetlicowe.
13.08.2010 r. piątek – dzień bilardowy.
W godz. 10.00–13.30 turniej bilardowy. Zapisy do
turnieju do godz. 9.45. Dla pozostałych uczestników
w godz. 9.00–10.00 do wyboru: koszykówka, piłka
siatkowa, piłka nożna, gry świetlicowe.

16.08.2010 r. poniedziałek – dzień łuczniczy.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 strzelanie z łuku – zawody, 12.00–14.00
do wyboru: bilard, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, gry świetlicowe.
17.08.2010 r. wtorek – dzień kolarski.
W godz. 9.00–10.00 gry i zabawy świetlicowe,
10.00–12.00 zawody kolarskie (uczestnicy przyjeżdżają na własnych rowerach), 12.00–14.00 do wyboru:
bilard, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, gry
świetlicowe.
18.08.2010 r. środa – dzień tenisa stołowego.
W godz. 9.45–13.30 turniej tenisa stołowego, zgłoszenia do godz. 9.30. Dla pozostałych w godz. 9.00–14.00
do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,
tenis ziemny, gry świetlicowe.
19.08.2010 r. czwartek – dzień „bezpieczna droga do
szkoły”.
W godz. 9.00–11.00 gry i zabawy świetlicowe,
11.00–12.00 pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (policja), 12.00–14.00 do wyboru: piłka nożna,
bilard, tenis stołowy, piłka siatkowa, gry świetlicowe.
20.08.2010 r. zakończenie akcji Wakacje z NOSiR-em.
W godz. 9.00–12.00 do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, bilard. Podsumowanie akcji i wręczenie dyplomów i nagród dla najaktywniejszych uczestników o godz. 12.00.
Uczestnicy akcji otrzymają codzienny poczęstunek (pączek lub drożdżówka, napój chłodzący).
Zwycięzcy poszczególnych zawodów otrzymają medale, dyplomy i nagrody.
Uczestnicy muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w naszej imprezie, oraz jednocześnie
bezwarunkowo przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie NOSiR.
Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

Zabawki dmuchane dla dzieci

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w ramach akcji „Lato w mieście” na terenie miasta
będą rozstawione zabawki dmuchane dla dzieci.
Harmonogram

LIPIEC:
(zjeżdżalnia, zamek dmuchany, tor wyścigowy)
3 i 4 lipca 2010 r.
godz. 14.00–19.00
– Osiedle Młodych (SP 7)
10 i 11 lipca 2010 r.
godz. 14.00–19.00
– Centrum Miasta (PG 1)

17 i 18 lipca 2010 r.
godz.14.00–19.00
– Modlin Stary (Zespół Szkół nr 3)
24 i 25 lipca 2010 r.
godz.14.00–19.00
– Modlin Twierdza (Zespół Szkół nr 4)
SIERPIEŃ:
(zjeżdżalnia, zamek dmuchany, trampoliny)

31 lipca i 1 sierpnia 2010 r. godz.14.00–19.00
Osiedle Młodych (SP 7)
7 i 8 sierpnia 2010 r. godz.14.00–19.00
Centrum Miasta (PG 1)
14 i 15 sierpnia 2010 r. godz.14.00–19.00
Modlin Stary (Zespół Szkół nr 3)
21 i 22 sierpnia 2010 r. godz.14.00–19.00
Modlin Twierdza (Zespół Szkół nr 4)
ZAPRASZAMY!
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Słońce, woda … Młynareczka

Tekst i Foto Organizatorzy spływu

Po raz kolejny XXVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Młynareczka” rzeką Wkrą i Narwią dobiegł końca. Został
zorganizowany przez Oddział PTTK Nowy Dwór Maz. Klub Turystyki Kajakowej „WODNIK” w dniach 21–23 maja
br. na trasie Joniec – Szczypiorno – Nowy Dwór Mazowiecki 35 km.

N

iestety w związku z zagrożeniem powodziowym płynęliśmy tylko jeden
odcinek, tj. Joniec–Szczypiorno. Czas
upłynął nam mile, pogoda była słoneczna, braliśmy udział w różnych konkurencjach
rekreacyjnych.
Organizacja spływu nie mogłaby się odbyć bez patronatu Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego, Starosty Nowodworskiego
Krzysztofa Kapusty, Wójta Gminy Joniec Bogdana Maranowskiego i Wójta Gminy Pomiechówek
Marka Bieleckiego.
Celem spływu jest poznanie piękna Ziemi Mazowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych doliny rzeki Wkry oraz malowniczych zakątków Twierdzy Modlin.

Spływ kajakowy jest formą czynnego wypoczynku i promocją zdrowia oraz popularyzacją turystyki kajakowej w środowiskach młodzieżowych.
Przedsięwzięcia były organizacyjnie wspomagane
przez entuzjastów kajakarstwa z firm „Kaszyński”
transport-spedycja, „GBA-Sport, POL-BETON
Czosnów.
Przepiękna majowa pogoda zgromadziła na starcie spływu w m. Joniec 198 uczestników w wieku
5–60 lat, z różnych środowisk. Przeważała młodzież licealna, w większości z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Warszawy, która otrzymała Puchar Prezesa Oddziału
PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim dla najliczniejszej drużyny. Płynęło ogółem 89 kajaków
różnego, typu od wyczynowych K-1, po turystyczne R-2. Celem urozmaicenia pobytu uczestników

na biwaku w m. Szczypiorno organizatorzy zorganizowali oprócz ogniska również zawody w plażowej piłce siatkowej, gdzie I miejsce i Puchar
Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymali: Mariusz Sar i Krzysztof Sar z Nowego Dworu Mazowieckiego. Slalom kajakowy – I miejsce
i Puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego otrzymali Igor Kuczyński i Antek Jabos z Klubu Kajakowego „Ważka” z Warszawy. Wyścig na ergometrze – rzut rzutką: I miejsce i Puchar Wójta Gminy
Pomiechówek otrzymał Piotr Olesiński z Klubu
Kajakowego „Ważka” z W-wy.
W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego I miejsce
i Puchar Komandora spływu otrzymał Paweł Frydrych z Reckitt Benckiser Nowy Dwór Maz. Wszyscy nagrodzeni włącznie do III miejsca otrzymali
nagrody rzeczowe.
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W Twierdzy
wyłoniono mistrza
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

W sobotę 12 czerwca w Twierdzy zakończono piłkarską ligę „szóstek” rozgrywaną o puchar Prezesa UKS
„Reduta”. Dobiegły tym samym końca trzymiesięczne zmagania dwunastu drużyn podzielonych na dwie grupy.

O

tytuły zagrały drużyny: Bronx, OCB,
Legia i Twierdza. Na początku rozegrano
półfinały, które wyłoniły finalistów i tych
którzy spotkali się w meczu o trzecie
i czwarte miejsce.

zespołu Bronx: Wojciechowski M. – 2; dla zespołu Twierdza: Kulczyk A. –1; Krzeczkowski P. –1.

I półfinał LEGIA – OCB 0:3
Mecz wyrównany, ale ze wskazaniem na drużynę OCB.
Mimo kilku szans Legii na strzelenie gola, to drużyna
OCB zabójczymi kontrami ustaliła wynik meczu.
Bramki zdobyli dla zespołu OCB: Cendrowski Ł. – 1;
Leśniewski – 1; Obidziński – 1,

Mecz o trzecie miejsce LEGIA – BRONX 5:4
Spotkanie było bardzo wyrównane, ale było widać,
że zespół Bronxu jeszcze pamięta porażkę w półfinale
(był jednym z kandydatów do tytułu), i mimo walki
i zaangażowania całego zespołu, musiał zejść z boiska pokonany. Bramki zdobyli: dla zespołu LEGIA:
Kieroński T. – 3; Kowalczyk M. – 1; Michalak T. – 1;
dla zespołu BRONX: Godlewski S. – 2; Nowiński P. – 1;
Wojciechowski M. – 1.

II półfinał BRONX – TWIERDZA 2:2 (karne 0:3 )
Jeszcze minutę przed końcem spotkania, drużyna
Twierdzy prowdziła 2:1 i to ona czuła się już finalistą.
Jednak szybko wyprowdzona kontra Bronxu sprawiła,
że do roztrzygnięcia potrrzebny był konkurs rzutów
karnych który wygrała Twierdza. Bramki zdobyli dla

Finał OCB – TWIERDZA 4:2
Mecz był bardzo emocjonujący, aczkolwiek cały czas
niewielką przewagę miała drużyna OCB. Widać było
z przebiegu spotkania, że drużyna jest dobrze poukładana. Czujna w obronie i niebezpieczna w ataku. Końcowy wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy.

Bramki zdobyli dla zespołu OCB: Leśniewski M. – 1;
Krygier D. – 1; Kozerewicz M. – 1; Cendrowski Ł. – 1,
dla zespołu Twierdza: Kulczyk A. – 1; Krzeczkowski
P. – 1.
Królem strzelców został Łukasz Ćwikliński z zespołu
Bronxu który zdobył 13 bramek.
Mecze półfinałowe i finał prowadził sędzia Michał
Szymański, który w opinii obserwatorów i samych
zawodników, swoją pracę wykonał bardzo dobrze.
Na zakończenie zawodów zwycięzcom wręczono
nagrody. Na tą uroczystość przybyli, ku ogromnemu
zadowoleniu i satysfakcji organizatorów, Burmistrz
Miasta Jacek Kowalski, Wiceburmistrz Jacek Gereluk
oraz Przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor Zespołu
Szkół, a jednocześnie Prezes UKS Reduta Zdzisław
Szmytkowski. Burmistrz miasta pogratulował sukcesów, a jednocześnie zachęcił do uczestnictwa w tego
typu przedsięwzięciach sportowych.

