Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 69/ Marzec 2015

Radosnej Wielkanocy, zarówno w wymiarze duchowym, jak i tym bardziej przyziemnym,
przynoszącego profity w każdej dziedzinie życia odrodzenia,
udanego czasu spędzonego z Najbliższymi przy rodzinnym stole i podczas wiosennych spacerów
oraz
spokoju i zdrowia
życzą
Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Krzysztof Bisialski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władze Samorządowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
oraz Duszpasterstwo Nowodworskie zapraszają 11.04.2015r.
do Amfiteatru w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego.
W Roku Jana Pawła II dziękujemy za dar Jego życia i kanonizacji 2005-2015
W programie:
godz. 19:00 - koncert w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina”
godz. 20:00 - Msza Święta
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facebook’u

Od Burmistrza
możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu
„Twierdza Modlin – ponadregionalny produkt turystyki weekendowej”. Turystom i mieszkańcom
Twierdzy jeszcze w tym roku ukaże się także nowe
oblicze Parku Trzech Kultur. W lutym podpisaliśmy
umowę na oczekiwaną rewitalizację tego miejsca.
Udało się też pozyskać środki rządowe na poprawę
bezpieczeństwa na tym osiedlu. Miło nam również
poinformować, że nasze lotnisko jest najbardziej
dynamicznie rozwijającym się portem lotniczym
w Europie. O tym wszystkim – i nie tylko – przeczytacie na kolejnych stronach naszego miesięcznika. Po lekturze – ruszmy w teren, przekonać się,
jak na lepsze i na dobre zmienia się Nowy Dwór
Mazowiecki. Niech pogoda nam sprzyja.

Drodzy Czytelnicy!
Wielkanoc, Wiosna i … Wycieczka rowerowa to
tematy przewodnie tego wydania „Faktów Nowodworskich”. 20 marca zainaugurowaliśmy działanie wypożyczalni rowerów, której powstanie było

TEMAT NUMERU

Rowerem po Twierdzy Modlin
TeksT Martyna Kordulewska FOTO Sebastian Bańbura, Martyna Kordulewska

I

Od 21 marca turyści i mieszkańcy mogą cieszyć się bezpłatną wypożyczalnią
rowerów. Wszystko dzięki projektowi „Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt
turystyki weekendowej” dofinansowanemu ze środków unijnych.

nauguracja wypożyczalni odbyła się 20 marca.
Oprócz Burmistrza, Jacka Kowalskiego wzięli
w niej udział Wicemarszałek, Wiesław Raboszuk
i dyrektor MJWPU, Mariusz Frankowski. Przedstawiciele Województwa gratulowali Burmistrzowi stuprocentowej skuteczności w zdobywaniu
środków unijnych na turystykę i kulturę (wszystkie
wnioski złożone przez Miasto w tych konkursach
zostały rozpatrzone pozytywnie). Wiesław Raboszuk podkreślał dużą wagę „małych” projektów
w zmienianiu Mazowsza i czynieniu go bardziej
przyjaznym. Mariusz Frankowski wyraził zadowolenie, że projekty te uzupełniają kluczowe przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych w naszym
mieście, czyli modlińskie lotnisko. Burmistrz z kolei
wyraził nadzieję, że fundusze zewnętrzne pomogą
także odzyskać dawny blask kasynu garnizonowemu, przy którym odbyła się inauguracja. Po krótkiej
konferencji goście, zamówiwszy rowery, w towarzystwie młodzieży z Zespołu Szkół nr 4, mistrza ko-
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Nowego Dworu Maz. – zbieg Warszawskiej i Zakroczymskiej). Rowery mają umożliwić krótkie
wycieczki po Nowym Dworze, dlatego ich zwrot
musi odbyć się tego samego dnia. Wypożyczalnia jest wypożyczalnią „na telefon” – tj. rowery zostaną dostarczone i odebrane spod jednego
z wcześniej wymienionych słupków.
Wypożyczalnia rowerów w Twierdzy Modlin
w liczbach
30 rowerów typu senior, 10 juniorskich oraz
akcesoria dodatkowe: kaski (30 normalnych,
10 juniorskich, 5 dla dzieci w fotelikach), kamizelki
(w 2 rozmiarach), foteliki dla dzieci (5)
5 słupków przywoławczych: lotnisko, PKP
Modlin, Centrum Informacji Turystycznej,
Al. Przewodników – koszary, centrum NDM
– ul. Warszawska
Wypożyczalnia czynna będzie 8 miesięcy
w roku (marzec-listopad), 7 dni w tygodniu
od 8.00 do 20.00
Numer infolinii: (22) 51 22 0 22
20 minut – tyle trzeba poczekać na dostarczenie
roweru (kolejna osoba – 40 min)
18 lat trzeba mieć, aby móc wypożyczyć rower
1 dzień – tyle może trwać wypożyczenie roweru
1 osoba może wypożyczyć maksymalnie
5 rowerów
0 zł – tyle zapłacimy za wypożyczenie roweru

•
•
•
••
••
•
•

larskiego i dziennikarzy – przez Park Trzech Kultur
– udali się do koszar, gdzie pod Wieżą Czerwoną na
chętnych czekało ognisko.
Dzięki projektowi, 30 rowerów typu senior, 10
juniorskich i niezbędne akcesoria (kaski, kamizelki, foteliki dla dzieci) będzie można za darmo
wypożyczyć w Twierdzy Modlin i zwiedzać z ich
pomocą tę wyjątkową fortyfikację. Wypożyczalnia czynna będzie do listopada, codziennie
od 8 do 20. Choć nie jest to konieczne, wskazane jest, aby zarezerwować wcześniej rower
przez www.rowery.nowydwormaz.pl (1 osoba
może wypożyczyć maksymalnie 5 rowerów,
pierwszeństwo mają rowery zarezerwowane
przez stronę www) i odebrać go przy jednym
z pięciu słupków, z pomocą których będzie można
połączyć się z operatorem wypożyczalni (lotnisko
Modlin, PKP Modlin, Centrum Informacji Turystycznej, koszary w Twierdzy Modlin, centrum
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Honorowi, zasłużeni
TeksT Martyna Kordulewska

Pierwsze obrady komisji ds. wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Nowego Dworu.

2

marca odbyło się posiedzenie komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie
tytułu Honorowego Obywatela Miasta. W skład
komisji wchodzą: Grażyna Brzozowska, Marek
Cisielski, Włodzimierz Laur, Tadeusz Sosiński
i Andrzej Świder. Ponieważ były to pierwsze
obrady komisji w tej kadencji, otworzył je wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Plackowski. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego
komisji, którym jednogłośnie został Tadeusz Sosiński (wybór zostanie potwierdzony na najbliższej
sesji Rady). Zastępują go Grażyna Brzozowska
i Marek Ciesielski.
Następnie komisja zapoznała się z wnioskiem
Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Władysławowi Nawaduńskiemu, który od 1927 r.
aż do śmierci (1961 r.) kierował pracami szpitala. Ze względów formalnych komisja postanowiła jednogłośnie wstrzymać się z opinią do chwili
szerszego uzasadnienia wniosku przez wnioskodawcę.
Przy okazji członkowie doraźnej komisji zaproponowali odpowiednie zmiany w uchwale
w sprawie ustanowienia tytułu Honorowy Oby-

watel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz zasad
jego nadawania z 2007 r. tak, aby tytuł ten mógł
być nadawany pośmiertnie. W takich przypadkach
akt nadania tego tytułu miałby być uroczyście
przekazywany najbliższej rodzinie zmarłego.
W sprawach różnych komisja po zapoznaniu się
z wnioskiem Burmistrza, opiniami merytorycz-

nych komisji Rady Miejskiej i analizie działalności społecznej kandydatki, wyraziła pozytywną
opinię w sprawie nadania Marii Możdżyńskiej
tytułu „Zasłużona dla Miasta”. Maria Możdżyńska jest m.in. autorką „(Nie)Legend Nowodworskich” – zbioru esejów o historii Nowego Dworu
Mazowieckiego.

Prace Rady Miejskiej – zaproszenia na sesje, projekty uchwał, podjęte uchwały
oraz informacje o posiedzeniach merytorycznych komisji
– można śledzić na www.nowydwormaz.pl (Strefa Mieszkańca > Rada Miejska 2014-2018).
OGŁOSZENIA

Straż Miejska pod patronatem Burmistrza Miasta zaprasza mieszkanki Nowego Dworu
Mazowieckiego do udziału w III edycji kursu samoobrony dla kobiet „BEZPIECZNA NOWODWORZANKA”
Jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa ?
Jak zachowywać się w sytuacji realnego zagrożenia ?
Jak bronić się przed napastnikiem ?
Czego będą mogły nauczyć się kobiety?
Kurs obejmuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, naukę podstawowych technik
samoobrony, a także omówienie zasad bezpieczeństwa i właściwego
zachowania w sytuacji zagrożenia. Uczestniczki kursu poznają podstawy
prawa karnego, pojęcie obrony koniecznej.
Panie będą mogły poznać rozmieszczenie wrażliwych punktów na ciele
człowieka, dowiedzieć się, jak obronić się przed napastnikiem, jakie są
metody obrony. Poznają też podstawy wiktymologii – będą wiedziały, jak
postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa.
Oprócz tego dowiedzą się, jak do obrony wykorzystać przedmioty codziennego
użytku: klucze, dezodorant, torebkę, itp.
Podczas zajęć Panie będą mogły zadbać o swoją kondycję psychofizyczną.

zaakceptowanie regulaminu kursu, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.
Druki zgłoszeń do ćwiczeń są do odebrania w Urzędzie Miejskim w Nowym
Dworze Mazowieckim w pokoju 220 lub 222.
Informacje udzielane są również pod nr tel. 022 512 22 96 lub 530 347 626
w godz. 8:00-16:00.
Zapraszamy Panie do dołączenia do konkursu.

Termin i miejsce kursu :
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5
przy ul. Chemików 1 A w Nowym Dworze Mazowieckim
od 17.03. do 28.04.2015 r.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zgłoszenia do ćwiczeń,
cdn. str. 17

www.nowydwormaz.pl

POWIAT NOWODWORSKI STOLICĄ KULTURY MAZOWSZA 2015!
TeksT I FOTO POWIAT NOWODWORSKI

Ten zaszczytny tytuł od 14 lat przyznawany jest powiatom w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Każdego roku projekt ten motywuje powiaty do przedstawienia ciekawej oferty kulturalnej.

T

ytuł „Stolicy Kulturalnej Mazowsza” jest
doskonałą okazją do promowania miast
i gmin wchodzących w skład powiatu dając
w ten sposób szansę zaprezentowania swojego
unikalnego charakteru, tradycji
i bogactwa kulturalnego.
Tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza”
w tym roku otrzymał powiat nowodworski. To miejsce
o wyjątkowych zasobach kulturalnych, historycznych i przyrodniczych.
Zaproponowany,
zróżnicowany program kulturalny
jest odzwierciedleniem wszystkiego tego co charakteryzuje to
miejsce i jest dla niego najbardziej
wartościowe.
Bogata
oferta
wydarzeń i imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych ma na
celu zarówno integrację lokalnej społeczności,
jak również zachęcenie osób z zewnątrz
do odwiedzenia powiatu i zapoznania się
z propozycjami różnorodnych przedsięwzięć
oraz czynnego w nich uczestnictwa.

www.nowydwormaz.pl

Kalendarz imprez obejmuje między innymi wydarzenia historyczne i patriotyczne,
przybliżające historię regionu, takie jak:
II Mazowiecki Przegląd Piosenki i Pieśni

Powstańczej, Uroczystości na Cmentarzu
Mauzoleum w Palmirach, Obchody 76. rocznicy Obrony Modlina 1939 czy rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą, projekty prezentujące inne
kultury i tradycje kulturowe, m.in.: Europa

(nie) znana, Biesiada Rozśpiewanych Narodów, Porcja Romskich Obyczajów, Muzyki
i Ewentualnie Natury, projekty o charakterze
artystycznym II Nowodworski Festiwal Rockowy, Nowodworska Róża Wiatrów,
Koncert organowy czy w końcu
ciekawą i wciąż rzadko spotykaną
propozycję
tworzenia
kultury
w przestrzeni publicznej – Flash
mob, którego realizację zaplanowano
na terenie portu lotniczego Warszawa – Modlin. To zaledwie fragment
planowanych na terenie powiatu
działań, których szczegółowy harmonogram wkrótce zostanie opublikowany na stronie internetowej
powiatu www.nowodworski.pl oraz
Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.
Powiat nowodworski na realizację projektu
otrzyma wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł.

NASZE MIASTO
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SGH wystawiło nam piątkę
TeksT Martyna Kordulewska

Kolejny raz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zostało „Gminą na piątkę!” w plebiscycie Szkoły Głównej Handlowej. Uczelnia
pozytywnie oceniła obsługę przedsiębiorców przez Urząd Miejski. Pod tym kątem zajęliśmy 18. miejsce w Polsce.

B

Warto odnotować za raportem z badania,
że Nowy Dwór Mazowiecki według wskaźnika Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowanego
w Instytucie Przedsiębiorczości – PAI jest gminą
o najwyższej możliwej klasie (klasa A).

adanie SGH opierało się na ocenie strony internetowej Miasta oraz kontakcie
e-mailowym z urzędnikami w języku polskim
i angielskim. Audytor sprawdzał m. in. czy na
naszej stronie znajdują się informacje o wolnych terenach inwestycyjnych i wsparciu dla
biznesu, plan zagospodarowania przestrzennego, czy strona jest bezpieczna, aktualna i dobrze
pozycjonowana. Tzw. tajemniczy klient z kolei
wysłał dwa e-maile (po polsku i angielsku)
z pytaniami od potencjalnych inwestorów.
Sprawdzano czas reakcji, kompletność i przydatność informacji zwrotnych. Łącznie zdobyliśmy 31 punktów, co pozwoliło nam uplasować
się na 18. miejscu pośród 656 badanych gmin.

W 2012 r. w tym samym badaniu zajęliśmy
49. miejsce. To wymierny dowód na to, że staramy się wciąż doskonalić jakość naszych usług.
Nie bez znaczenia jest tu także forma badania
– urzędnicy nie są w żaden sposób informowani
o poddawaniu próbie.

NDM w RMF FM
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

7 lutego Nowy Dwór Mazowiecki, dzięki głosom Internautów, został Twoim Miastem w RMF FM. Słuchacze ogólnopolskiej stacji
mogli dowiedzieć się, jakie atrakcje czekają na nich w naszym mieście.

C

o godzinę od 9 do 14 była mowa o kolejnych ciekawostkach. Krzysztof Kurzyński
z Centrum Informacji Turystycznej opowiedział o Twierdzy Modlin, Jacek Chlebowski
z EPMO Spotters o ciekawych samolotach, jakie sfotografował na modlińskim lotnisku, Sebastian Sosiński z LOT Trzech Rzek – o Baśce
Murmańskiej, a przewodniczka, Janina Bystrek

o filmach, jakie powstawały w naszym mieście. Mieszkanka Nowego Dworu opowiedziała
o urokliwym położeniu miasta. Wóz satelitarny
RMF FM stanął przy skwerze Dobrogosta. Atrakcją był słodki poczęstunek przygotowany przez
kawiarnię, znajdującą się na szlaku Baśki Murmańskiej.
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Ponad milion złotych na Park Trzech Kultur
w Modlinie Twierdzy
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

11 lutego w Urzędzie Miejskim podpisano dwie umowy dotyczące Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy.

B

urmistrz, Jacek Kowalski i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
Wiesław Raboszuk asygnowali umowy dotyczące Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Tego miejsca dotyczyły dwa, złożone
przez Miasto do Marszałka w ramach RPO
WM 2007-2013, wnioski o dofinansowanie:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” (całkowita wartość
projektu: 748 615,00 zł; poziom dofinansowania: 75%) i „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech
Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” (całkowita wartość projektu: 557 230,00 zł; poziom
dofinansowania: 85%).
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ma
zostać osiągnięte poprzez m.in.: remont
i modernizację pod kątem historycznym układu alei parkowych oraz placu przy scenie,
montaż małej architektury i bezprzewodowych
kamer, modernizację oświetlenia, stworzenie
przestrzeni odpoczynku dla turystów, systemu oznaczeń, odświeżenie i korektę szlaków
turystycznych, działania promocyjne. Poprawa oferty kulturalnej związana będzie m.in.
z pracami modernizacyjnymi przy Pomniku
Obrońców Modlina i przy scenie. Prace mają
zakończyć się w czerwcu tego roku.
W wyniku realizacji projektu na terenie Parku Trzech Kultur organizowane będą imprezy
o charakterze kulturalnym, turystycznym,
sportowym i patriotycznym. Będą to np. modlińskie plenerowe projekcje filmowe, biegi
terenowe. Nową oprawę zyskają coroczne obchody obrony Twierdzy Modlin z 1939 r. Nie
zabraknie też prezentacji dorobku Trzech Kultury, tj. Francuzów, Rosjan i Polaków – narodów, które wywarły największy wpływ na
dzieje Twierdzy Modlin.
Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Nowego
Dworu – jeżeli jesteście w posiadaniu zdjęć
z parku w Twierdzy (szczególnie zależy nam
na zdjęciach archiwalnych) i chcielibyście
przekazać je do celów realizacji i promocji
projektów – pokazać, jak to kiedyś w parku bywało, skontaktujcie się z nami przez
wiadomość prywatną na naszym Facebooku
lub na adres:
martyna.kordulewska@nowydwormaz.pl.
Będziemy wdzięczni.
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70 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa
w Nowym Dworze Mazowieckim

Lotnisko Warszawa/Modlin najszybciej
rozwijającym się portem lotniczym w Europie!

TeksT Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego FOTO Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego, Urząd Miejski

TeksT I FOTO MAGDALENA BOJARSKA

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Twierdza Modlin to główny cel projektu Nowego Dworu Mazowieckiego,
zakwalifikowanego przez ministra spraw wewnętrznych do tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej”. Dotację
przekaże wojewoda. Wkład własny gminy to ponad 29 tys. zł.

P

rojekt Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim otrzyma dofinansowanie w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i w miejscu zamieszkania. Celem inicjatywy jest
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (dzielnica Twierdza
Modlin) poprzez rozbudowę monitoringu oraz
modernizację przejść dla pieszych. Zaplanowano
rozbudowę lokalnego systemu powiadamiania
o zagrożeniach i naprawę miejsc zdewastowanych. Projekt zakłada również edukację i podniesienie umiejętności w zakresie odpowiedniego
reagowania na niebezpieczeństwa występujące
w miejscach publicznych wśród uczniów.
Całkowity koszt inicjatywy to 99 800 zł.
W tegorocznej edycji programu złożono
77 wniosków z Mazowsza. Ocenił je zespół koordynacyjny przy wojewodzie, składający się
m.in. z przedstawicieli: policji, kuratora oświaty
i konserwatora zabytków. Siedem najlepszych
inicjatyw, tj. projekty z: Nowego Dworu Mazowieckiego, Wyszkowa, Nowego Duninowa,
Stoczka, Starego Lubotynia, Zwolenia i Niegowa
zarekomendowano do dofinansowania ministrowi spraw wewnętrznych, który dokonał oceny

Jak podaje brytyjski portal lotniczy anna.aero, lotnisko w Modlinie jest najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Europie.
W całym 2014 roku port przyjął 1 703 219 pasażerów i obsłużył 11 135 operacji lotniczych. Oznacza to 395,8% wzrost liczby
podróżnych w porównaniu z rokiem 2013.

W

wniosków z całej Polski. Z Mazowsza zakwalifikowano, oprócz Nowego Dworu Mazowieckiego,
projekt z Wyszkowa (Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Wyszkowa – etap II) oraz ze Zwolenia (Senior bezpieczny w ruchu drogowym).

listopadzie 2014 r, pod względem wielkości ruchu lotniczego Lotnisko Warszawa/
Modlin prześcignęło porty w Katowicach i Wrocławiu, osiągając 4. miejsce wśród wszystkich
13 cywilnych portów w Polsce (po Warszawie,
Krakowie i Gdańsku). Według prognoz w 2015 r.
Ryanair przewiezie 2,5 mln pasażerów, co oznacza
45% wzrost w stosunku do 2014 roku.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” samorządy oraz organizacje pozarządowe co roku mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo
w siedmiu obszarach (bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania; przemoc w rodzinie; bezpieczeństwo w szkole; bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
bezpieczeństwo w ruchu drogowym; bezpieczeństwo w działalności gospodarczej; ochrona
dziedzictwa narodowego). Kwota dotacji może
wynieść do 100 tys. zł, zaś wkład własny wnioskodawcy powinien stanowić do 30 proc. wartości projektu. W latach 2007 – 2014, w ramach
programu, dofinansowano z budżetu wojewody
mazowieckiego 39 projektów na łączną kwotę
ponad 3,1 mln zł.

Dla naszego portu rok 2014 był wyjątkowo udany,
a 2015 będzie jeszcze lepszy. Od stycznia ub. r. regularnie rósł ruch pasażerski i praktycznie każdy miesiąc przynosił coś nowego. W kwietniu wystartowały połączenia krajowe do Gdańska i Wrocławia, już
w maju, jako pierwsze regionalne lotnisko w Polsce,
wdrożyliśmy system ILS w kategorii II, a w październiku uruchomiliśmy bazę Ryanaira z 2 samolotami.
W tym roku planujemy m. in. ogłosić i rozstrzygnąć
konkurs na dzierżawę terenu przed terminalem w
celu budowy i zarządzania hotelem w standardzie
***, przyjąć projekt rozbudowy terminala i stworzyć infrastrukturę pod planowaną obsługę cargo
– podsumowuje Prezes portu, Piotr Okienczyc.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem
„Razem Bezpieczniej”.

W minionym roku lotnisko obsługiwało rekordową liczbę tras – siatkę połączeń stanowiło 30
połączeń, w tym 7 zupełnie nowych kierunków:
Gran Canaria, Fuerteventura, Teneryfa, Shannon,
Madryt, Alicante i Saloniki. W 2014 roku podróżni najchętniej latali do: Londynu, Brukseli,
Rzymu, Dublina i Oslo. W 2015 roku mapa połączeń wzbogaci się o 3 zupełnie nowe destynacje:

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

Lizbonę, Ateny, Kopenhagę.
Wraz z rozwojem ruchu lotniczego, władze lotniska
zadbały o podniesienie poziomu obsługi pasażerów
oraz o zwiększenie oferty handlowo-usługowej. W
terminalu poza uruchomieniem ekspresowego przejścia kontroli bezpieczeństwa (tzw. fast track) i wdrożeniem nowego systemu kolejkowania, otwartych
zostało 6 nowych lokali gastronomicznych i handlowych. Swoją działalność rozpoczęło Biuro Podróży
VIVAGO, oferujące wycieczki na cały świat.
Poza tym znacznie podniósł się komfort pasażerów
dojeżdżających do lotniska autobusem bądź prywatnym samochodem. Większą częstotliwość kursów oraz 2 nowe regularne połączenia na lotnisko
uruchomił współpracujący z portem przewoźnik
autobusowy Modlinbus. Otwarty został również
duży lotniskowy parking długoterminowy z bardzo
korzystnymi cenami, zaczynającymi się już od 50 zł
za 7-dniowy postój.
Tak dynamiczny wzrost ruchu pasażerskiego,
znaczny rozwój siatki połączeń, zwiększenie
oferty handlowo-marketingowej i podniesienie
poziomu obsługi pasażerów praktycznie przez
cały rok gwarantowały duże zainteresowanie mediów i całej branży lotniczej. W 2014 r. Lotnisko
Warszawa/Modlin zostało nagrodzone Gwiazdą
Gospodarki 2014.
O najdynamiczniejszym rozwoju lotniska Warszawa/Modlin na tle innych europejskich portów,
napisał ostatnio w swoim raporcie brytyjski portal lotniczy anna.aero:

http://www.anna.aero/2015/02/18/european-airports-see-traffic-grow-5-5-2014/
Równie ambitne plany Port Lotniczy Warszawa/
Modlin ma na cały 2015 rok.
Współpracujące z lotniskiem linie lotnicze Ryanair już w ubiegłym roku zapowiedziały przewiezienie w 2015 roku ponad 2,5 miliona pasażerów. Od kwietnia przewoźnik uruchomi loty
do 3 nowych miast: do Kopenhagi (7 x w tygodniu), Aten (7 x w tygodniu), Lizbony (2 x w tygodniu), oraz zwiększy częstotliwość połączeń
do Wrocławia: do 3 x dziennie (w piątki), oraz
na kilku innych kierunkach, co w konsekwencji
da wzrost liczby rejsów wylotowych z obecnych
138 do 167 tygodniowo.
Najważniejsze planowane inwestycje w 2015 roku to:
• opracowanie i zatwierdzenie projektu rozbudowy terminala,
• finalizacja umowy z operatorem saloniku
Business Lounge,
• ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów na
nowe punkty handlowe i usługowe,
• zakup dodatkowych zestawów siedzeń dla
pasażerów w strefie zastrzeżonej,
• uruchomienie nowych regularnych tras przez
ModlinBus,
• ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na dzierżawę powierzchni 5,6 tys. m² przed terminalem
z przeznaczeniem na budowę i zarządzanie hotelem ***, oraz innych terenów inwestycyjnych.
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Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!

Porozumienie w sprawie Światowych Dni Młodzieży
TeksT Mariusz Ziółkowski FOTO Parafia św. Maksymiliana Kolbego Modlin Stary

P

TeksT Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Młodzi przyjadą do Nowego Dworu.

apież Franciszek zaprosił młodzież całego
świata na XXXI Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w dniach 26-31 lipca 2016
roku. Tydzień wcześniej, w dniach 20-25 lipca, na terenie całej Polski odbędą się „Dni
w Diecezjach”. Oznacza to, że ok. 5 tysięcy
młodych ludzi z różnych krajów świata odwiedzi i znajdzie zakwaterowanie w Diecezji Płockiej, na terenie której leży między
innymi część naszego miasta (Modlin Stary

i Modlin Twierdza). Młodzi goszczeni w polskich rodzinach będą mieli niepowtarzalną
okazję poznawania bogactwa polskiej kultury. W celu promocji historii, kultury, walorów turystycznych, integracji społecznej oraz
budowania społeczeństwa obywatelskiego
podczas Światowych Dni Młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 11 marca 2015 roku zawarte zostało porozumienie
pomiędzy Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

– reprezentowanym przez Burmistrza, Jacka
Kowalskiego, a Diecezjalnym Koordynatorem
ŚDM, ks. Rafałem Grzelczykiem oraz Dziekanem Dekanatu Zakroczymskiego, ks. kan.
Andrzejem Redmerem. Na mocy porozumienia
z pomocą miasta gościom zostanie zorganizowany czas wolny. Z pewnością odwiedzą
Twierdzę Modlin. W spotkaniu udział wzięli
księża diecezji płockiej oraz burmistrzowie
i wójtowie okolicznych gmin.

Ruszył sezon w miasteczku ruchu drogowego
TeksT I FOTO mazowieckie.pl

Dzieci, młodzież szkolna oraz miłośnicy rowerów mogą poznać zasady bezpieczeństwa w miasteczku ruchu drogowego tuż na
przeciwko terminala lotniska w Modlinie. Porad udzielają egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

W

miasteczku prowadzone są zajęcia praktyczne dla dzieci i młodzieży z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizowane są
także szkolenia i egzaminy na kartę rowerową.
Obiekt składa się ze skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, terenu do doskonalenia jazdy rowerem, ponad 800 m² jezdni i różnego rodzaju
skrzyżowań (ronda, z sygnalizacją świetlną).
Koszt przedsięwzięcia to 860 tys. zł. Na potrzeby
inwestycji 580 tys. zł przekazał wojewoda mazowiecki w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Pozostała kwota to wkład
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie.
Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Bu-
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dujemy miasteczka ruchu drogowego” zakłada powstanie ośrodka w każdym województwie
i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Głównym jego celem
jest zwiększenie skuteczności nauczania prawidłowego zachowania w ruchu drogowym oraz poprawy
bezpieczeństwa. W ramach środków przekazanych
przez wojewodę 85 proc. kwoty to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
a 15 proc. pochodzi z budżetu państwa. Koszty utrzymania miasteczka ponosi WORD.
Informacje i kontakt:
WORD WARSZAWA serdecznie zaprasza grupy zorganizowane (szkoły, przedszkola i inne
instytucje) do zgłaszania chęci korzystania

z infrastruktury Miasteczka Ruchu Drogowego
w Modlinie. Wszelkie pytania prosimy kierować
na adres brd@word.waw.pl lub telefonicznie
(22) 59-76-765

www.nowydwormaz.pl
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Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie
profilaktyki uzależnień.

eśli picie alkoholu jest problemem dla
Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś
dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz
porady w trudnej sytuacji życiowej - przyjdź
do Punktu Konsultacyjnego. Tam uzyskasz
bezpłatną i anonimową poradę specjalisty, finansowaną ze środków budżetu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie i eksperymentujące z innymi środkami
psychoaktywnymi (alkohol, alkohol i narkotyki,
dopalacze), współuzależnione (partnerzy osób
uzależnionych), członków rodzin oraz osoby
bliskie i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa
poprzez:
• Konsultacje terapeuty, które pomogą
wyjaśnić problem uzależnienia i współuzależnienia, czyli istotę choroby, jej przebiegu i zagrożeń z nią związanych. Zadaniem
terapeuty jest przyjść z pomocą w przełamywaniu oporu przed uznaniem własnego
uzależnienia.
• Grupy wsparcia, które są rodzajem spotkania w obecności terapeuty dla osób, które
przeżywają trudności. Celem jest minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,
poprawa samopoczucia, podnoszenie poczucia
własnej wartości, poprawa funkcjonowania
w społeczeństwie, skorygowanie problemu.
W tym przypadku dotyczy to osób współuzależnionych. Takie spotkania umożliwiają rozmawianie o swoich problemach, uczuciach, emocjach,
które im towarzyszą z innymi osobami dotkniętymi problemem. Dzięki temu każdy zagubiony,
cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie
mógł odnaleźć bratnie dusze – zmuszone radzić
sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.
• Konsultacje psychologiczne (dla doro-
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słych i dzieci), które pomagają rozwiązać
konkretne problemy w szczególności relacji rodzinnych oraz pomoc w zrozumieniu
swojej sytuacji życiowej, zrozumienie siebie, dziecka. Psycholog stara się naświetlić
przyczyny i możliwe skutki danego problemu oraz pomaga zorientować się w różnych
możliwościach działania.
• Porady prawne dla osób w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, współwystępującej
z problemem uzależnienia od alkoholu
i przemocą.
Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem
jest nabycie umiejętności rozpoznawania swoich problemów i nauka podstawowych umiejętności koniecznych do wprowadzenia zmian
w zachowaniach wobec osoby uzależnionej,
lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, wycofanie, nieradzenie
sobie ze złością, agresją dzieci i rodziców),
otrzymanie wsparcia w trudnych sytuacjach
rodzinnych, rozstaniem rodziców, straty rodzica w konsekwencji uzależnienia, lepsze
radzenie sobie z trudnościami rozwojowymi,
trudnościami w nauce np. w wyniku FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy - red.), lepsze radzenie sobie z zaburzeniami emocjonalnymi
i depresją.
Oferta pomocy specjalistycznej dla osób
w trudnej sytuacji życiowej realizowana jest
przez Urząd Miejski od kilku lat i cieszy się
dużym zainteresowaniem mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Osoby, które
skorzystały z pomocy, dzięki otrzymanemu
wsparciu łatwiej poradziły sobie w sytuacjach
kryzysowych.
Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej – ul. Partyzantów 7, Nowy Dwór Mazowiecki (budynek, w którym mieści się stołówka)

Terapeuci
Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób
uzależnionych
Poniedziałki 08:30 - 13:30
Piątki 14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 13:00 – 16:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, osoby doświadczające przemocy domowej
Czwartek 12:00 – 15:00
GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB
UZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH
PRZEMOCY ( DDA, współuzależnienie, ofiary
przemocy)
Piątek 17: 00
(3 do 4 godzin)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, poszerzona o problem przemocy
w rodzinie
co druga sobota 12:00 – 13:00
Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk – dzieci i rodzice
Poniedziałki 13:00 – 19:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska
Środa 16:00 – 20:00
Zapisy : tel. 22 51 22 163
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SPITSBE RGEN, 78oN (c z I I)
TeksT Katarzyna Żurek FOTO Karol Nowicki, Katarzyna Żurek

Kiedy ochłonęliśmy ostatnimi wrażeniami tańczącej nad naszymi głowami zorzy, czuliśmy pewnego rodzaju spełnienie.
Przed nami jednak jeszcze kilka przygód. Od pierwszego dnia naszą uwagę przykuwały odległe małe światełka
na oblodzonym i pokrytym warstwą śniegu wzgórzu…

B

yła to stara sztolnia węgla, którą postanowiliśmy „zdobyć”. Plecaki wypełniliśmy
ciepłą odzieżą na zmianę i termosami z gorącą
herbatą. Nasze niezbędne wyposażenie stanowiły czołówki, bez których nawet nie było sensu
ruszać w ciemność. Prawo Svalbardu nakazuje
posiadanie broni w przypadku oddalania się od
zamieszkałych osad. Odwiedziliśmy więc wypożyczalnię, w której wypożyczyliśmy Mausera
rocznik 1939, z 10 nabojami – sprawnego. Idąc
ciemnymi uliczkami, czuliśmy się bezpiecznie,
a posiadanie broni traktowaliśmy trochę, jak
arktyczną atrakcję, nie czując zupełnie realnego
zagrożenia spotkania z niedźwiedziem polarnym.

Na Svalbardzie żyje ok. 2,5 tysiąca mieszkańców,
a niedźwiedzi jest co najmniej pół tysiąca więcej.
Stanowią one realne zagrożenie, a historia zna
tragiczne w skutkach spotkania ludzi z niedźwiedziami. Zapadający się śnieg i lód utrudniały nam
wspinaczkę. Wędrówka na wzgórze nie okazała
się znowu takim łatwym zadaniem. Jednak widok
na oświetloną w dole osadę i ośnieżone wokół
szczyty zapierały dech w piersiach, wynagradzając wcześniejszy wysiłek.
Zachęceni udaną wyprawą do sztolni (bez węgla) postawiliśmy sobie kolejny cel, którym było
odnalezienie kompleksu jaskiń w głębi lodowca
i spędzenie w niej nocy. Pięciu śmiałków spako-

wało plecaki na wyprawę i udało się poza miasto.
Trafiliśmy na piękny wąwóz, po którego bokach
zwisały lodowe skały. Szliśmy według podanych
nam wskazówek. Coraz bardziej zagłębialiśmy
się w góry. Coraz większy śnieg. Żadnych śladów, wskazujących, że szlak prowadzi do jaskini.
Próbowaliśmy odnaleźć drogę, ale bezskutecznie. Postanowiliśmy zawrócić do miasta, zbadać
dokładniej mapę i następnego dnia wrócić w to
miejsce lepiej przygotowani.
Od naszej bazy noclegowej do wybrzeża dzieliło nas ok. 500 m i podczas jednego ze spacerów
po okolicy wpadliśmy na pomysł kąpieli w arktycznych wodach. Zanurzając rękę, sprawdziłam
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temperaturę – była ziiiiimna. Wyjęliśmy ręczniki, a spoglądając jedno na drugiego nasze oczy
mówiły – Ty pierwszy. Nie można było jednak
przegapić takiej okazji. W wodzie wytrzymaliśmy najwyżej dwie minuty. Panowie zaciskali
zęby, a ja krzyczałam z bólu. Jeszcze po kilku
godzinach czuliśmy mrowienie na skórze i drętwienie kości.
Tego wieczoru w Longyearbyen zorganizowaliśmy bieg im. śp. sierż. Andrzeja Filipka, kolegi,
który w 2007 roku zginął tragicznie podczas misji w Iraku. Na starcie tego mini biegu stanęliśmy
ze zdjęciem Andrzeja, przypiętym do sportowych
bluz, a ok. trzykilometrową trasę wyznaczyliśmy
wokół miasteczka. Na metę pierwszy wpadł Jarek
Kurowski, który stracił nogę w Bośni. Po biegu
uśmiech nie schodził z buzi, a energia rozpierała
jeszcze przez długie godziny.
Ponieważ niezdobyta jaskinia w głębi lodowca
nie dawała nam spokoju, jeszcze tej samej nocy
troje z nas znów spakowało plecaki, zabierając karimaty, śpiwory, ciepłą odzież, jedzenie
i oczywiście broń. Tym razem nie było już takiej zabawy i śmiechów… Zostawiliśmy daleko
w dolinie śpiące miasteczko i pozostałych towarzyszy wyprawy. Cicho i ciemno. Po obu stronach
białe wzgórza. Księżyc swoim blaskiem oświetlał szczyty z naszej lewej strony, z prawej rzucał ich cienie w dal. Przemierzaliśmy lodowiec
w ciszy, rozglądając się i nasłuchując. Wokół
tylko biało-czarne wzgórza oświetlone księżycem i rozgwieżdżone niebo. Byliśmy Na Środku
Niczego. Tak nazwaliśmy to miejsce. I tak pozostanie w naszych głowach.
Po wcześniejszym biegu i kąpieli w norweskich
lodowatych fiordach zmęczenie dawało się we
znaki. Po kilku godzinach takiej wędrówki czułam zimno, marzły nogi i zrobiłam się senna.
Chciałam jak najszybciej dotrzeć do jaskini i położyć się spać. Na szczęście moją uwagę od zmęczonego ciała odciągnęła ponownie ukazująca się
naszym oczom zorza polarna. Piękne widowisko
z dala od świateł. Tej nocy znów wróciliśmy do
naszych pogórniczych baraków, chyba po to,
żeby kiedyś znów tu wrócić. I z takimi myślami następnego dnia wsiadaliśmy do samolotu.
W kieszeni miałam kamień z lodowca. Arktyka
żegnała nas tak, jak nas przywitała – w ciemności. My jednak wracaliśmy już nie tacy sami…

www.nowydwormaz.pl
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Nietypowy Dzień Kobiet w Modlinie Twierdzy

Kultura centralnie

TeksT I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

TeksT I FOTO Urząd Miejski

Postanowiliśmy w tym roku zorganizować Dzień Kobiet nietypowo. Dlatego nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali
koleżankom z Zespołu Szkół wielobój sprawnościowo-zwinnościowy pod tajemniczym kryptonimem „Amazonka 2015”.

K

onkurencje dobrano tak, by było zdrowo,
przyjemnie i wesoło. Do zawodów zgłosiła
się duża grupa kobiet. Rywalizacja była bardzo
emocjonująca, zawodniczki walczyły o każdy
metr i o każdą sekundę. Można było zauważyć
ogromną determinację w każdej konkurencji.
Ostatecznie wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce – Marta Agafonow
II miejsce – Beata Kielar
III miejsce – Renata Sawicka-Turek
Na zakończenie zawodów dyrektor Zespołu
Szkół, Zdzisław Szmytkowski wręczył nagrody
zwyciężczyniom… ale przegranych nie było,

bo wszystkie uczestniczki zawodów oprócz
świetnej zabawy, otrzymały słodki upominek…
aby kalorie się zrównoważyły.

Powiat nowodworski został tegoroczną Stolicą Kultury Mazowsza. Sprawdź, kiedy i jakie imprezy pod tym hasłem odbędą
się w naszym mieście.
Piknik Rodzinny z okazji Jubileuszu 135 lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 50 lecia Państwowej Straży
Pożarnej w NDM oraz 35 lecia Nowodworskiego WOPRu
9 maja
II Nowodworski Festiwal Rockowy
19 czerwca
Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
20 czerwca
Flash mob
27 czerwca

Dzień Myśli Braterskiej
TeksT I FOTO JULIA PIGOŃ, KRZYSZTOF GRUDZIŃSKI

Co roku, 22 lutego, harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni - Dzień Myśli Braterskiej.

D

zień Myśli Braterskiej jest niezwykłym dniem
dla wszystkich harcerzy, przypominającym
o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo skautów całego świata.
W tym roku, 22 lutego, w kościele parafialnym
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim (Osiedle Młodych),
odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem

harcerzy naszego Hufca. Obecni byli również
harcerze z kręgu Seniorów.
Mszę Św. z okazji Dnia Myśli Braterskiej
odprawił ks. Prałat dr Krzysztof Czyżyk.
W czasie kazania ks. Czyżyk wspomniał czasy
swojej przygody z harcerstwem, która zaczęła się
jeszcze w czasach szkoły podstawowej.
W czasie Mszy odczytany został rozkaz Komen-

danta Hufca w Nowym Dworze Mazowieckim,
phm Zenona Jendora, w którym mianowano ks.
Prałata Krzysztofa Czyżyka Kapelanem Hufca
ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów Nr 2.
Po zakończeniu Mszy Świętej, harcerze wraz
z kapelanem nowodworskiego hufca ZHP,
wykonali pamiątkowe zdjęcie.

Polecimy do Kolonii!
TeksT Magdalena Bojarska FOTO mariusz kociński

10 marca Ryanair ogłosił uruchomienie nowej trasy z Lotniska Warszawa/Modlin.

O

d zimy 2015 pasażerowie będą mogli polecieć do Kolonii w Niemczech. To już
34. miasto na mapie połączeń z Modlina. Loty
do Kolonii będą odbywały się codziennie.
W sezonie letnim, który rozpoczyna się 29
marca, będzie 10 dodatkowych kierunków:
3 nowe: Ateny, Kopenhaga, Lizbona,
7 sezonowych: Alicante, Chania, Marsylia,
Palma, Piza, Saloniki, Trapani.
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Biesiada Rozśpiewanych Narodów
11 lipca
II Jarmark Średniowieczny
8 sierpnia
Nowodworska Róża Wiatrów
22 sierpnia
76. rocznica Obrony Modlina 1939
12 września
II Mazowiecki Przegląd Piosenki
i Pieśni Powstańczej
25 września

Ogólnopolski Festiwal Piosenki
im. Jana Kaczmarka
5 listopada
III Festiwal Kolęd i Pastorałek
grudzień
Scena Zaułek, Jazzowe środy, Poranek
z teatrem, Więcej Niż Kino, Galeria Łącznik
cyklicznie
Już teraz serdecznie zapraszamy!
Zachęcamy do śledzenia
www.nowydwormaz.pl.
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Marek Piekarczyk spotkał się z fanami w NOK

Kwalifikac ja wojskowa *** Kwalifikac ja wojskowa*** Kwalifikac ja wojskowa

TeksT I FOTO e-nowydwor.pl

27 lutego świętowali miłośnicy polskiego rocka. To był niezapomniany wieczór z niesamowitym gościem z Bochni.

M

arek Piekarczyk – człowiek z niezmiernie
silnym głosem, któremu do występów nie
potrzebny wcale mikrofon. Kawałek „Na przekór”
grupy KLAN, który artysta umieścił na swojej solowej płycie „Źródło” (2009) zaśpiewał na scenie
Nowodworskiego Ośrodka Kultury bez mikrofonu
i był świetnie słyszalny nawet w ostatnich rzędach
stuosobowej sali widowiskowej. Muzykowi akompaniowali przyjaciele: gitarzysta Tadeusz Apryjas
oraz perkusista Jacek Borowiecki.
Marek Piekarczyk znany jest głównie z występów
jako wokalista legendarnego zespołu TSA, ale był
on również frontmanem takich zespołów jak Biała
21, Sektor A oraz Balls’ Power. Z zespołem TSA życie związało go w 1981 r. i zadebiutował z nim wokalnie na scenie sopockiego festiwalu Pop Sesion.
Przez lata TSA zmieniało swój skład, a drogi muzyków się rozchodziły, po czym po paru latach następowała reaktywacja i odbudowa obsady. W 1986 r.
artysta dostał szansę zaistnienia na deskach teatrów
i na propozycję Jerzego Gruzy zagrał postać Jezusa
w rock – operze „Jesus Christ Superstar”. Marek

wyjeżdżał do Stanów i przez 6 lat przebywał na
obczyźnie, imając się różnych fizycznych zajęć od
sprzątania ulicy, przez malowanie mieszkań, ubieranie parometrowych choinek, układanie azbestu aż
po wkręcanie żarówek, montaż instalacji elektrycznych. Niesamowity człowiek, który w wieku 40 lat
odważył się zostać po koncercie w USA i zacząć
wszystko od zera. Po powrocie do kraju zaczynał
znowu wszystko od początku, ponieważ po tylu latach - oprócz długów pozostawionych po wcześniej
prowadzonej w Polsce firmie, zaniedbanej przez
jego nieobecność - nie miał nic.
Obecnie wokalista ma na swym koncie wiele płyt
z zespołem TSA, solową płytę, akustyczny projekt.
Znany jest młodszej publiczności ze swojego udziału
w show telewizyjnym jako juror „The Voice of Poland”.
27 lutego wspaniały głos przeszywał ściany Nowodworskiego Ośrodka Kultury i porywał wszystkich
swoimi dźwiękami. Artysta okazał się również świetnym showmanem, który między utworami zabawiał
publiczność żartami oraz opowieściami ze swojego

sześćdziesięcioczteroletniego życia. Dziennikarz
Grzegorz Brzozowski, który po występie prowadził
z Markiem rozmowę nie miał za dużo do roboty, ponieważ artysta sam wpadał w słowotok i opowiadał o
życiu, a głównie o temacie, który widać, że jest jego
konikiem, czyli: kuchni wegetariańskiej. Usłyszeliśmy parę przepisów kulinarnych, głównie opartych
na porach, kurkumie i szparagach.
Obcując z tym artystą, odnosi się wrażenie, że jest
bardzo otwarty na kontakty z fanami. Sam podchodzi, wita się, rozmawia, a rozdając autografy sam
proponował robienie zdjęć.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt
stały lub czasowy trwający powyżej 3-miesięcy na terenie
miasta Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się w dniach od
8 kwietnia do 14 kwietnia 2015r. w Klubie TECHNIK w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego
6a, tel. 22/ 664 193 167. Powiatowa komisja
lekarska Nowy Dwór Mazowiecki dla
powiatu nowodworskiego będzie
działać w okresie od 8 kwietnia do 28
kwietnia 2015r.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy mężczyzn
urodzonych w 1996 roku a także mężczyzn
urodzonych w latach 1991 – 1995 którzy nie
posiadają określnej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej. Do stawiennictwa się do kwalifikacji
wojskowej wzywane są osoby urodzone w latach 19941995, które:
1) zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety

Filozoficznie z i o Zanussim. Kolejne spotkanie z cyklu „Więcej niż kino”
W ostatni piątek stycznia 2015 roku sala Nowodworskiego Ośrodka Kultury wypełniła się do ostatniego miejsca. A stało się
tak za sprawą Krzysztofa Zanussiego wybitnego reżysera, scenarzysty, filozofa, który wraz ze swoim najnowszym filmem
OBCE CIAŁO zawitał w ramach cyklu „Więcej niż Kino” do naszego miasta. Dla kinomanów prawdziwa gratka. Zwłaszcza, że
po projekcji filmu, można było, na gorąco, podzielić się z twórcą wrażeniami z odbioru dzieła.

a początku spotkania prowadzący je red. Stanisław Zawiśliński zapytał reżysera, czy spodziewał się tak licznej widowni, ten w odpowiedzi
zażartował, że tak - liczni widzowie przybyli zapewne na jakiś inny film. Widownia przyjęła żart salwą
śmiechu i burzą braw. Napięcie, spowodowane perspektywą „kontaktu III stopnia z samym Zanussim”,
strzeliło jak bańka mydlana. Swoją drogą, zobaczyliśmy jakby nie tego Zanussiego - wyluzowanego,
uśmiechniętego, dowcipnego, bez charakterystycznego dla niego, w każdych okolicznościach, krawata
i białej koszuli. Ośmieleni kinomani zaczęli zatem
dopytywać się o interesujące ich kwestie. Padały pytania dotyczące istoty negatywnej reakcji środowi-

ska dziennikarskiego, krytyków i polityków na film,
problemów z finansowaniem jego produkcji, ale także ewentualnych analogii między „Obcym Ciałem”
a „Barwami Ochronnymi” (1976), źródeł inspiracji
do scenariusza na przedmiotowy film, skąd tytuł
„Obce Ciało”, czy reżyser to trudny zawód (jedna z
najmłodszych uczestniczek spotkania), co dla reżysera kryje się pod pojęciem - katolik, czy Krzysztof
Zanussi podjąłby się napisania scenariusza o specyfice życia w małym miasteczku, pytania o próbę
porównania mentalności ludzi w dużych i małych
miastach - wiejskość tu i tam, dlaczego akcję umiejscowiono w dużej korporacji, czemu ogranicza się
dostęp do „Obcego Ciała”, promując jednocześnie

filmy „antypolskie”.
Tego wieczora padały naprawdę bardzo różne i niezwykle ciekawe pytania.
W trakcie półtoragodzinnego dialogu widzów z artystą poruszono wiele interesujących tematów odbiegających niekiedy znacznie od treści i problematyki
związanej bezpośrednio z filmem, nie brakowało
także anegdot i ciekawostek z „czasów przeszłych”.
Krzysztof Zanussi jawił się nowodworzanom jako
znakomity „gawędziarz”, człowiek bardzo cierpliwy, dowcipny i przyjazny. Spotkanie z nim należało
do jednego z najciekawszych w całym cyklu „Więcej niż Kino”.

www.nowydwormaz.pl

urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015
kończą naukę w szkołach lub na uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół albo
kierunków,

o których mowa w §
2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 marca
2010 roku w sprawie
wykazu grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54,
poz. 321).
1. Osoba stawiająca
się do kwalifikacji
wojskowej po raz
pierwszy przedstawia:
a) Burmistrzowi – dowód
osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie
tożsamości, dokument
potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do
kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu
nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji
Lekarskiej–dokumentację
medyczną, w tym wyniki
badań specjalistycznych,
przeprowadzonych
w
okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej;
c)
Wojskowemu
Komendantowi
Uzupełnień – aktualną
fotografię o wymiarach
3x4 cm, bez nakrycia
głowy,
dokumenty
potwierdzające poziom
wykształcenia
lub
pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje
zawodowe.

TeksT I FOTO NOK
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2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej
i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
przedstawia:
a)
Burmistrzowi
–
dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości, dokument
potwierdzający
przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
c) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień
– wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić
się do kwalifikacji wojskowej w określonym
w wezwaniu terminie i miejscu, powinna
zawiadomić o tym Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki telefonicznie na nr 22/51 22 251 lub na
adres e-mailowy: sekretariat@nowydwormaz.pl,
powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była
zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać
przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się
w tym terminie. Burmistrz Miasta określi nowy
termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz (prezydent
miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego
powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą
kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia
albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto
nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegające
kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu
Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2015r.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego
komendanta uzupełnień (Warszawa-Ochota) mogą stawić
się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym
kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych
kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej
osiemnaście lat życia.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2015. 144,j.t. ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. 202. poz. 1566, ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
6 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2015r. (Dz. U. poz. 1595),
- ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie wykazania grup kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. Nr 54, poz. 321).
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Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, działając
na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886 z 17.07.2006 z późn. zm.)
ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego obowiązującą w okresie od 01 marca 2015 r. do dnia
29 lutego 2016 r.

2) przekroczenia jakości ścieków:
a) w przypadku stwierdzenia przekroczeń w jakości ścieków w stosunku do stężeń dopuszczalnych, opłata zostaje zwiększona w zależności od stopnia przekroczenia
jakiegokolwiek wskaźnika zanieczyszczenia określonego w taryfach i Załączniku Nr 1 do umowy w następującym stopniu:
-

I. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
Tab. 1 Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.
Lp.

Taryfa
wielkość cen i stawek
zł/odbiorcę/m-c

Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaje cen i stawek

Netto

Brutto /z 8% VAT/

1.

Grupa 1.
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

- cena wody zł/m3
- cena ścieków zł/m3
- stawka opłaty abonamentowej woda zł
- stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
4,00
4,00

3,24
8,01
4,32
4,32

2.

Grupa 2
Budynki mieszkalne wielorodzinne, wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej, placówki
usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.

- cena wody zł/m3
- cena ścieków zł/m3
- stawka opłaty abonamentowej woda zł
- stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
8,00
8,00

3,24
8,01
8,64
8,64

Grupa 3
Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego ,zakłady przemysłowe oraz przemysł pozostały
i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy,
usługi transportowe i inne.

- cena wody zł/m3
- cena ścieków zł/m3
- stawka opłaty abonamentowej woda zł
- stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
20,00
20,00

3,24
8,01
21,60
21,60

Grupa 4
Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych , do zraszania ulic i publicznych
terenów zielonych, do zasilania fontann oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej.

- cena wody zł/m3
- stawka opłaty abonamentowej woda zł

3,00
50,00

3,24
54,00

Budynki mieszkalne wielorodzinne oraz wielolokalowe, budynki użyteczności publicznej, usługowe
i handlowe, oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych
3.

4.

przekroczenie do 20% - 			
przekroczenie od 20% do 100% - 		
przekroczenie powyżej 100% - 		

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń
i sposobu stosowania osadów ściekowych (do stawki opłaty dolicza się podatek Vat)
1) warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
a) ścieki nie mogą zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85C.
b) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych ustalone na podstawie wymagań
technologicznych Oczyszczalni ścieków„Południe” i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. /Dz. U. Nr 136 poz.964. z 2006r./
Tab. 2 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Wskaźniki

A.

Podstawowe

1.

Odczyn

Jednostka stężenia
pH

Stężenia dopuszczalne
od 6 do 9,5

Lp.

Wskaźniki

Jednostka stężenia

Stężenia dopuszczalne

15.

Chlor pozostały

mgCl/l

≤ 5,0

16.

Siarczki

mgS/l

≤ 1,0

mg/l

≤ 15

2.

BZT5

mgO2/l

≤ 700

17.

Fenole lotne

3.

ChZT

mgO2/l

≤ 1000

B.

Niebezpieczne

4.

Zawiesina ogólna

mg/l

≤ 500

18.

Cyjanki wolne

mgCN/l

≤ 0,5

5.

Azot ogólny

mgN/l

≤ 65

19.

Cyjanki ogólne

mgCN/l

≤ 5,0

opłata bazowa (cena 1 m3 ścieków pomnożona przez ilość ścieków) wg obowiązującej taryfy
opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 1,5
opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 2,0

b) podstawą stwierdzenia ewentualnych przekroczeń są wyniki badań ścieków pobieranych kontrolnie co najmniej raz w miesiącu według harmonogramu ustalone
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i laboratorium akredytowane
w studni rewizyjnej w obecności przedstawiciela Dostawcy ścieków wykonane
w laboratorium posiadającym akredytację.
c) w przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się wskaźnik
o najwyższym stopniu przekroczenia.
d) koszt wszelkich analiz ścieków w przypadku nie stwierdzenia przekroczeń wyników określonych w taryfach i Załączniku Nr 1 do umowy pokrywa Odbiorca ścieków.
Jeżeli nastąpi przekroczenie jakiegokolwiek wskaźnika określonego w Załączniku
Nr 1 do umowy koszt analiz tych ścieków pokrywa Dostawca ścieków.
e)
wielkość przekroczonego ładunku zanieczyszczeń wylicza się z ilości ścieków jakie zostały odprowadzone za okres rozliczeniowy z poprzedniego miesiąca.
III. Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
1) Stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przypadku budowy przyłącza
przez odbiorcę usług (do stawki opłaty dolicza się podatek Vat):
Tab. 3 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Wyszczególnienie

1

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

2

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączeń:

II. Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.
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3

Cena netto zł
42,00

- przyłącze kanalizacyjne

84,00

- przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

126,00

Opłata za nadzór nad budową przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, kontrola przed zasypką i końcowy
odbiór przyłącza

210,00

2) Stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przypadku budowy przyłącza
przez odbiorcę usług (do stawki opłaty dolicza się podatek Vat):
Tab. 4 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto zł

1

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

42,00

2

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączeń:
- przyłącze wodociągowe

84,00

- przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

126,00

3

Opłata za nadzór nad budową przyłączenia do sieci wodociągowej, kontrola przed zasypką i końcowy
odbiór przyłącza

210,00

4

Wykonanie włączenia do użytkowej sieci wodociągowej za pomocą:

6.

Azot amonowy

mgNH4/l

≤ 45

20.

Ołów

mgPb/l

≤ 1,0

7.

Fosfor ogólny

mgP/l

≤ 20

21.

Rtęć

mgHg/l

≤ 0,1

8.

Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym

mg/l

≤ 100

22.

Miedź

mgCu/l

≤ 0,2

- opaski - do wodociągu o średnicy do Ø200 mm

401,00

23.

Cynk

mgZn/l

≤ 1,0

- trójnika - do wodociągu Ø150 mm

488,00

9.

Substancje rozpuszczalne

mg/l

≤ 1000

10.

Detergenty

mg/l

≤ 10

11.

Siarczany

mgSO4/l

≤ 500

12.

Chlorki

mgCl/l

≤ 400

13.

Żelazo ogólne

mgFe/l

≤ 10

14.

Substancje ropopochodne

mg/l

≤ 10

24.

Kadm

mgCd/l

≤ 0,4

- trójnika - do wodociągu Ø150-250 mm

845,00

25.

Chrom ogólny

mgCr/l

≤ 2,0

- trójnika - do wodociągu Ø250-400 mm

1388,00

26.

Chrom /VI/

mgCr/l

≤ 0,5

- włączenie poprzez przyłącze innego odbiorcy

401,00

27.

Nikiel

mgNi/l

≤ 1,5

28.

Suma metali ciężkich

mg/l

≤ 5,0

- inne

na podstawie indywidualnej wyceny

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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ZOR RP zorganizował lekcję wojskowo – historyczną w Zespole Szkół nr 2

Od dnia 1 marca 2015r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.
NOWY DOWÓD OSOBISTY
od 1 marca 2015 roku

FOTOGRAFIA
do nowego
dowodu
jest taka sama
jak ta do paszportu

Nowy dowód
NIE ZAWIERA
adresu
zameldowania,
koloru oczu, wzrostu,
podpisu posiadacza

WNIOSEK
o wydanie
nowego dowodu
można złożyć
w dowolnej gminie
NIE MUSISZ
WYMIENIAĆ
dokumentu na nowy
jeżeli termin
jego ważności
nie minął

Nowa fotografia do dowodu
Fotografia, która będzie wykorzystywana
w dowodzie osobistym będzie taka sama, jak
ta, która obowiązuje w paszportach. Jest to,
więc kolorowa fotografia o wymiarach 35x45
mm, wykonana na jasnym tle, obejmująca
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak, aby obejmowała 70-80% fotografii,
pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca
osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami i z naturalnym wyrazem
twarzy. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno
być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku.
O nowym dowodzie osobistym
W nowym dowodzie zniknie adres zameldowania.
Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie
trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie
także informacji o kolorze oczu i wzroście ani
skanu podpisu posiadacza. Dowód będzie

można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy
to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla
naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy
dokument odbierzemy w tym samym urzędzie,
w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej
przejrzystym wniosku. Dowód osobisty będzie
ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem
dowodu osobistego wydawanego dzieciom
poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez
okres 5 lat.
Czy trzeba wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich
określonych. Nie będzie konieczności wymiany
dotychczasowych dokumentów
Czy trzeba zapłacić za wyrobienie dowodu?
Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy
za darmo.

ODPADY ZIELONE
Przypominany, że od kwietnia wznawiamy mobilny odbiór odpadów zielonych w każdą
ostatnią sobotę miesiąca. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny
7:30.
Poniżej dni odbioru:
Kwiecień 25
Maj 30
Czerwiec 27
Lipiec 25
Sierpień 29
Wrzesień 26
Październik 31
Listopad 28

TeksT (k) FOTO Bolesław Morawski

L

27 lutego 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim lekcję historyczno-wojskową z udziałem patrolu rozminowania, przedstawiciela WKU i kombatanta II wojny
światowej.

ekcje historyczno-wojskowe są jedną z form
kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych młodzieży. Współpraca ZOR RP z ZS
nr 2 twa już od wielu lat.
W spotkaniu z młodzieżą szkolną ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG,
płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG,
por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski,
st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski,
Roman Kaczorowski i Piotr Romaniuk.
Spotkanie z młodzieżą rozpoczęła prelekcja
kpt. Krzysztofa Dziurdzi z WKU Warszawa –
Ochota. Wyjaśnił on uczniom m.in. kwestie związane ze służbą przygotowawczą, Narodowymi
Siłami Rezerwowymi i służbą zawodową.
W nawiązaniu do wypowiedzi przedstawiciela
WKU, Piotr Romaniuk – dowódca Regionalnego
(nowodworskiego) Oddziału Obrony Terytorialnej zachęcał młodzież do wstępowania w jego
szeregi i szkolenia się w zakresie umiejętności
udzielania pomocy lokalnej społeczności w razie jakichkolwiek zagrożeń w czasie pokoju, jak
i kryzysu militarnego i wojny.
Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość zapoznania się ze sprzętem jakim posługują się żołnierze
patrolu rozminowania podczas akcji rozpoznania,
usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
OGŁOSZENIA

Informujemy, że w każdym dogodnym monecie możecie się Państwo pozbyć tego typu
odpadów zawożąc je własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania
przy ul. Przytorowej 7.
Urząd Stanu Cywilnego od 11 marca 2015 r.
przyjmuje Klientów w poniedziałki
w godz. 9:00-16:00, a we wtorki, środy,
czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Dyrekcja Publicznego
Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Nowym
Dworze Mazowieckim
informuje, że w roku
szkolnym 2015/2016
planuje
utworzyć
klasę sportową o profilu piłka nożna. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o podejmowanie
działań związanych z przyjęciem do w/w
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klasy zgodnie z harmonogramem rekrutacji
umieszczonym w zakładce Regulamin rekrutacji.
Adres internetowy szkoły:
http://pg1ndm.edupage.org/
Kontakt do sekretariatu szkoły:
22 775 24 24
Tel. kom. do trenera Jerzego Ksiondy:
605 27 85 85
lub na e-mail: j.ksionda-nosir@wp.pl

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

O postępowaniu w przypadku zetknięcia się
z tymi przedmiotami oraz o specyfice pracy patrolu rozminowania nr 19, opowiadał jego dowódca st. chor. sztab. Andrzej Kucharski. Patrol
rozminowania nr 19, podobnie jak dwa inne patrole, których terenem działania jest województwo mazowieckie stacjonują w Nowym Dworze
Mazowieckim i podlegają dowódcy 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu.
Kpt. rez. Szczepan Dąbek przedstawił uczniom
prezentację multimedialną na temat Twierdzy
Modlin. W swojej prezentacji zawarł wiele interesujących szczegółów dotyczących budowy
i funkcjonowania modlińskiej twierdzy.
Ogromne zainteresowanie młodzieży wywołały
wspomnienia dotyczące okresu II wojny światowej
i życia w przedwojennym Nowym Dworze Mazowieckim, którymi podzielił się z uczniami Roman
Kaczorowski – 91 – letni kombatant II wojny
światowej i rodowity nowodworzanin. Młodzież
z zaciekawieniem słuchała jego opowieści
o latach przedwojennych, jego udziale w wojnie obronnej 1939 r., podejmowanych działaniach konspiracyjno-sabotażowych na terenie
Nowego Dworu podczas okupacji, pomocy
ludności żydowskiej żyjącej w wydzielonym
przez Niemców getcie, uwolnieniu 4 Polaków zamurowanych w jednym z pomieszczeń

przez gestapowców opuszczających w styczniu
1945 r. miasto, próbie wysadzenia naprawianego
w gdańskiej stoczni niemieckiego okrętu podwodnego. „Nie doszło jednak do tego – opowiadał pan Roman – ponieważ bomba tlenowa,
za pomocą której mieliśmy tego dokonać miała
być dostarczona barką z Warszawy. Tymczasem
1 sierpnia 1944 r. wybuchło w Warszawie
powstanie i sprawa upadła”.
Po zakończonych prelekcjach wszystkim prelegentom podziękowała Beata Kisiel – zastępca
dyrektora ZS nr 2. W rozmowie z Ewą Malasiewicz – dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 ustalono,
że tego typu spotkania będą kontynuowane.
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K arn awał

TeksT Redakcja FOTO PP1, PP2, NOK, SP7, ZS4

W

karnawale dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego bawiły się wspaniale! Dla każdego,
znalazło się coś miłego. Było teatralnie, koncertowo,
lodowo i kolorowo! Klimat zabawy najlepiej oddadzą zdjęcia. Świetnie widać też na nich tegoroczne
trendy w przebraniach. Księżniczki, pszczółki, piraci
i inni. Niektórzy bawili się wraz z dziadkami.
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Druga edycja konkursu „DACH – Länder” w Zespole Szkół w Modlinie
Twierdzy rozstrzygnięta
TeksT I FOTO Emilia Napiórkowska

Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do samodzielnej nauki, kształcenie kompetencji językowej, pogłębianie
wiedzy dotyczącej realiów krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych
narodów, ich kultury i języka oraz umacnianie wiary we własne siły.

U

czniowie musieli odpowiedzieć na ponad
100 pytań dot. krajów niemieckojęzycznych
w trzech etapach konkursu.
Oto wyniki dla LO: pierwsze miejsce Sylwia Pakoca
(klasa II A), drugie miejsce Adrian Jaworski ( klasa
II A), trzecie Eliza Stefanowska (klasa III A). W gimnazjum niespodzianki nie było, bezkonkurencyjna
okazała się Kinga Szmytkowska, zdobywając największą ilość punktów i zajmując pierwsze miejsce,
drugie miejsce Weronika Sidor, a trzecie przypadło
Aleksandrze Chlebowskiej.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki.
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Karolina Kowalewska z sukcesem bawi się językiem niemieckim
TeksT PG1

8 marca 2015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu – 3. Videowettbewerb „Gesehen. Gefilmt. Gelernt”
(trzeciej edycji konkursu na film video „Zobaczone. Nagrane. Nauczone“) zorganizowanego przez
serwis „DaF Lehrer Online” (potral internetowy dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego).

C

elem konkursu było popularyzowanie nauki
języka niemieckiego, kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
języków obcych, nauka poprzez zabawę i doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem różnych narzędzi służących do stworzenia
filmu video. Hasłem przewodnim tegorocznych
zawodów było „Spiel mal Deutsch!” (Baw się
niemieckim!). W konkursie wzięli udział nauczyciele języka niemieckiego wraz z uczniami
z ośmiu krajów świata, m.in. z Polski, Rosji,
Turcji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i zgłoszone zostały 32 filmy, które spełniły wymagania

regulaminowe. Tematyka była bardzo różnorodna – dotyczyła zabaw na lekcji języka niemieckiego, wybranych zagadnień gramatycznych
i leksykalnych. Ważne było to, aby filmy dały
się praktycznie wykorzystać na lekcji i służyły
jako pomoc dydaktyczna, ponieważ do każdego
ze zgłoszonych filmów należało przygotować
kartę pracy lub ćwiczenia online. Po miesiącu
oczekiwania na wyniki jest nam niezmiernie
miło poinformować, że II miejsce zajęła Karolina
Kowalewska uczennica Publicznego Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II z klasy 3c, która pod opieką swojej nauczycielki języka niemieckiego –

Aleksandry Bielskiej – nagrała film pod tytułem
„Der Ausflug” (Wycieczka). Film można znaleźć
na YouTube.

Wszystkie kolory świata w „Trójce”. Nowodworscy gimnazjaliści dla Sudanu

Mini ZOO w świetlicy SP 7

TeksT I FOTO Paulina Hajda

Uczniowie PG nr 3 wzięli udział w III edycji ogólnopolskiego projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”.

TeksT I FOTO E. Ładniak, A. Muras

W

ramach akcji zaprojektowali i uszyli 11 lalek reprezentujących różne kraje (m.in. Słowację, Madagaskar, Indie, Japonię, Grenlandię).
Każda laleczka otrzymała piękny strój, charakterystyczny dla danego państwa oraz swój akt urodzenia zawierający m.in.: imię, miejsce zamieszkania i datę urodzenia oraz krótką charakterystykę.

W naszej świetlicy zagościli niezwykli goście zaproszeni przez panią Anię Muras.

D

zieci były zaskoczone, ale zafascynowane
tymi odwiedzinami. Dzięki uprzejmości pani
Joli i pani Agnieszki mogliśmy poznać mieszkańców różnych kontynentów. Dzieci poznały gekona, legwana, żółwia, bezwłosą świnkę morską,
jeża albinosa, papugę Arę, czarną świnkę azjatycką. Obydwie panie na co dzień zajmują się tymi
zwierzątkami i dlatego oprócz pokazu mogliśmy
poznać historię każdego zwierzaka i dowiedzieć
się wielu zaskakujących informacji na temat każdego z nich. Jednakże największą frajdę i ogrom
emocji sprawiło uczniom dotykanie naszych niecodziennych gości.

W dniach 23–24.02.2015 w szkole odbyła się aukcja charytatywna, podczas której rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły mogli zakupić laleczki.
Licytacja wywołała ogromne zainteresowanie,
ceny laleczek co chwilę były przebijane. Wszystkie uzyskane pieniądze przekazano na konto organizacji UNICEF. Dzięki zaangażowaniu uczniów,

rodziców i pracowników szkoły udało nam się
zebrać 380 złotych. Ta kwota pozwoli zakupić
szczepionki przeciw odrze, gruźlicy, polio i tężcowi dla 38 dzieci z Sudanu Południowego. Lalka
„Inuk” uszyta przez uczennicę klasy IIIA została
zgłoszona do konkursu na najbardziej oryginalną
lalkę projektu „Wszystkie Kolory Świata”.

Rekolekcje w PG 1
tekst i foto Hanna Twardowska

P

W dniach 2-4 marca 2015 r. w naszym Gimnazjum odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku przeprowadziły
siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

rzez trzy dni siostry katarzynki spotykały się
z gimnazjalistami, aby przygotować ich na
Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszego dnia tematem spotkania była Księga Pisma
Świętego, która nazwana została „miłosnym listem Boga” do każdego człowieka.
W drugim dniu siostry wskazały zagrożenia,

które są obecne w dzisiejszym świecie: alkohol,
narkotyki, materializm i konsumpcja. Pomocą
w walce z tymi zagrożeniami mogą być prorocy, a więc sam Bóg w osobie rodziców, wychowawców, nauczycieli i innych autorytetów moralnych. Trzeciego dnia rozważania dotyczyły
wyboru powołania i życiowej drogi. Każde spo-

tkanie było urozmaicone scenkami, pantonimą,
a także projekcjami multimedialnymi. Krótkie
filmy, podkłady muzyczne i religijne piosenki hip
– hop pomagały gimnazjalistom w przyswojeniu
prezentowanych treści rekolekcyjnych.
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Minisiatkówka w SP 5
tekst i foto SP5

18 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Mini Piłkę Siatkową
dziewcząt klas VI.

O

rganizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego P. Natalia Goławska i Janusz
Rzeszot. W zawodach wystartowały dziewczęta z
klas VI B, C, D,i E. Turniej rozegrano systemem

www.nowydwormaz.pl

„każdy z każdym”. Uczennice klasy VI C wygrały wszystkie spotkania nie odając żadnego seta.
Pełne wyniki:
I miejsce VI C

II miejsce VI B
III miejsce VI D
IV miejsce VI E
Klasy prowadzi Pani Natalia Goławska.
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Zakochani (i nie tylko) na lodzie

Matematyczne zmagania z tabliczką mnożenia

TeksT I FOTO A. Zaremba, D. Czarnohuz

TeksT I FOTO Małgorzata Kulesza

Walentynki można świętować na wiele sposobów - dając sobie serduszka, kartki lub … bawiąc się na świeżym powietrzu.

14

lutego na lodowisku przy Zespole Szkól nr
1 w Nowym Dworze Mazowieckim kolejny już raz odbyły się LODOWE WALENTYNKI. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki - Jacek Kowalski.
Ponieważ pogoda sprzyjała wszystkim zakochanym - było bardzo słonecznie - w zabawach na
lodowisku wzięło udział ok. 60 osób. Konkursy
(slalom z kijem od hokeja, ze strzałem do bramki,
slalom na czas, układ ruchowy w grupach, zabawy w parach z balonem w kształcie serduszka,
jazda w parach na czas) prowadzili A. Zaremba
i D. Czarnohuz. Dzieci miały również możliwość
odpowiadać na pytania związane z walentynkami. Zwycięzcy byli nagradzani drobnymi upominkami. Słodki poczęstunek dla wszystkich
zapewniła Piekarnia ANIA, a na zmarzniętych
czekała gorąca herbata.
Zabawa na lodowisku była doskonała, wywołała
wiele pozytywnych emocji i bardzo się wszystkim
podobała. Czekamy na podobną imprezę za rok.

14 marca 2015 roku uczniowie klas III i IV szkół podstawowych spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zmagać się w ramach XIV Otwartych
Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

U

roczystego otwarcia zawodów dokonał v-ce
Dyrektor p. Tomasz Szadkowski. Powitał
gościa p. Joannę Kańdułę – przewodniczącą
Rady Rodziców SP7, reprezentacje szkół wraz z
opiekunami, przedstawił sędziów i opiekunów
grup. Życzył wszystkim zawodnikom szczęścia
i najwspanialszych wyników.
W zawodach wzięły udział reprezentacje: Nasielska i szkół nowodworskich: SP 4 i SP 7.
W czasie Mistrzostw rozegrano konkurencje:
Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak. Pod
nazwami kryją się gry wymagające perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia, ale także
szybkości, refleksu, koordynacji 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 7 z doskonałym czasem 1: 58,01. Na drugiej pozycji uplasowała się
Szkoła Podstawowa nr 4, na trzeciej zaś Szkoła
Podstawowa w Nasielsku. Bardzo cieszy fakt,
iż każda z drużyn wykonała swoje zadanie bezbłędnie.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej przedstawiają się następująco:
Kategoria C III (chłopcy klas III)
Kategoria D III (dziewczynki klas III)
I miejsce – Paweł Furtak SP 7
I miejsce – Maria Fedorów SP 4
II miejsce – Igor Nowacki SP 7
II miejsce – Oliwia Górnicz SP 4
III miejsce – Maciej Mariański SP 7
III miejsce – Paulina Wróblewska SP 4
Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
I miejsce – Piotr Wiśniewski SP Nasielsk
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I miejsce – Aleksandra Łempicka SP 7
II miejsce – Bartosz Dygus SP Nasielsk
II miejsce – Zofia Szychlińska SP 7
III miejsce – Mateusz Ciura SP 4
III miejsce – Oliwia Stefek SP 4
Zwycięstwo w XIV Otwartych Mistrzostwach
Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce
Mnożenia zapewniła sobie drużyna – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
w Nowym Dworze Mazowieckim. II miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, zaś III miejsce
Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Spośród startujących wyłoniono i dodatkowo
nagrodzono „zawodniczkę fair play” – uczennicę klasy IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim – Jagodę Cieślak.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta p. Jacka Kowalskiego oraz Radę Rodziców
działającą przy Szkole Podstawowej nr 7 wręczali v-ce Dyrektor p. Tomasz Szadkowski oraz
Sędzia Główny zawodów p. Małgorzata Kulesza.
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.
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Przedszkolaki poznają świat!
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„Motywację da się wyćwiczyć”

Życie nowodworskich przedszkolaków jest bardzo urozmaicone. W fotograficznym skrócie sprawdźmy, co działo się u nich
od ostatniego wydania „Faktów Nowodworskich”.

Przedszkolaki z Twierdzy oczarowane teatrzykiem
o Calineczce. Fot. K. Kuczkowska

W Tłusty Czwartek królują pączki. Fot. PP5

Krasnale z PP4 także lubią słodycze… piec.
Fot. A. Przygódzka

Delfinki z PP3 w Dzień Kota odwiedziła Szylcia.
Fot. Agnieszka Marszałek

Smerfy i Wesoła Gromada z PP1 na nadnarwiańskiej plaży spotkały foczki, morsy i ratowników.
Fot. Anna W.

Do PP2 aż z Nowego Sącza przyjechał Pinokio.
Fot. M. Ch.

TeksT Bogumiła Myśliwiec FOTO TT

S

Klasa IV technikum w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej wielkimi krokami zbliża się do matury i wejścia w dorosłe życie.
Nie każdy uczeń ma plan na przyszłość, ale ci którzy go mają, zastanawiają się, czy ten plan jest sensowny, czy ma szansę
powodzenia i czy uda się go zrealizować.

kąd czerpać siłę do nauki, aby dobrze zdać
maturę i dostać się na wymarzone studia?
Niewątpliwie impulsem, który pobudza do działania, nawet wtedy, gdy mnożą się przeszkody,
jest motywacja. Jak ją w sobie odnaleźć, uczniowie dowiedzieli się dzięki treningowi, jaki
przeprowadził 10 lutego pan Zenon Ziemak.
Ten znany nowodworski przedsiębiorca, człowiek sukcesu, ukończył liczne kursy w Wielkiej
Brytanii, szkolił się u największych światowej
sławy autorytetów w zakresie teorii motywacji
i rozwoju osobistego. Spotkał się z uczniami
naszej szkoły, by podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, a także nauczyć ich tej,
może nie aż tak bardzo trudnej, sztuki. Większość młodzieży zetknęła się z tą tematyką po
raz pierwszy w życiu. Wiedza i doświadczenie,
którymi podzielił się z czwartoklasistami p. Ziemak, zrobiła na nich wielkie wrażenie. Siła do
wytyczenia sobie celów i realizowanie ich tkwi
w każdym człowieku dzięki potędze umysłu.
Myśl, cel i konsekwentne ich stosowanie są siłą
napędową, drogą, która musi się zakończyć sukcesem. Pan Ziemak w bardzo obrazowy sposób
omówił techniki mające na celu zmotywowanie do działania. Jedną z nich można by krótko
scharakteryzować : „Zacznij od małych celów,
np. przez 1 miesiąc codziennie przez 15 min.

czytaj książkę, a przekonasz się, że po tym czasie nie możesz bez czytania żyć. W ten sposób
metoda małych kroków sprawi, że osiągniesz
pierwsze sukcesy. Przekonasz się, że to działa,
a to oznacza, że Twoje wielkie osiągnięcia będą
na wyciągnięcie ręki.”
A zatem motywację da się wyćwiczyć. Ci, którzy narzekają, że nic im się nie udaje, że mają
pecha, że „pod górkę”… albo nie wyciągnęli
wniosków z tego treningu, albo nie mieli szczęścia, żeby w nim uczestniczyć.

SPORT

Sukcesy pływaków NOSiR w Płocku
TeksT I FOTO KRZYSZTOF MARSZAŁEK

28 lutego reprezentanci klubu pływackiego NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki rywalizowali w Płocku na zawodach z cyklu
Płockiej Ligi Pływania zrzeszających najlepszych młodych pływaków z całej Polski.

W

zawodach wzięło udział 217 zawodników
z 16 klubów. Organizatorzy gościli zespoły
z Bydgoszczy, Ciechanowa, Kutna, Legionowa,
Mławy, Nowego Dworu, Pułtuska, Sochaczewa, Torunia, Warszawy oraz Włocławka. Na liście startowej
nie zabrakło reprezentantów Polski oraz ubiegłorocznych triumfatorów Płockiej Ligi.
Na zawody w Płocku pod wodzą trenera Mikołaja
Sobieraja wyruszyła także reprezentacja Nowego Dworu Mazowieckiego - drużyna powołana
w 2011 roku, trenująca codziennie na pływalni
miejskiej. Od momentu rozpoczęcia zawodów było
jasne, iż poziom uczestników w każdej grupie wiekowej jest bardzo wysoki, a zawody nie obędą się
bez zaciętej rywalizacji o każdy ułamek sekundy. Atmosferę sportowych emocji dopełniała niezawodna
widownia - trybuny zostały zapełnione do ostatniego

Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, ale nie w PP1. Fot. Alina Kaszyńska
Fryzjer to najlepszy przyjaciel kobiety. W PP2 najmłodsi mieli okazję poznać tajniki tego zawodu.
Fot. K.L.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

miejsca, a cały obiekt wypełniała nieustanna wrzawa
kibiców.
Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowało dziesięcioro zawodników w kategoriach:
Kobiety
U-11: 50m stylem grzbietowym ; 50m stylem
motylkowym; 50m stylem dowolnym U-13: 100m
stylem motylkowym; 100m stylem dowolnym
U-16: 100m stylem zmiennym; 200m stylem
zmiennym
Mężczyźni
U-11: 100m stylem zmiennym
U-13: 100m stylem dowolnym
U-16: 100m stylem grzbietowym; 100m stylem
dowolnym
Sztafeta OPEN: 4x50m stylem dowolnym

Czworo naszych zawodników zajęło miejsca
na podium:
Marszałek Kamila: 2 miejsce - 50m stylem dowolnym (U-11) Macińska Majka: 2.
miejsce - 100m stylem motylkowym (U-13)
Domańska Julia: 1 miejsce 200m stylem zmiennym & 3 miejsce 100m stylem dowolnym (U-16)
Marszałek Krzysztof: 3 miejsce - 100m stylem
grzbietowym (U-16)
Oprócz zdobytych trofeów, zawodnicy przywieźli
z Płocka bagaż cennego doświadczenia i satysfakcję
rywalizacji z rówieśnikami w sportowej atmosferze.
Pełny skład nowodworskiej drużyny: Domańska Julia, Gumińska Diana, Macińska Majka, Marszałek
Kamila, Szelejewska Wiktoria, Gumiński Gabriel,
Marszałek Krzysztof, Szczurowski Mikołaj, Zbysiński Mateusz, Zbysiński Miłosz
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Kacper Żuk zwycięża w ITF U-18 Empire CUP 2015!!!

Dwa UKS-y działają razem

TeksT I FOTO Artur Żuk

TeksT I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

P

Styczeń to miesiąc, w którym nasz utalentowany tenisista wrócił po rocznej rekonwalescencji na krajowe i światowe korty.

rzypomnijmy, zdobył Halowe Mistrzostwo Polski U-16 oraz zwyciężył w turnieju ITF U-18
„Magnolia CUP 2015” w Szczecinie, otwierając
sobie tym samym szansę gry w kolejnych turniejach
juniorskich. Luty Kacper poświęcił na obowiązki reprezentacyjne, uczestniczył w eliminacjach, a później
w finałach drużynowych Mistrzostw Europy U-16,
gdzie, przy wydatnym udziale naszego zawodnika
Polska, wywalczyła 4 miejsce, ocierając się o brązowy medal.
Marzec to czas poświęcony na dalsze budowanie
rankingu juniorskiego.
Pierwszym turniejem, na który Kacper się wybrał był
rozgrywany na Słowacji turniej ITF U-18 Empire
Cup 2015 (09-15.03.2015r.). Dzięki punktom wywalczonym w Szczecinie otrzymał prawo gry w turnieju głównym. Pierwsze rundy turnieju nie wskazywały na kolejny, drugi z rzędu sukces Kacpra. 16-to
latek nie prezentował formy, która wskazywałaby go
jako jednego z pretendentów do zwycięstwa. Klasę
zawodnika poznać jednak można po tym, że potrafi
wygrywać również wówczas, gdy nie wszystko układa się zgodnie z planem. Z rundy na rundę gra naszego zawodnika stawała się coraz lepsza, aby swoje

apogeum osiągnąć w najważniejszym momencie,
w grze finałowej gdzie Kacper oddał przeciwnikowi
zaledwie 2 gemy!!! Dzięki temu zwycięstwu Kacper
znów otwiera sobie drzwi do kolejnych, wyżej punktowanych turniejów. Następny to ITF U-18 „2nd Qatar ITF Junior Open”. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia na kolejnym turnieju.
Kacper może uczestniczyć w turniejach dzięki logistycznemu wsparciu Hotelu Best Western Airport
Modlin. Jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma
Babolat.
Wyniki Kacpra na ITF U-18 Empire Cup 2015:

I runda Kacper Żuk [POL] vs Daniel Velek [CZE]
– 6/3, 6/3
II runda Kacper Żuk [POL] vs Daniel Cozma [ROU]
– 7/6(5), 6/4
III runda Kacper Żuk [POL] vs Tomas Liska [SVK]
– 6/2, 6/4
ćwierćfinał Kacper Żuk [POL] vs Niklas Schell
[GER] – 3/6, 6/2, 6/1
półfinał Kacper Żuk [POL] vs David Brna [SVK] –
6/0, 6/3
finał Kacper Żuk [POL] vs Alexandar Lazarov
[BUL] – 6/2, 6/0 !!!!!!

7 marca w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbył się halowy turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza miasta i Przewodniczącego
Rady Miejskiej zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Lotnisko Modlin” i Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”.

W

zawodach udział wzięli chłopcy rocznika
2003/2004 oraz rocznika 2006/2007. Grupę
chłopców starszych reprezentowały zespoły: UKS
„Darex” Janówek, Football Academy z Płońska,
, UKS „Lotnisko Modlin” z Modlina oraz UKS
„Reduta” z Modlina Twierdzy. Chłopcy młodsi to
zespoły UKS „Darex” Janówek, Football Academy
z Płońska, UKS „Lotnisko Modlin”. Poziom sportowy w obu grupach był bardzo wysoki. Chłopcy we
wszystkich meczach pokazali, że o futbolu wiedzą
już bardzo dużo i rokują duże nadzieje na przyszłość.
A oto wyniki meczów:
Rocznik 2003/2004
UKS „Darex” Janówek - Football Academy
z Płońsk
0:0
UKS „ Lotnisko Modlin - UKS „ Reduta”
0:1
UKS „Darex” Janówek - UKS „Lotnisko Modlin 0:4
Football Academy z Płońsk - UKS „Reduta” 1:2
UKS „Darex” Janówek - UKS „ Reduta” 0:4

Football Academy z Płońsk - UKS „Lotnisko Modlin” 1:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce - UKS „ Reduta”
- 9 pkt.
II miejsce - UKS „ Lotnisko Modlin” - 4 pkt.
III miejsce - Football Academy z Płońsk - 2 pkt.
IV miejsce - UKS „Darex” Janówek
- 1 pkt.
Skład zwycięskiej drużyny: Szymon Grenda, Jakub
Strumidło, Andrzej Paradowski, Oliwier Odolecki,
Oskar Domański, Marcel Cieślak, Jan Buchal, Kacper Caban.
Królami strzelców tej grupy wiekowej zostali Oliwier Odolecki z UKS „ Reduta” i Szymon Grzesiak
z UKS „Lotnisko Modlin” zdobywcy 3 bramek. Najlepszym bramkarzem został Szymon Grenda z UKS
„ Reduta”.
Rocznik 2006/2007
UKS„Darex”Janówek-FootballAcademyzPłońsk1:0
UKS „Darex” Janówek - UKS „ Lotnisko Modlin 3:3

Football Academy z Płońsk - UKS „ Lotnisko Modlin” 1:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce - UKS „ Darex” Janówek
- 4 pkt.
II miejsce - UKS „ Lotnisko Modlin”
- 2 pkt.
III miejsce - Football Academy z Płońsk - 1 pkt.
Skład zwycięskiej ekipy: Max Pielach, Konrad Łosicki, Szymon Trzaskoma, Alan Dądalski, Michał
Adamczyk, Adrian Onisk, Konrad Sujkowski.
Królem strzelców został Alan Bartczak z UKS „ Lotnisko Modlin” zdobywca 3 bramek, a najlepszym
bramkarzem uznano Jakuba Matusiaka z Football
Academy z Płońska.
Na zakończenie zawodów Przewodniczący Rady
miejskiej Krzysztof Bisialski wręczył nagrody
wszystkim zespołom i wyróżnionym zawodnikom.
Pogratulował sukcesów oraz zapewnił o kontynuowaniu w przyszłości takiej rywalizacji. Należy podkreślić, że turniej ten był sukcesem obu UKS-ów.

Młoda ratowniczka na medal
TeksT I FOTO Mikołaj Sobieraj

R

21 lutego w Rudzie Śląskiej odbyły się pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Polski 2015 w ratownictwie wodnym
z udziałem 120 zawodników z całej Polski.

atownicy wzięli udział w czterech konkurencjach indywidualnych: 50 m ratowanie manekina, 100 m ratowanie manekina w płetwach,
100 m ratowanie kombinowane, 100 m ratownik,
a także w sztafecie.
W zawodach wzięła udział Majka Macińska,
członkini Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego pod czujnym okiem trenera Mikołaja Sobieraj. Reprezentantka Nowego Dworu
Mazowieckiego Majka Macińska zdobyła dwa
srebrne medale w kat. Młodzik:
• 100m ratowanie manekina w płetwach
• 100m ratownik.

Byliśmy w górach…
TeksT I FOTO B. Siwek

Obóz profilaktyczno – sportowy dla dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” z Modlina Twierdzy

W

dniach 18 – 25 stycznia 2015 r. tj. w pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa 23
dzieci i młodzieży uczestniczyła w obozie profilaktyczno – sportowym w miejscowości Laliki, koło
Zwardonia.
Podczas obozu zapewniono uczestnikom atrakcyjny
program realizowany pod kierunkiem kadry pedagogicznej: B. Siwek, A. Biegaj, E. Markiewicz oraz E.
Napiórkowskiej. Upowszechniano sporty zimowe,
zwłaszcza narciarstwo w grupach początkującej i zaawansowanej na stokach w miejscowości Zwardoń,
Istebna – Złoty Groń, Istebna - Zagroń oraz poza
granicami kraju, po stronie słowackiej w kompleksie
narciarskim Wielka Racza. Ponadto uczestnicy obozu uczestniczyli w grach i zabawach na śniegu oraz
w kuligu z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Dużą atrakcją były ekologiczne warsztaty astrono-

miczne w Sopotni Wielkiej, miejscowości która należy do obszarów ciemnego nieba. Zapoznanie się
z projektem miejscowej społeczności uczniowskiej,

która w skali 1:1 wykonała stację kosmiczną YSS
zrobiło na naszych uczestnikach duże wrażenie.
Oglądano ponadto makietę Sopotni przewidującą
wygląd miejscowości w roku 2050.
Przełamywanie lęków i obaw, rozładowywanie napięć, współdziałanie w grupie, rozwijanie wiary we
własne siły to dążenia, które dominowały podczas
wszelkich działań. Pracy zespołowej i profilaktycznej sprzyjał relaks, którego nie zabrakło podczas kąpieli z elementami rehabilitacji i odnowy biologicznej na basenie – parku wodnym Olza w Istebnej.
Podczas cyklu zajęć prowadzonych w ośrodku uzyskano wiedzę i umiejętności z zakresu rehabilitacji, gdzie pod okiem specjalisty odbyły się zajęcia
warsztatowe.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła ponadto naszym uczestnikom prezentacja multimedialna Pana

www.nowydwormaz.pl

Krzysztofa Gardaś, osoby niepełnosprawnej poruszającej się o kulach, który jest alpinistą, zdobywcą
wielu szczytów w tym Aconcagua 6962 m.
Podczas obozu nie zabrakło także wycieczek do Koniakowa, gdzie w Muzeum Koronki Marii Gwarek
zapoznano nas z miejscowymi tradycjami rękodzieła regionalnego – koronczarstwem. Widzieliśmy
m.in. 150-letnie elementy czepców damskich (tzw.
naczółki), obszycia chust, wstawki do bielizny pościelowej, serwety, obrusy, firany, części garderoby,
a nawet bieliznę. W Izbie oglądaliśmy kolekcję

www.nowydwormaz.pl

rzeźb lokalnych twórców oraz przedmiotów codziennego użytku z Koniakowa i okolic.
Zwiedzano ponadto regionalną Chatę Kawuloka
w Istebnej zbudowaną w XIX w. jako kurlawe, czyli
kurne - bez komina. Tamtejsze opowieści przybliżyły słuchaczom dawne obyczaje i życie górali beskidzkich.
W Wiśle w Galerii Trofeów Adama Małysza podziwiano nagrody, kryształowe kule, medale, statuetki naszego słynnego skoczka, a także jego zdjęcia, stroje oraz narty – ogromny życiowy dorobek
sportowca.
W Milówce obserwowano regionalne święto: Gody
Żywieckie – strzelanie z bata, przemarsz barwnych
postaci przebranych za Dziady.
W ośrodku natomiast, dodatkowo czas wypełniały rozgrywki tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki
oraz konkursy plastyczne czy popisy umiejętności
wokalnych i tanecznych, dla których inspiracją
było spotkanie z Panią Ireną Golec - matką Pawła
i Łukasza Golców znanych z góralskiej kapeli.
Każdyuczestnikobozuotrzymałpamiątkowegadżety

a laureaci konkursów zdobyli tematyczne nagrody.
Dziękujemy władzom miasta za dofinansowanie
naszego zadania, prezesowi UKS REDUTA Panu S.
Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Panu
Z. Szmytkowskiemu za wsparcie a także rodzicom
którzy sprawili swoim pociechom wiele, niepowtarzalnych radości.

