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Komunikacja, rynek pracy i edukacja

Od Burmistrza

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

py w Szabli Go-Now – to wydarzenia, w których
w listopadzie licznie uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta. Przeżyjmy to jeszcze raz - zachęcam do
zapoznania się z relacjami z dwóch wydarzeń, które
znajdziecie Państwo wewnątrz na stronach 12-14.
W wydarzeniach także szeroka relacja z jubileuszu
50-lecia powstania szkoły w Modlinie Starym.
Na uroczystościach rocznicowych nie zabrakło absolwentów tej szkoły i wielu zaproszonych gości.
A jak było przekonajcie się Państwo sami czytając
strony 10 – 11.
W temacie numeru ponownie mamy okazję zamieścić dobre informacje z lotniska. W listopadzie
przyleciał na nie milionowy pasażer, zakończyły się
testy do ILS kat. II. W ostatnich dniach z radością
przyjęliśmy informacje o podpisaniu umowy z biurem podróży ITAKA na loty czarterowe z Modlina.
Informacje na temat dwóch pierwszych tematów
znajdziecie Państwo na stronie 8.
Cieszy nas także wyróżnienie jakie otrzymał szlak
Baśki Murmańskiej. Dostaliśmy certyfikat na najlepszy produkt turystyczny na Mazowszu. Szczegółowa
relacja na ten temat na str. 9.
Zachęcam do lektury listopadowych Faktów w których znajdziecie Państwo wiele innych, ciekawych
informacji.

Drodzy Czytelnicy,
W listopadzie ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Leśnej oraz zmianę organizacji ruchu na
jej skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. To oznacza,
że w najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa tak bardzo przez nas wszystkich wyczekiwanych
świateł na ul. Wojska Polskiego, co poprawi bezpieczeństwo ruchu i usprawni komunikację w tym
rejonie.
Inwestycja ma się zakończyć do 31 marca 2014 roku.
Mam nadzieję, że w kolejnym numerze Faktów będziemy mogli przekazać Państwu więcej szczegółów
nt. przebiegu postępowania.
Rocznica odzyskania niepodległości, V Manewry Kabaretowe oraz Otwarte Mistrzostwa Euro-

ILS kat. II na lotnisku
TeksT I FOTO Magdalena Bojarska

W sobotę, 2 listopada br. zakończyły się testy systemu
ILS do kat. II. Tym samym rozpoczyna się proces
przystosowywania oraz certyfikacji całego lotniska
Warszawa/Modlin i służb ruchu lotniczego, do obsługi
systemu w II kategorii. Ukończenie certyfikacji lotniska
oraz faktyczny rozruch systemu ILS w kat. II, planowane
są na 2014 r.
więcej na str. 8

Milion na lotnisku
TeksT I FOTO Magdalena bojarska

Anna Wagner jest naszą milionową pasażerką. Pani Anna
przyleciała do Modlina wraz z ze swoim 4 miesięcznym
synkiem Filipem i partnerem o godzinie 11.00 rejsem
nr FR 4053 z East Midlands. Na płycie lotniska czekał
na nią prezes Portu Lotniczego Warszawa/Modlin
Piotr Okienczyc, z prezentem: dwoma Voucherami na
dowolny, darmowy rejs z naszego lotniska.
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więcej na str. 8

Baśka najlepsza na Mazowszu
TeksT I FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

Wspólne przedsięwzięcie Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – szlak
Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin zdobyło certyfikat najlepszego produktu turystycznego Województwa
Mazowieckiego 2013 roku. Wyróżnienie, podczas VII Sejmiku Turystycznego w Siedlcach, z rąk Marszałka,
Adama Struzika i Prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Jana Błońskiego odebrał 30
października Prezes LOT Trzech Rzek, Sebastian Sosiński.
więcej na str. 9
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Wał został posprzątany!
TeksT I FOTO RED

26 października br. grupa mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowała po raz kolejny akcję
sprzątania wału. Przyłączył się do nich przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
więcej na str. 9
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29 października odbyła się 34. Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W trakcie posiedzenia poruszono szereg
tematów m.in. omówiono wyniki egzaminów w szkołach, zapoznano się z informacją nt. przygotowania miasta do zimy, oraz
omówiono system komunikacji w mieście

P

rzed rozpoczęciem obrad złożono gratulacje Dyrektorowi Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
z okazji 35-lecia pracy zawodowej i przyznanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Następnie minutą ciszy uhonorowano pamięć zmarłego byłego Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego.
Przygotowanie miasta do zimy oraz system komunikacji
Radni otrzymali pisemną informację Wydziału Gospodarki Komunalnej, z której wynika, że na zimowe
utrzymane dróg zabezpieczono 470 ton soli drogowej
oraz 250 ton piasku. Ponadto w magazynach MZO
znajduje się ok. 10 ton chlorku wapnia niewykorzystanego w okresie zimowym 2012/2013.
W dyskusji na temat systemu komunikacji w mieście
radni zgłosili swoje uwagi i propozycje. Radny Andrzej Świder poruszył po raz kolejny problem pasów
przy skrzyżowaniach. Jego zdaniem przejścia dla
pieszych usytuowane są za blisko skrzyżowań, co
utrudnia ruch samochodowy i stwarza zagrożenie.
Jak wyjaśniał Burmistrz Jacek Kowalski problem
był analizowany i stwierdzono, że nie można przenieść pasów dalej od skrzyżowań, ponieważ muszą
one łączyć ciągi piesze. „Takie są przepisy ruchu drogowego w Polsce” skwitował burmistrz.
Przewodniczący Komisji Komunalnej, Tadeusz
Sempławski poinformował, że członkowie Komisji
zapoznali się z projektem przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Leśną.
Komisja wyraziła zadowolenie z opracowanego projektu, który poprawi bezpieczeństwo pieszych, ale
chciałaby wiedzieć jaki jest termin rozpoczęcia prac
i zakończenia inwestycji. Wiceprzewodniczący Rady
Bogdan Jeziorski stwierdził, że przy ul. Leśnej powinny być wykonane przejścia dla pieszych łączące
centra handlowe położone po obu stronach ulicy.
Burmistrz odpowiedział, że termin zakończenia
inwestycji jest określony na 31 marca 2014r. Przejście dla pieszych łączące centra handlowe jest
w projekcie zaplanowane. Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Włodzimierz Oleksiak poinformował, że komisja zajmowała się tematem systemu komunikacji i stwierdziła, że komunikacja to nie tylko
drogi główne, ale i też centrum miasta, drogi boczne,
a szczególnie system parkowania na terenie miasta.
Jak zaznaczył, problem ten był poruszany już na
kwietniowej sesji i od tej pory radni nie mają praktycznie żadnych informacji na temat wprowadzenia
strefy płatnego parkowania w mieście. Burmistrz poinformował, że jest już podpisane zarządzenie, więc
niebawem zespół d.s. opracowania koncepcji strefy
płatnego parkowania oraz zmiany organizacji ruchu
drogowego, powołany z radnych i pracowników
urzędu, rozpocznie pracę.
Radny Wawrzyniec Siewruk odniósł się do sprawy
ruchu drogowego w Modlinie Twierdzy i poinfor-
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mował, że mieszkańcy zwracają uwagę, iż po wybudowaniu nowego przystanku nie ma dojścia do
sklepów i targowiska. Jak wyjaśnił tę kwestię burmistrz, nie ma możliwości technicznych, aby zrobić
przejście dla pieszych przez pętlę zgodnie z przepisami. „Do targowiska można przejść wieloma drogami – zgodnie z przepisami, lub na skróty co czynią
mieszkańcy” zaznaczył. Radny Tadeusz Sosiński zapytał z kolei czy będzie realizowany ciąg pieszy przy
ul. Boh. Modlina na odcinku od ul. Chemików do
ul. Gospodarczej. Burmistrz odpowiedział, że jest
wykonana dokumentacja techniczna na realizację
chodnika, ale do tej pory nie ma zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na to, żeby realizować zadanie w formie remontu przy ich 50%
współfinansowaniu. Ze strony miasta środki w wysokości 50% kosztów były zapewnione, natomiast
MZDW stwierdziło, że nie ma na to zadanie pieniędzy. Miasto nie może samo finansować zadania
w 100%, dlatego też będzie nadal prowadziło działania zmierzające do realizacji tej inwestycji.
Radny Ahmed Jadou zwrócił uwagę na utrudniony wyjazd z przychodni przy ul. Paderewskiego
i zasugerował obecnemu na sesji Wicestaroście Henrykowi Mędreckiemu, aby powiat dokonał zmiany
oznakowania ulicy poprzez postawienie znaku nakazu
wyjazdu w prawo z przychodni i namalowanie ciągłej
linii na tym odcinku drogi. W tym temacie Wiceprzewodniczący Rady Roman Biliński zapytał czy była
brana pod uwagę koncepcja wjazdu do przychodni
od strony ul. Harcerskiej oraz jak wygląda kwestia
miejsc parkingowych pod wiaduktem. Tu głos zabrał
Wicestarosta Henryk Mędrecki. Stwierdził, że wiadukt został wybudowany przez Spółkę PKP i ten teren jest własnością PKP, natomiast organizacja ruchu
jest taka jaka jest, a żeby ją zmienić należy wydać
pieniądze. Starostwo nie może postawić nowego
znaku, ani żadnej kreski na drodze niezgodnie z organizacją ruchu. Musiałoby wykonać najpierw inwentaryzację dróg, a potem zmienić organizację ruchu. Na zmianę organizacji ruchu potrzeba 1.200 zł.
Niemniej jednak Powiat występował już w tej kwestii do PKP i teraz ponowi prośbę radnych. Odpowiadając na propozycję radnego Bilińskiego stwierdził,
że wjazd do przychodni od strony ul. Harcerskiej
nie był brany pod uwagę. Odniósł się też do miejsc
parkingowych pod wiaduktem: „Powiat nic nie może
tam robić, bo nie jest właścicielem terenu” – powiedział.
Co z rozbudową monitoringu?
Radni otrzymali informacje pisemną, przygotowaną przez Wydział Informatyki na temat rozbudowy monitoringu w miescie. Wynika z niej,
że miasto podpisało umowę na realizację zadania pn: Utworzenie infrastruktury sieciowej na
potrzeby realizacji projektu – Równe szanse dla
osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji
finansowej i rodzinnej eInclusion”. Koszt zadania
w całości będzie pokryty ze środków unijnych i wyniesie 999.952,00 zł. zadanie ma być wykonane do
14 grudnia br. Po zrealizowaniu tego projektu będzie
można włączyć do sieci kamery monitoringu miejskiego. Na rozbudowę monitoringu w roku 2014 jest
zaplanowany budżet 1 635 000zł. W skład kosztów
rozbudowy wejdzie m.in. rozbudowa centrum monitoringu o nowe stanowiska obserwatorskie, zwiększenie liczby licencji systemu monitoringu, zwiększenie
przestrzeni dyskowej na archiwum oraz instalacja
w wyznaczonych punktach terminali radiowych i kamer szybkoobrotowych. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami mieszkańców, Strażą

Miejską i Policją wytypowano 31 punktów kamerowych. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego - Włodzimierz Oleksiak poinformował, że komisja zajmowała się tematem, bardzo wnikliwie zapoznała się z informacją Wydziału
Informatyki oraz opinią Policji. „Komisja uważa,
że jeżeli przedstawione założenia zostaną zrealizowane to będzie bardzo dobrze” – powiedział.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i innych egz.
końcowych
Pisemną informację nt wyników egzaminów przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Grażyna Brzozowska poinformowała, że komisja
zapoznała się z informacją pisemną, jak również wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych. Komisja stwierdziła, że wyniki
egzaminów na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów oraz egzaminów maturalnych są na dobrym
poziomie w skali powiatu i województwa. Poza tym
komisja zauważyła, że wyniki końcowe egzaminów
gimnazjalnych w poszczególnych Zespołach Szkół
są odzwierciedleniem wyników osiąganych przez
tych samych uczniów w szkołach podstawowych.
Komisja zwróciła również uwagę na zróżnicowane
wyniki na różnych poziomach w poszczególnych
placówkach oświatowych. Zróżnicowania te wynikają z różnych powodów. Każda placówka jest oceniana po wynikach egzaminacyjnych, każda dostaje
plany naprawcze i musi je zrealizować. Dyrektorzy
poszczególnych placówek na pewno już rozpoczęli prace, żeby w nowym roku szkolnym egzaminy
wypadły jeszcze lepiej. Generalnie jednak można
stwierdzić, że nakłady na oświatę przynoszą wymierne efekty.
Rynek pracy w mieście
Radni otrzymali materiał opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w podziale na: „Sytuację na rynku
pracy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na
tle sytuacji w powiecie nowodworskim” oraz „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
w I połowie 2013r.” W dyskusji radny Andrzej Świder
zauważył, że od kilku lat zwiększa się ilość miejsc pracy na terenie miasta i jest to powód do zadowolenia.
Władzom miasta należą się podziękowania za działania zmierzające w tym kierunku, za otwartość wobec
inwestorów. Radny Włodzimierz Oleksiak stwierdził, że radni otrzymują co roku materiały przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy i z nich właśnie
wynika, że bezrobocie wzrasta z roku na rok. Jest to
bardzo niepokojące zjawisko, tym bardziej, że dotyczy to mieszkańców miasta. Uważa, że praktycznie
nie podejmuje się działań w celu zmniejszenia bezrobocia. Niepokojący jest również fakt, jeżeli chodzi
o bezrobotnych według zawodów, że najwięcej jest
z wykształceniem zawodowym, a to przecież muszą
być fachowcy, na których powinno być największe
zapotrzebowanie. Ponadto, bardzo dużo jest osób
bezrobotnych po 50 roku życia, którzy są bierni, nie
chcą bądź nie umieją szukać pracy, natomiast szukają
pomocy w OPS. Należy podjąć stosowne kroki, aby
ci ludzie znaleźli zatrudnienie. Poza tym radny uważa, że nic się nie dzieje w organizacji prac interwencyjnych, do których można by było zatrudniać osoby
bezrobotne oraz zalegających z płaceniem czynszu.
Zaobserwował również takie zjawisko, że dużo ludzi
z zewnątrz pracuje na terenie miasta, a szczególnie
w Benckiserze, do którego są przywożeni autobusami z innych, odległych miejscowości. Co jest
tego powodem, dlaczego w tym zakładzie nie mogą

WIEŚCI Z RADY

pracować bezrobotni z terenu miasta? Do wypowiedzi radnego odniósł się Burmistrz Jacek Kowalski.
Powiedział że, miasto przy współpracy PUP korzysta z robót publicznych, gdyż są one w całości dofinansowane. Korzysta z tego głównie MZO, który
zatrudnia w ten sposób ekipę sprzątającą. Miasto
współpracuje również z sądem, który kieruje do
prac porządkowych osoby będące dłużnikami. Poza
tym w budynkach ZBK i Urzędu Miejskiego osoby odpracowują zaległości czynszowe. Jeżeli chodzi
o autobusy przyjeżdżające do np. Benckisera – są to
ludzie z rejonów wschodnich, gdzie nie ma zatrudnienia i dlatego godzą się pracować za niskie wynagrodzenie. Natomiast nasi mieszkańcy mają lepsze
propozycje np. w Warszawie.
Radny Karol Bielec zasugerował, aby utworzyć
punkt informacyjny dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą i chcących pozyskać na tę
działalność środki unijne. Poza tym zapytał czy na
terenie miasta powstanie centrum logistyczne. Burmistrz wyjaśnił, że budowa centrum logistycznego
nie jest przewidywana na terenie miasta. Lepiej,
żeby powstawały tu zakłady produkujące. Centrum
logistyczne najlepiej usytuować gdzieś przy drodze
krajowej i właśnie do gminy Pomiechówek, która
posiada takie tereny został skierowany podmiot zainteresowany utworzeniem takiej działalności.
Apel o utworzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców został przyjęty do realizacji.
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Radny Tadeusz Sempławski zapytał obecne na sali
przedstawicielki PUP jakie środki w porównaniu
z ubiegłym rokiem ich jednostka otrzymał na aktywizację bezrobotnych i jak zostały wykorzystane.
Poza tym zapytał czy znają program zastosowany
w Nysie, gdzie spowodował zmniejszenie bezrobocia o ok. 35% oraz czy PUP współpracuje z jakąś
Agencją Pośrednictwa Pracy, czy zgłaszają się osoby
do pracy jako opiekun do dzieci lub osób starszych.
Z-ca Dyrektora PUP Marzena Boczek odniosła się
do kwestii programu realizowanego w Nysie. Poinformowała, że ten program nie cieszy się akceptacją
innych urzędów pracy, ponieważ jest krótkotrwały.
Polega to na tym, że większość osób rejestruje się,
aby mieć opłacaną składkę do ZUS i w Nysie głównie takie osoby zostały skierowane do prac publicznych i wyrejestrowane z rejestru, ale z powodu odmowy przyjęcia proponowanej pracy. Jest to jednak
krótkie działanie, bo osoby te wracają do PUP po
upływie 120 dni. Odnośnie środków finansowych
jak powiedziała p. Boczek, w tym roku były mniej
więcej na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Z Europejskiego Funduszu Społecznego było
przyznanych ok. 3 mln. zł. Prowadzone są obecnie
prace nad zmianą ustawy o promocji zatrudnienia,
w której m.in. uzależnione będzie pozyskiwanie
środków przez PUP w odniesieniu do wypracowanej
efektywności. Polega to na tym, że w zależności od
tego jakie środki zostaną skierowane na zatrudnienie

osoby bezrobotnej to efekt tej aktywizacji musi być
w postaci zatrudnienia. Jeżeli efektywność będzie
na określonym poziomie to środki dla PUP będą
większe. Następnie Małgorzata Prus Kierownik
Centrum Aktywizacji Zawodowej odniosła się do
kwestii współpracy z Agencją Pośrednictwa Pracy.
Wyjaśniła, że na terenie miasta, a nawet powiatu
praktycznie nie ma takiej agencji. Są tylko agencje
pracy tymczasowej. W przyszłości na pewno Urząd
będzie współpracował z takimi agencjami. Ponadto
odniosła się do stwierdzenia radnego Włodzimierza
Oleksiaka dot. stopy bezrobocia. „Rzeczywiście bezrobocie rośnie od 2008r. dlatego, że nastąpił kryzys.
Występuje to w całym kraju, a powiat jest cały czas
na poziomie średniej krajowej. Szacuje się jednak,
że w przyszłym roku bezrobocie ma spadać . Optymistyczne jest to, że poziom odpływów jest nieznacznie
mniejszy od napływów. „Dopóki stopa zatrudnienia
nie będzie się zwiększała, to bezrobocie nie będzie
malało” – wyjaśniła. „Jeśli zaś chodzi o pracę jako
opiekun do dzieci lub osób starszych to kilka lat temu
były takie zgłoszenia, teraz nie ma dużego zainteresowania” – dodała.
W sprawach różnych radni podjęli m.in. stanowisko
przeciwko przełożeniu realizacji drogi S7. Pismo
w tej sprawie zostało zaadresowane do Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska i do wiadomości Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
oraz Prezydenta m. st. Warszawy.

Jubileusz krwiodawców – odznaczenia dla nowodworskich władz
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, Marian Wasierzyński FOTO Marian Wasierzyński

Z okazji jubileuszu 20-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” 10 listopada w Nasielsku odbyły się uroczystości
rocznicowe. Uczestniczyli w nich Burmistrz Jacek Kowalski, Sekretarz Jacek Gereluk oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Jeziorski.

S

potkanie miało miejsce w nasielskim kinie Niwa.
Dodatkowymi okazjami do świętowania były
uroczystości rocznicowe odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz jubileusz nadania Nasielskowi
praw miejskich. Organizatorami uroczystości byli:
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Prezes
Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim Marian Wasierzyński. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, Bogdan Jeziorski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Jacek Gereluk – Sekretarz.
Uroczystość taka, jak ta, która miała miejsce
w nasielskim kinie Niwa, była dobrym momentem do uhonorowania osób, których postawa
i podejmowane działania mogą stanowić wzór do
naśladowania. Z okazji Nowodworskich Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz przypadającego
w roku bieżącym jubileuszu 20-lecia powstania
Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
w Nasielsku, krwiodawcom z powiatu nowodworskiego a w szczególności członkom „Kropelki” oraz
gronu osób wspierających ich działania zostały wręczone odznaczenia i medale. Zaś sam klub uhonorowany został sztandarem ufundowanym przez społeczeństwo Nasielska, a nadanym przez Krajową Radę
Honorowego Krwiodawstwa.
Na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża, Prezy-

dent Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski podjął decyzję o przyznaniu odznaczeń
państwowych jako wyraz podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju Honorowego
Dawstwa Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża
następującym osobom: Srebrnego Krzyża Zasługi – Pani Elżbiecie Szałkowskej, zaś Brązowego
Krzyża Zasługi – Pani Jolancie Koteckiej, Pani Violetcie Popławskiej oraz Pani Agnieszce Ostrowskiej.
Wszystkie Panie są nauczycielkami – opiekunkami
szkolnych kół PCK ze szkół w Modlinie Starym, Goławicach oraz Wojszczycach.
Na wniosek władz Mazowieckiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Minister
Zdrowia nadał Odznakę „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jako wyraz podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi
w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi i Polskiego
Czerwonego Krzyża. Odznakę tę otrzymały następujące osoby:
1. Pan Cichowski Jan,
2. Pan Kowalski Marek,
3. Pan Kozłowski Mirosław,
4. Pan Wójcik Jerzy.
Na wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim,
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża
jako wyraz podziękowania za wieloletnie, szczegól-

ne zasługi w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi
i Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia
otrzymało 8 osób w tym pan Bogdan Jeziorski –
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – honorowy
krwiodawca bardzo aktywnie wspierający działania
Oddziału Rejonowego PCK.
Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża
IV stopnia otrzymały 4 osoby:
Na wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim, Kryształowe Serce, jako wyraz podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi
w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi i Polskiego
Czerwonego Krzyża. Kryształowe Serce otrzymały
3 osoby – Dariusz Borzyński, Jan Cichowski, Wojciech Myszkowski.
Na wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Krajowa Rada
Honorowego Krwiodawstwa nadała Medal Pamiątkowy 55-lecia Honorowego Dawstwa Krwi PCK, –
dedykowany kobietom krwiodawczyniom – jako wyraz podziękowania za wieloletnie, szczególne zasługi
w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi i Polskiego
Czerwonego Krzyża. 39 osobom: w tym 26 kobietom związanym z nowodworskim ruchem honorowego krwiodawstwa. Wśród wyróżnionych znalazły
się również osoby wspierające działania nowodworskiego Oddziału Rejonowego PCK m.in. Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski,
Bogdan Jeziorski Wiceprzewodniczący Rady oraz
Jacek Gereluk – Sekretarz.
W imieniu organizatorów uroczystości jeszcze raz
gorace podziękowania przesyłamy wszystkim nowodworskim krwiodawcom, gratulujemy jubilatom
, składamy ukłony i podziękowania dla sponsorów
i wolontariuszy oraz członków Zarządu Oddziału
Rejonowego PCK bez pracy których ta miła uroczystość nie doszła by do skutku.
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Stanowisko radnych z ostatniej sesji Rady Miejskiej
TeksT I FOTO ANETA PIELACH - PIERŚCIENIAK

W sprawach różnych ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjeli stanowisko przeciwko przełożeniu realizacji drogi S7, którą
w ostatnich tygodniach ogłosił premier Donald Tusk. Dyskusję śledziła i nagrywała ekipa TVP Warszawa.

J

ako pierwszy głos zabrał radny Andrzej
Świder, który stwierdził, że decyzja pana
premiera pokazuje po raz kolejny, że sprawy samorządów traktuje się przedmiotowo.
„Nikt nie zapraszał
nas do konsultacji
przed
podjęciem
tej decyzji. Podejmowane są decyzje
w sprawach spektakularnej grupy ludzi,
a nie społeczeństwa”
stwierdził.

Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski dodał, że nie powinno być żadnego miasta, które
stawiałoby się w pierwszej kolejności. Droga
S7 jest drogą krajową i powinno być na niej

Radny Tadeusz Sosiński dodał, iż poniekąd
rozumie stanowisko
pana premiera, które
pewnie było adresowane do tych, którzy
13 października (referendum w sprawie
odwołania
Hanny
Gronkiewicz-Waltz
red.) nie wybierali się
na grzyby. „Chciał
coś ugrać tym stanowiskiem i ugrał,
a my jesteśmy tylko
mięsem armatnim”
podkreślił radny Sosiński.
Radny – Wawrzyniec Siewruk z kolei powiedział, że popiera stanowisko Rady, bo jak ważna jest ta
obiecana inwestycja, czyli rozbudowa drogi
S7 wiedzą najbardziej ci, którzy dojeżdżają
codziennie do pracy do Warszawy. „Muszą
2 godziny wcześniej wyjechać, aby przejechać
30 km i zdążyć do pracy. Jeżeli ta droga nie
zostanie rozbudowana to rozwijające się lotnisko w Modlinie będzie hamowane niejako
przez wąskie gardło jakie jest na światłach
w Wólce Węglowej” zaznaczył.
Burmistrz Jacek Kowalski stwierdził, że wypowiedział się już na ten temat wysyłając w imieniu
swoim i Urzędu Miejskiego podobne stanowisko do Premiera. Wyraził jednoczesnie nadzieję,
że wspólny głos samorządów spod Warszawy
będzie słyszany w Warszawie i ich potrzeby
oraz oczekiwania będą spełniane, będą ważne
na równi z tymi z Warszawy.

zagwarantowane bezpieczeństwo. Ilość samochodów co roku zwiększa się i jeśli tej drogi
w krótkim czasie nie zmodernizuje się, to nie
będzie można mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie na niej jak i na innych drogach.
Warszawie na pewno jest potrzebna obwodnica, ale powinno się znaleźć środki i te dwie
inwestycje jakoś pogodzić.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał również
Wicestarosta Henryk Mędrecki. Stwierdził, że
na pewno jest wiele potrzeb w kraju i wiele
dróg potrzebujących modernizacji, ale droga
S7 jest szczególna, ze względu również na
rozbudowującą się tę stronę Warszawy. Uważa, że stanowisko Rady Miejskiej jest słuszne.
Nie może decyzja polityczna przenosić się na
ekonomiczną. Niezależnie od sytuacji politycznej, powinno być brane pod uwagę czy ta
droga jest priorytetem. Ta droga jest tak mocno obciążona, że powinna nim być.
Na tym dyskusję zakończono. Po wysłuchaniu

opinii Komisji Rady, które w pełni poparły wystosowanie pisma, zaproponowane stanowisko
zostało poddane pod głosowanie. Pełną treść
stanowiska Rady zamieszczamy poniżej.
		
		
Sz.P. Donald Tusk
Prezes Rady
Ministrów
W związku z Pańską
deklaracją, która pojawiła się na konferencji prasowej w dniu
26 września 2013r. –
cyt. „Postanowiliśmy
przeciąć
spekulacje
w sprawie obwodnicy Warszawy. Jeszcze
w tym roku rząd chce
ogłosić przetarg na
projekt i budowę trasy
w tunelu przez Ursynów. Pieniądze – ok.
6 mld zł – udało się
znaleźć,
rezygnując
z budowy trasy S7
w stronę Grójca i Łomianek.”, stanowczo
protestujemy przeciwko przesunięciu realizacji drogi ekspresowej S7 odcinek węzeł
Czosnów – węzeł NS
(S8). Budowa tej drogi, tak ważnej strategicznie dla kraju, Warszawy, Łomianek, Czosnowa,
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,
ze względu na wysokie natężenie ruchu przekraczające 55 000 pojazdów na dobę, powinna
być traktowana jako priorytet.
Opóźnienie realizacji tej inwestycji jest nie tylko
nieracjonalne, ale przede wszystkim godzi w bezpieczeństwo mieszkańców wielu polskich miast
i miasteczek. Liczymy na zmianę decyzji w tej
kwestii oraz podjęcie szybkich działań w celu
uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji
i pozwoleń oraz zabezpieczenia środków finansowych na jak najszybszą realizację tej inwestycji. Tym samym w imieniu zaniepokojonych
mieszkańców zwracamy się o podanie ostatecznego terminu zakończenia tej inwestycji.

Nowa ulica w Twierdzy Modlin
TeksT I FOTO ANETA PIELACH - PIERŚCIENIAK

W Twierdzy Modlin powstała nowa ulica. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o wydzieleniu części ulicy Obwodowej
i nadaniu jej nazwy ppłk Kalenkiewicza.
O zmianę nazwy tej części ulicy wnioskował już
wcześniej radny Włodzimierz Oleksiak, a inicjatywa wyszła od I Oddziału Związku Polskich
Spadochroniarzy w Warszawie. Wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Osiedla
Nr 6, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz przez Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Zmiana nazwy ulicy została pozytywnie zaopiniowana
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przez komisje Rady.
Wniosek w tej sprawie omawiany był już na poprzedniej sesji, jednak wówczas nie udało się uchwały
podjąć ze względu na protest jednego z przedsiębiorców, który prowadził działalność przy ul. Obwodowej. Ponieważ w międzyczasie działalność ta została
zawieszona, radni mogli ponownie procedować nad
wnioskiem.
29 października radni zgodzili się na zmianę nazwy.

Maciej Kalankiewicz był oficerem Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej – cichociemnym, dwukrotnie odznaczonym krzyżem
wojennym Virtuti Militari V klasy. Absolwent
Gimnazjum Nauczycieli i Wychowawców
w Wilnie oraz Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie.
Zginął walcząc z sowieckimi wojskami NKWD.
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starosta krzysztof kapusta

Szanowni
Państwo
Jak postrzegają i oceniają pracowników starostwa mieszkańcy powiatu załatwiający swoje
sprawy urzędowe, co bardziej cenią: kompetencje urzędników samorządowych czy przyjazną atmosferę, czy poprawa warunków lokalowych urzędu ma wpływ na jakość załatwianych

spraw? Na te i na inne pytania mogli odpowiadać mieszkańcy powiatu wypełniając ankiety
w ramach badania satysfakcji klienta Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Cieszy fakt, że ankietowani wysoko ocenili
kompetencje urzędników i przyjazną atmosferę przy załatwianiu swoich urzędowych spraw
w starostwie. Zapraszam Państwa na stronę powiatową Faktów do zapoznania się z wynikami
tego badania, życząc przyjemnej lektury.

Badanie satysfakcji klienta
TeksT M. CZECHOWICZ, W. MAJCHRZAK

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim nieustannie podejmuje merytoryczne i organizacyjne działania
usprawniające obsługę klientów.

N

owa siedziba starostwa, modernizacja sieci
komputerowej i zmiany w organizacji pracy
podporządkowane są głównie dla poprawy obsługi
mieszkańców. Badanie satysfakcji klienta przeprowadzone zostało w celu określenia stopnia zadowolenia mieszkańców załatwiających swoje sprawy
w wydziałach i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim i przeanalizowania jak kształtuje się sytuacja
w odbiorze tutejszego urzędu w ich świadomości.
Badanie przeprowadzono metodą ankietową
w dniach od 15 lipca do 16 sierpnia 2013 r. Klienci
mogli wrzucić wypełnione ankiety do skrzynek znajdujących się na każdym piętrze budynku Starostwa
Powiatowego. Ankieta została udostępniona także na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Wpłynęło kilkadziesiąt
wypełnionych ankiet, które w wyniku analizy stanowiły podstawę do opracowania wniosków z badania.
Z zebranych ankiet wynika, że 57% respondentów
to osoby, które kilka razy w roku odwiedzają Starostwo Powiatowe, a z kolei aż 25% ankietowanych
przychodzi do urzędu raz w miesiącu. Oznacza to,
że opinie wyrażone przez tę grupę klientów często
odwiedzających starostwo są bardziej ugruntowane
i miarodajne.

że są raczej niezadowolone z uprzejmości pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Wiedza i kompetencja pracowników to czynnik,
który w bardzo dużym stopniu decyduje o poziomie
zadowolenia klienta. W badaniu 87% ankietowanych
stwierdziło, że jest zadowolonych z kompetentnej
kadry pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nieco gorzej wygląda ocena respondentów dotycząca poziomu zadowolenia z szybkości załatwiania
sprawy. 70% respondentów jest zadowolona z szybkości załatwienia swojej sprawy w Starostwie Powiatowym, zaś 30% ankietowanych wyraziło swoje
niezadowolenie.
Ponadto w badaniu pytano ankietowanych o takie

sprawy jak: czas oczekiwania na przyjęcie przez
urzędnika, dostęp do informacji, formularzy i ich
czytelność, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz
ocena warunków lokalowych starostwa. Ocena respondentów była zdecydowanie pozytywna, a poprawa warunków lokalowych uznana została za bardzo
ważny element zadowolenia z załatwienia sprawy
w urzędzie.
Generalny wniosek z przeprowadzonego badania
pokazuje, że satysfakcję i zadowolenie z załatwiania
swoich spraw w Starostwie Powiatowym w Nowym
Dworze Mazowieckim wyraziło 87% ankietowanych. Wysoka ocena pracowników samorządowych
Starostwa Powiatowego będzie bardziej satysfakcjonująca, gdy w kolejnych badaniach weźmie udział
większy odsetek mieszkańców powiatu i potwierdzi
o nas pozytywną opinię. Na podstawie wyników
ankietowych tego badania należy stwierdzić, że w
wielu aspektach obsługi interesantów Starostwo
Powiatowe prezentuje dość wysoki poziom zadowolenia klienta zewnętrznego. W znacznej większości
ankietowani doceniają nasze wysiłki ukierunkowane
na zwiększenie zadowolenia klienta z usług urzędu.
Wśród ankiet znalazły się również oceny krytyczne,
które zostaną uwzględnione w dalszej pracy nad poprawą poziomu obsługi interesantów.

Według ankietowanych najczęściej odwiedzanym
wydziałem w Starostwie Powiatowym jest Wydział
Komunikacji i Transportu (20%), na drugim miejscu
uplasowały się Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
po 16 % interesantów. Ze względu na zakres i rodzaj świadczonych usług to są wydziały, w których
najwięcej klientów załatwia swoje sprawy. 90% respondentów odpowiedziało, że nie miało problemów
z dotarciem do odpowiedniego pracownika urzędu,
co świadczy o czytelnej i prawidłowej informacji dla
interesantów. Z uzyskanych danych wynika, iż dla
wszystkich badanych klientów bardzo ważna jest
uprzejmość i kultura obsługi urzędnika, co przedkłada się na wynik zadowolenia z obsługi interesanta.
Wśród ankietowanych aż 90% uważa, że jest zadowolona z kultury osobistej i uprzejmości urzędnika.
Wśród badanych tylko nieliczne osoby stwierdziły,

www.nowydwormaz.pl

TURYSTYKA

FAKTY NOWODWORSKIE

Rosjanie w Twierdzy Modlin
TeksT SEBASTIAN BAŃBURA FOTO Arch. UM

W poprzednim numerze Faktów Nowodworskich przedstawiliśmy Państwu część bogatej historii modlińskiej twierdzy.
Jak pisaliśmy Napoleon Bonaparte w 1806 r podjął decyzję o ufortyfikowaniu Modlina. Jednak najbardziej burzliwy okres jej
rozbudowy przypada na czas, w którym w Twierdzy Modlin stacjonowali Rosjanie.
Rosjanie w twierdzy
Od grudnia 1813 r. gospodarzem twierdzy stała
się Rosja, a mówiąc dokładnie, brat cara, Wielki
Książę Konstanty, który był głównym wodzem
sił zbrojnych utworzonego Królestwa Polskiego.
W okresie Królestwa Polskiego w Modlinie zasadniczo nic w kwestii rozbudowy nie zrobiono. Dopiero po powstaniu listopadowym, gdy
w 1831 r. przestało ono istnieć, Rosjanie docenili
położenie twierdzy i zdeterminowani ówczesną
sytuacją polityczną Europy, włączyli modlińską
twierdzę do systemu obrony Carskiej Rosji. Modlin, z racji położenia, stał się miejscem zarówno
przyczółka, jak i obrony zachodnich krańców imperium rosyjskiego. W 1834 r. Modlinowi nadano
nową nazwę – Nowogieorgiewsk. Nazwa ta jako
urzędowa przetrwała do 1915 r.
W 1832 r. rozpoczęto wielką rozbudowę twierdzy. Kierownictwo nad rozbudową objął generał
inż. Iwan Iwanowicz Dehn.
W roku 1844 naprzeciw twierdzy w widłach rzek
zbudowano wspaniały wielki spichlerz. W latach
30-tych XIX w. uzupełniono Twierdzę Modlin
na polecenie gen. Todlebena, budując po 1834 r.
wewnątrz francuskiego rdzenia bastionowego
dwukilometrowy obwód obronnych koszar obliczonych na 20 tys. żołnierzy, charakterystyczny
dla fortyfikacji rosyjskich (podobne koszary miały twierdze Dęblin i Brześć). Koszary, osłaniane
z czterech kaponier, stały się ostatnim bastionem
Twierdzy Modlin.
Twierdza Modlin miała duże znaczenie w drugiej
połowie XIX w. Dlatego też, przygotowując powstanie styczniowe, planowano przejęcie twierdzy z pomocą junkrów i innych żołnierzy przebywających w twierdzy, a należących do organizacji
powstańczych. Wówczas w twierdzy było 70000
karabinów i 800 armat. Byłoby to więc nie lada
zasilenie sił powstańczych. Niestety, spisek ten
nie udał się i przez okres działań powstania styczniowego twierdza modlińska przez cały czas była
w rękach Rosjan.
Równocześnie z budową różnych dzieł fortyfikacyjnych, podjęto budowę olbrzymich koszar.
Miały one zarys nieregularnego sześcioboku.
Koszary miały spełniać rolę ostatniego śródszańca. Z racji tej nazywane są również koszarami obronnymi. Jednak najprawdopodobniej
w okresie lat 20-tych XX w. straciły ten charakter. Strona zewnętrzna koszar miała strzelnice
artyleryjskie, natomiast strona wewnętrzna była
wykorzystywana na izby żołnierskie.
Koszary były ogrzewane okrągłymi piecami,
pokrytymi blachami. Od zewnątrz nie są one
otynkowane, mur jest z surowej cegły. Zastosowano tu też sklepienia kolebkowe, jako że są one
bardziej odporne na zburzenie. Odcinek nadnarwiański wieńczą dwie Wieże Biała i Czerwona.
W zespole koszar znajduje się osiem bram, z których trzy są zamurowane. Na zachód od Wieży
Czerwonej koszary mają przybudówkę – Kojec
Artyleryjski. Zróżnicowane są też wysokością –
mają od dwóch do czterech kondygnacji. Zróżnicowanie to wynika z ukształtowania terenu.
Kompleks koszarowy ma długość 2250 m i jest to
najdłuższy budynek obronny w Europie. Budowę
ich rozpoczęto w 1832 r. W roku 1838 odcinek
nadnarwiański był już gotowy. W roku 1844 cały
kompleks koszar obronnych został ukończony.
Koszary mogły pomieścić, wg różnych źródeł, od
17 000 do 20 000 załogi. Wewnątrz dziedzińca
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koszar powstały: wieża ciśnień, cerkiew i sanitariaty.
Gruntowna modernizacja twierdzy przeprowadzona przez Rosjan w latach 1832-1841 spowodowała rozbudowę Korony Utrackiej, która znajduje się w zachodniej części twierdzy.
Rozbudowę oparto na starej koronie, powstałej
w czasach Księstwa Warszawskiego o zdeformowanym narysie bastionowym. Ciekawostkę
stanowi fakt, że twierdza po usypaniu wału zewnętrznego, na podstawach wcześniej istniejących koron, została przystosowana tylko do obrony bliskiej, co podyktowane było donośnością
ówczesnej artylerii, a obrona miała za zadanie nie
dopuszczać przeciwnika do środka twierdzy.
Obwód zewnętrzny twierdzy został otoczony
ścianką strzelecką, zwaną Murem Carnota. Mur
od strony zewnętrznej jest gładki, posiada pionowe szczeliny jako strzelnice dla piechoty. Od wewnątrz posiada wnęki. W każdej wnęce znajdują
się trzy strzelnice, a ich cechą charakterystyczną
jest to, że środkowa jest prostopadła do muru.
Brama Księcia Józefa Poniatowskiego

Brama Ostrołęcka

Reprezentacyjna Brama zwana Ostrołęcką znajduje się we wschodniej części twierdzy nad Narwią. Jest to trzykondygnacyjna brama obronna
z 1836 r. z centralnie położoną w nadziemiu
przelotnią. Już w latach I wojny światowej lub
wcześniej w bramie tej przebito drugą przelotniĘ.
W późniejszym czasie przeprowadzono przez
nią tory kolejki wąskotorowej, która biegła nad
Narwią.
Od strony zewnętrznej, na parterze, bramę zaopatrzono w pary strzelnic po obu stronach przelotni oraz w 6 osi artyleryjskich na pierwszym
piętrze. Parapety wszystkich strzelnic wykonano
z kamienia. Brama Ostrołęcka od wewnątrz ma
cechy architektury klasycystycznej. Od tej strony
na drugiej kondygnacji znajdują się trzy półkoliste okna, a zwieńczona łukiem przelotnia bramy
obramowana jest parami pilastrów jońskich.
Działobitnia Gen. Dehna.

W celu umożliwienia wydostania się kilkunastotysięcznej załogi z potężnych koszar poza
obręb twierdzy, wybudowano dwie bramy, które
zarazem miały charakter obronny. Jedna z nich
w okresie rosyjskim nazywana była Wrotami
Michajłowskimi. Od roku 1918 jest to Brama
Księcia Józefa Poniatowskiego. Brama miała
klasycystyczny wystrój architektoniczny, a od
strony południowej (strony koszar) jej architekturę wzbogacono kolumnami toskańskimi. Ciekawostkę stanowi fakt, że w przeszłości do bramy
przez fosę wiódł drewniany most na ceglanych
filarach, które rozebrano po II wojnie światowej.
Brama Dąbrowskiego
W podobnym celu, w jakim wybudowano Bramę Ks. Józefa Poniatowskiego, zbudowano
Bramę noszącą imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Od strony zewnętrznej otrzymała
ona wystrój neogotycki .
Zewnętrzny próg bramy (podobnie zresztą jak
Ks. J. Poniatowskiego) znajdował się wysoko
nad rowem fortecznym (fosą suchą), na skraju
stoku wałów. By umożliwić żołnierzom i pojazdom wydostanie się na zewnątrz, od bramy wybudowano w fosie na ceglanych filarach most
o nawierzchni drewnianej z poręczami. Filary
tego mostu zachowały się do dzisiaj.
Ciekawostką jest fakt, iż most w niedalekiej
odległości od bramy wchodził w łuk. Takie
rozwiązanie podyktowane było względami
obrony przed skutkami ognia artyleryjskiego
przeciwnika.

Działobitnia gen. Dehna została postawiona przed
szpiclem I bastionu w roku 1839. Działobitnia
jest potężną, trzykondygnacyjną półokrągłą wieżą artyleryjską z wydłużonymi, lecz i obniżonymi
końcówkami.
Postawiona została na wzniesieniu terenowym
i miała wielkie pole ostrzału. W dodatku wieża ta
posiadała wielką koncentrację ognia, bo wyposażona została w 52 osie artyleryjskie. Działobitnia
została ponadto otoczona fosą z murowaną przeciwskarpą strzelecką w postaci tzw. Muru Carnota. Dolna kondygnacja wieży zaopatrzona była
w system chodników. Ciekawostką jest fakt, że
do tych podziemi można się było dostać tunelem
od strony magazynu zbożowego. Obecnie tunel
jest odkopany i przeznaczony do zwiedzania.
Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech
Rzek
tel./fax 022 713 32 79
+48 664 775 326
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
komunikator gg: 3162045
Czynne:
poniedziałek- sobota od 9.00 do 17.00
W niedziele nieczynne
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ILS kat. II na lotnisku

Baśka najlepsza na Mazowszu

TeksT I FOTO Magdalena Bojarska

TeksT I FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

N

a naszym lotnisku od połowy września br.
działa ILS w kategorii I, czyli takiej jaka
jest obecna na 11 lotniskach w Polsce. System
ILS w kat. II posiada w naszym kraju tylko
Lotnisko Chopina.
Kategoria I umożliwia lądowanie samolotów
w warunkach, gdy podstawa chmur jest na poziomie nie mniejszym niż 60 m nad płaszczyzną drogi startowej, a widzialność wzdłuż pasa
jest nie mniejsza niż 600 m.
ILS w kat. II umożliwi bezpieczne lądowanie,
gdy podstawa chmur będzie na wysokości nie
mniejszej niż 30 m, a widzialność na drodze
startowej nie mniejsza niż 400 m.
Obok przedstawiamy zdjęcia 2 zespołów urządzeń systemu ILS: nadajnika kierunku (Localizer), oraz nadajnika ścieżki schodzenia (Glide
Path).

S

zlak Baśki zgłoszony został do konkursu
Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny. Kapituła konkursu
wyróżniła nowodworskie przedsięwzięcie w regionalnych eliminacjach, przyznając mu certyfikat Województwa Mazowieckiego. Jak podkreśla
S. Sosiński, to zasługa współpracy organizacji
pozarządowych, samorządu, przedsiębiorców,
osób fizycznych, środowisk przewodnickich
i historycznych, wszystkich sympatyków i partnerów szlaku. To Wasz certyfikat – skomentował
po przyznaniu nagrody.
Certyfikaty dla Baśki i innych mazowieckich
projektów zostały uroczyście przyznane podczas
Sejmiku Turystycznego, który tym razem odbył

się w Siedlcach. Sejmik jest znakomitą okazją nie tylko dla tego typu inicjatyw, ale przede
wszystkim do wymiany doświadczeń, kontaktów, poszerzania wiedzy i inspirowania rozwoju turystyki w regionie, która – jak powiedział
A. Struzik – ma stawać się coraz poważniejszą
gałęzią gospodarki na Mazowszu. W sejmiku
udział brali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, MROT, lokalnych organizacji turystycznych, środowisk naukowych związanych z turystyką, przedsiębiorcy.
Podczas obrad temat Baśki Murmańskiej nie był
jedynym związanym z Nowym Dworem Mazowieckim. Twierdza Modlin odegra ważną rolę
w projekcie Mazowsze na filmowo jako miejsce, w którym powstało mnóstwo produkcji. Już
niedługo filmowy szlak zostanie oznakowany.
Będzie promowany jako sieciowa, tematyczna
propozycja spędzania wolnego czasu wśród turystów polskich i zagranicznych. Także produkt

Discover Wisła River obejmuje swym zasięgiem
nasze strony (dopływają tu tradycyjne łodzie, ze
spływów którymi korzystają w większości obcokrajowcy).
2013 r. stanowi także 50. rocznicę istnienia
informacji turystycznej. Centrum Informacji
Turystycznej przy ul. Baśki Murmańskiej 164,
prowadzone przez LOT Trzech Rzek i wspierane
przez Miasto, zostało przy tej okazji uhonorowane specjalnym dyplomem.
Szlak Baśki Murmańskiej zadebiutował 8 września 2012 r. Ma formę gry miejskiej opartej na
poszukiwaniach figur białych misiów ukrytych
w najciekawszych zakątkach fortecy. Powstał na
kanwie prawdziwej historii niedźwiedzicy polarnej, która z Rosji przybyła tu z polskimi żołnierzami i miała okazję salutować Józefowi Piłsudskiemu. Szlak cały czas ewoluuje.
Więcej na www.baskamurmanska.pl
i www.facebook.com/baskamurmanska.

Milion na lotnisku
TeksT I FOTO Magdalena Bojarska

P

o przejściu do hali przylotów na panią Annę
i pozostałych pasażerów rejsu czekały kolejne niespodzianki: występ młodzieżowego zespołu tanecznego ze szkoły w Modlinie-Twierdzy,
olbrzymi tort upieczony specjalnie na tę okazję
przez cukiernię Sweet Home z Pomiechówka,
szampan i mnóstwo słodyczy. Partnerzy lotniska
(Coffee Express, Coca Cola, Euro Shop firmy
Inflight Service, Modlin Bus, Sawa Taxi i Taxi
Modlin), przygotowali dodatkowe upominki dla
pani Anny: kosze słodyczy, bony zakupowe, kosmetyki, vouchery na posiłki i vouchery na bezpłatne przejazdy.
Od uruchomienia lotniska (15 lipca 2012 r.)
obsłużyliśmy już ponad milion pasażerów i 7,5
tys. startów i lądowań .

Zgodnie z zapowiedzią Ryanaira, w przyszłym
roku przewoźnik obsłuży 1,5 miliona pasażerów,
a ponieważ spodziewamy się, że niedługo współpracę z naszym portem nawiążą kolejne linie lotnicze, liczba ta na pewno się powiększy.
Wraz ze wzrostem ruchu pasażerskiego, rośnie
liczba nowych tras z naszego lotniska. Ostatnio Ryanair ogłosił uruchomienie od sezonu
lato 2014, 2 kierunków krajowych: do Gdańska
i Wrocławia oraz 3 połączeń europejskich: do
Shannon, Alicante i Salonik.
W sezonie zimowym z Lotniska Warszawa/
Modlin można polecieć do 17 miast europejskich: Glasgow Prestwick, Bruksela-Charleroi,
Paryż-Beauvais, Eindhoven, Mediolan Bergamo,
Liverpool, Sztokholm Skavsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol,

Manchester, East Midlands, Dublin, Cork, Barcelona-El Prat.
Na wiosnę 2014 powrócą kierunki letnie:
Chania (Kreta), Palma, Piza, Trapani (Sycylia),
Bari, Marsylia.
Nowe połączenia Ryanaira w 2014 r.:
Lotnisko Warszawa/Modlin->Wrocław – marzec
2014 r.
Lotnisko Warszawa/Modlin->Gdańsk – marzec
2014 r.
Lotnisko Warszawa/Modlin->Alicante – kwiecień 2014 r.
Lotnisko Warszawa/Modlin->Saloniki – kwiecień 2014 r.
Lotnisko Warszawa/Modlin->Shannon – kwiecień 2014 r.

Wał został posprzątany!
TeksT I FOTO RED

S

przątaniem objęty był wał na Narwi, obejmujący odcinek na całej długości miasta. Sprzątana była nie tylko „korona” wału ale też krzaki
i zarośla po obu jego stronach.
W akcję zaangażowali się członkowie Polskiego
Związku Wędkarskiego, wędkarze niezrzeszeni
oraz członkowie innych organizacji społecznych
działających na terenie miasta. Pomoc okazał także
urząd miejski i Miejski Zakład Oczyszczania, które
to instytucje zabezpieczyły sprzątających w worki
na śmieci, rękawiczki jednorazowe oraz zapewniły
transport odpadów.
Dzięki zaangażowaniu, uczestnikom akcji udało
się zebrać kilkanaście worków śmieci. Te z kolei,
dzięki MZO zostały posortowane i wywiezione na
składowisko.
„Liczymy na więcej tego typu inicjatyw” – powiedział uczestniczący w akcji Krzysztof Bisialski. „Wspólnie możemy zdziałać więcej i dzięki
temu sprawić, że wypoczynek nad wodą będzie
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się odbywał w czystej okolicy” – dodaje. Zaapelował też do wszystkich spacerujących po wale
i wypoczywających nad wodą o nie śmiecenie.

„Na promenadzie są ustawione kosze. Apeluję
o korzystanie z nich. Dzięki temu nam wszystkim
będzie milej, przyjemniej i łatwiej” - dodał.

WYDARZENIA

50-lecie Trójki
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TeksT Katarzyna Ludwikowska – nauczyciel języka polskiego FOTO Dorota Tendera, Zespół Szkół nr 3

19 października 2013 roku to szczególna data dla społeczności szkolnej osiedla Modlin Stary. W tym dniu obchodziliśmy 50-lecie
oddania do użytkowania budynku Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

U

roczysty dzień rozpoczął się Mszą Świętą
w kościele parafialnym. O godzinie 10:00
rozpoczęły się uroczystości na terenie szkoły.
Podniosłość święta podkreśliła obecność pocztu
sztandarowego i odśpiewanie czterech zwrotek
hymnu.

Rady Miejskiej, Naczelników i Inspektorów
Urzędu Miejskiego, dyrektorów szkół i przedszkoli naszego miasta, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, prezesów zakładów funkcjonujących na terenie naszego miasta,
przedstawicieli policji, straży miejskiej, straży
pożarnej, placówek wspomagających oświatę,

Pani Dyrektor Mariola Zielińska serdecznie powitała przybyłych na jubileusz gości: Panią Poseł
Jadwigę Zakrzewską, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Roboszuka,
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, Starostę Powiatu Nowodworskiego Pana Krzysztofa Kapustę, Burmistrza Miasta Pana Jacka Kowalskiego,

nauczycieli i pracowników szkoły, absolwentów,
rodziców, uczniów i wszystkich obserwatorów.
Szczególnie gorące słowa powitania skierowała
do poprzednich dyrektorów placówki oraz nauczycieli, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową.
Następnie Pani Dyrektor M. Zielińska w okolicznościowym przemówieniu przedstawiła wydarzenia i fakty z kart historii placówki oraz zaprosiła
gości do obejrzenia multimedialnej prezentacji
ukazującej zmieniającą się szkołę na przestrzeni 50-lat. Ta sentymentalna podróż w przeszłość
zaprezentowana przez absolwenta Mariusza Ziółkowskiego dostarczyła gościom wielu wzruszeń i
radości, była okazją do wspomnień i refleksją nad
przemijającym czasem.

Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Bisialskiego, Zastępców Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Sekretarza Miasta Pana Jacka
Gereluka, przedstawicieli Kościoła, radnych

Kolejnym wzruszającym momentem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Pasowania
na uczniów szkoły dokonała Dyrektor Mariola
Zielińska, po którym pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny.
W trakcie uroczystości głos zabrali zaproszeni
goście. W imieniu reprezentowanych instytucji
złożyli wszystkim pracownikom i uczniom szko-

ły gratulacje z okazji Jubileuszu oraz życzenia
dalszych osiągnięć i sukcesów.
Na ręce Pani Dyrektor przekazali okolicznościowe upominki i kwiaty.

Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się uczniowie oraz absolwenci. Przedstawili oni biografię
Józefa Wybickiego – patrona Szkoły Podstawowej, śpiewali znane piosenki, wystawili kabaret,
zaprezentowali układ gimnastyczny oraz taniec.
Wielu wzruszeń dostarczył polonez, przepięknie
zatańczony przez uczniów klasy trzeciej szkoły
podstawowej. Gromkimi brawami nagrodzono
również nauczyciela muzyki p. Dariusza Kłosowskiego, który zaśpiewał piosenkę „50 lat minęło”.

księgi pamiątkowej, wyłożonej w holu szkoły.
Ten wyjątkowy dzień stał się okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy naszą szkołę
tworzyli, tworzą ją obecnie, wspierają i stanowią
o jej przyszłości.
Naszym obecnym uczniom Jubileusz pokazał,
że szkoła, w której się uczą, to placówka z tradycjami, kultywująca swą historię. Przekonali się,
że to miejsce wiele znaczyło i znaczy dla wielu
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego,
którzy właśnie w tej szkole rozpoczynali swą
przygodę z edukacją.

50 lat minęło …pozostała jednak szkoła z niepowtarzalną historią. Historią stworzoną przez
pokolenia ludzi: kadrę kierowniczą, nauczycieli,
pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz
uczniów.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni
do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność prezentacji uczniowskich
oraz wystawy fotografii szkoły na przestrzeni
50-lat.
Następnie nadszedł czas na poczęstunek i indywidualne spotkania dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, pracowników, obserwatorów. Była
to okazja do wielu wspomnień, uśmiechu, koleżeńskich i przyjacielskich rozmów.
Na zakończenie każdy gość otrzymał jubileuszową pamiątkę, okazjonalny biuletyn wydany
z okazji 50-lecia oraz mógł dokonać wpisu do
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Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystość i którzy piękne słowo o naszej szkole
przekazują w świat, aby dobre imię szkoły trwało
następne 50 lat.
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Sobota pełna śmiechu – V Manewry Kabaretowe

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak, patroni medialni

W sobotnie popołudnie, 9 listopada odbyły się V Manewry Kabaretowe. Jak co roku na imprezę organizowaną przez miasto Nowy
Dwór Mazowiecki przybyły tłumy widzów.

I

nie zawiedli się. W hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zorganizowana była gala, wystąpiło pięć gwiazd,
w tym trzy topowe kabarety w Polsce. Najpierw
widzów zabawiał Szymon Kusarek. Potem na
scenie pojawili się uczestnicy programu Mam
Talent Andrzej Maroszek – parodysta i Konrad
Czarkowski KONY - lalkarz. W finale gali wystąpili: Kabaret Nowaki, Formacja Chatlet i Kabaret
Moralnego Niepokoju. Imprezę poprowadzili
Adrianna Borek i Adam Małczyk.
Wieczór zakończył się tuż po godzinie 23-ej,
a na twarzach opuszczających halę NOSiR widzów jeszcze długo malował się uśmiech.
Organizatorem V Manewrów Kabaretowych
były władze samorządowe miasta. Występ pierwszej gwiazdy – Szymona Kusarka obejrzeliśmy
dzięki uprzejmości Dowódcy 2 Mazowieckiego
Pułku Saperów płk Adama Przygody w ramach
podpisanego porozumienia o współpracy miasta
z Pułkiem.
Patronat medialny nad impreza objęli: Nowodworski 24.pl; Tygodnik Nowodworski, Mazowiecki Goniec Lokalny i Fakty Nowodworskie.
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95 lat niepodległości!

TeksT I Foto nok

11 listopada, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w mieście obchody rocznicowe. Wzięli w nich udział
mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz gminy w osobach burmistrza Jacka Kowalskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej
Krzysztofa Bisialskiego, i powiatu, stowarzyszeń i organizacji społecznych.

U

Michała Archanioła. Następnie uczestnicy
w towarzystwie pocztów sztandarowych przemaszerowali ulicami miasta pod Pomnik Poległych w Obronie Ojczyzny. Tam Burmistrz
Jacek Kowalski wygłosił krótkie przemówienie

po czym przedstawiciele władz, uczniów, organizacji społecznych oraz mieszkańcy złożyli
kwiaty pod pomnikiem.
Tradycyjnie po południu, obchody przeniosły
się do Twierdzy Modlin. Rozpoczął je przemarsz spod szkoły przy ul. Bema na cmentarz
forteczny. Pochód prowadzili żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Za nimi maszerowali
przedstawiciele władz, mieszkańcy, uczniowie.
Na cmentarzu, przy blasku zniczy palących
się na grobach poległych (znicze wcześniej
zapalili harcerze red.) odbyła się msza święta polowa. Potem odczytano apel poległych,
a salwę honorową ku czci tych, którzy walczyli
za niepodległość oddali żołnierze z Pułku.

Nowodworskie nekropolie
TeksT I Foto nok

Z inicjatywy Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego, 30 października 2013 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się
niezwykle interesujące spotkanie historyczne poświęcone nowodworskim nekropoliom.

W

pierwszej części spotkania Pani Maria Możdżyńska opowiedziała przybyłym o historii
cmentarzy różnych wyznań znajdujących się niegdyś na obrzeżach Nowego Dworu, a obecnie, także
w samym mieście. W podróży po nowodworskich
nekropoliach odwiedziliśmy najstarsze, najciekawsze i najpiękniejsze miejsca pochówków, zapoznając
się przy tym z niezwykłymi losami ludzi w tych miejscach pochowanych, bardzo często powiązanych
bezpośrednio z historią naszego miasta. W części
drugiej spotkania, dr Piotr Oleńczak, zajmujący się
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16-te Mistrzostwa w Scrable

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

roczystości jak co roku organizowało miasto a wsparcia udzielili mu nowodworski
Hufiec ZHP oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
Pierwsza część odbyła się w centrum miasta.
Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. Św.

FAKTY NOWODWORSKIE

z ramienia Wojewody Mazowieckiego opieką nad
cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej, opowiedział zebranym o miejscach
pochówku żołnierzy pochodzących z I i II wojny
światowej, wojny z 1920 r., znajdujących się na terenie powiatu nowodworskiego, a także o miejscach
pamięci narodowej znajdujących się na wspomnianym terenie. Usłyszeliśmy także szereg interesujących informacji pragmatycznych, dotyczących np:
rozpoznawania czym wyróżnia się grób wojenny od
innych grobów, jakie elementy odróżniają cmentarz

wojenny od np. cmentarza garnizonowego itp. Zobaczyliśmy także jak bardzo, w ostatnim roku, zmienił się wygląd grobów naszych bohaterów, na razie
w okolicznych miejscowościach, a w przyszłym
roku, także w Nowym Dworze Mazowieckim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup wiekowych mieszkańców, były dzieci,
młodzież, dorośli, oraz najstarsi mieszkańcy miasta,
którzy byli naocznymi świadkami wielu wydarzeń,
o których opowiadali prelegenci. Oni to, bardzo
żywo reagowali na opowieści dotyczące wydarzeń,
które znali z autopsji i na bieżąco je komentowali,
uzupełniając nieznanymi niekiedy faktami, lub ubarwiając ciekawymi szczegółami.
Moderatorami środowego spotkania byli ludzie, dla
których historia jest przede wszystkim wielka pasją.
Żar z jakim opowiadają o dziejach ziemi nowodworskiej stanowi wyraz olbrzymiego patriotyzmu,
w tym nowoczesnego patriotyzmu lokalnego, bowiem wiedza o naszej jakżę bogatej i ciekawej przeszłości, stanowi podstawę naszej dumy. Korzystajmy w jak największym stopniu z tego żaru, a także
możliwości bezpośredniego kontaktu z najstarszymi
mieszkańcami naszego miasta, bo takich spotkań nie
zastąpi żadna lekcja historii. Zapraszamy wszystkich
na kolejne historyczne spotkania, bo warto wiedzieć.
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Nieszczególną pogodą powitał Nowy Dwór Mazowiecki, w sobotni poranek 19.10.3013 r. uczestników XVI Otwartych Mistrzostw
Nowego Dworu Maz. w Scrabble.

W

iększość scrabblistów przyjechało z Warszawy, ale jak zawsze dopisali też reprezentanci z Krakowa, Sopotu, Gorzowa,Inowrocławia,
Białegostoku. O godzinie 11.05 rozpoczęliśmy turniej, w którym współzawodnictwo rozpoczęło 54
uczestników, z czego połowa to najlepsi w Polsce
scrabbliści, w tym 5-ciu byłych Mistrzów Polski .
Taki układ sugerował , że walka będzie bardzo zacięta. Po pierwszej rundzie wyłonili się liderzy, na
czele Michał Piotr Waszkiewicz z Białegostoku,
za nim Mirosław Uglik z Warszawy (Mistrz Polski z 2011 roku), a potem Andrzej Kwiatkowski
z Warszawy i Sylwia Łada z Inowrocławia. Po
czterech rundach Michał Piotr Waszkiewicz stracił prowadzenie na rzecz Andrzeja Kwiatkowskiego , a pozostali spadli poza 5 miejsce. Na drugim
miejscu pojawiła się zawodniczka Irena Sołdan
z Sopotu, która podobnie jak Andrzej Kwiatkowski ma 6 partii wygranych. Na zakończenie
pierwszego dnia zawodów liderem pozostał Andrzej Kwiatkowski, który mimo przegranej ostatniej partii zgromadził największa ilość punktów.
Niedzielny poranek przywitał wszystkich ładną
pogodą i gracze z nową energią zasiedli do plansz.
Ósma runda przyniosła zmiany, na pierwsze miejsce wysunął się Piotr Pietuchowski z Białegostoku. Dotychczasowy lider spadł na drugie miejsce,
a trzecie objął Paweł Jackowski. Po dziewiątej
i dziesiątej turze zaczyna kształtować się czołówka , pierwsze miejsce utrzymuje Piotr Pietuchowski , a drugie Paweł Jackowski, trzecie Tomasz
Zwoliński wielokrotny Mistrz Polski mieszkający
w sąsiednich Skierdach. Andrzej Kwiatkowski
niestety cały czas traci punkty. Zmiany w kwalifikacji zawodów następowały prawie do ostatnich
rund. Ostatecznie wysoki poziom potwierdzili starzy mistrzowie. Pierwsze miejsce zajmuje Tomasz
Zwoliński ze Skierd (Mistrz Polski w latach 199397), drugie Marek Dudkiewicz z Milanówka, trzecie Mariusz Skrobosz z Warszawy( Mistrz Polski
w 2000 i 2005 roku). Czwarty był Mirosław Uglik
(Mistrz Polski z 2011 roku), piąty Paweł Jackowski
(Mistrz Polski z 2008 roku), a szóste miejsce zajął
Andrzej Kwiatkowski (od 16 lat zawsze obecny na
nowodworskich zawodach). Dobrą klasę pokazały
także kobiety: Irena Sołdan z Sopotu zajęła 8 miejsce, a Justyna Górka z Krakowa miejsce 12.Na
zakończenie najlepsi scrabbliści otrzymali wspaniałe puchary i nagrody ufundowane przez Nowodworski Ośrodek Kultury, Zakład Energetyki
Cieplnej w Nowym Dworze Maz., Firmę „REMI”
Barbara Torzewska, Drogerię Alicja Sempławska, Kwiaciarnie –Jolanta Okońska. Szczególną
nagrodę otrzymała najlepsza scrabblista turnieju
Irena Sołdan ,a był to przezroczysty parasol angielskiej marki Fulton ,który ufundował Witold
Rogowski firma Kojen wyłączny dystrybutor
te marki. Te właśnie parasole używa na co dzień
Królowa Elżbieta II. Duże podziękowanie należą
się też radnym Grażynie Nadrzyckiej i Jerzemu
Plackowskiemu za ufundowanie poczęstunku naszym scrabblistom, którzy z całej Polski zjechali
do naszego miasta. Nowodworski turniej cieszy
się zasłużoną renomą w środowisku polskich
scarbblistów. Rokrocznie przyjeżdża do Nowego
Dworu Mazowieckiego liczna i zazwyczaj bardzo
silna grupa zawodników, co gwarantuje rozgrywki
na bardzo wysokim poziomie i moc emocji z nimi
związanych.
Dziękujemy za udział w tegorocznych zawodach
i zapraszamy na kolejną, XVII już edycję Mistrzostw, w przyszłym roku.
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Pogrzeb płk. Władysława Wyrucha

Warsztaty edukacyjno-kreatywne

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Wawrzyniec Siewruk

TeksT I FOTO TPD

W czwartek 7 listopada pożegnaliśmy płk. Władysława Wyrucha.
Dyrektor Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin zmarł 1 listopada w wieku 81 lat.

Warsztaty edukacyjno-kreatywne z udziałem wychowanków Środowiskowego „Ogniska” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
z ul. Bohaterów Modlina 77A oraz z ul. Szkolnej 3.

U

roczystości pogrzebowe odbyły się w
Twierdzy Modlin. Najpierw ciało zmarłego
zostało wystawione w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, gdzie oprócz rodziny
pożegnali go członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin,
władze miasta, przedstawiciele innych organiza-

cji społecznych, licznie przybyli mieszkańcy.
Następnie w kościele św. Barbary odprawiona została msza św. pogrzebowa po czym ciało
zmarłego zostało pochowane na cmentarzu fortecznym.
Ś.P. Władysław Wyruch ostatnie lata swego życia

poświęcił tworzeniu Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Był wielkim miłośnikiem historii, autorem kilku książek. Spod
jego pióra wyszły takie publikacje m.in. „Generał
Wiktor Thommee, dowódca obrony Modlina”,
„X lat działalności SSLW RP – Oddział Modliński”, „Generał Wiktor Thomme, życie i walka”.
Był też współautorem książki „Piękno nowodworskich parków i pomników przyrody”.
Urodził się w 1932 r. w miejscowości Kurhany na
dzisiejszej Ukrainie. Wcześnie stracił ojca, który
zginął podczas II wojny światowej. Po wojnie
rodzina pana Władysława osiedliła się na Dolnym Śląsku gdzie w 1950 r. rozpoczął przygodę
z wojskiem. Trwała ona prawie 50 lat. Służbę zakończył w stopniu pułkownika z tytułem doktora
nauk humanistycznych.

Danielskie głosy z Modlina zaśpiewały w Londynie

nie uczestniczyliśmy w przygotowaniu i wykorzystaniu ekologicznych materiałów. Konstruowaliśmy samochody z kartonów, ozdabialiśmy domy
z drewna oraz tekturowych pudełek. Wspólnie
przyczyniliśmy się do wystroju własnej wizji ulic,
projektowaliśmy eko – odzież z rafii, suszonych
kwiatków. Nasze różnobarwne modowe projekty
wprowadzały do zapoznania się z kulturą Azjatycką, Afrykańską oraz Europejską.
W imieniu dzieci z Środowiskowych „Ognisk”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu
Mazowieckiego z ul. Bohaterów Modlina 77A
oraz z ul. Szkolnej 3 pragniemy serdecznie podziękować władzom Urzędu Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki za umożliwienie skorzystania z tak

ciekawych form zajęć edukacyjno – kulturowych,
dzięki którym wzbogaciliśmy zdolności artystyczne, wyobraźnię twórczą. Serdeczne podziękowania kierujemy także do właścicieli i pracowników
Ośrodka „ Zacisze” w Pomiechówku oraz do prowadzących oba warsztaty za życzliwość, gościnność, przekazanie cennej lekcji proekologicznej
uczącej współpracy oraz współdziałania.
Dziękujemy
Dzieci z Środowiskowych „Ognisk” Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Boh. Modlina 77A, ul. Szkolna3

TeksT I FOTO MUZEUM PRL

Pod koniec października grupa chórzystów z parafii z Modlina Starego przebywała w Londynie. W wyjeździe uczestniczył
też proboszcz parafii Adnrzej Redemer i burmistrz Jacek Kowalski. Oprócz standardowych, turystycznych punktów wycieczki
były też momenty doniosłe.

yjazd odbył się w dniach 25 - 28 października.
Uczestnicy wycieczki obejrzeli m.in. London
Eye (koło obserwacyjne red.), Katedrę św. Pawła
(siedziba londyńskiego biskupa red.) i Tower Bridge.
W Londynie chórzyści mieli też okazję spotkać panią
Karoliną Kaczorowską, wdowę po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, który zginął w katastrofie
smoleńskiej. Do spotkania doszło podczas polskiej

esień dała nam swe znaki. Za oknami pejzaż lecących liści w złoto – czerwonej barwie, nieco
się ochłodziło. Aby zapobiec niesprzyjającej na ten
czas aurze postanowiliśmy wraz z wychowankami „Ognisk” T.P.D z ul. Bohaterów Modlina 77A
oraz z ul. Szklonej 3 przenieść się w egzotyczne
klimaty a to za sprawą niecodziennych warsztatów edukacyjno- kreatywnych pt. „Dotyk Afryki”
oraz „Eko miasto w eko świecie”. Mieliśmy okazję poznać tajniki gry na afrykańskich bębnach.
W trakcie warsztatu wspólnie tworzyliśmy muzykę, poznaliśmy rytmy z innych rejonów świata,
kształtowaliśmy wrażliwość muzyczną, uczyliśmy
się afrykańskich przyśpiewek.
W kolejnym warsztacie równie spektakularnym
rozwijaliśmy zainteresowania Ekologią. Kreatyw-

Muzeum PRL

TeksT red FOTO Jacek Kowalski

W

J

mszy świętej, w której uczestniczył modliński chór
w niedzielne południe. Miała ona miejsce w kościele św. Andrzeja Boboli. Odprawiał ją sam biskup
Londynu w intencji Bożego błogosławieństwa dla
nauczycieli i wychowawców z okazji Dnia Nauczyciela, od Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za
granicą. Oprócz wspomnianej pani Kaczorowskiej,
we mszy udział wzięli ambasador Polski w Wielkiej

Brytanii – Witold Sobków oraz Konsul RP w Londynie. Modliński chór uświetnił mszę swoim śpiewem,
co jak podkreślają chórzyści, było dla nich wielkim
przeżyciem. Krótki artykuł o wydarzeniu ukazał się
w tamtejszej gazetce parafialnej.
Wycieczka w całości była zorganizowana i sfinansowana przez Chór Parafii św. Maksymiliana Kolbe
Modlinie Starym.
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Oddają wyposażenia mieszkań i sprzęt. Apel powstającego w Nowym Dworze Maz. Muzeum PRL, dotyczący zbiórki
eksponatów z epoki PRL przyniósł skutek. Informacje o chęci przekazania różnych przedmiotów napływają wciąż z całej
Polski. Do tej pory zgłosiło się też kilka osób, które chciały pozbyć wyposażenia mieszkań sprzed kilkudziesięciu lat.

M

uzeum PRL w Nowym Dworze Maz. za pośrednictwem mediów kilka tygodni temu zaapelowało do obywateli, aby w czynie społecznym
przejrzeli swoje strychy, mieszkania dziadków w
poszukiwaniu ciekawych eksponatów. Apel ten
przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów
Muzeum.
– Otrzymaliśmy wiele telefonów od osób, które
chciały przekazać nam różne przedmioty. Niektórzy chcieli zrobić to bezpłatnie, niektórzy oczekiwali pieniędzy. Dzięki tej zbiórce dotarło do
nas wiele ciekawych, z naszego punktu widzenia
eksponatów, przede wszystkim charakterystycznych dla epoki mebli i przedmiotów codziennego
użytku – mówi Sebastian Golejewski, właściciel
Muzeum PRL.
Do organizatorów Muzeum zgłosiło się wiele osób, które chciały oddać całe wyposażenia
mieszkań, odziedziczonych po członkach rodziny.
Wszystkie zgłoszenia były sprawdzane. Samochód Muzeum PRL przejechał kilka tysięcy kilometrów, aby wybrać to co najciekawsze i najbardziej charakterystyczne. Najczęściej dopiero po
dotarciu pod wskazany adres zapadała decyzja,
które przedmioty zostaną zabrane.
Do najciekawszych pozyskanych w ten sposób
eksponatów zaliczyć można lakierowane kredensy
i regały, lampy, stoły, kanapy i fotele. Pozyskano
również przedmioty, które dawniej zdobiły wnętrza: wazony, obrazy o tematyce religijnej oraz
zastawę stołową.
Dzięki zbiórce do przyszłego Muzeum PRL trafił
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także sprzęt RTV: magnetofony tzw. jamniki, gramofony, telewizory marki Rubin, Ametyst, radia
produkowane przez nieistniejące już zakłady Unitra.
Oddawano także m.in. nieużywane kosmetyki, butelki po perfumach, drewniane, rzeźbione figurki.
Udało nam się także zdobyć prawie nową kasę
sklepową OKA.
Nasza zbiórka nie jest zakończona. Aktualnie poszukujemy automatu telefonicznego, budki telefonicznej, kiosku Ruch, lady sklepowej, szyldów,
napisów, reklam, tablic informacyjnych, sztandarów, proporczyków oraz napisów propagandowych z epoki PRL.
Obywatele, zbiórka eksponatów trwa nadal!
Apelujemy o to, aby nie wyrzucać przedmiotów
pochodzących z czasów PRL. To, co dla Was może
być już nieprzydatne, dla nas może okazać się niezwykle cenne.
Jak przekazać przedmioty? Wystarczy zadzwonić
i umówić się co sposobu odbioru.
Przypomnijmy, że Muzeum PRL powstaje w Nowym Dworze Maz. z inicjatywy pana Sebastiana
Golejewskiego. Będzie ono znajdowało się w halach po dawnych tzw. zakładach handlu. Mieściła się
w nich też Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska. Obecnie hala jest przebudowywana na
potrzeby Muzeum. Planowany termin uruchomienia Muzeum to pierwsza połowa 2014 roku.
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Kubiak – Falęcka
Rzecznik prasowy Muzeum PRL

w Nowym Dworze Maz.
tel. 696 706 434
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu Nr 3

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin

TeksT I FOTO Małgorzata Zawadzka

TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim był wyjątkowym dniem nie tylko dla nauczycieli,
ale również dla dzieci.

11 października, 2013 roku najmłodsza grupa uczniów ( klasa III b SP i „ O” c, pięciolatki ) przygotowała uroczysty apel dla
wszystkich pracowników szkoły. Scenariusz, z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, opracowały nauczycielki, p. Anna
Parulska i p. Katarzyna Olejniczak. W tle sali widniała dekoracja wykonana przez uczniów z gimnazjum pod kierunkiem
p. Anny Dąbrowieckiej. Do uroczystości dołączyli również rodzice, którzy zorganizowali małą kawiarenkę – „Cafe Belfer”.

O

tóż tego dnia sala zabaw ruchowych stała
się cyrkową areną a dzieci niepowtarzalną
widownią. Nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość- cyrkowiec, wraz ze swoim pomocnikiem- psem Psotką. Tego typu świat- pełen magii
i kolorów, poruszył i zafascynował wszystkie
maluchy.
Śmiesznie ubrany i umalowany artysta, zademonstrował nam różne sztuczki cyrkowe, takie jak:
żonglowanie, kuglarstwo, łapanie obręczy różnymi częściami ciała, tańce z psem Psotką, jazdę na
monocyklu oraz rozkręcanie talerza i przenoszenie go z patyczka na palec. We wszystkich tych
konkurencjach, aktywny udział brały dzieci. Dla
naszych przedszkolaków nie ma rzeczy niemożliwych. Mali artyści dzielnie łapali obręcze, tworzyli trudne akrobatyczne figury a także tresowali
psa pomocnika. W nagrodę za tak piękny udział,
dzieci otrzymywały balonowe miecze.
Przedszkolaki były zachwycone występem,
wszystkie wykazywały chęci uczestniczenia w
poszczególnych konkurencjach. Przez cały czas
trwania przedstawienia, na widowni panował
śmiech, ożywienie i brawa.
Patrząc na wszystkie uśmiechnięte buzie, trzeba
stwierdzić, iż warto czasami zniżyć się do poziomu dziecka i nie myśląc o żadnych problemach
trzeba po prostu beztrosko bawić się…

W

tym uroczystym dniu powitał wszystkich
dyrektor Zespołu p. Zdzisław Szmytkowski, potem przedstawił najważniejsze postulaty
Komisji Edukacji Narodowej i ich wpływ na
polskie szkolnictwo w XVIII wieku. Podkreślił
również, że dzięki tym wydarzeniom Polska dołączyła do krajów ówczesnej Europy, w których
funkcjonowała już nowa koncepcja nauczania
i wychowania, a zawód nauczyciela miał zupełnie inną rangę społeczną. Wszyscy pracownicy
szkoły otrzymali w tym dniu życzenia związane
z pracą zawodową i życiem osobistym. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali swój program również rozpoczynając od życzeń dla nauczycieli.
Porównywali ich pracę wykonywaną dawniej,
a dziś. Dziękowali słowami wierszy, piosenek,
dźwiękami muzyki Mozarta, grą na skrzypcach
za codzienny trud i poświecenie, które związane
są z edukacją młodych ludzi. W tym wspaniałym,
jesiennym dniu nauczyciele otrzymali kolorowe
laurki, i choć każda z nich była inna, przypominała o ważnym Dniu Edukacji Narodowej. Swoje
niezwykłe pomysły zaprezentowała grupa pięciolatków w tańcu i śpiewie, pokazując, że przygotowują się już do szkoły.

Święto nauczycieli w PP2
TeksT I FOTO M.N.- Sz.

14 października po raz pierwszy w przedszkolu nr 2 uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

G

rupa III ,,Owieczki” wraz z Paniami: Magdą i Martą przygotowała występ z tej okazji. Dzieci wierszem i piosenką podziękowały
wszystkim paniom za trud włożony w swoją prace. Wszystkie przedszkolaki odśpiewały gromkie
,,Sto lat”. Panie na pamiątkę otrzymały piękną,
czerwoną różę zrobioną z bibuły a dzieci za piękny występ słodkie cukierki od Pani Dyrektor.
Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa przy
muzyce oraz konkursy dla Pań i dzieci. Panie
musiały wykazać się w różnych konkurencjach
takich jak: rozpoznawanie głosu swojego dziecka
z grupy, wypuszczenie jednorazowo jak największej ilości baniek mydlanych, taniec z chętnym
dzieckiem na gazecie, rozpoznawanie swojego
portretu spośród innych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy odtańczyli
integracyjny, wszystkim dobrze znany, taniec pod
tytułem ,,Kaczuchy”. Ten szczególny dzień długo
pozostanie w pamięci Pań.
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W hołdzie polskiemu Papieżowi

TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

XIII Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „ Jan Paweł II – papież dialogu”. Tegoroczne hasło powinno zachęcać
do przełamywania niechęci do ludzi o odmiennych poglądach, do codziennego spotkania z drugim człowiekiem, by
pokonywać mur, który jest zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi innego pochodzenia, o innym kolorze
skóry, religii i poglądach. Celem Dnia Papieskiego jest przybliżanie postaci i nauczania Jana Pawła II.

13-ty Dzień Papieski w PG1

TeksT I FOTO s. Judyta

16

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, obchodziliśmy 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu.

października, 2013 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w tradycyjnej już
Mszy świętej, w kościele św. Barbary w Modlinie Twierdzy. W ten sposób włączyli się aktywnie w tegoroczne obchody Dnia Papieskiego. Jak
zawsze, na uroczystej Mszy świętej obecny był

D

zień Papieski przeżyliśmy w łączności
z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie
modlitwy i pogłębionej refleksji. Łączyliśmy sie
z ludźmi odmiennych poglądów czy wyznawanej
wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga.
Rozpoczęliśmy ten dzień w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła uroczystą Mszą Świętą, w której uczniowie
naszej szkoły brali czynny udział. Została przeprowadzona ogólnopolska zbiórka pieniędzy na
fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Zebrane pieniądze zostały
wpłacone na konto Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Uczniowie nasi chętnie brali w niej
udział na terenie całego miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Dnia 16 października w naszej szkole przez radiowęzeł uczniowie przedstawili krótką audycję
o naszym patronie Bł. Janie Pawle II. Wykonano również gazetkę okolicznościową w związku
z obchodami XIII Dni Papieskich.

Uczymy się od bł. Jana Pawła II
TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

16 października w Szkole Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 odbył się niecodzienny, szczególny apel.
Cała społeczność szkolna wraz z najstarszymi przedszkolakami oddała hołd Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, obchodząc
tegoroczny Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Dialogu”.

W

zruszające spotkanie przygotowały panie
katechetki: Alina Kosińska (prowadzenie
apelu, quizu i zagadek o Ojcu Świętym) oraz
Katarzyna Dobruk (autorka scenariusza Dnia Papieskiego). Przedstawienie teatralne nawiązujące
do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego przygotowało koło teatralne pod kierunkiem p. Izabelli
Ryńskiej - Pieluchowskiej i Ewy Ładniak. Pani
Iza wraz z wychowankami włożyła wiele serca
i trudu, aby przykazać piękno oraz cenne wartości płynące z postaci tego Wielkiego Polaka.
Na zakończenie apelu głos zabrał ks. Radosław
Lipiński podpowiadając dzieciom, jak mogą
brać przykład z Papieża w codziennym życiu.
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny: portret Jana Pawła II, adresowany do uczniów klas
I - III. Całość uroczystości wzbogaciła prezentacja multimedialna o Janie Pawle II - Papieżu
Dialogu przygotowana i zaprezentowana przez p.
Rafała Płocharczyka.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom
za aktywne włączenie się w przebieg naszego
spotkania. Cieszymy się, że pamięć o wielkim
Polaku - Janie Pawle II jest wciąż żywa i obecna
w naszej szkole.
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sztandar szkoły. Podniosły nastrój podkreślało
wiele akcentów związanych osobą Jana Pawła II,
między innymi portret oraz krzyż. Drugą część
spotkania wypełniły informacje o charakterze,
osobowości, zainteresowaniach, o życiu i działalności polskiego papieża. Uczniowie z uwagą

obejrzeli prezentację, przypominającą ceremonię wyboru w Watykanie. W tej części spotkania
miały miejsce ulubione piosenki, anegdoty oraz
humorystyczne powiedzonka, które cechowały
język wielkiego Polaka.

EDUKACJA

Dzieci z „Krasnala”
w Teatrze Rampa
TeksT I FOTO J.S-Sz.

„Zachęta do uprawiania, rozumienia,
umiłowania sztuki teatralnej może
rozwinąć się wówczas, gdy człowiek
w okresie wczesnego dzieciństwa
nabędzie umiejętności pojmowania
specyficznego języka tej dziedziny
i różnych środków jej wyrazu” Maria
Signorelli

U

czestnictwo w kulturze powinno być naturalnym elementem wychowania każdego dziecka i to od najmłodszych lat. Przedszkole Nr 2 w Modlinie stwarza wiele okazji
do kontaktów ze sztuką teatralną. Przedszkolaki spotykają się z różnymi formami teatru:
teatrami telewizyjnymi, inscenizacjami na
miejscu, w których dzieci same biorą czynny
udział czy zawodowymi teatrami.

W dniu 24 października grupa „Myszki”
i „Pszczółki” z Publicznego Przedszkola Nr 2
wyjechały na wycieczkę do Teatru Rampa na
Targówku w Warszawie na przedstawienie pt:
„Calineczka”. Przedstawienie było niezwykłe
poprzez formę inscenizacji, piękną scenografię, zrozumiałe dla dzieci dialogi. Podczas
tego przedstawienia dzieci z zapartym tchem
śledziły losy głównej bohaterki. Mogły posłuchać ciekawej muzyki a tym samym mile
spędziły czas.
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Powiatowy konkurs
wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych

Owocowo, smacznie,
zdrowo u Krasnalków
z PP3

Chemia może być ciekawa i zaskakująca. Szybkie i wściekłe …reakcje.
Co to są katalizatory, jak działają i co ma z ty wspólnego pospolity
ziemniak?

TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

Korzystając z dobrodziejstw jesiennej
przyrody, najmłodsze przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Nowym
Dworze Maz. ochoczo przystąpiły do
wykonania sałatki owocowej.

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza mogli to sprawdzić, uczestnicząc w zajęciach
w laboratorium chemicznym Centrum Nauki Kopernik w dniach: 15, 16 i 22 października 2013r. Tematyka zajęć dotyczyła
katalizatorów w chemii. Młodzi chemicy, przeprowadzając ciekawe doświadczenia, poznali różne katalizatory, zbadal ich
działanie na różne reakcje oraz szukali najlepszego katalizatora.

W dniu 4 października 2013 roku
w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się Pierwszy Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Landeskunde – kein
Problem!” zorganizowany przez
nauczycielki języka niemieckiego –
p. Aleksandrę Bielską i p.Agnieszkę
Czyż – Ciemieniewską.
W konkursowych zmaganiach
rywalizowało ze sobą pięć szkół:
Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne
Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół w
Leoncinie, Zespół Szkół w Głusku
z siedzibą w Nowych Grochalach
oraz drużyna gospodarzy.

K

onkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy
z nich polegał na losowaniu przez każdą
drużynę dziesięciu pytań związanych z kulturą, geografią, gospodarką i polityką: Niemiec,
Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu. W drugim
etapie, oprócz wiedzy na wymienione tematy,
uczniowie musieli mieć trochę szczęścia, rzucając do tarczy.
Grupa – w składzie: Martyna Tośka, Kinga
Szmytkowska, Klaudia Żurek, Daniel Cichal
i Piotr Kowalski z Publicznego Gimnazjum nr
4 wygrała teleturniej, II miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 2, III miejsce zdobyła grupa
z Publicznego Gimnazjum nr 1. Gratulujemy!

K

ażdy, kto choć raz kroił coś w kuchni, wie jak
trudne to zadanie, szczególnie gdy się ma zaledwie 3 lub 4 latka. Maluchy stanęły na wysokości
zadania i wzorowo kroiły plastikowymi nożykami
owoce w malutkie kawałeczki. Zapał dzieci zaskoczył panie , które nie nadążały z dostarczaniem
nowych produktów. Krasnalki pamiętały także o zachowaniu higieny. Umyły rączki, przy pomocy pań
założyły fartuszki i chusteczki, a także... samodzielnie umyły owoce. Po takiej „bombie witaminowej”
nikomu nie straszny jest już katar i kaszel. Była to
pierwsza z prac gospodarczych jakie dzieci wykonały w przedszkolu, ale nie ostatnia. Samodzielnie
przyrządzony posiłek smakuje przecież najlepiej. Jesteśmy dumni z naszych małych przedszkolaków :)
Dziękujemy rodzicom dzieci z gr I –Krasnoludki za
pomoc w dostarczeniu deseczek do krojenia, nożyków i owoców.

Przedstawienia organizowane w przedszkolu, nawet najstaranniej przygotowane nie
dorównują poziomowi, jaki prezentuje teatr zawodowy. Teatr jest jedną z form pracy
z wychowankami, która pomaga nauczycielowi realizować zadania programowe, a w dzieciach przełamuje uczucie bierności i tremy,
uczy pozytywnych zachowań społecznych.

U

czniowie przekonali się, że niektóre procesy
fizykochemiczne przebiegają powoli i aby je
przyspieszyć stosuje się substancje zwane katalizatorami, które jednocześnie nie biorą udziału w reakcjach chemicznych. Uczniowie dowiedzieli się, co
to są enzymy katalityczne i co ma z tym wspólnego
pospolity ziemniak. Zajęcia utrwaliły uczniom posiadaną wiedzę i wzbogaciły ją o nowe treści podczas
łączenia teorii z praktyką. Natomiast samodzielne
eksperymentowanie pozwoliło młodzieży sprawdzić
zdobyte wcześniej umiejętności. Uczniowie ocenili
zajęcia jako fascynujące i ciekawe. Byli zadowoleni z efektów swojej pracy. Przekonali się, że chemia
może być zaskakująca i ciekawa o czym świadczyły
przebiegające szybko reakcje oraz pojawiające się
i znikające kolory, wynikające z obecności katalizatorów w reakcjach.

Po zajęciach w laboratorium młodzież zwiedziła
wystawy Centrum Nauki Kopernik, oglądając różne
eksponaty, przeprowadzała eksperymenty z różnych
dziedzin nauki. Łącznie w zajęciach wzięło udział
45 osób, byli to uczniowie drugiej klasy gimnazjum.
Koordynatorem organizacyjnym zajęć była nauczycielka chemii p. Elżbieta Wiloch. W wycieczkach

uczestniczyli jako opiekunowie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: p. Mariola Włodarczyk,
p. Renata Sawicka – Turek, p. Dariusz Swatek.
Uczniowie uznali wycieczki za udane i wartościowe.
To już drugi rok, kiedy uczniowie ucząc się, jednocześnie bawią się chemią.

Kto z kim przestaje – takim się staje! Gala Świętych w Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy
TeksT I FOTO M.Ch.

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o wyjątkowych ludziach.

W

te jesienne dni wspominamy tych, którzy oddali życie za niepodległość naszej Ojczyzny
(11.11- Święto Niepodległości); tych, którzy uczyli
nas pięknego i mądrego życia – naszych przodków:
babcie, dziadków (2.11- Dzień Zaduszny), a także
tych, którzy zostawili nam cenne wskazówki jak żyć,
by być w pełni szczęśliwym, czyli świętym (1.11 –
Uroczystość Wszystkich Świętych).
O zmarłych dzieci pamiętały zapalając na cmentarzu
znicze na grobach poległych żołnierzy i mieszkańców Twierdzy, a Świętych… zaprosiły na wspólne
świętowanie do szkoły.
5 listopada dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przyszły do szkoły poprzebierane za swoich
ulubionych Świętych. W czasie Gali uczniowie
przedstawiali swojego Świętego i opowiadali o
jego życiu. Hasłem świętowania, było stare, a jakże mądre przysłowie: KTO Z KIM PRZESTAJE

– TAKIM SIĘ STAJE.
Na Gali byli obecni nie tylko Święci Patronowie –
imiennicy dzieci, ale też starożytni męczennicy – jak
dzielna dziewczynka Św. Filomena, Św. Cecylia,
czy niezwykła Św. Jadwiga, królowa Polski. Dzieci
w czasie zabawy odszukały i odczytały listy z przesłaniami i mądrościami od różnych Świętych. Był
czas na śpiewanie, taniec i degustację „niebiańskich
delicji”. Zabawa była wyśmienita, bo i towarzystwo
– Świętych wspaniałe. I wszyscy mamy nadzieję, że
to „przestawanie” z tak pięknymi i dzielnymi ludźmi
nie zakończy się tylko na zabawie, ale przedłuży w
codzienności w naśladowaniu ich dobroci i wielkiego serca.
Dziękuję wszystkim Rodzicom i Dziadkom, którzy
tak aktywnie i z ogromną pomysłowością pomogli
przygotować dzieciom stroje, a przez to przyczynili
się do tej wyjątkowej zabawy.

„Misie” w Krainie krówek
tekst i foto Elżbieta Obuchowska

W piękny słoneczny dzień, dzieci z gr Misie z PP3, wyruszyły na pierwszą wycieczkę autokarową.

P

odziwiając malowniczy, jesienny krajobraz za
szybą autokaru, dotarły do fabryki krówek reklamowych w Milanówku. Na miejscu przywitała
przedszkolaków menadżer fabryki pani Agnieszka
Lewicka.
Dzieci poznały tajemnicę produkcji cukierków
ciągutek, składniki z jakich powstają, ich smaki oraz na jakie okazje są wytwarzane. Były pod
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wrażeniem ręcznego, precyzyjnego, zawijania cukierków przez panie oraz tempa ich pracy. Mogły
również poznać smak krówek, których powstawanie obserwowały. Pani Agnieszka zaproponowała
dzieciom samodzielną pracę- projektowanie karteczek oraz próbę zawijania w nie cukierków.
Przedszkolaki wzięły udział w konkursie rysunkowym i wykonały piękne prace przedstawiające

krówkę. Wszyskie obrazki zostały nagrodzone
słodką niespodzianką.
Dziękując za wspaniałą zabawę dzieci zaśpiewały
piosenkę i z żalem rozstały się z panią Agnieszką.
Pełni wrażeń w drodze do przedszkola „Misie”
zasnęły.
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Przedstawienie
,,Pinokio” w PP2
TeksT I FOTO m.ch.

Przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola Nr 2 dnia 14 października
br. uczestniczyły w przedstawieniu pt.:
,,Pinokio”.

S

pektakl oparty był na historii chłopca zwanego
Pinokiem, wykonanego z drewna przez rzeźbiarza, który wychowywał go jak swojego własnego syna. Pewnego dnia drewniana marionetka zostaje ożywiona przez wróżkę. Pinokio miał jednak
pewien kłopot kiedy kłamał rósł mu nos.
Dzieci bardzo emocjonalnie przeżywały przygody
Pinokia, były chwile grozy, śmiechu i ekscytująca
podróż.
Przedszkolaki mogły dowiedzieć się, że kłamstwo
i zadawanie się z nieodpowiednim towarzystwem
nie popłaca a prawda zawsze wychodzi na jaw.

FAKTY NOWODWORSKIE

„Poznajemy historię
Nowego Dworu
Mazowieckiego”
TeksT I FOTO Ilona Zakrzewska

W czwartek 10 października 2013 r.,
„Wróbelki” z Publicznego Przedszkola
Nr 3 gościły na zajęciach pasjonatkę
historii p. Marię Możdżyńską.

Jak dobrze wypaść
na prezentacji
z języka polskiego
podczas egzaminu
maturalnego…

Obchody Święta
Niepodległości w Szkole
Podstawowej nr 5,
czyli… „Tomasz Miś
na żywo”

TeksT I FOTO Agnieszka Wójcik

TeksT I FOTO A.R.

Sprawdzali to uczniowie klasy 3 a LO
z Modlina Twierdzy, którzy 07.10.2013r.
przebywali w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie.

Co na temat Święta Niepodległości wie
współczesny Polak? Czy znajomość
trudnej i zawiłej historii naszego kraju
jest nam dzisiaj w ogóle potrzebna?
I czy patriotyzm to nie jest przypadkiem
puste i niemodne słowo? Na wszystkie
te pytania odpowiedzi szukali uczniowie
SP5, którzy z okazji 95 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
przygotowali przedstawienie
zatytułowane „Tomasz Miś na żywo”.

N

asz gość w sposób bardzo ciekawy i przystępny opowiedział dzieciom o czasach, w których nasza miejscowość była wsią. Później dzięki
animacji komputerowej poznaliśmy St. Poniatowskiego i J. Wybickiego - znaczące osoby w historii Nowego Dworu Maz. Mogliśmy przenieść się
do czasów Napoleona oraz zobaczyć co działo się
z naszą miejscowością w czasie I i II wojny światowej aż do czasów obecnych.
Dzieci poznały zabytki znajdujące się na terenie
miasta. Mogły też zadać pytania związane z tym
tematem.
Czas spędzony z p. Marysią minął bardzo szybko,
jednak wiadomości, które dzieci zdobyły pozostaną
na długo w ich pamięci. Świadczą o tym prace plastyczne dzieci oraz zabawy dowolne.

W

ycieczka została zorganizowana przez
wychowawcę klasy maturalnej, p. Emilię Napiórkowską.
Maturzyści wysłuchali wykładu: „Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej
strony, prowadzonego przez wykładowcę,
p. Piotra Lignar.
Celem spotkania było przekazanie podstawowej wiedzy, na temat przygotowania się do
wystąpienia publicznego podczas prezentacji
maturalnej i pokazanie sposobu jej przeprowadzenia. Uczniowie dowiedzieli się o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie
uwagi słuchacza, o zasadach konstruowania
wypowiedzi, o języku prezentacji, o zasadach
przygotowywania slajdów, ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą
i mikrofonem. Omówione zostały także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji.

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

P

rzedstawienie powstało pod kierunkiem pań:
Agnieszki Rabiej, Jolanty Szczepańskiej, Anny
Krajczyńskiej i Agnieszki Piszczek i wzięło w nim
udział kilkudziesięciu uczniów klas IV – VI.
8 listopada 2013 roku sala gimnastyczna Piątki
„zamieniła się” w studio telewizyjne programu
publicystycznego, nad którym czuwała ekipa telewizyjna w składzie Reżyser (Magda Ciurzyńska),
Kierownik Planu (Julka Pelikan) i Kierownik Produkcji (Krystian Bernat). Dźwiękowcem, odpowiedzialnym za oprawę muzyczną i nagłośnienie
był Sławek Rynkun.
Prowadzący, dziennikarz Tomasz Miś (Michał
Szerszeń) zaprosił do swojego programu specjalnych gości: panią socjolog (Kasia Fajfer), panią
profesor historii (Julka Trześniewska) i polityka
(Sebastian Niezbecki). Goście programu „Tomasz
Miś na żywo” dyskutowali o tym, czym współcześnie jest patriotyzm, rozmawiali o historii Polski, o przyczynach utraty niepodległości i sensie
narodowych powstań. Zaproszony do programu
kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego
(Mikołaj Misztela) opowiadał o tym, jak w jego
rodzinie walczono o wolność Polski.
Była też sonda uliczna, w której reporterka (Kamila
Zielska), specjalna wysłanniczka programu pytała
przechodniów, co wiedzą na temat Święta Niepod-

www.nowydwormaz.pl

ległości. Niestety, ani spotkana na ulicy Blondynka (Julia Wieliczko), ani Bizneswoman (Wiktoria
Kołodziejska), ani też grupa Małolatów (Oskar Sawicki, Kamil Zaremba, Kuba Retkiewicz, Kacper
Dąbrowski, Maciek Zawadzki) – nikt nie potrafił
dokładnie odpowiedzieć na pytanie dziennikarki,
z jakimi wydarzeniami historycznymi wiąże się
data 11 listopada 1918 roku. Dopiero elegancki
starszy Pan (Czarek Mielczarek) wykazał się sporą
wiedzą historyczną.
Przerywnikami w programie były występy „aktorów” z Teatru Dramatycznego, recytujących
wiersze o Ojczyźnie (Majka Wrzesińska, Wiktoria
Affek, Ola Kontnik, Marta Moskwa, Zuzia Wasilko, Dominika Czarnecka, Dominika Snopkiewicz,
Marta Skrocka, Oliwia Mróz, Gosia Bala, Natalia
Galbarczyk i Kuba Słoński). Niewątpliwą ozdobą
były piosenki zespołu muzycznego „Number Five”
(na co dzień to dziewczyny z klas 5b, 6e i 6b: Zuzia Wasilko, Marta Moskwa, Klaudia Zawłocka,
Ola Jasińska, Dorota Deręgowska, Sandra Antonowicz, Małgosia Piórkowska, Ola Galińska, Natalia Laskowska, Agata Radzikowska), który wykonał utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu „Bitwa
Warszawska 1920” („Śpiewka 1920”) oraz „Żeby
Polska była Polską” i „Ja to mam szczęście”, z niepowtarzalnymi partiami solowymi Zuzi Wasilko
i Marty Moskwy. Specjalne podziękowania należą się panu, Dariuszowi Wasilko za przygotowanie
podkładów muzycznych do śpiewanych przez zespół piosenek.
Spektakl, choć chwilami zabawny, nie był pozbawiony poważnego przesłania. „Aby człowiek
wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez
pamięci…” – te słowa pochodzące z przedstawienia uświadamiają, że znajomość własnej historii
i tradycji budują naszą tożsamość i to, kim jesteśmy dzisiaj, a pojęcia: Ojczyzna, Patriotyzm
wcale nie straciły na wartości, może tylko nieco
zmieniły swoje znaczenie.

W przedstawieniu wystąpili również w roli
Uczniów: Julka Łaniewska, Anita Grzelak, Milena
Dolińska, Zuzia Forma, Aneta Gładysz, Natalia
Pietrow, Julka Mitrus, Natalia Kuczyńska, Karolina Łapińska., Sebastian Pielaciński, Czarek Krzemiński, Paweł Podyma, Michał Szymczukiewicz,
Bilal Jadou.

Przedszkolaki
z PP2 przygotowały
i degustowały soki!
TeksT I FOTO M.Ch.

,,Soki pijemy, długo żyjemy” pod takim
hasłem w okresie od 30.09. do 04.10.2013r
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w każdej
z grup odbyła się degustacja soków
warzywno- owocowych.

P

rzygotowania do tych zajęć rozpoczęły się od
zgromadzenia potrzebnych zapasów w postaci
owoców i warzyw. Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z działaniem sokowirówki i zasadami bezpieczeństwa podczas przygotowania soku.
Następnie przystąpiliśmy do pracy - taki sok zrobiony na oczach dzieci był wielką atrakcją, zwłaszcza,
że dzieci same wybierały warzywa i owoce, które
miały być częścią ich napoju. Na zakończenie wszyscy ze smakiem degustowali te zdrowe i pyszne witaminki. Mniam…
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Ślubowanie klas pierwszych SP, PG, LO w Zespole Szkół w Nowym
Dworze Maz. – Modlin Twierdza
TeksT I FOTO E. Rudnicka

Piątkowy poranek 18 października 2013 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Maz. – Modlin Twierdza był wyjątkowy,
dyrektor mgr Zdzisław Szmytkowski uroczyście przyjął w szeregi braci uczniowskiej pierwszoklasistów na wszystkich
szczeblach tz. SP, PG, LO.

U

roczystość ślubowania i pasowania na
ucznia uświetnili swą obecnością Burmist
Miasta p. Jacek Kowalski, ks. proboszcz parafii
św. Barbary w Modlinie Twierdzy Cezary Siemiński, Radni Rady Miejskiej p. Włodzimierz
Oleksiak, p. Wawrzyniec Siewruk, p. Andrzej
Świder, p. Karol Bielec, przewodniczący Rady

Rodziców p. Robert Szymański oraz rodzice,
dziadkowie, którzy podziwiali swe pociechy
w krótkim, „Kubusiowym” programie artystycznym. Jednak łzy radości i wzruszenia dostarczył
widzom pięknie odśpiewany przez pierwszaków
hymn narodowy.
Podniosłą chwilą tej uroczystości było złożenie

przez pierwszoklasistów przysięgi na sztandary
szkół oraz ślubowanie rodziców.
Całość przygotowały pod kierunkiem E. Rudnickiej wychowawczynie klas pierwszych – B. Kielar, E. Ciszyńska, K. Borkowska i A. Mizerska
a dekoracje wykonała A. Dąbrowiecka.
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Wycieczka na Cmentarz Forteczny
TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

„Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr”.

P

łomienie pamięci zapłoną 1 listopada na tysiącach polskich grobów. Pamięć o najbliższych
i przyjaciołach, których już nie ma wśród nas
jest dla Polaków bardzo ważna. Czcząc pamięć
obrońców naszej Ojczyzny dzieci z grupy „Mali
Odkrywcy” i „Rybki” Publicznego Przedszkola

Nr 1 zapaliły znicze na żołnierskich grobach na
Cmentarzu Fortecznym Twierdzy Modlin. Dziś
jeszcze niewiele nasze przedszkolaki wiedzą
o historii swej ojczyzny. Z zainteresowaniem
słuchały opowiadania wychowawczyni o wojnach obronnych, jakie zmuszeni byliśmy toczyć.

I o żołnierzach, którzy w czasie tych walk zginęli.
Stąd ich groby na modlińskim cmentarzu i wielu
innych. Dzieci wiedzą jedno, że ci co zginęli za
wolność Polski są dla nas bardzo ważni. Zasłużyli
sobie na nasz szacunek i pamięć o nich. Wszyscy
pamiętajmy o nich w to listopadowe święto.

Wycieczka do Wymysłów
TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

Policjant z KPP NDM w „Krasnalu”

Jak powiada staropolskie przysłowie „W listopadzie pełne kapusty kadzie”.

TEKST I FOTO J.S-Sz.

W miesiącu październiku tradycyjnie jak co roku nasze przedszkole odwiedził Pan Szymon Koźniewski z Powiatowej Komendy
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

T

ematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dziećmi o
bezpiecznych zachowaniach na drodze, przypominał
jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Każde z
nich chętnie przechodziło po makiecie „zebry”, głośno wypowiadając słowa: „spojrzę w lewo, spojrzę
w prawo i jeszcze raz w lewo”. Dzieci miały okazję
obejrzeć film edukacyjny. Każda scenka sytuacyjna
została omówiona przez funkcjonariusza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe zachowania. Największym zainteresowaniem cieszyły się
wśród maluchów opowiadanie o codziennej pracy
policjanta, możliwość obejrzenia radiowozu, który
na czas pobytu zaproszonego gościa stanął na parkingu przedszkola i posłuchania policyjnej syreny.
Na zakończenie spotkania z rąk Pana Szymona Koź-

niewskiego dzieci otrzymały broszurkę z zamieszczonymi zasadami i zagadkami dotyczącymi bezpiecznego zachowania. Zaproszony gość natomiast
w ramach podziękowania za poświęcony czas, rzetelnie przekazaną wiedzę oraz życzliwość podczas

spotkania z przedszkolakami został obdarowany dyplomem. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie
kojarzył się przedszkolakom, jako osoba, której nie
należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji
można zwrócić się o pomoc.

M

amy czas robienia wielkich zimowych
zapasów. Gospodynie już od lata robią
przeciery, kompoty i soki. Słoiki zapełniają się
kiszonymi ogórkami, szatkowana kapusta trafia
do beczek. Dzieci z grupy „Mali Odkrywcy”
i „Rybki” z Publicznego Przedszkola nr 1 wybrały
się do gospodarstwa wiejskiego we wsi Wymysły
by nauczyć się jak przygotowywać zimowe przetwory. Na wstępie przedszkolaki zagniotły ciasto na placek ze śliwkami. Praca ciężka nie tyle

paliła się co kleiła do rąk. No cóż każdy wie, że
„bez pracy nie ma kołaczy”. Trochę wysiłku i już
placki w brytfannach trafiły do pieca. W międzyczasie dzieci przygotowały ogórki do kiszenia.
Wypłukały ogórki i ułożyły je w słojach. Przygotowały zalewę i wlały ją do słoi. Dołożyły kopru,
chrzanu i czosnku. Staranie zamknięte słoje niech
czekają zimy. Gospodyni swym „pomagierom”
dała do spróbowania ukiszonych już wcześniej
ogórków. Drugie zadanie było trudniejsze trze-

ba było poszatkować kapustę, skroić marchew
i wszystko przełożyć do dębowej beczki. Całość
trzeba było mocno ubić ubijakiem tak, by kapusta puściła soki. Krótka przerwa na posiłek,
zwiedzenie gospodarstwa i karmienie kur, kaczek
i królików, trochę zabawy. Następnie przygotowanie warzyw do wykonania z nich warzywnych
stroików. Po tak ciężkiej pracy wyśmienicie smakowało upieczone ciasto. Oj będzie miał mamie
kto w domu pomóc.

,,Byliśmy tam po raz pierwszy…”
TEKST I FOTO AGNIESZKA JANICKA

Dnia 1.10.2013r dzieci z gr. V ,,TROPICIELE TĘCZY” i VI ,,SMERFY” z PP5 na Osiedlu Młodych znalazły się w miejscu, gdzie królują
dynie – małe, duże i giganty, czyli w DYNIOLANDZIE.

T

o prawdziwe królestwo dyni, w którym powitał
nas Pan Dynia, czyli sympatyczny ,,władca” Dyniolandu. Zaproponował nam prezentację multimedialną pod hasłem ,,Skąd się wzięła dynia?”, dzięki
której poznaliśmy historię tego warzywa i jego długą
drogę, bo aż z AMERYKI do naszego kraju.
Zabawy ruchowe na dyniowym polu, biegi, skoki
i wyścigi wyzwoliły w dzieciach mnóstwo radości.
Wspaniałym pomysłem okazał się labirynt ułożony

z kostek słomy, gdzie nie łatwo było znaleźć indiańską , złotą dynię. Jeszcze trudniejszy do pokonania
okazał się labirynt z kukurydzy.
Wiele ciekawych spostrzeżeń przyniosła obserwacja
królika i kozy a dużo zadowolenia dała możliwość
karmienia tych zwierząt. Fajnie ,,jeździło się” na koniu i kucyku ze słomy.
Po swobodnych zabawach wyruszyliśmy razem
z naszym ,,dyniowym” przewodnikiem na spacer po

lesie. Przyjemnie było posłuchać ciekawostek o życiu leśnych zwierząt i zobaczyć norę lisa.
Gorąca zupka - krem z dyni z dodatkiem pestek
okazała się przysmakiem nawet przedszkolnych
NIEJADKÓW a samodzielnie upieczone kiełbaski
w ognisku smakowały wyśmienicie.
Mimo jesiennej aury, słońce wyjrzało zza chmur
i dodało uroku naszej dyniowej wyprawie.

www.nowydwormaz.pl

Przedszkolaki z PP3 w Urzędzie Miasta
TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

W październiku najstarsze przedszkolaki z PP3 odwiedziły pracowników Urzędu Miasta Nowy Dwór Maz.

W

ycieczka zorganizowana była w ramach
projektów realizowanych w przedszkolu
„Moja mała ojczyzna”. W budynku przewodnikiem przedszkolaków był pan Sebastian Sosiński. Na miejscu dzieci poznały pracę osób
odpowiedzialnych za rozwój naszego rodzinnego miasta. Jako przyszli petenci urzędu poznali
miejsce wyrabiania dowodów osobistych , salę
udzielania ślubów. Odwiedzili także Strażników
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Miejskich w ich siedzibie, gdzie za pomocą monitoringu miejskiego mogły obserwować ulice
naszego miasta.
Poznały także salę, w której obradują radni
NDM. Dzieci odegrały scenki z obrad, wybierając burmistrza, radnych, przewodniczącego rady,
obserwatorów. Zabawa ta okazała się trudną
pracą ale przybliżyła ona przedszkolakom pracę
urzędników.
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Już teraz planujmy wydatki na rok 2014

Naprawdę warto !!!
rok 2014

Już teraz przypominamy, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku
2013 - w terminie do dnia
31 stycznia 2014r. mają obowiązek wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonując tej opłaty, ważnym jest, aby przypadająca należność
wpłynęła na rachunek tut. Urzędu Miejskiego najpóźniej w dniu
31 stycznia 2014r. ( piątek).
W celu uniknięcia sankcji wynikających z art. 18, ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia), zachęcamy Państwa do
korzystania z usług Mazowieckiego Banku Spółdzielczego przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze
Mazowieckim lub z Punktu Bankowego MBS znajdującego się w pok. nr 7, na parterze Urzędu
Miejskiego.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Również do dnia 31 stycznia 2014r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2013, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych.
W przypadku niezłożenia w/w oświadczenia w zakreślonym terminie, zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych wygasa
z mocy prawa.

Osoby planujące rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą serdecznie zachęcamy
do poszerzenia swojej wiedzy w tym obszarze.
Poniżej podajemy linki do stron www,
gdzie można znaleźć portale doradzające
przy rejestracji firmy oraz wiele przydatnych
informacji, porad i wzorów umów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można pobrać ze strony www: http://
bip.nowydwormaz.pl
w zakładce poradnik interesanta .

PORTALE ORADZAJĄCE PRZY REJESTRACJI FIRMY
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.
engine/?D;b26ba2e4-2511-45d6-a57ef0a30b47a671
PRZYDATNE LINKI
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.
engine/?D;8e207085-648f-44dc-b0543db0c819cdcc

POWIATOWE CENTRUM WOLONTARIATU
Od 01 lipca 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
działa Powiatowe Centrum Wolontariatu w związku z realizacją projektu pn „Czas na aktywność”
współfiansowanego przez Unię Europesjką w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego.
Celem nowodworskiego wolontariatu jest rozszerzenie oferty PCPR poprzez wsparcie klientów pomocą
wolontariuszy.
Główne obszary działania wolontariuszy to pomoc dzieciom z rodzin zastępczych oraz placówek
opiekuńczo wychowawczych w odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji z matematyki i języka
angielskiego a także pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu.
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki
rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości,
wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań,
zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę
zaangażowania się.
Adres : Nowy Dwór Mazowiecki ul. Paderewskiego 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Strona www: http://www.pcprndm.pl/
Strona Facebook: www.facebook.com/wolontariuszNDM
Pozdrawiam Krzysztof Hełstowski

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 227
Nr tel. (22) 51222266 lub e-mail: urszula.kleniewska@nowydwormaz.pl

Informacja na temat akcji „Pomoc dla Kubusia”
Uprzejmie informuję, że Pan Sebastian Golejewski
z firmy „Aga-met” przedłożył protokół przekazania
odpadów zbieranych w szkołach podczas wspólnej
akcji „Pomoc dla Kubusia”.
Zbierane były m.in. korki, baterie, płyty CD,
makulatura itp.
Kwota pozyskana za te surowce to 6.234,75 zł.
Środki w całości przelano na konto bankowe.

Przy okazji informuję, że w połowie grudnia
komisyjnie nastąpi otwarcie 4 puszek-skarbonek,
do których obecnie wrzucane są pieniążki. Cała
zebrana w nich kwota również przelana zostanie
na konto.
Zbiórka trwa do końca bieżącego roku. Pełne
sprawozdanie z przebiegu akcji i zebranych
środków będzie przedłożone na początku 2014

roku Panu Staroście, który wydał zgodę na
przeprowadzenie tej publicznej zbiórki.
Informacja zostanie tez przekazana do publicznej
wiadomości.
Sekretarz Społecznego Komitetu
Piotr Rogiński

opłaty za Śmieci - Przypominamy
Przypominamy, że od lipca opłaty za odbiór
odpadów komunalnych należy dokonywać bez
wezwania w kwocie ustalonej w deklaracji na
specjalne konto Urzędu Miejskiego
19 8009 1062 0016 4106 2007 0081.

Należy pamiętać też o prawidłowym opisaniu
wpłaty tzn. za jakie miesiące płacimy i za jaką
nieruchomość. Ułatwi nam to prowadzenie ścisłej
ewidencji opłat rzeczywistych i powiązanie ich ze
złożonymi deklaracjami.

Informację tę kierujemy szczególnie do osób, które
oczekują na fakturę - w nowym systemie nie jest
taka wysyłana oraz osób, które mylnie wpłacają
opłatę na konto Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

Uprawnienia Straży Miejskiej do używania urządzeń rejestrujących
W związku z licznymi wątpliwościami i rodzącymi
się pytaniami na temat uprawnień Straży Miejskiej
do wykorzystywania urządzeń rejestrujących tzw.
fotoradarów, informujemy, że na stronie www.
nowydwormaz.pl w zakładce Straż Miejska/
informacje dla kierowców, znajdziecie Państwo
obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo
i publikacje, które mamy nadzieję, wyjaśnią
niektóre wątpliwości.

W zakładce tej zamieszczany będzie również
aktualny, miesięczny harmonogram pomiarów
prędkości przy użyciu przenośnego urządzenia
rejestrującego na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego, oraz świadectwo legalizacji tego
urządzenia.
Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
przypomina, że oprócz pomiarów przenośnych

wykonywane są pomiary w stałych miejscach,
uzgodnionych z Komendantem Stołecznym Policji
i GITD tj. na ul. Wojska Polskiego 25
i ul. Ledóchowskiego 153 w Nowym Dworze.
Z poważaniem
Piotr Rogiński
Komendant Straży Miejskiej

www.nowydwormaz.pl

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

KARTKA
Z KALENDARZA

Grudzień 2013
1.12 - Światowy Dzień Walki
z AIDS
2.12 - Światowy Dzień Walki
z Uciskiem
3.12 - Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawnych;
Dzień Naftowca i Gazownika
4.12 - Barbórka (Dzień Naftowca
i Górnika)
5.12 - Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza
6.12 - Mikołajki; Dzień Anioła;
Dzień Pomocy Cierpiącym
7.12 - Międzynarodowy Dzień
Lotnictwa Cywilnego
8.12 - Dzień Kupca; Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP
9.12 - Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
10.12 - Dzień Odlewnika; Dzień
Bota; Dzień Praw Człowieka;
Dzień Ochrony Praw Dziecka
11.12 - Międzynarodowy
Dzień Terenów Górskich;
Dzień Chruścików
13.12 - Dzień Księgarza;
Światowy Dzień Telewizji Dla Dzieci
15.12 - Dzień Palenia Świec
dla Aniołków
17.12 - Dzień bez Przekleństw
18.12 -Międzynarodowy Dzień
Emigrantów
19.12 - Dzień Narodów
Zjednoczonych dla Współpracy
Południe-Południe
20.12 - Międzynarodowy Dzień
Solidarności; Dzień Ryby
21.12 -Światowy Dzień
Pozdrawiania Brunetek; początek
astronomicznej zimy - najkrótszy
dzień roku
22.12 - Światowy Dzień Wody
23.12 - Światowy Dzień
Snowboardu
24.12 - Wigilia Bożego Narodzenia;
Dzień Raju;
25.12 - Boże Narodzenie
(pierwszy dzień)
26.12 -Boże Narodzenie
(drugi dzień)
28.12 - Międzynarodowy Dzień
Pocałunku
29.12 - Światowy Dzień
Różnorodności Biologicznej
31.12 - Sylwester
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Jesienna Eliminacja GP w Biegach Przełajowych
2013/14
TeksT I FOTO emka

210 uczestników stanęło na starcie pierwszej eliminacji Grand Prix Nowego Dworu w biegach przełajowych.

U

czestnikom zawodów, które odbyły się 25
października dopisała wspaniała słoneczna
pogoda. Zacięta rywalizacja i gorący doping dodatkowo rozgrzewał licznie zebranych zawodników i kibiców.
Klasę pokazywali uczestnicy kolejnych biegów
- Sara Elkosh /kl 5-6/, bracia Hubert i Bartosz
Michalikowie /PG1/ czy też Ania Nikitin /ZS 2/,
Stefan Piotrowski /LO/ i Tomasz Ołdak /Pomiechówek/P.
Oto wyniki poszczególnych biegów:
SZKOŁY PODSTAWOWE
KL I-II
Dziewczęta: 1.Julia Podgórna, 2.Zuzia Safaryn
obie SP5, 3.Dominika Kornas SP7. Chłopcy:
1.Maciej Wielocha SP5, 2.Jan Choroś, 3.Kamil

Głogulski obaj SP7.
KL III-IV
Dziewczęta: 1.Julia Małajny, 2.Wiktoria Kuczyńska obie SP5, 3.Oliwia Zielińska SP7. Chłopcy:
1.Michał Wodyński, 2.Szymon Grzesiak obaj
SP3, 3.Marceli Wasilko SP5.
KL V-VI
Dziewczęta: 1.Sara Elkosh SP5, 2.Natalia Krzemińska, 3.Ada Magier obie SP7.
Chłopcy: 1.Kacper Nadulski, 2.Jakub Waluś,
3.Dominik Zalewski wszyscy SP5.
GIMNAZJA
Dziewczęta: 1.Sylwia Kaliś PG1, 2.Kasia Mikulska PG3, 3.Julia Młodawska PG2.
Chłopcy: 1.Hubert Michalik, 2.Bartosz Michalik
obaj PG1, 3.Michał Morawski PG2.

SZKOŁY ŚREDNIE
Dziewczęta: 1.Anna Nikitin, 2.Ewa Bożycka obie
ZS Nr2, 3.Karolina Walczak LO.
Chłopcy: 1.Stafan Piotrowski LO, 2.Tomasz Ołdak ZS Pomiechówek, 3.Piotr Wodyński LO.

SPORT

FAKTY NOWODWORSKIE

Udany występ nowodworskich kajakarek
na jesiennych Konsultacjach Kadry w Wałczu

Trening z Dorotą
Świeniewicz
TeksT I FOTO NOSiR

TeksT I FOTO Trener Sekcji Kajakowej Mariusz Szałkowski

Dorota Borowska i Justyna Boniecka kajakarki NOSiR w dniach 18-20 października
2013 r. wystąpiły w zawodach w Wałczu, który jest centrum szkolenia polskich
kajakarzy oraz ośrodkiem przygotowań Olimpijskich dla kajakarzy i wioślarzy.

23 października młode siatkarki
z NOSiR-u miały okazję trenować
z byłą reprezentantką Polski, dwukrotną
mistrzynią Europy - Dorotą Świeniewicz.

Najlepszym na podium wyróżnienia w postaci dyplomów i słodkich upominków wręczał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski.
Warto jeszcze dodać, że pomocy w sprawnym
przeprowadzeniu zawodów udzielili starsi zawodnicy JOGGERA Marek Dobrowolski I Tomasz Pietrzykowski.
Kolejne zawody odbędą się na wiosnę.

S
W

czesną wiosną i późną jesienią odbywają
się tam konsultacje kajakarek i kajakarzy,
które mają na celu sprawdzenie poziomu przygotowania i kwalifikacji czołówki do kadry narodowej. Start naszych zawodniczek był bardzo
udany i zakończyliśmy ciężki sezon mocnym
akcentem. Dorota Borowska została najlepszą
Polską kanadyjkarką. Kobiece kanadyjki w Polsce to dyscyplina dopiero rozwijająca się, choć na
Świecie dziewczyny startują od lat w zawodach
rangi Mistrzowskiej tj. Mistrzostwa Świata i Puchary Świata. Nasza zawodniczka w przyszłym
sezonie będzie reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach juniorów.
Justyna Boniecka w kat: mł. juniorka w ogólnej klasyfikacji zajęła 4 pozycję. W jej kategorii rywalizowały 53 zawodniczki z całej Polski,
czwarta pozycja Justyny to duże osiągnięcie tej
młodej zawodniczki.
Dorota Borowska oprócz startu w kanadyjce startowała również w kajaku,- w kat: juniorka zajęła
20 pozycję i 27 ogółem z mł. juniorkami na 88
startujących.
Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na pięknie położonym torze na dystansach 2000 m
i 1000 m.
Zawody konsultacyjne w Wałczu to nie tylko wyścigi na wodzie, to również rywalizacja na bieżni
na 1500 m, na pływalni 200 m, i bardzo ciężkie
sprawdziany na siłowni. Kajakarstwo wyczynowe to dyscyplina wymagająca dużej siły, potężnej
wytrzymałości i szybkości. Występ w Wałczu to
ostatnie zawody w tym sezonie i powoli rozpoczynamy sezon zimowy.

www.nowydwormaz.pl
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W tym sezonie udało nam się wystąpić w wielu
zawodach, wszyscy nasi zawodnicy zdobyli wiele medali i pucharów. Nasze występy były możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi.
Dziękujemy kierownictwu i pracownikom NOSiRU za dobrą współpracę i zapewnienie naszej
sekcji środków na sprzęt, wyjazdy na zawody
(wystartowaliśmy w 15 zawodach w całym sezonie 2013). Klinice Mediq z Legionowa dziękujemy za wsparcie finansowe na sprzęt sportowy
i dofinansowanie obozu letniego, firmie transportowej Fracht FWO również za zakup sprzętu
sportowego.
Bardzo dziękujemy P. Hannie i Włodzimierzowi
Chróścińskim właścicielom sklepów 24h za sfinansowanie zakupu specjalistycznej odzieży dla
naszych kajakarzy na jesienno- zimową aurę .
Szczególne podziękowania składamy firmie Plastex - czołowego światowego producenta kajaków wyczynowych za objęcie patronatem naszej
kanadyjkarki Doroty Borowskiej i przekazanie
jej najwyższej jakości sprzętu.
Dziękujemy bardzo Nowodworskiemu WOPRowi, że zawsze byli w pogotowiu, służyli pomocą i
wsparciem podczas naszych treningów na wodzie.
To bardzo mobilizujące do dalszej pracy, że tyle
osób i firm udzieliło wsparcia naszej sekcji. Wyrazy podziękowania składamy także rodzicom
zawodników p. Jackowi Sztuce i p. Maciejowi
Krokowi za ogromne zaangażowanie i prace na
rzecz sekcji kajakowej.

potkanie rozpoczęło się od rozgrzewki, zabaw
w grupach, a na zakończenie ćwiczenia przy siatce. Młode siatkarki również miały okazję porozmawiać z Dorotą oraz otrzymać autografy. Dziewczynki wspierali dumni rodzice oraz trenerzy NOSiR-u:
Joanna Konar i Cezary Tulin.
Reprezentantka Polski obiecała, że ponownie odwiedzi NOSiR i sprawdzi postępy młodych siatkarek.

V Mazowiecki Sportowy Turniej Miast i Gmin
TeksT I FOTO NOSIR

W dn. 6 listopada 2013 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty podczas obrad VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów
Wiejskich odbyło się podsumowanie oraz ceremonia wręczania pucharów V Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 2013 zorganizowanego w dn. 26 maja – 1 czerwca 2013 r. przez Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika.

M

arszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik wraz z Prezesem Mazowieckiego
TKKF Jackiem Bączkowskim wręczali Puchary
Marszałka Województwa Mazowieckiego prezydentom, burmistrzom i wójtom zwycięskich miast i gmin
z terenu Mazowsza. V Mazowiecki Sportowy Turniej
Miast i Gmin 2013 odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim, organizatorem akcji był Nowodworski

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z przyjemnością informujemy, że Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w V
Mazowieckim Turnieju Miast i Gmin 2013 zajęło III
miejsce w grupie od 15 do 40 tys. Mieszkańców. W
imieniu Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
odebrał Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dariusz Wąsiewski.

Zawody pływackie o puchar prezesa UKS Lotnisko Modlin
TeksT I FOTO Tomasz Wichowski

W sobotę 16 listopada 2013 roku młodzi adepci pływania rywalizowali w nowodworskiej pływalni o puchar prezesa
Uczniowskiego Klubu Sportowego Lotnisko Modlin.
przez prezesa UKS Panią Mariolę Zielińską. Współorganizatorami zawodów byli: STS Maraton, NOSiR
oraz szkoła pływania Sport-Plus.
Wyniki zawodów:
Rocznik 2007/2008
Dziewczyny
I miejsce- Agata Brańska
II miejsce- Kinga Sprawka
III miejsce- Amelia Mizerska
Chłopcy
I miejsce- Julian Maliński
II miejsce- Maciej Rytel
III miejsce- Aleksander Piesak

Z

awody rozpoczął wspaniały pokaz pływacki
wykonany przez wicemistrza Polski juniorów
Macieja Muth. Wzbudził on olbrzymie zainteresowanie zawodników, jak również kibiców i miłośników pływania. Sędzią głównym zawodów był Pan
Tomasz Wichowski, sędzią starterem Pan Grzegorz
Szczeciński. Wśród uczestników panowała wyjątkowa atmosfera, dzieci rywalizowały ze sobą
i jednocześnie świetnie się bawiły. Chcemy krzewić zdrowy tryb życia i popularyzować pływanie
w naszym mieście. Impreza wypadła świetnie i już
myślimy o następnej - powiedział Tomasz Wichowski główny organizator zawodów, który prowadzi
również na pływalni NOSiR-u szkołę pływania
Sport-Plus, z której zawodnicy zajęli czołowe
miejsca. Po zakończeniu rywalizacji sportowej na
uczestników czekał gorący poczęstunek ufundowany

Rocznik 2006
Dziewczyny
I miejsce- Maja Trzaskoma
II miejsce- Olga Sujeta
III miejsce- Julia Mętlak
Chłopcy
I miejsce- Igor Buszta
II miejsce- Franciszek Kunicki
III miejsce- Oliwier Skarbek
Rocznik 2005
Dziewczyny
I miejsce- Michalina Grzegorzewska
II miejsce- Dominika Butryn
III miejsce- Maja Stasiak
Chłopcy

I miejsce- Bartosz Pisarek
II miejsce- Jakub Supeł
III miejsce- Szymon Petrykowski
Rocznik 2004
Dziewczyny
I miejsce- Wiktoria Osińska
II miejsce- Nina Ciepluch
III miejsce- Zuzanna Jaroszczyk
Chłopcy
I miejsce- Mikołaj Brocławik
II miejsce- Krystian Sieniakowski
III miejsce- Szymon Grenda
Rocznik 2003
Dziewczyny
I miejsce- Nina Piotrowska
II miejsce- Maria Bieńkowska
III miejsce- Izabela Iwańczuk
Chłopcy
I miejsce- Maksym Bardoni
II miejsce- Antoni Mosiński
III miejsce- Rafał Wronka
Rocznik 2000-2002
Dziewczyny
I miejsce- Patrycja Buszta
II miejsce- Majka Macińska
III miejsce- Klaudia Białas
Chłopcy
I miejsce- Sebastian Dąbrowski
II miejsce- Hubert Wronka
III miejsce- Jakub Fryś

