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Od Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego!
Trzymacie w rękach pierwszy w tym roku numer Faktów Nowodworskich. Nowy rok to moment na refleksję i podsumowanie ubiegłego
roku ale też dobry czas na przedstawienie Państwu naszych zamierzeń.
Rok 2013 nie zaczął się dla Nowego Dworu najszczęśliwiej. Wstrzymany został ruch lotniczy na
Lotnisku Warszawa–Modlin, co pociągnęło za
sobą kłopoty nowodworskich przedsiębiorców
jak też osób pracujących w porcie. Na szczęście
wszystko zakończyło się pozytywnie i od czasu
ponownego otwarcia lotniska obserwujemy ruch
w tych dziedzinach nowodworskiej gospodarki,
które zostały uruchomione w oparciu o lotnisko.
W poprzednim roku udało nam się zrealizować
wiele ważnych projektów. Dokończyliśmy ostatecznie rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7.
Dzięki pozyskanym nowym pomieszczeniom,
do przedszkola na Osiedlu Młodych mogliśmy
przyjąć dodatkowo 25 dzieci. Termomodernizację przeszły kolejne obiekty użyteczności
publicznej tj. szkoły, przedszkola, urząd miejski,
a to z kolei przyniesie oszczędności w zużyciu
energii.

W styczniu zostały zamontowane ostatnie kolektory słoneczne. Dzięki temu mieszkańcy 146
nieruchomości mogą korzystać z taniego źródła
ciepłej wody.
W tym roku czekają nas kolejne duże i ważne
społecznie wyzwania. Wymienię kilka z nich:
przebudowa ulicy Leśnej wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
z ul. Wojska Polskiego, rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej na Osiedlu Młodych, rozbudowa
przedszkola w Twierdzy Modlin, termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności
publicznej, budowa trybun i szatni w obiektach
NOSiR, w całym mieście zostanie zmodernizowane oświetlenie ulic i chodników.
Nie zapominamy też o sprawach nieinwestycyjnych.
Cały czas pracujemy nad poszerzeniem oferty
Nowodworskiej Karty Familijnej (w tym miejscu
przypominam o możliwości składania wniosków
o wydanie Karty na ten rok). Przygotowujemy
szerszą ofertę punktu konsultacyjnego przy OPS,
tam też będzie uruchomiona kawiarenka internetowa. Nie zapominamy też o czymś dla ducha.
Wydział Promocji, w porozumieniu z jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi opracował kalendarium imprez miejskich.
Niedługo zostanie ono opublikowane. Ufam, że
każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Szanowni Mieszkańcy.
Nie sposób na tak niewielkiej powierzchni wymienić wszystkich planów samorządu na ten
rok. Zachęcam zatem do śledzenia informacji
zamieszczanych w Faktach i na naszej stronie internetowej. Apeluję też o meldowanie się
i rozliczanie podatków w naszym mieście. Im będzie nas więcej, tym więcej pieniędzy spłynie do
kasy miasta na zaspokojenie naszych potrzeb.
Z całego serca życzę sobie i Państwu

Zapraszamy na nowodworskie lodowiska!
TeksT OPRAC. rED.

Od 17 stycznia od godzin popołudniowych można korzystać z drugiego nowodworskiego
lodowiska zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. Wcześniej otwarte
zostało lodowisko Biały Orlik na Osiedlu Młodych.

L

odowisko w Parku Miejskim będzie czynne do 31 marca 2014 r. w godzinach od 8:00 do 22:00.
Warto zaznaczyć, że od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 nieodpłatnie będą mogli
ze ślizgawki skorzystać uczniowie nowodworskich szkół oraz placówki z terenu powiatu nowodworskiego (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Odpłatne korzystanie z lodowiska będzie się odbywało od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00
– 21:40 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00 – 21:40. Na miejscu jest dostępna wypożyczalnia łyżew oraz punkt ostrzenia sprzętu a także miejsca do przechowywania odzieży.
Bezpłatne lodowisko „Biały Orlik” działa też na Osiedlu Młodych, przy publicznym Gimnazjum nr 2.
Zapraszamy i życzymy miłego ślizgania!
więcej na str. 7

Aktywnie w Nowym Dworze!

Miejski konkurs filmowy rozstrzygnięty.
Tekst i foto: Martyna Kordulewska

23 grudnia odbył się uroczysty finał konkursu filmowego „Aktywnie w Nowym Dworze!”.
Jego celem było promowanie aktywnej turystyki w Nowym Dworze Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Modlin. Uczestnicy przez niemal cały 2013 rok mogli
nadsyłać krótkie filmy o wyżej wymienionej tematyce. Zadanie było ambitne. Wpłynęły
prace od trzech autorów o bardzo zbliżonym poziomie, dlatego jury postanowiło przyznać
równorzędne wyróżnienia w postaci kamer sportowych pozwalających na dalsze rozwijanie
zainteresowań związanych z konkursem.
więcej na str. 7
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Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku 2014
Oprac. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

W roku 2014 rekrutacja do nowodworskich przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
po raz pierwszy odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego – vEdukacjaNabór.

P

rzedszkola miejskie czynne są w godzinach:
6.30–17.00 (10,5 godziny). Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniają przez
5 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w stosownej
Uchwale Rady Miejskiej. Oddziały przedszkolne
w miejskich szkołach podstawowych oferują
wyłącznie bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
W zintegrowanym naborze elektronicznym,
który rozpocznie się od 03 marca 2014r. będą
uczestniczyć wyłącznie przedszkola publiczne
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki. Przedszkola przyjmują dzieci, które
mają ukończone trzy lata lub ukończą trzy lata
nie później niż w roku 2014. Dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie mogą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, tzw. klasach zerowych.
Rodzice dzieci urodzonych od 01 lipca 2008 r.
mogą dokonać wyboru czy ich dzieci rozpoczną
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
czy też w dalszym ciągu będą kontynuować
edukację przedszkolną.
Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli miejskich, podlegają rekrutacji dla dzieci
kontynuujących poprzez pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Zasady, harmonogram i deklarację należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku
szkolnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach, chcący kontynuować przez dziecko w roku
szkolnym 2014/2015 w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, składają u dyrektora szkoły podstawowej pisemną deklarację kontynuacji.
Formularz do pobrania w sekretariacie szkół.
Rodzice mają czas na złożenie deklaracji najpóźniej do 21 lutego 2014 roku.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego są przyjmowane do przedszkoli
miejskich prowadzących oddziały integracyjne w formie tradycyjnej, bez naboru elektronicznego. Rodzice (opiekunowie) tych dzieci składają
wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio do
przedszkola.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru dzieci do
przedszkoli, szczegółowe informacje jak dokonać
rejestracji poprzez elektroniczny system vEdukacjaNabór będą zamieszczone na stronie internetowej każdego przedszkola oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wobec powyższego
prosimy zainteresowanych rodziców o uważne
śledzenie stron internetowych:
Publiczne Przedszkole nr 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Mazowiecka 12
www.przedszkole1ndm.edupage.org
Przedszkole nr 2 w Zespole Szkół nr 3
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Szkolna 3
www.pp2ndm.pl lub. www.sp3nowydwormaz.
edupage.org
Publiczne Przedszkole nr 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Bohaterów Modlina 26
www.pp3.przedszkola.net.pl
Publiczne Przedszkole nr 4 w Zespole Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie
Twierdzy
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Bema 312
www.zstwierdza.edu.pl
Publiczne Przedszkole nr 5 w Zespole Szkół nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Młodzieżowa 1
www.zs1.nowydwormaz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 1A – oddziały przedszkolne
www.ndmpiatka.pl

Budżet na 2014 uchwalony!
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak, Foto Martyna Kordulewska

19 grudnia odbyła się ostatnia w ub. roku sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak co roku na grudniowym
posiedzeniu radni podejmowali uchwałę nt. kształtu budżetu na kolejny rok.

D

ebata nad projektem budżetu na 2014 rok
odbyła się na sesji listopadowej. Ze strony
radnych padały wówczas opinie, że budżet został
mądrze zaplanowany, racjonalnie wyważony,
i w większości zgodny z tym co było we wnioskach do budżetu. Nie inaczej było tym razem.
W stosunku do przedstawionego projektu
wprowadzono 5 wniosków z autopoprawkami.
Dotyczyły one: zmian w dochodach i wydatkach
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
zmniejszenia o kwotę 158 tys. zł planu wydatków inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnią
Prognozą Finansową, zmniejszenia dotacji
celowych na promocję i ochronę zdrowia dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych
o 9 tys. zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych o 3960 zł.
Ostatecznie dochody miasta kształtują się na
poziomie 133 656 050,00 zł. Wydatki budżetowe
zaplanowano w łącznej kwocie 129 428 050 zł.
Lwia część wydatków budżetowych przeznaczana jest na funkcjonowanie nowodworskiej
oświaty. Na szkoły i przedszkola zaplanowano
ponad 54 mln zł.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Fi-
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nansową zaplanowano w wysokości 5 818 462,22 zł. Znalazły się tu takie zadania jak:
– przebudowa powiązanej
funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej,
Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej, wykup gruntów,
dofinansowanie zakupu łodzi
ratowniczej oraz zakup samochodów dla straży miejskiej
oraz dla OPS-u do przewozu
osób niepełnosprawnych. W
Publicznym Gimnazjum nr 1
oraz Zespole Szkół w Twierdzy
Modlin zakupiony zostanie
sprzęt kuchenny. Mieszkańcy Osiedla Młodych
doczekają się wreszcie zagospodarowania terenu
rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej. Środki na
ten cel również znalazły się w budżecie.
Ponadto mają zostać wykonane takie zadania
jak „Regulacja stosunków wodnych na terenie
miejskim przy ujęciu wody – SUW „Warszawska” i trybuny na obiektach NOSiR.
Na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią
Prognozą Finansową przeznaczono w budżecie

na 2014 rok ponad 22 mln zł. Tu ujęte zostały
m.in. takie zadania jak „Rozbudowa budynku
Publicznego Przedszkola nr 4”, rozbudowa systemu monitoringu, zaprojektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7 wraz
z salą gimnastyczną.
W głosowaniu uchwała budżetowa na 2014 rok
została podjęta przy trzech głosach wstrzymujących się.
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Wodociąg w Twierdzy przejmie miasto!
Tekst Red.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przejmie od wojska a dokładnie od Stołecznego Zarządu Infrastruktury MON oraz Agencji
Mienia Wojskowego sieć wodociągową i kanalizacyjną w Twierdzy Modlin. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęli na
grudniowej sesji radni miejscy.

Jak

czytamy w uzasadnieniu do uchwały,
na terenie Modlina Twierdzy znajdują się odbiorcy indywidualni, zaopatrywani
w wodę z systemu wojskowego, a rozliczani
przez Agencję Mienia Wojskowego. W związku z tym, że podmiot prowadzący sprawy
umów, tj. 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Zegrzu nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
podmiotom spoza wojska oraz koniecznością
dostosowania gospodarki finansowej wojska do

uregulowań ustawy o finansach publicznych,
a także obowiązkiem zapewnienia mieszkańcom
przedmiotowych usług przez miasto zaistniała
konieczność wystąpienia przez miasto Nowy
Dwór Mazowiecki do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie możliwości przekazania sieci
i obiektów na rzecz miasta.
Na razie nie wiadomo kiedy dokładnie dojdzie
do przejęcia sieci. Jak pokazują doświadczenia
miasta, negocjacje z wojskiem to zawsze proces
długi i trudny. To jednak nie powinno zakłócić

pracy prywatnych przedsiębiorców. Jak wyjaśnił Burmistrz „miasto ma podpisany protokół
ze Stołecznym Urzędem Infrastruktury, w którym jest zapewnienie o przedłużeniu ważności
dotychczasowych umów, więc podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą miały
wodę cały czas”.
Po przejęciu i wykonaniu niezbędnej w tym
przypadku inwentaryzacji, siecią będzie zarządzał Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
O

Zestawienie ilościowo-finansowe dot. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Lp.
1
2
3
4
5

Miesiąc,
którego dotyczą
dane
Lipiec 2013
Sierpień 2013
Wrzesień 2013
Październik 2013
Listopad 2013

Liczba obowiązujących
deklaracji

Liczba korekt
do deklaracji

Liczba mieszkańców
wynikająca ze
złożonych deklaracji

2162 szt.
2184 szt.
2202 szt.
2212 szt.
2230 szt.

50 szt.
146 szt.
118 szt.
121 szt.
101 szt.

25 171 os.
25 217 os.
25 181 os.
25 212 os.
25 247 os.

Różnica między planowanymi wpłatami a rzeczywistymi wynika z tego, że mieszkańcy domków indywidualnych wnoszą opłaty za różny
okres nie zawsze za miesiąc bieżący. Jest jeszcze
także dużo osób, które płacą z opóźnieniem.
Wynika to często z oczekiwania na fakturę, która w nowym systemie nie jest wysyłana.

Kwota, którą powinna
otrzymać gmina
292 010,00 zł
291 830,00 zł
289 050,00 zł
289 710,00 zł
290 040,00 zł

Miesięcznie wpływa kilkanaście nowych deklaracji. Są to osoby, które odpowiadają na wezwania lub osoby, które dopiero się wprowadzają.
(W stosunku do osób, które nie odpowiadają
na wezwania gmina wszczyna postępowanie
z urzędu, są to jednak jednostkowe przypadki – obecnie wydano dwie decyzje określające

Kwota, która wpłynęła
na konto gminne
(dane z Wydz.
Finansowego)
270 575,00 zł
274 265,00 zł
285 519,00 zł
278 955,00 zł
271 676,00 zł

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, obydwie po odwołaniu stron zostały przesłane do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze).
O

Koszty poniesione przez gminę na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Kwota
1115,61
10 874,43
266 499,99
1 445 606,42
1 724 096,45

Usługa
Druk deklaracji i informacji do niej
Druk informatora edukacyjnego SGOK
Zakup i dostawa pojemników na odpady
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych lipiec – listopad
Suma powyższych kosztów, które pokryło miasto (bez kosztów administracyjnych)

Odpady zmieszane i segregowane są odbierane
z zabudowy jedno- i wielorodzinnej zgodnie
z harmonogramami.
Zorganizowano dwa dodatkowe odbiory odpadów zielonych w miesiącach październik i listopad (wstępnie odbiór tego typu odpadu miał się
zakończyć we wrześniu).

Od października co dwa tygodnie odbierany
jest popiół w dzielnicach gdzie jest go najwięcej
tzn. Modlin Górka i Nowodworzanka. W pozostałej części miasta jest on odbierany po telefonicznym zgłoszeniu. Zorganizowano zbiórkę
mobilną wielkogabarytów i elektroodpadów
w dwóch terminach 9 i 16 listopada 2013 r.

(dodatkowe zbiórki elektroodpadów były organizowane również przy współpracy Ekostrażników i firmy AGAMET)

O

Zestawienie odebranych odpadów od mieszkańców z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w miesiącach
lipiec – listopad 2013 roku z podziałem na poszczególne frakcje:
Rodzaj odpadu
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji (zielone)
Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Szkło opakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zużyte opony
Odpady zmieszane, zielone i pozostałości z sortowania są zagospodarowywane

Kod odpadu
20.03.01
20.02.01
20.03.07
15.01.01
19.12.01
15.01.07
15.01.02
16.01.03

Lipiec
550,28 t
2,26 t
13,38 t
2,96 t
15,82 t
2,04 t
9,36 t
1,20 t

Sierpień
510,14 t
2,86 t
19,62 t
10,64 t
6,32 t
9,74 t

Wrzesień Październik
524,88 t
582,36 t
4,92 t
12,72 t
30,76 t
27,78 t
2,48 t
0,55 t
2,14 t
20,22 t
2,42 t
8,04 t
3,2 t
5,32 t
2,5 t

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Płońsku. Od-

Listopad
468,56 t
1,5 t
25,18 t
10,31 t
5,4 t
9,79 t
3,23 t

Razem
2636,22 t
24,26 t
116,72 t
26,94 t
43,58 t
28,61 t
30 85 t
3,7 t

pady posegregowane trafiają do sortowni
i odzysku.
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Opłatkowe spotkanie
Tekst i FOTO Włodzimierz Oleksiak

T

radycyjnie jak co roku z inicjatywy byłych
żołnierzy kościuszkowców – przeciwlotników odbyło się koleżeńskie spotkanie wigilijne.
Organizatorzy spotkania oprócz kościuszkowców zaprosili też na uroczystą kolację wigilijną
liczną grupę byłych żołnierzy z innych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie
Modlina Twierdzy.
Przed złożeniem życzeń świątecznych i podzieleniu się opłatkiem, zebrani uczcili minutą ciszy
tych co w ostatnim czasie odeszli na wieczną
wartę.
W imieniu organizatorów uczestnikom kolacji
życzenia złożył kolega Andrzej Kołtun, życząc
wszystkim nade wszystko zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia. Jak stwierdził, jest to dla

nas wszystkich najważniejsze, ponieważ jesteśmy coraz starsi a o opiekę coraz trudniej.
Po uroczystym podzieleniu się opłatkiem
w imieniu władz samorządowych miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, życzenia zebranym oraz ich
rodzinom złożył radny Włodzimierz Oleksiak
– były kościuszkowiec – przeciwlotnik.
Z rąk radnego uczestnicy kolacji wigilijnej
otrzymali upominki przygotowane przez władze samorządowe w postaci kalendarzy oraz
wydawnictw związanych z historią oraz dniem
dzisiejszym naszego miasta.
Radny Oleksiak zapoznał też uczestników
z efektami pracy Burmistrza Miasta oraz Rady
Miejskiej odnośnie warunków życia na terenie
Modlina Twierdzy, o inicjatywach związanych

z polepszeniem sytuacji tutejszych emerytów
i rencistów oraz planami inwestycyjnymi na
2014 rok.
Zebrani z zadowoleniem przyjęli te informacje, życząc Panu Burmistrzowi sił, wytrwałości
i zdrowia w ich zrealizowaniu.
Po części oficjalnej zebrani odśpiewali kolędy
świąteczne a następnie oddali się wspominkom
jak to dawniej było, itd.
Uczestnicy spotkania składają serdeczne podziękowanie Panu Zdzisławowi Szmytkowskiemu
– Dyrektorowi Zespołu Szkół za udostępnienie
sali oraz kolegom: Tadeuszowi Wierzbickiemu
i Eugeniuszowi Żebrowskiemu za oprawę logistyczną wigilii.
O

Władze miasta na spotkaniu wigilijnym w Modlinie Starym
Tekst Red. Foto Tygodnik Nowodworski

21 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla seniorów w Modlinie Starym. Wzięły
w nich udział m.in. władze miasta. Organizatorem uroczystości od kilkunastu już
lat jest Zespół Szkół nr 3.

S

potkania opłatkowe dla seniorów stały się
już tradycją w3 Modlinie Starym. Także
i tym razem licznie przybyli na nie mieszkańcy
Modlina Starego, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektor Szkoły p. Mariola Zielińska oraz
władze miasta w osobach Przewodniczącego
Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego i Burmistrza Jacka Kowalskiego. O oprawe artystyczną
zadbali uczniowie Zespołu Szkół którzy pry

www.nowydwormaz.pl

pomocy nauczycieli przygotowali jasełka oraz
koncert kolęd. Te śpiewali wspólnie i starsi
i młodsi.
Dyrektor SZ3 Mariola Zielińska podziękowała serdecznie za przygotowanie imprezy oraz
wsparcie jakiego udzielili darczyńcy m.in.
Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej.
W serdecznej atmosferze składano sobie zyczenia i dzielono opłatkiem.

WIEŚCI Z POWIATU
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Szanowni
Państwo

starosta krzysztof kapusta

P

rzez cały grudzień ubiegłego roku w samorządzie powiatowym toczyła się dyskusja
nad kształtem budżetu powiatu na 2014 rok.
Nie była to łatwa i spokojna rozmowa, bowiem ścierały się ze sobą dwie wizje podejścia
do wyboru celów lokowania środków inwestycyjnych. Koncepcja Zarządu Powiatu, co
uwzględniał projekt przedstawiony radnym,
wspierała zadania dobrze przygotowane i waż-

ne z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb
w wymiarze ogólnopowiatowym. Komisje
i radni bardziej optowali za takimi rozwiązaniami, które dotyczyły inwestycji drogowych
w swoich gminach i środowiskach zamieszkania. To wszystko można byłoby pogodzić,
gdyby powiat dysponował wystarczającymi
do potrzeb środkami finansowymi. Dlatego też
uchwalony budżet powiatu na 2014 rok można
uznać za kompromis w wyborze celów rozwojowych i mieć nadzieję na większe wsparcie naszych zadań inwestycyjnych środkami
unijnymi i z budżetu państwa. Dziękując za
współpracę w 2013 roku życzę mieszkańcom
powiatu spełnienia marzeń i realizacji swoich
planów w Nowym 2014 Roku.

Budżet powiatu na 2014 rok po zmianach przyjęty
Tekst i Foto Waldemar Majchrzak

W

dniu 19 grudnia br. przy 100% frekwencji radnych odbyła się XXXIX sesja Rady
Powiatu Nowodworskiego. W obradach uczestniczyła młodzież szkolna III klasy Gimnazjum
w Pieścirogach Starych k. Nasielska, która
z dużym zainteresowaniem przysłuchiwała się
dyskusji radnych o ważnych sprawach powiatu
nowodworskiego.
Na początku sesji starosta K. Kapusta wręczył
uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pomiechówku Michałowi Wiśniewskiemu
stypendium za osiągnięcia sportowe w boksie
uzyskane w zawodach krajowych i na arenie
międzynarodowej.
Najważniejszym punktem obszernego porządku obrad była debata nad projektem budżetu powiatu na 2014 rok autorstwa Zarządu
Powiatu. Dyskusja, w której uczestniczyło 10
radnych toczyła się wokół innego podziału
środków na inwestycje drogowe niż w projekcie Zarządu Powiatu. Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie przedstawionego

przez Zarząd projektu budżetu była pozytywna.
Opinie komisji rady były zróżnicowane. Pozytywnie zaopiniowały budżet Komisja Finansów
Publicznych i Rozwoju oraz Komisja Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych. Negatywnie głosowały Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Administracji Samorządowej oraz
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłaszając do budżetu na 2014 r. trzy następujące
wnioski: 1) z zadania dot. przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Pomiechówku
zdjąć kwotę w wysokości 30 tys. zł, 2) z zadania
dot. przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Mogowo przenieść środki w wysokości
242 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Wągrodno–Budy Siennickie–Studzianki, 3) przenieść środki w kwocie 30 tys. zł z przebudowy
chodnika w Pomiechówku oraz środki w wysokości 70 tys. zł z dodatkowo zabezpieczonych na
remonty dróg powiatowych wymagających pilnej interwencji ze względu na bezpieczeństwo
użytkowników na realizację przebudowy drogi
powiatowej Ruszkowo–Studzianki–Nuna.
Radni większością głosów wprowadzili wszystkie
trzy zgłoszone wnioski do budżetu powiatu na
2014 rok. Za przyjęciem zmienionego budżetu
głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Ogółem dochody
zaplanowano w wysokości 50 552 524,00 zł,
wydatki budżetowe w kwocie 52 171 729,00 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnią prognozą finansową wyniosą
4 294.106,00 zł. Różnica między dochodami,
a wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w kwo-

cie 1 619 205,00 zł zostanie pokryta przychodami z kredytu. Radni przyjęli uchwałę w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W strukturze wydziałów nastąpi połączenie:
1) Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju z Wydziałem Dróg Powiatowych
i utworzenie Wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych, 2) Wydziału Organizacji i Promocji
z Wydziałem Kadr i utworzenie Wydziału Administracyjno-Kadrowego w ramach którego będzie
funkcjonował utworzony Zespół Promocji i Spraw
Społecznych oraz Zespół Wsparcia Informatycznego. Kolejnymi zmianami są: wyodrębnienie
w strukturze Starostwa stanowiska geodety powiatowego i podporządkowanie go bezpośrednio
staroście, utworzenie samodzielnego stanowiska
ds. funduszy zewnętrznych oraz wyodrębnienie
samodzielnego stanowiska ds. archiwum zakładowego. Zmiany w regulaminie nie spowodują
zwiększenia zatrudnienia w Starostwie.

Kolejne certyfikaty i nagrody dla Nowodworskiego Centrum Medycznego
Tekst NCM Foto H. Górska

W

dniu 23 listopada 2013 r. podczas Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość organizowanej przez Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu, Przemysłu i Usług pod patronatem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Nowodworskie Centrum Medyczne otrzymało
trzy kolejne nagrody w następujących kategoriach konkursowych:
1. Mazowiecka Firma Roku 2013 – Medycyna – II miejsce;
2. Ogólnopolski Konkurs Medyczny „Perły Medycyny 2013” – II
miejsce w kategorii Szpitale Publiczne poniżej 400 łóżek.
3. Ogólnopolski Konkurs Medyczny ) „Perły Medycyny” – I miejsce w kategorii „Projekt” (nagrodzono rozbudowę szpitala).
Nagrody w konkursie podnoszą prestiż i renomę jej uczestników,
są uhonorowaniem ogromnego wkładu, starań pracowników
i kadry zarządzającej na rzecz rozwoju firmy, a przyznane zostały tym placówkom medycznym, które dążą do poprawy jakości
swoich usług, pokonują bariery i osiągają efekty. W przypadku
Nowodworskiego Centrum Medycznego otrzymane nagrody to
potwierdzenie wzrastającej pozycji Centrum na rynku usług medycznych nie tylko na Mazowszu ale także w skali kraju.
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Zapraszamy na nowodworskie lodowiska!
TeksT red.

Szczegółowe harmonogramy działania lodowisk poniżej:
„Biały Orlik” Osiedle Młodych
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
godz. 09:00–14:30 – zajęcia planowe dla uczniów
godz. 14:30–15:30 – przerwa techniczna
godz. 15:30–17:30 – lodowisko ogólnodostępne
godz. 17:30–18:00 – przerwa techniczna
godz. 18:00–21:00 – lodowisko ogólnodostępne
SOBOTA
godz. 11:00–13:30 – lodowisko ogólnodostępne
godz. 13:30–14:30 – przerwa techniczna
godz. 14:30–17:00 – lodowisko ogólnodostępne
godz. 17:00–17:30 – przerwa techniczna
godz. 17:30–21:00 – lodowisko ogólnodostępne
NIEDZIELA
godz. 12:00–15:30 – lodowisko ogólnodostępne
godz. 15:30–16:30 – przerwa techniczna
godz. 16:30–18:00 – lodowisko ogólnodostępne
godz. 18:00–18:30 – przerwa techniczna
godz. 18:30–21:00 – lodowisko ogólnodostępne

Park Miejski
Lodowisko jest własnością Obróbka i Montaż
Urządzeń do Celów Sportowych reprezentowanego przez firmę FIL-POL Jan Jacek GajewskiOłdakowski z siedzibą Wołomin ul. Fieldorfa 8
fil-pol@wp.pl
Lodowisko jest czynne: w dni powszednie w godzinach 8.00–21.40
8.00–16.00 grupy szkolne (NIE OBOWIĄZUJE
W FERIE ZIMOWE)
8.00–9.15 sesja poranna I
9.15–09.45 PRZERWA TECHNICZNA
09.45–11.00 sesja poranna II
11.00–12.15 sesja poranna III
12.15–12.45 PRZERWA TECHNICZNA
12.45–14.00 sesja poranna IV
14.00–15.15 sesja poranna V
15.15–16.30 PRZERWA TECHNICZNA
16.30–17.45 sesja I
17.45–18.15 PRZERWA TECHNICZNA

18.15–19.30 sesja II
19.30–20.00 PRZERWA TECHNICZNA
20.00–21.40 zamknięcie lodowiska
w weekendy i święta od 9.00 do 21.40
9.00–10.15 sesja I
10.15–11.30 sesja II
11.30–12.00 PRZERWA TECHNICZNA
12.00–13.15 sesja III
13.15–14.30 sesja IV
14.30–15.45 PRZERWA TECHNICZNA
15.45–17.00 sesja V
17.00–18.15 sesja VI
18.15–19.30 sesja VII
19.30–20.00 PRZERWA TECHNICZNA
20.00–21.40 sesja VIII
W zależności od zainteresowania klientów w
weekendy i święta w godzinach 9.30 – 10.30
będą prowadzone zajęcia z instruktorami nauki
jazdy dla dzieci.

W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH NP. AWARII WŁAŚCICIEL LODOWISKA MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE OGŁOSIĆ PRZERWĘ TECHNICZNĄ
1. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pierwszeństwo
na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne, przebywające na lodowisku pod opieką nauczyciela.
2. Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu.
3. Łyżwy są wypożyczane za kaucją zwrotną
150 zł lub za pozostawienie dowodu tożsamości (NA JEDEN DOKUMENT 1 PARA
ŁYŻEW)
4. Do korzystania z lodowiska upoważnione
są osoby posiadające ważny bilet wstępu,
który należy zachować do kontroli.
5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób.
6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku
ochronnym, w szczególności dzieciom do
lat 10.
8. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb
porządkowych oraz do stosowania się do
komunikatów podawanych przez głośniki.
9. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
10. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko
we wskazanym kierunku, zmiana kierun-

ku jazdy następuje tylko na sygnał podany
przez obsługę lodowiska.
11. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
– chodzenia w łyżwach po schodach,
– używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów,
krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie
dla uczestników korzystających z lodowiska;
– siadania na bandach okalających lodowisko;
– rzucania śniegiem;
– jazdy z dziećmi na rękach;
– wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska;
– niszczenia sprzętu i urządzeń,
– chodzenia po tafli lodowiska,
– jazdy pod prąd,
– urządzania wyścigów,
– niebezpiecznych zabaw;
– chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu;
– jazdy tyłem.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
przebywania osób w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub pod wpływem innych
środków odurzających oraz palenia papierosów.

Aktywnie w Nowym Dworze!
Tekst i foto: Martyna Kordulewska

Wyróżnienia przypadły:
$ Marcinowi Lelochowi za film „Na desce
wokół Twierdzy Modlin” – profesjonalne,
dynamiczne nagranie ukazujące, że w kwiecie wieku nawet jesienią można spędzać czas
aktywnie w Twierdzy Modlin;
$ Andrzejowi Mieleckiemu za film „Spacerowo-rowerowo po Modlinie i okolicy”
i ze Spichlerzem w roli głównej – stanowiący udokumentowanie licznych, rodzinnych
wizyt w Twierdzy Modlin (spacerów i wycieczek rowerowych) o każdej porze roku;
$ Kacprowi Jeziorkowskiemu za film „Twierdza Modlin aktywnie przez wszystkie lata
życia”, w nagranie którego zaangażowani
zostali przedstawiciele wielu pokoleń i który ukazuje, jak wiele dyscyplin sportowych
można uprawiać na terenie Twierdzy. Kacper Jeziorkowski jest też autorem zdjęć wy-
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różnionych w zeszłorocznym konkursie fotograficznym „Szczęśliwego Nowego Dworu
przez cały rok!”
Prace konkursowe można obejrzeć w zakładce
„Filmy” na www.nowydwormaz.pl.
Nagrody wręczał Burmistrz, Jacek Kowalski.
Dziękował uczestnikom za zaangażowanie
i kreatywność. Przeddzień Wigilii stanowił
dobry czas nie tylko na wręczanie prezentów
w postaci nagród, ale też świąteczno-noworoczne życzenia.
Jeszcze raz dziękujemy Wyróżnionym za udział
w konkursie. Mamy nadzieję, że dzięki sportowym kamerom będą uwieczniać kolejne przejawy aktywności fizycznej na terenie naszego
miasta.
Konkurs filmowy prowadzony był w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech
Rzek.

13. Za rzeczy pozostawione na lodowisku obsługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
14. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą
ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
15. Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa
zwrotu wniesionej opłaty za bilet lub wypożyczone łyżwy.
16. Osoby nagminnie łamiące zasady Regulaminu i niestosujące się do jego postanowień
nie będą wpuszczane na lodowisko.
17. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania
lodowiska można zgłaszać do właściciela
lodowiska.
18. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się
w oznakowanym kontenerze w kasie lodowiska.
19. Wszelkie urazy odniesione podczas korzystania z lodowiska należy zgłaszać obsłudze
lodowiska.

CENNIK

M Bilet ulgowy – 3 zł za sesję
M Bilet normalny – 4 zł za sesję
M Wypożyczenie łyżew – 5 zł za sesję
M Jedna sesja trwa 1.15 min
Zatwierdził
Jacek Gajewski-Ołdakowski

TURYSTYKA
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Twierdza Modlin jako przykład fortyfikacji nowożytnej i współczesnej

T w i e r d z a S ta ł a
TEKST i FOTO Włodzimierz Parfieniuk

– cytadela twierdzy (cz.I)

Twierdza Modlin od lat przyciąga turystów i miłośników fortyfikacji, przy czym nie zawsze mogą oni wyobrazić sobie,
jak wyglądała twierdza dawniej. Dlatego też Lokalna Organizacja Turystyczna „Trzech Rzek” proponuje cykl spotkań,
które na przykładzie modlińskiej twierdzy przedstawią zarys rozwoju fortyfikacji stałej w okresie nowożytnym
i współczesnym oraz ukażą jej strukturę fortyfikacyjną z przełomu XIX i XX wieku. Pozwoli to poznać nieistniejące już obiekty
twierdzy Modlin, jak również ułatwi zwiedzanie innych zachowanych kompleksów fortyfikacyjnych w Polsce powstałych
pod zaborami. Stanowią one bogatą kolekcję wzorców szkoły fortyfikacyjnej: francuskiej, austriackiej, nowopruskiej
oraz rosyjskiej. Warto poświęcić im trochę uwagi.
Istota fortyfikacji. Fortyfikacja jako sztuka
umacniania terenu i budowy urządzeń obronnych zrodziła się w zamierzchłej starożytności
w rezultacie powstania społeczeństwa klasowego i wojen; od tych czasów rozwija się tworząc
nieskończoną różnorodność form.

ustrój feudalny od czasów powstania feudalizmu do ukształtowania się stosunków feudalno-absolutystycznych, nowożytny i współczesny
(maszynowy okres prowadzenia wojen).
Z dwoma ostatnimi okresami związana jest budowa i rozbudowa twierdzy Modlin; zostaną
one zatem omówione poniżej.

Okres nowożytny

Bizantyjski fort graniczny
Termin „fortyfikacja” pochodzi od łacińskich
słów „fortis” – silny i „facio” – czynię. W brzmieniu francuskim wyrażenie „fortyfication” ma
w sobie natomiast słowo „fort”, co również
oznacza – silny, mocny, wytrzymały.
Fortyfikacja w swym historycznym rozwoju odzwierciedlała zawsze polityczny, ekonomiczny
i militarny stan panowania, zmieniając stosowanie do epoki swoje formy.
Do elementów stanu militarnego zaliczamy: liczebność sił zbrojnych, ich jakość, organizację
i wyszkolenie oraz formy i sposoby prowadzenia działań bojowych (strategia, sztuka operacyjna i taktyka).
Strategia i taktyka zawsze wywierały wpływ na
rozwój fortyfikacji, jej systemy, formy i metody.
Jednocześnie na fortyfikację wywierały wpływ
środki rażenia oraz wszystkie inne techniczne
środki walki, a zwłaszcza środki artyleryjskie
stosowane przez walczące armie.
Do ważniejszych czynników określających rozwój fortyfikacji należą: ogólny poziom rozwoju sił wytwórczych (ustrój społeczny, polityka,
ekonomia, nauka, technika, kultura); moralno-polityczne oblicze narodu i jego armii; cel,
charakter i sposoby prowadzenia każdej wojny
(strategia); środki i sposoby prowadzenia walki (uzbrojenie, wyszkolenie, sztuka operacyjna,
taktyka) oraz położenie geograficzne (terytorium walki, klimat).
Ogólnie biorąc, rozwój fortyfikacji można podzielić, zgodnie z rozwojem sztuki wojennej, na
okres: wczesnohistoryczny – obejmujący ustrój
niewolniczy począwszy od rozkładu ustroju
wspólnoty pierwotnej aż do upadku społeczności niewolniczej, średniowiecza – obejmujący

W okresie stopniowego upadku feudalizmu
i powstawania nowej formy ustroju – kapitalizmu, zmienia się charakter armii, ulegają zmianie środki walki. Stworzono stałe armie najemne, później regularne, które wyposażono w broń
palną. Wojna składała się z kampanii, w których
walczące strony stawiały sobie ograniczone
cele strategiczne. Walki przybierały formę manewrową, a o wyniku wojny decydowały bitwy
generalne na lądzie i na morzu.
Wielka rewolucja francuska zapoczątkowała
formowanie się armii narodowych oraz przejście do nowej strategii i nowej taktyki, która dominowała w XVIII i XIX wieku.
W połowie XIX wieku armie zostały wyposażone w broń gwintowaną, która pociągnęła za
sobą zmianę w taktyce, uzbrojeniu i stosowaniu
form budowli fortyfikacyjnych; szczególnego
znaczenia nabierają fortyfikacje polowe.
Powstałe silne monarchie scentralizowane
dążą do organizowania obrony granic państwa
w skali ogólnokrajowej. Na pograniczu państw
budowano specjalne twierdze manewrowe tak
w celu obrony, jak i zabezpieczenia panowania
na zagarniętych obszarach; również udoskonalono i rozbudowano twierdze wewnętrzne.
W okresie tym twierdza osiąga swój szczytowy
rozwój, charakteryzujący się różnorodnością
form dzieł wewnętrznych i zewnętrznych, następnie jednak zaczęła podupadać.
Rozpoczyna się szybki rozwój artylerii, której
celność, zasięg, kaliber i stan liczebny wzrosły
niepomiernie. Zaczyna się uwydatniać szczególnie plastycznie współdziałania i walka pomiędzy fortyfikacją stałą a artylerią.
Narys bastionowy. Udoskonalona artyleria
gładkolofowa wywarła w średniowieczu swój
wpływ na profile ogrodzeń zamków i miast. Dotyczyło to przede wszystkim ustawienia artylerii na basztach obniżonych i zasypanych ziemią,
a następnie na bastejach. Zaokrąglony kształt
bastej dawał ogień rozproszony, nieskoncentrowany, co z kolei spowodowało konieczność przeistoczenia ich w bastiony budowane
w postaci wału ziemnego odzianego kamieniami. Stworzyło to więc nową formę obwarowa-

nia składającego się z frontów bastionowych
powstałych z przekształcenia poprzednich
bastei połączonych krótkimi odcinkami ścian
tzw. kurtynami. Ten nowy system fortyfikacyjny
nazwano bastionowym albo włoskim, ponieważ
pierwszy bastion powstał w końcu XV wieku
we Włoszech. Uczeni włoscy Costriatto, Maggi
i Marchi opracowali projekt zbudowania narysu
bastionu, w którym wszystkie elementy wspierały się wzajemnie ogniem z wałów. Pierwszym,
który te idee zastosował w praktyce, był znakomity inżynier włoski Paciatto.

Schemat frontu bastionowego
(K – kurtyna, B – bastion).
Bastion była to budowla ziemna o kształcie pięciokątnym, zakończona platformą, która służyła
za stanowiska dla dział. Kurtyny były to wały
cofnięte w stosunku do bastionów. Jedne i drugie poprzedzała szeroka fosa. Barki bastionów
tak były skierowane, że ogień z nich ostrzeliwał
fasę przed kurtyną i przed czołem sąsiedniego
bastionu. Fosa z obu stron była obmurowana:
od strony twierdzy murem skarpy, a od strony
nieprzyjaciela – przeciwskarpy.
Fortyfikację bastionową charakteryzuje walka
bliska na przestrzeni fosy. Z czasem pomiędzy
stokiem, czyli wałem przykrywającym fosę, a
kurtyną powstało jeszcze więcej budowli ziemnych, dzieł wewnętrznych, które jeszcze silniej
pogłębiły obronę. Były to raweliny, kleszcze,
słoniczoła i półksiężyce. Gdy przed frontem
twierdzy były jakieś skryte dojścia, wówczas budowano wyniesione w przód dzieła zewnętrzne:
dzieła rogowe, reduty, lunety itp. W wypadku,
gdy dwa czoła narysu tworzyły kąt prosty (90°)
lub rozwarty wklęsły (do 120°), wówczas łącznie
taki narys zwano kleszczowym. W przeciwieństwie do narysu bastionowego narys kleszczowy miał martwe pole przy obranie fasy z powierzchni czół. Odmianą narysu kleszczowego
był narys w piłę, w którym kąt był zwrócony
wierzchołkiem w stronę nieprzyjaciela, a boki
posiadały uskoki. Narys ten ze względu na swe
wady był zresztą szybko zaniechany.
Bastiony stanowiły punkty oparu, podobnie jak
baszty w obwarowaniach dawniejszych. W nich
ześrodkowana była niejako zasadnicza obrana,

www.nowydwormaz.pl

TURYSTYKA

FAKTY NOWODWORSKIE

która zapewniała pokrycie ogniem krzyżowym
przestrzeni przed kurtyną. Narys bastionowy
był niemal wyłącznym systemem stosowanym
przy budowie twierdz w okresie od XVI do
końca XVIII wieku, ulegają jednak wielu modyfikacjom i ulepszeniom. W poszczególnych krajach Europy, a szczególnie we Francji, Holandii,
Niemczech i Rosji, narys bastionowy przystosowywano do warunków lokalnych, które zrodziły odmiany tego systemu, spośród których
na szczególną uwagę zasługuje wzór holenderski. Istotny wpływ na ówczesną fortyfikację
wywierała szkoła francuska, której wybitnymi
przedstawicielami byli de Ville, Pagan, Maralois,
Vauban, Bousmard.
Największą sławę zdobywał w całej Europie jednak narys bastionowy Vaubana (1633–1707).
Pierwszy, zaprojektowany przez niego narys
odznaczał się łatwością kreślenia, dobrymi proporcjami wszystkich części oraz budową dzieł
wewnętrznych, jak raweliny, kleszcze, kojce itp.
Z przeprowadzonej podczas oblężeń obserwacji
wynikło jednak, że słabo się on opierał działaniu
podłużnego i skoncentrowanego ognia artylerii,
a dzieła zewnętrzne, słabo wspierane z twierdz,
łatwe były do zdobycia. Dla zapobieżenia temu
zostały zaprojektowane dwa nowe narysy – drugi i trzeci.
W drugiej połowie XVII wieku rozpoczął się
zmierzch kilkuwiekowej historii zamków i murów miejskich. Zniszczone przez wojny stare
zamki traciły swe znaczenie, jako twierdze wobec wzrostu siły burzącej artylerii. Nowe twierdze budowano już zazwyczaj na pograniczu, w
węzłach drogowych i w ważnych strategicznie
punktach terenowych. Zasadnicza obrona tych
twierdz opierała się na ciągłych umocnieniach
bastionowych zapasujących ciasno miasta lub
cytadelę.
W początkach XVIII wieku wzrasta niewspółmiernie technika artyleryjska, a szczególnie
zwiększa się zasięg artylerii, która z dalszych
już odległości mogła bombardować miasto i
cytadelę. Wpłynęło to na dalszą reorganizację
twierdz i zmianę farm ich fortyfikowania. Ostro
skrytykowany został dotychczasowy narys bastionowy, który proponowano zastąpić narysem
poligonalnym. Pionierem tej idei był francuski
generał Monitalembert.

Narys frontu poligonalnego, K – kaponiera
Narys poligonalny. Na początku XVIII wieku wzrasta niewspółmiernie technika artylerii,
a szczególnie zwiększa się zasięg artylerii, która
z dalszych już odległości mogła bombardować
miasto i cytadelę. Wpłynęło to na dalszą reorganizację twierdz i zmianę form ich fortyfikowania. Ostro skrytykowany został dotychczasowy
narys bastionowy, który proponowano zastąpić
narysem poligonalnym.
Pionierem tej idei był francuski inżynier wojskowy generał Montalembert, który za najważniejsze wady narysu bastionowego uważał: złe
wyzyskanie kurtyny dla walki dalekiej; fałszywą
rolę rawelinu, który jako wysunięty naprzód był
bardzo narażony na ogień bliski i nie można
było prowadzić z niego ognia dalekosiężnego;
niedogodne skierowanie barów bastionu. Poza
tym na wałach bastionów brakowało schronów.
Narys poligonalny czerpał swą nazwę stąd, że
główna linia obrony zlewała się z wielobokiem
fortyfikacyjnym. Cały front w nim otrzymał,
jako zadanie walkę na przedpolu, podczas gdy
w narysie bastionowym główna uwaga była ze-
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środkowana na walce bliskiej. Dla obrony bliskiej zostały przeznaczone specjalne budowle
– kojce (kaponiery). Były one osłonięte przystosowanym do obrony przedwałem, pozostałe zaś
przestrzenie martwe były rażone ze zniżonych
baterii umieszczonych w kazamatach. Nowy narys fortyfikacyjny wyeliminował niektóre braki narysu bastionowego, lecz także miał wady;
szczególnie – niedostateczne zabezpieczenie
potężnej artylerii, jaka była potrzebna dla osiągnięcia przewagi obrony nad nacierającym nieprzyjacielem.

Twierdza Modlin
Twierdza stała. Budowę twierdzy w Modlinie,
przy ujściu Narwi do Wisły, rozpoczęto wiosną 1807 r. z rozkazu Napoleona I. Miała ona
charakter półstały i była wznoszona do 1812 r.
(rys. 4). Na prawym brzegu Wisły i Narwi powstało wówczas obwarowanie główne, (tzw. cytadela), które osłaniały trzy wysunięte na przedpole korony (Utracka, Środkowa i Modlińska);
obwód ten to jedyny na ziemiach polskich zabytek czystej szkoły bastionowej. Wzniesiono
też dwa umocnione przedmościa: Kazuńskie na
lewym brzegu Wisły i Nowodworskie na lewym
brzegu Narwi.

Cytadela. Obwarowania wewnętrzne twierdzy
składały się z czterech ponapoleońskich frontów bastionowych, których wał główny osłonięto murem Carnota. Na lewym skrzydle cytadeli,
bezpośrednio przy skarpie nad Narwią, wzniesiono tzw. działobitnię elewator. Przed szpicem
lewego bastionu, na wysuniętym placu broni
drogi ukrytej, zbudowano tzw. działobitnię gen.
Dehna.
W obwarowaniu wewnętrznym były dwie
bramy główne: Michałowska (obecnie brama
Księcia Poniatowskiego) oraz Aleksandrowska (obecnie brama Dąbrowskiego). Od strony
Narwi do cytadeli prowadziły również dwie
bramy główne; jedna była pod wieżą wschodnią (tzw. Chasseloupa lub Ciemna), a druga
– podwójna brama Konstantynowska (obecnie
Napoleona) – przy kaponierze na skarpie Narwi. Dostęp do koszar obronnych był broniony
od strony: południowej – z kaponiery w skarpie Narwi (tzw. Maciszewskiego); zachodniej
– z działobitni przylegającej do wieży „Czerwonej”; północnej – z kaponiery przylegającej
do załamania północnego budynku koszar;
wschodniej – z ziemnej działobitni przed otwartym stykiem południowego i wschodniego
budynku koszarowego.

Cytadela modlińska wg stanu z ok. 1875 r.
Stan fortyfikacji Modlina z ok. 1813 r.
Po wojnach napoleońskich twierdza Modlin
znalazła się w zaborze rosyjskim i stopniowo
zaczęła podupadać. Dopiero powstanie listopadowe stało się szczególnym powodem wznoszenia fortyfikacji stałych na ziemiach polskich
i zaborca został zmuszony do zbudowania cytadeli warszawskiej oraz wzmocnienia Modlina,
którego fortyfikacje nie odpowiadały już ówczesnym wymaganiom.
W latach 1832–1841 Modlin uległ gruntownej
przebudowie. Wewnątrz obwarowania głównego zbudowano duże koszary obronne, które
miały stanowić ostatni punkt oporu twierdzy
(śródszaniec) i pomieścić 17-tysięczny garnizon. W tym też okresie Modlin stał się twierdzą
o charakterze stałym.

Koszary obronne, o narysie wydłużonego nieregularnego sześcioboku, miały długość około
2300 m. Południowe skrzydło zamykało cytadelę od strony Narwi; koszary były otwarte na styku południowego i wschodniego skrzydła, gdzie
zlokalizowano odkrytą ziemną kaponierę. Obserwację dalekiego przedpola zapewniały trzy
wieże: wschodnia (Biała), zachodnia (Czerwona, Iwanowska, Kaukaska, Tatarska) i północna
(Wodna).

Cytadelę tworzył ponapoleoński rdzeń bastionowy, otoczony murem Carnota, z wieżami artyleryjskimi, przed kurtynami bastionów ostatnią linią oporu były koszary obronne, na planie
nieregularnego sześcioboku, które osłaniał wał
cytadeli.

Twierdza Nowogieorgijewsk (Modlin)

(c.d.n)
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W styczniowych Wieściach z Ratusza redakcja Faktów Nowodworskich
przedstawia Państwu rozmowę z Audytorem Wewnętrznym Miasta
Panem Zbigniewem Wardą.
– Zanim przejdziemy do Pana osoby, proszę powiedzieć Naszym Czytelnikom czym zajmuje się
audyt wewnętrzny?
– Zgodnie z definicją prezentowaną przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą
i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej
wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga
organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny
i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.
– No cóż, trochę to skomplikowane.
– Chyba rzeczywiście. Prostszą i, moim zdaniem, bardziej zbliżoną do jego faktycznej istoty definicję audytu wewnętrznego przedstawił
ustawodawca w artykule 272 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., a mianowicie: „Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną
i obiektywną, której celem jest wspieranie (…)
kierownika jednostki w realizacji celów i zadań
poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”.
– Czyli audytor wewnętrzny to inaczej kontroler
wewnętrzny?
– Nie ulega wątpliwości, że audytor dokonuje
kontroli ustalając stan faktyczny (wynik) i porównuje go ze stanem pożądanym (wzorcem).
I chociaż w pracy audytora czynności typowo
kontrolne mogą zajmować nawet więcej niż
połowę jego obowiązków, to jednak audytu wewnętrznego nie można utożsamiać z kontrolą.
Kontrola jako nieodzowny element każdej organizacji funkcjonuje jako:
– samokontrola sprawowana przez każdego
pracownika na jego stanowisku pracy,
– kontrola funkcjonalna sprawowana przez
kierowników obejmująca nadzór nad działaniem podległych im komórek organizacyjnych i pracowników.
Może również funkcjonować jako wewnętrzna kontrola instytucjonalna sprawowana przez
kontrolera lub kontrolerów zakładowych zatrudnionych w wyodrębnionej komórce organizacyjnej. Natomiast audyt wewnętrzny „kontroluje”
istnienie i skuteczność rozwiązań kontrolnych.
Tak więc system kontroli wewnętrznej może być
jednym z celów audytu. W dłuższej perspektywie
czasowej audyt wewnętrzny przyczynia się do
usprawnienia kontroli, szacuje i ocenia sprawność jej form, ale on sam nie jest kontrolą.
– W jakich okolicznościach i kiedy powstał audyt wewnętrzny?
– Nowoczesny audyt wewnętrzny powstał w XX
wieku. Instytut Audytorów Wewnętrznych – największa obecnie międzynarodowa organizacja
zrzeszająca audytorów wewnętrznych została założona w 1941r. W początkowym okresie audytorzy wewnętrzni zajmowali się głównie badaniem
poprawności danych finansowych organizacji,
jednak w ciągu następnych lat orientacja audytu ewaluowała z funkcji rachunkowo-księgowej
w kierunku biznesowo-zarządczej.

– Kiedy audyt wewnętrzny pojawił się w Polsce?
– W Polsce pojęcie audytu pojawiło się na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli na początku procesów transformacji polskiej gospodarki.
Pierwotnie termin ten był kojarzony przede
wszystkim z audytem zewnętrznym i również
w Polsce jego powstanie wiązało się z rozwojem
i komplikowaniem się instrumentów finansowych i księgowych oraz koniecznością powierzania weryfikacji bilansu osobom z instytucji
zewnętrznych.

– jeden z certyfikatów wymienionych w ustawie o finansach publicznych,
– uprawnienia biegłego rewidenta,
– posiadają praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
audytu wewnętrznego.
Ustawa o finansach publicznych określa wymagania odnośnie studiów podyplomowych oraz
definiuje pojęcie praktyki w zakresie audytu
wewnętrznego.

– Czy również wtedy audyt wewnętrzny pojawił
się w systemie finansów publicznych?
– Nie, nastąpiło to zdecydowanie później.
W dniu 1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa
o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie działania ministrów, ustawy
o działach administracji rządowej oraz ustawy
o służbie cywilnej. Ustawa powyższa powołała
do życia instytucję audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

– Czy Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ma obowiązek zatrudniania audytora
wewnętrznego?
– Każda ustawa o finansach publicznych począwszy od nowelizacji z 2002 r. wskazywała,
które jednostki sektora finansów publicznych
mają obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. W odniesieniu do Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim obowiązek ten wynika z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

– I wtedy zatrudnieni zostali pierwsi audytorzy
wewnętrzni?
– I tak, i nie. Powyższa ustawa określiła kto
może zostać audytorem wewnętrznym. Oprócz
spełnienia kilku wymagań formalnych takich
jak posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych, czy
niekaralności za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej warunkiem zostania audytorem wewnętrznym było posiadanie wyższego
wykształcenia oraz przede wszystkim złożenie
z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Tymczasem w dniu wejścia ustawy w życie nie było ani jednej osoby
spełniającej ostatni warunek. Nie było nawet
jeszcze powołanej Komisji która nadawałaby
stosowne uprawnienia. Dopiero we wrześniu 2002 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania
i przeprowadzania egzaminów na audytora
wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej, a pierwsze osoby złożyły egzamin
dopiero w połowie 2003 r.
Natomiast pierwsi audytorzy wewnętrzni sektora finansów publicznych wykonywali swoje obowiązki na podstawie specjalnego zapisu ustawy
zezwalającego w okresie 3 lat od dnia wejścia w
życie ustawy na pełnienie funkcji audytora wewnętrznego osobom mającym co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z
przeprowadzaniem kontroli lub audytu.

– Jak brzmi ten przepis?
– Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta
w uchwale budżetowej jednostki samorządu
terytorialnego kwota dochodów i przychodów
lub kwota wydatków i rozchodów przekracza wysokość 40 000 tys. zł. Dodajmy, że jeżeli
kwoty, o których mowa powyżej przekraczają 100 000 tys. zł audyt musi być prowadzony
przez audytora zatrudnionego w tej jednostce
na umowę o pracę.

– Czy dziś obowiązują te same wymagania do
uzyskania tytułu audytora wewnętrznego?
– Nie. Przede wszystkim od 2007 r. nie można
uzyskać uprawnień audytora wewnętrznego
drogą złożenia egzaminu przed powołaną przez
Ministra Finansów Komisją Egzaminacyjną.
Natomiast wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy oprócz osób, które złożyły ten egzamin
w latach 2003–2006, audytorami wewnętrznymi
mogą być osoby które posiadają:

– Proszę nam teraz opowiedzieć o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jako
audytor wewnętrzny.
– Jestem licencjonowanym audytorem wewnętrznym. W czerwcu 2005 r. złożyłem
z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przez Ministra Finansów i od lipca tegoż roku pracuję na stanowisku audytora
wewnętrznego. Posiadam więc ponad 8-letni
staż pracy jako audytor wewnętrzny sektora
finansów publicznych. Jeżeli wziąć pod uwagę,
że audyt wewnętrzny w tym sektorze liczy sobie niespełna 13 lat, mój staż wygląda całkiem
przyzwoicie.
– Od jak dawna pracuje Pan w Urzędzie i czym
konkretnie się Pan zajmuje?
– W Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim zatrudniony jestem od grudnia
2011 r. czyli pracuję tu już ponad 2 lata. Pragnę
jednak wyjaśnić, że nie jestem audytorem wewnętrznym Urzędu lecz audytorem Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki zatrudnionym w Urzędzie.
Znajduje to odzwierciedlenie w moim zakresie
obowiązków, którego najistotniejsze postanowienia przedstawiają się następująco:
– ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników
jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi oraz kierowników komórek orga-
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nizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
a) zgodności z prawem oraz procedurami
wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działalności,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu
informacji,
g) zarządzania ryzykiem;
– ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w oparciu o wyniki
przeprowadzonych:
a) zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
b) kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
– udzielanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia o adekwatności, skuteczności
i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych obszarach:
– identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego
ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności,
procesach, systemach i projektach w obszarze
planowania i realizacji zadań audytowych;
– wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na
zlecenie Burmistrza;
– wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów
w audytowanych obszarach działalności;
– uzgadnianie we współpracy z kierownictwem
audytowanej jednostki lub komórki terminu
i sposobu realizacji rekomendacji;
– monitorowanie postępów i stanu realizacji
rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających;
– informowanie Burmistrza o:
a) ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
b) uprawdopodobnionych przypadkach
i zdarzeniach noszących znamiona
oszustw lub innych naruszeń prawa;
– podejmowanie na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradczych – w zakresie
uzgodnionym z Burmistrzem;
– współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie
usprawniania systemu kontroli zarządczej.

Tak więc obszar mojego zainteresowania nie
ogranicza się wyłącznie do Urzędu Miejskiego,
ale obejmuje również jednostki organizacyjne
Miasta w szczególności jego jednostki i zakłady
budżetowe.
– W Pana zakresie obowiązków występują terminy, które nie dla wszystkich mogą być w pełni
zrozumiałe. Chodzi o kontrolę zarządczą oraz
analizę i zarządzanie ryzykiem. Czy mógłby Pan
pokrótce wyjaśnić znaczenie tych terminów.
– Zacznę od wyjaśnienia terminu ryzyka. Każdy z nas w potocznym języku posługuje się
tym terminem. Używamy go powszechnie na
określenie takich sytuacji lub stanów jak stan
zagrożenia, możliwość wystąpienia zdarzenia
nieprzewidzianego, możliwość poniesienia straty, możliwość uzyskania wyniku odmiennego
od oczekiwanego. Natomiast najprostsza definicja ryzyka gospodarczego mówi, że jest to
możliwość wystąpienia zdarzeń mających negatywny wpływ na wynik działalności organizacji, niebezpieczeństwo niezrealizowania celu
założonego w momencie podejmowania decyzji. Identyfikacja i „mierzenie” tego ryzyka to
analiza ryzyka, a metody i działania zmierzające
do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na
funkcjonowanie organizacji to zarządzanie ryzykiem. Natomiast kontrolą zarządczą zgodnie
z definicją, o której mowa w art. 68 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Mówiąc przystępniej kontrola zarządcza
to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które stosowane razem wspomagają
zarządzanie dla uzyskania pewności, że cele
organizacji zostaną osiągnięte.
– Powiedział Pan, że audyt wewnętrzny ocenia
system kontroli zarządczej w każdym jej aspekcie, ale to przecież cały obszar funkcjonowania
Urzędu, a także jego jednostek organizacyjnych.
Przepraszam za kolokwialność mojego pytania,
ale czy Pan się na tym wszystkim zna?
– Moje wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym w tego rodzaju pracy.
Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne
oraz ukończone studia podyplomowe z dziedziny rachunkowości oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Wszystkie 28 lat pracy zawodowej
przepracowałem w służbach finansowo-księgowych lub kontroli. Mam również doświadczenie jako likwidator jednostek gospodarczych,

Strażniczka Miejska Małgorzata Wójcik
Kobietą Roku!
autor: Red.

N

owodworska Strażniczka Miejska Małgorzata Wójcik została Kobietą Roku wg
Subiektywnego Plebiscytu Mazowieckiego Gońca Lokalnego (redakcja sama
tak nazwała plebiscyt). Podium Małgosia podzieliła ze swoją imienniczką, Małgorzatą Stecką, instruktorką Zumby.
Małgorzata Wójcik została wyróżniona za akcję charytatywną „Pomóżmy Kubusiowi”. Przez cały ubiegły rok w ramach akcji były zbierane środki finansowe na
leczenie i rehabilitację chorego dziecka, mieszkańca naszego miasta. W akcji czynny
udział brało wiele podmiotów w tym także Ekostrażnicy.  
Serdecznie gratulujemy Małgosi!

www.nowydwormaz.pl

a także jako pełnomocnik systemów zarządzania
jakością. Posiadam uprawnienia do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych i uprawnienia lustratora jednostek spółdzielczych. Również
uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego
jednostek sektora finansów publicznych wymagało znaczącego pogłębienia wiedzy w obszarze nie tylko metodyki, czy standardów audytu
wewnętrznego, ale także wiedzy praktycznej
w szczególności z zakresu administracji publicznej i finansów publicznych. Reasumując: w moim
przekonaniu jestem dobrze przygotowany do
pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.
– I ostatnie pytanie. Niezależnie od wszystkiego
co Pan powiedział wcześniej o rozróżnieniu pojęć audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, jest Pan jednak postrzegany w miejscu pracy
jako kontroler wewnętrzny. To niełatwy „kawałek chleba”. Jak Pan ocenia wzajemne relacje
z pracownikami Urzędu i innych jednostek, które Pan audytuje?
– Każdy w miejscu pracy powinien wykonywać
swoje obowiązki z należytą starannością. Dopóki nie dochodzi do zdarzeń noszących znamiona
oszustw lub świadomego naruszania przepisów
prawa nikt nie powinien obawiać się czy to kontroli wewnętrznej czy audytu wewnętrznego.
W szczególności audytu wewnętrznego, który
jest działalnością nastawioną na przyszłość –
identyfikacja niezgodności, w mniejszym stopniu
ma na celu ukaranie osoby odpowiedzialnej za
jej powstanie, a bardziej na ukazaniu problemu
i analizie przyczyn jego powstania by uniknąć
podobnego zdarzenia w przyszłości. A pomylić
się, no cóż, może każdy, bo nie myli się tylko
ten co nic nie robi. Chodzi o to by z pomyłki
wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ja w tym duchu staram się wykonywać swoje obowiązki.
I chciałbym by tak samo postrzegały moje działania osoby audytowane. Wbrew pozorom nie
jesteśmy po dwóch stronach barykady. Wszyscy
pracujemy, by Urząd oraz jednostki organizacyjne Miasta zaspokajały zbiorowe potrzeby
społeczności lokalnej, załatwiały sprawy osób
indywidualnych, podmiotów gospodarczych
i organizacji społecznych, żeby robiły to na jak
najwyższym poziomie w trosce o podniesienie
gospodarczej, kulturalnej i społecznej rangi
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. A wracając
do Pani pytania. Ja oceniam swoje relacje ze
współpracownikami jako co najmniej dobre.
A jak widzi to druga strona, o to proszę pytać
już innych.
Dziękuję za rozmowę.
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PASTORAŁKA

koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu ZŚS MARZYCIELE
Tekst i Foto NOK

A

tmosfera zbliżających się świąt Bożego Narodzenia nastraja w specyficzny sposób.
W tym specyficznym klimacie Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele” działający w naszym ośrodku, jak co roku, zaprosił wszystkich
chętnych na koncert kolęd. We wtorek 17 grudnia 2013 r., o godzinie 18.00 świątecznie ubrani
chórzyści rozpoczęli koncert przepiękną i na-

strojową piosenką „Dzień jeden w roku” z repertuaru zespołu „Czerwone gitary”. Potem wybrzmiały kolędy: „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”,
„Lulajże Jezuniu” i wiele innych popularnych
kolęd. Wśród tych znanych utworów pojawiła
się wyjątkowa i oryginalna pastorałka pt. „Pada
śnieżek biały”. Tekst utworu napisał członek
chóru Marian Talma, a muzykę skomponował

prowadzący „Marzycieli” Marek Tomczak. Nasza wspaniała publiczność, razem z zespołem
śpiewała najbardziej znane kolędy a na zakończenie koncertu nagrodziła wykonawców burzą
braw. Wspólne kolędowanie zakończyła żywa
i energetyczna amerykańska kolęda „Dzwonki
sań” i oczywiście wzajemne życzenia świąteczne
i noworoczne.

Natalia Sikora w NOK
Tekst i Foto NOK

W

sobotę 14 grudnia 2013 r. gościliśmy
w Nowodworskim Ośrodku Kultury jeden
z najoryginalniejszych głosów młodego pokolenia. Na scenie zaprezentowała się Natalia Sikora,
którą na estradzie wspierał znakomity pianista Piotr Proniuk. Podczas godzinnego koncertu
usłyszeliśmy m.in. kilka utworów z projektu „Absurdustra” opartego na poezji Cypriana Kamila

Norwida, po nowe utwory, które ukażą się na
jej najnowszej płycie, która będzie nosiła tytuł
„BWB Experience – for Jimi Hendrix – Bezludna Wyspa Bluesa”, jej premiera zapowiadana jest
na koniec lutego 2014 r. Głębokie, oryginalne
i ekspresyjne aranżacje Sikory i Proniuka wyraźnie
zachwyciły publiczność, która nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Charyzma Natalii,

piorunujący głos i interpretacje, wsparte znakomitym akompaniamentem Piotra Proniuka
spowodowały, że sobotni wieczór zaliczyć należy
do jednego z najciekawszych wydarzeń artystycznych na kameralnej scenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury. Po koncercie najmłodsza widownia zdobyła autografy artystów oraz mogła
zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcie.
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KONCERT NOWOROCZNY
Tekst i Foto NOK

N

iezwykle atrakcyjnie zakończył się rok
w Nowym Dworze Mazowieckim. Blisko
500 mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości uczestniczyło w ostatniej imprezie
kulturalnej 2013 roku w Nowym Dworze Mazowieckim – Koncercie Noworocznym. Koncert klasycznych szlagierów muzyki operetkowej pt: „Jak bal, to bal”, przygotowany przez
Nowodworski Ośrodek Kultury we współpracy
z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, odbył się w hali NOSiR 28 grudnia 2013 r.
Partie solowe i duety zaśpiewali dla nowodworzan znakomici artyści: Grażyna Mądroch
– sopran koloraturowy, Ewelina Chrobak-
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Hańska – sopran, Jan Zakrzewski – tenor oraz
Krzysztof Marciniak – tenor, który jednocześnie poprowadził widzów przez kolorowy świat
opery i operetki. Artystom towarzyszyła na
estradzie orkiestra kameralna Intermezzo pod
dyrekcją Adama Sychowskiego, oraz tancerze
z Centralnego Zespołu Wojska Polskiego i Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Ponad
dwie godziny słuchacze rozkoszowali się mistrzowskimi interpretacjami nieśmiertelnych
kompozycji I.Kalmana, Fr.Lehara, J.Straussa.
P.Abrahama i in., wzbogaconych atrakcyjnymi
„ilustracjami” tanecznymi, w wykonaniu zaproszonych artystów.

Niezwykle barwny program artystyczny wywarł duże wrażenie na przybyłej publiczności,
która wraz z upływem czasu, coraz goręcej oklaskiwała poszczególnych wykonawców, aby na
zakończenie koncertu podziękować wszystkim
owacją na stojąco.
Koncert „Jak bal, to bal” dedykowany wszystkim mieszkańcom naszego miasta, wraz
z najlepszymi życzeniami na nowy 2014 rok,
wprowadził przybyłych w dobry nastrój, który
z kolei pozwolił z wielkim optymizmem spojrzeć
w nadchodzący czas.
O
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NA RATUNEK!!!
Tekst i Foto NOK

NA

RATUNEK – tak brzmiało tegoroczne
hasło XXII FINAŁU Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia 2014 r.
po raz 22 zagrała największa Orkiestra Świata.
W ramach nowodworskiego sztabu na ulice Nowego Dworu Mazowieckiego wyszło 138 wolontariuszy z identyfikatorami oraz około 150 osób
im towarzyszących. Pieniądze z tegorocznej
zbiórki Fundacja przeznaczy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej oraz godną opiekę medyczną seniorów. Dzięki hojności mieszkańców naszego
miasta przekazaliśmy do banku 35 328,12 zł;
97,21 Euro; 35,22 GBP; złoty pierścionek, waluta różna
W szczególności dziękujemy za pomoc:
– wszystkim nowodworskim szkołom
– wolontariuszom
– opiekunom wolontariuszy
– władzom samorządowym Nowego Dworu
Mazowieckiego
– Policjantom z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
– Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
– Ochotniczej Straży Pożarnej
– Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwu
Wodnemu
– Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze
Mazowieckim

– Bankowi PEKAO SA w Nowym Dworze Mazowieckim
– Firmie Cukierniczej MW Janczewscy
– Pizzerii di Cantina
– Firmie Recam Arts.
Mimo niesprzyjającej aury wolontariusze oraz
ich opiekunowie od godzin porannych kwestowali na ulicach naszego miasta oraz na Lotnisku
Warszawa Modlin. Dzięki wsparciu sponsorów
mogli w Cafe NOWA rozgrzać się pysznym żurkiem, wypić gorącą herbatę oraz zjeść pyszne
pączki przekazane przez Firmę Cukierniczą
MW Janczewscy. Wzorem zeszłego roku Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Warszawa
Modlin przekazała na szczytny cel 250 zł zebrane wśród pracowników.
Od godz. 12.00 na scenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury rozpoczęła się prezentacja
grup dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów
działających w naszym ośrodku. W tym samym
czasie w Galerii Łącznik trwał Kiermasz Różności, podczas którego można było kupić piękne rzeczy ofiarowane przez firmy i osoby prywatne, za co serdecznie dziękujemy. Całkowita
kwota zebrana podczas kiermaszu to 1178,54 zł.
Podczas całego finału, trwały pokazy i nauka
udzielania pierwszej pomocy prowadzona przez
druhów OSP-RW. Dużą atrakcję stanowił także
pokaz ratownictwa drogowego zainscenizowa-

ny przez druhów OSP oraz kąpiel, we wcześniej
rozstawionym basenie, grupy nowodworskich
morsów, która na co dzień zażywa zimnych
kąpieli m.in. w Narwi. Przez cały dzień można
było oglądać i „testować” sprzęt strażacki i ratowniczy jakim na co dzień posługują się drużyny OSP i OSP-RW. Sporą atrakcją, szczególnie
dla dzieci, była możliwość przymierzenia specjalistycznych strojów strażackich, a dla wszystkich wspaniały, w wyglądzie i smaku, tort, serwowany przez druhów z OSP-RW. W godzinach
wieczornych na scenie zaprezentowało się Koło
Teatralne z Zespołu Szkół nr 2 ze spektaklem
„Świeczka zgasła” w reżyserii Renaty Jastrzębskiej oraz zespoły: duet Dominik Komendowski i Piotr Ziółkowski, Someday, Zdready oraz
FAV/Kisiel/Konexia/Sznajdi.
O godzinie 20.00 nad Nowym Dworem Mazowieckim rozbłysło niezwykle atrakcyjne
ŚWIATEŁKO DO NIEBA, a całodzienne granie
uwieńczone zostało wystrzałem z hakownicy
i piszczeli odpalonym przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Ultima Ratio Regnum, która
razem z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Kampinos włączyły się również w kwestę na ulicach
naszego miasta.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za Wielkie
Granie!
Do zobaczenia za rok!

www.nowydwormaz.pl
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Festiwal kolęd i pastorałek
Tekst i Foto MICHAŁ DUDEK

13

grudnia br. w sali widowiskowej Nasielskiego Ośrodka Kultury, odbył się I Festiwal „Kolęd i Pastorałek”, skierowany do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i powiatu nowodworskiego. Uczestnicy

przygotowali rozmaite utwory, a zebrana publiczność tego dnia poczuła magię zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Każdy występ zebrał gromkie brawa, a młodzi uczestnicy wykazali pełny profesjonalizm i brak stresu scenicznego… czego nie można powiedzieć o Jury.

KATEGORIA Klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce PAULINA PIWOWARSKA – Centrum Kultury w Błoniu
II miejsce KINGA KOLASA – 423 Gromada Zuchowa z Nasielska
III miejsce Jakub Zaręba i Paweł Furtak – Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Maz.
WYRÓŻNIENIA: Natalia Kicka – Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Aleksandra Lange – Szkoła
Podstawowa w Budach Siennickich, Marta Rutkowska – Szkoła Podstawowa w Nasielsku
KATEGORIA Klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce 424 Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
II miejsce Marta Sawicka – Klub Wojskowy 2 Pułku Saperów w Kazuniu Nowym
III miejsce Gabriela Paszkiewicz – Klub Wojskowy 2 Pułku Saperów w Kazuniu Nowym
WYRÓŻNIENIA: Karolina Kochańska – Centrum Kultury w Błoniu, Klaudia Niezgoda i Anna
Suska – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce Magdalena Podgrudna – Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach
II miejsce Weronika Wilk – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
WYRÓŻNIENIA: Weronika Górecka i Krzysztof Żmijewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku, Magdalena Jaskulska – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy!
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W festiwalu wzięło udział piętnastu uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Trzyosobowe Jury miało ciężki orzech do zgryzienia
i blisko po trzydziestu minutowych i burzliwych obradach podjęło decyzję o wyłonieniu
laureatów.
Klub Wojskowy 2 Pułku Saperów jako organ
wykonawczy festiwalu składa najserdeczniejsze
podziękowania:
– Dowódcy 2 Pułku Saperów płk. Adamowi
PRZYGODZIE za możliwość realizacji przedsięwzięcia
– Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury
Panu Markowi TYCOWI za perfekcyjne przeprowadzenie wydarzenia i udostępnienie sali
wraz z nagłośnieniem
– Burmistrzowi Nasielska Panu Bogdanowi
RUSZKOWSKIEMU, Burmistrzowi Nowego
Dworu Mazowieckiego Panu Jackowi KOWALSKIEMU, Wicestaroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego Panu Pawłowi BIAŁECKIEMU
oraz Panu Romanowi SUMIŁO za ufundowanie
nagród dla uczestników.
Zapraszamy już za rok!
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Medal za opiekę nad miejscami pamięci narodowej
tekst (k) Foto Marcin Łada

W dniu 16 grudnia 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W gronie odznaczonych znalazł się Sebastian Sosiński.

S

rebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uhonorował go
wicewojewoda Dariusz Piątek. Z wnioskiem
o odznaczenie wystąpił płk rez. Alfred Kabata
– prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, z którym Sebastian Sosiński
ściśle współpracuje. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ZOR RP: Marcin Łada
– wiceprezes ZG i Kamil Malinowski. Zabierając głos Marcin Łada pogratulował odznaczonym i podziękował wicewojewodzie za nadanie
tak wysokiej rangi medalom nadawanym przez
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
★★★
Sebastian Sosiński od przeszło 13 lat pracuje
z młodzieżą na niwie Związku Harcerstwa Polskiego. Ta społeczna działalność była przyczynkiem do popularyzacji wśród dzieci i młodzieży
lokalnej historii ze szczególnym naciskiem na
miejsca pamięci narodowej oraz miejsca walki
i męczeństwa. Jako Komendant Hufca ZHP był
organizatorem wielu uroczystości patriotycznych i konkursów historycznych.
Był inicjatorem stworzenia w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin sali pamięci
nowodworskiego harcerstwa oraz pomysłodawcą i organizatorem uroczystości 90-lecia harcerstwa na ziemiach nowodworskich.
Od trzech lat zaangażowany jest w działalność
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek,
której jest prezesem. Działalność polegająca na
promocji turystyki często opiera się na lokalnej
historii i upamiętnianiu miejsc pamięci, walk

i męczeństwa. Tu też główną grupą docelową są
młodzi mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic. Był pomysłodawcą gry miejskiej
„Zapal Świeczkę Bohaterom” (2 edycje), która
zapoznawała mieszkańców z miejscami pamięci
i ważnymi dla lokalnej historii postaciami. Społecznie angażuje się w akcje opieki nad grobami.
Sebastian Sosiński był również jednym z pomysłodawców stworzenia szlaku turystycznego
opartego na historii Baśki Murmańskiej i Murmańczyków w Twierdzy Modlin.
Realizuje różne projekty społecznościowe popularyzujące miejsca pamięci i lokalną historię

takie jak „Lokalni Bohaterowie Powstania Warszawskiego” – badanie związków historycznych
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
z powstaniem warszawskim, „Pomnik Obrońców
Modlina” – akcja skierowana do młodzieży związana z rocznicą obrony Modlina, czy „Jest Takie
Jedno Miejsce” – projekt muzyczny opowiadający o historii Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jest aktywnym członkiem Komitetu Budowy
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
O

Spotkanie opłatkowe Seniorów
w Nowodworskim Ośrodku Kultury
tekst i Foto nok

10

grudnia 2013 r. w kawiarni NOWA w Nowodworskim Ośrodku Kultury, odbyło
się spotkanie opłatkowe Seniorów skupionych
przy ośrodku. Po wysłuchaniu wiersza poświęconego świętu Bożego Narodzenia Dyrektor
Ośrodka Kultury powitał gości, którzy przybyli
na ten uroczysty wieczór, a wśród nich Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego,
Proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła
ks. Andrzeja Kwiatkowskiego, Przewodniczącą

Komisji Kultury Rady Miejskiej Grażynę Brzozowską, oraz radną Rady Miejskiej Grażynę
Nadrzycką.
Następnie Seniorzy wysłuchali życzeń świątecznych jakie przynieśli ze sobą zaproszeni goście,
po czym ks. Andrzej Kwiatkowski odmówił stosowną modlitwę i wszyscy nawzajem podzielili
się opłatkiem. W kawiarnianej sali rozbrzmiały
piękne staropolskie kolędy. W miłej i ciepłej atmosferze zebrani przystąpili do spożywania tradycyjnej wieczerzy.

WIGILIA W SZTANGIELKU
tekst i Foto Dorota Przygoda

18

.12.2013 r. w „Sztangielku” działającym
przy Zespole Szkół nr 1 na Osiedlu Młodych odbyła się wigilia. Dzieci wraz z wychowawczyniami spotkały się, aby podzielić się
opłatkiem, złożyć sobie świąteczne życzenia
i śpiewać wspólnie kolędy. Smakowały również
wigilijne potrawy. Cała uroczystość przebiegła
w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość
i uśmiech na twarzach dzieci. Takie podniosłe
chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość
tradycji świątecznych, lecz również wzmacniają
bliskie, serdeczne relacje.
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Współpraca dla patriotycznego wychowania młodzieży
tekst i Foto (ak)

11 grudnia 2013 r. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
podpisali porozumienie o współpracy.

W

spółpraca ta trwa już od 2009 r., kiedy to
Zespół Szkół nr 2 w ramach uroczystości Katyńskich organizowanych przez ZOR RP
i władze Nowego Dworu Mazowieckiego przystąpił do sadzenia „Dębów Katyńskich”. W latach
2009–2013 posadzono 5 „Dębów Katyńskich”.
Delegację Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycieli i uczniów powitała Beata Kisiel wicedyrektor szkoły. Następnie
Ewa Malasiewicz – dyrektor ZS nr 2 omówiła
znaczenie współpracy ze Związkiem dla procesu edukacyjno-wychowawczego.
Podpisanie porozumienia o współpracy poprzedziły prezentacje przedstawione przez płk. rez.
Alfreda Kabaty – prezesa Zarządu Głównego
ZOR RP i Marię Możdżyńską – koordynatora
programu edukacyjnego „Katyń …ocalić od zapomnienia”.
Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata
i Ewa Malasiewicz.
W uroczystości podpisania porozumienia
uczestniczyli także: mjr rez. Jerzy Białoskórski
– sekretarz ZG ZOR RP, mjr rez. Lech Tomasiak i st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski – członkowie ZG ZOR RP oraz Paweł
Kabata – administrator strony internetowej.
W porozumieniu zapisano, że obie strony będą
ze sobą współpracować w celu:

! popularyzowania w środowisku szkolnym
działań zmierzających do kształtowania
świadomości historycznej i patriotycznoobronnej młodzieży szkolnej;
! wspierania wspólnych inicjatyw mających na
uwadze wychowanie młodzieży w szacunku
do ideałów ojczystej historii;

! podejmowania działań zmierzających do
upowszechniania wśród młodzieży szkolnej
tradycji oręża polskiego;
! integrowania środowiska żołnierzy rezerwy
i młodzieży szkolnej.
ZOR RP zobowiązał się m.in. do prowadzenia
działań edukacyjno-wychowawczych służących
kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży
i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej oraz zapraszania młodzieży szkolnej do udziału w „Dniach
otwartych koszar”, uroczystościach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez jednostki wojskowe współpracujące ze Związkiem,
a w szczególności przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

Wigilia u Saperów
tekst i Foto michał dudek

„J

est taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, Dzień, zwykły dzień, w którym gasną
wszelkie spory...”. 19 grudnia br. taki „zwykły
i ciepły dzień” nastał w naszej jednostce. Tego
dnia w 2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu Nowym odbyła się uroczysta bożonarodzeniowa wigilia z udziałem Dowództwa, żołnierzy,
pracowników wojska oraz szanownych gości.
Tego „bardzo ciepłego, choć grudniowego” gościliśmy m.in. Panią Poseł RP Jadwigę ZAKRZEWSKĄ, Szefa Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Bogusława BĘBENKA, Szefa Wojsk Inżynieryjnych
płk Daniela KRÓLA oraz władze samorządowe.

Po niezmiernie ciepłych słowach, które kryły się
w przemówieniach, wszyscy wspólnie podzieliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia, po których czekał wigilijny poczęstunek. Na tę okazję Klub Wojskowy 2 Pułku
Saperów przygotował świąteczny repertuar, który
umilał czas kazuńskiej wigilii.
„To był dobry rok dla 2 Mazowieckiego Pułku
Saperów...” powiedział Dowódca 2 Pułku Saperów płk Adam PRZYGODA. Jesteśmy przekonani, że ten świąteczny czas i nowy 2014 rok
będzie równie dobry jak mijający 2013, a nawet
i lepszy.

WSPOMNIENIE
5 stycznia 2014 roku odszedł nasz kolega i przyjaciel
Stanisław Kędziora
Pochowany został w rodzinnych stronach w Padwi Narodowej,
powiat mielecki w dniu 10.01.2014 r.

Do

Nowego Dworu Maz., przybył w celu
odbycia służby wojskowej w Jednostce
Wojskowej pod Dębinką. Wkrótce założył rodzinę i tu pozostał na stałe.
Rozpoczął pracę jako żołnierz zawodowy, następnie pracował w Nowodworskiej „Pollenie”,
potem został Wiceprezesem, a następnie Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Dążność”, kolejne zatrudnienie to Prezes Spółdzielni „Elektronika” w Legionowie, a ostatnio w Warszawie
w Zarządzie Administracji Budynków Mieszkaniowych w dzielnicy Bemowo.
Równocześnie angażował się w życie społeczne
miasta i powiatu, pełniąc różne odpowiedzialne
funkcje w organizacjach społecznych, między
innymi w związkach zawodowych, z inicjatywy
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których utworzono Pracownicze Ogrody Działkowe, w Radzie Powiatu Nowodworskiego.
W naszym mieście był jednym z inicjatorów
powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„PESTKA”, gdzie pełnił funkcję Prezesa od jego
powstania do ostatnich chwil życia, tj. przez
35 lat. Przez wiele lat pełnił funkcje w Ochotniczej Straży Pożarnej, miasta i powiatu, pracował
w Zarządzie Osiedla Nr 1 w NDM, był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.
Zawsze były mu bliskie poglądy lewicowe,
ostatnio aktywnie działał w Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Dzielnicy Warszawa Bemowo.
Należał do Stowarzyszenia Wiarygodność Niezależność Dialog.

Był człowiekiem otwartym na wszelkie problemy ludzkie. Zawsze znajdował czas na wysłuchanie ludzi, chwilę serdecznej rozmowy z drugim
człowiekiem, dobre słowo i ciepły uśmiech. Niezwykle aktywny i pełen energii. O swoją „Pestkę” dbał jak nikt inny. Jego życiowe motto, to
„Zawsze z ludźmi i dla ludzi”, było uosobieniem
Jego całej osoby i działalności przez wszystkie
lata jakie spędził tu, czując się prawdziwym nowodworzaninem. I takim pozostanie w naszych
sercach i pamięci.
Przyjaciele
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„Nie tylko w Betlejem”
Tekst A.nna Dryblak Foto Aneta pielach-pierścieniak

tylko w Betlejem” to tytuł jasełek
„Nie
szkolnych jakie miały miejsce w ZS
nr 1 Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białe-

go w Nowym Dworze Mazowieckim. Pierwszy
występ odbył się 18 grudnia w godzinach popołudniowych, na który zostali zaproszeni rodzice dzieci występujących. Na przedstawienie
przybyli jeszcze specjalni goście w towarzystwie
dyrekcji ZS nr 1 i dyrekcji SP 7. I tak swą obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego p. Jacek Kowalski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jerzy Plackowski, Radna p. Grażyna Brzozowska,
a także pierwsza dyrektor SP 7 p. mgr Marianna
Nowosielska.
Gości powitała p. dyrektor mgr Agnieszka Pindel, a w nastrój jasełkowej opowieści wprowadziła p. katechetka mgr Katarzyna Dobruk.
I zaczęło się. Po kolędzie „Chojka” na scenie pojawił się anioł i diabeł rozpoczynając pierwszą część
przedstawienia – prolog. Anioły i diabły trochę
się ze sobą przepierały, aby na koniec oznajmić,
że przyszła pora na wystawienie jasełek. W pro-

logu poznajemy również pielgrzymów, którzy
pojawiają się w kolejnych scenach jako grzesznicy, a w ostatniej scenie, która jest spotkaniem
z Dzieciątkiem stają się czyści jako owieczki.
Po każdej scenie dzieci śpiewały kolędę lub pastorałkę. Akcja sceny pierwszej rozgrywała się
w pewnej miejscowości w Polsce. Tam Józef
i Maria szukali schronienia. I było podobnie
jak w Betlejem. Kolejna scena rozgrywa się na
dworze Heroda, a scena ostatnia to spotkanie
z Dzieciątkiem.
Tak jak wspomniałam w każdej scenie pojawiali się pielgrzymi, ale w każdej scenie z innym
rekwizytem. W prologu było to jabłko w tym
przypadku symbol grzechu, którym chcieli się
podzielić z publicznością. Potem weszli z walizkami pełnymi nowych grzechów, a w kolejnej
scenie wjechali na hulajnogach. Zapytani przez
Anioła Michała, gdzie walizki z grzechami odpowiedzieli, że zostawili w przechowalni, a na
dowód tego pokazali kwity. W ostatniej scenie
pielgrzymi nie mają już rekwizytów i wychodzą
na scenę ubrani na biało jako owieczki.

Każda scena jest wzbogacona o fragment z Biblii, który był wygłaszany lub czytany przez pisarzy.
Na zakończenie wychowawczynie klas drugich złożyły życzenia w imieniu swoim i dzieci.
Głos również zabrali goście dziękując za występ
i życząc wszystkiego najlepszego, a p. Burmistrz
Jacek Kowalski przyniósł dla dzieci torbę cukierków.
Występ wszystkim się podobał, a podziękowania należą się wychowawcom i ich klasom, czyli
klasie II a, b, c i d, a także p. katechetce.
Podziękowania kierujemy również ku tym
rodzicom, którzy pomogli przygotować dla
swoich dzieci stroje do przedstawienia, a także
p. Mariuszowi Dudkowi za kręcenie filmu
i p. Pielach za robienie zdjęć.
Dziękujemy również wszystkim gościom, że zaszczycili nas swą obecnością.

O
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Jasełka w Publicznym Przedszkolu Nr 2
TEkst i Foto J.S-Sz.

O

kres Bożego Narodzenia to niezwykły,
wyjątkowy czas pełen ciepła i radości. To
czas nadziei, spotkań w gronie najbliższych.
Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zagościła w naszym przedszkolu już kilka dni przed
świętami.
Dnia 20 grudnia dzieci z grupy „Myszki” przygotowały „Jasełka” dla zaproszonych gości, rodziców, personelu i dzieci z pozostałych grup.

Świąteczny nastrój podkreślały stroje dzieci, bożonarodzeniowa dekoracja, kolędy. Mali artyści
z wielkim przejęciem odtwarzali role, prezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Tego dnia występy odbyły się dwukrotnie – rano
dla zaproszonych gości i dzieci, a w godzinach
popołudniowych dla rodziców.
Po przedstawieniach były brawa i gratulacje.
Pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 Mariola

Zielińska podziękowała dzieciom i paniom za
przygotowanie przedstawienia. Następnie głos
zabrał proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej
Redmer, który również podziękował „aktorom”
za występ a pozostałym dzieciom – widzom, za
grzeczne wysłuchanie „Jasełek” i wszystkich nagrodził cukierkami.
Jasełka: zapadły głęboko w pamięć dzieci – aktorów i publiczności.

„Jasełka w Publicznym Przedszkolu Nr 1 ”
Tekst i Foto Grażyna Rostkowska

Wesołej Jedyneczce okres poprzedzający
W
Święta Bożego Narodzenia był niezwykle
pracowity. Coroczną tradycją jest wystawianie

„Jasełek” przez wszystkie grupy przedszkolne.
W przygotowania zaangażowani są rodzice
oraz cały personel placówki. Na nasze występy
zapraszamy wszystkch rodziców i bliskich naszych wychowanków. Wspałania gra aktorska,
śpiew wokalistek, taniec aniołów i pasterzy, elemeny dekoracji i przebrania małych artystów,
zachwycają niezmiennie od lat publiczność
przedszkolnych „Jasełek”. Scenografia oraz gra
świateł oddają nastrój i magię świąt Bożego Narodzenia. Po dziecięcych występach łamiemy się
opłatkiem i składamy sobie najserdeczniejsze
życzenia: „WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU”.

Przedświątecznie w PP1
tekst i foto Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

olędowy nadszedł czas. Ulice naszego miaK
sta, wystawy sklepów przybrane zostały
światełkami, choinkami i różnymi ozdobami

świątecznymi. W sklepach wzmożony ruch,
wszyscy przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z grupy „Mali Odkrywcy” Publicznego Przedszkola nr 1 przygotowały dla swych najbliższych tradycyjne bożonarodzeniowe
jasełka. Młodzi aktorzy wcielili się w role pastuszków, aniołków, świętej rodziny i oczywiście
trzech króli. Teksty wygłaszane przez dzieci
opisujące dzieje narodzenia pańskiego przeplatane były śpiewem kolęd. Po tak pięknym
występie i wspólnym śpiewaniu kolęd z rodzicami dzieci odwiedził Święty Mikołaj. Oczywiście
dla tak grzecznych przedszkolaków przyniósł
worek z prezentami. Spotkanie zakończył słodki
poczęstunek. Święta Bożego Narodzenia to
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piękny rodzinny, wprost bajkowy czas. Oby nam
wszystkim spełniły się te piękne i serdeczne
życzenia, które otrzymujemy z okazji Świąt.
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„Przybieżeli Aniołowie…”
Tekst i Foto mgr Dorota Kałamaga

radycją już się stało, że w uczniowie klas
T
1–3 SP przed Świętami Bożego Narodzenia,
wystawiają przedstawienie jasełkowe. Odpowiedzialna za jasełka w tym roku szkolnym
2013/2014 była klasa 2b, pod kierunkiem siostry Ewy Grzegorczyn oraz wychowawcy
p. Doroty Kałamagi. 20 grudnia 2013 r. sami
aktorzy w pełni już zmobilizowani, dali z siebie wszystko i spisali się na medal. Wzruszona
publiczność długo oklaskiwała bohaterów tego
przedstawienia. Po występie pani wicedyrektor
Ewa Rudnicka wraz z księdzem Proboszczem dr.
Cezarym Siemińskim złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia. I w tym świątecznym
nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.

Świątecznie w PP3
Tekst i Foto Justyna Lewandowska

ak co roku, w grudniu, dzieci z PP3 zaprosiły
Jmłodsze
swoich najbliższych na wigilijne spotkania. Naj„Krasnoludki” poszukiwały śniegu, cho-

inki i Mikołaja. „Misie” przedstawiły, za pomocą
tekstu, tańca i muzyki, świąteczne obyczaje oraz
przypomniały znaczenie świątecznych symboli.
„Pszczółki” w tym dniu założyły białe skrzydełka
i przemieniły się w aniołki. Najstarsze przedszkolaki – „Wróbelki” i „Plastusie” jak zawodowi aktorzy, przedstawili historię narodzenia Syna Bożego. Była święta rodzina, pastuszkowie, królowie,
którzy składali w szopce przyniesione podarki.
W bardzo nietypowy sposób przedstawiły jasełka
„Biedronki” wcielając się w postacie zwierząt.

W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć
upominków. Dzieci wręczyły swoim rodzicom
samodzielnie wykonane stroiki, świeczki, choineczki itp.
Świąteczno-zimowe dekoracje oraz wystrojona
choinka wprowadziły wszystkich w radosny
nastrój. I tylko szkoda, że na dworze zabrakło
śniegu. Być może, dlatego że wyjątkowo w tym
dniu błyszczały gwiazdy na wieczornym niebie,
a uśmiechy pracowników przedszkola, gości
i dzieci, składających sobie wzajemnie świąteczne życzenia, roztapiały zimowy chłód.
O

Najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe
Tekst i Foto Katarzyna Borkowska

Bożego Narodzenia były inspiracją do
Śna więta
zorganizowania wśród klas I-III SP konkursu
najpiękniejsze drzewko bożonarodzeniowe.

Magiczna moc tych świąt sprawiła, że bardzo
wielu uczniów wzięło udział w zmaganiach.
Przygotowane przez dzieci i ich rodziców prace
były bardzo pomysłowe, twórcze. Wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością. Do stworzenia prac użyto różnorodnych materiałów m.in.
makaronu, orzechów, szyszek, żołędzi, owoców, cukierków, ciasteczek. Po bardzo długich

i burzliwych obradach wyłoniono najpiękniejsze
i najbardziej pomysłowe drzewka. Najcenniejsze okazały się te, wykonane samodzielnie przez
dzieci. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, pluszowe misie oraz słodkie niespodzianki.
Fundatorami nagród byli Dyrektor Zespołu
Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Pan
Zdzisław Szmytkowski oraz Pani Joanna Rosińska właścicielka sklepu z zabawkami w Modlinie
Twierdzy. Dziękuję za tak duże zainteresowanie
konkursem.
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Fabryka Św. Mikołaja w PP1
Tekst i Foto Alina Kaszyńska nauczyciel PP1.

zy ktoś widział fabrykę Świętego Mikołaja.
C
Jeśli nie to należy odwiedzić w okresie
przedświątecznym dzieci z grupy „Mali Od-

krywcy” Publicznego Przedszkola nr 1. Tu
praca wprost wre. Wszyscy wykonują ozdoby
świąteczne, uczą się kolęd i do tego są bardzo
grzeczni. Wiadomo, Mikołaj wszystkich obserwuje i lepiej by było pod choinkę dostać
piękny prezent. A z rózg niech elfy zrobią
miotły, przydadzą się do odmiatania śniegu.
Prawdziwe choinki skrzą się śniegiem, nasze
również ale dlatego, że są wykonane z płyt CD.
Zużyte płyty zakrętki od napojów to świetny

materiał do wykonania choinek, świeczników
i innych ozdób świątecznych. Trzeba mieć wiele
pomysłowości by ładnie „ubrać” choinkę czy
udekorować świątecznie świecznik. Przedszkolaki wykonują wiele gwiazdek i śnieżynek.
Wycinają i przyozdabiają dziesiątki bombek
oraz sklejają kilka metrów łańcucha. Choinki
muszą być bogato przyozdobione. Wszystko jest
bardzo kolorowe i starannie wykonane. Prace
przyozdobią na Boże Narodzenie przedszkole
i obejrzą je wszyscy rodzice. Oby Święta były takimi jakie sobie wymarzyliśmy a nadchodzący
Nowy Rok pomyślny.

KONKURS RODZINNY W WESOŁEJ JEDYNECZCE
Tekst i foto: Karolina Brzozowska

ramach współpracy z rodzicami w PublicW
znym Przedszkolu nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim nauczycielki z grupy I pani

Karolina Brzozowska oraz pani Joanna Trzaskoma zorganizowały rodzinny konkurs pt.
Ozdoby świąteczne. Dzieci wraz z rodzicami
miały za zadanie wykonać wybraną przez siebie
techniką przestrzenną ozdobę o dowolnych rozmiarach. Rodziny, które zdecydowały się wziąć
udział w naszej wspólnej zabawie, wykazały
się dużą inwencją twórczą. Podziw nas wszystkich wzbudza różnorodność materiałów,
z których wykonane zostały prace. Ogromnie
nas cieszy wielkie zaangażowanie wszystkich
rodzin biorących udział w konkursie, gdyż
najistotniejszą dla nas kwestią jest integracja
oraz zachęcanie rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi. Z pośród
tak wielu pięknych i różnorodnych prac trudno
wybrać najładniejszą, bo każda rodzina która
przystąpiła do konkursu jest zwycięzcą.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom
i dzieciom, którzy zaangażowali swoje siły, czas

i pomysły w realizację tego projektu, ponieważ dla
każdego dziecka, jego własna ozdoba świąteczna
była powodem dumy i wielkiej radości.
Konkurs zakończył się 19 grudnia 2013 r.,
natomiast rozdanie pamiątkowych dyplomów
nastąpiło 7 stycznia 2014 r. po powrocie dzieci
do przedszkola z przerwy świątecznej.

Odwiedziliśmy Mikołaja!
Tekst i Foto Małgorzata Kulesza, Wanda Tomaszewska

9

grudnia 2013 roku uczniowie klas I a i I
e Szkoły Podstawowej nr 7 wchodzącej
w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim odwiedzili Krainę Świętego Mikołaja. Wysłuchali opowiadania o obrzędach
i zwyczajach związanych ze świętami Bożego
Narodzenia. Śpiewali kolędy. Poznali przyjaciół i pomocników Świętego Mikołaja, zasady
funkcjonowania jego poczty oraz cały orszak
reniferów. Wykonali bałwanka z siana i sizalu.
Pracowali z zaangażowaniem i wielkim zapałem
niczym elfy w fabryce zabawek. Przygotowali
wielobarwne listy, które z biciem serca wrzucili do skrzynki pocztowej mając nadzieję, że ich
marzenia się spełnią. Jedną z atrakcji była nauka
poloneza. Prowadzili ją tancerze – soliści Teatru
Wielkiego w Warszawie ubrani w staropolskie
stroje szlacheckie. Dopełnieniem całości stał się
słodki poczęstunek – kawałki owoców polane
ciepłą czekoladą z fontanny oraz przygotowany
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dla każdego uczestnika wyprawy pamiątkowy
dyplom.
Na zakończenie spotkania każda z klas sfotografowała się ze Świętym Mikołajem i otrzymała
w prezencie sianko pod obrus.
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Tropiciele z „Czwórki” poszukują św. Mikołaja
Tekst i Foto Beata Kielar

16

grudnia pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Modlina Twierdzy znów wyruszyły na poszukiwania Mikołaja. Już myślały, że
spotkały go w Warszawie, w Muzeum Chleba.
Starszy pan z siwą brodą i poczuciem humoru zachowywał się całkiem, jak święty Mikołaj.
Opowiadał ciekawe, zabawne historie z dawnych czasów, rozdawał podarunki. Niestety to
był pan Marian, pomocnik Mikołaja, piekarz,
założyciel Muzeum Chleba. Jak tam pachniało chlebkiem! Pan Marian zaprosił pierwszaki

do pracy przy wypieku bułeczek. Jakie to było
przyjemne! Pan Marian włożył przygotowane
przez małych pomocników bułeczki do pieca,
a one śpiewały mu piosenki. Czas w piekarni
upłynął bardzo miło. Wszyscy ze smakiem pałaszowali bułeczki. Ale gdzie Mikołaj? Może
w kinie? Tak! Maluchy z „Czwórki” odkryły, że
Święty ma kłopoty i wraz z bohaterami filmu
wzięły udział w akcji „Ratujmy Mikołaja”. Mikołaj odnaleziony i bezpieczny, można wracać
do domu. Ale to był dzień!

W bibliotece
Tekst i foto Karolina Radomska

W

ostatnich deszczowych dniach listopada
klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr 7 wybrała się w odwiedziny do Biblioteki Publicznej
na Osiedlu Młodych. Podczas pobytu w bibliotece uczniowie zapoznali się z pomieszczeniami
biblioteki, z księgozbiorem dla najmłodszych,
wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą literatury
dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na pytania pani bibliotekarki oraz sami zadawali pytania dotyczące wypożyczania książek.
Wizyta w bibliotece zachęciła dzieci do sięgania
po papierowy nośnik wiedzy.

Szczotka, pasta, kubek, zimna woda, …
Tekst i foto Karolina Radomska

O

higienę swoich zębów trzeba dbać, by
na długie lata zachować piękny uśmiech,
wiedzą to doskonale uczniowie klasy 1 B ze
Szkoły Podstawowej nr 7, którzy wraz ze swoją wychowawczynią p. Karoliną Radomską
11.12.2013 r. odwiedzili gabinet stomatologiczny Pani Doktor Luft-Lis w Nowym Dworze
Mazowieckim na ulicy Wojska Polskiego. Uczniowie mieli spotkanie z Panią Doktor Magdaleną Dziurą, która opowiedziała uczniom
o higienie jamy ustnej, zaprezentowała prawidłowy sposób mycia zębów oraz pokazała
uczniom gabinet stomatologiczny wyjaśniając
do czego służy oprzyrządowanie. Każdy uczeń
z tej klasy mógł skorzystać w tym dniu z bezpłatnego przeglądu zębów i obejrzeć swoje
zęby na monitorze. Pani Doktor wraz ze swoją
asystentką p. Anią odpowiadały na wiele pytań
uczniów.

Uczniowie na zakończenie spotkania otrzymali
Dyplomy Pięknego Uśmiechu.
Sami zaś w podzięce ofiarowali zdobioną cekinami ozdobną bombkę i obrazek malowany
farbami na szkle.

Uczniowie bardzo miło wspominali swoją
przygodę z higieną jamy ustnej i obiecywali, że
wkrótce ponownie jako pacjenci odwiedzą gabinet Pani Doktor.
O

i smutek tak samo jak radość. Przedszkolaki
poznały tzw. bezpieczną pozycję, którą należy
zastosować, kiedy zbliża się obcy i agresywny
pies. Wizyta piesków była bardzo emocjonująca

zwłaszcza dla tych przedszkolaków, które bały
się psów, ale dzięki usposobieniu Hipcia i Tiny
dzieci bez problemu pokonały lęk.
O

Psi przyjaciele
Tekst i foto Agnieszka Marszałek

23

stycznia do Pszczółek przybyli specjalni
mali goście – Tina i Hipcio – pieski Bartusia. Mały, kilkumiesięczny Hipcio, rasy Chihuahua (Cziłała), który tak na prawdę nazywa
się Hipolit Erturia Polonia. Ten niesamowity
i żywiołowy piesek zachwycił dzieci tańcem na
dwóch łapkach. Tinka (rodowodowe imię Cafe
au lait Bleper’s) rasy Cocker Spaniel Angielski
– o rok starsza od Hipcia – żywa i ruchliwa
bardzo lubi głaskanie po brzuszku. Dzieci obserwując zachowanie zwierzaków dowiedziały
się jak należy się zachowywać w stosunku do
znajomych piesków oraz czego nie wolno robić podczas spotkania obcego psa. Przedszkolaki dobrze wiedzą, że zwierzęta też czują ból
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Lekcja muzealna w Zamku Królewskim
Tekst i Foto Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy

12

grudnia, 2013 roku uczniowie klasy II a
LO w Modlinie Twierdzy wraz z nauczycielami, p. Ewą Szmytkowską i p. Emilią Napiórkowską uczestniczyli w lekcji muzealnej na
temat odbudowy Zamku Królewskiego – „Jak
Feniks z popiołów”.
Wszystkich zaskoczył fakt, że 40 lat temu
w miejscu, gdzie dziś wznosi się wspaniała budowla, był tylko pusty plac. Podczas zajęć uczniowie oglądali oryginalne fundamenty pozostałe po dawnym zamku. Przewodnik w niezwykle ciekawy sposób pokazywał licealistom, jak
odróżnić prawdziwe elementy architektoniczne
budowli od falsyfikatów. Uczniowie wskazywali
znaczenie różnych źródeł materialnych, przyczyniających się do poznania przeszłości. Przypomnieli sobie znaczenie pojęć: rekonstrukcja,
renowacja, konserwacja, zabezpieczenie w formie trwałej ruiny. Poznali też elementy pracy

archeologa, historyka, konserwatora zabytków.
Lekcja muzealna miała charakter forum, podczas którego licealiści uczyli się występować
publicznie i zdobywali wiedzę nie tylko na temat
odbudowy Zamku Królewskiego. Poznali także
kontekst polityczny, historyczny oraz społeczny
czasów zniszczenia i czasów rekonstrukcji, na
co wskazuje tytuł „Jak Feniks z popiołów…”

Wycieczka na lotnisko
Tekst i Foto K. Borkowska

W

poniedziałek 9 grudnia ub.r. klasa I c
SP wraz z wychowawcami wyruszyła na
Lotnisko Modlin. Podczas wyprawy spotkało
nas wiele atrakcji, które przygotowali specjalnie
dla nas organizatorzy wycieczki i pracownicy
lotniska. Najpierw musieliśmy przejść odprawę.
Otrzymaliśmy piękne, zielone kamizelki i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Mieliśmy okazję zapoznać się dokładnie z funkcjonowaniem lotniska.
Podziwialiśmy pracę strażaków, sprzęt strażacki.
Specjalnie dla nas zorganizowano pokaz wozów
strażackich. Odwiedziliśmy również wieżę kontroli lotów, z której obserwowaliśmy starty samolotów. Przekonaliśmy się jak odpowiedzialne
stanowisko ma osoba, która tam pracuje. Rozmawialiśmy również z meteorologiem, który
opowiadał nam dlaczego obserwacja stanu pogody jest tak ważna przy pracy na lotnisku. Dotarliśmy także do pana sokolnika, który pokazał
nam swych podopiecznych. Ogromne wrażenie
zrobiła na nas sowa i sokół, które każdy z nas
mógł pogłaskać. Pomimo nieprzyjemnej pogody, która nam towarzyszyła szczęśliwi i pełni
niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do szkoły.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą wycieczkę.
Uczniowie klasy I c wraz z wychowawcami.

Kinga Prokopczyk stypendystką Premiera!
Tekst red. Foto M.S.

K

inga Prokopczyk – uczennica klasy IIa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy otrzymała stypendium
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Dyplom gratulacyjny wręczył jej burmistrz Jacek
Kowalski. Przekazał najszczersze gratulacje
Kindze jak też wychowawczyni klasy, pani Ewie
Szmytkowskiej. Uroczystość odbyła się 6 grudnia ub. r. w siedzibie szkoły.
Redakcja również gratuluje osiągniętego sukcesu!
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„Aktywni dla klimatu”
Tekst i Foto SP7

S

zkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego
w Nowym Dworze Mazowieckim w grudniu
2013 r. przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu”, który jest adresowany
do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do konkursu
przystąpiło 473 zespoły z całej Polski. Konkurs
ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat
zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania
tym zmianom oraz poszerzenie świadomości
społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach
podjętych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na
temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie.
Ponadto nauczą się różnych form współpracy
ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają
zasady przeprowadzania akcji społeczno-promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie. Nie czekając długo został powołany do
życia Ekozespół składający się z pięciu aktywnych uczniów naszej szkoły. Są to:

1. Piotr Pawełas V d
2. Bartosz Ducki V d
3. Franciszek Świetlicki V b
4. Alicja Ciesielska V b
5. Joanna Liwska V b
Uczniowie nadali nazwę nowo utworzonemu zespołowi – „Ekodziałacze”. Opiekę nad Ekodziałaczami objęła nauczycielka przyrody, pani Paulina
Wieczorek. Konkurs podzielony jest na 2 etapy,
podczas których uczniowie poznają problemy
swojej gminy oraz wspólnie zorganizują zbiórkę
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na swoim terenie. W ostatnim etapie czeka Nas
przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie szkoły pod
hasłem „Elektroodpady zbierasz – klimat wspierasz”. Już teraz apelujemy o rozejrzenie się, czy coś
nie zalega i niepotrzebnie zapycha Wasze domowe
kąty. Z chęcią przygarniemy i zajmiemy się nawet
najmniejszą rzeczą. Będziemy się starać na bieżąco
informować Was o naszych działaniach.

Klub Małego Europejczyka w P2
Tekst i Foto J.S-Sz.

W

bieżącym roku szkolnym w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 w grupach starszych
realizowane są zagadnienia dotyczące edukacji
europejskiej. Powstał Klub Małego Europejczyka. Głównym zadaniem klubu jest zapoznanie
dzieci z wiedzą na temat Unii Europejskiej,
przygotowanie młodego pokolenia do życia
w Europie zjednoczonych narodów i państw.
Początkowo dzieci poruszały się w obszarach
dobrze im znanych: rodzina, dom, przedszkole,
najbliższa okolica, w obrębie kraju. Następnym
krokiem poprzez odpowiednio dobrane treści dzieci zaczęły poznawać informacje o Unii
Europejskiej m.in. jak wygląda flaga, maskotka
Europy, ile gwiazdek jest na fladze. Dzieci uczyły się rozpoznawać hymny: „Mazurka Dąbrowskiego” i „Ody do Radości”.
W dniu 9 grudnia odbył się konkurs z wiedzy
o UE. W konkursie wzięły udział dzieci z grupy
IV i V. Celem konkursu było podsumowanie podstawowej wiedzy na temat UE, oraz wdrażanie do
pracy zespołowej poprzez wspólne wykonanie za-

dań. Podczas konkursu dzieci po odczytaniu pytania wybierały prawidłową odpowiedź, rozpoznawały banknoty i monety euro i symbole związane
z Unią Europejską. W trakcie zabawy uczestnicy
konkursu i dzieci siedzące na sali śpiewały piosenkę Krzysztofa Krawczyka pt. „Europa”.
Obie drużyny wykazały się znakomitą wiedzą
i uzyskały taką samą liczbę punktów.
Na zakończenie pani wicedyrektor Anna Sykus podziękowała dzieciom za przygotowanie

i udział w konkursie wręczając każdemu uczestnikowi „Paszport Małego Europejczyka” oraz
czekoladę.
Następnym zadaniem członków Klubu Małego Europejczyka na rok szkolny 2013/2014 jest
zdobywanie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i ciekawostek dotyczących państw należących do Unii Europejskiej.
O

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
Tekst i zdjęcia R.Jastrzębska

W

dniach 10–11 stycznia 2014 uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 (zarówno szkoły
dziennej, jak iliceum ogólnokształcącego dla
dorosłych) pracowicie spędzali czas, zdobywając wiedzę na kursie „EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM”, prowadzonym przez
trenera, p. Michała Lassotę z Centrum Kształcenia Zacisze z Warszawy. Szkolenie zorganizowała p. Renata Jastrzębska, nauczycielka przedmiotów zawodowych.
Tematyka kursu – rozległa i ciekawa:
1. Sposoby komunikowania się między ludźmi.
2. Znaczenie mowy ciała, gestów, mimiki, spojrzenia.
3. Budowanie pierwszego wrażenia.

4. Prezentacja siebie i oceny innych w celach
wykorzystania tych umiejętności dla celów
sprzedażowych.
Prowadzenie negocjacji i radzenie sobie z różnymi typami klientów przyda się każdemu
z uczestników zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym. Warsztatowa forma zajęć pozwoliła na przełamanie barier wśród uczestników,
zmusiła ich do przemyśleń, a na koniec do wyznaczenia sobie osobistych celów, np. w kwestii
komunikowania się.
To już trzeci rodzaj kursu przeprowadzony
w ZS2 w ciągu roku, który daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i lepszego startu
w przyszłość.
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Wypoczywaj bezpiecznie
Tekst i Foto Alina Kaszyńska nauczycielka PP1

Z

bliżają się zimowe ferie. Będzie to na pewno
dla nowodworskiej młodzieży i dzieci okres
radosny, w czasie którego będzie można aktywnie wypocząć. W mieście otwarto lodowiska,
świetlice i biblioteki przygotowują się do akcji
zimowej. Ferie zawsze będą udane jeśli będą
bezpieczne. „Wypoczywaj bezpiecznie” to hasło było mottem wizyty członków Ochotniczej
Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne i Straży
Miejskiej w Publicznym Przedszkolu nr 1. Dzieci
z grup „Mali odkrywcy” i „Rybki” poznały zasady bezpiecznego zachowania się na lodowiskach, górkach saneczkowych. Dowiedziały się
również jak niebezpieczne mogą być spadające
z dachu sople czy nawet śnieg. Goście zwrócili uwagę na zagrożenia jakie niosą ośnieżone,
oblodzone chodniki i ulice. Przestrzeżono też
przedszkolaków przed wchodzeniem lub bawieniem się na zamarzniętych sadzawkach, rzekach
i jeziorkach. Przypomniano najmłodszym jak
należy zachować się w różnych sytuacjach gdzie
może być zagrożone ich zdrowie lub życie. Przy
takim spotkaniu nie mogło zabraknąć pokazu

sprzętu jakim dysponują strażacy. Każdy mógł
dotknąć a nawet przymierzyć skafandry, kombinezony czy inne akcesoria strażackie. Olbrzymie
zainteresowanie u przedszkolaków wzbudził
czworonożny ratownik. Dzieci dowiedziały się
jakie zadania wykonują psy wchodzące w skład
różnego rodzaju grup ratowniczych. Najmłodsi
wykazali się dobrą znajomością numerów alarmowych. Niech zbliżające się ferie zimowe będą
tymi wymarzonymi, śnieżnymi i mroźnymi
a przede wszystkim bezpiecznymi.

Zimowe zabawy w PP1
tEkst i Foto Alina Kaszyńska nauczycielka PP1

C

zekali na nią wszyscy sprzedawcy łyżew
i sanek, baca z Zakopanego, meteorolodzy,
rolnicy i znudzeni „drogowcy”. Jedni mówili
o niej dobrze inni źle, że jest zmienna, kapryśna, mroźna. No i przyszła prawdziwa biała zima.
Z wielką radością powitały ją dzieci. Nareszcie
można lepić bałwana, rzucać śnieżkami, jeździć z górki na sankach czy zbudować śnieżny
zamek. Wyjście na przedszkolny plac zabaw
pokryty pierwszym zimowym śniegiem dla
dzieci z grupy „Mali odkrywcy” Publicznego
Przedszkola nr 1 było olbrzymią frajdą. To nic,
że mamy upominały by nie zmoczyć rękawiczek i spodni, zawiązać dobrze szaliki i uważać
by śnieg nie nasypał się do butów. Jak można
prosić o coś co jest niemożliwe dziwiły się dzieci. Nie pobawić się śniegiem w środku zimy, nie
zrzucić śnieżnej „czapy” z krzewu, nie zrobić
„orła” na śniegu. No, bez przesady, raz jest się
tylko przedszkolakiem. W koło wszędzie śnieg
a w głowie tyle pomysłów na zimowe zabawy.
I jak pięknie i czysto, wszystko co brzydkie przykrył biały puch. Nigdy tak strojnie nie wygląda-

OSP uczy pierwszej pomocy
Tekst i Foto Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy

W

listopadzie i grudniu dzieci z klas I–III
Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin miały
przyjemność i zaszczyt gościć w progach swojej szkoły ratowników z WOPR – OSP. Goście
przeprowadzili szkolenie dla dzieci w zakresie
pierwszej pomocy. Atrakcją były prezentowane ubrania strażaków, które zakładają w czasie
akcji. Jednak najwięcej emocji wzbudziła Lusia
– pies ratownik, który wraz ze strażakami pełni
tę trudną i niebezpieczną służbę.
Dziękujemy wszystkim członkom drużyny ratunkowej za tak ciekawe zajęcia. Dobrze jest
uczyć się od najlepszych!
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ją świerki i drzewa jak właśnie teraz. To nic, że
w poliki szczypie mróz, po takiej zabawie jak
nigdy smakuje gorący obiad.
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„Ludzie w mundurach” w SP 4
Tekst i Foto Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy

W

klasach III SP 4 w Modlinie Twierdzy
w pierwszych dniach grudnia odbyły się
zajęcia związane z bezpieczeństwem. Tym razem ludzi w mundurach reprezentował strażnik
miejski p. Marcin Czyrka, który opowiedział
o pracy strażnika oraz zaprezentował dzieciom
zagrożenia jakie mogą je spotkać. Prezentacja
multimedialna przygotowana przez p. Czyrkę
wywarła na dzieciach duże wrażenie i na pewno
na długo zapadną w pamięci. Dziękujemy p. komendantowi i pracownikom Straży Miejskiej za
kolejne ciekawe zajęcia naszymi uczniami.

„Mamo, Tato wolę pić wodę!”
Tekst i Foto Małgorzata Lech

„M

amo, Tato wolę pić wodę!” – pod takim hasłem w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyła się akcja promująca picie
przez dzieci wody. Kolejny już raz w ramach
programu profilaktycznego „Trzymaj formę”
uświadamiano dzieci jak istotne jest to, co jedzą i co piją. Tym razem uczniowie klas IV–VI
szkoły podstawowej podczas miniwykładu
naukowego dowiedzieli się, co pić i w jakich
ilościach. Zademonstrowano kilka ciekawych
eksperymentów, które udowodniły, że napoje
gazowane zawierają wiele substancji chemicznych, mających niekorzystny wpływ na rozwój
młodego organizmu. Młodsi koledzy przygotowali również krótką prezentację multimedialną,
w której przedstawili właściwości zdrowotne
wody. W przystępny i humorystyczny sposób
starali się przekonać rówieśników, że najlepsza
do picia jest właśnie woda. A w naszej szkole

nigdy jej nie brakuje, jest dostępna dla każdego
ucznia za darmo. Społeczność szkolna z dużym
zainteresowaniem wysłuchała przygotowanego
przez czwartoklasistów wykładu. Wielu z nich
na pewno zamieni niezdrowe napoje na wodę.

Otrzęsiny klas czwartych w Modlinie Twierdzy
Tekst i Foto Adrianna Wacko z klasy 4a

22

listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyła się impreza, zwana
popularnie otrzęsinami. Jej celem było przyjęcie
czwartoklasistów Szkoły Podstawowej, w tym
mnie, do grona uczniów starszych. Wydarzenie to stanowi tradycję naszej szkoły, pomaga
zbliżyć do siebie klasy i wprowadza nowo przybyłych uczniów w szkolne zwyczaje. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała pani
mgr Katarzyna Jandy.
Klasy czwarte, ubiegając się o przystąpienie do
bractwa uczniowskiego, musiały sprostać przygotowanym przez starszych kolegów wielu konkurencjom. Każda z drużyn starała się wypaść
jak najlepiej. Na początku odpowiadaliśmy na
szereg pytań dotyczących głównie życia szkoły.
Kolejne zadania wymagały od nas sprawności
ruchowej i sprytu. Reprezentanci poszczególnych klas uczestniczyli w zawodach typu: bieg w
workach, wyławianie ustami cukierków z miski
napełnionej wodą, owijanie kolegi papierem toaletowym. Wszystkie te konkurencje sprawiały
nam ogromną radość i mimo zaciętej rywalizacji panowała bardzo radosna atmosfera. Jury, w
którego skład weszli przedstawiciele rodziców
klas czwartych zgodnie stwierdziło, że pierwsze
miejsce wywalczyła sobie klasa 4c, drugie 4b,

trzecie 4a. Po zakończonych zmaganiach koleżanki i koledzy ze starszych klas uznali nas za
pełnoprawnych uczniów, z czego byliśmy bardzo zadowoleni. Potem przyszedł czas na wspólną szkolną dyskotekę oraz wróżby.
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„PODAJ ŁAPĘ“
Tekst i Foto K. Borkowska

J

esienna aura, coraz chłodniejsze dni zmobilizowały dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej
nr 4 w Modlinie Twierdzy do wzięcia udziału
w akcji charytatywnej ,,Podaj łapę“. Przez cały
październik uczniowie gromadzili smakołyki,
ciepłe kocyki i miski dla czworonożnych przyjaciół z nowodworskiego schroniska. Udało nam
się zebrać mnóstwo zapasów. Następnie uczennice z klas I pod opieką pani zawiozły przysmaki
do schroniska. Radość piesków z wizyty dzieci
sprawiła, że w następnym roku rownież postanowiliśmy powtórzyć naszą akcję i wspomóc
zwierzaki.

Pasowanie na przedszkolaka w PP5
Foto i tekst Marzena Grabowska – wychowawczyni gr. I „Misie”

12

grudnia 2013 r. w gr. I „Misie” z Publicznego Przedszkola nr 5 na „Osiedlu Młodych” odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka połączone z jasełkami”.
Dzieci długo przygotowywały się do tego jakże ważnego dla nich dnia. Kiedy w końcu on
nadszedł przedszkolaki w wielkim skupieniu
i z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do
prezentacji części artystycznej swojego występu.
Śpiewanie piosenek, recytacja wierszy i tańce
wzbudziły wśród rodziców ogromne wzruszenie i podziw.
Po części artystycznej nastąpiło oczekiwane
„Pasowanie na przedszkolaka”, którego dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Pindel za pomocą
wielkiego czarodziejskiego ołówka. Pani wicedyrektor Jadwiga Wałczyk przypinała dzieciom
pamiątkowe znaczki, a wychowawcy wręczali
dyplomy i rożki obfitości z lizakami, a wszystko
to było z logo „misia”.
Następnie rodzice i dzieci zasiedli do wspólnego
stołu przepełnionego słodkościami gdzie delek-

towali się ciastami i słodyczami przyniesionymi
przez rodziców.
I tak oto „Pasowanie na przedszkolaka” dobiegło końca, ale z pewnością na długo pozostanie
w pamięci dzieci i rodziców.
Wychowawcy z gr. „Misie” serdecznie dziękują
wszystkim Rodzicom za udział w uroczystości
„Pasowania na przedszkolaka” oraz za współudział
w zorganizowaniu słodkiego poczęstunku.

GDYBY BRZECHWA BYŁ W GIMNAZJUM…,
– CZYLI MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY W PG2
Tekst i Foto Małgorzata Pawełas

5

grudnia 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 miał miejsce MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY. Klub
teatralny Scena Pod Sceną wraz ze szkolnym
wolontariatem przygotował niezwykły wieczór.
Mimo chłodu za oknem, w naszej szkolnej stołówce zapanowała bardzo ciepła i przyjazna atmosfera. Klub teatralny zaprezentował przedstawienie „Gdyby Brzechwa był w gimnazjum…”.
Inspiracją do jego powstania były wiersze poety.
Nad przygotowaniem przedstawienia grupa
pracowała metodą improwizacji. Stworzyliśmy
nasz autorski scenariusz. Okazało się, że wiersze Jana Brzechwy świetnie oddają charakter
gimnazjalistów, bo przecież „mamy lenie, samochwały i jajko potrafi być mądrzejsze niż kura,
taka już jest gimnazjalisty natura”. Przedstawienie zainteresowało publiczność. Panie Dyrektor,
rodzice, nauczyciele i uczniowie gratulowali pomysłów i podziwiali grę aktorską. Po przedsta-
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wieniu można było skosztować pysznych ciast,
wykonanych przez naszych nauczycieli. W ten
wieczór miały one magiczną moc. Ciasto pani
od chemii zostało przygotowane bez dodatku
chemii, w cieście pani Mikusek skryły się odpowiedzi na matematyczne pytania, a zjedzenie
wypieków pań uczących języków obcych gwarantowało płynność w mówieniu. Były też inne
ciasta: przenoszące w krainę łagodności – pani
Majewskiej, rogaliki pani Pietruszki (wcale nie
były wirtualne), a orzechowiec pani Parol – palce lizać! Tak więc nawet najwybredniejsze łasuchy mogły znaleźć coś dla siebie. Degustacji
ciast towarzyszyła zbiórka pieniędzy na dofinansowanie wycieczek, dla potrzebujących tego
wsparcia uczniów naszej szkoły. Udało nam się
zebrać pokaźną kwotę. Możemy pomóc tym,
którzy są blisko nas.
ZA OKAZANE SERCE BARDZO CIEPŁO
DZIĘKUJEMY!
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Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2014 r.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Dzień odbioru nieczystości stałych
(zmieszane) PONIEDZIAŁEK – co
dwa tygodnie
ULICE:
• SUKIENNA
• TARGOWA
• SŁOWACKIEGO
Styczeń 13, 27
Luty 10, 24
Marzec 10, 24
Kwiecień 7, 22
Maj 5, 19
Czerwiec 2, 16, 30

Lipiec 14, 28
Sierpień 11, 25
Wrzesień 8, 22
Październik 6, 20
Listopad 3, 17
Grudzień 1, 15, 29

ULICE:
• MAGISTRACKA
• PARTYZANTÓW
• SOBIESKIEGO
• WARSZAWSKA
• ZAKROCZYMSKA
• DASZYŃSKIEGO
• MAZOWIECKA
• PARTYZANTÓW
• PIASKOWA
• PRZEJAZD
Styczeń 7, 20
Luty 3, 17
Marzec 3, 17, 31
Kwiecień 14, 28
Maj 12, 26
Czerwiec 9, 23

Lipiec 7, 21
Sierpień 4, 18
Wrzesień 1, 15, 29
Październik 13, 27
Listopad 10, 24
Grudzień 8, 22

Dzień odbioru nieczystości stałych
(zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie
ULICE;
• JASNA
• KALINOWA
• ŁĘCZNA
• MODRZEWIOWA
• PADEREWSKIEGO
• SADOWA

• SEGMENTOWA
• SOSNOWA
• WILLOWA
• WIOSENNA
• WIŚLANA
• WRZOSOWA
• WSPÓLNA
• CHEMIKÓW
• GÓRSKA
• MATURZYSTÓW
• SKŁODOWSKIEJ
• SPORTOWA
• ŚNIADECKICH
• ZIEMOWITA III
Styczeń 14, 28
Luty 11, 25
Marzec 11, 25
Kwiecień 8, 22
Maj 6, 20
Czerwiec 3, 17

Dzień odbioru nieczystości stałych
(zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie
ULICE:
• SEMPOŁOWSKIEJ
• NAŁĘCZA
• MODLIŃSKA
• MŁODZIEŻOWA
• LEGIONÓW
• SIKORSKIEGO

Lipiec 1, 15, 29
Sierpień 12, 26
Wrzesień 9, 23
Październik 7, 21
Listopad 4, 18
Grudzień 2, 16, 30

ULICE:
• AKACJOWA
• DŁUGA
• SIENKIEWICZA
• JAŚMINOWA
• KILIŃSKIEGO
• KĘPA NOWODWORSKA
• MIODOWA
• NADWIŚLAŃSKA
• PCK
• WIERZBOWA
• WIŚNIOWA
• ŻEROMSKIEGO
• BOHATERÓW MODLINA
• LOTNIKÓW
• FOCHA
• ZDOBYWCÓW KOSMOSU
• WYBICKIEGO
• KOŚCIUSZKI
• SPACEROWA
Styczeń 7, 21
Luty 4, 18
Marzec 4, 18
Kwiecień 1, 15, 29
Maj 13, 27
Czerwiec 10, 24

Lipiec 8, 22
Sierpień 5, 19
Wrzesień 2, 16, 30
Październik 14, 28
Listopad 12, 25
Grudzień 9, 23

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH
ŚRODA – CO DWA TYGODNIE
Styczeń 8, 22

Maj 14, 28

Wrzesień 3, 17

Luty 5, 19

Czerwiec 11, 25

Październik 1, 15, 29

Marzec 5, 19

Lipiec 9, 23

Listopad 12, 26

Kwiecień 2, 16, 30

Sierpień 6, 20

Grudzień 10, 24

Styczeń 8, 22
Luty 5, 19
Marzec 5, 19
Kwiecień 2, 16, 30
Maj 14, 28
Czerwiec 11, 25

Lipiec 9, 23
Sierpień 6, 20
Wrzesień 3, 17
Październik 1, 15, 29
Listopad 12, 26
Grudzień 10, 24

Dzień odbioru nieczystości stałych
(zmieszane) CZWARTEK – co dwa
tygodnie
ULICE:
• GOSPODARCZA
• NOWODWORSKA
• NOWOŁĘCZNA
• OKUNIN
• SPOKOJNA
• STRAŻACKA
• BAŚNIOWA
• DĘBOWA
• DIAMENTOWA
• DOBRA
• GENERAŁA BERLINGA
• LEŚNA
• MAŁA
• MIŁA
• NA SKRAJU
• RUBINOWA
• WOJSKA POLSKIEGO
• ZACISZE
• ZŁOTA
Styczeń 9, 23
Luty 6, 20
Marzec 6, 20
Kwiecień 3, 17
Maj 2, 15, 29
Czerwiec 12, 26

Lipiec 10, 24
Sierpień 7, 21
Wrzesień 4, 18
Październik 2, 16, 30
Listopad 13, 27
Grudzień 11, 27
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Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2014 r.
MODLIN, MODLIN TWIERDZA
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie

• THOMMEE
• ŹRÓDLANA

ULICE;
• 3 MAJA
• ALEJA RÓŻ
• GENERAŁA THOMMEE 13, 13B
• KONOPNICKIEJ
• KOPERNIKA NR 15, 55, 65, 71A
• KWIATOWA
• LIPOWA
• PIEKARSKA
• POLNA
• PRZESKOK
• SAMORZĄDOWA
• SŁONECZNA
• ŚRODKOWA DO NR 29
• WSPÓŁCZESNA
• ŻWIROWA
Styczeń 14, 28
Lipiec 1, 15, 29
Luty 11, 25
Sierpień 12, 26
Wrzesień 9, 23
Marzec 11, 25
Kwiecień 8, 22
Październik 7, 21
Listopad 4, 18
Maj 6, 20
Grudzień 2, 16, 30
Czerwiec 3, 17

Styczeń 7, 21
Luty 4,18
Marzec 4, 18
Kwiecień 1, 15, 29
Maj 13, 27
Czerwiec 10, 24

ULICE:
• DWORCOWA
• KOLEJOWA
• KOŁŁĄTAJA
• KOSSAKA
• KRZYWA
• ORZESZKOWEJ
• PIEKARSKA 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
• PRUSA
• STASZICA
• SZKOLNA
• ŚRODKOWA OD NR 30

Lipiec 8, 22
Sierpień 5, 19
Wrzesień 2, 16, 30
Październik 14, 28
Listopad 12, 25
Grudzień 9, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie
ULICE:
• NA SKARPIE
• CHŁODNIA
• FORTECZNA
• CHAŁUBIŃSKIEGO
Styczeń 2, 15, 29
Luty 12, 26
Marzec 12, 26
Kwiecień 9, 23
Maj 7, 21
Czerwiec 4, 18

Lipiec 2, 16, 30
Sierpień 13, 27
Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22
Listopad 5, 19
Grudzień 3, 17, 31

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK – co dwa tygodnie:
ULICE:
• MIESZKA I

• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1, 1A, 5, 22
Styczeń 2, 16, 30
Lipiec 3, 17, 31
Luty 13, 27
Sierpień 14, 28
Wrzesień 11, 25
Marzec 13, 27
Kwiecień 10, 24
Październik 9, 23
Listopad 6, 20
Maj 8, 22
Grudzień 4, 18
Czerwiec 5, 20
ULICE:
• BRZOZOWA
• CZARNIECKIEGO
• JANA PAWŁA II
• KOLBEGO
• KOŚCIELNA
• KOPERNIKA BEZ NR 15, 55, 65, 71
• KRÓTKA
• MALINOWA
• OGRODOWA
• SPORNA
• REYMONTA
• TOPOLOWA
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA BEZ NR 1,1A, 5, 22
Styczeń 9, 23
Lipiec 10, 24
Luty 6, 20
Sierpień 7, 21
Wrzesień 4, 18
Marzec 6, 20
Kwiecień 3, 17
Październik 2, 16, 30
Listopad 13, 27
Maj 2, 15, 29
Grudzień 11, 27
Czerwiec 12, 26

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH
ŚRODA – CO DWA TYGODNIE
Styczeń 15, 29
Luty 12, 26
Marzec 12, 26
Kwiecień 9, 23

Maj 7, 21
Czerwiec 4,18
Lipiec 2, 16, 30
Sierpień 13, 27

Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22
Listopad 5, 19
Grudzień 3, 17, 31.

Harmonogram mobilnego odbioru odpadów
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w 2014 r.
Zielone – liście
Odpady zielone – liście będą odbierane
w każdą ostatnią sobotę miesiąca od
kwietnia do listopada. Worki z odpadami
należy wystawić przed posesję do godziny 7:30. Poniżej dni odbioru:
Kwiecień 26
Maj 31
Czerwiec 28
Lipiec 26
Sierpień 30
Wrzesień 27
Październik 25
Listopad 29

www.nowydwormaz.pl

Wielkogabaryty
+Elektrośmieci

Popiół – Modlin Górka
i Nowodworzanka

Dwa razy do roku zorganizowana zostanie
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn.:
17 MAJA – SOBOTA
8 LISTOPADA – SOBOTA
– Modlin Górka i Modlin Twierdza, od
godz. 7:30 do 14:00
24 MAJA – SOBOTA
15 LISTOPADA – SOBOTA
– pozostała część miasta, od godz. 7:30 do
14:00.

Odbiór samego popiołu z powyższych
dzielnic miasta będzie odbywał się od
września do kwietnia co dwa tygodnie
w terminach:
Styczeń 16, 30
Wrzesień 11, 25
Luty 13, 27
Październik 9, 23
Marzec 13, 27
Listopad 6, 20
Kwiecień 10, 24
Grudzień 4, 18.
Czysty popiół bez domieszki odpadów
komunalnych należy wystawić przed
posesję do godziny 7:30 w workach lub
pojemnikach.
Prosimy mieszkańców pozostałej części
miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem
22 51 22 198.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

KARTKA
Z KALENDARZA

Luty 2014
1 - 02 – Rocznica zniesienia
niewolnictwa (Mauritius)
2 - 02 – Dzień Pozytywnego Myślenia,
Światowy Dzień Mokradeł, Dzień
Handlowca, Dzień Świstaka (w USA)
3 - 02 – Dzień Bohaterów Mozambiku
4 - 02 – Międzynarodowy Dzień
Walki z Rakiem (wg niektórych źródeł
6 lutego)
5 - 02 – Dzień Chama Cha
Mapinduzi, Światowy Dzień Nutelli
6 - 02 – Dzień Boba Marleya
7 - 02 – Dzień Najwyższej Izby
Kontroli
8 - 02 – Święto Służby Więziennej,
Święto Rewolucji (Irak)
9 - 02 – Międzynarodowy Dzień Pizzy
10 - 02 – Dzień Dyplomaty
11 - 02 – Światowy Dzień Chorego,
Ogólnopolski Dzień Dokarmiania
Zwierzyny Leśnej
12 - 02 – Dzień Darwina (lub Dzień
Ewolucjonizmu)
13 - 02 – Światowy Dzień Radia,
Urodziny Dziadka Mroza, Dzień
Carlosa Santany
14 - 02 – Dzień Chorych na Padaczkę
15 - 02 – Dzień Singla, Światowy
Dzień Młodzieży Prawosławnej
16 - 02 – Międzynarodowy Dzień
Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek,
Dzień Poczty Polskiej
17 - 02 – Dzień Kota
19 - 02 – Święto Zieloniutkiej Flagi
Turkmeńskiej, Święto Demokracji
w Nepalu
20 - 02 – Światowy Dzień
Sprawiedliwości Społecznej,
Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę
21 - 02 – Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego, Dzień Walki
z Reżimem Kolonialnym
22 - 02 – Dzień Myśli Braterskiej,
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
23 - 02 – Międzynarodowy Dzień
Pomocy Potrzebującym, Ogólnopolski
Dzień Walki z Depresją, Dzień Armii
Czerwonej, Dzień Mężczyzn (Rosja),
Dzień Obrońcy Ojczyzny (Rosja),
Dzień bez łapówki
24 - 02 – Dzień niespodziewanego
całusa
26 - 02 – Dzień Spania w Miejscach
Publicznych, Dzień Dinozaura
27 - 02 – Dzień Niedźwiedzia
Polarnego
28 - 02 – Dzień Kibica Cracovii
29 - 02 – Dzień Chorób Rzadkich,
Dzień Roku Przestępnego (w tym roku
nie ma)

FAKTY NOWODWORSKIE

Drugi nabór uczestników do projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych
oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim wznawia nabór
do projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz
w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”, dzięki
któremu możliwe jest bezpłatne uzyskanie komputera wraz
z Internetem przy jednoczesnym obowiązkowym udziale
w szkoleniach z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętu. Pomoc skierowana jest dla mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki, którzy spełniają minimum jedno z poniższych kryteriów:
• Osoba w trudnej sytuacji materialnej
Wymagane dokumenty potwierdzające sytuację materialną:
– w przypadku osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej aktualne zaświadczenie wystawione przez OPS
wskazujące na sytuację materialną,
– w przypadku osób pozostałych – oświadczenie o dochodach
(ile osób w gospodarstwie domowym ma dochód i w jakiej
wysokości) z załączoną kopią* dokumentu potwierdzającego
wysokość dochodu np. odcinek renty lub emerytury za ostatnie 3 m-ce.
• Samotna matka/samotny ojciec
Wymagane dokumenty – oświadczenie, iż matka/ojciec samotnie wychowuje dziecko.
• W sytuacji zgonu ojca / matki dzieci prosimy napisać w oświadczeniu, że z tego wynika samotne wychowanie dziecka. Wtedy
też prosimy nie przekazywać aktu zgonu – wystąpi o niego
Urząd Miejski do Urzędu Stanu Cywilnego,
• w pozostałych przypadkach prosimy przekazać wraz z oświadczeniem dokument potwierdzający samotne macierzyństwo/
ojcostwo np. kopia* wyroku sądu o orzeczeniu rozwodu, inne
dokumenty np. informacja Ośrodka Pomocy Społecznej.

• Rodzina zastępcza
Wymagane dokumenty – pisemna deklaracja o dalszej chęci
udziału w projekcie. Prosimy nie przekazywać zaświadczenia
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji
rodziny zastępczej, gdyż Urząd Miejski wystąpi o stosowny dokument.
• Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
Wymagane załączniki – kopia* orzeczenia o niepełnosprawności
* kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą potwierdzenia
oraz czytelnym podpisem osoby składającej dokumenty.
Liczba miejsc na listę podstawową jest ograniczona – decyduje data zgłoszenia. Każda kolejna osoba będzie zapisywana na listę rezerwową beneficjentów projektu.
Serdecznie zapraszamy do odbioru ankiet zgłoszeniowych
w pok. 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.
Po wypełnieniu ankiety i dołączeniu wskazanych w niej dokumentów, zgłoszenie należy przekazać do pok. 101 osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego)
Więcej informacji udzielaja pracownik Wydziału Projektów
Infrastrukturalnych w pokoju 409, a także pod numerem
telefonu (22) 512 22 38.

Komitet Organizacyjny przy Stowarzyszeniu Sztangielek
„Razem możemy więcej”
z siedzibą przy ulicy Obwodowej 343 lok. 18 05-160 Nowy
Dwór Mazowiecki, działając na rzecz celów statutowych
Stowarzyszenia Sztangielek, w okresie od 29.06.2013 do
28.12.2013 zgodnie z zezwoleniem nr SO.5311.04.2013 wydanym przez Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowie-

ckiego w dniu 26.06.2013, zbierało fundusze w formie ofiar
pieniężnych, sprzedaży cegiełek, sprzedaży przedmiotów
w ramach zbiórki publicznej oraz wpłat na konto. W danym okresie zebrano kwotę 990,00 zł (słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt złotych). Powyższą kwotę uzyskano z:

Ofiary pieniężne do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon
Sprzedaż cegiełek
Sprzedaż innych przedmiotów
Wpłaty na konto
Całość kwoty wpłacona została na konto Stowarzyszenia Sztangielek.
Koszty zbiórki wyniosły 0,00 zł – całość prowadzonych działań była bezpłatna.
W imieniu całego Stowarzyszenia Sztangielek serdecznie dziękuję za pomoc.

355,00 zł
455,00 zł
180,00 zł
   0,00 zł

Pozdrawiam Paulina Mikuszewska

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej
Uprzejmie informujemy, że Komitet Społeczny na rzecz
pozyskania środków pieniężnych „DLA KUBUSIA” tj. Jakuba
Kobuszewskiego z dniem 31.12.2013 r. zakończył swoją działalność.
Komitet działał na podstawie Zezwolenia Starosty Nowodworskiego nr SZ.531.14.3.2012 w okresie od 8 listopada 2012 r. do
31 grudnia 2013 roku.
Poniżej przedstawiamy wpływy i koszty podczas naszej akcji:
– cały przychód z Balu Sponsorów to 54 925 zł; w tym na
konto wpłynęło 32 090 zł, w gotówce wpłacono na bal 4700 zł
oraz w trakcie balu z loterii „Szczęśliwy los” uzyskano kwotę
1365 zł, a z licytacji przedmiotów pozyskanych od sponsorów
uzyskano kwotę 16 770 zł. Koszty poniesione na zorganizowanie balu to kwota 11 952 zł. Zysk uzyskany z balu dla Kubusia
to kwota 42 973 zł. Kwota 6234,75 zł to dochód ze sprzedaży
surowców wtórnych zbieranych w placówkach oświatowych.

Kwota 4670,33 zł to dochód ze skarbonek ustawionych w placówkach: Market „MarcPol”, PPHU Market – Wojciech Kręcisz,
POLOMARKET ul. Berlinga, Hotel „Royal”, sklep AZETH ul. Targowa
i Sklep Spożywczo-Przemysłowy Monika Kowalska ul. Mieszka I.
W trakcie trwania naszej akcji na leczenie i rehabilitację przekazaliśmy na konto Pani Agnieszki Kobuszewskiej kwotę 34 384, 03 zł,
na którą przedstawiała rachunki i faktury w ciągu 2013 roku.
Następnie w dniu 30.12.2013 r. dokonaliśmy zamknięcia obu
kont naszego Komitetu i przelaliśmy na konto Pani Agnieszki Kobuszewskiej mamy Kubusia kwotę 22 271,71 zł (składającą się
także z wpłat od różnych osób i uzyskanych odsetek) na dalsze
leczenie i rehabilitację oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
Kubusia.
Podsumowanie
Cały zysk z naszej akcji po odliczeniu kosztów to kwota 56 655,74 zł,
która wspomoże leczenie i rehabilitację Kubusia Kobuszewskiego.
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WTK Skrzatów (U-12) w Tenisie
– zawodniczka NOSiR w Finale!!!
tEkst i Foto na podst www.nowydwormaz.pl

Z

naczący sukces sportowy w ubiegłym tygodniu zanotowała nasza młoda tenisistka,
reprezentantka NOSIR Nowy Dwór Maz., wychowanka trenera Artura Żuka, dwunastoletnia
Sara Elkosh. Wojewódzki Turniej Klasyfikacyj-

ny w przedświąteczny weekend (14-16.12.2013),
Mazowiecki Związek Tenisowy przeprowadził
w podwarszawskich Markach. Do sportowej
rywalizacji elity tenisowej skrzatek dołączyła
również nasza mieszkanka. Nadzieje na sukces,
oczywiście były. Jednakże realnie patrząc na poziom współzawodnictwa sportowego młodych
adeptek tenisa na Mazowszu
Sara liczyła na ćwierćfinał, przy
dobrym losowaniu może na półfinał. Jej występ przeszedł jednak
najśmielsze oczekiwania zarówno
sztabu szkoleniowego, czyli trenera i rodziców jak również samej
zawodniczki. Sara z rundy na rundę zyskiwała coraz więcej wiary
w swoje umiejętności i nie bez
trudu eliminowała bardziej utytułowane przeciwniczki. Apogeum
emocji miało miejsce w półfinale,
w którym Sara (91 pozycja w rankingu PZT) zmierzyła się z turniejową 2-ką (28 zawodniczką w Polsce)
Anną Lizą KUS (KT Legia W-wa).

Gimnazjalna siatkówka w Twierdzy
tEkst i Foto Sławomir Krzeczkowski

W

Zespole Szkół – Modlin Twierdza rozpoczęliśmy sportowy rok 2014. Jako pierwsze wystartowały gimnazjalne siatkarki naszego
miasta. Do zawodów przystąpiły trzy gimnazja,
nie przybył zespół gimnazjum nr 3. Rywalizacja
była bardzo emocjonująca, aczkolwiek uwidoczniła się od razu przewaga zespołu z gimnazjum
nr 1. A oto wyniki wszystkich spotkań:
PG 1 – PG 4
2:0 (25:22)(25:18)
PG 1 – PG 2
2:0 (25:9)(25:16)
PG 2 – PG 4
0:2 (14:25)(16:25)
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1
II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 4
III miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2

www.nowydwormaz.pl

Najlepszą zawodniczką turnieju została Iga
Zmitrowicz z gimnazjum nr 1. Na poziom
zawodów na pewno wpływ miała doskonała
postawa sędziów Jana Wróblewskiego i Piotra
Turskiego.
Zwycięski zespół z PG 1 wystąpił w składzie:
Iga Zmitrowicz, Julia Rybicka, Katarzyna Zając,
Magda Sitek, Justyna Boniecka, Magda Turczyńska, Klaudia Kapczyńska, Julia Komorowska,
Patrycja Wiśniewska, Aleksandra Sztuka.
Na zakończenie zawodów wręczono zespołom
nagrody ufundowane przez NOSiR oraz UKS
„Reduta”.
O

Sara pierwszego seta pewnie wygrała 6/3,
w drugim musiała uznać wyższość rywalki
i przegrała 6/4. O wejściu do finału miał zadecydować Supertiebreak, którego po heroicznej
walce Sara przechyliła na swoją korzyść wygrywając go 10/8!!!. Na finał zabrakło już sił i doświadczenia. Sara, nie bez walki przegrała finał
5/7, 4/6 z Laurą Koralnik, z którą dotychczasowy bilans meczów brzmiał 1:1, nie mniej jest to
dotychczas największy sukces młodej zawodniczki na krajowych kortach. „Marcelinie”, bo
tak nazywa Ją trener, serdecznie Gratulujemy
i liczymy, że starczy Jej wytrwałości, aby podjąć
próbę doścignięcia w liczbie triumfów tenisowych swojego starszego kolegi Kacpra Żuka.
Wyniki Sary na turnieju w Markach:
I runda – bye
II runda – Sara Elkosh – Zosia Końska (WTS
Deski W-wa) – 6/3, 6/2
ćwierćfinał – Sara Elkosh – Marcelina Kotylak
(WKT MERA W-wa) – 3/6, 6/0, 10/3
półfinał – Sara Elkosh – Anna Liza Kus (SKT
Legia W-wa) – 6/3, 4/6, 10/8
finał – Sara Elkosh – Laura Koralnik (OTC
W-wa) 5/7, 4/6
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Powiatowe zawody w siatkówkę!
Tekst i Foto NOSiR

15 stycznia odbyły się mistrzostwa szkół gimnazjalnych powiatu nowodworskiego w piłkę siatkową dziewcząt.
Tym razem najlepsza była reprezentacja Pomiechówka.

Do

zawodów przystąpiły trzy drużyny
z Pomiechówka, Nasielska oraz Nowego Dworu Mazowieckiego – Publiczne Gimnazjum nr 1.
Pierwszy mecz odbył się pomiędzy reprezentantkami Pomiechówka i Nasielska. Gimnazjalistki
z Pomiechówka nie dały żadnych szans przeciwniczkom wygrywając pewnie 2 ;0 (-9, -12).
W drugim meczu z Nasielskiem zmierzyła się
reprezentacja z Publicznego Gimnazjum nr 1.
Wydawałoby się, że Nowy Dwór Maz. jest faworytem tych zawodów wygrywając pierwszy set
do 19. Jednak kolejnego seta w ciężkiej walce
wygrały dziewczęta z Nasielska (-23). W Tiebreaku Gimnazjum z Nasielska wygrał z PG 1
do 12 (w setach 2;1).
Ostatni mecz pewnie wygrały dziewczęta
z Pomiechówka pokonując Nowy Dwór Mazowiecki.
Ostatecznie III miejsce zajęły reprezentantki
z Nowego Dworu Mazowieckiego, II miejsce
Nasielsk, I miejsce Gimnazjum z Pomiechówka.

Juniorki w I lidze!
Tekst i Foto NOSiR

Po zajęciu 2. miejsca w II lidze juniorek nasze dziewczyny awansowały do baraży o I ligę, w którym spotkały się
z przedostatnią drużyną I ligi – MTS Liderem Radom. Dwumecz miał zdecydować kto w przyszłym sezonie
będzie mógł grać w I lidze juniorek oraz będzie mógł zagrać w play-offach w I lidze jeszcze w tym sezonie.

P

ierwszy mecz w środę 15.01.2014 odbył się
w Nowym Dworze Mazowieckim. „Do meczu zespół przystąpił bez podstawowej jak dotąd libero, ale jej zmienniczki, czyli Weronika
Kierzkowska i Alicja Prus świetnie ją zastąpiły.
Dziewczyny od początku były zmobilizowane
i grały bardzo dobrze w każdym elemencie dzięki
czemu wygrały dwa pierwsze sety dosyć gładko
do 9 i 17. W 3 secie nasze zawodniczki zaczęły
popełniać dużo błędów i niestety przegrały tego
i dwa następne sety do 23,18 i tie-breaka do 12.
„Mimo straconej szansy na wygranie całego
meczu 3:0 i właściwie zapewnienia sobie awansu do I ligi, wynik 2:3 dawał nam duże szanse
w rewanżu, a przed meczem taki wynik brałbym
w ciemno” – mówi tener Bartosz Kujawski.
W rewanżu, który zagraliśmy dwa dni później
w Radomiu, aby cieszyć się z awansu musieliśmy wygrać 3:0, 3:1 lub przy lepszym stosunku
małych punktów 3:2. W tym meczu dziewczyny
od początku były bardzo spięte i rywalki odskoczyły nam na 4–5 punktów, ale przy stanie 24:21
dla Radomia na zagrywkę weszła Barbara Rogiń-
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ska i po fantastycznej serii wygraliśmy tego seta
26:24. Od tego momentu dziewczyny się przebudziły i uwierzyły, że awans jest bardzo blisko.
W drugim secie zagrały bardzo dobrze w każdym
elemencie gry oraz bezbłędnie realizowały założenia taktyczne, dzięki czemu wygraliśmy tego
seta do 18. Na 3 set dziewczyny wyszły bardzo

skoncentrowane i zdeterminowane, aby wygrać
ten mecz i od początku narzuciły swój rytm gry.
Od razu wyszły na 4–5 punktową przewagę i do
końca seta, przy bardzo dobrej grze w pełni kontrolowały wynik co pozwoliło nam na wygranie
tego seta do 21 i całego meczu 3:0 co dało nam
upragniony awans do I ligi juniorek.
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