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Święta Bożego Narodzenia
to czas niezwykły, wypełniony tradycją
i rodzinnym ciepłem, pełen uroku
i zadumy. To chwila wytchnienia,
którą poświęcamy
rodzinie i przyjaciołom.
Życzymy wszystkim mieszkańcom
Nowego Dworu Mazowieckiego,
by zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych,
przyniosły wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Życzymy, byście pod świąteczną choinką
znaleźli szczęście, życzliwość
i wzajemne zrozumienie.
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Od Burmistrza
chwilę na zadumę i odpoczynek. Niech
te Święta będą dla Was czasem spokoju
a spotkania w gronie bliskich owocują
dobrym słowem i pozytywnymi myślami.
Burmistrz
Jacek Kowalski

TEMAT NUMERU
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sami realizowane będą mogły być tylko
projekty w 100% finansowane ze środków
BO. Kosmetyczne zmiany przeszedł formularz zgłoszenia projektu.
Z projektem regulaminu drugiej edycji
BO można zapoznać się na www.nowydwormaz.pl/obywatelski. Regulamin wejdzie w życie po Nowym Roku. Zakłada,

że mieszkańcy będą mieli czas na składanie wniosków do 15 maja, aby do wakacji
mogły zostać zweryfikowane. Głosowanie,
bez zmian, odbędzie się we wrześniu.
Równolegle będziemy Państwa informować o postępach w realizacji
zadań wybranych w tym roku.
Już teraz zachęcamy do lektury.

Będzie więcej komputerów w szkołach i bibliotece
TeksT Martyna Kordulewka, Aneta Pielach Pierścieniak MATERIAŁY: www.cppc.gov.pl

Miasto pozyskało dodatkowy milion zł z Unii Europejskiej na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Do nowodworskich placówek
edukacyjnych trafi sprzęt komputerowy.
iasto ubiegało się o dodatkowe gi komputera i Internetu dla mieszkańców
środki z działania 8.3. „Prze- naszego miasta. Kontakt: tel. 22 512 20 20,
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ul. Partyzantów 7 (w godz. 12:00-17:30).
– eInclusion”.
O programie
3 grudnia w Centrum Projektów PolCelem Polski Cyfrowej jest wzmocska Cyfrowa burmistrz Jacek Kowalski nienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju.
oraz skarbnik Anna Palczowska podpi- (…) Program Operacyjny Polska Cyfrowa
sali aneks do umowy na dofinansowanie. 2014-2020, przygotowany przez MiniJest to kontynuacja dotychczas podejmo- sterstwo Administracji i Cyfryzacji oraz
wanych przez miasto działań w ramach Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
projektu „Równe szanse osób niepełno- ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę
sprawnych oraz w trudnej sytuacji finan- prorozwojowych możliwości technologii
sowej i rodzinnej – eInclusion”.
cyfrowych – celem jest poprawa jakości wych. Cyfryzacja jest także potrzebna, by
Dzięki otrzymanym środkom, za pra- życia. MAC wychodzi z założenia, że pełne usprawnić kontakty obywateli z urzędami
wie milion zł zakupionych zostanie pra- wykorzystanie potencjału nowoczesnych – na razie tylko co trzeci urząd w Polsce
wie 270 komputerów (stacjonarnych i lap- technologii wymaga nie tylko budowy in- udostępnia e-usługi.
topów) i 5 drukarek wielofunkcyjnych frastruktury i usług, ale także wspierania
(…)
(druk, skaner, kopiowanie).
kompetencji cyfrowych Polaków.
Głównymi odbiorcami wsparcia
Sprzęt trafi do: Zespołu Szkół w MoW 2012 r. nasycenie usługami internetu w ramach POPC będą: przedsiębiorcy
dlinie Twierdzy, Zespołów Szkół nr 1,2 w przeliczeniu na gospodarstwa domowe telekomunikacyjni, jednostki administrai 3, Publicznego Gimnazjum nr 1, Szko- osiągnęło poziom 83,5%. To wzrost o po- cji rządowej oraz jednostki im podległe,
ły Podstawowej nr 5 oraz Biblioteki.
nad 8% w przypadku usług stacjonarnych, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednoZainteresowanych w dalszym ciągu natomiast aż o 21% w odniesieniu do do- stek z przedsiębiorstwami, organizacjami
zapraszamy także do Nowodworskiego stępu mobilnego. Regularnie, tj. przynaj- pozarządowymi lub jednostkami naukoCentrum Przeciwdziałania Wykluczeniu mniej raz w tygodniu, korzysta z internetu wymi, państwowe organizacje kultury, orCyfrowemu (na zdjęciu), w którym obec- jednak tylko 59% Polaków. Często brakuje ganizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa,
nie trwa cykl bezpłatnych szkoleń z obsłu- im zaawansowanych kompetencji cyfro- jednostki samorządu terytorialnego.

M

Drodzy Nowodworzanie,
Boże Narodzenie to czas szczególny,
obfitujący w piękne gesty, życzliwość
i pamięć o potrzebujących naszego
wsparcia. Po raz kolejny przekonaliśmy
się jak wielkie są Wasze serca przy okazji
organizowanej Świątecznej Zbiórki Żywności. Dzięki Waszej hojności, pobity został ubiegłoroczny rekord – udało się zebrać prawie 4,5 tony żywności. To prawie
o tonę i 100 paczek więcej.
Przed nami czas intensywnych przygotowań do tych najbardziej rodzinnych,
ciepłych mimo mroźnej pogody Świąt
w roku. Życzę Wszystkim Państwu, by
w ferworze przygotowań znaleźć choć
temat numeru

Budżet obywatelski na nowo
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

Więcej czasu na zgłaszanie projektów, dwa rodzaje zadań – to tylko niektóre ze
zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego.
d 6 do 31 października nowodwo- padku kosztorys zadania nie może
rzanie mogli zgłaszać swoje pomy- przekroczyć 200 000 zł.
sły na regulamin drugiej edycji budżetu
Komisja wnikliwie przeanalizowaobywatelskiego. Aktywność wykazały ła także propozycję zwiększenia liczby
tylko dwie osoby, dlatego Urząd popro- osób popierających projekt z 15 na 50. Po
sił o konsultacje tych, którzy znają temat przedstawieniu argumentów za i przeciw,
od podszewki, czyli komisję weryfikują- zarekomendowała ustalenie progu pocą projekty w pierwszej edycji. Spotkanie parcia na 30 osób, ale ta kwestia została
w tej sprawie odbyło się 16 listopada. Jacek poddana pod dyskusję nowodworzan.
Gereluk, Jacek Tobijasz, Danuta WiśniewMieszkańcy jeszcze tydzień po sposka, Krystyna Nasiadka, Andrzej Szakuro, tkaniu Komisji mogli zgłaszać swoje
Piotr Rogiński i Zenon Klimczewski prze- uwagi do przygotowanego projektu reanalizowali uwagi zgłoszone na facebook. gulaminu. Większość opowiedziała się
com/obywatelskiNDM oraz zapoznali się za tym, aby projekt musiało poprzeć
z roboczym projektem nowego regulami- minimum 50 osób.
nu, wnosząc do niego swoje sugestie.
Na listopadowym spotkaniu debaW toku dyskusji zebrani nie uzna- towano także o tym, czy na bieżąco akli za zasadne realizowania projektów tualizować wyniki głosowania na www.
według liczby głosów i dzielenia BO bo.nowydwormaz.pl oraz czy dać komisji
na osiedla oraz lata. W to miejsce możliwość łączenia podobnych projektów.
proponuje się nowość, czyli „małe” W obu przypadkach postanowiono pozoi „duże” projekty. Na małe projek- stać przy dotychczasowej praktyce.
ty przeznaczone ma zostać 100 000
W regulaminie drugiej edycji wprowazł, a wartość pojedynczego „małego” dzono też słowniczek pojęć, które okazały
projektu nie może przekroczyć 20 się niejasne za pierwszym razem (teren
000 zł. Na „duże” projekty planuje się stanowiący własność miasta, zadanie
przeznaczyć 400 000 zł – w tym przy- inwestycyjne). Zgodnie z nowymi zapi-
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Bezpieczniej w Modlinie Twierdzy!
TeksT Martyna Kordulewska, Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Urząd Miejski

Miasto kontynuuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Tym razem zadowolenie mogą
odczuwać mieszkańcy Twierdzy Modlin bowiem to właśnie tam staną dwa aktywne przejścia dla pieszych a plac zabaw
obserwować będzie kamera monitoringu.
System działa w czasie rzeczywistym, połączyć się bezpośrednio ze Strażą Miejktywne przejścia dla pieszych
ską i zgłosić niebezpieczne zdarzenie.
Dwa aktywne przejścia dla pie- jest widoczny z odległości nawet 1 km.
Badania dowodzą, że przy takich
Koszt tego zadania to ponad 26 tys. zł.
szych zostaną w grudniu zamontowane
w Twierdzy Modlin. Będą zlokalizowane przejściach kierowcy zwalniają średnio To zadanie wykona firma TOMTECH.
Oba zadania mogą być zrealizowane
przy ul. Ledóchowskiego (na wysokości o 13-20 km/h.
Koszt wykonania przejść to ponad 56 dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
Pomnika Obrońców Modlina) oraz przy
ul. 29 listopada w okolicy przedszkola. Do- tys zł. Wykona je firma LUNARO s.c. na przez miasto dla projektu „Bezpieczny
realizację zadania zgodnie z umową pod- Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach prokładnie przedstawia to załączona mapa.
gramu „Razem Bezpieczniej”.
Aktywny system przejścia dla pie- pisaną 24 listopada firma ma 21 dni.
szych wykorzystywać będzie technoloTo nie jedyna dobra informacja dla
gię solarną i diody LED. Podstawowym mieszkańców Modlina Twierdzy.
jego zadaniem będzie ochrona pieszeMonitoring na placu zabaw
go w czasie, gdy znajduje się na przejTakże w grudniu br. na placu zabaw
ściu lub w jego bezpośredniej okolicy. w okolicy Zespołu Szkół w Modlinie
Przejścia nie będą działać w sposób Twierdzy stanie punkt kamerowy składaciągły, lecz w momentach, gdy będą jący się z dwóch kamer oraz urządzenie
potrzebne, tj. gdy „zobaczą” pieszego. alarmowe, dzięki któremu będzie można
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Wigilijnie u Emerytów!

Wigilia Zarządu Osiedla nr 4
TeksT red. FOTO Mazowiecki Goniec Lokalny

9 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla Pólko, zorganizowane przez Zarząd Osiedla nr 4.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

10 grudnia członkowie nowodworskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowali spotkanie wigilijne.

K

ilkadziesiąt osób zebrało się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 na
wigilijnej wieczerzy. Parafię św. Michała
archanioła reprezentował ks. Mariusz
Danielczyk. Na zaproszenie Zarządu odpowiedzieli też burmistrz Jacek
Kowalski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Grażyna Nadrzycka i Roman
Biliński oraz strażnicy miejscy.

S

Wszystkich serdecznie powitała
przewodnicząca Zarządu, jednocześnie
radna Rady Miejskiej Krystyna Nasiadka. Złożyła wszystkim serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Życzenia złożył też zebranym
ksiądz Mariusz. Następnie wszyscy tradycyjnie przełamali się opłatkiem.
Na odświętnie przystrojonych stołach nie zabrakło typowych potraw
wigilijnych: kapusty z grzybami, pierogów, ryby po grecku, śledzika, sałatek,
owoców i ciast.
Po wieczerzy wspólnie śpiewano
kolędy.

Wigilia u rezerwistów. Anna Maria Anders Członkiem Honorowym ZOR RP
TeksT (k) FOTO Kamil Malinowski

12 grudnia 2015 r. w Czosnowie podczas spotkania wigilijnego, podsumowującego roczną działalność Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, Annie Marii Anders nadano członkostwo honorowe tej organizacji.
Aktu nadania Członkostwa Hono- Związku Oficerów Rezerwy RP pięcioro
rowego Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków. Akty mianowania na
dokonał płk rez. Alfred Kabata – prezes wyższe stopnie wojskowe otrzymali: por.
Zarządu Głównego poprzez pasowanie Piotr Szczepaniak i st. sierż. rez. Tomasz
szablą, wręczenie odznak związkowych, Dyzma. Akty mianowania wręczył gen.
legitymacji i dyplomu. Członkostwo bryg. Wojciech Kucharski – reprezentuHonorowe nadano Annie Marii Anders jący Szefa Sztabu Generalnego WP.
–matce chrzestnej sztandaru Związku
Wręczono również medale Za Za– w uznaniu zasług w działalności na sługi Dla Obronności Kraju, Za Zasłurzecz współpracy ze Związkiem Ofice- gi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP
rów Rezerwy RP, udzielanego wsparcia oraz okolicznościowe ryngrafy. Wśród
jego działalności statutowej oraz prowa- wyróżnionych ryngrafem był Krzysztof
dzenia edukacji historycznej młodzieży, Bisialski – przewodniczący Rady MiejŻyczenia świąteczno – noworoczne
krzewienie patriotyzmu, kultywowanie skiej w Nowym Dworze Mazowieckim. członkom Związku złożył burmistrz Japamięci o gen. Władysławie Andersie,
Po zakończeniu części oficjalnej cek Kowalski, a na ręce płk. rez. Alfreda
wspieraniu kombatantów i działanie na i po poświęceniu opłatków przez ks. Kabaty przekazał świąteczny stroik.
rzecz umacniania obronności Polski.
kan. Andrzej
Spotkanie rozpoczęło się od wpro- R e d m e r a
wadzenia sztandaru ZOR RP i odegra- – proboszcza
nia hymnu państwowego. Wszystkich Parafii w Moprzybyłych, wśród których byli m.in. dlinie Starym,
Jacek Kowalski i Krzysztof Bisial- u c z e s t n i c y
ski – przewodniczący Rady Miejskiej, s p o t k a n i a
powitał płk rez. Alfred Kabata. On też p r z e ł a m a l i
przedstawił prezentację multimedialną, się opłatkiem
ukazującą najważniejsze przedsięwzię- i złożyli sobie
cia Związku zrealizowane w 2015 r.
życzenia świąPodczas spotkania przyjęto w poczet teczne.
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potkanie tradycyjnie odbyło się
w lokalu Relaks. Licznie zgromadzone grono członków Związku oraz zaproszonych gości powitała przewodnicząca
Krystyna Kocan. Na sali obecni byli burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, wiceprzewodnicząca RM Grazyna Nadrzycka, władze starostwa powiatowego,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, sponsorzy wpierający organizację.
„Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Jest także
znakomitą okazją by pojednać się z bliźnimi i cieszyć się miłością innych. W tym
czasie szczególnie powinniśmy doceniać
obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłym i dobrym
słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia”. – mówiła
Krystyna Kocan.
Podziękowała wszystkim obecnym
na sali za aktywną działalność na rzecz
organizacji a sponsorom za wsparcie
finansowe i rzeczowe jakiego udzielają.
Jak podkreśliła to wsparcie pozwala zrealizować działalność statutową Związku
dzięki czemu członkowie mogą korzystać ze spotkań okolicznościowych, imprez, wycieczek czy turnusów rehabilitacyjno – wypoczynkowych.
Szczególnie wyróżniła też kilku członków, którzy poświęcają swój czas na pracę społeczną. Podziękowała: Marii Grzelak, Hannie Marjańskiej, Alicji Szumańskiej, Barbarze Drewnowskiej, Karolinie
Dudkiewicz, Alinie Kurolek, Krystynie
Abramowicz, Eugenii Podwiązka, Henrykowi Kacprowiczowi, Genowefie Hetman i Kazimierzowi Hagemajer.
Na koniec złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. „Niech
Gwiazda Betlejemska prowadzi was do

www.nowydwormaz.pl

tych, którzy pragną serdeczności, by
z nadzieją i optymizmem mogli dzięki
wam patrzeć w przyszłość” zakończyła.
Goście również
zrewanżowali się życzeniami świątecznymi a na koniec
wszyscy przełamali
się opłatkiem.
Spotkanie uświetnił występ młodzieży, która pięknie
wykonanymi kolędami wprowadziła
wszystkich w podniosły, świąteczny
nastrój.
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Projekt Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza zakończony!

Jest mieszkanie dla Filipka Ulańskiego!

TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych FOTO Magdalena Czechowicz

TeksT red. FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak, Pomóż Filipkowi

11 grudnia zakończyliśmy projekt Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza 2015. Rok 2015 był dla nas niezwykle pracowity, ale
obfitujący również w wiele drobnych radości, nowych kontaktów i satysfakcji. To czas wzmożonej aktywności w obszarze kultury, nie
tylko dla powiatu, ale również dla gmin, które wspierały nas w tych działaniach.
w Nowym Dworze Mazowieckim 50 – lecia Państwowej Straży Pożarnej w NDM
oraz 35 lecie Nowodworskiego WOPR-u.
To tylko największe imprezy, które udało
nam się wspólnie zorganizować.
Dziękujemy za współpracę i mamy naspólne działania przyczyniły się do dzieję, że to dopiero początek wspólnych
zorganizowania takich wydarzeń działań.
jak: 95 rocznica Bitwy nad Wkrą w Bor- W dniu zakończenia projektu w Nowokowie gm. Nasielsk, Festiwal Kultury Ży- dworskim Ośrodku Kultury wystąpił Tedowskiej „Warszawa Singera” w gm. Leon- atr Młodzieżowy „Rękawiczka” z Garwocin, ArtBazar i Dożynki w gm. Pomiechó- lina, który umilił przybyłym gościom czas
wek, Noc w Bibliotece, uroczystości przy sztuką pt.: „Szekspir. Inspiracje”.
Pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Więcej na www.nowodworski.pl
Kampinoskiej w Wierszach gm. Czosnów,
950 – lecie Zakroczymia, II Nowodworski
Festiwal Rockowy, Biesiada Rozśpiewanych Narodów, Nowodworska Róża Wiatrów w Nowym Dworze Mazowieckim
czy piknik rodzinny z okazji Jubileuszu
135 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

W

NASZE MIASTO

Zgodnie z zapewnieniami miasto pozyskało mieszkanie dla Filipka Ulańskiego. Dziecko zamieszka w nim po remoncie, który
powinien zakończyć się w ciągu kilku tygodni.
istorię niepełnosprawnego chłopca profilu Filipka na facebooku:
zapewne zna każdy z was. Pisalismy „Witajcie moi kochani! Wiecie dzisiaj
o niej także na łamach Faktów Nowo- właśnie obchodzę urodziny, kończę cztedworskich. Wiele osób i instytucji zaan- ry latka. Dostałem mnóstwo życzeń, za
gażowało się w pomoc rodzinie chłopca. które bardzo, bardzo dziękuję. Ale to nie
Najważniejszym jednak problemem był wszystko. Dzisiaj miałem szczególnych
fakt, że mieszkali na pierwszym piętrze, gości, którzy przynieśli mi prezenty, dla
w mieszkaniu opalanym węglem, co było babci były oczywiście kwiaty. Przynieśli
znacznym utrudnieniem dla babci opie- mi radosną nowinę. Za niecały miesiąc
kującej się chłopcem.
przeprowadzę się z babcią i moim braciszMiasto obiecało rozwiązać ten pro- kiem do nowego mieszkania, które jest na
blem i udało się.
parterze i moja kochana babcia nie będzie
10 grudnia odbyło się przekazanie musiała już wnosić mnie i tego ciężkiemieszkania, w którym już niedługo za- go wózka na pierwsze piętro i będziemy
mieszka Filipek z babcią i bratem. Dwu- mieć prawdziwą łazienkę z bieżącą wodą
pokojowy lokal znajduje się na parterze, i wanną i kaloryfery i wiele jeszcze innych
ma centralne ogrzewanie. Niestety, po superowych rzeczy. W tej chwili dzięki
poprzednich lokatorach mieszkanie wy- pomocy dobrych ludzi mieszkanie będzie
maga kapitalnego remontu. Potrwa on remontowane a ja będę wam podsyłał
kilka tygodni, ponieważ w lokalu trzeba zdjęcia z remontu ok? Burmistrz miasta
wymienić dosłownie wszystko.
i przewodniczący Rady Miejskiej jako wi Kanigowskiemu oraz strażakom z OSP
10 grudnia przypadały także urodziny przedstawiciele Komitetu Społecznego RW za pomoc w opróżnieniu mieszkania
Filipka. W związku z tym burmistrz Ja- przyszli osobiście mi przekazać tę dobrą oraz deklaracje wsparcia w remoncie. Jeśli
cek Kowalski oraz przewodniczący Rady nowinę. A ja ich za to poczęstowałem tor- ktoś z Państwa również chciałby pomóc
przy remoncie mieszkania dla rodziny FiMiejskiej Krzysztof Bisialski udali się do tem i obdarzyłem cudnym uśmiechem”.
chłopca z dobrą nowiną. Jak czytamy na
Jednocześnie dziękujemy p. Roberto- lipka prosimy o kontakt ze strażą miejską.

H

Wigilia w OSP Ratownictwo Wodne
TeksT I FOTO www.wirtualnynowydwor.pl

Budowa ogrodu dydaktycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych
w Nowym Dworze Mazowieckim.
TeksT Magdalena Kamińska FOTO Magdalena Czechowicz

Zespół Placówek Edukacyjnych (ZPE)w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 oferuje naukę w Szkole Podstawowej,
Gimnazjum oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
oraz znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

O

becnie do szkoły uczęszcza 82
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Z myślą o nich zrodził się
pomysł budowy ogrodu dydaktycznego,
pełniącego również funkcję terapeutyczno
– rekreacyjną, na terenie przylegającym do
budynku szkoły. Ogród dydaktyczny został zaplanowany na obszarze 850 m2.
Projekt ogrodu zakłada tworzenie wnętrz
o jak największym potencjale edukacyjnym, a także terapeutycznym. Przewiduje
podzielenie terenu na funkcjonalne części
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i ich powiązanie we wspólną całość. Teren
w otoczeniu szkoły ma służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów – od funkcji społecznej, poprzez zabawę, po funkcję
edukacyjną. W ogrodzie umieszczono
wiatę edukacyjną – kącik edukacyjny
oraz miejsca do siedzenia, która zachęca
od odpoczynku. Zaplanowano również
utworzenie kompozycji rabat roślinnych
zawierających gatunki krzewów liściastych
i iglastych oraz roślin zielnych. Różne gatunki roślin pozwolą zapoznać uczniów

z zasadami ich pielęgnacji, umożliwią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W proponowanym układzie zakłada
się przeprowadzanie zajęć takich jak: zajęcia dydaktyczne o charakterze przyrodniczym i biologicznym, zajęcia funkcjonowania w środowisku, zajęcia terapeutyczne. Inwestycja została dofinansowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą jest firma NOVA – Jerzy Łebski
z Łowicza.

www.nowydwormaz.pl

W piątek (11.12) członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego, spotkali się
przy wigilijnym stole.
W piątek (11.12) członkowie OchotKs. Janusz Nawrocki podziękował za otrzymał z rąk prezesa OSP Ratownicniczej Straży Pożarnej Ratownictwo współpracę na linii parafia – „strażacy two Wodne Mariusza Torbusa – odznaWodne z Nowego Dworu Mazowiec- od czerwonych polarów”. Jest to wspól- kę służbową. Burmistrz Nowego Dwokiego, spotkali się przy wigilijnym sto- na praca dla mieszkańców Twierdzy Mo- ru Mazowieckiego jest pełnoprawnym
le. Wśród zaproszonych gości byli ks. dlin, którzy tworzą lokalną społeczność członkiem OSP Ratownictwo Wodne.
Janusz Nawrocki – proboszcz parafii – mówił ks. Nawrocki.
Organizację wigilii dofinansowała
św. Barbary, Jacek Kowalski – burmistrz
Po podzieleniu się opłatkiem, wszy- firma Master Cars – Maciej Krok z Nomiasta, Krzysztof Bisialski – przewod- scy zebrani zasiedli do wigilijnego sto- wego Dworu Mazowieckiego.
niczący Rady Miejskiej, Andrzej Świ- łu. Na koniec burmistrz Jacek Kowalski
der – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej oraz Bogdan Błoński – zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Burmistrz złożył serdeczne życzenia
dla druhów i zapewnił że pamięta o ich
potrzebach, a jedna z nich zapewne znajdzie się w przyszłorocznym budżecie. –
postaramy się o „duży czerwony prezent
dla Was” – mówił burmistrz Kowalski.

www.nowydwormaz.pl
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Odwiedź Nowy Dwór Mazowiecki – działania w zakresie promocji turystyki
TeksT I FOTO red

Jednym z zadań jakie realizuje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej jest promocja turystyki. Poniżej przedstawiamy informację
o działaniach podejmowanych w tym zakresie w 2015 roku oraz o planach na rok przyszły.

Szlaki turystyczne
Obecnie większość szlaków turystycznych w Twierdzy Modlin znajduje
się na terenach nie będących własnością Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W ramach posiadanych środków na terenach będących w gestii miasta prowadzone są prace porządkowe (sprzątanie
śmieci wykaszanie szlaków). W bieżącym roku przeprowadzono prace znakarskie polegające na kompleksowym
odnowieniu ponad 10 km szlaków turystycznych. W roku 2016 planowane
są prace polegające na bieżącej konserwacji i porządkowaniu szlaków. Miasto
przewiduje również wyznakowanie
odcinaka szlaku czarnego od przystanku autobusowego w Twierdzy Modlin
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w kierunku ul. Chłodnia do stacji kolejowej PKP Modlin. W porozumieniu
z właścicielem terenu zaplanowano
również uzupełnienie oznakowania
szlaków o tzw. szlakowskazy.
Wydawnictwa promujące
walory turystyczne
W 2015 roku opracowano materiały
promocyjne dotyczące Parku Trzech Kultur tzn. Przewodnik po Parku Trzech Kultur, ulotki oraz mapy Twierdzy Modlin
i parku. Kolportaż tych materiałów jest
prowadzony we współpracy z Centrum
Informacji Turystycznej oraz w miarę
potrzeb podczas imprez miejskich.
Szlak Baśki Murmańskiej
Od 2012 r. nieustannie prowadzony
i promowany jest szlak Baśki Murmański. Działania w tym obszarze obejmowały w tym roku promocję w social media (fan page), mediach tradycyjnych

i internetowych (informacje prasowe,
artykułu zlecone w magazynie „Świat.
Podróże. Kultura”, który dystrybuowany jest w autobusach Polonus oraz na
targach turystycznych). Należy zwrócić
uwagę, że w zdecydowanej większości
są to działania bezkosztowe, których
ekwiwalent reklamowy wielokrotnie
od 2012 r. przerósł nakłady na szlak
(m.in. pierwsza strona ogólnopolskiego wydania „Rzeczpospolitej”). W tym
roku nasze miasto po raz drugi zostało zaproszone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na inaugurację Targów Turystyki i Wypoczynku
Lato, a informacje o szlaku ukazały się
(bezpłatnie) w wydawanym przez Sejmik informatorze dla rodzin z dziećmi
„Z rodzinę przez Mazowsze”. Ze środków miasta finansowane są nagrody
dla turystów za przejście szlaku, które
przekazywane do Centrum Informacji
Turystycznej – podobnie jak większość
znajdujących się tam materiałów dla
odwiedzających Twierdzę Modlin.
Oznaczenie zabytków
w Twierdzy Modlin
W ramach Projektu Twierdza Modlin ponadregionalny produkt turystyki weekendowej ustawiano tablice
informacyjne przy większości obiektów zabytkowych w Twierdzy Modlin.
Z uwagi na fakt, że większość obiektów
turystycznych w Twierdzy znajduje się
w rękach prywatnych dalsze inwestowanie w infrastrukturę uzupełniającą
na tych terenach jest dość problematyczne. Należy przy tym zwrócić uwagę na poważny problem wandalizmu
w Modlinie Twierdzy. Chcąc temu
zaradzić podejmowaliśmy w tym kie-

www.nowydwormaz.pl
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runku bezkosztowe działania w ramach marketingu partyzanckiego.
Podróże w czasie
Wykorzystując istniejące tablice,
stworzono nową atrakcję dla turystów
– podróże w czasie poprzez umieszczenie na tablicach kodów QR odsyłających
do archiwalnych zdjęć danych obiektów.
W tym celu powstała specjalna podstrona w strefie turysty na nowydwormaz.
pl. Było to działanie bezkosztowe, które szło w parze z wysłaniem informacji
prasowej do mediów regionalnych i krajowych. Informacje publikowane były
m.in. w Radio Kolor i na stronach internetowych „Rz”. W tym przypadku po raz
kolejny ekwiwalent reklamowy wielokrotnie przerósł nakłady na ten cel.
Działania w Internecie
i social media
Miasto prowadzi strony www.baskamurmanska.pl i www.nowydwormaz.pl.
Na tej drugiej stronie, w nawiązaniu
do aktualnie obowiązujących trendów
w turystyce, powstały opisy tematycznych tras po Twierdzy Modlin – filmowa, rosyjska, francuska, nadrzeczna.

mocyjne o mieście. Podmioty te dystrybuują foldery i ulotki wśród swoich gości.
W przyszłym roku rozważany jest powrót
do akcji „Twierdza Modlin za półdarmo”,
gdzie przy minimalnych nakładach na
promocję wydarzenia i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami Twierdza Modlin zapełniała się turystami w dni akcji

pracę z Agencją Reklamową Miniboardmedia. Kampania reklamowa
trwająca do końca 2015 r zachęca do
odwiedzenia Twierdzy Modlin i polega na dystrybucji mat. promocyjnych
w ponad 60 obiektach turystycznych
zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. W bieżącym roku

Prowadzone są także działania w social
media promujące Twierdzę Modlin (np.
poprzez profile w mediach społecznościowych facebook/baskamurmanska
oraz facebook/miastonowydwormazowiecki, komentowanie na niezależnych
fan page’ach, forach). Są to działania
bezkosztowe, które jednocześnie docierają do osób bezpośrednio zainteresowanych podróżowaniem, w szczególności mieszkańców Warszawy (najbliższa
grupa docelowa).
Współpraca z podmiotami
prywatnymi działającymi
w sferze turystyki
Wspomnianym podmiotom (hotele,
restauracje) w miarę możliwości przekazywane są materiały informacyjno – pro-

prowadzonych wcześniej.
Oznaczenia szlaków samochodowych na głównych
drogach dojazdowych do
Twierdzy Modlin.
W 2016 r planowane jest ustawienie
tablic szlaków samochodowych (znaki
drogowe E-22). Tablice miałyby zostać
ustawione na drogowych krajowych
w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Obecnie trwają prace nad
oszacowaniem całościowych kosztów
tych działań. Ustawienie tablic wymaga
uzyskania zezwoleń i przedłożenia projektów zmiany organizacji ruchu oraz
wniesienia opłat za ustawienie tablic.
Pozostałe działania
Na początku roku podjęto współ-

realizowany jest również film „Regiony
z Historią Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”. Film będzie emitowany w programie TVP HISTORIA, TVP POLONIA, TVP WARSZAWA.

www.nowydwormaz.pl
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O bezrobociu i budżecie – grudniowa sesja Rady Miejskiej

Na poprawę humoru FRASZKA W NOK-u

TeksT red FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

TeksT I FOTO NOK

15 grudnia odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Radni zapoznali się m.in. z informacja nt. poziomu
bezrobocia w mieście oraz debatowali nad projektem budżetu na przyszły rok.

Z

anim rozpoczęły się obrady Przewodniczący Krzysztof Bisialski
udzielił głosu członkom Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, którzy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim
zebranym na sali oraz ich najbliższym.
Przekazali burmistrzowi szopkę bożonarodzeniową wykonaną przez uczestnika
Warsztatów Terapii Zajęciowej i zaprosili wszystkich na kiermasz świąteczny,
który odbywał się tego dnia w budynku
urzędu. Następnie minutą ciszy uczczono rocznicę stanu wojennego.
Radni zapoznali się informacją nt. poziomu bezrobocia w mieście. Przewodni-
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czący Rady podziękował obecnej na Sali
dyrektor PUP – Jadwidze Popielskiej za
wnikliwe opracowanie tematu i przedstawienie go radnym. Ponieważ p. Popielska
udaje się od nowego roku na emeryturę,
przewodniczący oraz burmistrz serdecznie podziękowali jej za współpracę.
Podczas obrad radni zapoznali się
z informacjami nt. realizacji inwestycji oraz zadań związanych z promocją
turystyki. Opracowanie przygotowane
przez Wydział Promocji publikujemy
na str. 8-9 grudniowych Faktów.
Prezes ZBK Anna Rutkowska przedstawiła też radnym informację nt. dzia-

łalności zakładu oraz zasobów komunalnych miasta. Więcej napiszemy
o tym w kolejnych Faktach.
Podczas debaty nad projektem budżetu jako pierwszy głos zabrał radny
Tadeusz Sosiński. Jak stwierdził, podczas
komisji odbyła się burzliwa debata na ten
temat. Ostatecznie Komisja Komunalna
przyjęła jednogłośnie projekt budżetu jak
zaznaczył, budżetu trudnego.
Następnie radna Agnieszka Kubiak
Falęcka zgłosiła wniosek o rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 5. Przeczytała
petycję rodziców w tej sprawie. Burmistrz wyjaśniał, że miasto stara się zarządzać budżetem efektywnie a oświata pochłania dużą jego część. Zgodnie
z zapowiedziami nowego rządu, prawdopodobnie w przyszłym roku czka nas
reforma oświatowa. Na razie nie znamy
więcej szczegółów, ale jeśli zapowiedzi
się spełnią, odejdą nam dwa roczniki uczniów. Wówczas wszystkie dzieci
objęte obowiązkiem nauki w szkołach podstawowych pomieszczą się
w obecnych placówkach. Radna Grażyna Brzozowska poparła burmistrza
i stwierdziła, że jeśli echa o reformie się
ziszczą to będziemy w bardzo trudnej
sytuacji jako samorząd.
Ostatecznie przewodniczący Rady
skierował wniosek radnej Falęckiej do
Zespołu ds. WPI. Tam ma zostać wypracowane stanowisko ws. wniosku
o rozbudowę SP5.
Radni w debacie pytali też o rozbudowę monitoringu oraz możliwość
wyremontowania drogi wewnętrznej
biegnącej od ulicy Partyzantów do ZBK
i OPS-u. Tu burmistrz obiecał przyjrzeć
się tematowi.
Dyrektor
Miejskiego
Zakładu
Oczyszczania Marek Prusek był pytany
przez radnych o inwestycje realizowana
na terenie zakładu tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) odpowiedział o realizowanej
inwestycji. Pisaliśmy o niej w poprzednim wydaniu Faktów.

www.nowydwormaz.pl

W niedzielny wieczór 22 listopada 2015 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury zagościły wróżki, cyganki, czarownice.

W

szystko to za sprawą naszej nowodworskiej poetki Mirosławy
Białkowskiej, która przygotowała wieczór pt „Fraszkowe wróżby” złożony
z zabawnych, refleksyjnych i mądrych
fraszek własnego autorstwa stanowiący wyjątkowy i osobisty komentarz
współczesnego świata. Przyciemnione
światła, pająki , lekka mgła unosząca się
w kawiarni Nowa nad stolikami widzów
stworzyła magiczną atmosferę do słuchania wylosowanych wróżb –fraszek.
Wróżka Sylwia Piasecka ze szklaną kulą
czytała intrygujące zapowiedzi. Natomiast cyganka, a w tej aktorskiej kreacji
nasza przesympatyczna lekarz-pediatra
Alicja Rydlińska dodawała cygański
komentarz jako przedsmak fraszkowej
wróżby, a już sama autorka czytała wylosowaną fraszkę. Muszę przyznać, że
wiele osób było zadziwionych trafnością wróżby – fraszki. Jednak najczęściej reakcją publiczności był żywy, nie
ukrywany wybuch śmiechu w odpowiedzi na przeczytany tekst, bo naprawdę
było zabawnie. Uzupełnieniem tekstów
mówionych były piosenki w wykonaniu

utalentowanej Joanny Berdyn dodające
czaru i uroku całemu programowi. Jako
potwierdzenie dobrej zabawy cytujemy
fragment programu: „Myszy tańcują,
gdy kota nie czują – cóż może oznaczać
ta wróżba? Cyganka snuje perspektywę
mile spędzonego wieczoru: No, no, no!
Jakiś brunet wieczorową porą. A co na
to fraszka?„Aniele Boży Stróżu Mój!
Strzeż mnie codziennie, bądź mi ku
pomocy, lecz gdy Franek przychodzi… to masz wolne w nocy.” Więc po
takiej dozie humoru i relaksu nie dziwi,
że na twarzach całej publiczności malował się uśmiech i odprężenie za co pięknymi różami podziękowaliśmy autorce
i wykonawczyniom.

Tęczowe recytowanie
TeksT I FOTO NOK

Jak zawsze Konkurs Recytatorski „Tęczowe rymowanki” ściąga do Nowodworskiego Ośrodka Kultury tłumy, by obejrzeć
„swojego” przedszkolaka na scenie, przychodzą: rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie.

W

środowe popołudnie, 25 listopada 2015 r., nie było inaczej. Sala
wypełniona po brzegi i punktualnie
o godzinie 17.30 rozpoczęliśmy drugi
konkurs recytatorski zorganizowany
przez Nowodworski Ośrodek Kultury i Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. Przed komisją konkursową
w składzie: Mirosława Białkowska,
Ewa Borkowska i Lidia Godlewska zaprezentowało się 34 małych recytatorów
w wieku od 3 lat do 6. W repertuarze
dominowały znane i lubiane wiersze J.
Brzechwy i J. Tuwima. Każde dziecko
z pasją oraz mniejszą i większą tremą
prezentowało swój wiersz. Wybór dla

www.nowydwormaz.pl

komisji był bardzo trudny, więc trwało
to trochę. Nasi milusińscy w tym czasie
bawili się oglądając program iluzjonistyczny Konrada Modzelewskiego, że
była to zabawa wyśmienita świadczyły
salwy śmiechu podczas programu i brawa jakimi został nagrodzony ten młody
iluzjonista. Po występie ogłoszono wyniki. W kategorii 3-4 lata; I miejsce zajęła
Ewa Palejko z Przedszkola NUTKA, II
miejsce Lena Kałamaga z Przedszkola
NR 4, III miejsce Zuzanna Bieżuńska
z Przedszkola NUTKA. W kategorii
5-6 lat: I miejsce zajęła Julia Woźniak
z Przedszkola NR 3, II miejsce Marcin
Kostrzewski z Przedszkola NR 1, III
miejsce Emilia Chodzińska z Przed-

szkola BAJKOWY DOM. Zwycięzcy
zostali obdarowani książkami i grami
planszowymi ufundowanymi przez organizatorów, a pozostali wykonawcy
otrzymali dyplomy i tęczowe lizaki jak
przystało na tęczowy konkurs.
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Konkurs plastyczny w NOK

Adam Woronowicz w NOK-u

TeksT I FOTO NOK

TeksT I FOTO NOK

W Nowodworskim Ośrodku Kultury, dnia 23 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu
plastycznego pt.: „Jesień piórkiem i ołówkiem”, zorganizowanego dla uczniów nowodworskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
onkurs cieszył się dużym zainte- i Robert Sztuka (architekt) długo deba- Amelia Nurczyńska SP nr 7
resowaniem. Łącznie wpłynęło aż towała nad wyborem najlepszych i naj- Paulina Trzcińska SP nr 4
255 prac. Liczba przysłanych prac była ciekawszych prac. W ocenie brano pod • w kategorii szkół gimnazjalnych
tym bardziej imponująca, że konkurs uwagę kilka kryteriów, m.in.: zgodność I miejsce Patrycja Mizerska PG nr 4
nie należał do najłatwiejszych. Dozwo- z tematem, kompozycję oraz ogólne II miejsce Kamila Gryciuk PG nr 1
lonymi technikami były: ołówek, wę- wrażenie artystyczne. W trzech kate- III miejsce Weronika Sidor PG nr 4
giel oraz piórko. Dzieci i młodzież wy- goriach wiekowych nagrodzono:
Wyróżnienie
kazali się graficznymi umiejętnościami • w kategorii szkół podstawowych
Zuzanna Grzybowska PG nr 2
i wspaniale poradzili sobie z tematem,
klas I-III
Wszystkim uczestnikom konkursu
czego dowodzi wystawa pokonkursowa. I miejsce Nikola ŻeleźnickaSP nr 4
dziękujemy za udział i zaangażowanie
Jesień, choć w palecie szarości i grafitu, II miejsce Julia Mitak SP nr 5
w przygotowaniu tych pięknych prac,
w pracach konkursowych zachwyca.
III miejsce Maria Stalczewska SP nr 4
a nauczycielom i opiekunom za okazaJury w składzie: Małgorzata Ome- Wyróżnienia Anna Muszyńska
ne podopiecznym wsparcie. Serdeczlańczuk – Pawluk (artysta-malarz, ko- SP nr 7
nie zapraszamy do obejrzenia prac
ordynator konkursu), Barbara Swatek Weronika Waniek SP nr 3
w naszej Galerii Łącznik do 11 grud• w kategorii szkół podstawowych
nia 2015 r. Wystawione prace pokazują
klas IV-VI
jak wielki potencjał twórczy drzemie
I miejsce Ewelina Borkowska SP nr 4
w uczniach oraz jak wiele możliwości
II miejsce Gabriela Duda SP nr 5
artystycznego wyrazu niosą ze sobą tak
III miejsce Maja Kotas SP nr 4
wydawałoby się proste narzędzia jak
Wyróżnienia
ołówek, węgiel czy piórko.

K

Podczas listopadowego spotkania w ramach cyklu Więcej niż Kino licznie zgromadzeni nowodworscy kinomani obejrzeli
w Nowodworskim Ośrodku Kultury najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej Body/Ciało.

P

o projekcji filmu odbyło się spotkanie z bardzo popularnym aktorem
Adamem Woronowiczem odtwórcą,
w prezentowanym filmie, roli Ordynatora. Podczas długiej, blisko półtoragodzinnej, rozmowy z red. Stanisławem
Zawiślińskim oraz publicznością, aktor
bardzo ciekawie i z wielką swadą opowiadał o swojej, niełatwej, drodze do
zawodowego aktorstwa, o metodach
przygotowywania się do powierzanych
mu ról, o licznych przygodach związanych z pracą na planach filmowych
i w teatrze, wspominał o swoich nauczycielach z akademii teatralnej oraz
o ich stosunku do pracy aktora – swoistej misji tego zawodu. Opowiedział też
co nieco o najnowszym filmie ze swoim udziałem, który właśnie wszedł na
ekrany kin pt. Czerwony Pająk. Bardzo
ciekawe spotkanie trwałoby zapewne
jeszcze długo, bowiem ani nasz gość ani
publiczność nie odczuwała ubiegające-

go czasu, a w trakcie spotkania pojawiały się coraz to nowe wątki rozmowy,
jednakże to właśnie upływający czas

i późna pora spowodowały, że jednak
trzeba było się rozstać.

Bardzo Kulturalny Wieczór ze Sceną ZAUŁEK – Lidia Stanisławska
TeksT I FOTO NOK

W piątek 13 listopada br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury po raz kolejny rozbrzmiewały dźwięki piosenki literackiej. Tym razem
gospodarz Sceny Zaułek – Wojtek Gęsicki, zaprosił do udziału w koncercie znakomitą postać polskiego świata muzycznego,
panią Lidię Stanisławską.

Pan Listopad gra na basie, czyli koncert smykofonii dla najmłodszych
TeksT I FOTO NOK

W sobotnie przedpołudnie 21.11.2015 r. sala widowiskowa Nowodworskiego Ośrodka Kultury zamieniła się w wielki pokój muzyczny,
w którym najmłodsze pociechy poznawały utwory muzyki klasycznej poprzez zabawę i obcowanie z wybranymi instrumentami

C

iocia Ada oraz towarzyszący jej muzycy, przenieśli naszą widownię we
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wspaniały klimat pieśni i tańca. Dzieci
oraz rodzice wspólnie śpiewali piosenki, jak też wyklaskiwali i wytupywali
poszczególne rytmy. Bawiąc się i ucząc,
maluchy rozpoznawały instrumenty, a za
pomocą gestów odzwierciedlały grę muzyków. Najmłodsi uczestnicy Smykofonii z dużym temperamentem zaśpiewały „My jesteśmy krasnoludki”, również
chętnie podskakiwały w rytmie poleczki.
Z kolei, gdy zabrzmiały dźwięki utworu

ze suity „Karnawał zwierząt”, z zaciekawieniem reagowały na odgłosy słonia
w wykonaniu trąbki i kontrabasu.
Koncert pt. „Pan Listopad gra na basie”
to świetnie przygotowana oferta dla dzieci
od 0 – 5 roku życia, w której zarówno rodzice, jak i mali podopieczni, mają okazję
do wspólnych działań artystycznych.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy do Nowodworskiego Ośrodka
Kultury na kolejne edycje Smykofonii.

www.nowydwormaz.pl

W

ystęp artystki poprzedził recital
Wojtka w towarzystwie mistrza
akordeonu, Rafała Grząki. Publiczność
bardzo żywo reagowała na prezentowane kompozycje, wiele piosenek śpiewała razem z wykonawcami, nagradzając
każdą z nich gromkimi brawami. Tradycyjnie, pomiędzy utworami, artysta
ciepło rozmawiał z widownią opowiadając krótkie historie, czy też zadając
pytania, na które bardzo chętnie udzielano odpowiedzi.
Po solowym, wirtuozowskim wykonaniu na akordeonie utworu Jana Sebastiana Bacha z filmu „Był sobie człowiek”, na scenie pojawiła się pani Lidia
Stanisławska. Nietuzinkowe poczucie
humoru oraz ciekawa interpretacja
światowych szlagierów porwały nowo-

www.nowydwormaz.pl

dworską widownię. Na szczególną uwagę zasługuje oryginalny głos artystki,
dzięki któremu zdobyła wiele nagród na
festiwalach w Polsce i za granicą. Pani
Lidia jest osobą, która czynnie działa
w show biznesie, występuje w serialach
telewizyjnych, pisze felietony i książki.
Anegdoty opowiadane przez panią
Lidię wzbudzały wiele uśmiechów
na twarzach naszych gości, szczególnie te dotyczące życia codziennego, czy
też relacji damsko – męskich.
Po znakomitym koncercie w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka
Kultury
i ogromnym aplauzie publiczności,
przyszedł czas na autografy. W hallu
Nowodworskiego Ośrodka Kultury piosenkarka podpisywała płyty oraz swoją

najnowszą książkę pt. „Jak nie zrobić
kariery”.
Ciepła i serdeczna atmosfera piątkowego koncertu na pewno na długo
zostanie w pamięci wszystkich uczestników.
Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych, naszych przedsięwzięciach.
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Trzecie polsko-izraelskie spotkanie młodzieży
TeksT I FOTO ZS2

13 listopada w hali NOSiR-u odbyło się trzecie polsko-izraelskie spotkanie młodzieży. Tym razem do Nowego Dworu
przybyła grupa około 100 uczniów i nauczycieli z Liceum Darca Menachem Begin w Gederze w Izraelu; to druga delegacja
z tej szkoły (pierwsza - w 2012 roku).

M

łodzi Izraelczycy przyjechali odwiedzić ojczyznę swoich
przodków, a także poznać współczesną
Polskę. Pobyt w Nowym Dworze był
jednym z punktów programu wizyty
w naszym kraju . W tej niecodziennej lekcji międzykulturowego dialogu
wzięli również udział uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Nowego Dworu ( PG1, PG2, PG3,
PG4, ZSZ nr 1, LO im. Wojska Polskiego, ZS nr2), nauczyciele języka angielskiego oraz zaproszeni goście. Po raz
pierwszy w polsko-izraelskim spotkaniu młodzieży uczestniczyła delegacja
z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku z p. dyrektor
B.Leszczyńską. Miłą niespodzianką dla
młodych Izraelczyków było niespodziewane pojawienie się w hali NOSiR
-u pań dyrektorek z Liceum w Gederze,
które przyleciały specjalnie na to spotkanie. Inicjatorem trzeciej już wizyty
młodzieży z Izraela był p. Tsvika Placiński, którego przodkowie mieszkali
w Nowym Dworze od II połowy XVIII
wieku; tu urodził się jego ojciec; tu
– na miejscowym kirkucie – spoczywa
wielu jego krewnych.
W imieniu młodzieży ze szkół nowodworskich gości z Gedery powitał
Adam Balcerzak, absolwent Zespołu
Szkół nr 2, który w 2014 roku miał
przyjemność prowadzić drugie spotkanie młodzieży. Nieocenioną pomocą
w tłumaczeniu wystąpień, po raz kolejny, służyła p. Karolina Petrykowska,
anglistka z Zespołu Szkół nr 2. Adam
przypomniał, że pierwsze spotkanie
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młodzieży odbyło się w listopadzie
2012 roku (właśnie w hali NOSiR-u),
kolejne we wrześniu 2014 (w PG nr
1). W ocenie uczestników: władz Nowego Dworu, organizatorów, a przede
wszystkim uczniów i nauczycieli były
to niezwykłe ważne i potrzebne spotkania, znakomicie służące nawiązywaniu międzykulturowego dialogu.
Adam wyraził nadzieję, że teraz też tak
się stanie, po czym zaprosił wszystkich
do obejrzenia krótkich relacji filmowo-fotograficznych, przywołujących
niesamowitą atmosferę tamtych chwil.
Izraelczycy reagowali spontanicznie,
nie kryli radości, widząc na ekranie
swoich kolegów z Gedery, z których
większość odbywa służbę w armii.
Uczniowie z Gedery zaprezentowali
krótki film o Izraelu – , a także przedstawili swoje miasto i szkołę. P.Tsvika
Placiński, opowiedział o związkach
rodzinnych z naszym miastem, a także przeczytał fragment książki Pniny
Grynszpan, „Nasze dni były nocami”.
Wspomnienia tej żydowskiej działaczki ruchu oporu w getcie warszawskim,
ur. 1923 w Nowym Dworze, również
przywołały przedwojenne oblicze naszego miasta, szczególnie piękny opis
rzek: Wisły i Narwi.
Po oficjalnej części w sali konferencyjnej NOSiR-u uczniowie spotkali się
w hali głównej. Na początku uczniowie
z Izraela zaprezentowali swoje wokalno-muzyczne talenty, wykonując kilka
utworów. Następnie reprezentacje Gedery i Nowego Dworu (ZS2) rozegrały
krótki mecz siatkówki, przy gorącym
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Niewątpliwie bardzo oczekiwanym
momentem polsko-izraelskich spotkań
młodzieży są rozmowy przy herbacie
i ciasteczkach. Tak stało się i tym razem.
Uczniowie niezwykle szybko nawiązali,
ciekawe zapewne, kontakty, a porozumiewanie się po angielsku stanowiło
tylko dodatkową atrakcję. Niestety, niezwykle miłe spotkanie nie trwało tak
długo, jak by pewnie wszyscy chcieli.
O godz. 13.30 na nowodworskim

cmentarzu żydowskim rozpoczęła się
tradycyjna uroczystość, upamiętniająca nowodworskich Żydów, w której
uczestniczyli m.in. p.Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego
Dworu – oraz przedstawiciele ZOR RP:
płk rez. A.Kabata i płk rez. D.Zielonka.
Pan Placiński zapoznał zebranych z historią swojej rodziny. Ze wzruszeniem
wskazał na jedną z ocalałych macew,
upamiętniającą krewnego. Młodzież

z Gedery i Nowego Dworu wykonała
kilka refleksyjnych piosenek. Tradycyjnie odmówiono modlitwę za zmarłych,
a następnie odśpiewano hymny narodowe. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed obeliskiem
poświęconym nowodworskim Żydom.
Trzeci już pobyt Izraelczyków w Nowym Dworze po raz kolejny stał się
wspaniałą okazją do nawiązania międzykulturowego dialogu.

dopingu widowni. Z kolei żywiołowe
rytmy izraelskiej muzyki niemal każdego poderwały do tańca. Dopiero znana
wszystkim refleksyjna ballada Cohena „
Hallelujah”, w wykonaniu zespołu muzycznego z ZS2, wyciszyła trochę emocje. Uczniowie i nauczyciele, kołysząc
się w rytm muzyki, wspólnie zaśpiewali
pieśń po polsku i angielsku. Oczywiście
nie mogło zabraknąć pamiątkowego
zdjęcia. Tradycyjnie szefowa delegacji
izraelskiej, p.Shosh, po krótkim wystąpieniu przekazała organizatorom
spotkania pamiątkowe zdjęcie uczniów
i nauczycieli z Gedery. Z kolei p. Jacek
Kowalski, burmistrz Nowego Dworu,
po angielsku skierował słowa do młodzieży z obu miast, szczególnie zaś do
Izraelczyków, radosnych młodych ludzi, którzy odwiedzili nasze miasto.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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Wielka akcja charytatywna

* UCHWAŁA * UCHWAŁA *
Uchwała Nr XI/ 107 /15
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 września 2015r.

TeksT I FOTO M. MożdżyńskA

Jedną z ważniejszych dla Polaków bitew wojen napoleońskich była ta, która rozegrała się 19 kwietnia 1809 r. pod Raszynem.
Przypominamy, że w bitwie tej naszymi przeciwnikami byli Austriacy.
monety austriackie, rosyjskie,
francuskie i polskie z okresu stanisławowskiego.
Oddolną akcję społeczeństwa nowodworskiego stawiano
innym za przykład, przy okazji
zachęcając miejscowych i przyjezdnych do zasilania
wyżej
wzmiankowanego funduszu.
Aby uwiarygodnić poczynania
m i e s z k ańc ów
Bitwa pod Raszynem dała początek pierwszej zorganizowanej na dużą skalę nowodworskiej akcji charytatywnej.
Nowego Dworu
Wojciech Kossak „Bitwa pod Raszynem”.
podpierano się
o prawda została ona nierozstrzy- potrzebujących. Najprawdopodobniej autorytetem oficerów i duchownych stagnięta, ale zapoczątkowała kam- pani Miłobęcka od czasu do czasu się- cjonujących w twierdzy modlińskiej.
Na zakończenie przyjrzyjmy się
panię dzięki której tereny Księstwa gała po mocny argument – stanowisko
Warszawskiego powiększyły się w dwój- męża, któż bowiem chciałby mieć zatar- osobom, które zaangażowały się w ponasób. W tej i innych potyczkach toczo- gi z policją, lepiej coś wrzucić do pusz- moc charytatywną. W większości przynej wówczas wojny padali zabici i ranni. ki. Obie panie sprawiły, że osoby przy- padków znamy jedynie ich nazwiska,
Tych ostatnich odsyłano między innymi pływające przez Nowy Dwór ofiarowały o niektórych można jednak powiedzieć
do Płocka i Modlina. Do wznoszonej „różne efekta w zbożu, leguminie, okra- coś więcej. Tomasz Budnicki i Mikołaj
właśnie twierdzy przybywali też żołnie- sie i pieniądzach.” Tłumacząc na język Adamkiewicz kilka lat wcześniej zarze, którzy w przyszłości mieli wyruszyć bardziej współczesny – zostawiali na warli związki małżeńskie w parafii św.
na front. Zarówno ranni jak i wojsko potrzebujących datki w zbożu, warzy- Michała. Możemy ich zaliczyć do osób
formujące się w Modlinie potrzebowa- wach, tłuszczu i pieniądzach. Ponieważ względnie młodych. Adamkiewicz najło zaopatrzenia medycznego. Armia nie w pozyskiwaniu zaopatrzenia dla woj- prawdopodobniej nie był rodowitym
cierpiała na nadmiar pieniędzy więc na ska brały udział parafie zbiórki odby- nowodworzaninem gdyż w niektórych
potrzeby rannych zazwyczaj ich nie star- wały się również w okolicznych wsiach. dokumentach określany jest jako zdun
czało. I wówczas gmina nowodworska Tu efekty były skromniejsze: „panny z Warszawy. Drąca szarpie Karolina Szyoraz parafianie tutejszych kościołów zro- Julianna Emanowiczowna i Magda- prowska opisywana jest jako obywatelbili coś, co podawano jako przykład dla lena Morawska zebrały starą bieliznę, ka, a to oznacza, że należała do kategorii
mieszkańców innych rejonów Polski.
szarpie i cokolwiek pieniędzy.” Szarpie, mieszczan posiadających własny dom
Otóż w mieście i okolicach samo- czyli długie pasma płótna zastępujące i względną niezależność finansową. Być
rzutnie rozpoczęto zbieranie darów dzisiejsze bandaże pozyskiwano mię- może była żoną Józefa Szyprowskiego,
przeznaczonych dla rannych. „Pan- dzy innymi drąc na kawałki bieliznę który w 1794 r. był w Nowym Dworze
ny Katarzyna Starzyńska i Małgorzata pościelową. Ofiarowane materiały prze- pisarzem sądowym i skarbnikiem rząGleyfertowna zebrały po samym mieście rabiała na środki opatrunkowe Karolina dowym. Panna Małgorzata GleyfertowNowodworze znaczną składkę w pienią- Szyprowska. Natomiast „kalkulatorowa na to późniejsza żona Ludwika Krügedzach, a mieszczanie Mikołaj Adamkie- Gieslerowa szyła koszule.” Obie panie ra wieloletniego burmistrza Nowego
wicz i Tomasz Budnicki w produktach.” swą pracę wykonywały bezpłatnie. Do Dworu. Ponieważ ich akt ślubu opisany
Obrotne nowodworzanki wykorzystały akcji włączył się również ówczesny wła- jest jako ewangelicki być może Małgotakże fakt iż w naszym mieście istnia- ściciel Nowego Dworu hrabia Ludwik rzata należała do parafii protestanckiej
ła komora celna. W tym miejscu miały Gutakowski ofiarując piwo z własnego istniejącej w naszym mieście. I jeszcze
jedno panna Małgorzata kwestowała na
obowiązek zatrzymywać się jednostki browaru oraz inne produkty.
wodne uiszczając opłatę za przewożoW sumie efekty zbiórki oszacowano na rzecz żołnierzy a jej przyszły mąż był
ne towary. Pani Magdalena Stępowska „półtrzecia tysiąca” czyli dwa i pół tysiąca. wówczas w Wojsku Narodowym, być
oraz żona nowodworskiego komisarza Niestety nie wiemy w jakiej monecie do- może młodzi spotkali się przy tej okazji
policji pani Miłobęcka zasiadły wśród konano tego obliczenia bo we wspomnia- po raz pierwszy. Byłaby to piękna, ropobierających opłatę i namawiały pły- nym 1809 r. na terenie Księstwa Warszaw- mantyczna historia, niestety w tej chwili
nących do Gdańska by dali coś dla skiego funkcjonowały równoprawnie już nie do sprawdzenia.

C
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w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 54 Statutu
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
– Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów samorządu mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
w terminie do dnia 15 lutego 2016r.
§2
Zobowiązać Burmistrza Miasta do ustalenia terminów zwołania zebrań wyborczych w poszczególnych osiedlach.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała wymaga podania do wiadomości mieszkańców przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

USUWANIE W YROBÓW Z AWIER A JĄC YCH A ZBEST
w ramach Programu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu na
terenie województwa mazowieckiego wyniósł do 85 % kosztu kwalifikowanego brutto w tym do 49 %
kosztów kwalifikowanych zostało
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udostępnionych przez Narodowy
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Goi Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 903,00 zł.
spodarki Wodnej.
Całkowity koszt kwalifikowany
Dnia 10.06.2015 r. Uchwałą NR 940/15 Zarządu Wozadania brutto wynosił 1063,42
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go- zł. Ponad 15% wartości kosztów zadania pokryło
spodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
nr 0710/15/OZ/D z dnia 07.09.2015r. Miasto Nowy Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych
Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości w 2011r. W roku 2014r. chęć udziału w projekcie reali903,00 zł. na realizację projektu pn. „Usuwanie wy- zowanym w roku 2015r. zadeklarowało 3 właścicieli
robów zawierających azbest z terenu miasta Nowy budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Dwór Mazowiecki w 2015 roku”.
pokrytych wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poWysokość dofinansowania zadania udzielonego niosły żadnych kosztów związanych z demontażem

wyrobów azbestowych gdyż pokryte one zostały ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .
Zgodnie z umową zawartą z firmą Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Piotr, ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno w dniach od 10 lipca
do 28 sierpnia 2015r. zdemontowano i zutylizowano 41,10 m2 wyrobów azbestowych oraz odebrano
i zutylizowano 205 m2 wyrobów azbestowych.
Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych
trafiło 3,935 MG azbestu
Jednocześnie informuję, ze nadal trawa zbieranie
wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym 2016 roku.

HARMONOGRAM MOBILNEGO ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO W 2016 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 30
Maj 28
Czerwiec 25
Lipiec 30
Sierpień 27
Wrzesień 24
Październik 29
Listopad 26

i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed
posesję w dniu odbioru tzn.:
23 KWIECIEŃ – SOBOTA
15 PAŹDZIERNIK - SOBOTA
Modlin Górka i Modlin Twierdza, od godz. 7:30
do 14:00
30 KWIECIEŃ - SOBOTA
22 PAŹDZIERNIK - SOBOTA
pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

Popiół – Modlin Górka
Wielkogabaryty+ Elektrośmieci i Nowodworzanka

Dwa razy do roku zorganizowana zostanie
zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych

www.nowydwormaz.pl

Odbiór samego popiołu z powyższych dzielnic
miasta będzie odbywał się od września do kwietnia

2 razy w miesiącu w terminach:
Styczeń 14, 28
Luty 11, 25
Marzec 10, 24
Kwiecień 7, 21
Wrzesień 8, 22
Październik 6, 20
Listopad 3, 17
Grudzień 1, 15, 29
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.
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HARMONO GR A M ODBIORU ODPADÓW Z Z ABUDOW Y JEDNORODZINNE J W 2016 R.

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub
pojemnikach.

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA
- co dwa tygodnie

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub pojemnikach.

MODLIN, MODLIN TWIERDZA

ULICE:
•
•
•
•

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) PONIEDZIAŁEK
- co dwa tygodnie

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK- co dwa
tygodnie
ULICE:
• 3 MAJA
• ALEJA RÓŻ
• KONOPNICKIEJ
• KOPERNIKA NR 15, 55, 57, 63A, 65, 71A
• KRÓTKA
• KWIATOWA
• LIPOWA
• PIEKARSKA (bez nr 15,17,19,20,22,24)
• POLNA
• PRZESKOK
• SAMORZĄDOWA
• SŁONECZNA
• ŚRODKOWA DO NR 29 i nr 31
• THOMMEE 13, 13A, 13B
• WSPÓŁCZESNA
• ŻWIROWA
Styczeń 12, 26		Lipiec 12, 26
Luty 9, 23		
Sierpień 9, 23
Marzec 8, 22		
Wrzesień 6, 20
Kwiecień 5, 19		
Październik 4, 18
Maj 4, 17, 31		Listopad 2, 15, 29
Czerwiec 14, 28		
Grudzień 13, 27

Styczeń 5, 19		
Luty 2, 16		
Marzec 1, 15, 29		
Kwiecień 12, 26		
Maj 10, 24		
Czerwiec 7, 21		

CHAŁUBIŃSKIEGO
CHŁODNIA
FORTECZNA
NA SKARPIE

Lipiec 5, 19
Sierpień 2, 16, 30
Wrzesień 13, 27
Październik 11, 25
Listopad 8, 22
Grudzień 6, 20

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

•
ULICE:
•
SŁOWACKIEGO
•
SUKIENNA
•
TARGOWA
Styczeń 11, 25
Luty 8, 22		
Kwiecień 4, 18
Maj 2, 16, 30
Lipiec 11, 25
Sierpień 8, 22
Październik 3, 17, 31 Listopad 14, 28

Styczeń 13, 27		Lipiec 13, 27
Luty 10, 24		
Sierpień 10, 24
Marzec 9, 23		
Wrzesień 7, 21
Kwiecień 6, 20		
Październik 5, 19
Maj 4, 18			Listopad 2, 16, 30
Czerwiec 1, 15, 29		
Grudzień 14, 28
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK
- co dwa tygodnie
ULICE:
• MIESZKA I
• THOMMEE NR 11
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA NR 1, 1A, 5, 22, 22A
Styczeń 14, 28		Lipiec 14, 28
Luty 11, 25		
Sierpień 11, 25
Marzec 10, 24		
Wrzesień 8, 22
Kwiecień 7, 21		
Październik 6, 20
Maj 5, 19			Listopad 3, 17
Czerwiec 2, 16, 30		
Grudzień 1, 15, 29

ULICE:
•
DASZYŃSKIEGO
•
MAGISTRACKA
•
MAZOWIECKA
•
PARTYZANTÓW
•
PIASKOWA
•
PRZEJAZD
•
SOBIESKIEGO
•
WARSZAWSKA
•
ZAKROCZYMSKA
Styczeń 4, 18		
Luty 1, 15, 29		
Marzec 14, 29		
Kwiecień 11, 25		
Maj 9, 23			
Czerwiec 6, 20		

ULICE:
•
•

Luty 10, 24
Sierpień 10, 24

Marzec 9, 23
Wrzesień 7, 21

Kwiecień 6, 20
Październik 5, 19

Maj 4,18		
Listopad 2, 16, 30

•
DŁUGA
•
FOCHA
•
JAŚMINOWA
•
KĘPA NOWODWORSKA
•
KILIŃSKIEGO
•
KOŚCIUSZKI
•
LOTNIKÓW
•
MIODOWA
•
NADWIŚLAŃSKA
•
PCK
•
SIENKIEWICZA
•
SPACEROWA
•
WIERZBOWA
•
WIŚNIOWA
•
WYBICKIEGO
•
ZDOBYWCÓW KOSMOSU
•
ŻEROMSKIEGO
Styczeń 5, 19
Luty 2, 16		
Kwiecień 12, 26
Maj 10, 24 		
Lipiec 5, 19		
Sierpień 2, 16, 30
Październik 11, 25
Listopad 8, 22

Marzec 1, 15, 29
Czerwiec 7, 21
Wrzesień 13, 27
Grudzień 6, 20

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA
- co dwa tygodnie
ULICE:
•
LEGIONÓW
•
MŁODZIEŻOWA
•
MODLIŃSKA
•
NAŁĘCZA
•
SEMPOŁOWSKIEJ
•
SIKORSKIEGO
Styczeń 7, 20
Luty 3, 17		
Kwiecień 13, 27
Maj 11, 25 		
Lipiec 6, 20		
Sierpień 3, 17, 31
Październik 12, 26
Listopad 9, 23

Lipiec 4, 18
Sierpień 1, 16, 29
Wrzesień 12, 26
Październik 10, 24
Listopad 7, 21
Grudzień 5, 19

ULICE;
•
CHEMIKÓW		
•
GÓRSKA
•
JASNA
•
KALINOWA
•
ŁĘCZNA
•
MATURZYSTÓW
•
MODRZEWIOWA
•
PADEREWSKIEGO
•
SADOWA
•
SEGMENTOWA
•
SKŁODOWSKIEJ
•
SOSNOWA
•
SPORTOWA
•
ŚNIADECKICH
•
WILLOWA
•
WIOSENNA
•
WIŚLANA
•
WRZOSOWA
•
WSPÓLNA
•
ZIEMOWITA III
Styczeń 12, 26
Luty 9, 23		
Kwiecień 5, 19
Maj 4, 17, 31
Lipiec 12, 26
Sierpień 9, 23
Październik 4, 18
Listopad 2, 15, 29

Marzec 2, 16, 30
Czerwiec 8, 22
Wrzesień 14, 28
Grudzień 7, 21

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK
- co dwa tygodnie

Marzec 8, 22
Czerwiec 14, 28
Wrzesień 6, 20
Grudzień 13, 27

AKACJOWA
BOHATERÓW MODLINA

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH ŚRODA – CO DWA TYGODNIE
Styczeń 13, 27
Lipiec 13, 27

Marzec 7, 21
Czerwiec 13, 27
Wrzesień 5, 19
Grudzień 12, 27

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK
- co dwa tygodnie

ULICE:
• BRZOZOWA
• CZARNIECKIEGO
• JANA PAWŁA II
• KOLBEGO
• KOPERNIKA (bez nr 15, 55, 57, 63A, 65, 71A)
• KOŚCIELNA
• KRÓTKA
• MALINOWA
• OGRODOWA
• REYMONTA
• SPORNA
• TOPOLOWA
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA (bez nr 1, 1A, 5, 22, 22A)
Styczeń 7, 21		Lipiec 7, 21
Luty 4, 18		
Sierpień 4, 18
Marzec 3, 17, 31		
Wrzesień 1, 15, 29
Kwiecień 14, 28		
Październik 13, 27
Maj 12, 27		Listopad 10, 24
Czerwiec 9, 23		
Grudzień 8, 22

ULICE:
• DWORCOWA
• KOLEJOWA
• KOŁŁĄTAJA
• KOSSAKA
• KRZYWA
• ORZESZKOWEJ
• PIEKARSKA NR 15, 17, 19, 20, 22, 24
• PRUSA
• STASZICA
• SZKOLNA
• ŚRODKOWA 30 i OD NR 32
• THOMMEE (bez nr 11, 13, 13A,13B)
• ŹRÓDLANA

18

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

FAKTY NOWODWORSKIE

ULICE:
•
BAŚNIOWA
•
BERLINGA
•
DĘBOWA
•
DIAMENTOWA
•
DOBRA
•
GOSPODARCZA
•
KORALOWA
•
LEŚNA
•
MAŁA
•
MIŁA
•
NA SKRAJU
•
NOWODWORSKA
•
NOWOŁĘCZNA
•
OKUNIN
•
RUBINOWA
•
SPOKOJNA
•
STRAŻACKA
•
WOJSKA POLSKIEGO
•
ZACISZE
•
ZŁOTA
Styczeń 7, 21
Luty 4, 18		
Kwiecień 14, 28
Maj 12, 27		
Lipiec 7, 21		
Sierpień 4, 18
Październik 13, 27
Listopad 10, 24

Marzec 3, 17, 31
Czerwiec 9, 23
Wrzesień 1, 15, 29
Grudzień 8, 22

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH ŚRODA- CO DWA TYGODNIE

Czerwiec 1, 15, 29
Grudzień 14, 28

www.nowydwormaz.pl

Styczeń 7, 20
Lipiec 6, 20

www.nowydwormaz.pl

Luty 3, 17		
Sierpień 3, 17, 31

Marzec 2, 16, 30
Wrzesień 14, 28

Kwiecień 13, 27
Październik 12, 26

Maj 11, 25		
Listopad 9, 23

Czerwiec 8, 22		
Grudzień 7, 21
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ZMIAN Y W UCHWAŁ ACH D OT YC Z ĄC YCH GOSPODARKI ODPADA MI KOMUNALN YMI
Zmiany w uchwałach dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim na sesji
grudniowej podjęła trzy uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Uchwały zostały podjęte
w celu dostosowania ich do zapisów nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 17 stycznia 2015 r. pod poz. 87 z mocą
obowiązywania od 01-02-2015 r. Gminy muszą w ciągu
18 miesięcy dostosować zapisy prawa miejscowego do
wprowadzonych ww. ustawą zmian.
1. Zmiana w uchwale w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wskazuje, że oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie jest
wnoszona z dołu. Uchwała nie wnosi zmian w sposobie,
terminie ani wartości ponoszonych opłat jedynie dostosowuje przepisy miejscowe do obowiązujących przepisów prawnych.
2. W uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki określono niezbędne dane jakie powinna zawierać deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w świetle nowych przepisów. Uchwała zawiera informację
o miejscu i formach składania deklaracji w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, terminach w jakich
właściciel jest zobowiązany złożyć pierwszą, nową lub
korektę deklaracji oraz wzorach dokumentów, które jest
zobowiązany do niej dołączyć.
Wprowadzany niniejszą uchwałą nowy wzór deklaracji
został uzupełniony o dodatkowe objaśnienia ułatwiające
właściwe wypełnienie deklaracji. W deklaracji zwiększono
też zakres pouczenia, w których zawarto między innymi
informację o terminie w jakim właściciel musi złożyć deklarację, informację o sposobie postępowania przy reprezentacji właściciela przez pełnomocnika, jakie prawa przysługują zarządzającym budynkami wielorodzinnymi oraz
o zapis, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego.
Wprowadzenie nowej deklaracji ma na celu dostosowania druku do obowiązujących przepisów, uzyskanie
niezbędnych informacji umożliwiających jak najlepszą
obsługę właścicieli w nowym systemie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do
stosowania nowego wzoru od 1 stycznia 2016 r. w przypadku zaistnienia zmian będących podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w przypadku braku zmiany danych na nieruchomości pozostali właściciele nie mają obowiązku składnia nowego
druku deklaracji.
3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowane
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zawiera informację na
temat zakresu usług świadczonych przez gminę na rzecz
właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub zamieszkałych w części w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale została
określona częstotliwość i sposób odbioru odpadów ko-
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munalnych od właścicieli nieruchomości oraz informacje
o stacjonarnych i mobilnych punktach selektywnej zbiórki. Załącznikiem do ww. uchwały jest Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK)
w Nowym Dworze Mazowieckim, który usytuowany jest
przy ul. Przytorowej 7 (poniżej treść Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem, że
przepisy dotyczące odbioru w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
będą obowiązywały od 1 sierpnia 2016 r.

Regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w nowym dworze mazowieckim

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego
dalej PSZOK, usytuowanego w Nowym Dowrze Mazowieckim przy ul. Przytorowej 7.
2. Operatorem PSZOK jest Miejski Zakład Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim, tel. 22 775-27-12
lub 22 775-10-75, e-mail: mzo.ndm@hot.pl
3. PSZOK czynny jest w dni robocze:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
– ostatnia sobota miesiąca w godzinach 7:00-15:00
4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady
zbierane w sposób selektywny, pochodzące od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Dwór
Mazowiecki którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
5. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych
przez PSZOK:
1) papier i tektura
2) tworzywa sztuczne
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – zapis wchodzi w życie od
1 sierpnia 2016 r.
4) opakowania z drewna
5) metale
6) opakowania wielomateriałowe
7) opakowania ze szkła
8) odzież i tekstylia
9) zużyte opony
10) odpady niebezpieczne i chemikalia (lampy, żarówki, świetlówki, termometry zawierające rtęć, środki
ochrony roślin i opakowania po nich, farby także tusze
i tonery)
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12) zużyte baterie i akumulatory
13) odpady zielone (drobne gałęzie, liście, trawa)
14) odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, sofy
itp.)
15) przeterminowane leki
16) żużle i popioły (żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych)
6. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady:
a) zawierające azbest
b) szkło zbrojone i hartowane
c) zmieszane odpady komunalne
d) szyby i części samochodowe
e) materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian (za wyjątkiem styropianu zabezpieczającego
wyroby RTV, AGD, itp.)
f)
których identyfikacja i pochodzenie jest niemożliwe
7. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej pracownikiem PSZOK.
8. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady od osób
fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z in-
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nego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości
zamieszkałej przez jej mieszkańców.
9. W przypadku dostarczenia odpadów w formie
zmieszanej lub niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
oraz mogłoby zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzi, pracownik PSZOK jest obowiązany odmówić ich przyjęcia.
10. Odpady płynne lub wymagające opakowania
przyjmowane są w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
11. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych
do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją
fotograficzną.
12. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym
transportem.
13. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie
należy złożyć przywiezione odpady.
14. Osoby dostarczające odpady winny udokumentować swoje miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz
potwierdzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy ( aktualny lub poprzedni miesiąc), brak takich dokumentów stanowi podstawę do odmowy
przyjęcia odpadów.
15. Osoby dostarczając odpady
do PSZOK wypełniają oświadczenie
w dokumencie przyjęcia odpadów
i na żądanie otrzymują jego kopię.
Dokument Przyjęcia Odpadów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
16. Operator PSZOK prowadzi
ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów
nieruchomości, na których powstały
odpady dostarczone do punktu.
17. Osoby przebywające na
terenie PSZOK zobowiązane są stosować się do poleceń pracownika
PSZOK i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa
i nie używania otwartego ognia.
18. Dzieci w wieku do 12 roku
życia mogą przebywać na terenie
PSZOK wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
19. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych
i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest limitowana i wynosi 300 kg na mieszkańca
na rok. Odpady dostarczone powyżej limitu przyjmowane będą za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem
świadczenia usług odbioru odpadów
przez Miejski Zakład Oczyszczania
w Nowym Dworze Mazowieckim.
– zapis wchodzi w życie od 1 sierpnia 2016 r.
20. Odpady wymienione w pkt.
5 w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych
miejscach w sposób bezpieczny dla
zdrowia, ludzi i środowiska.

21. Zebrane odpady
w punkcie PSZOK są przekazywane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
podmiotom posiadającym
wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK
oraz na stronie internetowej
www.nowydwormaz.pl
Teksy podjętych uchwał oraz nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2016 r. zostały opublikowany na głównej stronie www.nowydwormaz.pl w banerze Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

* MIGAM * MIGAM *

W Urzędzie Miejskim można
porozumieć się w jęz. migowym

www.nowydwormaz.pl
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Co słychać w PP1

Andrzejkowe szaleństwo
Tekst i FOTO E. łADNIAK

26 listopada uczniowie Siódemki bawili się podczas zabawy andrzejkowej przygotowanej przez Radę Rodziców, nauczycieli
świetlicy i Samorząd Uczniowski.

A

ch cóż to było za szaleństwo
– atrakcjom nie było końca, konkursy, wróżby i tańce , które pomimo
zmęczenia trwały do ostatnich minut, a uśmiech nie znikał z twarzy naszych podopiecznych. Dobra zabawa
nie odbyła by się bez odpowiedniej

muzyki, o którą zadbał pan Demczuk
i bez wspaniałego wodzireja.
Takim wodzirejem podczas zabawy
uczniów z klas zerowych i pierwszych
oraz klas drugich i trzecich była pani I.
Ryńska-Pieluchowska, która całą salę
porwała w wir szaleńczej zabawy przy

największych hitach muzycznych. Nie
brakowało również kultowych tańców
takich jak: kaczuchy czy makarena ale nawet najbardziej zmęczeni tancerze mogli
odetchnąć przy tańcach dowolnych.
Uczniowie z klas czwartych, piątych
i szóstych bawili się również przy muzycznej oprawie pana Demczuka ale
przy nieco innych hitach muzycznych.
Całość imprezy łącznie z wróżbami
prowadził Samorząd Uczniowski z opiekunami panią K. Dobruk i panem W.
Stecyną. Emocji nie zabrakło zwłaszcza
przy wróżbach i tańcach w parach.
Wesoły nastrój, wspaniała zabawa, emocje, królowały w tym dniu w naszej szkole,
a nagrody i cukierki zakupione przez panią
J. Strawę osłodziły zakończenie tej jakże lubianej przez dzieci uroczystości.

Mikołajkowy bączek
Tekst i FOTO E. łADNIAK

4

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół nr 1, zorganizowano Dzień Świętego Mikołaja połączony z X Korespondencyjnymi Mistrzostwami Polski
w Kręceniu Bączkiem Matematycznym PIRUET – Mistrzostwami SP7.

grudnia uczniowie klas 0 – III pojawili się w przebraniach. Po korytarzach przemykały: Renifery, Mikołaje,
Śnieżynki. Wszyscy spotkali się w mikołajkowym korowodzie, podczas którego przybył Święty Mikołaj. Orszak
mu towarzyszący niósł prezenty dla
klas. Przywitała brodatego gościa klasa
I f piosenką ze specjalną dedykacją. III
c zaś zaprezentowała wspaniałe przedstawienie. Wesoły, rozbawiony korowód
przemierzał salę forum i dolny korytarz.
W międzyczasie rozgrywano zawody.
Dzieci kręciły bączkiem matematycznym
i nakładały na niego pierścienie papierowe w obecności zawodników swojej kategorii, sędziów: Małgorzaty Dopierały,
Beaty Filipiak, Anety Lodzik, Agnieszki
Michalak, Grażyny Nurczyńskiej, Wandy Tomaszewskiej, Anny Traczyk, Anny
Warchoł oraz Koordynatora Mistrzostw.
Uroku zawodom dodawały mikołajkowe
przebrania organizatorów i zawodników
oraz odświętny wystrój sali.

22

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Celem przeprowadzonych rozgrywek
było: uatrakcyjnienie mikołajek, doskonalenie u dzieci sprawności manualnej
i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
propagowanie zabawowych form nauczania – uczenia się, umożliwienie
dzieciom porównania swoich umiejętności z rówieśnikami z całej Polski.
Dzieci mogły startować indywidualnie
lub z dorosłym członkiem rodziny, który kręcił bączkiem. W zawodach wzięły
udział dzieci 5 i 6 – letnie. Ze względu
na liczny udział dzieci najmłodszych
w kategorii R, komisja sędziowska wyodrębniła 2 podkategorie, biorąc pod
uwagę wiek zawodników.
Mistrzowie poszczególnych kategorii:
C – 0 Antoni Śrut oddział przedszkolny PP5
C–I
Mateusz Waliszkiewicz I a
D–I
Marta Zalewska I h
C – II Szymon Małecki II a
D – II Emilia Woźniakowska II e
C – III Oskar Żak III e

D – III Zuzanna Kowalska III a
Open kl. IV – VI – Eliza Flis VI a
R kl. II – VI + rodzic Weronika i Józef
Hajduga
R kl. 0 – I + rodzic Nadia i Iwona
Nowakowskie
Najwięcej krążków, startując indywidualnie, wrzucili uczniowie klas III:
Oskar Żak 35 i Zuzanna Kowalska 34;
w kategorii R wyrównała rekord szkoły
i rekord Polski Weronika Hajduga ilością 39 krążków.
Podczas gali laureatów Mistrzostw
SP7 nagrodzonych zostanie po 6 zawodników z każdej z kategorii. W zawodach
ogólnopolskich za miejsca od I do XII
przyznawane będą dyplomy oraz znaczki, które Organizator przesyła pocztą.
Na wyniki Mistrzostw Polski musimy
poczekać do 13 grudnia 2015 r.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie upominków
i słodyczy.

www.nowydwormaz.pl

Tekst i FOTO Na podst. materiałów Anny W.

„ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” I KONKURS RODZINNY
25 listopada dzieci z Przedszkola
Nr 1 uroczyście obchodziły „Światowy
Dzień Pluszowego Misia”. W przedszkolu obchodzenie tego święta to już
tradycja. Tego dnia dzieci przyszły do
przedszkola ze swoimi ulubionymi
i kochanymi pluszakami, aby bawić
się, świętować i uczyć. W każdej grupie przedszkolaki tańczyły z misiami,
śpiewały, słuchały wierszy i opowiadań,
poznały historię powstania ulubionej
przytulanki. Przygotowania do tego
dnia trwały już od kilku dni, w szatni
prezentują się piękne prace plastyczne,
wykonane różnymi technikami.
Zorganizowany został rodzinny
konkurs. Zadaniem dzieci i rodziców
Rybki i Smerfy pasowane
na przedszkolaka
„Pasowanie na przedszkolaka” – to
ważna uroczystość dla dzieci, rodziców,
a także dla nauczycieli. Pozwala na wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości. Stwarza możliwość
zaprezentowania pierwszych umiejętności zdobytych w przedszkolu przez
najmłodsze dzieci. W listopadzie w Wesołej Jedyneczce odbyło się pasowanie
na przedszkolaka dzieci z grup Rybki
i Smerfy. Maluszki stanęły na wysokości zadania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem recytowały, śpiewały, tańczyły
i grały na instrumentach. Występ został
nagrodzony dużymi brawami, a uśmie-

www.nowydwormaz.pl

było wspólne wykonanie największego przyjaciela wszystkich dzieci – pluszowego misia. Celem konkursu było
pogłębienie współpracy przedszkola
z rodzicami i zachęcenie do aktywnego, twórczego spędzenia czasu z dziećmi. Wspólne wykonanie pracy uczy
dzieci planowania i podziału zadań,
a także kształtuje umiejętność współpracy i poczucie odpowiedzialności.
Misie były tak różnorodne i piękne,
że niemożliwe stało się wyróżnienie
tego, który wygrał. Wszystkie były kolorowe, mięciutkie i puchate, bardzo
starannie wykonane. W tym konkursie zwycięzcami były wszystkie rodziny, które wykonały pluszaka. Dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy i to
co misie lubią najbardziej – słoiczek
miodu!. Bardzo dziękujemy rodzinom,

które zdecydowały się wziąć udział
w konkursie, gdyż dzieciom sprawiło
wiele radości oglądanie misiów zdobiących przedszkolną szatnie. Ten dzień
w przedszkolu był dla wszystkich pełen
uśmiechu i wspólnej zabawy. Jednak
najwięcej radości sprawił dzieciom sam
fakt zaprezentowania swojego misia.

chy na twarzach zebranych świadczyły
o tym, że był on udany. Starszaki z grup
„Mali Odkrywcy” oraz „Wesoła Gromada” wsparli swoich młodszych kolegów
poprzez miłe przywitanie wierszem
i piosenką, w gronie społeczności przedszkolnej. Najważniejszym punktem obu

uroczystości było złożenie przez maluszki przysięgi i moment pasowania
magicznym ołówkiem. Dla wszystkich
było to duże przeżycie i wielka radość!
Każde dziecko na pamiątkę otrzymało
dyplom i pluszowego misia, a obie grupy pyszny tort!
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Bajkowo i patriotycznie w PP2

Reprezentant Wojska Polskiego,
zaprezentował nam mundury żołnierza polskiego z przełomu międzywojennego i czasów obecnych.
Czcimy więc pamięć tamtych dni,
pokłon składamy i w hołdzie wolności
HYMN POLSKI ŚPIEWAMY – przy pomocy artystów i pań, przedszkolaki odśpiewały „Mazurek Dąbrowskiego”.
„Tłumaczcie nam tak jak umiecie
skąd czerwień i biel sztandaru, dlacze
go musimy być dumni,
że polski wydał nas naród.”

Tekst i FOTO na podst. materiałów J.O, Z.O.

Dzień Postaci z bajek
Tego dnia w naszym przedszkolu
odbyły się zabawy i konkursy dotyczące bajek autorów Unii Europejskiej.
Udział wzięły dzieci ze wszystkich grup
wiekowych. Po krótkim omówieniu
celu dzisiejszego spotkania, wyruszyliśmy w ,,Podróż po Europie”. Wszystkie
dzieci wraz z paniami utworzyły 5 pociągów, którymi dotarły do wyznaczonych flagami UE miejsc. ,,Misie” – przybyły do Polski, ,,Myszki” – dojechały
do Niemiec, ,,Pszczółki” – dotarły do
Włoch, ,,Jeżyki” – znalazły się we Francji, a ,,Wiewiórki” – przybyły do Danii.
Dzieci odgadywały zagadki dotyczące
bajek z kraju, do którego ,,przybyły”.
Były również konkursy i quizy przeplatane zabawami. Np.: ,,Kot w butach”
– zabawa ruchowa przy muzyce. ,,Jaś
i Małgosia” – zabawa pantomimiczna wg metody Kniessów. ,,O Rybaku
i złotej rybce” – zabawa wymagająca
współpracy i wyobraźni przy muzyce
szantowej. Na zakończenie dzieci odgadywały cienie postaci z bajek, a następnie już w swoich salach dorysowywały
Przedstawienie ,,O chłopcu
z drewna”
Także 5 listopada, odbyło się w naszym
przedszkolu przedstawienie pt.: ,,O chłopcu z drewna”, w wykonaniu aktorów Teatru Lalek PINOKIO z Nowego Sącza.
Po raz kolejny pobudzili wyobraźnię
naszych dzieci przygodami Pinokia (na
podstawie książki Carla Collodiego).
Drewniany Chłopiec, kiedy ożył, za-
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„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą…” Szkolne obchody 97. rocznicy
odzyskania niepodległości
Tekst M. Zakrzewska-Walczak FOTO Dorota Tendera

26 listopada uczniowie Siódemki bawili się podczas zabawy andrzejkowej przygotowanej przez Radę Rodziców, nauczycieli
świetlicy i Samorząd Uczniowski.

U

szczegóły i ozdabiały dowolną techniką
postacie bajek: polskiej – Miś Uszatek,
niemieckiej ,,Jaś i Małgosia”, włoskiej
,,Pinokio”, francuskiej ,,Kopciuszek”
i duńskiej ,,Calineczka”. Zabawy i konkursy przygotowały i przeprowadziły:

nauczycielki gr. V B. Krajewska i Z.
Orłowska.
Uwieńczeniem spotkania był teatrzyk pt: ,,Pinokio” zaprezentowany
przez aktorów teatru o tej samej nazwie
– ,,Pinokio”.

chowywał się jak każde figlarne, ciekawe świata dziecko.
Dzieci obejrzały przedstawienie
z wielkim zainteresowaniem, doszukały się „drugiego dna”, bo nie wątpliwie baśń ta ma charakter dydaktyczny,
zawiera proste przesłania wyrażone
w formie sentencji. Przedszkolaki zrozumiały, że nigdzie nie będzie im lepiej
jak u swoich rodziców, których należy
szanować. Historia Pinokia pokazała,

że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie, że nie wolno przywłaszczać sobie
rzeczy innych ludzi, że smutny koniec
czeka tego kto nie chce się uczyć, że dobro zawsze popłaca. Przede wszystkim
utkwił im w pamięci rosnący nos Pinokia, który zwiększał swoje wymiary
po wypowiedzeniu jego kłamstewek –
czyli, kłamstwo ma krótkie nogi.

dekorowani kotylionami w barwach narodowych, uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji historii. Apel
z okazji Święta Niepodległości to przypomnienie chlubnej przeszłości naszego
Narodu, który po 123 latach zaborów
odzyskał wolność. Aktorzy uosabiający
trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię
odebrali Rzeczpospolitej (w tej roli biało
– czerwona Zuzia Górecka) symboliczną
koronę i zakuli na 5 pokoleń w kajdany.
Polacy nigdy nie pogodzili się z niewolą. Krwawe zrywy niepodległościowe,
rozwój polskiej kultury na emigracji, to
tylko niektóre przejawy patriotyzmu,
który zawsze płonął w sercach naszych
przodków. W tych uroczystych rozważaniach nie mogło zabraknąć Marszałka Józefa Piłsudskiego – budowniczego
odzyskanej Wolności. W tej roli wystąpił
Maksymilian Kornatowski w mundurze
Związku Piłsudczyków.
Uroczystość zyskała wyjątkową oprawę dzięki wokalno – instrumentalnym
popisom naszych uczniów i nauczycieli.
Przy akompaniamencie gitar, keyboardu, skrzypiec i werbli śpiewaliśmy patriotyczne pieśni wraz ze Stasiem Sotiriou, Nadią Ciuchtą i Martyną Konsalik.

Drżącym ze wzruszenia głosem, wykonaliśmy najważniejsze utwory z kanonu
śpiewnika narodowego: „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Piechota”,
„Białe róże”, „Rota” i inne. I w końcu
wywalczona została Wolność, która,
jak pokazały lata późniejsze, nigdy nie
jest dana raz na zawsze. Zobowiązanie
strzeżenia suwerenności naszego Narodu, jak najcenniejszego daru, przekazywane jest kolejnemu już pokoleniu. My,
jesteśmy generacją, która nie musi walczyć o Wolność. Mamy jednak patriotyczny obowiązek dbania o przyszłość
Polski i zachowania w pamięci Jej pięknej, choć bolesnej historii. Akademia
została również zaprezentowana mieszkańcom Modlina 11 listopada w kościele parafialnym.
„O Tej, co nie zginęła” opowiedzieli
nam :
uczniowie klas VIa, VIb, Ia gimnazjum,
p. Edyta Grusiewicz,
p. Dariusz Kłosowski
p. Iwona Krowicka,
p. Teresa Wiśniewska
p. Małgorzata Widz
ks. Marcin Niesłuchowski

Uroczystość 11 listopada
Okazuje się, że 11 listopada to rocznica
poważna i wielka, możliwa do uczczenia
również przez przedszkolaki. W ramach
comiesięcznych koncertów, gościliśmy
artystów, którzy wyśpiewali nam pieśni
patriotyczne, pomogli przybliżyć ważność: hymnu, godła i flagi państwowej.
24
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Wydarzenia w Piątce!

z klas z literką C udowadniali, że jedzenie
białych winogron, rzepy i kalarepy dodaje
urody i krzepy. Równie smaczny był Dzień
Żółto-Pomarańczowy, który przygotowały klasy z literką D. Na plakatach królowały
ananasy, brzoskwinie, gruszki i marchewki, które – jak wszyscy wiemy – są bogate
w wiele potrzebnych dla organizmu witamin. Ostatniego dnia w barwach fioletowo-granatowych zaprezentowały sie klasy
z literką E. Przekonywały, że śliwki, winogrona , aronia czy oliwki są bogactwem
wielu niezbędnych witamin.
Każdego dnia po uroczystych i głośnych przemarszach po szkole, ucznio-

Tekst i FOTO na podst materiałów: Pauliny Włodarczyk, Agnieszki Ciulak, E. Lewandowskiej

Przedstawienie
„Kocham ten kraj”
Historia Polski jest skomplikowana,
tragiczna i bardzo zawiła. Tym bardziej
warto ją przybliżać młodym ludziom,
choćby przy okazji takich świąt jak rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Taką niecodzienną lekcją historii
była dla uczniów SP5 uroczysta akademia, zorganizowana z okazji 11 listopada i zatytułowana „Kocham ten kraj”.
W nastrojowej scenerii jesiennego
parku, wśród drzew obsypanych prawdziwymi, różnobarwnymi liśćmi – które w ostatnich tygodniach pracowicie
znosili do szkoły uczniowie – pojawiały się kolejne postacie z przeszłości:
rodzice wychowujący dzieci w duchu
polskości, ksiądz, żołnierz, który przed
wyruszeniem do walki żegnał swoją
dziewczynę, nauczycielka języka polskiego. Aktorzy i recytatorzy spacerowali wśród szeleszczących liści, siadali
na ławeczce pod drzewem, wypowiadali swoje kwestie, a wszystkiemu towarzyszyła piękna muzyka i patriotyczne
piosenki w wykonaniu uczniów Piątki.
Kulminacyjnym punktem całego

przedstawienia był
moment, kiedy na
scenę wkroczył...
Marszałek Piłsudski,
wprawiając
w osłupienie widownię. W rolę
Piłsudskiego wcielił
się pan Maciej Kostrzewski – wielki
miłośnik historii,
założyciel „Garnizonu Nowowilejka”
w
Zakroczymiu,
popularyzator wojska i jego historii.
Pan Maciej w mundurze Marszałka
wyglądał bardzo imponująco i gdy zasalutował, a następnie przeczytał donośnym głosem jedną z odezw Piłsudskiego, wywarł na obecnych ogromne
wrażenie.
Mimo iż tematyka przedstawienia
nie była łatwa, a wiersze recytowane
przez uczniów to klasyka polskiej poezji patriotycznej , widownia w skupieniu i z dużym zainteresowaniem śledziła spektakl.
Na zakończenie aktorzy rozdali wi-

dzom specjalne okolicznościowe wydanie
gazetki szkolnej „Szuwarek”, w formie biuletynu informacyjnego pod hasłem „Polska wolna!”. Zachwyt wszystkich wzbudził
natomiast ogromny, wycięty z papieru
biały orzeł, centralny element dekoracji.
„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie,
musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród
bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci…” – te słowa pochodzące z przestawienia uświadamiają, że znajomość
własnej historii i tradycji buduje naszą
tożsamość i to, kim jesteśmy dzisiaj.

Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka w Szkole Podstawowej nr 5

„Mamy prawo
do swych praw”

„Jem zdrowo i kolorowo”
„Jem zdrowo, kolorowo...” to projekt
edukacyjny, którego adresatami byli
wszyscy uczniowie Piątki. Zaplanowane działania miały na celu promocję
zdrowego stylu życia, wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania, zwrócenie
uwagi rodziców na kwestie żywieniowe, inspirowanie uczniów do różnorodnych działań na rzecz promocji
zdrowia, czyli po prostu przekonanie
dzieci, że codzienne jedzenie owoców
i warzyw jest ważne i zdrowe.
Praca przy projekcie rozpoczęła się
już na początku października, kiedy to
uczniowie na swoich poziomach klas
przygotowywali hasła, transparenty,
plakaty, książki kucharskie, prace plastyczne na temat zdrowego żywienia,
a także udekorowali stragany z owoca-
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mi i warzywami. Przygotowane prace
plastyczne zapełniły cały łącznik szkoły,
powstała wielka wystawa plastyczno-literackiej twórczości owocowo-warzywnej. Wszystkie swoje prace uczniowie
realizowali pod opieką wychowawców.
Podsumowaniem wszystkich działań
był Kolorowy Tydzień, który rozpoczął
się w poniedziałek 26 października.
W Dniu Czerwonym wszystkie klasy z literką A i klasa IG, pod przewod-

nictwem 6a, w strojach czerwonych
przemaszerowały korytarzami szkoły,
wznosząc okrzyki zachęcające do jedzenia pomidorów, czerwonej papryki,
czerwonych jabłek, rzodkiewki. W Dniu
Zielonym dzieci z klas z literką B i H zachęcały do codziennego konsumowania
m.in. ogórków, zielonej papryki, cukini,
sałaty czy kiwi. Środa była dniem owoców i warzyw w kolorze białym. W białych bluzkach i koszulach uczniowie

www.nowydwormaz.pl
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20 listopada obchodziliśmy w Piątce
26.rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego dokumentu mówiącego o prawach dzieci na
całym świecie. Z tej okazji szkoła aktywnie włączyła się do obchodów tego święta,
które obchodziliśmy pod hasłem „Mamy
prawo do swych praw”.
Wszyscy – od przedszkolaka do szóZ wizytą w Urzędzie
Miejskim
13 listopada uczniowie klasy integracyjnej Id Szkoły Podstawowej nr 5 wraz
z p. Pauliną Włodarczyk i p. Agnieszką
Ciulak wybrali się na wycieczkę do Urzędu
Miejskiego. Dzieci przywitał przedstawiciel Straży Miejskiej i zaprosił je do zwiedzania placówki. Uczniowie mieli okazję
zapoznać się z wydziałami i stanowiskami
funkcjonującymi w ramach Urzędu oraz
planem miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
mogli zobaczyć salę posiedzeń Rady Miejwww.nowydwormaz.pl

wie mogli obejrzeć przedstawienie,
które na tę okazję przygotowali uczniowie klasy 5b. Szczególnym punktem programu była degustacja najróżniejszych
owoców i warzyw przyniesionych przez
uczniów i zakupionych przez szkołę.

Było kolorowo, smacznie i zdrowo.
Uczniowie z Piątki wiedzą, że codzienne zjadanie świeżych owoców i warzyw
to samo zdrowie. A oto nasza kronika
fotograficzna...

stoklasisty starali przygotować się do tego
święta jak najlepiej, bo był to ich dzień –
Dzień Praw Dziecka. Każda klasa, każdy
uczeń ze szczególną starannością wykonał
swoje zadanie , aby w tym dniu jak najlepiej zaprezentować swoją pracę. Maluchy,
te w przedszkolu i klasie pierwszej, wykonały piękne rysunki, wydzieranki i wyklejanki przedstawiające zabawy szczęśliwych dzieci. Drugo – i trzecioklasiści
na podstawie znanych bajek rozmawiali
o łamaniu praw dziecka, obejrzeli filmy na
ten temat. Swoją wiedzę również pokazali
w formie plastycznej. Klasy czwarte, pracując w grupach, przygotowały plakaty
wykonane różnymi technikami i pokazały
przykłady łamania praw dziecka. W klasach piątych uczniowie wybierali sobie
jeden z artykułów Konwencji i pisemnie
przekonywali, dlaczego jest on dla nich
ważny. Swój wybór wraz z uzasadnieniem
dołączali do otrzymanych kolorowych latawców. Najstarsi, czyli szóstoklasiści, wylosowali po dwa artykuły Konwencji i na

ich podstawie przygotowali prezentacje
w wybranej przez siebie formie: piosenki
czy elementów dramy. Wszyscy uczniowie mogli też wziąć udział w konkursie
o prawach dziecka.
Całość twórczości plastycznej została
zaprezentowana na głównym miejscu
wystawowym szkoły, czyli tzw. łączniku.
Na tablicach każdy teraz może obejrzeć
swoją pracę i pracę innych. Szczególnie
ciekawie prezentują się zawieszone przy
suficie kolorowe latawce, które symbolizują rozesłanie praw dziecka na cały
świat. Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty apel, podczas którego
zaprezentowały się klasy szóste. Wtedy
też wręczono nagrody najlepszym znawcom konwencji, a pan Dyrektor odczytał
uczniom list Rzecznika Praw Dziecka.
Na zakończenie apelu klasa 6b pokazała
swój znakomity talent teatralny w przedstawieniu „Mamy prawo do swych praw”.
To był wyjątkowo radosny, kolorowy
i ciepły dzień, chociaż listopadowy.

skiej, a także gabinet Burmistrza p. Jacka
Kowalskiego. Największe emocje u pierwszoklasistów wzbudził monitoring miejski,
który jest obecnie najskuteczniejszym sposobem dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Po wizycie w Urzędzie uczniowie
zwracają większą uwagę na zachowanie
bezpieczeństwa podczas przemieszczania się drogami miasta i są świadomi zagrożeń, które mogą ich spotkać, jeśli nie
będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Wizyta ta była realizacją części planu
wychowawczego. Zaowocowała również
dalekosiężnymi planami części pierwsza-

ków. Niektórzy z nich na koniec wycieczki
wyznali, że w przyszłości chcieliby wykonywać zawód urzędnika miejskiego i dbać
o dobro naszego miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego: )
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Atrakcje w Zespole Szkół w Twierdzy!
Tekst i FOTO E. Wiloch, Julia Kurzydło IIb, R. Sawicka-Turek, Małgorzata Lech, A. Kolanek, Agnieszka Biegaj

Apel z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości
10 listopada roku obchodziliśmy
w naszej szkole państwowe święto z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Polska po 123 latach zaborów odzyskała wolność. Apel zorganizowała klasa 2a gimnazjum pod opieką
pani Agnieszki Biegaj.
Akademia była przygotowana dla
wszystkich grup wiekowych zarówno
przedszkolaków jak i uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Pierwszym punktem programu było
odśpiewanie „Hymnu narodowego”,
dzięki któremu uroczystość od samego
początku nabrała bardzo patriotycznego
charakteru. Następnie uczniowie przedstawili historię naszego kraju nawiązując do rozbiorów Polski i powstań narodowych. Nie mogło zabraknąć piosenek
patriotycznych, wierszy, tańców , różnego rodzaju pokazów mundurów wojskowych oraz broni, dzięki którym choć
przez chwilę mogliśmy poczuć smak
tamtego okresu. Szczególnie zauważalny był również niecodzienny wystrój

sali, który zawdzięczamy pani Justynie
Pręgowskiej. Jednak najbardziej chcielibyśmy podziękować Muzeum Kampanii Wrześniowej w Modlinie Twierdzy
za udostępnienie mundurów oraz wojskowych przedmiotów.
Podsumowaniem całej akademii były słowa Jana Pawła II „Pamięć
o przeszłości oznacza zaangażowanie
w przyszłość”. Jesteśmy przekonani, że
uroczystość zapadnie uczniom na długo
w pamięci i pozwoli na dalsze pielęgnowanie narodowych tradycji.

serwowali grę aktorów, scenografię.
Żywiołowo reagowali na niektóre sceny. Sztuka zakończyła się gromkimi
brawami widowni.

Wizyta w Warszawie szybko dobiegła
końca. Uczniowie pełni wrażeń z udanej
wycieczki powrócili do domu. Organizatorem wyjazdu była p. Anna Turczyńska,

Podbój Jury Krakowsko
– Częstochowskiej

naczkowych w skałkach a także choć na
krótko odwiedziła miasto Kraka.

której gorąco dziękują wszyscy uczniowie
klasy VIa wraz z wychowawcą.

W dniach 6,7,i 8 października Uczniowie klasy IB gimnazjum uczestniczyli
w wycieczce integracyjno krajoznawczej. Wraz z wychowawczynią p. Renatą
Sawicką Turek i p. Dariuszem Swatkiem
młodzież zwiedzała Ojcowski Park Narodowy, brała udział w zajęciach wspiZ wizytą w Królewskim
Ogrodzie Światła

Ale jazda! Jurek Owsiak
z dziećmi z Twierdzy!
13 listopada (i wcale to nie był pechowy dzień!) klasa IIa i IId była na wycieczce
w stolicy. Tym razem połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Nie tylko przeżyliśmy miłe chwile, ale nauczyliśmy się też
wielu rzeczy. Podczas przejażdżki tramwajem poznaliśmy zasady bezpiecznego
podróżowania środkami komunikacji
miejskiej, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej np. braku ważnego
biletu na przejazd czy aktów wandalizmu
oraz uczyliśmy się jak należy prawidłowo

Spotkanie ze sztuką
22 października klasa VIa SP z Twierdzy wraz z opiekunami: p. Katarzyną
Jandy i p. Małgorzata Lech uczestniczyła
w wycieczce do Warszawy. Spotkanie ze
sztuką rozpoczęło się od wizyty w Muzeum Narodowym. Tam uczniowie brali udział w niecodziennej lekcji historii:
„udali” się w podróż do starożytnego miasta Farras, w którym w piaskach pustyni
28

reagować na zdarzenia zagrażające życiu
i zdrowiu człowieka. O tym wszystkim
opowiedzieli nam pracownicy Nadzoru
Ruchu TW i policjant z Komendy Stołecznej. Ćwiczyliśmy też zasady udzielania
pierwszej pomocy pod fachowym okiem
ratowników z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Całkiem dobrze nam
poszło i w nagrodę każdy otrzymał zestaw
ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe i materiały
edukacyjne, utrwalające zdobytą wiedzę.
Razem z nami jechał Jurek Owsiak, założyciel WOŚP. Gdy przesiedliśmy się do
zabytkowego tramwaju opowiadał nam
ciekawostki o naszej stolicy. Było napraw-

dę wesoło!
Listopad to szczególny miesiąc. Nie
bardzo go lubimy, bo jest szary i ponury.
Ale dla naszej historii to jeden z najpiękniejszych miesięcy. 11 listopada odzyskaliśmy wolność. I właśnie dla uczczenia
tego święta złożyliśmy kwiaty na Grobie
Nieznanego Żołnierza.
Było już coś dla ducha i umysłu to teraz pora na coś dla ciała. Gorąca czekolada i rurki z bitą śmietaną były mniam,
mniam.
Jeżeli chcecie obejrzeć film z naszym
udziałem zajrzyjcie na stronę owsiak-kreciola.tv
Sie ma!

polski archeolog odkrył... katedrę. Pani
przewodnik opowiadała dzieciom, jak
wyglądały wykopaliska, jakich narzędzi
używali archeolodzy. Uczniowie podziwiali efekty ich pracy: wspaniałe freski,
fragmenty budowli i elementy glinianych
naczyń. Próbowali również rozszyfrować
egipskie pismo. Nie było to wcale łatwe
zadanie. Będąc w Muzeum Narodowym
nie można pominąć wystawy polskiego
malarstwa, gdzie zaprezentowano naj-

wspanialsze dzieła. Wszyscy podziwiali
słynny obraz Jana Matejki pt. „Bitwa pod
Grunwaldem”, a także inne jego prace.
Wizyta w muzeum dostarczyła uczniom
wielu doznań estetycznych.
Nie był to koniec wrażeń. Cała klasa
udała się spacerkiem po zatłoczonych ulicach Warszawy do teatru „Buffo” na spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy”. Kurtyna
się podniosła i zaczęło się przedstawienie.
W trakcie trwania sztuki uczniowie obwww.nowydwormaz.pl

23 listopada uczniowie klasy 2b
gimnazjum razem z wychowawczynią
p. Emilią Napiórkowską, p. Justyną
Paszkiewicz oraz rodzicami wybrali się
na wycieczkę do Królewskiego Ogrodu
Światła w Wilanowie. Zobaczyliśmy
pokazy różnokolorowych świateł, które
wzbudziły w nas wielkie zainteresowanie. Podziwialiśmy podświetlane formy
np. karocy lub pięknego ogrodu. MoCHEMIA I FIZYKA MOŻE BYĆ
CIEKAWA
Czy odpowiednio podgrzane przedmioty mogą świecić ? Co to są polimery
przewodzące i dlaczego rośliny nie mogą
żyć w ciemnościach?. Uczniowie mogli
to sprawdzić, uczestnicząc w zajęciach
w laboratorium fizycznym, chemicznym
i biologicznym Centrum Nauki Kopernik.
Podczas zajęć w laboratorium fizycznym
sprawdzili, że odpowiednio podgrzane
przedmioty mogą świecić początkowo
czerwonym światłem, a w miarę rozgrzewania pomarańczowym, żółtym i coraz
jaśniejszym. Gdy ciało jest chłodniejsze
także wysyła niewidzialne promieniowanie, które mogli zobaczyć dzięki kamerom termowizyjnym. Świat oglądany
przez taką kamerę daje nowe spojrzenie
na procesy termiczne zachodzące wokół
nas. Zwykłe polimery kojarzą się z plastikiem oraz tym, że nie są przewodnikami prądu, dzięki czemu można nimi
m.in. zabezpieczać obwody elektryczne.
Ale istnieją polimery przewodzące, które
nietypowo dla tego typu związków prze-

www.nowydwormaz.pl

gliśmy również zobaczyć Pałac Króla
Jana III, który zrobił na nas ogromne
wrażenie. To był niezapomniany wieczór, ale nadszedł czas powrotu do
domu. Z uśmiechami na twarzy zajęli-

śmy miejsca w autokarze. Bardzo dziękujemy naszym Paniom oraz rodzicom
za mile spędzony czas i do zobaczenia
na kolejnej wycieczce.

wodzą prąd i zachowują przy tym polimerowe właściwości. Przekonali się o tym
uczniowie podczas zajęć w laboratorium
chemicznym, gdzie mogli zsyntetyzować
jeden z takich związków i sprawdzić doświadczalnie jak działa. Ponadto mogli
też zmontować OLED, czyli organiczna
diodę elektroluminescencyjną montowaną obecnie w ekranach smartfonów
i telewizorów, również działającą dzięki
polimerom przewodzącym. Natomiast
w laboratorium biologicznym badano
proces fotosyntezy. Podczas samodzielnie
przeprowadzanych doświadczeń wyizolowano barwniki roślinne oraz badano jakie
światło pochłaniają najchętniej i co stanie

się z chlorofilem oświetlonym promieniami UV. Uczniowie mieli okazję do pracy
z mikroskopem fluorescencyjnym.
Zajęcia utrwaliły uczniom posiadaną
wiedzę i wzbogaciły ją o nowe treści podczas łączenia teorii z praktyką.
(…) Po zajęciach w laboratorium młodzież zwiedziła wystawy Centrum Nauki
Kopernik, oglądając różne eksponaty
przeprowadzała eksperymenty z różnych
dziedzin nauki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 45 osób, byli to uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. Koordynatorami
zajęć byli nauczyciele: chemii p. Elżbieta
Wiloch, biologii p. Renata Sawicka – Turek, fizyki – p. Dariusz Adamowicz. (…)
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Czerwony i sportowy dzień w PP3

Mistrzyni świata z SP 4 w Modlinie Twierdzy - kolejny sukces Amelii
Borkowskiej!

Tekst i FOTO Małgorzata Zawadzka

Czerwony Dzień
Słoneczek i Żabek
Głównym celem pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w roku 2015/2016
jest promowanie zdrowego stylu życia.
Dlatego też w ramach założeń rocznego
planu pracy, nauczycielki i dzieci z Filii
Publicznego Przedszkola nr 3, postanowiły zorganizować ,,Dni kolorów”,
które kojarzą się z porami rok oraz barwami zdrowej i smacznej żywności.
Jako pierwsze swoje święto w Filii PP3 obchodził kolor czerwony 12

Sportowcy ze Świtu
w Przedszkolu nr 3
Ruch dla dziecka w okresie przedszkolnym jest naturalną potrzebą fizjologiczną. Dbałość o zdrowie, sprawność
i zaradność ruchowa oraz wyrabianie
nawyków higieniczno – zdrowotnych to
szczególne zadanie wychowania zdrowotnego w przedszkolu. Dlatego też
Publiczne Przedszkole nr 3 ,,Słoneczna
Kraina”, promując zdrowy styl życia,
wybrało rozwijanie aktywności rucho-
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listopada. Tego dnia dzieci przyszły
na czerwono ubrane z czerwonymi
przedmiotami, owocami, zabawkami.
Nauczycielki przeprowadziły ,,Czerwone zajęcia”, podczas których odbyła
się pogadanka na temat ,,Kolor czerwony w warzywach i owocach” oraz
,,Co zawsze ma kolor czerwony”. Dzieciaki opowiadały o swoich zabawkach
przyniesionych z domu. Uczestniczyły
w zabawach rytmiczno-tanecznych
z balonami i czerwonymi wstążeczkami. Czerwonymi kuleczkami z krepiny
wykleiły kontur jabłka, jako symbol

witamin. Podsumowaniem tego pięknego dnia było przygotowanie pysznie czerwonej truskawkowej galaretki
i oczywiście jej skosztowanie.
Uśmiechy na twarzach dzieci
utwierdziły wszystkich w przekonaniu,
że przedszkolaki ciekawie i wesoło spędziły czas w przedszkolu. Nauczycielki
mają nadzieję, że ten szczególny dzień
zapadnie w pamięci dzieci na długo
oraz, że od tego dnia dzieci zastąpią
słodkie lizaki i napoje, naturalnymi,
zdrowymi warzywami i owocami.

wej dzieci przez organizowanie różnych
form zajęć ruchowych oraz propagowanie wiedzy o sporcie jako jedno z zadań
dydaktyczno – wychowawczych w roku
szkolnym 2015/2016. Tak też, by wzbudzić u dzieci zainteresowanie sportem,
zaprosiliśmy przedstawicieli Klub Sportowego Świt: trenera Adriana Zarembę
oraz piłkarzy: Dominika Miszczaka
i Kacpra Ziółkowskiego.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały
się, że bycie sportowcem wymaga dużego
poświęcenia i ciężkiej pracy na trenin-

gach. Trener Adrian zawarł z przedszkolakami umowę, że nie będą jeść chipsów
oraz ograniczą spożywanie słodyczy.
Po krótkiej rozmowie z trenerem oraz
zawodnikami, nadszedł czas na zadawanie pytań przez dzieci. Przedszkolaki
pytały: ile musi ćwiczyć ktoś, kto chce
zostać mistrzem?, jak wcześnie trzeba
zacząć treningi?, ile osób liczy drużyna?
i wiele innych pytań. Zawodnik Dominik opowiedział dzieciom o pierwszych
zmaganiach z piłką. Natomiast Kacper
przedstawił swój tygodniowy rozkład zajęć i uświadomił dzieciom, że gra w piłkę
nożną wymaga wielu treningów.
Zawodnicy pokazali swoje umiejętności, które niezbędne są podczas gry
w piłkę nożną, np.: krycie napastnika,
obrona strzałów na bramce. Następnie
przedszkolaki zamieniły się w piłkarzy
i strzelały gole do bramki.
Dziękujemy trenerowi Adrianowi Zarembie oraz jego zawodnikom za przybycie do naszego przedszkola i kreowanie
życia sportowego wśród przedszkolaków.
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Mistrzostwa Świata federacji WADF w Libercu były owocne dla naszej uczennicy z klasy 6a Amelii Borkowskiej.
melka w swoim ulubionym stylu Amelii Zakrzewskiej udało się wywal- trenerki pani Małgorzaty Szulc, by natanecznym Urban Pop Dance zdo- czyć trzecie miejsce. Wraz z koleżanka- dal utrzymać mistrzowską formę i zdobyła wicemistrzostwo świata w kategorii mi z zespołu Born 2 Dance z Legionowa bywać najwyższe szczyty taneczne.
solo dzieci. Pokonała między innymi wytańczyły także drugie miejsce w kaŻyczymy jej wytrwałości w dążeniu
uczestniczki z Francji, Czech, Węgier, tegorii małe grupy taneczne. Dla Ame- do wytyczonych celów. Brawo Amelka!!!
Niemiec, Ukrainy i Polski. To nie je- lii mistrzostwa świata zakończyły się
dyny sukces naszej uczennicy na tych pasmem sukcesów, ale jak sama mówi
mistrzostwach. W kategorii duety dzie- nie spocznie na laurach i będzie ciężko
ci Amelce oraz jej tanecznej partnerce trenować pod bacznym okiem swojej

A

Wspaniałe wieści z Meksyku!!!
Deblowy Tytuł ITF U-18 XIX Jucatan Cup dla Kacpra i Piotrka!!!!
TeksT I FOTO na podstawie www.nowydwormaz.pl

Trzy tygodnie temu Kacper Żuk był najlepszy w rywalizacji singlowej i deblowej podczas turnieju ITF Matan Gafniel Raanana
Open (Grade 2) w Izraelu. Teraz odniósł jeszcze większy sukces w grze deblowej w Meksyku.

R

azem z Piotrem Matuszewskim
wygrał 29. Yucatan Cup. To był
turniej najwyższej rangi, a więc Grade
1. W finale polska para pokonała debel węgiersko-niemiecki Mate Valkusz
i Louis Wessels 4:6, 6:2, 10:7. Wielkie
brawa! W grze pojedynczej nasz reprezentant odpadł w III rundzie.
Już od poniedziałku kolejne wyzwanie. Kacper będzie rywalizował
o juniorskie punkty ITF w USA na turnieju Eddie Herr International Tennis
Championship, w słynnej akademii
Nicka Bolletieriego na Florydzie. Będzie to turniej tej samej rangi co ten na
półwyspie Jucatan, a więc Grade 1. Nie
będziemy mieli nic przeciwko temu,
aby z USA dotarły do nas podobnie dobre wieści jak z Meksyku.
Kacper jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W sprzęt wyposaża go firma Babolat.
Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej Warsaw Tennis Team Promo-
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tion.
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