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Koniec grudnia i początek nowego roku niestety nie
były łaskawe dla najważniejszej w ostatnich latach
dla naszego miasta i regionu inwestycji jaką jest lotnisko w Modlinie. Problemy z wykruszającym się
pasem startowym spowodowały przeniesienie ruchu
lotniczego na inne lotniska. Dla nas wszystkich jest
to sytuacja niekomfortowa, skutkująca wieloma problemami finansowymi nie tylko dla lotniska, ale też
dla wszystkich świadczących usługi okołolotniskowe w tym dla hotelarzy, przewoźników, taksówkarzy
i innych przedsiębiorców. Nie jest to też dobra sytuacja dla wielu osób pracujących na lotnisku. W ostat-
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Burmistrz miasta jacek kowalski

nich dniach otrzymaliśmy informację, że po analizie
wyników ekspertyz wykonanych przez generalnego
wykonawcę pasa startowego napraw, nadzór budowlany utrzymał decyzję z 22 grudnia ub. r. o wyłączeniu z użytkowania obu progów drogi startowej.
To oznacza, że wg. inspektorów wykonane przez
firmę ERBUD naprawy są niewystarczające. Wykonawca deklaruje, że na wykonanie nowej nawierzchni potrzebuje sprzyjających warunków atmosferycznych. Głęboko wierzę, że aura będzie sprzyjać i tak
szybko jak tylko to będzie możliwe przywrócony zostanie ruch lotniczy w Modlinie. Tego, z całego serca
życzę Państwu i sobie.

Temat Numeru

A wracając do minionego roku zachęcam do lektury
styczniowych Faktów, w których podsumowujemy
zrealizowane ze środków europejskich inwestycje
i relacjonujemy okres świąteczny w mieście. Ponadto wiele ciekawych informacji w ogłoszeniach i dziale sport. Od tego roku wprowadzamy też w Faktach
nowy dział – turystyka – w którym w styczniu podsumowujemy ostatnie miesiące z Baśką Murmańską.
Miłego czytania!

Aktywnie w Nowym Dworze!
TeksT Martyna Kordulewska FOTO Power of Photo dla LOT Trzech Rzek

Jeździsz na rowerze, uprawiasz nordic walking, pływasz kajakiem, lubisz zwiedzać, a do tego masz telefon,
którym możesz nagrać krótki film? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!
więcej na str. 8

www.kolektory.nowydwormaz.pl
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że od grudnia 2012 działa już nasza strona informacyjna dotycząca projektu
„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców.
więcej na str. 8

Nowy Dwór Mazowiecki gminą na piątkę!
TeksT Martyna Kordulewska

Miło nam poinformować, że nasze Miasto znalazło się w rankingu Mazowieckich Gmin na Piątkę opracowanym
przez studentów Szkoły Głównej Handlowej.
więcej na str. 8
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TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierscieniak

Ostatnia ubiegłoroczna sesja odbyła się 18 grudnia. Najważniejsze zatwierdzone na niej dokumenty to uchwała budżetowa
na 2013 rok i uchwały tzw. śmieciowe.

W

związku z uchwaloną przez sejm tzw. ustawą
śmieciową i wprowadzonymi w niej nowymi
zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi
radni podjęli szereg uchwał w tej sprawie. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 lipca br.
W uchwałach ustalono m.in. stawki i metodę pobierania opłat za odbiór nieczystości. Zatwierdzone kwoty
to 10 zł. od osoby miesięcznie za śmieci segregowane i 15 zł. od osoby miesięcznie za niesegregowane.
W kolejnym uchwalonym dokumencie ustalono terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak
w nim czytamy, właściciele nieruchomości
uiszczają opłatę raz na miesiąc, za dany
miesiąc, w terminie do 10 dnia tego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty
upływa 10 lipca 2013r. i obejmuje okres od
1 lipca do 31 lipca 2013r.
W dyskusji m.in. nad projektem uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki radni zwracali uwagę
na trudności w segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych, ułomności podjętej
przez sejm ustawy, sposobów dostarczania worków i pojemników do segregacji
mieszkańcom.
Wszystkie podjęte w tym temacie
uchwały ujęte są szczegółowo w materiale pt. Informacja dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego nt. uchwał podjętych w związku z tzw. ustawą śmieciową na
str. 4 Faktów Nowodworskich.
Kolejną ważną decyzją podjętą na grudniowej sesji
było uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok. Debata nad jego projektem odbyła się na sesji 20 listopada 2012 r. Następnie radni otrzymali wnioski do
zmian przekazanego projektu budżetu, które były
omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji
Rady. Skarbnik Miasta – Anna Palczowska odczytała
treść Uchwały Nr Ci.403.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2012r.,zawierającej pozytywną
opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. Następnie Przewodniczący Rady po-

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Kiedy decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało
dofinansowanie na realizację projektu Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności
publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, wiadomo było, że rok 2013 będzie obfitował w realizację
inwestycji.
więcej na str. 9

Dzielnica przemysłowa – koniec prac studyjnokoncepcyjnych
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

„Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji
połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”,
Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dobiega końca.
więcej na str. 10-11
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stawił wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu
uchwały tj. kwoty 14.000 zł. – jako dotację dla powiatu na zimowe utrzymanie dróg. Po jednogłośnym
przyjęciu wniosku i po wysłuchaniu pozytywnych
opinii Komisji Rady na temat budżetu miasta na
rok 2013, Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Plackowski odczytał treść Uchwały Budżetowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 Nr XXVI/
300 /12. Następnie przegłosowano uchwałę budżetową na 2013 rok.
W sprawach różnych radny Bogdan Jeziorski pytał

m.in. o wyjaśnienia kiedy powstaną światła na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Leśnej.
Burmistrz poinformował, że już 2 miesiące temu
zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na 3 skrzyżowania. Po ostatnim pomiarze ruchu
jest zgoda MZDW i Urzędu Marszałkowskiego
na dokonanie zmian na odcinku ul. Wojska Polskiego, oczywiście przy współfinansowaniu ze strony
miasta. W ramach opracowywanej dokumentacji ma
być zrobiona prognoza ruchu i analiza, która pozwoli znaleźć docelowe rozwiązania. Projektant ma też
znaleźć i przygotować możliwość wcześniejszego
zainstalowania tymczasowych świateł na skrzyżowaniu z ul. Leśną. Jeśli wojewoda to zatwierdzi to jeszcze tej zimy światła będą mogły być zainstalowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bi-

sialski dokonał podsumowania dwóch lat funkcjonowania VI kadencji Rady Miejskiej (wystąpienie
w pełnej wersji na str. 5 Faktów).
W czasie obrad podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012 – 2020;
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2012;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki;
- uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013;
- określenia zasad korzystania z obiektów
użyteczności publicznej – targowisk miejskich na terenie miasta;
- podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych;
- wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Nowodworskie Stowarzyszenie Miłośników
Lotnictwa „EPMO SPOTTERS”;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do
trzech lat;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres powyżej
trzech lat oraz o wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
- uchylenia uchwał ustalających wysokości stawek
czynszu dzierżawnego za działki stanowiące własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, wydzierżawiane na czas określony.
- odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
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Szanowni Mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego
P

odczas XXVI sesji w dniu 18 grudnia 2012 r.
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przyjęła pięć uchwał związanych z nowym
systemem gospodarki odpadami tzn.:

1. Uchwała nr XXVI/301/12 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1812-2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki został pozytywnie zaopiniowany Postanowieniem
z dnia 12-12-2012 r. (znak sprawy HKN-02412/4271) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Uchwała nr XXVI/302/12 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
18.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
na terenie nieruchomości zamieszkałych.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w
przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w
sposób selektywny wynosi 10 zł od osoby a w
przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 15 zł od osoby.
3. Uchwała nr XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
18.12.2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają raz na miesiąc
do 10 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia
pierwszej opłaty upływa w dniu 10 lipca 2013 r.
Opłatę uiszcza się bez wezwania w punkcie bankowym Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
znajdującego się w pok. Nr 7 na parterze Urzędu
Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
4. Uchwała nr XXVI/304/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
18.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała zawiera informację na temat częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
o stacjonarnych i mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki.
Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogramie, który zostanie
podany do publicznej wiadomości.
Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
5. Uchwała nr XXVI/305/12 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18-122012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.
Uchwała zawiera wzór deklaracji oraz określa
wykaz oświadczeń (przykładowy wzór oświadczenia) i dokumentów potwierdzających dane w
niej zawarte. Deklarację każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć w
Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie do 31 marca 2013 roku.
jest ona podstawą do wyliczenia stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące
zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa
przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania
deklaracji i wnoszenia opłat).
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013
r. do tego czasu właściciele nieruchomości
zamieszkałych powinni podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy (okres wypowiedzenia
powinien być określony w umowie) na odbiór
odpadów komunalnych z obecnie obsługującą ich firmą. Ponieważ od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych zapewnia gmina w zamian za
obowiązkową opłatę.
Gmina informuje mieszkańców o wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na głównej stronie internetowej miasta
http://www.nowydwormaz.pl/ – na dole strony
po lewej w guziku:
SYSTEM
GOSPODARKI
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Dane kontaktowe osoby zajmującej się nowym
systemem gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Marta Sotowicz
e-mail marta.sotowicz@nowydwormaz.pl
nr tel. (22) 51 22 198

Szanowni
Państwo
M

ija dziś połowa VI kadencji Rady Miejskiej. Jest to dobra okazja do podsumowania naszej wspólnej pracy. Tym bardziej,
że dzisiejsze uchwalenie przyszłorocznego budżetu miasta pokazało nam, iż znajdujemy się
obecnie w momencie istotnych zmian, które
wpłyną na bieżące funkcjonowanie samorządu
i planowanie przyszłości.
Powinniśmy uświadomić sobie, że kryzys
dotykający całą Europę i tym samym Polskę
nie ominie także naszego miasta. Trudny budżet przyszłoroczny daje nam tego dowód.
Jeżeli Nowy Dwór Mazowiecki ma szansę na
stosunkowo mniej bolesne przejście przez następne lata to wynika także z naszej pracy: mądrze podejmowanych decyzji i zdolności zgodnego popierania działań Burmistrza Miasta.
Następny okres funkcjonowania naszego samorządu to także konieczność określenia przyszłości na najbliższe kilkanaście lat. Będziemy
do końca kadencji podejmować prace prowadzące do stworzenia Strategii rozwoju społecznogospodarczego na lata 2016-2030.
Spoglądając wstecz, możemy śmiało powiedzieć, że minione pół kadencji Rady Miejskiej oraz cała poprzednia kadencja były
najlepszymi, jak dotychczas, latami rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego. Dlatego też
dwie trzecie naszego składu radnych zostało
przez mieszkańców wybranych ponownie.
W tym czasie miałem zaszczyt kierować pracami tej Rady i chciałbym powiedzieć, że jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć.
A te osiągnięcia są niepodważalne.
Został uruchomiony międzynarodowy port
lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim. Jesteśmy w zacnym gronie dwunastu
miast w Polsce posiadających takie dobro,
o które można oprzeć dalszy intensywny
rozwój gospodarczy. Dynamika wzrostu zainteresowania pasażerów i operatorów lotniczych naszym przedsięwzięciem pozwala
na optymizm.
Niemal tak samo oczekiwanym przedsięwzięciem była pływalnia, Park im Józefa Wybickiego, te inwestycje oddaliśmy do użytku
w zeszłym roku. Dają radość i kondycję zdrowotną wielu mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Jeśli mówimy o dzieciach i młodzieży nie można nie wspomnieć o szkołach i przedszkolach,
których wygląd i wyposażenie znajduje się na
najwyższym poziomie. Budowa boisk przy
każdej szkole – dwóch „Orlików” w Modlinie
Twierdzy i na Osiedlu Młodych, boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Modlinie Starym, Zespole Szkół nr 2, Szkole Podstawowej
nr 5, oddanie uczniom i społeczności lokalnej nowoczesnych sal gimnastycznych przy
gimnazjum nr 1 i w Modlinie Twierdzy czy
wreszcie lodowisko ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Młodych w ramach programu
„Biały Orlik” – te inwestycje dają ogromną
satysfakcję i pewność, że nasze dzieciaki
mogą sobie znaleźć miejsce do spędzania czasu w sposób służący zdrowiu i rozwojowi. Jak
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wiadomo w trakcie rozbudowy znajduje się
Szkoła Podstawowa nr 7 na Osiedlu Młodych
i część dzieci zajmuje już nowe, przestronne
pomieszczenia dydaktyczne. Do końca obecnej kadencji mamy jeszcze zamiar zbudować
nowoczesną halę sportową w tej dzielnicy.
Także z myślą o dzieciach i wszystkich mieszkańcach miasta została oddana do użytku
siedziba Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Jak obszerna i intensywna jest działalność
tej instytucji kultury możemy ocenić patrząc
na uczestnictwo naszego społeczeństwa w jej
życiu.
Powyższe inwestycje oraz decyzje naszej
Rady stworzyły doskonałe warunki do osiedlania się na terenie naszego miasta. Nowe
budynki i całe osiedla mieszkaniowe, które
rosną na naszych oczach, to sukcesy lokalnych developerów, ale także powód do zadowolenia dla nas wszystkich.
Naszymi działaniami wpływaliśmy także na
procesy od nas niezależne. Dobrym przykładem może być w tym przypadku budowa wiaduktów przez tory kolejowe, których
w pierwotnym planie w ogóle nie było, przywrócenie dawnej świetności budynku stacji
kolejowej w Modlinie, rozbiórka straszącego
budynku stacji kolejowej Nowy Dwór Mazowiecki. Dopiero naciski Burmistrza wspieranego przez Radę doprowadziły do zmiany
tego stanu rzeczy.
Muszę z satysfakcją stwierdzić, że udało nam się
podjąć również takie decyzje, które wzbudzały
wątpliwości i kontrowersje. Dużym kosztem
zostały powołane do życia dwie kolejne spółki
z udziałem naszego miasta: energetyczna
i sprzątająca na lotnisku. Jestem przekonany,
że te decyzje były pożyteczne i przyniosą naszemu miastu w przyszłości wiele dobrego.
Ile dobrego udało się zrobić w obszarze działalności społecznej, edukacyjnej, współpracy
z organizacjami pozarządowymi, projektów
informatycznych, pomocy ludziom nie będę
nawet wspominał. Każdy kto dotknął tej materii orientuje się ile pracy tu włożono.
Te wszystkie działania doprowadziły do rozwoju naszego miasta wyrażonego także we wszelkich pracach porównujących polskie samorządy.
Co jakiś czas osiągamy coraz to nowe wyróżnienia i zajmujemy poczesne miejsca na
listach rankingowych. Niedawno pan Burmistrz odebrał właśnie kolejne wyróżnienie
przyznane naszej gminie: „Samorządowego
Lidera Oświaty”.
Nie byłoby to możliwe bez dobrej i zgodnej
współpracy z Burmistrzem Miasta i jego pracownikami, prezesami spółek, dyrektorami
zakładów i jednostek, naczelnikami i kierownikami. Chciałbym im wszystkim bardzo za to
podziękować. Szczególnie Panu Burmistrzowi za nadzór i zaangażowanie we wszystkie
działania. Bardzo dziękuję.
Nasza Rada jest odzwierciedleniem dobrze
funkcjonującej demokracji. Sesje plenarne,
komisje Rady stanowią forum wymiany zdań
i poglądów na wszelkie możliwe tematy. Podczas prowadzenia obrad nigdy nie unikałem
tematów trudnych i dawałem każdemu możliwość wypowiedzi. Każdy mieszkaniec i gość
naszego miasta ma możliwość uczestnictwa
w sesjach i zabrania głosu w każdej, ważnej dla niego sprawie. Niestety nie wszyscy
chcą z tej możliwości skorzystać, zabierając
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wielokrotnie głos w mniej oficjalnym obiegu informacji, który nie tylko nie sprzyja
rozwiązywaniu problemów, a jedynie tworzy
nowe, powoduje napięcia i sztucznie rozdmuchaną sensację. Wszelkie fora internetowe,
gdzie anonimowi ludzie zabierają głos, chowając się tchórzliwie za pseudonimami lub
niesprawdzone doniesienia do lokalnej prasy
z zachowaniem nazwiska tylko do wiadomości redakcji.
Powyższe praktyki funkcjonują niestety także wśród radnych. Chociaż właśnie oni, wybrani przez mieszkańców do oficjalnej ich
reprezentacji, powinni jak nikt inny występować z otwartą przyłbicą i umieć otwarcie
powiedzieć o dotyczących ich problemach.
Tymczasem zamiast odważnych wystąpień,
jawnej demonstracji poglądów, z jakiegoś
charakterystycznego kąta sali obrad rozlega się szmer komentarzy i docinek. Podczas
każdej prawie sesji i w trakcie obrad komisji
ktoś z Państwa radnych przekazuje w takim,
można powiedzieć plotkarskim, stylu treści,
które wypływają być może z jakiejś frustracji,
poczucia niższości. Niezależnie od tego jakie
są przyczyny to postępowanie jest zwyczajnie
niegrzeczne.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi na jakikolwiek temat niech ma odwagę wypowiedzieć je głośno
i publicznie. One przecież mogą coś wnieść
do debaty publicznej, a wyrażane w formie
zaczerpniętej z przysłowiowego magla są
skazane wyłącznie na lekceważenie i uczucie
politowania.
To co teraz mówię dotyczy także podsumowania minionej połowy kadencji Rady Miejskiej,
a także kadencji poprzedniej. Postarajmy się
wszyscy żeby poziom naszych rozmów, dyskusji i sporów nie odbiegał znacząco od poziomu naszych osiągnięć.
					
Krzysztof Bisalski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim

Miejska
Biblioteka
Publiczna
będzie
powiatową
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak

Jednym z punktów dyskutowanych
podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej było przejęcia od
Powiatu Nowodworskiego zadania
publicznego w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej.
Zgodnie z podjętą uchwałą zadanie
powiatowe jakim jest prowadzenie
powiatowej biblioteki publicznej
będzie wykonywała Miejska Biblioteka
Publiczna.

Z

akres przejętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego
a Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W dyskusji nad tym punktem obrad radni przedstawili swoje wątpliwości. Tadeusz Sempławski
stwierdził, że Komisja uważa, iż za mało jest informacji, a za dużo obowiązków dla gminy. Komisja
chciałaby wiedzieć jakie do tej pory pieniądze powiat przeznaczał na miejską bibliotekę i jakie przekaże teraz. Uwagę na brak dokładnej informacji nt.
przeznaczonych na ten cel przez powiat środków
finansowych zwrócił też Bogdan Jeziorski.
Burmistrz Jacek Kowalski wyjaśnił, że propozycja
przejęcia tego zadania wyszła od gminy i jest związana głównie z możliwością pozyskania środków
zewnętrznych na budowę nowej siedziby biblioteki.
Jak stwierdził, podpisanie porozumienia nie nakłada na miasto żadnych nowych zadań. Co więcej,
na realizacje tego porozumienia miasto otrzyma od
powiatu dotację w wysokości ok. 40.000 zł. Profil
biblioteki nie będzie zmieniony, ponieważ już teraz
w części wypełnia ona zadania biblioteki powiatowej. W projekcie budżetu powiatu jest zabezpieczona kwota na dotację dla gminy.
„Z tytułu podjęcia tej uchwały miasto będzie miało
same korzyści” skwitował burmistrz Kowalski.
Wyjaśniając dalej wątpliwości dotyczące dofinansowania na budowę nowej siedziby biblioteki
zaznaczył, że z takim wnioskiem może wystąpić
tylko biblioteka powiatowa. Jeżeli uda się pozyskać te środki, miasto będzie mogło wybudować
nową siedzibę dla biblioteki obok placu zabaw przy
ul. Sempołowskiej. Wkład miasta będzie stanowiło
15% kosztów.
Na zakończenie dyskusji głos zabrała Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewa Borkowska.
Wyjaśniła radnym, że placówka gminna już teraz
wykonuje obowiązki biblioteki powiatowej, więc
przejęcie zadania od powiatu w drodze uchwały
będzie tylko usankcjonowaniem prawnym prowadzonych zadań.
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starosta krzysztof kapusta
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Szanowni
Państwo

chwalony przez Radę Powiatu w dniu
20 grudnia 2012 r. budżet powiatu na 2013
rok nie jest na miarę naszych oczekiwań i potrzeb
określonych w projekcie Zarządu Powiatu. Mimo
trudności finansowych przedstawiliśmy radnym
racjonalną konstrukcję przyszłorocznych dochodów i wydatków budżetowych mając pełną świadomość, że zabraknie środków na sfinansowanie
ważnych inwestycji drogowych. Niestety przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu został

odrzucony przez większość radnych, a tym samym
jego konstrukcja i wewnętrzna spójność ewidentnie naruszona. Na jednej szali postawiono realizację peryferyjnej powiatowej drogi z potrzebami
zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników samorządowych starostwa. Ta decyzja stawia mnie
jako kierownika zakładu pracy przed niesłychanie
trudnym wyborem. Będą zwolnienia i obniżenie
pensji wszystkim zatrudnionym pracownikom
i oczywiście dodatkowe wydatki na roszczenia
pracowników wynikające z zawartych umów
o pracę. Czy o to chodziło radnym, czy może
nieświadomie przekroczono granice odpowiedzialności za swoje decyzje?

Czy można osiągnąć kompromis w sprawie budżetu powiatu
na 2013 rok?
TEKST I FOTO Waldemar Majchrzak

Dla przyszłości powiatu nowodworskiego rok 2013 nie rozpoczął się najlepiej. Dokonane zmiany w projekcie budżetu
jaki przedstawił Zarząd Powiatu na sesji w dniu 20.12.2012 r. mogą ograniczyć działalność samorządu powiatowego jedynie
do administrowania. Łatwość z jaką część radnych zdecydowała o losie tylu ludzi, którzy w wyniku tej decyzji będą musieli
zostać zwolnieni jest przerażająca.

P

rojekt budżetu na 2013 r. jaki przedstawiony
został Radzie Powiatu to projekt skrojony na
miarę obecnych możliwości finansowych powiatu i opracowany zgodnie z wytycznymi ministra finansów, który zmusił samorządy do
większej dyscypliny przy wydawaniu środków finansowych będących w ich posiadaniu. Budżet ten patrząc globalnie jest wypadkową tego, co dzieje się na całym świecie,
w Europie, a przede wszystkim w Polsce.
Wiemy, że rok 2013 będzie trudny dla każdego samorządu w naszym kraju. W naszej
opinii jest to budżet odpowiedzialny i przygotowany w oparciu o wciąż pogarszające
się wskaźniki ekonomiczne. Jest to budżet na
czas kryzysu. W każdym budżecie najwięcej
emocji i dyskusji wzbudza kwota przeznaczana na zadania inwestycyjne. Zastanówmy się jednak, czy koszt tych zmian musi
w całości spocząć na barkach pracowników
Starostwa. Czy przypadkiem nie zagubiono proporcji. Czy rzeczywiście droga powiatowa, która
w zasadzie nie spełnia nawet takich kryteriów
może być wystarczającym powodem do takich

zmian? A co ze zwolnionymi ludźmi, ich losem i
sytuacją rodzinną? Pozostawiamy te pytania bez
odpowiedzi, bo uważamy że są one oczywiste i

mie i bez szczegółowej analizy może zniszczyć
organizację pracy. Nie wpłynie to w żaden sposób na oszczędności, pogarszając równocześnie
efektywność instytucji, którą reprezentujemy. Przecież można wspólnie dyskutować
o realnej potrzebie zmian w zatrudnieniu
i ograniczaniu kosztów funkcjonowania
poszczególnych komórek organizacyjnych
starostwa, ale chrońmy wykwalifikowanych
pracowników samorządowych przed nieuzasadnionymi zwolnieniami grupowymi.
Bez względu na obecny status polityczny
radnych pracownicy samorządowi powiatu
oczekują, że ich prawo do pracy i do godnego życia uzyska wsparcie od wszystkich
radnych Powiatu Nowodworskiego. W tej
sprawie jedynie słusznym rozwiązaniem jest
kompromis i wspólna odpowiedzialność za
funkcjonowanie powiatu.

nie wymagają dodatkowego komentarza.
Zwracamy się do radnych o poważną i merytoryczną dyskusję nad przyszłością powiatu nowodworskiego. Realizacja budżetu na takim pozio-

		
		

Krzysztof Kapusta
Starosta Nowodworski
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Pięć biur, różne zadania – Wydział Finansowy
TeksT Wydział Finansowy

Wydział Finansowy to jeden z większych wydziałów w Urzędzie Miejskim. W jego skład wchodzi pięć biur ale zakres działania
każdego z nich jest inny.
Pracami Wydziału Finansowego kieruje naczelnik
Lidia Bisialska zaś bezpośredni nadzór pełni skarbnik miasta Anna Palczowska.
Zakres działania Wydziału Finansowego jest bardzo
szeroki. Codzienna praca opiera się tu na wielu aktach prawnych, zadania realizowane są na podstawie
szeregu ustaw, przepisów wykonawczych, a także
aktów prawa miejscowego (uchwał Rady Miejskiej
i Zarządzeń przyp. red.).
Zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Urzędu
Wydział Finansowy dzieli się na Biuro Księgowości Budżetowej, Biuro Księgowości Podatkowej, Biuro Rachuby Płac oraz nowo powstałe
Biuro Windykacji.
Biuro księgowości podatkowej i windykacji – to tutaj realizowane są zadania związane z wymiarem,
poborem, egzekucją należności
podatkowych
gminy, a także ewidencją
i egzekucją mandatów karnych, należności niepodatkowych wynikających z
zawartych umów cywilno
prawnych (dzierżawa i
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
przyp. red.).
Pracownicy tego biura
zajmują się w szczególności wymiarem i poborem podatku od środków
transportowych, podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego Analizują
złożone przez podatników
deklaracje i informacje
pod względem rzetelności
i prawidłowości, zgodności z ewidencją gruntów i
budynków lub ewidencją
pojazdów
prowadzoną
przez Starostwo Powiatowe. W przypadku wykrytych braków lub niezgodności wszczynane jest postępowanie podatkowe, wysyłane są wezwania do
usunięcia nieprawidłowości i złożenia prawidłowej
deklaracji lub informacji. W biurze księgowości podatkowej prowadzone są także rejestry wymiarowe,
rejestry przypisów i odpisów podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, podatku
od środków transportowych, prowadzony jest także
rejestr wpływu informacji podatkowych od osób fizycznych.
Tu także, przygotowywane są do rozpatrzenia przez
burmistrza podania w sprawach udzielenia ulg
w formie umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków pobieranych przez Urząd
Miejski i Urząd Skarbowy.
Pracownicy biura księgowości podatkowej pomagają interesantom w różnych sprawach. Najczęściej
udzielają wyjaśnień w zakresie przepisów prawa
podatkowego, wskazówek przy wypełnianiu informacji i deklaracji podatkowych, informują o stanie
kont podatników. Udzielają informacji zarówno bezpośrednio, telefonicznie jak i drogą mailową.
Każdy klient może liczyć na fachową i szybką obsługę w zakresie zgłoszenia nowo nabytej nieru-
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chomości, zgłoszenia korekt dotyczących wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, uzyskania zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości bądź
gospodarstwa rolnego na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.
Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu z naszymi pracownikami, w godzinach pracy Urzędu do
pokoi 206,207,208. tel. 022 51 22 124 do 128 lub
e-mail: lidia.bisialska@nowydwormaz.pl.
Początek roku jest okresem szczególnie wytężonej
pracy dla służb podatkowych, dokonujemy wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wystawiamy decyzje wymiarowe na podstawie informacji
złożonych przez podatników. Decyzje do podatników zamieszkałych na terenie naszego miasta są

doręczane przez upoważnionych pracowników, pozostałe są wysyłane pocztą, Dla przybliżenia podamy
iż w roku 2012 wystawiono i doręczono podatnikom
ok. 14 500 decyzji.
W przypadku powstania okoliczności lub zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania wystawiane są postanowienia wszczęcia lub wznowienia spraw
podatkowych – w ub. roku było ich ponad 500.
W razie nie wywiązania się podatników z obowiązku
złożenia informacji lub deklaracji podatkowej, rozsyłane są wezwania do złożenia informacji lub deklaracji na określonym druku lub wzorze. Wystawiane
są podatnikom zaświadczenia o zaleganiu lub braku
zaległości, zaświadczenia o posiadanych hektarach
przeliczeniowych, o dochodach z gospodarstwa rolnego, o figurowaniu bądź nie w ewidencji podatków.
Na wniosek organów ścigania mających ustawowe
uprawnienia do uzyskiwania informacji będących
tajemnicą skarbową, udzielane są odpowiedzi
z zakresu danych ze zbioru jakim jest ewidencja podatkowa.
Na bieżąco analizowane są stany kont i w razie
stwierdzenia zaległości wystawiane są wezwania
do zapłaty. Na należności podatkowe wystawiane są
upomnienia a na należności cywilno-prawne – we-

zwania do zapłaty. Ogółem w roku 2012 wystawiono
około 1500 upomnień, oraz ponad 4200 wezwań do
zapłaty.
Na nieuregulowane zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów
Skarbowych w celu ich dalszej egzekucji. Nie zapłacone pomimo wezwań do zapłaty należności
z umów cywilno-prawnych ściągane są na drodze
sądowej.
Biuro Księgowości Podatkowej prowadzi także egzekucję mandatów karnych wystawionych przez
Straż Miejską. Ewidencjonuje się wpływy z mandatów, wprowadza dane zobowiązanego do zapłaty,
księguje wpłaty.
Także i tutaj na nieuregulowane należności wystawia
się tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki w wąskim zakresie jest podatnikiem
podatku VAT i z tego tytułu wystawia faktury VAT.
Są one wysyłane do podmiotów gospodarczych
oraz fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej.
Łącznie
w 2012 wystawiono około
5 700 faktur.
Biuro księgowości podatkowej prowadzi także
rejestry sprzedaży VAT
w podziale na dochody według klasyfikacji
budżetowej,
głównie
z tytułu dzierżawy i opłaty z tytułu wieczystego
użytkowania i sprzedaży
nieruchomości. Analizuje
operacje gospodarcze dokonywane przez miasto
pod kątem podlegania (lub
nie) przepisom ustawy o VAT, rozlicza podatek VAT
z Urzędem Skarbowym.
Obecnie biuro czeka na interpretację prawa podatkowego od Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie
odliczania podatku naliczonego w celu optymalizacji
wydatków związanych z podatkiem VAT.
Biuro rachuby płac zajmuje się głownie rozliczeniami finansowymi pracowników urzędu, radnych, pracowników obsługiwanych przez urząd przedszkoli
i osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Dla tych
wszystkich osób sporządza się listy wynagrodzeń.
Dokonuje się też naliczeń należności z tytułu delegacji służbowych, naliczanie diet radnym Rady
Miejskiej, przewodniczącym Zarządów Osiedli
i członkom Komisji Alkoholowej.
W tym biurze załatwiane są wszelkie sprawy
pracownicze związane z Urzędem Skarbowym
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (składanie deklaracji, zgłaszanie i wyrejestrowanie ZUS
i inne). Biuro prowadzi też sprawy komornicze –
zajęcia wierzytelności, korespondencję z komornikami.

cd na str. 33
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Aktywnie w Nowym Dworze!
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim

TeksT Martyna Kordulewska FOTO Power of Photo dla LOT Trzech Rzek

TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną
Trzech Rzek ogłasza konkurs filmowy, którego celem jest promowanie aktywnej turystyki
w Nowym Dworze Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Modlin. Jedynym
ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Nakręć
film trwający maksymalnie 3 minuty i prześlij go
organizatorowi konkursu. Zgłoszenia do 9 grudnia 2013 r. Przewidziano trzy nagrody o łącznej
wysokości 3 000 złotych. Więcej na:
www.nowydwormaz.pl i www.3rzeki.pl.
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Nowy Dwór Mazowiecki gminą na piątkę!
TeksT Martyna Kordulewska

I

ntencją
organizatorów było
wskazanie dobrych
praktyk w zakresie
obsługi
klienta,
szczególnie przedsiębiorców. Badanie opierało się na
audycie
serwisu

internetowego oraz elektronicznym kontakcie
z gminą. Strona www.nowydwormaz.pl zdobyła aż 7,5 punkta (maksymalnie przyznano
10 punktów). Warto podkreślić, że jako jedna z nielicznych mazowieckich gmin Nowy
Dwór Mazowiecki został pozytywnie oceniony w przypadku kontaktu elektronicznego
w języku angielskim. Miasto uplasowało się
na 49. pozycji. Ranking został opracowany

przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych przy Instytucie Przedsiębiorstwa (Kolegium Nauk o
Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie).
Więcej na: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/
ip/SKN_PAR/Gmina_na_5_2012.pdf

www.kolektory.nowydwormaz.pl
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych UM
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M

iło nam poinformować, że od grudnia 2012
działa już nasza strona informacyjna dotycząca projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki
- kolektory słoneczne dla mieszkańców. Aktualnie
trwają uzupełniana i już w niedługim czasie będzie
można zapoznawać się z jej treścią. Adres pod którym znajduje się strona to: www.kolektory.nowydwormaz.pl. Każdy z mieszkańców może na co
dzień korzystać z serwisu.
Znajdą się tam wszelkie materiały, które na pewno przybliżą Państwu całość projektu. Poza tym
wszystkie osoby biorące udział w całym przedsięwzięciu będą mogli wykorzystywać stronę
jako narzędzie wymiany informacji. Uzyskają na
przykład możliwość rezerwacji terminów montażu czy zapisywania się na organizowane przez
nas spotkania. Strona będzie platformą, która
w znacznym stopniu ułatwi komunikację między
Urzędem Miejski a Beneficjentami projektu.
Poniżej prezentujemy wycinek ze strony głównej:
SMS-Y JUŻ DOSTĘPNE
Kolejną nowością jest uruchomienie serwisu powiadamiania SMS. Funkcjonalność została oparta
na istniejącej już aplikacji w Urzędzie Miejskim.
Do tej pory mieszkańcy gminy mają możliwość
otrzymywania na telefony komórkowe informacji
dotyczących funkcjonowania miasta czy gminy.
Taka możliwość została również zaadaptowana

na potrzeby mieszkańców, którzy uczestniczą w
projekcie dotyczącym kolektorów słonecznych.
Jesteś beneficjentem, a nie należysz jeszcze do grypy smsowej zadzwoń 22 51 22 238 a dowiesz się
jak dopełnić formalności i dzięki temu wiedzieć
więcej i szybciej niż inni. Już 31 stycznia 2013
o godz. 17.00 w budynku NOSiR-u (sala konferencyjna), odbędzie się spotkanie z uczestnikami przedsięwzięcia. Wszyscy beneficjenci zostaną zapoznani

z dotychczasowymi postępami projektu. Przybliżona
zostanie funkcjonalność nowopowstałej strony internetowej i serwisu sms. Omówimy najbliższy harmonogram i chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące
Państwa pytania. Zapraszamy również do lektury
w przyszłych wydań „Faktów Nowodworskich”. Zawsze znajdą Państwo nowości i ciekawostki związane z tym projektem jak i planowanymi w najbliższej
przyszłości.

www.nowydwormaz.pl

Zespół Szkół nr 3
Kiedy decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim, wiadomo było,
że rok 2013 będzie obfitował w realizację inwestycji.
Projekt dotyczy zadań zakończonych przed dniem
podpisania umowy o dofinansowanie oraz realizację
zadań nowych, innowacyjnych dotychczas nikomu
nieznanym na Naszym lokalnym podwórku. Przed
świtami Bożego Narodzenia w 2012 r. zakończono
projektowanie kotłowni pelletowej w Zespole Szkół
nr 3 w Modlinie Starym wraz z modernizacją instalacji elektrycznej. Obecnie wstrzymujemy ogłoszenie
postępowania przetargowego na wykonanie kotłowni ponieważ czekamy na harmonogramy planowanych naborów, szczególnie tych związanych z ekologizacją źródeł ciepła i tematyką ochrony środowiska.
Posiadamy kompletną dokumentację i gotowość
realizacyjną popartą stosownymi decyzjami administracyjnymi, jesteśmy przekonani, że dzięki temu
pozyskamy zewnętrzne dofinansowanie na realizację
tego przedsięwzięcia, które obligatoryjnie stanowi
element projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Zespół Szkół nr 2
W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2
na ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu powyższych robót budowlanych. Jesteśmy
po spotkaniu organizacyjnym z p. Ewa Malasiewicz
– dyrektorem placówki. Otrzymaliśmy wstępną
informację z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

www.nowydwormaz.pl

dowiska i Gospodarki Wodnej o pomyślnym etapie
oceny merytorycznej tego przedsięwzięcia. Przygotowujemy się do negocjacji warunków umowy
o dofinansowanie. Jeżeli wniosek spotka się z aprobatą Ministra Środowiska wówczas Miasto zrealizuje inwestycję przy 97% udziale środków zewnętrznych.
Publiczne Przedszkole nr 3
12 listopada 2012 roku Miasto wszczęło postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych. Przed upływem
terminu składania ofert wpłynęły 22 oferty i w dniu
21 grudnia 2012 roku Miasto podpisało umowę
z firmą: Zakład Usługowy TMB MAAT Krystian
Karwowski z Warszawy, na wykonanie robót bu-

dowlanych polegających na termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3.
W dniu 04 stycznia 2013 roku Pracownicy Wydziału
Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Maz. przy udziale Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokonali wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy zadania pn.”Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim - termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 przy
ul. Boh. Modlina 26”. Wykonawca zgodnie z umową
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31
maja 2013 roku wykona roboty budowlane o wartości umownej 328 996,46 złotych brutto.
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Dzielnica przemysłowa – koniec prac studyjnokoncepcyjnych
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

15 listopada br. minęły dokładnie cztery miesiące od otwarcia Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. To doskonały moment na
całościowe podsumowanie oraz analizę dotychczasowej działalności lotniska. Nowy port lotniczy dla Warszawy i Mazowsza
rozpoczął swoją działalność 15 lipca 2012. Jest to pierwsze lotnisko w Polsce stworzone z myślą o przewoźnikach niskokosztowych
i czarterowych oraz ich pasażerach. Obecnie współpracujemy z dwoma przewoźnikami: WizzAir’em, który przeniósł tutaj swoją
bazę operacyjną z lotniska im. Chopina, oraz z Ryanair’em, największą niskokosztową linią lotniczą w Europie.

P

rojekt wyróżniał się spośród innych realizowanych przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki tym, że nie dotyczył przekazania środków na
działalność inwestycyjną, ale na przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych, mających
pomóc w stworzeniu terenów inwestycyjnych
o powierzchni poniżej 40 ha. Tereny objęte projektem są zlokalizowane w dzielnicy przemysłowej
usytuowanej przy wschodniej granicy miasta
Nowy Dwór Mazowiecki (pomiędzy ulicami
Graniczną i Przemysłową). Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków na obszarze
objętym wnioskiem do lokalizowania nowych
przedsiębiorstw poprzez poprawę infrastruktury
technicznej, przy równoczesnej trosce o ochronę
stanu środowiska naturalnego warunkującego
zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy.
W ostatnich latach daje się zauważyć wykorzystywanie istniejącej po dawnych zakładach
przemysłowych infrastruktury przez nowe, lepiej przystosowane do obecnego rynku firmy
i zakłady. Można tu wymienić chociażby
Zakłady Reckitt Benckiser, ALPLA Opakowania
z Tworzyw Sztucznych, La Lorraine Polska,
czy też nowopowstały zakład Pollena-Aroma.
O dużym zainteresowaniu potencjalnych inwestorów na tym terenie świadczyły załączone
do wniosku o dofinansowanie listy intencyjne od
8 inwestorów, którzy już na ówczesnym etapie
deklarowali chęć ulokowania swoich zakładów
właśnie w tej części Miasta. Obecny projekt
stanowi uzupełnienie działań podejmowanych na
przestrzeni ostatnich lat. Jesteśmy przekonani,
że to dopiero dobry początek rozwojowy dla tej
dzielnicy. Przeprowadzone prace potwierdzają
kierunki rozwoju i budują nową strategię, która
umożliwi pozyskiwanie zewnętrznych środków na
realizację zadań ulokowanych w tej części Miasta.

dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze
Mazowieckim” wraz z wykonaniem prognoz
oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów. „Prace nad koncepcją i strategią
prowadzone były w oparciu o sesje strategiczne, które odbywały się w siedzibie Urzędu
Miejskiego. Gościliśmy przedstawicieli firm
zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej,
radnych
oraz
Witolda
Załęskiego
–
zewnętrznego eksperta Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego ws. parków technologicznych,
który przybliżył tematykę klastrową i zachęcał
do wspólnej kooperacji w ramach takiej inicjatywy. Nowa perspektywa finansowa na lata
2014-2020 umożliwi pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych m.in. na zawiązywanie inicjatyw
klastrowych. Nasza dzielnica przemysłowa
bardzo dobrze rokuje na taką współpracę,
być może obecne działania prowadzone przez
przedsiębiorców zostaną sformalizowane i w
przyszłości powstanie klaster chemiczny na terenie Naszego Miasta” - mówi Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Poza pracami studialnymi, przygotowano
budowlaną dokumentację projektową i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedur przetargowych w przyszłości. Prace te w
85% zostały dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dokumentacja dotyczy m.in.
wybudowania trzech nowych ciągów komunikacyjnych. Przygotowano również dokumentację
architektoniczno-budowlaną sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz dokumentację projektową
kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanych
w pasie drogowym dróg w dzielnicy
przemysłowej.
Takie działania zapewnią poprawę warunków,
efektywności i jakości pracy powstających
zakładów poprzez zaplanowanie budowy

gospodarczej, w tym dostępu do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez działania
studyjno – koncepcyjne zmierzające do wsparcia rozwoju strefy przemysłowej. Dzięki

temu stworzona została „Strategia rozwoju
terenów
inwestycyjnych
nowodworskiej
dzielnicy przemysłowej do roku 2020” oraz
„Koncepcja zagospodarowania terenu dla

Naturalne wydaje
się poszukiwanie
zewnętrznych źródeł finansowania na stworzenie warunków dla prowadzenia działalności

www.nowydwormaz.pl
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nowej drogi, dróg dojazdowych oraz uzbrojenie terenu w media. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wyznaczyło sobie także cel dodatkowy, którym jest stworzenie pozytywnego
klimatu dla zakładania, lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
przydzielenie jednemu z pracowników urzędu
zadań dodatkowych związanych z poszukiwaniem potencjalnych inwestorów, ułatwianiem im
kontaktów w urzędach, a także opieką w czasie
wizyt studyjnych.
Opracowana w ramach projektu całościowa
dokumentacja umożliwia kompleksową ocenę
wykonalności w tym ocenę oddziaływania na
środowisko planowanych inwestycji. W perspektywie długookresowej przyczyni się do
rozwoju nowych gałęzi przemysłu, poprawy
sytuacji na rynku pracy, poprzez stworzenie
nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie poziomu bezrobocia. Poprawi także
bezpieczeństwo, warunki życia mieszkańców,
usprawni działanie funkcjonujących już
w dzielnicy przemysłowej przedsiębiorstw.

Dodatkowo w ramach projektu nastąpi refundacja części środków przeznaczonych na zakup
nieruchomości
nierozerwalnie
związanych
z jego realizacją. W perspektywie długookresowej
efekty projektu, będą skutkowały pozytywnymi
zmianami także w innych dziedzinach niż sam
przedmiot projektu. Wpłynie on bowiem pozytywnie na następujące sfery rozwoju społecznogospodarczego:
• rynek pracy;
• ochronę środowiska;
• kształtowanie wizerunku regionu, powiatu,
gminy oraz jego promocję.
Przygotowana dokumentacja zostanie wykorzystana w trakcie konkursów umożliwiających
pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację przedmiotowych inwestycji,
w najbliższych latach. Bierzemy pod uwagę
źródła krajowe i europejskie. Mamy nadzieję,
że również kolejna perspektywa finansowa na
lata 2014-2020 okaże się sprzyjająca inwestycjom drogowym.
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Piąta miejska wigilia

Bal w Sawoyu

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak Foto Dariusz Żurek

TeksT I FOTO NOK

Piąty raz mieszkańcy miasta podzielili się opłatkiem z władzami Nowego Dworu Mazowieckiego. Tegoroczne Nowodworskie
Spotkanie Wigilijne odbyło się 16 grudnia w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wieczór 28 grudnia 2012 roku upłynął części mieszkańców naszego miasta w rytmie najpiękniejszych pieśni
neapolitańskich i najpopularniejszych arii operowych i operetkowych.

J

ak co roku, spotkanie rozpoczął burmistrz
Jacek Kowalski składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Potem głos zabrali przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i proboszcz
parafii św. Michała Archanioła Andrzej Kwiatkowski.

Po wystąpieniach wszyscy podzielili się
opłatkiem życząc sobie Wesołych Świąt.
Przy wigilijnym stole, oprócz mieszkańców miasta zasiedli też przedstawiciele nowodworskich
organizacji pozarządowych. W trakcie wieczerzy
wręczono nagrody w plebiscycie na ja lepszą
inicjatywę pozarządową 2012 roku. Została nia

akcja „Strażak w przedszkolu”.
Spotkanie umilały kolędy śpiewane przez chóry
Soli Deo i parafialny z Modlina Starego oraz
zespół śpiewaczy Marzyciele z NOK.

www.nowydwormaz.pl

„B

al w Sawoyu” taki tytuł nosił program
artystyczny jaki mieli przyjemność
obejrzeć i wysłuchać nowodworzanie podczas
tradycyjnego już Koncertu Noworocznego
jaki na zwieńczenie całorocznej pracy, przy
współpracy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przygotował Nowodworski
Ośrodek Kultury. Wysoki poziom artystyczny
koncertu gwarantowali wykonawcy: Dariusz
Stachura – tenor, Mariola Płazak-Ścibich – sopran, Grażyna Bieniek – mezzosopran i Adam
Żaak – baryton. Solistom akompaniowała znana już nowodworskiej publiczności Gliwicka
Orkiestra Rewiowa Promenada, a wspaniale
uzupełniała tanecznie Formacja Tańca Towarzyskiego CODA. Koncert wyreżyserowany
przez Stanisława Skulskiego, podobnie jak
orkiestrę, poprowadził Adam ŻAAK. A że na
poczuciu humoru mu nie zbywało, publiczność
wspaniale bawiła się wysłuchując zabawnych
anegdot i żartów, którymi, śpiewak, dyrygent
i konferansjer w jednej osobie, ochoczo dzielił się ze słuchaczami wprowadzając ich do
wysłuchania kolejnej pieśni czy arii.
Poczuciem humoru nie ustępował barytonowi,
tenor Dariusz Stachura. Z wielkim aplauzem
publiczność witała nie tylko jego znakomite
interpretacje wokalne, ale także żartobliwe
dialogi z kolegą barytonem Adamem Żaakiem
(jednocześnie pracodawcą dyrygentem Adamem Żaakiem).
Równie gorąco publiczność oklaskiwała urocze solistki Mariolę Płazak-Ścibich i Grażynę
Bieniek, a także taneczne ewolucje w wykonaniu Formacji Tanecznej CODA oraz wspaniałą Gliwicką Orkiestrę Rewiową Promenada. Ponad dwie godziny trwała znakomita
zabawa przy dźwiękach muzyki klasycznej,
wprowadzając publiczność w taneczny, karnawałowy nastrój. Bardzo pogodny, różnorodny i barwny koncert dedykowany mieszkańcom – uczestnikom życia kulturalnego
w naszym mieście bardzo podobał się przybyłej publiczności. Gorące brawa podczas
koncertu, na koniec imprezy zamieniły się
w owację na stojąco.

www.nowydwormaz.pl
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W 2012 r. Twierdza Modlin należała do Baśki
Murmańskiej

ski w szabli GO-NOW o Puchar Obrońców Twierdzy
Modlin, Świątecznej Zbiórce Żywności, grze Zapal
Świeczkę Bohaterom. Zaprzyjaźniła się z Operacją
SkatePakt (nowodworskie stowarzyszenie miłośników jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach), której
członkowie zabierali ją ze sobą na zawody.
Jedna z Basiek trafiła także do Garnizonu Nowowilejka w Zakroczymiu. Garnizon, który prowadzi Maciej Kostrzewski – przewodnik, pasjonat historii jest
wyjątkowym zbiorem pamiątek wojskowych.

TeksT I FOTO Lot Trzech Rzek

Od 8 września biały miś miał nie kojarzyć się polskim turystom tylko z Krupówkami. Takie było zamierzenie twórców produktu
turystycznego: Baśka Murmańska – Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zaledwie po trzech
miesiącach śmiało można powiedzieć, że się udało!

P

Turystyczny, Travel Trade Gazette.
Lokalne media przedstawiły Baśkę mieszkańcom
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Żaden z artykułów nie był sponsorowany - co warto
podkreślić, bo łączny budżet na Baśkę Murmańską
w 2012 r. wyniósł nieco ponad 20 000 złotych.

odczas tegorocznych obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa pod hasłem Tajemnice codzienności w Twierdzy Modlin zadebiutowała biała niedźwiedzica, Baśka Murmańska. Zadebiutowała jako
produkt turystyczny dla najmłodszych podróżników,
bo mieszkała tutaj już w I poł. XX wieku. Baśka, jak
nazwał ją pewien żołnierz, przybyła tu z mroźnych
krańców Rosji wraz z polskimi wojakami. Wraz
z nimi też salutowała Józefowi Piłsudskiemu podczas
defilady na placu Saskim w Warszawie.
Postać misia posłużyła do stworzenia specjalnego
szlaku dla dzieci i młodzieży
z rodzicami, opiekunami. W Twierdzy stanęły figury małych Basiek, które trzeba odszukać na podstawie rymowanych zagadek i mapy. Odnalezienie ich
oznacza dla gracza (bo turysta zamienia się w uczestnika gry miejskiej) nagrody: książki, komiksy-kolorowanki, kredki i breloczki.
Premiera w blasku fleszy
Historia Baśki Murmańskiej jeszcze przed premierą spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.
Jako pierwszy (w kontekście produktu turystycznego) napisał o niej serwis internetowy Onet Podróże.
Losy misia zaistniały także na głównej stronie Onetu

10 września. W dniu premiery Baśka doczekała się
osobnego reportażu w Kurierze Mazowieckim na
TVP Warszawa. Pisało o niej także Życie Warszawy.
Zawrzało także w branży. O nowym produkcie turystycznym pisali m. in.: Dziennik Turystyczny, Rynek

Baśka w liczbach
Jak szacuje Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie
Twierdzy) w tym roku na szlaku Baśki Murmańskiej
stanęło prawie pół tysiąca osób. To niezły wynik
zważywszy na to, że szlak zadebiutował pod koniec
sezonu turystycznego. Niemalże tyle samo fanów
Baśka Murmańska ma na Facebooku. Stronę internetową Baśki odwiedziło grubo ponad dwa tysiące
osób. Nie tylko z Polski, ale i z Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kanady, Irlandii,
Finlandii czy Chorwacji.
Ciekawostką jest fakt, że przemierzenie szlaku stało
się sposobem na organizację urodzin.
Baśka uczestniczyła też w całej serii wydarzeń. Gościła na Targach TT Warsaw oraz konferencji ogólnopolskiej sieci Lokalnych Organizacji Turystycznych
w Łodzi. U siebie pomagała w: V Mistrzostwach Pol-
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propozycję nazwania placówki imieniem Baśki Murmańskiej.
Co dalej?
Największe wyzwanie, jakie stoi przed pomysłodawcami produktu turystycznego w 2013 roku to organizacja plenerowej imprezy turystycznej związanej
z Baśką Murmańską, przeznaczonej przede wszystkim dla jego grupy docelowej. Wstępna koncepcja
przewiduje prowadzenie twórczych warsztatów,
w którymś z urokliwych zakątków fortyfikacji. LOT
Trzech Rzek i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki chcą
także, by Baśka zaistniała w kącikach dla dzieci lokalnych restauracji.
Pojawiła się także perspektywa współpracy z warszawskim Muzeum Niepodległości, które organizuje
dla najmłodszych lekcje muzealne o Baśce.
Twórcy szlaku rozważają także zwiększenie liczby
lokalizacji, w których znajdują się figurki (teraz jest
ich sześć) i dodanie nowych elementów do gry.
Przede wszystkim życzą sobie jednak jak najwięcej
turystów w Twierdzy Modlin.
Baśka Murmańska z kolei życzy Wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku oraz zaprasza na swoje strony internetowe:
www.baskamurmanska.pl
i www.facebook.com/baskamurmanska !
*Wszystkie dane w tekście pochodzą z dnia 20.12.2012 r.

Dodatkowych informacji udzielają:
Kubek, ulica, ciastko, a może nawet przedszkole
Baśka stała się ulubienicą nie tylko turystów, ale
i mieszkańców osiedla Modlin Twierdza w Nowym
Dworze Mazowieckim. Gdy ze szlaku zginęła jedna z figur, a na osiedlu pojawiły się plakaty z prośbą
o pomoc, to właśnie mieszkańcy najbardziej aktywnie zaangażowali się w poszukiwania. W efekcie
Baśkę odnaleziono!
Szczególnie cieszy, że w rozwój produktu włączyli
się lokalni przedsiębiorcy. Joanna Oterman stworzyła ręcznie malowane kubki z wizerunkiem niedźwiedzicy. Pracownia Cukiernicza M. Szarow, która
niedawno otworzyła kawiarnię w Twierdzy zaczęła
sprzedawać ciastka o nazwie: Baśka w kształcie białego misia.
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Baśki Murmańskiej. Dawna ulica Ledóchowskiego 164,
przy której mieści się Centrum Informacji Turystycznej, Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
oraz Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin nosi teraz nazwę Baśki Murmańskiej 164.
Obecnie trwa plebiscyt na patrona przedszkola
w Twierdzy. Wiemy, że jeden z rodziców zgłosił

www.nowydwormaz.pl

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Urząd Miejski, Wydział Promocji

i Komunikacji Społecznej
Martyna Kordulewska
22 51 22 204
martyna.kordulewska@nowydwormaz.pl
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
Marek Kozłowski
22 713 32 79
3rzeki@3rzeki.pl
Sebastian Sosiński
664 775 321

OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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MELDUNEK – JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE
Od 2013 r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych
Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty
w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim
móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy
zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie
również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostaną niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie
z nowymi przepisami nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się
zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.
Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie będzie obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostaną również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy
obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna.
Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni.
Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego
pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak
i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknie obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie
przekraczający trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania
meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

Główny Inspektor Sanitarny

OSTRZEGA
przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego
do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol
o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:






w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
w płynach do spryskiwaczy
w denaturacie
w odmrażaczach do szyb
w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:



pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu
spożywczego (etylowego)
następnie pojawiają się:

bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty

silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone
bicie serca

senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności,
bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
 wezwać pogotowie ratunkowe
 jeśli zatruty jest przytomny:

wywołać u niego wymioty

podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)

jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do
pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy
niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

TEL: 999, 997 lub 112

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
Uprzejmie informujemy że nadal trwa zbieranie wniosków osób
deklarujących przystąpienie do programu Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki
w roku 2013. Wzór wniosku możliwy jest do pobrania na stronie
internetowej miasta www.nowydwormaz.pl oraz w pokoju
101 Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.
Zakroczymskiej 30. Realizacja przedmiotowego zadania jest
finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2012r.
100% kosztów kwalifikowanych zadania zostało pokrytych
przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe dofinansowanie umożliwiło
zdemontowanie i przetransportowanie na składowisko odpadów
niebezpiecznych 1918 m2 azbestu.
Dotacja nie obejmuje wykonania nowych pokryć budynków.

ZBIERAMY ZUŻYTY SPRZĘT
Wiemy, jakim problemem
może być pozbycie się
zepsutego radia, telewizora,
lodówki, termy, kuchni
gazowej, kabli itp.
Wychodząc Państwu
z pomocą postanowiliśmy zorganizować bezpłatną zbiórkę
zużytego sprzętu.
Od roku na terenie Szkoły Podstawowej nr.5 ul. Chemików 1A
(tel.22 775 50 75 lub 508 737 099) przy/na placu
manewrowym stoją europalety, do których można wkładać
zużyty sprzęt RTV i AGD.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości.
Pokażmy naszym dzieciom, że warto dbać o pomagając
jednocześnie lokalnej społeczności.
BO PRZECIEŻ CZYSTOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS SAMYCH
Organizatorzy zbiórki:„Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki”
(NR KRS: 0000305054,
Nr rachunku: 77 8009 1062 0014 5033 2007 0001,
tel. kontaktowe: 508 737 099 – J. Katarzyna Bednarek –prezes,
602 315 561 – Renata Bartołowicz - sekretarz)
przy wsparciu Firmy Eko Harpoon Technologie Ekologiczne
i współpracy Szkoły Podstawowej nr.5
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki
http://www.stowarzyszenieprzyjaciolpiatki.cba.pl
Wykaz zbieranych odpadów:
Źródła światła zawierające rtęć
Sprzęt oświetleniowy
Sprzęt komputerowy
Sprzęt audiowizualny
Sprzęt biurowy
Sprzęt AGD
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
Sprzęt RTV
Sprzęt energetyczny
Elektronika inna.

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM
DWORZE MAZ UL. DŁUGA 10
prowadzi rekrutację na I semestr
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych

• szkoła jest bezpłatna
• nauka w systemie zaocznym
trwa 3 lata (zajęcia: piątki, soboty lub wtorki, czwartki)
• podania do szkoły są przyjmowane w sekretariacie ZS2
Zajęcia rozpoczną się 11 lutego 2013 r.

obowiązek szkolny dla dzieci 6 -letnich
Szanowni Rodzice!
Od 1 września 2014 zostaje wprowadzony obowiązek szkolny dla dzieci 6 -letnich. W roku szkolnym 2013/2014 mają Państwo jeszcze możliwość wyboru, czy posłać dziecko 6-letnie do szkoły.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Być może pomogą Państwu w podjęciu tak ważnej
decyzji. http://www.men.gov.pl/mam6lat

”

Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją
jako sześciolatki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki,
czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie,
w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do
szkoły poszli jako siedmiolatki

Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą
miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nadchodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym
to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześcioletnich dzieci do szkoły.
Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i
rozwoju dziecka: rozważenie czy rozpocznie ono naukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na kolejny rok w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
Chcę Państwu dostarczyć jak najwięcej informacji
ułatwiających podjęcie decyzji, która będzie najkorzystniejsza dla Waszego dziecka. W tym celu rozpoczęłam szeroką kampanię informacyjną, której szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.
men.gov.pl/mam6lat.
Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół podstawowych. Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym
rozpoczęciu nauki przez dzieci podjęło ponad 350
tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo
dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami
lepsze wyniki niż ich siedmioletni koledzy.
Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do
opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie
rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni
takiej okazji. Wcześniejsza nauka w szkole nie ozna-

Jeżeli Twoje dziecko:
potrafi zadawać pytania i wysłuchać
odpowiedzi
rozumie polecenia formułowane przez
dorosłych
potrafi zwrócić się o pomoc
potrafi się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie
mieszka
chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy
dziecięce, przestrzegając reguł
interesuje się książkami i opowiadanymi
historiami
opowiada historyjki do obrazków
potrafi podzielić proste słowa na sylaby (np.
mama, tata)
rysuje, maluje, lepi z plasteliny i potrafi
posługiwać się nożyczkami
podczas rysowania, zabawy – potrafi skupić się
na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca
potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach
umie pokazać prawą i lewą stronę

cza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w
pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju. Jeśli Państwa dziecko pójdzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji.
Warto także podkreślić wpływ wcześniejszego rozpoczynania nauki w szkole na umiejętność czytania i
pisania. W tym wieku ważna jest ciągłość i stabilność
metod uczenia się. Jak alarmują eksperci, dotychczasowy system, w którym dzieci rozpoczynające naukę pisania i czytania w przedszkolu, po roku musiały gwałtownie przestawić się na metody pracy innego nauczyciela, może być przyczyną późniejszych
niepowodzeń edukacyjnych.
To właśnie zapewnienie dziecku płynności uczenia się
czytania i pisania było jedną z najważniejszych przesłanek wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego.
Szanowni Państwo,
jeżeli Wasze dziecko dobrze radzi sobie w przedszkolu, jest bystre, ciekawe świata, zadaje pytania i chce
iść do szkoły, dajcie mu Państwo szansę na szybszy
rozwój. Z pełnym przekonaniem zachęcam
Państwa do podjęcia przez Wasze dziecko nauki w szkole w wieku sześciu lat,
szczególnie w przypadku, gdy obchodzi szóste urodziny przed wrześniem
2013 roku. Pozwólcie Waszemu dziecku pójść o krok dalej…

Jeśli Twoje dziecko
urodziło się w 2007
roku – może pójść
do szkoły jako
sześciolatek we
wrześniu 2013, lub za
rok, jako siedmiolatek
z rocznikiem dzieci
młodszych

minister edukacji narodowej

Rusza kolejna edycja
konkursu „Mam 6 lat”!
Zapraszamy Rady Rodziców w szkołach i przedszkolach oraz uczniów, którzy jako sześciolatki poszły do
szkoły do udziału w konkursie!
Rady Rodziców zachęcamy do opisania lub nagrania
swoich doświadczeń lub działań związanych z przygotowywaniem dzieci sześcioletnich do szkoły.
Dzieci zachęcamy do pokazania swoich umiejętności
w wybranej formie artystycznej.
Arkusze zgłoszeniowe oraz prace konkursowe – reportaże, wywiady, prezentacje, eseje, rysunki, itp. należy przesyłać na adres właściwego kuratorium oświaty. Najlepsze prace zostaną nagrodzone na poziomie
wojewódzkim. Wyłonimy również zwycięzców ogólnopolskich!

Mam

6 lat
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Prace można nadsyłać od 21 listopada
do 22 lutego 2013 roku.
Więcej informacji o konkursie:
www.men.gov.pl/mam6lat

to znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę
w pierwszej klasie.
Jeżeli Twoje dziecko chce iść do szkoły, a w większym lub mniejszym stopniu radzi sobie w wymienionych wyżej zakresach, na pewno da sobie radę
w pierwszej klasie.
Jeśli Twoje dziecko urodziło się w:
2007 roku – od 1 września 2012 r. ma obowiązek
uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym lub
może pójść do szkoły
2008 roku – od 1 września 2013 roku będzie
objęte obowiązkiem przedszkolnym, a 1 września
2014 r.
pójdzie do szkoły

Więcej informacji w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00 – 15.30, tel. 22 775 25 43
e- mail : zs2@.nowydwormaz, www.zs2.nowydwormaz.pl,
Facebook
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TeksT I FOTO Wydział Spraw Społecznych UM

TeksT ALKA

28 grudnia ub.r. powołano Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
skład Komitetu, którego siedziba mieści
się w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzą: Tadeusz Sosiński
– przewodniczący, płk rez. Alfred Kabata – wiceprzewodniczący oraz jako członkowie: Olga
Małajny, Agnieszka Bardoni, Damian Ochtabiński, Mariusz Ziółkowski, Sebastian Sosiński
i Marcin Wierzbicki.
Pomnik usytuowany zostanie w dawnych koszarach Batalionu Elektrotechnicznego przy
ul. Paderewskiego. Wybór tego właśnie miejsca
wynika z faktu iż w 1935 r. taki pomnik tam wybudowano. Na cokole, na którym znalazł sie napis:
ur. 5.XII.1867 r. (data urodzin Marszałka Piłsudskiego) umieszczono przenośne popiersie z wizerunkiem Marszałka. Pomnik usytuowany był
przed budynkiem dowództwa (obecnie prokuratury) od strony ul. Paderewskiego (wtedy Alei
Paderewskiego).
W dniu pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego
17 maja 1935 r. Zarząd Miejski w Nowym Dworze

Mazowieckim zamówił w kościele parafialnym,
rzymsko-katolickim nabożeństwo żałobne, po
którym urządzono pochód do pomnika Marszałka.

Pod pomnikiem złożono wieńce od władz miasta
i organizacji społecznych. Pomnik owinięty był kirem, a za nim umieszczono flagę państwową.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć dzieło budowy
Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim mogą wpłacać dowolne kwoty na konto, które wkrótce zostanie
podane do wiadomości publicznej.
Dla zdobycia funduszy organizowana będzie
również zbiórka publiczna.
Odsłonięcie pomnika planowane jest na 11 listopada 2013 r.

TeksT ak FOTO Marcin Łada

3 grudnia 2012 r. podczas gali wręczania odznaczeń państwowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Srebrnym Krzyżem
Zasługi za upamiętnianie historii Polski odznaczony został Jan Wiśniewski

ktu dekoracji Srebrnym Krzyżem Zasługi dokonał w imieniu Prezydenta RP Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski. Srebrny Krzyż Zasługi nadany został na wniosek Społecznego Komitetu
„Nasza Gmina – Nasz Powiat”.
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odznaczonemu towarzyszyli koleżanki i koledzy z SKWS
„Nasza Gmina-Nasz Powiat” oraz Związku Oficerów
Rezerwy RP, których to organizacji Jan Wiśniewski
jest członkiem. Tymi, którzy złożyli mu gratulacje
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim byli: płk
rez. Alfred Kabata, Marcin Łada, Barbara Malewska,
Tadeusz Malewski.

„Nie było łatwo”, tak komentowali Wyróżnienie Internautów uczestnicy plebiscytu. Przeszło 6000 głosów oddanych
za pośrednictwem sondy na miejskiej stronie i doskonały 36cio procentowy wynik Ochotniczej Straży Pożarnej
– Ratownictwo Wodne rekomendującej jedną z kilkunastu zgłoszonych do plebiscytu inicjatyw.

Wybudowanie pomnika we wnioskowanym miejscu, oznaczać powrót do historycznych korzeni
Nowego Dworu Mazowieckiego, a jednocześnie
byłoby wyrazem hołdu złożonemu I Marszałkowi
Polski Józefowi Piłsudskiemu.
Władze Nowego Dworu Mazowieckiego zadeklarowały kwotę 11 tys. zł. na budowę pomnika.
Według wstępnych szacunków łączny koszt realizacji pomysłu wyniesie około 30 tys. zł.

Srebrny Krzyż Zasługi za upamiętnianie
historii Polski
A
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Plebiscyt roztrzygnięty

Powołano Komitet Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego
W
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udało ustalić się liczbę żołnierzy ekshumowanych
z terenu Modlina i Nowego Dworu Mazowieckiego i pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.
Jest współorganizatorem konkursów historycznych
dla dzieci i młodzieży organizowanych przez ZOR
RP. W uznaniu jego zaangażowania w opiece nad
miejscami pamięci narodowej burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego powołał go do składu Nowodworskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.

„S

trażak w przedszkolu” bo tak nazywała się zwycięska akcja był bezkonkurencyjny. Pomimo wielu pomysłów na przyciągnięcie uwagi i zachęcenie do głosowania
Stowarzyszenie Operacja Skatepakt (24% głosów) musiało ustąpić. Młodzi deskorolkowy
jednak też wyszli na podium za sprawą dziennikarzy, którzy w swoim głosowaniu docenili
najwyraźniej starania stowarzyszenia, wobec
których z pewnością nie można było przejść
obojętnie. Pięć na sześć biorących udział
w zabawie redakcji wskazało właśnie Światowy Dzień Deskorolki jako Inicjatywę Pozarządową 2012. Podczas Wigilii Miejskiej
odbywającej się w Nowodworskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji wyróżnienie Burmistrza
Miasta odebrali przedstawiciele Hufca ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim. Pan Burmistrz Jacek Kowalski, krótko uzasadnił swoją decyzję nazywając „Harcerską Akcję Letnią” najdłużej odbywającą się nieprzerwanie
cykliczną inicjatywą pozarządową. Na uwagę
zasługuje również fakt, że nowodworskie organizacje stanęły na wysokości zadania i naprawdę było w czym wybierać. Chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim, którzy
wzięli udział w plebiscycie. W przyszłości planujemy rozszerzyć formułę konkursu
o nowe kategorie i nowe wyróżnienia. Mamy
nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie cieszyła się równie wielkim zainteresowaniem ze
strony naszych mieszkańców.

Jan Wiśniewski jako rodowity Nowodworzanin, który przeżył II wojnę światową, od kilkudziesięciu lat
opiekuje się miejscami upamiętniającymi miejsca
poległych żołnierzy i zamordowanych mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego. Pod jego opieką
znajduje się m.in. grób gen. Jerzego Przemysława
Morawicza - ostatniego ministra spraw wojskowych
Rządu RP na Uchodźstwie, który w 1939 r. był oficerem Batalionu Elektrotechnicznego (stacjonował
w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 19211939).
Cały czas gromadzi dokumentację dotyczącą
obrońców Modlina w 1939 r. Był współorganizatorem spotkań kombatantów-obrońców Modlina,
a obecnie jest jednym ze współorganizatorów
spotkań rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którzy zamordowani zostali w Katyniu
i Charkowie.
Z jego inicjatywy odnawiane są groby na nowodworskim cmentarzu. Dzięki swojemu zaangażowaniu

więcej na str. 33
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Nowodworskie Andrzejki

TeksT I FOTO na podst. mat. przesłanych przez Bartosza Ciecierskiego, Elżbietę Lewandowską i P. Stopnicką

30 listopada przypadają Andrzejki. Jak obchodzili ten dzień uczniowie w nowodworskich szkołach? Krótka relacja poniżej.
Wróżby były przeplatane zabawą i tańcami przy
muzyce. Najwięcej radości sprawił dzieciom
i ich rodzicom taniec na gazecie; „Taniec – wywijaniec”, który wymagał od uczestników zwinnych rąk i nóg, potrzebnych do dalszych zabaw.
Z dużym entuzjazmem rodzice dopingowali dzieci podczas zabawy z zaczarowanymi krążkami,
które co i raz znikały z dywanu, a one same prześcigały się pomysłami w upilnowaniu swojego
krążka do końca. Zwyciężczyni została nagrodzona gromkimi brawami. Oczywiście wróżka przez
cały czas towarzyszyła wszystkim, czarując swą
czarodziejską różdżką. Na zakończenie wszyscy
pożegnali się „Iskierką przyjaźni”, a na pamiątkę tego niezwykłego spotkania każdy z rodziców
i dzieci otrzymał andrzejkowy znaczek, z magicz-

Andrzejki w Zs3
Tu imprezę zorganizowało Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze Na dzieci czekał szereg atrakcji. Podczas wszystkich przerw
uczniowie mogli bawić się przy muzyce, o którą
zadbał Dj Wójcik. Nie mogło oczywiście zabraknąć takich hitów jak „Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend oraz PSY „Gangnam style”.
Wolontariusze MOPRu przygotowali wróżby
andrzejkowe m.in. pyszne pączki z wróżbą,
przekłuwanie szpilką serduszka z imieniem ukochanej osoby, lanie wosku, wróżenie z kart. Na
dzieci czekała także wróżka Esmeralda i czarownica Zgryzelda, która przepowiadała przyszłość
z kości. Uczniowie chętnie korzystali z zaproponowanych atrakcji, a pączki rozeszły się jak
świeże bułeczki.
Dla klas IV – VI Samorząd Uczniowski SP3 we
współpracy z kołem ekologicznym zorganizował
dyskotekę andrzejkową. Odbyła się ona w czwartek 29 listopada. Uczniowie tańczyli w rytmach
najnowszych przebojów. Natomiast w „Salonie
wróżb” mogli poznać swoją przyszłość. Wróżki
i czarodzieje przepowiadali wszystkim tylko życiowe sukcesy, ekscytujące podróże i milionowe
wygrane. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: Iwona Krowicka, Małgorzata Krupka, Edyta Słyk.
Dochód z dyskoteki zostanie przeznaczony na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska.
Impreza andrzejkowa była bardzo udana, a uczniowie starsi i młodsi wychodzili ze szkoły zachwyceni.
Czary Mary w Słonecznej Krainie
W przedszkolu nr 3 Andrzejki odbyły się 29 listopada. (…)
Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb,
w którym dzieci mogły poznać swoją bliższą
i dalszą przyszłość. Andrzejki stały się też okazją do
zaproszenia rodziców na zajęcia otwarte pod hasłem:
Stare i nowe zabawy andrzejkowe. W magicznym
nastroju Plastusie razem z wróżką przywitały swoich
rodziców piosenką „Czarowanie” i zaprosiły ich do
wspólnej zabawy. Gościem honorowym była pani
dyrektor, Elżbieta Kołodziejska, która dołączyła do
przedszkolaków.
Były wróżby i czary, wśród których nie mogło zabraknąć „Monety, czyli grosika na szczęście, wrzuconego do „studni” z wodą”, „Kolorowych bibułek” oznaczających różne przestrogi dla młodszych
i starszych. „Wędrująca noga w bucie” ukazała, kto
jako pierwszy pojedzie w daleką podróż. Kolejna
wróżba „Zaczarowane supełki” miała spełnić siedem
najskrytszych życzeń rodziców, a pomyślność ich
spełnienia zależała od sprawnych rąk dzieci, które
w określonym czasie rozwiązywały magiczne supełki, zawiązane przez rodziców. Szkatułka przekazywana za rąk do rąk kryła w sobie różne ciekawe
wróżby, które po wylosowaniu były głośno odczytywane.

nych drzewek mógł zabrać do domu serduszko ze
specjalną wróżbą. Pozytywna energia sprawiła,
że przedszkolaki wraz z rodzicami bawili się wyśmienicie. (…)
Podczas wspólnej zabawy związanej z dniem św.
Andrzeja, dzieci poznawały i uczyły się szanować
polskie tradycje ludowe. Uczyły się pozytywnie
postrzegać siebie i innych oraz wzmocniły więź
emocjonalną ze swoją grupą, a przede wszyst-
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kim mogły spędzić czas ze swoimi rodzicami.
Dla rodziców była to zaś niecodzienna okazja do
poobserwowania swojego dziecka w pozadomowej sytuacji, dostarczającej niesamowitej frajdy
i wiele radości.
Zaczarowane Andrzejki w Twierdzy
Klasy „0” oraz „Starszaki” w Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy, próbowały trochę dla zabawy, a trochę na serio zajrzeć za zasłonę kryjącą naszą przyszłość. Dlatego w ten wyjątkowy
dzień, na wyjątkowej sali, wszystkie dzieci, ciekawe co powiedzą gwiazdy oraz jaką tajemnicą
strzegą duchy, wzięły udział we wspólnej i magicznej zabawie przy andrzejkowych wróżbach.

Najpierw dzieci zaprezentowały swoje piękne
maski i cudnie pomalowane twarze. Następnie
w grupach kręciły butelką a los powoli odkrywał
im swe zaczarowane karty. W międzyczasie można było wziąć udział w niebanalnych tańcach:
na gazecie oraz w parze z balonem i zaprezentować swoje niezwykłe umiejętności, zgrabność
i witalność. Ponadto dzieciaki mogły dowiedzieć
się jakie są pomysły na ich prezenty gwiazdkowe i posilić się słodkim cukierkiem. Dodatkowo
każde dziecko losowało mały kluczyk, każdy
w innym kolorze, aby poznać symbolikę tych kolorów. Na zakończenie odbyła się imprezka przy
znanych i lubianych hitach. Wszystkim zabawom
i wróżbom towarzyszyły piękne cyganki – nauczycielka każdej grupy.
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Mikołajkowy Czas

TeksT I FOTO na podst. materiałów nadesłanych przez Jagodę Jandy kl. 3c, Bartosz Ciecierski, Elżbieta Lewandowska, Irmina Wiśniewska

Grudzień to ulubiony miesiąc wszystkich dzieci. Wiadomo dlaczego? Święty Mikołaj przychodzi z prezentami
w dniu swoich imienin. I chociaż to on jest solenizantem i powinien otrzymywać dary... to jednak ze swojej
życzliwości i miłości prezenty przynosi dzieciom. I tym razem nie obyło się bez wielkiej mikołajkowej imprezy
W NOWODWORSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH.

W

Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy sala
gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą
śnieżną arenę, na której w rytm melodii tańczyły i śpiewały przedszkolaki z rodzicami. Przed
uroczystością odwiedził nas dyrektor Zdzisław
Szmytkowski i życząc udanej zabawy wręczył
kosz czekoladowych mikołai.
W oczekiwaniu na prawdziwego Świętego Mikołaja Pani Lucynka i jej pomocnice Śnieżynki
przygotowały zagadki - niespodzianki. Najmłodsi uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać
za pomocą dotyku zabawki w worku Mikołaja
oraz pokazać w jaki sposób Święty Mikołaj
może do nas przybyć. Najstarsze dzieci przywędrowały saneczkami, „Krasnale” przyjechały pociągiem, „Słoneczka” przypłynęły,
a najmłodsze „Biedroneczki” raźno przymaszerowały omijając śnieżne zaspy.
Mikołaj przybył do Twierdzy
Kiedy każda grupa się zaprezentowała usłyszeliśmy nieoczekiwane pukanie do drzwi. A ponieważ my jesteśmy jeszcze mali poprosiliśmy
panią Dyrektor Irenę Wiśniewską aby spraw-

dziła kto do Nas idzie. My doskonale wiemy,

że obcemu nigdy nie otwieramy. Całe szczęście
tajemniczym gościem okazał się Święty Mikołaj. Przy wrzawie dzieci Śnieżynki odprowadziły gościa na honorowe miejsce. W podziękowaniu za miłe przywitanie Mikołaj wręczył
każdej grupie piękną zieloną choinkę.
Następnie najstarsza grupa dzieci przywitała Mikołaja wierszykiem i wręczyła torebkę
z prezentami, tym razem, dla niego. Nasz Święty gość po kolei wyjmował kartki, na których
widniały zagadki w postaci obrazków. Dzieci
miały w prezencie dla Mikołaja zabawy i piosenki. Starszaki porwały gościa do zaczarowanego autobusu, „Biedroneczki” zatańczyły,
„Słoneczka” i „Krasnale” - zaśpiewały piosenki dla gościa.
Przy tak dużej ilości niespodzianek i Mikołaj miał dla naszych milusińskich jeszcze coś
w zanadrzu. W tym celu zamienił dwoje dzieci
w renifery, które pomogły mu w przywiezieniu kolejnych prezentów. Radości i zachwytu
nie było granic. Dzieci w swoich paczuszkach
znalazły kolorowe książeczki, doskonałe do
słuchania przed snem.
Po tak wielu wrażeniach nastąpił słodki
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upominek. Kiedy każdy się posilił nastąpiła część artystyczna. Każde dziecko mogło
stanąć ze swoim prezentem przy Mikołaju
i wykonać pamiątkowe zdjęcie.
Wszystko co dobre szybko się jednak kończy
i nasz gość musiał ruszyć w drogę, aby odwiedzić inne dzieci. Dziękujemy za przybycie, za
wspaniałe prezenty i z niecierpliwością czekamy na Ciebie za rok. Na pewno będziemy starać sie zachowywać grzecznie przez cały rok.

rach Zamku Królewskiego podziwiając stare
kamienice oraz Wisłostradę. Z klasami 3a i 3b
spotkaliśmy się pod Pałacem Prezydenckim
i wróciliśmy autokarem do szkoły. Wycieczka
bardzo nam się podobała. Zajęcia w fabryce
były bardzo ciekawe i słodkie. Stare Miasto
zauroczyło.

Mikołajkowy dzień w ZS 3

Słodkie Mikołajki
Z okazji Mikołajek klasy 3 a, b i c SP także
z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy wraz z
wychowawczyniami: panią Elżbietą Ciszyńską, panią Katarzyną Borkowską i pani Beatą
Kielar pojechały do Warszawy do fabryki słodyczy „Cukrowa Sowa”.
Najpierw patrzyliśmy, jak pracownica fabryki
wylewała gorący cukier-karmel na blat. Druga
pani bardzo długo gniotła, następnie włożyła na hak i rozciągała go. Potem pani spytała
nas, z czego jest czerwony barwnik do cukierków. Nikt nie wiedział. Zdziwiłam się, gdy
okazało się, że jest z marchewki. Później pani
z czerwonej masy zrobiła trójkącik, po chwili
serduszko. Druga pani uformowała białą masę,
w tunel włożyła czerwoną. Rozciągnęła go tak, że
zrobił się bardzo wąski. Pokroiła na małe cząstki
i jeszcze ciepłe rozdała nam. Nie dało się
ukryć, że dostaliśmy bardzo dobre truskawkowe cukierki. Wszystkim smakowały.
Potem pani pokazała nam jak zrobić najprostszego lizaka. Później w parach formowaliśmy z masy laski, serduszka i ślimaczki. Następnie pani zapakowała nam lizaki
w torebki. Każdy uczeń z klasy 3c i kilku innych wybrał paczkę cukierków. Nie mogliśmy
zdecydować się, który smak wybrać. Pani
znalazła rozwiązanie i pokazała nam torebki
wielosmakowe. Potem otrzymaliśmy dyplomy
„Małego Cukiernika”.
Po wizycie w fabryce zwiedzaliśmy Stare Miasto. Oglądaliśmy Kolumnę Zygmunta, pomnik
Małego Powstańca, Barbakan. Szliśmy po mu-
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6 grudnia 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół
nr 3 będą długo wspominać. Już od rana było
widać, że będzie się on różnił od zwykłych
dni w szkole. Po szkolnych korytarzach,
uczniowie, przechadzali się przebrani w czapki Mikołajów w większości z Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego
(MOPR), panował radosny nastrój, a mikołajkowe dekoracje przywoływały świąteczną
atmosferę.
Niecodzienne były też przerwy śródlekcyjne,
gdzie pomocnicy Świętego Mikołaja malowali
buzie oraz częstowali słodyczami.
Największy zainteresowanie wzbudził jednak
sam Święty Mikołaj, z którym można było
zrobić sobie zdjęcie. Nawet nauczyciele i pani
główno gotująca skorzystała i poprosiła Mikołaja o prezent. W tajemnicy Mikołaj powiedział nam co sobie zażyczyła pani Władysława – był to nowy odbierak na kuchnię.
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Święty Mikołaj w „Słonecznej Krainie”
Zaraz po 6 grudnia przyszedł dla Mikołaja
czas wytężonej pracy i odwiedzin u nowodworskich przedszkolaków. Święty wpadł też
do Publicznego Przedszkola nr 3. Mikołajowi
towarzyszyła śnieżynka. Oboje nie mieli łatwego zadania, bo dzieci do obdarowania było
sporo.
W poniedziałek, 10 grudnia wszystkie dzieci
ze Słonecznej Krainy z utęsknieniem z utęsknieniem czekały na tego niezwykłego gościa.
Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Świętego Mikołaja, na szczęście w tym dniu nieco
przyprószył śnieżek i Mikołaj nie miał problemów z dotarciem do przedszkola.
Wizytę Mikołaja poprzedziły odwiedziny
bardzo zapracowanego skrzata i śnieżynki,
którzy sprawdzali wiedzę przedszkolaków
na temat wyglądu oczekiwanego z niecierpliwością gościa z Dalekiej Północy oraz bawił
się z dziećmi. Podczas zabawy ze skrzatem
i śnieżynką, dzieci brały udział w różnorodnych konkursach i konkurencjach zręcznościowych, bawiły się przy muzyce. Wtem
usłyszały dzwoneczki i przez okna specjalnie
przystrojonej na tę okazję sali gimnastycznej, zobaczyły tak długo oczekiwanego gościa, który spieszył ku drzwiom przedszkola
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Święty Mikołaj w PP nr 1

z ogromnym workiem. Gdy wszedł na salę,
przedszkolaki nie kryły radości, zdumienia
i wzruszenia.

„Kiedy za oknami w śniegu zasną drzewa
Kiedy nad polami wiatr o zimie śpiewa
Przybądź do nas Mikołaju, Mikołaju.”

„Jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi
po świecie,
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
I każde dziecko prezent dostanie...

Gdy nadejdzie grudzień wszyscy zaczynają
myśleć o zbliżających się świętach Bożego
Narodzenia – najbardziej rodzinnych świętach
w tradycji chrześcijańskiej. Dla dzieci liczą się
one szczególnie gdyż magia tych świąt sprawia, że oczekują na nie przez cały rok. Poprzedza je wizyta świętego Mikołaja, do którego
wcześniej pisały listy z prośbą o upragnione
prezenty. W Publicznym Przedszkolu nr 1
marzenia dzieci się spełniły i święty Mikołaj
pojawił się wraz z Panią Zimą. Bawił się świetnie bawiąc się wspólnie z dziećmi. Następnie
rozdał wszystkim swoim małym przyjaciołom
paczki ze słodyczami i zrobił sobie z każdym
pamiątkowe zdjęcie.
Każda grupa w przedszkolu została obdarowana przez niego wspaniałymi, nowymi zabawkami (zamki rycerskie, toaletki, domki dla lalek,
stoliki, krzesełka, taborety, pufy oraz różnego
rodzaju gry, puzzle, układanki). Radość dzieci
była tak ogromna, że trudno je było oderwać
od zabawy, gdy przyszła pora iść do domu. To
święty Mikołaj sprawił, że buzie dzieci były
uśmiechnięte i szczęśliwe tego dnia.

Nadszedł długo oczekiwany moment... mikołaj zaprosił dzieci z każdej grupy po wspaniałe
prezenty. Było wiele radości, uśmiechu no
i oczywiście chwila na pamiątkowe zdjęcia
z Mikołajem.
A kiedy rozda już prezenty
Wraca do nieba uśmiechnięty,
Choć może czasem przykro Świętemu
Że nikt prezentu nie daje jemu.”
Mikołaj obiecał dzieciom, że wróci do nich
w przyszłym roku. Życzył wszystkim zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Przedszkolaki zaprosiły Mikołaja za rok oraz
obiecały, że będą trochę mniej psocić i postarają się słuchać mamy, taty i swoich pań.
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Szlachetna
Paczka
TeksT ????????????

Pochylamy się przed inteligencją,
klękamy zaś przed dobrocią…

S

zlachetna Paczka to ogólnopolska akcja
pomocy tym, którzy potrzebują jej najbardziej – najuboższym. Realizowana jest
przez Stowarzyszenie Wiosna. Jak mówi Prezes Zarządu tego Stowarzyszenia – ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek – „Miłość wyraża się w
trafionym prezencie, który nie jest banalnym
podarkiem, ale strzałem prosto w serce”.
Takie niebanalne podarki od kilku już lat
przygotowują uczniowie naszej szkoły, ich
rodzice i nauczyciele. W tym roku wspomogli
osiemdziesięcioletnią, samotną staruszkę.
Wspólnymi siłami uzbierali to, czego potrzebowała: węgiel, żywność trwałą, środki czystości, odzież, obuwie, koc, kołdrę, poduszkę, pościel, ręczniki, czajnik, garnki i książki
o tematyce religijnej. Pani J. marzyła także
o Biblii. Dostała ją i specjalnie dla niej dedykację w książce wpisał Biskup Zbigniew
Kiernikowski.
Dla pani J. przygotowaliśmy 35 paczek, nie
licząc warzyw i worków z węglem.
9 grudnia 2012 roku zawieźliśmy wszystkie
zgromadzone rzeczy do jej małego, zasypanego śniegiem domku na „końcu świata”.
Dla nas był to dzień szczególny.
Dawać Radość przez wielkie „R” to fantastyczne uczucie, bo „dobroć serca jest
(przecież) tym, czym ciepło słońca: ona daje
życie”, a w wymiarach serca świat staje się
piękny, najpiękniejszy…
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyłączyli się do tej świątecznej akcji – szczególnie uczniom integracyjnych klas 6a, 5b
i 3a oraz uczniom klas 5d i 6b, ich rodzicom
i nauczycielom.
Dziękujemy tym, którzy wspierali nas dobrym słowem, myślą i modlitwą.
Dziękujemy tym, którzy pakowali prezenty,
piekli pierniczki, użyczyli nam swoich samochodów.
Dziękujemy wszystkim Dobrym Duchom
Szlachetnej Paczki w SP 7, za to, że włożyli
do niej przede wszystkim swoje serca.
Dziękujemy Wszystkim za Wszystko…
To dzięki Wam świat zmienia się na lepsze!
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Pomocnice
Mikołaja
w PP5
TeksT I FOTO PP5

W dniach 21.11 – 05.12 w Publicznym
Przedszkolu nr 5 została zorganizowana
akcja „Każdy może zostać Świętym
Mikołajem”.

C

elem przedsięwzięcia było rozwijanie uczucia
empatii w stosunku do dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących.
Wychowawczynie z przedszkola pani Beata K.
i pani Agnieszka Sz. jako wysłanniczki Świętego
Mikołaja przekazały zgromadzone upominki wraz
z życzeniami uczniom Zespołu Szkół Specjalnych
w dniu 06.12.2012 r.
Entuzjazm i zadowolenie dzieci z otrzymanych
prezentów podkreślił ważność i znaczenie zorganizowanej akcji.

Gwiazdkowy
prezent dla
przedszkolaków
TeksT I FOTO Elżbieta Lewandowska

Czas przedświąteczny to okres, w którym
dzieci przygotowują dla swoich rodziców
przedstawienia świąteczne, jasełkowe.
Rodzice-aktorzy z Teatru Rodzica
również przygotowali dla wszystkich
przedszkolaków ze Słonecznej Krainy
przedstawienie – niespodziankę.

14

grudnia wystawiona została bajka świąteczna pt. „Gwiazdkowy prezent”. Przygotowania trwały od kilku tygodni. Spotykaliśmy się na
próbach raz w tygodniu. Równocześnie przygotowywaliśmy wspólnie scenografię, która miała być
zupełnie inna od przygotowywanych dotychczas,
bardziej oryginalna. Każdy z nas starał się jak najlepiej przygotować do swojej roli. Pewną trudnością
było utrzymanie w naszych domach tajemnicy przed
naszymi dziećmi. To miał być dla nich przecież
wspaniały prezent.
W przedświąteczne przedpołudnie sala gimnastyczna zamieniła się po raz kolejny w salę teatralną. Gdy
dzieci weszły do sali przekonały się że znalazły się w
zaczarowanym pokoju małej dziewczynki Matyldy.
Matylda jak każda mała dziewczynka marzy
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o nowym prezencie od Świętego Mikołaja – małej
laleczce, bobasku. Nie może się z tym jednak pogodzić jej dotychczasowa pupilka, piękna lalka Klara,
która robi wszystko, żeby nie dopuścić do spotkania Matyldy ze swoją nową lalką. Inne zabawki
tłumaczą Klarze, że nie można być tym samym
prezentem aż dwa razy. Gdy tylko Matylda zasypia,
zabawki za sprawą dobrej wróżki ożywają. Każda
z nich opowiada jak dziewczynka je wszystkie kocha, dba o nie i szanuje bez względu na to czy są
nowe czy stare. Gdy lalka, przez swoje hałaśliwe zachowanie i samolubność, łamie zakaz dany wróżce,
zabawki tracą swa czarodziejska moc i lalka zostaje
sama. Wtedy zaczyna rozumieć co się stało i odtąd
już wie że tylko w przyjaźni tkwi największa siła
i magia dobra. Prosi wróżkę o pomoc i przyrzeka
że odtąd będzie zgodną zabawką i ustępuje miejsca
nowej, z której tak bardzo cieszy się Matylda. Ale to
nie koniec niespodzianek. Wkrótce pojawia się sam
Mikołaj, który wraz ze śnieżynką i zabawkami rozdaje wszystkim przedszkolakom słodkie upominki.
Całe przedstawienie było owiane wielką tajemnicą
i dopiero w dniu występu przedszkolaki dowiedziały
się po raz kolejny, jakie talenty ukrywają rodzice ich
kolegów i koleżanek. Z wielkim zainteresowaniem
dzieci oglądały przedstawienie, podziwiając aktorską
grę rodziców. Z wielką chęcią i radością śpiewały razem z Mikołajem świąteczną piosenkę „Ding dong”
z repertuaru zespołu „Ich troje”. Cały występ został
nagrodzony ogromnymi brawami, a gratulacjom nie
było końca. W podziękowaniu rodzice otrzymali od
swych pociech papierowe kwiaty gwiazdy betlejemskiej, aby przypominały o nadchodzących świętach
Bożego Narodzenia. Na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek.
W przedstawieniu pt. „Gwiazdkowy prezent” wzięli udział: Sylwia S. – Matylda, Magda S. – babia
Matyldy, Ewa G. – lalka Klara, Lidia Z. – zabawka Biedronka, Michał Z. – zabawka Myszka Miki,
Natalia S. – zabawka pajacyk, Adrian S. – zabawka
Tygrysek, Joanna B. – zabawka Kotek, Aneta P. –
wróżka, Sylwia S. – Śnieżynka, Marcin S. – Święty
Mikołaj.
W imieniu wszystkich przedszkolaków chciałam
gorąco podziękować moim wspaniałym aktorom
za ogromne zaangażowanie w kolejne przedstawienie, w które włożyli jak zawsze całe swoje serca.
Zaś wszystkich chętnych rodziców zachęcam do
udziału w naszych następnych przedsięwzięciach
teatralnych, gwarantując dobrą zabawę i ogromną
satysfakcję.
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Magiczny grudzień, moc atrakcji!
TeksT I FOTO Elżbieta Lewandowska PP3, Katarzyna
Dobruk - SP 7, Kinga Kuczkowska PP4, Anna Maj SP7,
Lidia Wasiak, Marzena Zamęcka PP5, E.Ż, B.K. PP2, Alina
Kaszyńska PP1, A.Lodzik SP7, Marzena Gereluk, Renata
Sawicka, Agnieszka Rabiej SP 5

Święta Bożego Narodzenia są jak
powszechnie wiadomo najbardziej
rodzinnymi i ciepłymi świętami,
pozwalającymi poczuć serdeczność
i miłość wszystkich wokół. Wszyscy,
zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują Jego nadejścia.
W szkołach i przedszkolach był
to czas wszelkiego rodzaju spotkań,
przedstawień i konkursów.

W

Słonecznej Krainie okres poprzedzający
ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. W dniach 18 i 19 grudnia w Publicznym
Przedszkolu nr 3 odbyły się jasełka bożonarodzeniowe i spotkania wigilijne z bliskimi, przygotowane przez przedszkolaków ze wszystkich grup.
Przedstawienia były wyjątkowe. Dzieci z dużym
zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia.
Jasełka w Słonecznej Krainie – przeżyjmy
to jeszcze raz!
„Oto Boże Narodzenie – odtąd nam się jawi /
Jego bliskość, Boża bliskość – pełna błogosławieństw!/ Bo Dzieciątko, choć tak małe – zgromadziło całą salę...”
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka. Ku uciesze swoich rodziców
i innych bliskich, w pięknych strojach przedstawiały historię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną w piękne wierszyki, nowoczesne pastorałki,
wzruszające kolędy i efektowne tańce. Przepiękna
scenografia w sali gimnastycznej przygotowana
przez panie: Elę Obuchowską, Małgosię Grabowską i Asię Boniecką, nadała tym wyjątkowym
spotkaniom uroczysty i nastrojowy klimat. Nad

całością przedstawień czuwały wychowawczynie
grup oraz niezastąpiona pani od rytmiki – Małgosia Zagrabska. Nie zabrakło również świątecznych
życzeń od pani dyrektor Elżbiety Kołodziejskiej,
która z dumą oglądała kolejne występy swojej małej, przedszkolnej rodziny.
Wszyscy, którzy mieli okazję oglądać przedszkolne jasełka, poddawali się nastrojowi chwili.
Blask światełek choinkowych, gwiazdy betlejemskiej w przyćmionej sali, melodie kolęd granych
na keyboardzie przez panią Małgosię, solowy
śpiew Maryi czy innych postaci, wywoływały
wspomnienia z dzieciństwa, skłaniały do refleksji. Wielu rodziców miało łzy w oczach, kiedy ich
pociechy po raz ostatni w przedszkolnych murach
brały udział w tym niecodziennym wydarzeniu.
Po występach dzieci w swoich salach wręczały
przybyłym gościom własnoręcznie wykonane
świąteczne prezenty i składały życzenia. Miłym
zakończeniem tych spotkań były słodkie poczęstunki, przygotowane z pomocą rodziców, za co

należą się im serdeczne podziękowania. Małym
aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role a przede wszystkim za
umiejętność działania w zespole, dzięki czemu
stworzyły bardzo efektowne i urzekające widowiska.
Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne stroiki i dekoracje,
prezenty oraz wzajemne życzenia, które zakończyły spotkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się
w atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła,
radości i bliskości.
Wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu strojów do przedstawień jasełkowych
gorąco dziękujemy!
Aniołeczki z Siódemeczki w NOK

Każdy uczestnik konkursu dostał nagrodę od Dyrektor Ireny Wiśniewskiej w postaci gry planszowej. Dodatkowo właściciele „najładniejszych”
bombek otrzymali porcelanowe figurki bałwanków. Wszystkie wykonane bombki stanowią
ozdobę naszego przedszkola. Każdy z odwiedzających gości mógł podziwiać wkład pracy i
zaangażowanie w wykonane ozdoby choinkowe.
Bombki zostały również wystawione na kiermaszu ozdób choinkowych 18 grudnia, z którego
dochód przeznaczony został na szczytny cel.
Jasełka w Twierdzy Modlin
dzi artyści otrzymali słodkie niespodzianki. Najważniejsza jednak była radość uczestników i to,
że w tak miłej chwili mogliśmy być razem z tak
wspaniałymi osobami.
Bardzo dziękujemy za bardzo miły pobyt w tym
niezwykłym miejscu, jakim jest NOK. Cieszymy
się, że nasi uczniowie mogli przyczynić się do
uświetnienia tak podniosłego spotkania, które dla
nich pozostanie z pewnością niezapomnianym
przeżyciem.
Najpiękniejsza bombka w PP4

18 grudnia grupa dzieci z klas I - III ze Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Orła Białego udała się pod
opieką swoich nauczycieli: p. Katarzyny Dobruk
i p. Justyny Wasilko na kolędowanie w ramach
Wigilijnego Spotkania Seniorów, które odbyło
się w Nowodowrskim Ośrodku Kultury.
Podczas spotkania dzieci zaprezentowały kolędy
i krótkie wierszyki, życzyły zgromadzonym Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Uczniowie z klas III na zakończenie występu
wręczyli uczestnikom spotkania kartki świąteczne i kwiatki, które własnoręcznie wykonała jedna
z dziewczynek.
Występ dzieci bardzo spodobał się wszystkim
uczestnikom spotkania. W podziękowaniu mło-

www.nowydwormaz.pl

Boże Narodzenie to czas szczególny. Dzieci
z niecierpliwością oczekując na Świętego Mikołaja, ubierają z rodzicami choinkę. W przedszkolu nr 4 także ogłoszono z tej okazji konkurs
„Na najpiękniejszą bombkę”.
10 grudnia nastąpiło jego rozstrzygnięcie. W głosowaniu brały udział wszystkie dzieci w przedszkolu.
Według regulaminu nie mogły one głosować oczywiście na swoją pracę, czego pilnowały nauczycielki. Przedszkolaki wybierały bombki, które ich
zdaniem są najładniejsze a nauczycielka wpisywała
numerek danej ozdoby. Następnie głosujący rzucali
swoje losy do „zaczarowanego” pudełka.
Po zliczeniu głosów wśród 54 bombek, wykonanych przez dzieci przy pomocy rodziców, wybrano 3 najładniejsze. Laureatami zostali: Roksana
Stec z grupy „Starszaki”, Szymon Karpowicz
z grupy „Krasnale” i Alicja Żebrowska z grupy
„Słoneczka”. Wyróżnione bombki otrzymały
identyczną liczbę głosów.
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ków pod „batutą” oczywiście pani Ani. W rytm
świątecznej melodii dzieci grały na dostępnych
im instrumentach. Do koncertu dołączyła się
również widownia pomagając aktorom swoimi
oklaskami.
Za pięknie wystawiony spektakl artyści zostali uhonorowani nie tylko licznymi brawami ale
także czekoladowymi mikołajami od pana Burmistrza Jacka Kowalskiego i pani Dyrektor Ireny
Wiśniewskiej. Przedstawienie przyniosło zamierzony efekt w postaci wzruszenia na twarzach
dziadków i rodziców oraz dumnych dzieci zadowolonych z występu.
W oczekiwaniu na przedstawienie jak i po odbył
się również kiermasz ozdób choinkowych, z którego dochód przeznaczony został na rehabilitację Oliwii, córeczki nauczycielki Zespołu Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękujemy
serdecznie za okazaną pomoc i liczne przybycie na występ najmłodszych artystów. Życzymy
Wszystkim Wesołych, Zdrowych i Rodzinnych
Świąt - Wicedyrektor i pracownicy PP4.
Jasełka w Siódemeczce

„Jest taki Dzień - bardzo ciepły choć grudniowy”
– i taki dzień nastąpił w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin za sprawą przedszkolaków z grupy
„STARSZAKI”.
18 grudnia sala gimnastyczna zamieniła się zimową scenę teatralną, na której mali aktorzy mieli
przedstawić narodziny Pana Jezusa. Nim wybiła
godzina rozpoczęcia, sala zaczęła wypełniać się
zaproszonymi gośćmi. Wśród widowni nie mogło oczywiście zabraknąć rodziców i dziadków,
którzy z niecierpliwością i podekscytowaniem
czekali na występ swoich pociech.
„Starszaki” rozpoczęły przedstawienie uroczystym wejściem na salę przy kolędzie „Gdy się
Chrystus rodzi”. Gdy dzieci zajęły wyznaczone miejsca głos zabrał pan Dyrektor Zdzisław
Szmytkowski, który powitał gości i życzył przyjemnego oglądania, a naszym aktorom wspaniałego występu.

Choć przedszkolaki są jeszcze małe i nieobyte ze
sceną to jednak podczas występu nie było widać
żadnej tremy i zdenerwowania. Bardzo płynnie
i wyraźnie zaprezentowały swoje role. W sposób
obrazowy i prosty przedstawiły narodziny małego Jezuska oraz wędrówkę gości odwiedzających
Maryję i Józefa w Betlejem. Całe przedstawienie
przeplatane było pastorałkami i kolędami w pięknym wykonaniu dzieci przy akompaniamencie
pani Ani. Usłyszeć można było między innymi:
„Gdy się Chrystus rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Bosy Pastuszek”.
Mali artyści wznieśli się na wyżyny swoich możliwości recytatorskich, tanecznych i wokalnych
za co otrzymali ogromne brawa. Zakończeniem
„Jasełek” był koncert w wykonaniu przedszkola-

W czwartek 20 grudnia, późnym wieczorem,
uczniowie klas II zaprezentowali swoim rodzicom
przedstawienie świąteczne pt. „Niebiański figiel”.
Zostało ono przyjęte niezwykle ciepło i z ogromnym wzruszeniem.
Następnego dnia - 21 grudnia 2012r, w ostatnim
dniu nauki przed przerwą świąteczną, Jasełka
obejrzeli zaproszeni goście, pracownicy szkoły,
uczniowie klas 0-6 i grono pedagogiczne SP 7.
Drugoklasiści przygotowali niezwykle ciekawe
i skłaniające do refleksji nad sensem Świąt Bożego Narodzenia przedstawienie, w którym przeszłość połączyła się z teraźniejszością w cudowną
noc wigilijną.
Aniołowie słuchając przechwałek dzieci dotyczących drugich prezentów świątecznych postanowili spłatać im figla. W czasy współczesne zostali
przeniesieni pasterze, aniołowie, postacie biblijne. Rozmowa z aniołami i pasterzami, niełatwa
droga do Betlejem, spotkanie ze świętą rodziną
- otworzyło dzieciom oczy na tajemnicę narodzin
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Bożej Dzieciny. Zrozumiały, że czekając w wigilijny wieczór wyłącznie na prezenty uniemożliwiają wejście do stajenki i do swoich serc Maryi,
Jezuskowi i Józefowi. Bo gdy rzeczy materialne
stają się najważniejsze, traci prawdziwe znaczenie Boże Narodzenie.
Wzruszająca gra małych aktorów, ciekawa dekoracja oraz piękna oprawa muzyczna – wywarły
ogromne wrażenie na widzach.
Uroczyste spotkanie zakończyły serdeczne życzenia świąteczne Dyrektor Szkoły p. Agnieszki
Pindel.
Kiermasz Bożonarodzeniowy SP7
W dniach 17-21 grudnia odbył się w Siódemce
III Kiermasz Bożonarodzeniowy. Pojawiły się

na nim rozmaite ozdoby świąteczne takie jak:
stroiki, choinki wykonane z różnych materiałów,
świeczniki i figurki wykonane z gipsu, kartki
świąteczne oraz bombki i wiele innych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zatrzymali się na chwilkę i wybrali coś dla siebie.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób świątecznych, zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla uczniów z szkoły.
Konkurs świąteczny w PP5
Święty Mikołaj to postać starszego mężczyzny
z brodą, ubranego w czerwony strój, który wedle
różnych legend i bajek w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według
różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów
Laponię lub biegun północny. Jest ulubieńcem
wszystkich dzieci, które przez cały rok wyczekują jego wizyty, w związku z czym Publiczne
Przedszkole nr 5 postanowiło zaprosić go do

swojej placówki organizując konkurs pt. „Święty
Mikołaj”.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której wielkość, technika oraz materiały do wykonania były dowolne.
Prace można było przynosić do 30 listopada
2012r. do wychowawców poszczególnych grup.
Po upływie tego terminu wszystkie prace zostały
wyeksponowane w wejściu głównym przedszkola, gdzie każdy mógł podziwiać talent plastyczny
oraz techniczny przedszkolaków. Następnie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych głosowały
na prace, które najbardziej im się podobały. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 grudnia.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Oliwka Kompielewska – grupa „Delfinki”,
II miejsce – Alan Krysztofiak z grupy „Żabki”,
III miejsce –Szymon Mróz z grupy „Wróbelki”
Ogółem w konkursie wzięło udział 74 przedszkolaków. Prace konkursowe wykonano różnymi

technikami plastycznymi, a wszystkie były oryginalne, pracochłonne, kolorowe i pomysłowe.
Na wszystkich uczestników czekały nagrody: dyplomy, prezenty oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom
za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez nasze
przedszkole.

na nie upragnione podarki.
I tak w przedszkolu nr 2 dzieci wraz z rodzicami
robiły prace, które przedstawiały właśnie bożonarodzeniową choinkę. Forma, wielkość i technika
pracy była dowolna. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło 12 grudnia 2012 roku. Każde dziecko
na forum z dumą prezentowało swoją choinkę
i otrzymywało od pani Dyrektor zasłużony upominek. Efekt pracy był zadziwiający. Choinki są
przepiękne, pomysłowe i niepowtarzalne. Stanowią one teraz wystawę a przede wszystkim zdobią holl naszego przedszkola.
Rodzicom i dzieciom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

inek posłużą zużyte płyty kompaktowe. Oczywiście pięciolatek nie potnie nożyczkami płyty
CD, w tym pomogła wychowawczyni grupy.
Dzieci ozdobiły „kompaktowe choinki’ kolorowymi papierowymi gwiazdkami i kółeczkami.
Przyjemnie się pracuje słuchając kolęd. Pięknie
odbijają choinki padające na nie światło, skrzą się
jak gdyby były przystrojone płatkami śniegu. Po
prostu piękny bajkowy czas…

Choinki w PP1

Wigilia u Smerfów

„Świąteczna choinka” w PP2
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Modlinie
Starym zorganizowany został rodzinny konkurs
świąteczny. Czy można sobie wyobrazić święta
Bożego Narodzenia bez mieniącej się setkami
kolorów, strojnej damy, choinki? Chyba nie.
Choinka jest nieodłącznym elementem tradycji
bożonarodzeniowej, traktujemy ją jako symbol
nadziei i radości, a najmłodsi utożsamiają ją z niczym innym, jak tylko z prezentami, bowiem to
właśnie pod choinką w wigilijny wieczór czekają

Dzieci z grupy SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1 przygotowały świąteczne spotkanie
dla swych najbliższych. Spotkaniu towarzyszyły
wiersze mówiące o Świętach Bożego Narodzenia,
zimie i prezentach. Nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem.
Tak grzeczne dzieci musiał oczywiście odwiedzić
Mikołaj z workiem pełnym prezentów. To przedszkolne spotkanie w przemiłej, już świątecznej
atmosferze to piękny wstęp do domowego świętowania w gronie rodziny. Po występie młodzi
„kolędnicy” zasiedli do słodkiego poczęstunku.

Sypnęło śniegiem, trzyma lekki mróz, nareszcie
można jeździć na sankach i łyżwach. W tych
radosnych przygotowaniach do Świąt Bożego
Narodzenia nie mogło zabraknąć dzieci z grupy
SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1. Przedszkolaki udekorowały świątecznie swoją salę.
Należało tez zrobić ozdoby. Po raz pierwszy jako
materiał do wykonania ozdób w kształcie cho-

Spotkanie młodzieży z seniorami

Tradycyjne kolędowanie w SP7
W Szkole Podstawowej nr 7 w sposób szczególny pielęgnowane są tradycje bożonarodzeniowe.
Uczniowie dekorują swoje klasy, o wystrój korytarzy dbają wszyscy pracownicy szkoły, wspo-

www.nowydwormaz.pl

maga ich w tych działaniach grupa Arterków z kl
1-3. W każdej sali, na każdym piętrze stoi pięknie
udekorowane zielone drzewko.
Szczególnie miłym zwyczajem są klasowe spotkania wigilijne. Uczniowie wielu klas przygotowali dla rodziców przedstawienia świąteczne,
śpiewano kolędy, degustowano świąteczne przysmaki, dzielono się opłatkiem, a do najmłodszych nierzadko przychodził Mikołaj z workiem
prezentów.
Uczniowie klasy Id wraz wychowawczynią panią
Anną Dryblak kolędowali w całej szkole, rozdając przy tym upominki pracownikom szkoły.
Wspaniałym przedsięwzięciem był kiermasz bożonarodzeniowy, na którym można było zakupić
wykonane własnoręcznie karty świąteczne i różne ciekawe ozdoby.

www.nowydwormaz.pl

18 grudnia w ramach pracy wolontariatu i programu zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”
21 uczniów LO i PG pod opieką p. M. Gereluk
i p. R. Sawickiej odwiedziło pensjonariuszy
w Ośrodku Pomocy Społecznej BETANIA
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grudnia o godzinie 17 salę gimnastyczną Piątki
wypełnili goście przybyli na tegoroczne przedstawienie jasełkowe. W przygotowanym z rozmachem spektaklu wystąpiło ponad 80 dzieci,
a nad scenariuszem i dekoracjami pracowało
kilkunastu nauczycieli: K. Nowicka, A. Rabiej,
H. Kozioł, J. Szczepańska, A. Piszczek, B. Surwiło, B. Trojanowska, A. Krajczyńska, siostra
Konstancja, R. Luty, I. Zielińska. Piękne stroje

w Stanisławowie. Wszystkich serdecznie powitał
dyrektor ks. Andrzej Bołbot.
Spotkanie z podopiecznymi ks. Andrzeja odbyło
się w kaplicy. Tam z zaciekawieniem pensjonariusze obserwowali przygotowania do przedstawienia wigilijno-świątecznego. Piękny program
w wykonaniu licealistów dostarczył wszystkim
wielu wzruszeń- pojawiły się nawet łzy. Potem
nastąpiło wręczenie prezentów przygotowanych
własnoręcznie przez uczniów. Młodzież otrzymała upominki, które rozdali przewodnicząca
p. Larysa i p. Andrzej. Pani Larysa bardzo ciekawie i z humorem opowiedziała o codziennym życiu mieszkańców i zajęciach w domu BETANIA.
Po spotkaniu uczniowie postanowili rozładować
emocje i popracować, odśnieżając teren ośrodka.
Na koniec ks. Andrzej zaprosił wszystkich do
cerkwi św. Aleksandry na lekcję historii i religii.
Opowiadał bardzo ciekawie. Słuchano go z zainteresowaniem, a kiedy zaśpiewał, to dech nam w
piersiach zaparło. Trudno było się rozstać. Wolontariusze postanowili wrócić do BETANII, by
pracować z seniorami.
Wiemy, jak ważna jest godność ludzka oraz to, że
nie ma dla niej ceny.
„Żyć tak, jakby cudem było wszystko…” Jasełka w SP 5
Tradycją Piątki stały się organizowane co roku
przedstawienia jasełkowe, które mają okazję
obejrzeć nie tylko uczniowie i nauczyciele SP
5. Corocznie w jeden z grudniowych wieczorów, Jasełka przygotowane przez uczniów SP 5
wystawiane są także dla gości spoza Szkoły –
dla Rodziców dzieci, przedstawicieli lokalnych
władz, parafii i wszystkich mieszkańców naszego
miasta.
Nie inaczej było w tym roku. W czwartek 20

32

dla Matki Teresy z Kalkuty i Papieża Jana Pawła
II uszyła pani dyrektor E. Lewandowska, a o nastrojowe oświetlenie w trakcie spektaklu zadbał
pan R. Dardziński.
Przedstawienie ukazywało Boże Narodzenie
z perspektywy dziecka, zbuntowanej nastolatki,
dorosłej kobiety oraz staruszki. Widzowie wraz
z główną bohaterką, Anią przemierzali jej „drogę
życia” i uczestniczyli w przeżywaniu przez nią
świąt na różnych etapach życia: od dzieciństwa,
aż po starość, a życiu bohaterki przypatrywali się
z nieba aniołowie i święci, którzy komentowali
jej poczynania. O oprawę muzyczną zadbała pani
Beata Piekaruś, która przygotowała chór. Pięknie
zaśpiewane kolędy i pastorałki stanowiły niewątpliwą ozdobę przedstawienia .
Ważną rolę odegrali również Rodzice uczniów,

którzy zaangażowali się w przygotowanie strojów naszych „aktorów”. Specjalne podziękowania należą się Radzie Rodziców i przewodniczącemu, panu Łukaszowi Wiśniewskiemu. Dzięki
finansowemu wsparciu Rady Rodziców możliwe
było zakupienie materiałów niezbędnych do wykonania jasełkowych dekoracji. Rada Rodziców
ufundowała także słodycze dla dzieci, występujących w przedstawieniu.
Tego samego wieczoru można było obejrzeć na
filmy nagrane z udziałem dzieci pod kierunkiem
pań J. Szczepańskiej i A. Piszczek. Filmy przedstawiały scenki ze Starego Testamentu – od stworzenia świata, poprzez scenę w Raju z udziałem
Adama i Ewy, a także historie: Abrahama, Mojżesza, Noego czy Dawida i Goliata – pierwszych
świadków wiary.
Jak zwykle odbył się również kiermasz ozdób
świątecznych, zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki.
Na łączniku szkoły natomiast uwagę przyciągała
dekoracja w postaci wielkiego pociągu, w którym
każdy wagon symbolizował kolejne etapy życia
człowieka – od dzieciństwa po starość. Pytanie:

„Skąd i dokąd zmierzam?” miało zachęcić do zastanowienia się przez chwilę nad kierunkiem, jaki
w życiu obraliśmy, a słowa A. Einsteina wyeksponowane obok pociągu warto powtarzać sobie
nie tylko w Boże Narodzenie: „Są dwie drogi,
aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie
było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było
wszystko”.

cd ze str. 7

Biuro rachuby płac zajmuje się także obsługą księgową przedszkoli. Główne zadania i czynności
to dekretacja dowodów księgowych, sprawdzanie
dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, ujmowanie dowodów księgowych w urządzeniach księgowych. W ramach niniejszych zadań
prowadzona jest ewidencja posiadanych w przedszkolach środków trwałych. W ramach sprawozdawczości budżetowej sporządzane są sprawozdania
zgodnie z obwiązującymi przepisami rozporządzenia
w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sporządzany jest także bilans wraz załącznikami poszczególnych przedszkoli jako jednostki budżetowej.
Biuro księgowości budżetowej prowadzi sprawy
z zakresu kompleksowej obsługi finansowoksięgowej urzędu, planowania i wykonania budżetu,
sprawozdawczości budżetowej, sporządza projekty uchwał budżetowych Rady Miejskiej zgodnie
z obowiązującą w tej materii procedurą (komple-towanie dokumentacji, sporządzanie rejestrów wniosków, opracowywanie uchwał wraz z załą-cznikami
red.)
W ciągu roku budżetowego podejmowane są uchwały Rady Miejskiej zmieniające Uchwałę Budżetową
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Opracowywane są uchwały okołobudżetowe, w tym w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
a także uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za dany rok budżetowy.
Zmiany w planie budżetu dokonywane są także
w trakcie roku budżetowego w drodze zarządzeń
burmistrza miasta, w biurze księgowości podatkowej
tworzone są projekty zarządzeń wraz z załącznikami
zmieniające uchwałę budżetową.
Podejmowane są zarządzenia w sprawie zmiany

odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie
środków finansowych zabezpieczonych w planie
finansowym wydatków urzędu miejskiego. BKB
tworzy także projekty zarządzeń w sprawie planu
finansowego dochodów i wydatków budżetowych
urzędu miejskiego na dany rok budżetowy. Zgodnie
z procedurą uchwalania budżetu tworzy projekt zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej
(projekt uchwały, część opisowa, część tabelaryczna
–załączniki do uchwały red.).
W ramach sporządzania zarządzeń okołobudżetowych burmistrza miasta, biuro kompletuje dokumentację, opracowuje zarządzenia i załączniki dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta,
sprawozdania finansowego miasta, sprawozdania
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Podjęte przez radę miejską uchwały i zarządzenia
burmistrza stanowią dokumenty planistyczne i są
księgowane w systemie zintegrowanym OTAGO.
Na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń sporządza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta
z podziałem na zadania własne, zadania zlecone,
zadania powierzone (porozumienia), programy z
udziałem środków z budżetu UE, dotacje z innych
źródeł, z uwzględnieniem jednostki budżetowej oraz
wydziałów urzędu bądź samodzielnych stanowisk
realizujących dochody i wydatki budżetowe, plan
przychodów i rozchodów budżetu miasta.
Biuro opracowuje informacje dla jednostek organizacyjnych miasta – jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz komórek organizacyjnych urzędu w
zakresie wysokości planu dochodów i wydatków w
związku ze zmianami uchwały budżetowej w danym
roku (sporządzanie wyciągów z planów każdorazowo po podjętej uchwale rady miejskiej oraz podpisa-

niu zarządzenia burmistrza red.).
W ramach prac nad planowaniem budżetu prowadzi
także zestawienia, analizy, niezbędne do bieżącego
monitorowania prawidłowości wykonywania budżetu.
Biuro kompleksowo obsługuje urząd po względem
finansowo-księgowym.
W tym zakresie prowadzona jest ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w układzie
klasyfikacji budżetowej i wg. obowiązującego stanu
kont. Księgowane są dochody i wydatki oraz rozchody i przychody na poszczególnych kontach. Obsługiwane są konta syntetyczne i analityczne a także
rachunki bankowe urzędu. Uzgadniany jest poziom
dokonanych wydatków z komórkami organizacyjnymi urzędu. Sporządza miesięczne sprawozdania
dotyczące dochodów i wydatków na poszczególne
kategorie zadań.
Koniec roku kalendarzowego i początek następnego jest to okres wzmożonej pracy w księgowości,
następuje zamykanie ksiąg, przeksięgowania na
kontach, uzgadnianie sald, wprowadzanie danych
do sprawozdań i bilansu. Wówczas biuro sporządza
sprawozdania roczne i za IV kwartał. Sprawozdawczość budżetowa jest dość rozbudowana, obejmuje
szereg sprawozdań, odbiorcami są Regionalna Izba
Obrachunkowa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów. Sprawozdania sporządzane są w wersji papierowej i elektronicznej. Bardzo ważna jest tu zgodność
danych ujętych w sprawozdaniach z księgami urzędu
oraz zachowanie terminowości ich przekazania.
Reasumując, praca w Wydziale Finansowym wymaga od każdego pracownika specjalistycznej wiedzy,
skrupulatności, oraz terminowości w wykonywaniu
zadań.
NASZE MIASTO
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Nowodworski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak Foto Mariusz Ziółkowski

6 listopada ub. roku kolejny raz został powołany Nowodworski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Będzie doradzał
burmistrzowi miasta przez najbliższe 4 lata.

D

o głównych zadań Komitetu należy współpraca
z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w szczególności :
1) Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych
z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci .
2) Ocenianie stanu opieki nad trwałymi obiektami
pamięci narodowej.
3) Pomoc w prowadzeniu ewidencji miejskich obiektów powstałych dla upamiętnienia walk , miejsc męczeństwa i pamięci o postaciach związanych z tymi
faktami.
4) Opiniowanie pod względem historycznym wniosków o ustanowienie i trwałe upamiętnienie miejsc
wydarzeń i postaci.
5) Inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych związanych z miejscem

www.nowydwormaz.pl
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walk męczeństwa i postaciami związanymi z tymi
wydarzeniami.
6) Współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie:
-ewidencjonowanie miejsc pamięci narodowej
-zasięganie opinii Rady w sprawach związanych
z ustanowieniem miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
-wnioskowanie o nadanie tytułu Społecznego Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej
-wnioskowanie o nadanie Medalu Opiekun Miejsc
Pamięci Narodowej
7) Współpraca z samorządami terytorialnymi (w naszym przypadku miastem i starostwem przyp. red.),
ze środowiskami kombatanckimi i organizacjami
społecznymi .
Tyle o zadaniach wynikających z regulaminu. A co
ponad to? Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło

się 3 grudnia ub. roku członkowie Komitetu postanowili powołać komisje merytoryczne.
Powołano komisję historyczną i komisję opieki nad
obiektami miejsc pamięci narodowej. Przewodniczącym tej pierwszej został wybrany Andrzej Hurec.
W drugiej przewodnictwo objął Jan Wiśniewski.
Do prezydium Komitetu weszli: Tadeusz Sosiński
(przewodniczący) Renata Jastrzębska (wiceprzewodnicząca), Alfred Kabata (wiceprzewodniczący),
Tomasz Witkowski (sekretarz).
W pracach Komitetu udział biorą Barbara Malewska,
Maria Możdżyńska, Ryszard Możdżyński, Roman
Kaczorowski.
Jak zapewnia przewodniczący Tadeusz Sosiński
mieszkańcy miasta będą na bieżąco informowani
o podjętych przez Komitet działaniach i przedsięwzięciach. „Jednocześnie oczekujemy na Państwa
propozycje, sugestie i pomysły” – dodaje.
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Piłkarski turniej w Twierdzy nocą

Podsumowanie sezonu TNT

TeksT I foto Sławomir KrzeczkowSki

TeksT I foto TNT Motocross

Uczniowski Klub Sportowy „ Reduta” zrealizował oryginalny pomysł. Zorganizował halowy turniej piłkarski o puchar Prezesa
UKS „Reduta” – nocą, (5-6 stycznia).

Sezon MX dobiegł końca.

W

ydatnej pomocy w organizacji udzielił Łukasz Garbarczyk który zajął się rekrutacją
drużyn turnieju. Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn
które rozgrywały swoje mecze systemem „każdy
z każdym”. Mimo nocnej pory , mecze odbywały się
w bardzo gorącej atmosferze ale fair.
Wyniki meczów:
Twierdza – UKS Południe		
TWM – Cid- Lines			
Inter – Jw. 4228			
Twierdza – TWM			
Cid- Lines – Inter			
Jw 4228 – UKS Południe		
TWM – Inter			
Twierdza – Jw. 4228			
Cid-Lines – UKS Południe		
Twierdza – Inter			
TWM – Jw. 4228			
Inter – UKS Południe			
Twierdza – Cid-Lines			
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1:4
1:1
1:2
2:3
0:4
0:1
0:0
4:4
0:2
2:0
3:4
0:0
0:2

Miejsce

Drużyna

Punkty

Bramki

I miejsce

UKS Południe

13

12:2

II miejsce

Cid- Lines

7

7:7

III miejsce

JW. 4228

7

10:13

IV miejsce

Inter

5

5:4

V miejsce

TWM

5

8:12

VI miejsce

Twierdza

4

9:13

TWM – UKS Południe			
Cid-Lines – Jw. 4228			

1:5
4:0

Królem strzelców turnieju został Damian Krężlewicz
z zespołu UKS Południe , zdobywca 4 bramek.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody i upominki ufundowane przez Prezesa UKS „ Reduta”
Zdzisława Szmytkowskiego. Organizatorzy zapewnili również , że nie jest to ostatnia impreza sportowa
tego typu w Twierdzy w tym roku.

www.nowydwormaz.pl

P

rzedstawiamy ubiegłoroczne osiągnięcia
zawodników klubu motocrossowego TNT
Motocross:
• Mistrzostwa Polski Motocross MX1 – 7 miejsce Michał Jońca
• Mistrzostwa Polski Honda Gymkhana – 1 miejsce – tytuł Mistrza Polski Wojtek Grodzki
• X Cross Puchar Polski Kobiet Motocross
– 3 miejce – tytuł II v-ce Mistrza Sylwia Siebielec
• X Cross Puchar Polski Kobiet Motocross
– 4 miejsce Monika Kaniewska
• OML klasa kobiet- 2 miejsce Monika Kaniewska
• Puchar Ziemi Świętokrzyskiej klasa Weteran
– 1 miejsce – tytuł Mistrza – Robert Michalski
• Puchar Polski Motocross klasa Weteran
– 6 miejsce Robert Michalski
• Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa MX
– 1 miejsce – Michał Jońca

www.nowydwormaz.pl
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KARTKA
Z KALENDARZA
01.02. 280 rocznica śmierci
Augusta II Mocnego – króla Polski;
Początek działalności Polskiego
Radia (nadanie pierwszej audycji
w 1925 r.);
02.02. Dzień Pozytywnego
Myślenia; Dzień Handlowca;
04.02. Przywrócenie najwyższego
odznaczenia polskiego „Orderu
Orła Białego” (1921 r.);
07.02. Przyjęcie przez Sejm
Królestwa Polskiego 1. Regulacji
prawnej dotyczącej barw polskiej
flagi narodowej w kolorach białym
i czerwonym w 1831 r. Powrót
używania barw polskiej flagi
nastąpił w 1918 r.;
07.02. Tłusty Czwartek;
09.02. Ostatnia Sobota Karnawału;
Międzynarodowy Dzień Pizzy;
09.02. 1990 r. w Polsce
przywrócono dawne godło
państwowe (zmodyfikowana
wersja Polskiego Orła Białego wg.
wzoru z 1927 r. z otwartą koroną);
11.02. Światowy Dzień Chorego;
Europejski Dzień Numeru 112;
Dzień Dokarmiania Zwierzyny
Leśnej;
12.02. Ostatki;
12.02. 215 rocznica śmierci
Stanisława Augusta
Poniatowskiego – króla Polski;
13.02. Popielec;
14.02. „Walentynki” – Dzień
Zakochanych;
16.02. Międzynarodowy Dzień
Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek;
Dzień Poczty Polskiej;
17.02. Światowy Dzień Kota;
19.02. 540 rocznica urodzin
Mikołaja Kopernika;
20.02. Międzynarodowy Dzień
Palących Fajkę;
21.02. Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego;
22.02. Dzień Harcerzy i Skautów;
23.02. Światowy dzień Walki
z Depresją; Międzynarodowy
Dzień Pomocy Potrzebującym;
24.02. 180 rocznica inauguracji
Teatru Wielkiego w Warszawie;
85 rocznica powstania Biblioteki
Narodowej w Warszawie; 60
rocznica stracenia w Warszawie
gen. Bryg. Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”;
26.02. 86 rocznica uznania
„Mazurka Dąbrowskiego” polskim
hymnem narodowym;
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I liga w Nowym Dworze Mazowieckim w biegu na orientację
TeksT Prezes PUKS Młode Orły Józef KMIECIŃSKI, foto piotr siliniewicz

Bieg na orientację narodził się w Skandynawii, a jego początki sięgają XIX wieku. Dyscyplina w Polsce w formie
sportowej uprawiana od 1962 roku. Jest to data przyjęcia Polski do IOF /International Orienteering Federation /.

W

Polsce naczelnym organem
jest Polski Związek Orientacji Sportowej /PZOS/.
W ramach Orientacji Sportowej
uprawiane są konkurencje:
• Bieg na Orientację
• Kolarska Jazda na Orientację
• Narciarski Bieg na Orientację
• Orientacja Niepełnosprawnych
Istotą Biegu na Orientację jest pokonanie wyznaczonej trasy przy pomocy mapy specjalistycznej w jak
najkrótszym czasie. W trakcie biegu zawodnik musi
wybierać najkorzystniejsze warianty. Podobnie jak
w grze w szachy, z tą różnicą, że w biegu.
Długości tras uzależnione są od wieku zawodnika
i konkurencji. Dla seniorów /zawodnicy 21 – 34 lata/
długość trasy np. w klasycznym biegu na orientację
wynosi do 15 km i około 30 punktów kontrolnych,
taką trasę najlepsi pokonują to w czasie około
90 minut.
Bieg na Orientację w Nowym Dworze zaistniał
w1995 roku, początkowo w NOSiR, następnie
w UKS Jedynka, a od pięciu lat w PUKS Młode Orły.
W sekcji aktualnie w sekcji trenuje 30 licencjonowanych zawodników w wieku 11 – 19 lat. Okres działalności sekcji Biegu na Orientacjęw Nowym Dworze Mazowieckim obfitował w wiele sukcesów.
Agnieszka GRZELAK zawodniczka trenująca
w sekcji zdobyła złoty medal na Mistrzostwach
Europy Juniorów. Po skończeniu studiów pracuje
w NOSiR i prowadzi sekcję pływacką. Wielu zawodników którzy zdobywali medale na Mistrzostwach
Polski ukończyło studia, są lekarzami, niektórzy
robią doktoraty, wielu aktualnie studiuje. Wynika z
tego prosty wniosek.
Bieg na orientację daje młodemu człowiekowi nie tylko predyspozycje fizyczne lecz, także umysłowe i intelektualne. Umiejętność szybkiego kojarzenia, podejmowania trafnych decyzji, konsekwentnego działania
oraz dobra pamięć to efekt treningu orientalisty. Dla
przykładu dwuzmianowy lub trzyzmianowy zespołowy bieg sztafetowy wymaga od każdego biegacza myślenia w kategoriach „my” zamiast „ja” tak powszechnego w otaczającym nas egoistycznym świecie.
W 2012 roku sekcja odniosła kilka znaczących
sukcesów.
W Klubowych Mistrzostwach Polski rozgrywanych
w dwóch rundach po trzy starty zajęła VIII miejsce
w Polsce i uzyskała na 2013 r. status klubu I ligowego.
W Drużynowym Pucharze Polski sekcja zajęła
X miejsce w Polsce. W grupie juniorów było
to miejsce czwarte. Świadczy to o bardzo dobrej pracy
z młodzieżą.
Podczas Mistrzostw Polski czterokrotnie na podium
stawali:
1. Zuzanna WAŃCZYK 1997 r. /juniorka młodsza/ w Mistrzostwach Polski wywalczyła 4 medale
w tym trzy złote
• złoty w biegu w biegu sprinterskim w Poznaniu
• złoty w biegu sztafetowym w Poznaniu wraz
z Dagmarą DOMINIAK i Justyną SELWON
• złoty w biegu sztafetowym MIX juniorów w Kwidzyniu wraz z Wojtkiem DUDKIEM
• srebrny w biegu klasycznym w Kwidzyniu.
Zuzia ponadto zdobyła 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy
medal podczas Klubowych Mistrzostw Polski

Zuzia WAŃCZYK podczas jednego z biegów
Reprezentantka Polski na MEJ i Puchar Europy

2. Wojciech DUDEK 1994 r / junior / w Mistrzostwach Polski wywalczył 3 medale

Wojtek DUDEK podczas Długodystansowych Mistrzostw
Polski Reprezentant Polski na MEJ i Puchar Europy

• złoty w sztafecie sprinterskiej MIX w Kwidzyniu
wraz z Zuzią WAŃCZYK
• srebrny w biegu sprinterskim w Poznaniu
• srebrny w Długodystansowych MP w załęczu
Małym
Wojtek w Klubowych Mistrzostwach Polski zdobył
2 złote medale.
3. Adam SZMULKOWSKI zdobył srebrny medal
w Nocnych Mistrzostwach Polski w Kwidzyniu
Znaczny wkład w awans do I ligi miały bardzo dobre
wyniki pozostałych zawodników sekcji, min. Jagoda
FILIPCZAK była pierwsza w biegu średniodystansowym, Jakub Prasał 4 w biegu sprinterskim,
Zuzanna Kubicka, Michał Kwiatkowski, Magdalena Szmulkowska.
W Mistrzostwach Mazowsza i Warszawy łupem
zawodników PUKS padło aż 37 medali, w tym
17 złotych, 11 srebrnych, 9 brązowych.
Siedmioro zawodników zdobyło I klasy sportowe:
1. Zuzanna WAŃCZYK
2. Justyna SELWON

3. Dagmara DOMINIAK
4. Jagoda FILIPCZAK
5. Wojciech DUDEK
6. Adam SZMULKOWSKI
7. Karol GALICZ.
Drugą klasę sportową zdobyło 5 zawodników,
a trzecią 4 zawodników
Sekcja Biegu na Orientację od kilkunastu lat zdobywa punkty w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego. W roku 2011 ta zdobycz wynosiła 83.66
punktów.
W roku 2012 ten wynik został poprawiony, sekcja
zdobyła 86 punktów.
Zdobycze punktowe są honorowane finansowo przez
Urząd Marszałkowski.
Najlepsi młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy są powoływani do Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Kadry
Wojewódzkiej Młodzików.
W roku 2012 do KWJ zostało powołanych 5 zawodników PUKS Młode Orły.
Zaszczytu powołania do KWM dostąpiło także 5 zawodników sekcji.
Zawodnicy powołani do Kadr Wojewódzkich uczestniczą na koszt Ministerstwa Sportu w akcjach szkoleniowych; KWJ przez 50 dni, KWM przez 21 dni
W roku 2012 do KADRY Narodowej zostali powołani; Zuzanna WAŃCZYK i Wojciech DUDEK.
Oboje wystąpili w czerwcu w Mistrzostwach
Europy Juniorów we Francji. Zostali, także powołani do Reprezentacji Polski na Puchar Europy
w Szwajcarii.
W Akademickich Mistrzostwach Świata w Hiszpanii Polskę reprezentował zawodnik PUKS Młode Orły Karol Galicz.
W kwietniu 2013 roku w Portugalii zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata Szkół. W przeprowadzonych wielostopniowych eliminacjach awans
uzyskały dwie zawodniczki PUKS Młode Orły,
Zuzanna WAŃCZYK i Justyna SELWON.
Sekcja Biegu na Orientację od wielu lat jest organizatorem wielu zawodów.
Organizowała czterokrotnie Puchar Najmłodszych
/dzieci w wieku 10 – 14 lat/. Każdorazowo w zawodach uczestniczyło ponad 450 zawodników.
Była organizatorem Mistrzostw Polski w 2006 roku,
dwukrotnie organizowała Międzynarodowe Zawody
Grand Prix Mazowsza w latach 2008 – 2009.
W roku 2011 sekcja dostąpiła zaszczytu organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Biegu
na Orientację.

Najmłodszy zawodnik sekcji Marcel KAJZER podczas
tegorocznego Grand Prix Mazowsza. Srebrny medal
na Pucharze Najmłodszych.
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