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Od Burmistrza
stwo głownie na brak windy oraz elektronicznego systemu wyznaczającego kolejność wejścia.
Padały też propozycje zmian godzin urzędowania
od godz. 10.00 do 18.00. To dla nas ważne informacje, niektóre z pewnością w przyszłości będą
mogły być zrealizowane.
Szanowni Czytelnicy,

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
Z końcem kwietnia zakończyła się akcja „Oceń
Urząd”. W ciągu dwóch miesięcy jej trwania
wpłynęły 92 ankiety, z których ponad 88% zawierały opinie pozytywne nt. pracy urzędników.
Cieszy mnie to ale też mobilizuje do ciągłego doskonalenia procesu obsługi klienta.
Szczególnie ważne są przekazane przez Państwa uwagi dot. zmian, które mogłyby wpłynąć
na polepszenie jakości świadczonych przez nasz
Urząd usług. W ankietach wskazywaliście Pań-

Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwana przez nas wszystkich impreza w mieście
– Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W tym
roku głównym organizatorem święta jest Nowodworski Ośrodek Kultury, który zaproponował tygodniowy program. Wachlarz atrakcji jest
bardzo szeroki dlatego też jestem przekonany,
że każdy z Was znajdzie w nim coś dla siebie.
Szczegóły programu znajdziecie Państwo na
stronach internetowych nok.nowydwormaz.pl
i nowydwormaz.pl. Dniom Miasta poświęcony
jest też majowy temat numeru dlatego zapraszam
Państwa na str. 2 i 8 Faktów Nowodworskich.
Polecam Państwa uwadze wszystkie 40 stron majowego wydania Faktów Nowodworskich i jak
zawsze życzę miłej lektury!

Ogłoszono przetarg na dokończenie rozbudowy SP7
TeksT Aneta Pielach – PierscieniaK

Dwa miesiące będzie miał wykonawca na dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7. 13 maja miasto
ogłosiło przetarg na dokończenie inwestycji. Oferty można było składać do 28 maja.
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Informacyjnie o szkołach, przedszkolach,
służbie zdrowia i bezpieczeństwie
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

26 kwietnia br. odbyła się 30-ta sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wprowadzeniu zmian do porządku
obrad przystąpiono do omówienia poszczególnych informacji jakie zostały przygotowane na obrady.

N

ajpierw radni zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania gminnych szkół i przedszkoli. Omówili problemy placówek oraz ich potrzeby. Zapoznali się też ze zjawiskami patologicznymi
jakie w nich występują oraz omówili bezpieczeństwo
uczniów. W dyskusji radny Tadeusz Sempławski
podziękował dyrektorom placówek za przejrzysty
i czytelny materiał jaki został przygotowany na sesję. Podkreślił, że działania miasta powinny by skierowane na wsparcie programów profilaktycznych
w szkołach. Z tą tezą zgodzili się też inni radni. Jak
zaznaczyli, najbardziej niepokoi fakt nieobecności
rodziców w życiu dziecka, brak kontaktów ze szkołą
i nie wspieranie jej w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Jak mówili, często podważany jest
autorytet nauczyciela i szkoły co niekorzystnie wpływa na stosunek uczniów do kadry i procesu edukacji.
W dyskusji zwrócono także uwagę na co raz gorsze,
agresywne zachowanie dziewcząt oraz uzależnienie
uczniów od komputerów i sprzętu elektronicznego.
Na koniec radni zwrócili się z wnioskiem do władz
miasta o utrzymanie w szkołach klas o malej liczebności uczniów i utrzymanie dotychczasowej liczby
nauczycieli, pedagogów i nauczycieli wspierających.
Kolejnym punktem, na temat którego dyskutowali
radni była informacja nt. kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2012r.
Poniższa tabelka obrazuje wydatki na 1 ucznia
w 2012 roku.

więcej na str. 8

Miasto walczy z komarami!
TeksT Aneta Pielach – PierscieniaK

Pracownicy nowodworskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania rozpoczęli walkę z komarami.
więcej na str. 8

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli!
TeksT Aneta Pielach – PierscieniaK

Zakończyła się rekrutacja do miejskich przedszkoli. Miejsc starczyło dla prawie 80% chętnych.
więcej na str. 8

DNI MIASTA 2013 – poświętujemy przez tydzień
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO archiwum

Tegoroczne Dni Nowego Dworu Mazowieckiego potrwają przez tydzień, od 14 do 22 czerwca. Organizator,
Nowodworski Ośrodek Kultury przygotował na tę okazję moc atrakcji, zarówno kulturalnych jak i sportowych.
więcej na str. 8-9
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Placówka

Wydatki 2012

Liczba
uczniów

Koszt
utrzymania

Szkoła
Podstawowa nr 5

5.438.559,30

705

7.714,27

Publiczne
Gimnazjum
nr 1

3.072.380,22

300

10.241,27

Zespół
Szkół nr 1

10.252.906,81

1081

9.484,65

Zespół
Szkół nr 2

2.476.252,36

274

9.037,42

Zespół
Szkół nr 3

4.348.604,36

577

7.536,58

Zespół
Szkół w
Nowym
Dworze
Maz.–
Modlinie
Tw.

7.874.761,41

744

10.584,36

Publiczne
Przedszkole nr 1

1.476.769,91

143

10.327,06

Publiczne
Przedszkole nr 3

1.655.913,61

150

11.039,42

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy
koszt utrzymania 1 ucznia jest w Publicznym Przedszkolu nr 3 i Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy.
W placówkach zatrudniona jest duża liczba nauczycieli ze stopniem nauczyciela dyplomowanego.

DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Ponadto w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy
funkcjonują oddziały integracyjne. Najniższy koszt
występuje w Szkole Podstawowej nr 5
i Zespole Szkół nr 3. W placówkach tych nie ma oddziałów integracyjnych i jest duża liczba uczniów.
Radny Oleksiak zwrócił uwagę na olbrzymie koszty
utrzymania oświaty. Subwencja oświatowa na jednego ucznia wynosiła w ub. roku ponad 5 tys. zł.
Prawie drugie tyle, a nawet ponad dokłada z własnego budżetu gmina. Jego zdaniem, nie ma takiej placówki oświatowej, której moglibyśmy się wstydzić
w naszym mieście. Dodał też, ze corocznie koszty
utrzymania szkół i przedszkoli wzrastają i poprosił
o utrzymanie ich przynajmniej na obecnym poziomie.
W czasie obrad dyskutowano także nad informacją nt.
funkcjonowania podmiotów leczniczych profilaktyki
zdrowotnej na terenie miasta oraz opieki medycznej
w placówkach oświatowych. Radni wnioskowali
m.in. o objęcie opieką medyczną tych placówek
oświatowych, w których jej w tej chwili nie ma.
Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski poprosił
o przybliżenie problemu przez dyrektorów szkół.
Zdzisław Szmytkowski – dyrektor Zespołu Szkół w
Twierdzy Modlin podkreślił, że to zmiana przepisów
spowodowała, że nie można nikogo zmusić do leczenia. Mało tego, dziś nauczyciel nie może nawet
przemyć dziecku skaleczenia wodą utlenioną i dodał,
że w jego placówce w tygodniu poprzedzającym sesję było 7 przypadków nagłych wśród uczniów.
Na sesji radni podjęli uchwały w następujących kwestiach:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
- w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013;
- w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008 – 2015
z rozszerzona prognozą do roku 2020 (przyjętego
Uchwałą Nr XVIII/171/08 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2008r.);
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/303/12
z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/304/12 z dnia
18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech
lat;
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy na
okres powyżej trzech lat oraz o wyrażenie zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, ul. Górska
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy – Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, ul. Długa;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Al. Róż;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, ul. Leśna;

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości, ul. Warszawska
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości, ul. Jana Nałęcza;
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
- w sprawie rozpatrzenia skargi.
Na koniec omawiana była informacja o pracy burmistrza i Rady Miejskiej między sesjami.
W sprawach różnych radny Karol Bielec pytał
o ścieżki rowerowe i przetarg na monitoring. Burmistrz odpowiedział, że wykonana została koncepcja
ścieżek rowerowych dla miasta i są one wykonywane tam, gdzie jest to możliwe. Odnośnie monitoringu
poinformował, że zakończyło się postępowanie przetargowe na budowę infrastruktury sieciowej. Zarządy osiedli zostały poproszone także o zaopiniowanie
i wskazanie lokalizacji kamer. W maju powinna też
przyjść opinia z policji.
Radny Roman Biliński zwrócił uwagę na miejsce
spożywania alkoholu „pod chmurką” (wzdłuż parkanu na tyłach policji). Zaproponował aby częściej
patrolować ten teren i poprosić jego zarządcę o uporządkowanie.
Tadeusz Sempławski z kolei pytał o doniesienia
dot. likwidacji grobów osób zasłużonych dla miasta
na cmentarzu. Burmistrz Jacek Kowalski poinformował, że miasto będzie w tej sprawie rozmawiać
z proboszczem parafii.
Radni interesowali się też sprawami postępu prac
na lotnisku, planowanym terminem otwarcia i strefą
płatnego parkowania w mieście. W tej ostatniej sprawie powołano specjalny zespół, który ma wspomóc
działania urzędników. Spośród radnych wytypowano
do pracy w zespole Romana Bilińskiego, Marka Ciesielskiego i Tadeusz Sempławskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.
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Bezpieczeństwo i porządek na obiektach NOSiR

UCHWAŁA NR XXX/ 361 /13
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki w rejonie ulicy Szpitalnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1i 2
oraz art.15 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o plano-waniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm. ) Rada Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim uchwala, co następuje:

TeksT red. FOTO arch. UM

Podczas ostatniej, kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z informacją dot. bezpieczeństwa i porządku na obiektach
sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

J

ak czytamy w przygotowanym przez dyrektora NOSiR Dariusza Wąsiewsiego dokumencie, imprezy sportowo – rekreacyjne,
zajęcia dla dzieci i młodzieży, mecze, turnieje
muszą być przygotowane i zorganizowane
tak aby zapewnić bezpieczeństwo widzom
i uczestnikom.
Na każdych rozgrywkach, meczach, turniejach
organizowanych przez NOSiR zapewniona jest
opieka medyczna. Do dyspozycji uczestników
i klientów NOSiR jest zapewniona apteczka
pierwszej pomocy w pomieszczeniu portierni
(przy wejściu do hali widowiskowo – sportowej) oraz profesjonalny sprzęt ratowniczy
w pokoju ratowników w budynku pływalni.
Ratownicy i instruktorzy pływalni są przeszkoleni (KPP – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) i służą w miarę potrzeb.
Na obiektach NOSiR przez całą dobę sprawowany jest nadzór przez pracowników. Administracja pracuje w godzinach 8:00 – 16:00,
dział techniczny (konserwatorzy i pracownicy obsługi hali) w godzinach 7:00 – 22:00,
a firma ochroniarska chroni obiekty w godz.
19:00 – 7:00 w dni powszednie, a w soboty,
niedziele i święta całodobowo. Ponadto firma
ochroniarska zamontowała kamery i rejestruje
obraz na obiekcie. (…)

Przeznaczenie terenów położonych
wokół przedmiotowych działek pozostaje
bez zmian. Z wykonanej analizy wynika,
że proponowany zakres zmian planu
miejscowego zgodny jest z zapisami studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.

§1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie
ulicy Szpitalnej.
§2
1. Plan obejmuje obszar, przylegający
bezpośrednio do ulicy Szpitalnej
-działka o nr ew. 1/8 i 1/18 w obrębie
113-05 miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Granice obszaru objętego planem określa
załącznik do niniejszej uchwały.

Na imprezy masowe prowadzone jest postępowanie zgodne z przepisami, które określa Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (…). W celu
uzyskania pozwolenia na organizację imprez
masowych jest opracowana „Instrukcja postępowania w przypadku pożaru lub innego
zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej”. Instrukcja ta określa zadania służby
porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy także szczegółowe zasady
postępowania w przypadku powstania pożaru

§3
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§4
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
UZASADNIENIE
Na teren objęty uchwałą została wykonana
„Analiza dotycząca zasadności przystąpienia
do sporządzenia planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
studium dla terenu określonego w uchwale.
Wnioskowana zmiana zagospodarowania
polega na: -przeznaczeniu terenów
oznaczonych w planie symbolami 9.54
ZP i 9.53 ZP z zieleni parkowej na tereny
zabudowy mieszkaniowej i turystycznej.

WAŻNE
Rada Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim przyjęła uchwałę
nr XXX/351/13 z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Oznacza to, że mieszkańcy, którzy
złożyli deklarację otrzymają za
wnoszoną opłatę pojemniki i worki
na odpady.
Ponadto planowane jest przydziele-
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nie kont indywidualnych do wnoszenia opłaty za odpady Mieszkańcy
otrzymają je wraz z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych i informatorem, w którym będą zawarte
wszystkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
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lub innego miejscowego zagrożenia. Oddzielne instrukcje są na obiekt Stadionu Miejskiego i na Halę Widowiskowo – Sportową.
Opierając się na założeniach ww. ustawy
wykonano numerację wszystkich siedzeń na
Stadionie Miejskim oraz numerację miejsc
siedzących na hali widowiskowo – sportowej.
W sierpniu 2011 r. rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych sporządził
analizę warunków ewakuacji w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, określił ile
osób może przebywać w czasie imprezy masowej. Na poziomie parteru tj. 1250 osób,
a na trybunach 50 osób z uwagi na jedną drogę
ewakuacyjną.
W listopadzie 2011 r. firma zewnętrzna wykonała kontrolę stanu technicznego budynku klubowego „Świt” oraz zapoznała się z udostępnioną dokumentacją. Na tej podstawie w oparciu
o wiedzę i doświadczenie przeprowadzono
ocenę stanu technicznego wybranych elementów instalacji i cech obiektu. Skala ocen: dobry, zadowalający, niedostateczny, awaryjny.
Przegląd obejmował w szczególności sprawdzenie elementów budynku, budowli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania budynku,
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia, instalacji
i urządzeń służących ochronie środowiska,
sprawdzenie stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
W zakresie przeprowadzonej kontroli stanu
technicznego obiektu firma stwierdziła usterki ograniczające jego dalszą eksploatację.
Dotyczyły one zarówno elewacji budynku,
zadaszenia, elementów przytwierdzonych do

elewacji, rur i rynien spustowych, elementów
zamocowanych do dachu, komina, stolarki
okiennej, stolarki drzwiowej, osłon grzejników CO, ściany nośnej, ściany działowej,
sufitów tynkowych, powłok malarskich, okładzin ściennych. Ocena końcowa stanu technicznego i budowlanego stwierdza iż obiekt
w całości wymaga generalnego remontu lub
wyłączenia go z użytkowania publicznego co
ogranicza jego dalszą eksploatację (ocena
niedostateczna).
W związku z tym do Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki zostało przekazane pismo
z informacją nt. stanu technicznego ww. budynku.
W przedstawionej na sesji informacji czytamy
również, że aby poprawić stan bezpieczeństwa
i wizerunek obiektów będących w zarządzie
NOSiR należy również dokonać kolejnych remontów. Zwrócono m.in. uwagę na konieczność wymiany nawierzchni w hali sportowej
na nowoczesną, zgodną z certyfikatami PZT,
PZKosz, PZPS, PZPR. Remontu wymaga też
elewacja zewnętrzna i wewnętrzna obiektu.
W dokumencie wyszczególniono też potrzebę
zainstalowania trybun stałych na boisku z nawierzchnią sztuczną.
W 2012 roku w celach poprawy bezpieczeństwa
w obiektach NOPSiR wymieniono drzwi
ewakuacyjne na drzwi z systemem antypanicznym,
zmodernizowano
portiernię,
zamontowano piłko chwyty od strony zachodniej na boisku piłkarskim ze sztuczną
trawą a także zamontowano system automatyki do otwierania i zamykania bramy
wjazdowej na teren NOSiR (przy pływalni),
a brama główna jest otwierana na czas dużych
imprez plenerowych i meczy piłki nożnej drużyny MKS „Świt”.
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starosta krzysztof kapusta

Szanowni
Państwo
M

iesiąc maj to dla uczniów szkół średnich
czas egzaminów maturalnych i podejmowania ważnych wyborów życiowych na przyszłość.
W tym roku do matury w szkołach średnich powiatu nowodworskiego przystąpi 327 abiturientów. Życzymy im przysłowiowego połamania piór
i uzyskania jak najlepszych wyników. W maju

i w czerwcu bardzo ważne decyzje będą podejmować także uczniowie kończący gimnazja.
Zachęcamy wszystkich absolwentów gimnazjów
do skorzystania z bogatej oferty szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowodworskim. Nasze
powiatowe szkoły proponują młodzieży zróżnicowane i ciekawe kierunki kształcenia, możliwość
uzyskania poszukiwanego na rynku pracy zawodu oraz atrakcyjne warunki nauki, uprawiania
sportu i rozwoju indywidualnych zainteresowań.
W tym numerze Faktów także relacja z obrad Rady
Powiatu Nowodworskiego. Z pozdrowieniami
K. Kapusta.

XXXI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
TeksT I FOTO Waldemar Majchrzak

W dniu 25 kwietnia 2013 r. obradowała Rada Powiatu Nowodworskiego, w której udział wzięło 12 radnych. Sesji przewodniczył
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sebastian Kozak.

N

a początku obrad Starosta Powiatu Krzysztof
Kapusta wręczył stypendium i złożył gratulacje uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Pomiechówku Michałowi Wiśniewskiemu za zajęcie
II miejsca w wadze 75 kg w Pucharze Polski Kadetów w boksie.
Radni rozpatrzyli i przyjęli uchwały w następujących
sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
powiatu, zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu nowodworskiego oraz przyjęcia Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20132015.
Rada w głosowaniu nie wyraziła zgody na umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały zgłoszonego
przez radnego G. Szymańskiego w sprawie zlecenia
realizacji zadania gminie Pomiechówek przebudowy
drogi powiatowej Kikoły-Orzechowo Stare.
W sprawie zmiany budżetu m.in. zwiększono
o kwotę 38.000,00 zł dochody i wydatki budżetowe na realizację zadania dla Komendy Powiatowej
PSP oraz przesunięto środki w wysokości 80.000,00
zł z wydatków inwestycyjnych w dziale oświata
i wychowanie na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół
Specjalnych.
W wieloletniej prognozie finansowej powiatu zostały
uwzględnione dotacje i środki oraz wydatki związane z otrzymaniem kwoty w wysokości 210.000,00 zł
z Miasta st. Warszawy dla DPS w Nasielsku, kwoty
30.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP oraz zwiększeniem wydatków o kwotę 80.000,00 zł dla Zespołu
Szkół Specjalnych.
Radni przyjęli projekt uchwały dot. opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów
z obszarów wodnych powiatu w 2013 r. Stawki opłat
są zróżnicowane w zależności od wielkości obiek-

tów i kształtują się od 52 zł za usunięcie np. roweru
wodnego lub skutera wodnego do 208 zł za usunięcie
dużego statku o dł. kadłuba powyżej 20 m.

W innych sprawach radni przyjęli do akceptującej
wiadomości informacje i sprawozdania w następujących sprawach: majątku trwałego stanowiącego
własność powiatu nowodworskiego, realizacji zadań
przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-

ściami w 2012 r., realizacji przetargów w 2012 r.,
pozyskanych środków zewnętrznych w 2012 r. oraz
z realizacji wieloletniego programu współpracy po-

USC – to nie tylko ślub cywilny
TeksT Bożena Kardasz FOTO Aneta Pielach - Pierscieniak

Urząd Stanu Cywilnego kojarzy się wszystkim w pierwszej kolejności z udzielaniem ślubów cywilnych. W poniższym
artykule udowodnimy, że jego rola nie ogranicza się tylko do tej czynności. Zapraszam do zapoznania się z całą sferą
działalności Urzędu Stanu Cywilnego.

P

racownicy Urzędu Stanu Cywilnego realizują
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom w zakresie spraw dotyczących zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osoby.
W nowodworskim USC zatrudnione są :
1. Bożena Kardasz – Kierownik
2. Edyta Nowakowska – z-ca Kierownika
3. Monika Kozłowska – referent
100 lat a nawet wieczność
Każda z pracownic rzędu Stanu Cywilnego jest profesjonalnie przygotowana do obsługi interesantów
w zakresie spraw związanych z rejestracją urodzeń,
małżeństw oraz zgonów, a także spraw dotyczących
innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny
osoby.
Fakt taki odnotowuje się w aktach stanu cywilnego
tworzących „Księgi stanu cywilnego”, prowadzonych i przechowywanych w archiwum USC przez
100 lat. Po tym okresie księgi przekazywane są do
Archiwum Państwowego, gdzie przechowywane są
wiecznie.
Informacje zawarte w aktach stanu cywilnego stanowią bogate źródło wiedzy wykorzystywane w wielu
dziedzinach życia społeczno – gospodarczego, ewidencji ludności, biograficznych i innych. W świetle
uregulowanej Ustawy z 29 września 1986r. Prawo
o Aktach Stanu Cywilnego (wielokrotnie nowelizowanej) Urząd Stanu Cywilnego jest odpowiedzialny
za całokształt spraw związanych z rejestracją stanu
cywilnego.
A teraz trochę historii…
Do roku 1946 w Polsce obowiązywało kilka systemów prawa małżeńskiego, które przyjęto w 1918r.
przez państwo jako pozostałość porozbiorowa. Stan
taki spowodował niejednolitość rejestracji stanu cywilnego. Uprawnienia w tym zakresie mieli zarówno
urzędnicy świeccy jak i duchowni różnych wyznań
co powodowało, że w niektórych rejonach kraju
obowiązywała rejestracja świecka, w innych wyznaniowa lub mieszana, prowadzone różnymi językami
(m.in. rosyjski, niemiecki, polski) .
Pierwsza, państwowa, powszechna i jednolita

wiatu z organizacjami pozarządowymi.
Po zgłoszeniu uwag i udzieleniu stosownych odpowiedzi radni zaakceptowali sprawozdanie z pracy
Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
TeksT Wydział Edukacji

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014
prowadzona będzie z zastosowaniem elektronicznego systemu obsługi, który został
udostępniony kandydatom od 10 maja 2013 r.

N

a stronie internetowej Starostwa Powiatowego
www.nowodworski.pl w zakładce „Oświata”
zamieszczone są niezbędne informacje dla gimna-

zjalistów z pełnym obrazem przebiegu rekrutacji
i instrukcji dla logującego się w systemie kandydata
do szkoły ponadgimnazjalnej.

Zapraszamy do szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Nowodworskiego!

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z RATUSZA

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

w całym kraju świecka rejestracja stanu cywilnego
została wprowadzona dekretem z dnia 25 września
1945r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. u. Nr 48,
poz. 272 ze zm.), która obowiązywała od 01 stycznia 1946r. Polski system rejestracji stanu cywilnego
oparto na przepisach prawa francuskiego – Ustawa
z 20 września 1792r., która wzorowała się na najbardziej nowoczesnych normach ustawodawstwa.
Pierwsze lata działalności Urzędów Stanu Cywilnego
spowodowały konieczność modyfikacji przepisów
o rejestracji stanu cywilnego. Kolejna zmiana została
wprowadzona Ustawą z 29 września 1986r. – Prawo
o Aktach Stanu Cywilnego (obowiązująca do dziś ze
zmianami), reguluje ona zadania i czynności prawne
mające wpływ na stan cywilny osoby.
Śluby, zaświadczenia, akty i inne …
Zakres działania USC jest dosyć szeroki. Podstawowe zadania realizowane przez Urząd to:
• rejestracja stanu cywilnego,
• działalność ceremonialna w zakresie przyjmowania
oświadczeń woli od osób wstępujących w związki
małżeńskie;
• celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia
małżeńskiego.
W szczególności USC zajmuje się:
1. Prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego – urodzeń,
małżeństw i zgonów.
2. Przyjmowaniem oświadczeń o:
• wstąpieniu w związek małżeński,
• wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie
i dzieci zrodzone z małżeństwa,
• powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa,
• uznaniu dziecka,
• nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
• pochodzeniu dziecka,
• zmianie imion dziecka,
• wpisanie do aktu urodzenia nazwiska i imienia
ojca.
3. Rejestrowaniem związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w księgach stanu
cywilnego.

4. Wydawaniem zaświadczeń o możności prawnej
do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
5. Wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa
przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania
na ślub.
6. Wydawaniem z akt stanu cywilnego:
• odpisów zupełnych, skróconych i międzynarodowych,
• zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub
ich braku
• zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi
7. Wydawaniem decyzji administracyjnych w tym
dotyczących:
• transkrypcji aktu stanu cywilnego,
• uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
• sprostowania aktu stanu cywilnego,
• odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
• zmian imion i nazwisk.
8. Prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkowej.
9. Korespondencją z polskimi urzędami konsularnymi.
10. Archiwizowaniem ksiąg stanu cywilnego.
11. Wykonaniem postanowień wynikających z umów
międzynarodowych, w obrocie prawnym w zakresie
wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego, w szczególności
ratyfikowanych przez Polskę konwencji
tematycznych Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.
12. Wykonaniem zadań wynikających z członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, mających wpływ na treść
decyzji administracyjnych w sprawie wpisania lub
odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Wszystkie ww. sprawy możecie Państwo załatwić
w nowodworskim Urzędzie Stanu Cywilnego, na
parterze w pok. nr 9.
Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku
w godzinach:
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00.
Tel. 22 51 22 271-273
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Ogłoszono przetarg na dokończenie rozbudowy SP7
TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak

D

otychczasowym wykonawcą inwestycji byłą
firma Zambet z Pułtuska. Zawarta z nią umową
określała termin zakończenia prac na 18 listopada ub.
roku. Tak się nie stało. 19 lutego br. władze miasta
zdecydowały się odstąpić od umowy z winy wykonawcy.
Powołano komisję inwentaryzacyjną, wykonano audyt zrealizowanych przez firmę Zambet prac. Na tej
podstawie przygotowano też dokumentację do nowego postępowania przetargowego.
Jak informuje Katarzyna Czytrzyńska – Naczelnik
Wydziału Projektów Infrastrukturalnych, obecnie
zaawansowanie inwestycji określane jest na ok 75 %.
Do wykonania postały m.in. prace wykończeniowe
na 3 kondygnacji nowego budynku, remont starej
części szkoły w tym łazienek, centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej, dokończenie elewacji, wymia-

na okien, pokrycie dachu. Nowym elementem w dokumentacji jest wykonanie instalacji teletechnicznej
w szkole. By nie zniszczyć tego co udało się dotąd
wykonać, kable będą kładzione m.in. w specjalnych

listwach.
Jak dotąd miasto zapłaciło Zambetowi ok. 5 mln. 700
tys. zł. – zaznacza K. Czytrzyńska.
Nowy wykonawca będzie musiał się spieszyć. Miasto chce, aby 1 września uczniowie rozpoczęli naukę
w dokończonym obiekcie. Dlatego w dokumentacji
przetargowej oferenci byli proszeni o uwzględnienie w wycenie prac potrzeby wykonywania robót
budowlanych całodobowo, ewentualnie w dni wolne od pracy. Termin zakończenia prac określono na
16 sierpnia.
Ile miasto zapłaci za dokończenie inwestycji? Na
razie nie wiadomo. Termin składania ofert upłynął
28 maja i w momencie zamykania tego numeru Faktów nie mieliśmy bliższych informacji
dot. złożonych ofert. Informacje te opublikujemy
w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika.

Miasto walczy z komarami!
TeksT Aneta Pielach – PierscieniaK

W

weekend (11-12 maja) wpuszczany był
płyn zwalczający larwy komarów do stojących zbiorników wodnych. Od 14 maja zaczęły
się opryski zarośli i miejsc zakrzewionych.
Na początku wykonywane były na Osiedlu Młodych, zwłaszcza w rejonie placów zabaw. Od
jutra (16.05) akcja przeniesie się do centrum miasta. Najpierw opryskiwany będzie park miejski,
place zabaw oraz skwery i tereny zielonych.

Walkę z komarami w tym roku prowadzi Miejski
Zakład Oczyszczania. Na potrzeby akcji zakupiono ubrania ochronne, preparaty i opryskiwacze
plecakowe. Preparaty mają specjalne atesty i nie
są szkodliwe dla zdrowia.
Jednak pracownicy MZO proszą o powstrzymanie się od przebywania w miejscach opryskiwanych przez 15 minut. Tak też zaleca producent
preparatów.
Majowe opryski i wpuszczanie płynów do zbior-

ników wodnych to pierwsze ale nie ostatnie działania w ramach akcji. Będą
one prowadzone sukcesywnie, w razie potrzeby
i ewentualnych zgłoszeń, które mogą pochodzić
także od mieszkańców.
Na akcję zwalczania komarów miasto zabezpieczyło w swoim budżecie 80 tys. zł.

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli!
TeksT I FOTO Aneta Pielach – PierscieniaK

R

ekrutacja do miejskich przedszkoli trwała od
1 do 31marca. W tym czasie rodzice musieli
złożyć do wybranej placówki wniosek o przyjęcie
dziecka do wybranego przez siebie przedszkola.
Wpłynęło ich 923.
15 maja ogłoszono listy przyjętych dzieci. Najwięcej, bo 234 przyjęto pięciolatków (z rocznika
2008). Czterolatków przyjęto 211, a 110 trzylatków. Na posłanie do przedszkola zdecydowali

się rodzice 165 dzieci sześcioletnich. Opieką
przedszkolną będzie objętych też czworo dzieci niepełnosprawnych z rocznika 2006. Łącznie
w oddziałach integracyjnych miejskich przedszkoli znalazło miejsce 22 dzieci niepełnosprawnych.
Jak zawsze zainteresowanie miejscami dla dzieci w prowadzonych przez gminę przedszkolach
było wyższe niż możliwości. Przyjętych zostało
729 maluchów co oznacza, że miasto zapew-

niło miejsce dla 78,98 % z nich. Rodzice 174
dzieci dla których zabrakło miejsc będą musieli
poszukać innych form opieki dla swoich pociech.
W większości zapewniają je przedszkola prywatne.
Należy też zaznaczyć, że liczba dzieci nieprzyjętych nie jest równa liczbie odrzuconych kart,
ponieważ wielu rodziców zapisywało dziecko
do więcej niż jednego przedszkola, a wiele wniosków nie spełniało wymogów formalnych.

DNI MIASTA 2013 – poświętujemy przez tydzień
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO archiwum um

P

rzez tydzień będą trwały tegoroczne, trzynaste już
Dni Miasta. Nowodworski Ośrodek Kultury zaproponował bardzo bogaty program imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Wśród nich m.in:
recital popularnego aktora Artura Barcisia, impreza
pt: Z Wiatrem Historii – podsumowanie konkursu literackiego Wspomnienia znad Narwii”, otwarcie wystawy fotograficznej „Stary Nowy Dwór w fotografii”,
wykład pt „ Historia Nowego Dworu”, Finał Powiatowego Konkursu dla dzieci i młodzieży „Wydajemy
własną książkę”, koncert bluesowy zespołu Blues
Earth Band, Turniej siatkówki par mieszanych, Finał
Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego w Biegach Przełajowych, Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków, Szalony Tydzień Na Basenie, Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego w Tenisie Stołowym,
Dzień Otwarty w Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin czy też bezpłatne zwiedzanie
Twierdzy Modlin.
Zwieńczeniem Dni będzie Piknik Miejski na stadionie, który odbędzie się 22 czerwca. Na estradzie wystąpi m.in. znany z roli Irka w serialu
„M jak Miłość” Maciej Jachowski z zespołem
Life Club Band. Zaprezentują program adresowany do starszej generacji, w którym przypo-
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14.06. godz. 19.00			
15.06 godz. 18.00			
				

Artur BARCIŚ - show						
Więcej niż Kino - Animacja
Pół żartem, Pół serio						

SZALONY TYDZIEŃ NA BASENIE								
15 - 22.06 				
Rodzinne pływanie - bilet tańszy o 5 zł
17 - 21.06 godz. 13.00 - 15.00		
Gry i zabawy z elementami ratownictwa wodnego 			
17.06 godz. 20.00 - 21.30		
Rodzinne nurkowanie z OSP-RW
			
18 i 20.06 godz. 6.15 - 7.00		
Poranny rozruch - gimnastyka w wodzie dla dorosłych			
22.06 godz. 9.00 - 11.00		
Zabawy rodzinne w wodzie					
16.06 godz. 18.30			
				
				
				
18.06. godz. 19.00			
18.06. godz. 10.00			
19.06 godz. 11.00			
19.06 godz. 10.00			
19.06 godz. 19.00			
20.06 godz. 11.00 - 18.00		
				
21.06 godz. 17.00			
				
				
21-22.06 godz. 17.00			
22.06 godz. 9.00			
22.06 godz. 9.00			
				
				
22.06 godz. 10.00 - 13.00		
				
22.06 godz. 11.00			
				
				

Z WIATREM HISTORII
Finał konkursu literackiego „Wspomnienia znad Narwi”
Wernisaż wystawy „Stary Nowy Dwór w fotografii”			
Wykład M. Możdżyńskiej „Historia Nowego Dworu”
Spektakl „Wywiedzione z Chorądzikiewicza”w wyk. Teatru HURRAGRAM
Finał GRAN PRIX Nowego Dworu Mazowieckiego w Biegach Przełajowych
Finał Powiatowego Konkursu „ Wydajemy własną książkę”			
Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków				
BLUES Koncert NSJ East Earth Band 				
Prawo Jazdy po nowemu. Jazdy po nowemu ZDASZ?
test na nowe prawo jazdy dla każdego				
Pokazy ratowniczo-gaśnicze na wodzie plaża miejska przy WOPR		
- ratowanie osoby tonącej, - akcja płetwonurków, - wydobycie zatopionej łodzi,
- gaszenie łodzi w porcie, - gaszenie łodzi płynącej, - parada łodzi ratowniczych
Turniej siatkówki par mieszanych			
FINAŁ GRAND PRIX w tenisie stołowym				
Klub Przewodników BASTION zwiedzanie Twierdzy Modlin autokarem
odjazdy sprzed Bramy Ostrołęckiej 9.00, 11.00, 13.00
(wstęp na wieżę widokową 4 zł)					
Dzień Otwarty w Muzeum Kampanii Wrześniowej
po zbiorach muzealnych oprowadzi chętnych dyrektor Władysław Wyruch
35-lecie działalności szkoleniowej Ryszarda Gumińskiego
w upowszechnianiu szlachetnych sztuk walki
- uroczystość okolicznościowa, - pokazy sztuk walki ju jitsu			

PROGRAM
NOK biletowana
NOK			
basen NOSiR
zapisy wstęp 1 zł
zapisy
w cenie biletu
basen NOSIR

NOK
NOK
NOSiR
NOK
NOSiR
NOK
M i P BP
WOPR
NOSiR
NOSiR
Modlin Tw.,TPTM

ZSZ nr 1

PIKNIK MIEJSKI 22.06.2013 r. godz: 13.00 - 23.00
- pokaz sprawności OSP, - akcja na drodze cięcie wraku samochodowego, - stoisko promocyjne Straży Miejskiej, - symulatory hamowania pojazdem, - symulatory
dachowania pojazdu, - owoc zamiast papierosa, - malowanie twarzy, - konkursy dla dzieci, - stoisko promocyjne Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
- wystawa fotograficzna „ Nowy Dwór Wczoraj i dziś”, - diorama „Elektrownia polowa Winton w Batalionie Elektrotechnicznym”, - Projekt „poznajemy Nowy Dwór
z lat trzydziestych” - zapraszamy mieszkańców do odszyfrowania przedwojennej mapy miasta, - stoisko promocyjne muzeum PRL, - wystawa samochodów
zabytkowych, - pracujący saturator, - wata cukrowa (bezpłatnie), - stoisko promocyjne OSP - RW, - pokazy udzielania pierwszej pomocy, - basen i pokazy sprzętu do
nurkowania, - gry i zabawy dla dzieci, - stoisko promocyjne OSP, - pokaz sprzętu: pojazdy, łódź, sprzęt WOPR, - stoisko promocyjne M i P Biblioteki Publicznej,
- kiermasz taniej książki, - malowanie buziek, - Prawo Jazdy po nowemu. ZDASZ? test na nowe prawo jazdy dla każdego, - stoisko promocyjne Policji, - prezentacja
psów, - pokaz pojazdów, - maskota, - materiały informacyjne, - stoisko promocyjne 3 Rzek LOT, - gra miejska, - stoisko promocyjne U.M., - stoisko promocyjne Tygodnika Nowodworskiego, - stoisko promocyjne Stow. Taxi Modlin, - kurs BLS- u osoby nieprzytomnej, - pomiar glukozy we krwi, - pomiar ciśnienia RR, - stoisko
promocyjne Fundacji Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”, - stoisko Centrum Odchudzania, - bezpłatny pomiar składu ciała, - bezpłatne porady
dietetyczne, - urządzenia rozrywkowe w Lunaparku
SCENA
godz. 15.30				
godz. 18.00 			
godz. 20.00				
godz. 21.30				
godz. 23.00 			

Program wokalno-taneczny Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Koncert zespołu Maciej Jachowski & Life Club Night - Tylko Rock !! Największe Hity lat 80’ i 90’
Koncert zespołu MARIKA
Koncert zespołu PECTUS
Pokaz pirotechniczny

				

Prowadzenie: Tomasz Jachimek		

mną największe szlagiery muzyki rozrywkowej
i rockowej z lat osiemdziesiątych. Dla młodzieży wystąpi współprowadząca obecnie program
w telewizyjnej dwójce The Voice of Poland - MARIKA, a dla wszystkich, bijący rekordy popularności
zespół PECTUS. Konferansjerkę zapewni kabareciarz, Tomasz Jachimek. Dni Miasta 2013 zakończą
się pokazem sztucznych ogni.
Imprezę w tym roku po raz pierwszy w całości organizuje NOK. Jak mówi jego dyrektor, Krzysztof
Borowski pracując nad programem tegorocznego
Święta Miasta mieliśmy na uwadze przede wszystkim integrację społeczności lokalnej wokół miejsca,
w którym wspólnie spędzamy życie, wokół wspólnej
niezwykle bogatej i ciekawej historii. Chcemy rozpropagować wśród mieszkańców i ich gości wiedzę o
bogatym dorobku kulturowym naszego miasta, jego
historii i tradycji. Chcemy też pokazać jak szeroką
ofertę kulturalną, sportową i turystyczną ma dla nich
Nowy Dwór Mazowiecki – dodaje K. Borowski.
Zachęcamy zatem do wspólnego świętowania
a szczegółowy program imprez zamieszczamy na
stronie obok Program na bieżąco można też śledzić
na www.nowydwormaz.pl w kalendarium.

www.nowydwormaz.pl

14 - 22.czerwca 2013 r.

www.nowydwormaz.pl

Uwaga: zastrzega się wprowadzenie zmian w programie
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Rowerowy Nowy Dwór

Zwiedzanie Twierdzy

TeksT I FOTO Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech rzek

Nasze miasto od wielu lat jest miejscem rozgrywania etapów dwóch wielkich imprez MTB. Nowy Dwór a szczególnie jego dzielnicę
Modlin Twierdzę upodobali sobie zarówno pan Grzegorz Wajs organizator cyklu Poland Bike Maraton jak i pan Cezary Zamana
organizator Merida Mazowia Bike Maraton. I jeden i drugi cykl rozgrywały już u nas swoje finały. W tym roku za nami już rozegrany
14 kwietnia, jeszcze nieco zimowej scenerii, etap Poland Bike Maraton. Impreza Cezarego Zamany zawita zaś do Nowego Dworu
Mazowieckiego 22 września, warto sobie zarezerwować czas.

M

Informacje praktyczne
Wieża Tatarska czynna w sb i ndz w godz.:
1000–1800. Cena: 4 zł
Park Militarny czynny w sb i ndz w godz.:
1000–1500. ena: 5 zł
Muzeum czynne we wt, czw, sb i ndz w godz.:
1000–1600
Cena: 5 zł dorośli; 2,50 zł dzieci i młodzież szkolna

iłośnikom terenowej jazdy rowerem
chcemy zaproponować cykl wycieczek
„Trasami maratonów MTB”. Zaczniemy od
nieco zmodyfikowanej trasy tegorocznej pętli
FAN Poland Bike Maraton. Modyfikacja jest
konieczna ze względu na to, że w tym roku
część trasy wiodła od Bramy Napoleona do
Bramy kadetów przez wewnętrzny niedostępny, na co dzień dziedziniec koszar.
Start naszej wycieczki podobnie jak start etapu przy Bramie Ostrołęckiej. Ruszamy asfaltem kierując się na zachód wzdłuż Narwi po
prawej ręce na wysokiej skarpie ciągnie się
ogromny budynek cytadeli. Dojeżdżamy do
miejsca gdzie droga skręca lekko w prawo,
zaczyna się podjazd ku koszarom. Po krótkiej
wspinaczce dojeżdżamy do Bramy Napoleona
Uczestnicy maratonu przez bramę pomknęli dalej my wchodzimy na taras na kojcu płk
Meciszewskiego, chwila na kilka zdjęć bajkowego spichlerza i wracamy na naszą trasę.
Zjeżdżamy powrotem ku rzece i skręcamy
w lewo porzucamy asfalt. Ziemna droga jest
dobrze ubita, błoto i kałuże pojawiają się na
niej tylko po obfitych deszczach. Po chwili przejeżdżamy obok kojca, z którego dachu
podzialiśmy widok na spichlerz. Na czerwonych ceglanych ścianach spichlerza czarne
napisy znak filmowej przeszłości budynku.
Tu kręcono paryskie sceny Jarosława Dąbrowskiego. Trasa nadal wiedzie brzegiem
rzeki z tym, że Narew ustąpiła miejsca Wiśle.
Po prawej ręce wysoka skarpa a na niej kolejne obiekty twierdzy. Po przejechaniu 1200
metrów musimy na chwilkę zsiąść z rowerów,
które trzeba przeprowadzić obok muru. W ten
sposób opuściliśmy Twierdzę. Po przejechaniu
10 metrów skręcamy w prawo, zostawiamy za
plecami rzekę wjeżdżamy do fosy, po prawej
ręce wysokie wały twierdzy po lewej pozostałości zewnętrznych umocnień ziemnych.
Po 300 metrach dojeżdżamy do działobitni podwałowej w Koronie Utrackiej. Rozległa polana
zachęca do odpoczynku. Dalej poruszamy się
dnem fosy aż po 1500 metrach dojeżdżamy asfaltowej drogi. Pod wyjeżdżamy na asfalt przy
cmentarzu fortecznym ta droga to ulica Bema,
skręcamy w prawo i ulicą Bema przez przekop
w wale obwodu zewnętrznego wjeżdżamy do
Twierdzy po 20 metrach skręcamy w prawo
i jedziemy wzdłuż wału kierując się znakami
niebieskiego szlaku. Dojeżdżamy do reduty
Napoleona. O redut napoleona trasa wiedzie
ulicami Szpitalną, Kadetów, Mickiewicza, cały
czas jedziemy niebieskim szlakiem. Po minięciu działobitni Dhena szlak a my z nim pozostawi ulicę Mickiewicza. Nie dojeżdżając do
ulicy 29 listopada skręcamy w prawo i po 200
metrach bruku dojeżdżamy do dawnej piekarni
i Bramy Poniatowskiego. Po około 100 metrach
po lekkim podjeździe przecinamy ulicę Bema
i wjeżdżamy na czerwony szlak. Droga prowadzi w dół ku Bramie Północy. Mijamy bramę
mając po lewej ręce charakterystyczne umocnienie ziemne w kształcie klina, to rawelin. Zaraz za rawelinem opuszczamy czerwony szlak
i kierując się znakami żółtego dojeżdżamy do
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Centrum Informacji Turystycznej czynne wtorek
niedziela 10 –17, tu informacje mapki plany foldery.
Zwiedzanie Twierdzy Modlin z przewodnikiem
Start: na parkingu przy Cmentarzu Fortecznym
(pomiędzy oddalonymi obiektami przemieszczać
się należy własnym środkiem transportu) – terminy organizowanych wycieczek na stronach
www.twierdzamodlin.pl i www.3rzeki.pl

się do grupy drogą e-mailową:
modlintwierdza@o2.pl
podając: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, liczbę zapisywanych osób

Czas zwiedzania to około 3 godz.

Przewidywany koszt:
- za grupę do 10 osób – 250 zł/grupa.
- za grupę od 11 do 20 osób – 300 zł/grupa

W programie zwiedzanie wieży Tatarskiej, Cytadeli, schronu Piętki, reduty Napoleona, oraz bramy Ostrołęckiej.
Aby uczestniczyć w zwiedzaniu należy dopisać

ulicy Ledóchowskiego a dalej uliczką Baśki
Murmańskiej docieramy do budynku, w którym mieści się Muzeum Kampanii wrześniowej i Twierdzy Modlin, Centrum Informacji
Turystycznej LOT Trzech Rzek. Po krótkim
popasie ulicą Ledóchowskiego i obwodową
dojeżdżamy do Bramy Ostrołęckiej.
Proponowana trasa to około 10 kilometrów,
z kilkoma podjazdami, nie wymaga jednak
zaawansowania technicznego.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

UWAGA: do kosztów należy jeszcze doliczyć
opłaty związane z biletami:
Wieża Widokowa – 4 zł/osoba,

Cytadela – 4 zł/osoba,
Park Militarny z galerią – 5 zł/osobę
Prosimy o zabranie ze sobą latarek oraz odzieży
wierzchniej adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych.
Proszę pamiętać, że zapisanie się do grupy nie
gwarantuje odbycia się zwiedzania.
Ostateczna informacja o ewentualnym utworzeniu się grup pojawiać się będzie na stronie
www.twierdzamodlin.pl w zakładce aktualności.

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

73 rocznica zbrodni Katyńskiej
TeksT I FOTO AK

Od wielu już lat w kwietniu w Nowym Dworze Mazowieckim organizowane są uroczystości Katyńskie upamiętniające ofiary
tej zbrodni. Obchody 73 rocznicy zbrodni Katyńskiej zorganizowano 21 kwietnia 2013 r., a jej współorganizatorami były władze
samorządowe, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i 2 Mazowiecki Pułk Saperów.

U

roczystości rozpoczęła msza św. kościele św.
Michała Archanioła. Wszystkich uczestników
uroczystości powitał w imieniu organizatorów płk rez.
Alfred Kabata – prezes Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: poseł Jadwiga Zakrzewska – wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej,
Bożena Żelazowska – Z-ca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący
Rady miejskiej, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Zbigniew Czaplicki – przedstawiciel
Marszałka Województwa Mazowieckiego, ks. dr
Krzysztof Czyżyk – Dziekan Nowodworski, kmdr
Wiesław Banaszewski – Dziekan Korpusu Oficerów
zawodowych MON, płk Andrzej Sypniewski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego, płk Adam
Przygoda – dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, ppłk Mirosław Marzec – wojskowy Komendant
Uzupełnień Warszawa – Ochota, Halina Drachal
– prezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego
Stowarzyszenia rodzina Policyjna 1939 r.”, Jolanta
Liszkiewicz – przewodnicząca Komitetu „Nasza
Gmina-Nasz Powiat”.
Mszę św. koncelebrowaną odprawili: ks. infułat Lucjan Święszkowski, ks. prob. Andrzej
Kwiatkowski i ks. kmdr ppor. Paweł Piotrowski – kapelan 2 Mazowieckiego Pułku saperów.
Wzruszającą homilię, z wieloma wątkami osobistymi, wygłosił ks. infułat Lucjan Święszkowski –
reprezentujący arcyb. Henryka Hosera – ordynariu-

sza Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Po mszy św. krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim przygotowany przez Marię
Możdżyńską i Renatę Jastrzębską.
W drugiej części uroczystości odbywającej się na
skwerze przed Urzędem Miejskim posadzono „Dąb
Pamięci” upamiętniający ppłk sap. Romana Jędraszko – oficera Batalionu Elektrotechnicznego. Był to
już piąty „Dąb Pamięci” posadzony
w Nowym Dworze Mazowieckim przez Zespół
Szkół nr 2 w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Informację o prowadzonej akcji przedstawiła Ewa Malasiewicz
– dyrektor Zespołu Szkół nr 2, a biogram ppłk.
Romana Jędraszko odczytał uczeń szkoły. Posadzenia „Dębu Pamięci” dokonała mieszkająca
w Anglii wnuczka ppłk. Romana Jędraszko – Dorota
Butler i młodzież szkolna. Ona też wraz
z płk rez. Alfredem Kabatą odsłoniła okolicznościową tabliczkę Katyńską. Podziękowała także w imieniu licznie zgromadzonej rodziny za zorganizowanie
uroczystości i upamiętnienie jej dziadka.
Jak podkreślił płk rez. Alfred Kabata „Dęby Pamięci” sadzone są w różnych miejscach Polski.
Do tej pory posadzono ich 18 (na 38 zamordowanych oficerów), w tym: po 3 w Myszyńcu
i w Warszawie, po 2 w Klimontowie i Sokołowie
Podlaskim i po jednym w Lądku Zdroju, Wykrocie
i Zambrowie.
Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono pod
„Dębem” białe róże. Wojskową asystę honorową

Konkurs „Bezpieczne Miasto – mój wkład
i zaangażowanie” rozstrzygnięty!
TeksT I FOTO Aneta Pielach - Pierscieniak

W czwartek, 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wręczono nagrody laureatom konkursu
plastycznego „Bezpieczne Miasto – mój wkład i zaangażowanie”. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej zorganizowała Straż Miejska. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku
od 5 do 16 lat. Mogli w nim wziąć udział wszyscy uczęszczający do nowodworskich placówek oświatowych.

N

wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Podczas uroczystości głos zabrali również Bożena Żelazowska
– Z-ca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Zbigniew Czaplicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz
Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który podziękował współorganizatorom
i wszystkim biorącym udział w uroczystości.

a konkurs nadesłano 32 prace, w których
uczestnicy przedstawili jak rozumieją swój
wkład w bezpieczeństwo miasta. „Pomysłowość
była bardzo różna. Począwszy od wyprowadzania
i sprzątania po swoich pupilach czy właściwego
reagowania na pożar czy napad, do prostej czynności jaką jest zadzwonienie pod odpowiedni numer telefonu, który dzieci i młodzież znają bardzo dobrze” mówi komendant Straży Miejskiej w
Nowym Dworze Mazowieckim Piotr Rogiński.
Podkreśla też, że dzieci i młodzież widzą nie tylko potrzebę segregowania śmieci ale też dostrzegają udział i rolę poszczególnych służb takich jak
Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna w różnych
zdarzeniach na terenie miasta.
W ocenianiu prac konkursowych brało udział
jury składające się z nauczycieli plastyki: p. Iwony Zielińskiej, p. Hanny Rucińskiej, p. Elżbiety
Cychowskiej, p. Sebastiana Goliczek oraz pracownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
p. Sebastiana Sosińskiego. Oceniając prace jury
brało pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość
i estetykę ich wykonania. Bardzo ważna była też
zgodność z tematyką konkursu, która w ocenie
jury nie była łatwa.
Jak zawsze wybór laureatów był bardzo trudny,
ponieważ wszystkie prace i techniki ich wykonania były bardzo ciekawe i bardzo ładne.
Spośród nadesłanych na konkurs prac jury nagrodziło 11 a 9 wyrózniło.
Wyróżnienia przyznano przedszkolakom z Publicznego Przedszkola nr 5:
Burmistrza Miasta - Piotr WITKOWSKI gr. 9,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Ola CALAK gr. 6,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wojtek PYRZAKOWSKI gr. 5,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Paulina PRZYCHODZKA gr. 7,
Burmistrza Miasta – Julia JĘDRZEJEWSKA gr. 8.
W poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyli:
Grupa I (klasy 0 – III):
Miejsce I Brajan OSTROWSKI kl. I,
Miejsce II Justyna CICHAL kl. II,
Miejsce III Marta WITEK kl. I.
Wyróżnienie Amelia BORKOWSKA kl. III.
Grupa II (klasy IV – VI):
Miejsce I Szymon MIELCZAREK kl. V,
Miejsce II Weronika SIDOR kl. VI,
Miejsce III Patrycja MIZERSKA kl. VI,
Wyróżnienie Dominika BOCZKOWSKA kl. V,
Bartosz BUDYŚ kl.VI.
Grupa III (gimnazjum i LO):
Miejsce I Magdalena WIERZBOWSKA kl. II,
Miejsce II Zuzanna LUDWICZAK kl. III,
Miejsce III Weronika SIKORSKA kl. III.
Wyróżnienie Adrianna STASIAK kl. III.
Grupa IV (uczniowie niepełnosprawni):
Miejsce I Natalia KOWALSKA kl. V,
Ewelina TURCZYŃSKA kl. V.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w nowodworskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przy-
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byli na nią prawie wszyscy laureaci konkursu
wraz z rodzicami i nauczycielami. Nagrody wręczali Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Organizatorzy serdecznie dziękują dzieciom

i młodzieży za udział w konkursie a rodzicom,
opiekunom i nauczycielom za ich świetne przygotowanie.
Kolejny konkurs już za rok. Zapraszamy!
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I Mazowiecki Festiwal Rockowy
TeksT I FOTO Robert Szymański

W sobotni wieczór - 4 maja zakończył się I Mazowiecki Festiwal Rockowy w międzynarodowej obsadzie – nowe wydarzenie na
koncertowej mapie Mazowsza i Polski. Jego gwiazdą była brytyjska legenda punk rocka grupa „Peter and The Test Tube Babies“,
która specjalnie na jeden koncert przyleciała z Londynu do Nowego Dworu.

W

ciągu dwóch dni trwania festiwalu na stadionie miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpiło aż 14 zespołów rockowych
z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Estonii. Atmosfera zabawy nie zostala zakłócona
nawet przez niezbyt sprzyjająca aurę. Szczególnie
zespoły występujące pierwszego dnia rozgrzały festiwalową publiczność. Najlepiej przyjęła ona koncerty w wykonaniu polskich grup: „Sexbomba“,
„Leniwiec“ i amerykańskiego „The Generators“
zespołu z Los Angeles, który na nowodworskim
festiwalu zagrał swój pierwszy koncert w Polsce.
Bardzo ciekawie zaprezentowały się również estońskie „Nevesis“ oraz polskie „Warsaw Dolls“
i „Tama“. Wyglądem i oryginalna muzyką zwracał
uwagę fanów etoński „Deathcats“, tworzony przez
trzy bardzo ładne dziewczyny, w tym śpiewającą
perkusistkę. Koncerty pierwszego dnia zakończyły się występem legendy brytyjskiego punk rocka zespołu „PTTB“. Pan Marek Wiernik, prowadzący
festiwal wraz z Robertm Szymańskim opowiedział
publiczności, jak przed laty, w swojej audycji radiowej „Cały ten rock“ nadawanej w PR III PR zaprezentował debiutancką płytę młodego wówczas,
brytyjskiego zespołu, nie przypuszczając wtedy,
że w przyszłości dane mu będzie zapowiadać koncert tej grupy na festiwalu w Polsce. Zwłaszcza,
że od wspomnianej audycji do koncertu brytyjczyków upłynęło równo... trzydzieści lat! Drugiego
festiwalowego dnia zaprezentowały się zespoły
młodej sceny: Od Jutra, Syspika, Kuba Rozpruwacz, reprezentujący miejscowe, nowodworskie
barwy zespół Zdready oraz warszawska formacja
Zła Obsesja grające muzykę rockową w bardzo
różnorodnych odcieniach i klimatach począwszy

od nastrojowych kompozycji po agresywne, gitarowe brzmienia. Bardzo różnorodna i kolorowa
była również festiwalowa publiczność, która przyjechała do Nowego Dworu nie tylko z Mazowsza,
ale również z najdalszych zakątków Polski. Należy podkreślić, że organizatorzy zadbali o bardzo
dobrą jakość dźwięku (brawa dla ekipy dźwiękowców) i profesjonalną ochronę, kóra jednak nie miała podczas festiwalu zajęcia. Warto również wspomieć, że wykonawców można było oglądać nie
tylko na scenie. Obok niej umieszczono bowiem
telbim, na którym pojawiały się zarówno oficjalne
materiały informacyjne festiwalu jak i transmisja
koncertu „na żywo“. I Mazowiecki Festiwal Rockowy rozpoczęty został nieprzypadkowo w dniu,
w którym przypadała 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncert zorganizowany został jako wydarzenie muzyczne
z cyklu „Rockandrollowe Święto Narodowe“.
Wszystkie koncerty odbywające się pod tym
hasłem mają w zamyśle upamiętnienie ważnych dat z historii Polski i są uzupełnieniem tradycyjnych form ochodow narodowych świąt.
I Mazowiecki Festiwal Rockowy został zorganizowany wspólnymi siłami Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim, Alternative Pop
Marka Wiernika i Roberta Szymańskiego, a głównym patronem medialnym było Polskie Radio
RDC. Do promocji i wspierania Festiwalu włączyło się wiele lokalnych podmiotów godpodarczych
z ternu miasta i gminy Nowy Dwór Mazowiecki
oraz lokalne media, a wśród nich tygodnik „Mazowieckie To i Owo”. Fanom Mazowieckiego
Festiwalu Rockowego pozotaje teraz czekać na to,
co wydarzy się za rok...

Rozstrzygnięto gminny konkurs języka
angielskiego!
TeksT Aneta Pielach - Pierscieniak FOTO Urząd Miejski, M. Kamińska

29 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wręczone zostały nagrody laureatom gminnego konkursu
języka angielskiego. Przez trzy miesiące uczniowie nowodworskich szkół zmagali się z testami z języka angielskiego i walczyli
o cenne nagrody. Jedną z nich była wycieczka do Cambridge.

K

onkurs trwał od lutego do kwietnia br.
i przebiegał w trzech etapach. W eliminacjach wewnątrzszkolnych brało udział nawet
po 40 uczniów. Na tym etapie rozwiązywali
test jednokrotnego wyboru. Osoby, które
uzyskały 5 najlepszych wyników w każdej ze
szkół kwalifikowały się do etapu międzyszkolnego.
Tam sprawdzane było rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, gramatyki i pisania w języku obcym. Po zakończeniu tego etapu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe z rąk zastępcy dyrektora ZS1 p.
Irminy Bieńkowskiej.
Trzy uczestniczki, które otrzymały najwyższą
ilość punktów przeszły do ostatniego etapu –
międzyszkolnego.
Tu sprawdzana była umiejętność mówienia i
komunikowania się w języku angielskim. Finalistki wylosowały jeden z arkuszy i indywidualnie wypowiadały się na tematy związane
z ich życiem codziennym oraz przedstawiały
swoje opinie na wybrane tematy. Ponadto,
musiały opisać i porównać obrazki. Kolejnym
etapem było nawiązanie dialogu pomiędzy finalistką a członkiem komisji.
Komisja w składzie: Joanna Kołakowska
(doświadczoną egzaminatorka w Lang LTC
Cambridge ESOL)., Beata Śliwińska, Marta
Kifonidis oraz Małgorzata Kamińska przeprowadziła rozmowy z uczestniczkami w wyniku
których: pierwsze miejsce w konkursie zajęła Julia Bylińska, drugie Nina Trzaskowska
a trzecie Katarzyna Nowakowska. Wszystkie
laureatki są uczennicami klas VI w Zespole
Szkół nr 1.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr
1 w Nowym Dworze Mazowieckim, a dokładnie wchodząca w jego skład Szkoła Podstawowa nr 7. Z ramienia szkoły koordynatorem
konkursu była p. Małgorzata Kamińska – nauczyciel języka angielskiego.
Warto podkreślić ogromną rolę jaką odegrali
koordynatorzy konkursu w poszczególnych
szkołach. Uczniowie mieli okazję sprawdzić
swoja znajomość języka także dzięki ich zaangażowaniu.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemeczki. Patronat
merytoryczny pełniło Cambridge University
Press, Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne
Cambridge ESOL Lang LTC.
W poniedziałek (29.04.) laureatki zostały nagrodzone w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim. W imieniu Burmistrza nagrody
wręczył p. Jacek Gereluk – Sekretarz Miasta,
p. Agnieszka Sejda Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, p. Agnieszka Pindel Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz przybyli
sponsorzy: p. Joanna Kańduła Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Siódemeczki, p. Alina
Łukawska Academic Development Director
reprezentująca Lang LTC Cambridge ESOL
EXAM CENTRE PL 090 oraz p. Grzegorz
Małycha Reprezentant Cambridge University
Press.
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Finalistki otrzymały następujące nagrody:
Pierwsze miejsce: Julia Bylińska – wycieczka do Cambridge w Wielkiej Brytanii wraz
z opiekunem oraz przewodnikiem w dniach
07.06 – 09.06.2013r. oraz nagrody książkowe.
Drugie miejsce: Nina Trzaskowska – voucher
na bezpłatne podejście do egzaminu Cambridge ESOL do wyboru: Ket, Pet, FCE, CAE lub
CPE oraz nagrody książkowe.

Trzecie miejsce: Katarzyna Nowakowska –
nagrody książkowe.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
instytucjom i sponsorom, którzy wsparli ich
działania.
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Rowerowe szaleństwo w Szkole Podstawowej nr 5
VI edycja „Bezpiecznie na rowerze” – relacja gazetki szkolnej „Szuwarek”
TeksT I FOTO W. Affek, W. Hołocińska, redakcja „Szuwarka”

W sobotę 27 kwietnia 2013 r. od rana przed Szkołą Podstawową nr 5 aż wrzało. Brama była gościnnie otwarta i co chwilę
przejeżdżały przez nią a to karetka pogotowia, a to wóz strażacki, a to radiowóz. Ale spokojnie, w szkole nie było pożaru ani
wypadku. Całe zamieszanie spowodowane było coroczną imprezą „Bezpiecznie na rowerze”.

J

ak zwykle „Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki”
(z panią prezes Katarzyną Bednarek) oraz nasza
szkoła (na czele z panią A. Piszczek) stanęły na
wysokości zadania. Oprócz konkursu rowerowego, w którym sprawdzana była znajomość kodeksu
drogowego i praktyczne umiejętności jeżdżenia na
rowerze, odbyły się liczne pokazy Straży, policji,
WOPR-u i wiele konkursów, w których można było
wygrać naprawdę atrakcyjne nagrody. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie, co zachęciło mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w imprezie. Chętni mogli spróbować swoich sił jeżdżąc
rowerem po torze przeszkód, a także spróbować
udzielić pierwszej pomocy pod fachowym okiem
wykwalifikowanych specjalistów. Później dzieci
z „Olimpijskiej szkoły tańca i dobrych manier”
zaprezentowały kilka układów choreograficznych,
a w międzyczasie można było pojeździć w miasteczku rowerowym pod naszą szkołą.
Podczas festynu trwał międzyszkolny konkurs
„Bezpiecznie na rowerze”, który odbywał sie na

placu manewrowym. Wygrała drużyna z SP3.
A oto wyniki indywidualne:
1. miejsce – Weronika Kuczera z SP w Pomiechówku,
2. miejsce – Oliwia Stańczak z SP3
3. miejsce – Michał Rynkun z SP5
W trakcie festynu zbierane były elektrośmieci. Każdy, kto przyniósł choćby najmniejszy elektrośmieć,
otrzymał kupon, a na koniec imprezy odbyło się losowanie upominków. Zbiórkę zorganizowała firma
Eko- Harpoon, która od lat współpracuje z naszą
szkołą i wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki.
W stołówce czekał zaś darmowy poczęstunek (słodkie bułki!). Impreza się oczywiście udała- jak zwykle. Będzie ona również niezapomniana dla redakcji
„Szuwarka”: po zebraniu materiałów do reportażu z
„Bezpiecznie na rowerze” poszłyśmy do redakcji,
żeby przygotować tekst do wydrukowania.
Tak nas pochłonęła praca, że zapomniałyśmy
o całym świecie, a gdy chciałyśmy wyjść ze szkoły,
okazało się, że jest już zamknięta. Na szczęście akcja ratownicza się powiodła (telefony komórkowe
to przydatny wynalazek!) i mogłyśmy spokojnie
wrócić do domu.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIĄTKI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 SKŁADAJĄ
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu
imprezy „Bezpiecznie na rowerze”: członkom Stowarzyszenia, nauczycielom i pracownikom Szkoły

Podstawowej nr 5, wolontariuszom, mediom lokalnym, a przede wszystkim zaproszonym gościom
i sponsorom. Bez nich organizacja tej imprezy nie
byłaby możliwa.
Szczególne dziękujemy:
• Panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
• Panu Jackowi Kowalskiemu, Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Maz.,
• Komendzie Stołecznej Policji – Wydział Ruchu
Drogowego ,
• Komendzie Powiatowej Policji Nowy Dwór –
Wydział Ruchu Drogowego,
• Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
(WORD),
• Straży Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki,
• Państwowej Straży Pożarnej,
• Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),
• Nowodworskiemu Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu (NWOPR),
• Nowodworskiemu Centrum Medycznemu,
• Firmom: Rower Mot, Eko Harpoon Recykling,
HORTEX, Wilczy Jar, Restauracji Relaks, AGA –
MET, Kołacz, SILVANO.
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Grupa poetycka „VENA”

W ciszy serc, w potoku lśnień
cztery pory roku

TeksT I FOTO NOK

W sobotnie popołudnie 13.kwietnia 2013 r., na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury, już po raz drugi, nowodworscy poeci:
Mirosława Białkowska, Barbara Malewska i Tomasz Witkowski skupieni w grupie literackiej VENA zaprezentowali publicznie swoje
dokonania twórcze.

P

rogram wieczoru podobnie jak poprzedni nosił tytuł „W ciszy serc, w potoku lśnień”, ale
tym razem opatrzony został podtytułem „CZTERY PORY ROKU”. Prezentowane wiersze opowiadały o wydarzeniach i ludziach zamkniętych
w przemijający czas określony porami roku:
wiosną, latem, jesienią i zimą. Było liryczne, dramatycznie, patriotyczne i żartobliwie. Idealnym
uzupełnieniem poetyckiego klimatu były piosenki
wykonane przez młode utalentowane wokalistki Janinę Klimiuk i Joannę Berdyn. Ich wersje
piosenek „Uciekaj moje serce”, „To co mam”
i innych, urzekły całkowicie naszą publiczność.
Całość rozgrywała się na tle wyjątkowej i subtelnej dekoracji wykonanej przez malarkę i graficzkę Dominikę Rutę. Scenariusz ,oprawa muzyczna
i reżyseria programu to dzieło jednej z bohaterek
wieczoru pani Mirosławy Białkowskiej. Program
poetycki spotkał się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszego miasta, co w obecnych czasach, bardzo cieszy, a reakcje po programie wskazują, że bardzo się publiczności podobał, co cieszy
jeszcze bardziej i daje pozytywne bodźce do dalszej pracy twórczej naszym poetom. Gratulujemy
autorom i wykonawcom, dziękujemy publiczności
i zapraszamy na kolejne spotkanie z poezją.

Dzień Sapera
TeksT I FOTO Michał Dudek

Jak co roku, z okazji Święta Sapera na terenie jednostki wojskowej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów odbył się „Dzień Otwartych Koszar”.

D

la wszystkich przybyłych tego dnia do pułku czekało wiele atrakcji oraz niespodzianek
w tym m.in. pokaz sprzętu wojskowego, zawody
sportowe, zabawki dmuchanei niezmiernie widowiskowa defilada. W uroczystościach wzieli
udział: Dowódca Wojsk Lądowych Generał broni
Zbigniew Głowienka,władze samorządowe Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, Gmin Błonia i Czosnowa, władze powiatu nowodworskiego i warszawskiego-zachodniego, dzieci i młodzież z okolicznych przedszkoli oraz młodzież gimnazjalna z klas
o profilu wojskowym i policyjnym. Podczas obchodów Dowódca Wojsk Lądowych wyróżnił „Odznaką
Honorową Wojsk Lądowych” Dowódcę 2 Pułku Saperów płk.Adama Przygodę oraz Dowódcę Kompanii
Dowodzenia kpt. Piotra Grendę. Podnadto wręczono
„Gwiazdy Afganistanu” oraz „Odznaki Pamiątkowe
2 Mazowieckiego Pułku Saperów”.

Tańczymy baśnie. Pierwsze koty za płoty
TeksT I FOTO NOK

W środę 24.04.2013 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć adresowanych dla dzieci od 2 do 5 lat.

45

minutowe zajęcia łączą pracę z baśnią, dramą i tańcem. Historia opowiedziana podczas
spotkania staje się inspiracją do zabawy w teatr oraz
do poznania baśniowej rzeczywistości poprzez ruch
i taniec.
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Nowe zajęcia, w których czynny udział biorą również rodzice stają się okazją do spontanicznego
i intuicyjnego pobudzania wyobraźni oraz m.in. ułatwiają adaptację najmłodszych w grupie. U dzieci
często nieśmiałość bierze się z braku odpowiednich

doświadczeń i nawyków. Trzeba dostarczać im okazji do ich nabywania i kształtowania, oraz trenowania rodzących się umiejętności społecznych poprzez
ułatwianie wzajemnych kontaktów.
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XXI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
TeksT I FOTO Marian Wasierzyński ZR PCK

25 kwietnia br.odbyły się rejonowe eliminacje XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Nowym Dworze
Mazowieckim. Na terenie gościnnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o tytuł najlepszego zespołu rywalizowało
5 drużyn ze szkół średnich powiatu nowodworskiego.

P

odczas zawodów uczestnicy rozwiązywali
test teoretyczny z zagadnień pierwszej pomocy, międzynarodowego prawa humanitarnego
oraz z wiedzy o historii PCK. W części praktycznej zawodów musieli wykazać się umiejętnościami niesienia pierwszej pomocy w symulowanych
wypadkach na 5 stacjach.
Trzecie miejsce eliminacji ilością 152pkt zajeła
drużyna w składzie: Tomasz Torbus, Anna Petruk, Jan Kleta, Katarzyna Sakowska, Damian
Iwanow z Zespołu Szkół nr 2 z Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Dziękujemy młodzieży nowodworskich szkól
średnich za cheć sprawdzenia swych umiejetności w niesieniu pomocy dla osób będących
w stanie zagrozenia życia. Dziękuję też kadrze
nauczycielskiej za wspaniałe przygotowanie
młodzieży. W tych zawodach nie ma przegranych
są sami zwycięzcy.
Puchary i nagrody dla drużyn, które wykazały
się najwiekszą wiedzą i umiejętnościami i zajęły
trzy pierwsze miejsca. Nagrody w postaci profesjonalnych indywidualnych apteczek pierwszej
pomocy ufundowało Starostwo Powiatowe – Zarząd Powiatu oraz Starosta pan Krzysztof Kapusta. Nagrody, upominki i gadżety nowodworskie
uczestnikom zawodów ofiarował Urząd Miejski
oraz Rada Miejska w Nowym Dworze Mazo-

wieckim - pan burmistrz Jacek Kowalski Sekretarz Miasta pan Jacek Gereluk oraz wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej pan Bogdan Jeziorski.
W imieniu uczestników eliminacji rejonowych
XXI MPP składamy na ręce gospodarzy terenuKomendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnych : komendanta mł. bryg. Leszka Smuniewskiego oraz z-cy komendanta - st. kpt. Mariusza
Wyszyńskiego serdeczne podziekowane za wielką życzliwość, bardzo sprawne, fachowe przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Szczególne
wyrazy podziękowań kierujemy do ekipy strażaków – ratowników medycznych za obiektywne
i rzetelne sędziowanie na poszczególnych elementach – stacjach zawodów.
Poczęstunek wyrobami masarskim w postaci
wyborowych kiełbasek oraz kaszanki z grilla
zasponsorowała – firma masarska „Lukullus”
z Leoncina, państwo Elżbieta i Wojciech Szymańscy. Pieczywo oraz wyroby cukiernicze
w postaci smaczych bułeczek i ciasteczek uczestnikom zawodów zasponsorowała firma piekarnicza „Kołacz” pana Ireneusza Jankowskiego
z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziekuję członkom Zarządu Rejonowego PCK
paniom: Wioletcie Popławskiej, Bożenie Wyszyńskiej, Mariannie Ujazdowskiej za olbrzymie
zaangażowanie w przygotowanie zawodów.

Wszystkim organizatorom,sponsorom oraz patronom zawodów wyzej nie wymienionym a wspierajacym zawody, składam serdeczne podziękowania za pomoc i opiekę w organizacji zawodów.

www.nowydwormaz.pl
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Spotkanie autorskie Alfreda Kabaty

Wspólnie sprzątano nad Narwią

TeksT I FOTO Artur Błoński

TeksT I FOTO Marcin Śmigas

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się wspólna akcja „Sprzątania
Świata”. 5 maja kilkadziesiąt osób wyposażonych w rękawiczki i worki posprzątało brzegi Narwi oraz wały przeciwpowodziowe.

25 kwietnia 2013 r. Nowodworskie Towarzystwo Historyczne i Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 2 (Osiedle Młodych)
w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi zorganizowały spotkanie z Alfredem Kabatą
autorem książki „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani
w Katyniu i Charkowie”.

B

yło to już kolejne spotkanie autorskie. Książka wydana została przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim w 2010 r. W 2011 r.
ukazało się drugie poprawione wydanie.
Podczas prelekcji i prezentacji multimedialnej autor przedstawił genezę swoich zainteresowań historią Batalionu Elektrotechnicznego, które datują
się od 1992 r.
Wtedy to do 1 batalionu remontowo-budowlanego
w Nowym Dworze Mazowieckim, stacjonującego
w dawnych koszarach Batalionu Elektrotechnicznego przy ul. Paderewskiego, przyjechał były pchor.
tej jednostki Alfons Łaski z Poznania. Zwrócił się
z prośbą o upamiętnienie żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego poprzez wykonanie i odsłonięcie
tablicy pamiątkowej. Tablicę w koszarach przy
ul. Paderewskiego odsłonięto 10.11.1992 r., a dwa
lata później, 6.08.1994 r., drugą tablicę w kościele
pw. św. Michała Archanioła poświęconą oficerom
Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanym
w Katyniu i Charkowie.
Autor omówił też kryteria, jakie przyjął przy opracowywaniu 39 biogramów oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie, przedstawił ich
sylwetki i fotografie. W książce znajdują się także
relacje i wspomnienia wdowy i dwóch córek po
zamordowanych oficerach.
Autor książki i jednocześnie prezes Zarządu Głównego związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze
Mazowieckim od wielu już lat wspólnie z władzami
samorządowymi Nowego Dworu Mazowieckiego
zaangażowany jest w organizowanie dorocznych
uroczystości Katyńskich. Uroczystości Katyńskie
wpisały się na stałe w harmonogram uroczystości
patriotyczno – religijnych miasta, które gromadzą
licznie rodziny zamordowanych oficerów, stowarzyszenia Katyńskie, społeczność Nowego Dworu
Mazowieckiego i powiatu nowodworskiego.
Od 1994 r. Alfred Kabata utrzymuje ścisłe kontakty i opiekuje się rodzinami oficerów, którzy zginęli
w Katyniu i Charkowie.
Wśród przybyłych gości odżyły wspomnienia, które dopełniły spotkanie dyskusją o bieżących sprawach. Zgodnie stwierdzono, iż ogromnie ważną
rolę pełnią opracowania, które często są jedynym

W

akcji wzięli udział strażacy z Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, druhowie
z OSP RW, strażnicy miejscy, ekostrażnicy, harcerze, funkcjonariusze z komisariatu rzecznego
oraz mieszkańcy naszego miasta. Sprzątany był
teren nadrzeczny wzdłuż rzeki Narew oraz wały
przeciwpowodziowe.
Zebrano wiele śmieci takich jak puszki, butelki
szklane, plastikowe, torby foliowe różnego rodzaju i inne.
Łącznie zgromadzono prawie 80 worków śmieci
z których każdy miał pojemność 120 litrów.
Po akcji na uczestników czekały atrakcje jak jazda
konna w siodle, przejażdżki quadem, zwiedzanie
samochodu strażackiego czy grill z kiełbaskami.
Najmłodsi zbieracze zostali obdarowani słodkim
poczęstunkiem za swoją ciężką pracę.
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Rogińskiemu z Nowodworskiej Straży Miejskiej za
m.in. dostarczenie: worków na śmieci, chwytaków oraz rękawiczek jednorazowych.
Jednocześnie chcieliśmy podziękować Panu
Krzysztofowi Szarzyńskiemu z firmy „Torro” za
wsparcie tego przedsięwzięcia.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział
w akcji porządkowania „naszego nowodworskiego świata”.

źródłem wiadomości i informacji dla kolejnych
pokoleń, jak również rodzin związanych z historią
tego terenu. Kiedy odchodzą Ludzie, którzy mieli
odwagę mówić tak, lub nie, gdy kosztem było życie, teraz należy się im pamięć i ożywianie ducha
polskości, przy okazji takich właśnie spotkań.
Autor odpowiedział też na wiele pytań i wyraził
i gotowość na kolejne spotkanie dotyczące funkcjonowania Batalionu Elektrotechnicznego i jego roli
w Garnizonie Modlin i Podgarnizonie Nowy Dwór.
Po zakończeniu prezentacji autor otrzymał liczne
gratulacje od uczestników spotkania, a od organizatorów podziękowania i piękne kwiaty.

Udana Majówka pod znakiem „Biało-Czerwonej”
TeksT I FOTO Grzegorz Sokołowski

1 maja, punktualnie o godzinie 10:00, kilkunastoosobowa grupa Warszawiaków szturmem zdobyła Wieżę Tatarską.

Z

humorem i uśmiechem przewodzili jej Państwo Stańczakowie z 6-letnią Magdą. Kolejną sympatyczną grupą byli Państwo Rosłońscy
z synem Pawłem i córką Anną. Wszyscy byli pod
wrażeniem pięknego widoku roztaczającego się

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

z tarasów widokowych.
Podziwiania walorów turystycznych Twierdzy
Modlin nie zakłóciła nawet deszczowa pogoda.
Dnia 3 maja zawitało w niej 60 osób.
W sumie w ciągu pięciu „majówkowych” dni

pełniący dyżury członkowie Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin odnotowali liczbę ponad
600 osób, które zdecydowały się na spędzenie
kilku godzin w turystycznej dzielnicy Nowego
Dworu Mazowieckiego.
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„Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swjej dłoni,
wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście”. Wacław Buryła
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Dzwony biją w Twierdzy !

TeksT I FOTO Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek

TeksT I FOTO Włodzimierz Oleksiak

Tradycyjnie, jak co roku, w niedzielę Miłosierdzia Bożego Nowodworskie Amazonki obchodziły swoje święto.
Tego dnia pogoda nie zawiodła. Po wielu smutnych ponurych i deszczowych dniach, zaświeciło słońce,
zrobiło się ciepło. Choć wokoło leżał jeszcze śnieg nam udzielił się radosny, świąteczny nastrój.

Tak intensywnego rozwoju życia religijnego jak obecnie nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy Twierdzy Modlina.
Po okresie transformacji i wyprowadzeniu wojska funkcjonowała kaplica i w miarę swoich możliwości zaspakajała
potrzeby duchowe miejscowej ludności.

P

ogoda sprawiła, że poczułyśmy – ten dzień
będzie dla nas wyjątkowy. Uroczystości
zaczęły się mszą w intencji wszystkich kobiet
po mastektomii, a szczególnie członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek, tych
żyjących i tych, które przekroczyły już cienką
„linię życia” i odeszły od nas do „Domu Ojca”.
Po mszy udałyśmy się na cmentarz odwiedzić
groby zmarłych koleżanek. Wokoło leżała gruba warstwa śniegu, od której odbijały się promienie słoneczne. Z trudem brnęłyśmy po nim,
aby podejść do każdego grobu. Patrząc na zdjęcia koleżanek stałyśmy w ciszy, w skupieniu
i zadumie. Wspominałyśmy je, modliłyśmy
się za każdą z osobna, paliłyśmy znicze i składałyśmy kwiaty – symbol naszej pamięci
o nich. Następnie udałyśmy się na spotkanie
integracyjne do restauracji „Royal Hotelu”
w Twierdzy Modlin. Spotkania integracyjne dla
nas kobiet z chorobą nowotworową to forma
terapii zdrowotnej, w trakcie której wzajemnie
wspieramy się. Wspólny posiłek, rozmowa to
są bardzo intensywne wewnętrzne przeżycia.
Często później na wiele spraw, a szczególnie
na siebie, na to co zmieniło się w wyniku choroby, każda z nas patrzy inaczej, tak głębiej.
W relacjach z osobami nabieramy sił i chęci aby

i zaspakajają swoje potrzeby duchowe. Powstały
liczne koła religijne kultywujące zasady ewangelii.
Prowadzona jest szeroka, na wysokim poziomie katechizacja młodzieży. Czynnie w tym wspomagają
Ks. Proboszcza jego wikariusze pełniący rolę księży katechetów w tutejszym zespole szkół.
Ks. Proboszcz zadbał też o osoby starsze i niepełnosprawne. W tym celu zaprosił do parafii siostry zakonne. Osoby potrzebujące pomocy są niezmiernie

odnajdować nową jakość życia codziennego,
umiejętność odczuwania szczęścia bez względu na
to co się dookoła dzieje, przywracamy wewnętrzny spokój, który został zaburzony w wyniku choroby naszpikowany niechęcią czy ukrywanymi
pretensjami „dlaczego właśnie mnie to dotknęło?”. Ten ponury nastrój mija, gdy zdajemy sobie
sprawę że nie tylko „Ja jestem w takiej sytuacji,
że mimo choroby kobiety potrafią być uśmiechnięte, radosne, że można żyć dalej” To dodaje
sił. Po przybyciu do Hotelu wszystkie byłyśmy
zaskoczone i zauroczone pięknem tego miejsca.
Przepiękne wnętrza, wykwintna kuchnia, w niezwykły sposób wyeksponowane, bardzo smaczne
dania, życzliwa i profesjonalna obsługa zapewniły nam niepowtarzalną atmosferę przyjęcia znakomitego.Ponad cztery godziny trwało spotkanie
nowodworskich Amazonek. Wszystkie czułyśmy
się tu bardzo dobrze, wspaniale bawiłyśmy się
w gościnnym Hotelu „Royal”. Wracałyśmy do
rodzinnych domów zadowolone, wzmocnione,
silniejsze do pokonywania codziennych trudów.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w tym
dniu współpracowali z nami, a szczególnie Pani
Dyrektor Dorocie Poziemskiej i Szefowi Kuchni
Panu Robertowi Zienkiewiczowi za wspaniałą
organizację naszego Święta.

Z

chwilą powołania parafii pod wezwaniem Św.
Barbary na czele której stanął proboszcz ks.
Cezary Simiński życie religijne nabrało innego, nowego wymiaru.

zadowolone z tej działalności. Wróciła im chęć do
życia, nie czują się osamotnione, zdane na własny
niejednokrotnie przykry los.
Codziennie biją dzwony przypominające nie tylko
godziny ale informujące o nabożeństwach i innych

Powoli ale systematycznie nasz zacny proboszcz
prowadził i dalej prowadzi ewangelizację mieszkańców naszego osiedla.
Efekty tej pracy są widoczne na każdym kroku .
Do odnowionego kościoła przybywają mieszkańcy

uroczystościach religijnych na terenie parafii.
A tych uroczystości religijnych, dzięki postawie
i zaangażowaniu ks. Proboszcza jest coraz więcej.
Mieszkańcy biorą czynny udział w uroczystych
procesjach, świętach i rocznicach związanych
z powstaniem parafii.

Harcerze z tradycjami kawaleryjskimi
TeksT I FOTO Opiekunowie: Piotr Pawłowski, Ewa Gościmska, Magdalena Bardoni

X Harcerska Drużyna Kawalerii Rowerowej „Grupa Kampinos” powstała w 2003 roku.

Z

godnie z harcerskim obyczajem przyjmując
nazwę drużyny oraz tradycję kawaleryjską od
oddziału A.K. „Grupa Kampinos”, utworzonego
przez ułanów Kawalerii Kresowej.
Kapelanem „Grupy Kampinos” był prymas 1000lecia, Kardynał Stefan Wyszyński, PS. Radwan III.
Nawiązaliśmy serdeczną współpracę z żołnierzami
„Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”,
którzy objęli nas honorowym patronatem.
Skoro ułani – harcerze, to i zamiłowanie do szabli,

jazdy konnej oraz rowerowej nie powinno nikogo
dziwić. W 2010 roku w Zespole Szkół Specjalnych
został utworzony nowy zastęp tzw. „Nieprzetartego
szlaku”. Nasz zastęp wraz z drużyną zorganizował
samodzielnie 3 biwaki oraz aktywnie uczestniczył
we wszystkich biwakach hufcowych.
Dwa lata temu nasz harcerz został jednym ze zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Nietypowej
piosenki religijnej”.
Obecnie nasz zastęp rozrósł się do dwóch zastępów,

Organizowane są pielgrzymki do miejsc kultu religijnego zarówno w kraju jak i za granicą w których
uczestniczą wszyscy chętni do tego rodzaju spotkań
z Bogiem .
O bliskości z Bogiem przypomina krzyż przy cmentarzu fortecznym oraz figura Matki Boskiej, przy
której spotykają się mieszkańcy podczas religijnych modlitw majowych.
Dzięki staraniom Ks. Proboszcza mieszkańcy
Twierdzy mają parafialny cmentarz. Jak był potrzebny można stwierdzić po ilości nowych miejsc
wiecznego spoczynku.
Zarówno ks. Proboszcz jak i mieszkańcy Twierdzy
Modlin czekają na rozpoczęcie budowy nowego
kościoła.
Jest to ogromne wyzwanie dla proboszcza jak
i mieszkańców. W realizacji tego zaszczytnego celu
pomagają władze samorządowe miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej,radni oraz Burmistrz Miasta
dokładają wszelkich starań aby ks, Proboszcz Cezary Simiński zrealizował swoje religijne posłanie.
Znając upór Księdza Proboszcza oraz głęboką wiarę w przychylność Najwyższego, cel zostanie osiągnięty.

w których aktywnie działa siedemnaścioro harcerek
i harcerzy.
W dniach 22 – 23 lutego wszyscy brali udział w biwaku w Starej Dąbrowie, gdzie oprócz samodzielnego
przygotowania posiłków, wspólnego śpiewania piosenek, lepienia bałwanów, gier zespołowych odbył
się marsz nocny nieprzetartym niebieskim szlakiem.
Wszystkim uczestnikom, pomimo panującego zimna
dopisywał dobry humor!!!
Przed nami kolejne ciekawe wyprawy w nieznane!!!

www.nowydwormaz.pl

Dawcy krwi odznaczeni
TeksT I FOTO Marian Wasierzyński

21 kwietnia 2013 roku w siedzibie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie z grupą
honorowych dawców krwi, którzy spełnili kryteria przyznania im odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK stopnia I, II i III.

W

spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego pan Marian Wasierzyński - prezes Zarządu Oddziału Rejonowego
PCK, pan Bogdan Jezierski - prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Oddziału
Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
pani Celina Gronek – Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej przy ZOR PCK, pani Marianna Ujazdowska – specjalista Biura ZOR PCK.
Prezes Zarządu Rejonowego omówił uprawnienia
i przywileje jakie na chwilę obecną posiadają Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi PCK oraz strukturę
organizacyjną ruchu krwiodawstwa PCK w Polsce.
Następnie wręczono:
4 odznaki ZHDK I stopnia (po 18l oddanej krwi),
4 odznaki ZHDK II stopnia (po 12l oddanej krwi),
6 odznak ZHDK III stopnia (po 6l oddanej krwi).

www.nowydwormaz.pl

Wyróżnieni otrzymali upominki promujące krwiodawstwo (długopisy) oraz gadżety reklamowe
ufundowane przez władze samorzadowe Nowego
Dworu Mazowieckiego. Podczas spotkania przy
kawie i ciasteczkach wyjaśniano sprawy będące

w zainteresowaniu krwiodawców. Była to już kolejna w bieżącym roku uroczystość wręczenia odznak ZHDK i wejdzie do cyklicznego kalendarza
imprez PCK w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Konferencja w Zespole Szkół nr 2
„Absolwent szkoły średniej na lokalnym rynku
pracy – szanse i zagrożenia”
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Zakończenie Nauki w ZS2
TeksT I FOTO ZS2

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 10 odbyła się uroczystość wręczenia świadectw
ukończenia szkoły. To wyjątkowe spotkanie – tradycyjnie już – było okazją do podsumowań pracy dydaktyczno–
wychowawczej w klasach maturalnych i podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli, szczególnie dla wychowawców.
To czas wspomnień, ale i życzeń, by w przyszłości spełniły się wszystkie zamierzenia abiturientów.

TeksT I FOTO ZS2

W dniu 23 kwietnia 2013 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej 10 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się konferencja
„Absolwent szkoły średniej na lokalnym rynku pracy – szanse i zagrożenia”, podsumowująca Projekt „Edukacja kluczem
do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

W

W

konferencji udział wzięli: beneficjenci
Projektu (50 uczniów) oraz lokalni pracodawcy, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego.
Uczestników konferencji powitała Dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz, po czym
krótko przedstawiła istotę i przebieg realizacji
Projektu. Następnie głos zabrali przedstawiciele różnych instytucji, które wspierają młodzież w rozwoju ścieżki kariery zawodowej
i tym samym w aktywnym funkcjonowaniu na
rynku. W swoim wystąpieniu Burmistrz Jacek
Kowalski zapoznał uczniów z wieloletnim
planem inwestycyjnym i kierunkami rozwoju miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.
Sebastian Sosiński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek omówił rolę
tej organizacji w rozwoju turystyki subregionu i tworzeniu miejsc pracy dla absolwentów
szkół średnich i wyższych uczelni. Marzenna
Boczek – Zastępca Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy przedstawiła młodzieży aktualną ofertę pracy na Mazowszu dla zawodów
związanych z branżą turystyczną, ekonomiczną i handlową. Nawiązała również do roli
Urzędu Pracy w aktywnym poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji.
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Sempławski
podkreślił, że Zespół Szkół nr 2 to szkoła, która dobrze przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, wyrażając dyrektor

Ewie Malasiewicz uznanie za ten stan rzeczy.
W dalszej części konferencji głos zabrali potencjalni pracodawcy : Agnieszka Balcerska
– Kierownik ds. Rozwoju Talentów i Organizacji Reckit Benckiser; Dorota Poziemska–
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Royal Hotel;
Mariusz Karchut – Dyrektor I Oddziału Banku
Pekao w Nowym Dworze Maz. ; Piotr Okienczyc – Prezes Zarządu Spółki Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa Modlin. Pracodawcy
zgodnie stwierdzili w wystąpieniach, jakich
kompetencji oczekują od przyszłych pracowników swoich instytucji. Bardzo dobra znajomość języków obcych (przede wszystkim
języka angielskiego), funkcjonalna znajomość
biurowych programów komputerowych, kreatywność, komunikatywność, umiejętność
pracy w zespole, potrzeba samorozwoju i w
związku z tym efektywne planowanie ścieżki kariery zawodowej – to tylko ważniejsze
wymagania stawiane potencjalnym pracownikom. Takie wymagania stawia współczesny
świat, w którym obserwujemy błyskawiczny
przepływ informacji, zjawisko częstego przemieszczania się, a w związku z tym możliwość
zmiany miejsca pracy.
Uczniowie, słuchając powyższych wystąpień,
uzyskiwali praktyczne, niezwykle cenne, porady dotyczące podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Mieli również możliwość zadawania pytań .

Po zakończeniu konferencji młodzież wraz
z nauczycielami zwiedziła największe w okolicy centrum konferencyjno-hotelowe Hotel
Modlin Conference &Spa. Uczniowie poznali działalność obiektu jako przykład dobrej
praktyki połączenia przedsięwzięć biznesowych i działań na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Twierdzy Modlin. Wzięli
również udział w szkoleniu dotyczącym organizacji spotkań biznesowych „Metody marketingowe wykorzystywane w działalności”
(rozpoznanie potrzeb klienta, konstruowanie
oferty, organizacja i przebieg spotkań). Miłym
zakończeniem konferencji i pobytu w centrum konferencyjno-hotelowym był lunch, na
którym uczniowie poznali przede wszystkim
jego znaczenie w biznesie, a także rolę doboru
menu i savoir-vivre’u.
Konferencja była pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w Zespole Szkół nr 2.
Spotkała się nie tylko z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, ale i pracodawców
oraz instytucji wspierających młodych ludzi
w budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Spotkanie pokazało, jak ważna i potrzebna jest
orientacja zawodowa. Konferencja w Zespole
Szkół nr 2 z pewnością skłoniła młodzież do
autorefleksji- w rezultacie pomoże uczniom
dokonać właściwych wyborów.
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uroczystości wzięli udział : burmistrz Jacek
Mikuszewski, Grażyna Brzozowska – radna
Rady Miejskiej, Marta Więch z Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, dyrekcja
szkoły, nauczyciele, uczniowie klas maturalnych
i ich rodzice.
W części oficjalnej uroczystości głos zabrała dyrektor Ewa Malasiewicz. Wyraziła nadzieję, że
wiedza i umiejętności zdobyte w czasie tych kilku
lat w szkole pozwolą uczniom dobrze zdać egzaminy: maturalny i zawodowy, a następnie odważnie
i twórczo zmierzać do świata dorosłych, by odnaleźć swoją drogę w życiu. Z kolei burmistrz Janusz
Mikuszewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że
od lat Zespół Szkół nr 2 ma opinię szkoły, która dobrze przygotowuje młodzież nie tylko do podjęcia
studiów, ale i funkcjonowania na rynku pracy.
Uczniowie Technikum i Liceum Profilowanego
w swych wystąpieniach podsumowali kilkuletnią
naukę w szkole. Słowa podziękowania za pracę
dydaktyczno-wychowawczą skierowali do dyrekcji, nauczycieli; szczególnie ciepło zwrócili się do
wychowawców : p.Barbary Szymańskiej ( 3aLP),
p.Teodozji Rzepieli (3bLP) i Ewy Turyny Głowac-

kiej (IVT). Za wspieranie w każdej chwili maturzyści podziękowali rodzicom. Swoim młodszym
koleżankom i kolegom życzyli sukcesów w nauce.
Po tej części uroczystości nadszedł długo oczekiwany przez uczniów moment wręczenia świadectw
z wyróżnieniem, dyplomów i nagród książkowych
za wyniki w nauce i zachowaniu, wzorową frekwencję, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, pracę na rzecz szkoły, udział
w akcjach społecznych. Z pewnością były to niezapomniane dla Marty Rudnickiej-uczennicy Technikum i Natalii Pękali- uczennicy Liceum Profilowanego, które otrzymały nagrody Burmistrza Nowego
Dworu za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wzorowe zachowanie. Uczennice te uzyskały
średnie ocen ze wszystkich lat powyżej 4,75. Rodzice Marty i Natalii otrzymali listy gratulacyjne.
Nagrody rzeczowe otrzymali również uczniowie
klasy IV Technikum, którzy w ramach koła teatralnego przez 4 lata zaprezentowali na forum szkoły,
a także podczas imprez pozaszkolnych wiele znakomitych programów artystycznych, zawsze wywołujących burzę oklasków.
Uroczystość pożegnania klas maturalnych uświet-

nił niezwykle dowcipny i sympatyczny koncert
życzeń, przygotowany przez młodzież z klas II LP
i III T pod kierunkiem p.Mirosławy Trębacz, przy
współpracy p.Izabeli Łabędy i p.Anety Nowackiej.
Te szczególne życzenia skierowane były do dyrekcji szkoły, nauczycieli, a także do… lizusów, wagarowiczów i innych „miłośników szkoły”.
Uroczystość zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Za
kilka dni kolejne ważne chwile dla absolwentów
szkoły – egzamin maturalny, a dla technikum również egzamin zawodowy.

Dni Teatru w PG2
TeksT I FOTO opiekun klubu Małgorzata Pawełas

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, Klub Teatralny „Scena Pod Sceną” zaprezentował przedstawienie na
motywach komedii A. Fredry „Zemsta inaczej”. Akcja została przeniesiona do współczesnej szkoły, w której wojują ze sobą dwa
skłócone gangi pudernic i dresów.

G

rupie pudernic przewodniczy Cześnikówna,
a dresiarzom Rejent Milczek. Oczywiście
spór łagodzi miłość, bo Wacław i Klara mają
dość ukrywania swojej miłości i chcą skończyć
odwieczną walkę.
Sztuka została wzbogacona o układy choreograficzne, współczesną muzykę. Scenografię przygotowała jedna z aktorek – Barbara Burzyńska z
kl. IIb. Nie mogło zabraknąć więc zamku, krokodyla, muru oraz tajemniczego buta – czerwonej
szpilki. Sztuka została bardzo dobrze przyjęta
przez gimnazjalistów, a przykuć uwagę uczniów
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w tym wieku, to trudne zadanie. Nad adaptacją
scenariusza pracowała Aleksandra Parol. Dzięki
niej dialogi zostały uwspółcześnione.
W przedstawieniu udział wzięli:
Narrator: Barbara Burzyńska, Weronika Fijałkowska, Cześnikówna: Klaudia Cywińska,
Rejent: Piotr Grzyb, Klara: Aleksandra Parol,Wacław: Dominik Jerzak, Papkin: Adam Szałowski,
Postolina: Magdalena Bartecka, operator: Aleksandra Umańska, pedagog: Małgorzata Pawełas,
pudernice: Klaudia Bagnicka, Karolina Wiewiór-

ska, dresiary: Marta Majek, Monika Zając, Klaudia Jaworska.
Z okazji Dni Teatru, gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z historią naszego Klubu
Teatralnego. Zaprezentowano zdjęcia z przedstawień z ostatnich trzech lat. Również biblioteka
szkolna przygotowała gazetkę dotyczącą teatru
greckiego, od którego tak naprawdę wszystko
się zaczęło.
Mamy nadzieję, że dla naszych uczniów teatr jest
odkrywaniem siebie, rozwijaniem swoich pasji
i przede wszystkim świetną zabawą.

EDUKACJA

Dzień Ziemi w PP3
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Dzień Flagi w PP1

TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

„Czym skorupka za młodu nasiąknie
tym na starość trąci”. Nauczycielki
z Publicznego Przedszkola nr 3
doskonale zdając sobie sprawę
z ważności edukacji ekologicznej od
wielu już lat próbują kształtować
u swoich podopiecznych umiejętności
racjonalnego korzystania z odnawialnych
i nieodnawialnych zasobów przyrody
oraz wyposażać dzieci w wiedzę
i umiejętności pozwalające chronić
przyrodę.

TeksT I FOTO E. Ładniak

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

Barwy narodowe to obok godła
państwowego i hymnu narodowego są
symbolem, który jednoczy nas Polaków
zarówno tych mieszkających w kraju jak
i na obczyźnie.

poniedziałek 22 kwietnia 2013r. na przedszkolnych placach zabaw odbyły ekologiczne zawody sportowe. Młodsze dzieci wybrały się
w czarodziejską krainę zwierząt. Wykazały się sprytem i szybkością umieszczając na drzewach pszczółki , biedronki i węże. Z niezwykłą precyzją przelewały kubeczkami przez lejek wodę do zbiorników,
strzelały gole do wesołej bramki. Nie zapomniały też
o relaksujących chwilach na łonie przyrody i w tym
celu w przygotowanym jeziorze łowiły na wędki
z magnesami kolorowe rybki. Jak na małych ekologów przystało nie krzywdziły swoją zabawą roślin
i zwierząt. Do zabawy posłużyły im specjalnie przygotowane z papieru sylwety. Małe przedszkolaki nie
zapominały też o pracy zespołowej. Zamieniając się
w ogrodników podawały sobie ostrożnie pojemniki z nasionami starając się nie upuścić ani jednego
z nich.
Starszaki zamieniły się w młodych ekologów sprzątających świat z odpadów. Ich zadaniem było przeniesienie jak najszybciej papierowej kulki umieszczonej na łyżce do kosza, przebiegnięcie slalomu
z butelką umieszczoną między nogami. Tworzyły
też przybory rozdrabniając kolorowe gazety i formując papierowe kule, które potem wykorzystały
podczas trafiania do kosza na śmieci. Wykazały się
też ogromną wiedzą zdobytą podczas zajęć z zakresu ekologii. Wiedzą jak wykorzystywać dary przyrody (wiatr, wodę, słońce) by tworzyć potrzebną nam
energię. Rozumieją dlaczego należy segregować odpadki, oszczędzać m.in. papier i wodę. Zdają sobie
sprawę, że parki i lasy nie są miejscem składowania
nieczystości ale domem zwierząt.

W tym roku szkolnym jak i w poprzednich latach biblioteka szkolna Szkoły
Podstawowej nr 7 bierze udział w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach
akcji przeprowadziła cykl jesiennozimowych Wieczorów z Książką.

Quiz przyrodniczy w SP7 Konkurs wiedzy
OMNIBUS w SP 7
TeksT Karolina Radomska FOTO Anna Maj

26 kwietnia br. w stołówce szkolnej
w SP7 odbył się szkolny Quiz
Przyrodniczy dla uczniów klas I – III.

TeksT I FOTO E. Ładniak

Wiedza jest wtedy, gdy o czymś nie tylko
wiesz, lecz możesz to zobaczyć, opisać,
zdefiniować, a nawet dotknąć. A wiara, gdy
nie widzisz, nie zobaczysz, nie dotkniesz, a
mimo to jesteś pewien, że jest.
Dorota Terakowska

Publiczne Przedszkole
nr 4 najlepsze w konkursie o zdrowiu !!!
TeksT I FOTO Mały Samorząd Uczniowski

26 kwietnia odbył się „Festiwal Piosenki o
Zdrowiu” organizowany przez Powiatową
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

D
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Wieczory literackie
w SP 7
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zy nie robi się nam „ciepło na sercu” gdy widzimy nasze flagi powiewające w czasie międzynarodowych imprez sportowych szczególnie
gdy nasz sztandar wędruje na najwyższy maszt co
znaczy, że znów Polacy odnieśli sukces. A flagi powiewające na gmachach instytucji państwowych,
na naszych domach i ulicach w czasie świąt państwowych czy nie napawają nas dumą. Musimy
pamiętać, że w naszej historii mieliśmy okresy,
w których wywieszenie polskiej flagi lub zawieszenie na ubraniu skromnego kotyliony z barwami
narodowymi stawało się symbolem nie lada odwagi. To z biało-czerwonymi opaskami na rękawach
walczyli o niepodległość Powstańcy Warszawscy.
Gdy przychodzą dni świąt państwowych zadbajmy
by nasze miasta wyglądały uroczyście przybrana
naszymi flagami. Niech Dzień Flagi obchodzony
2 maja przypomina nam jak ważne dla każdego Polaka są nasze barwy narodowe. Dzieci z grupy Smerfy Publicznego Przedszkola nr 1 co roku biorą udział
w zajęciach mających na celu ugruntowania i poszerzenia ich wiedzy o naszych barwach narodowych,
kiedy wywieszamy flagi państwowe, czym się różni
flaga od bandery. W czasie zajęć poruszanych jest
wiele innych zagadnień, których poznanie nauczy
najmłodszych szacunku i miłości dla naszej flagi.
W tym roku na zajęciach plastycznych Smerfy wycinały białe i czerwone prostokąty, następnie wykonały z nich chorągiewki i obsadziły na drzewcach.
Chorągiewki dzieci zaniosły do domów by przyozdobić nimi okna. Może powiemy, że są to bardzo
proste zajęcia, porozmawiać o fladze, namalować
czy skleić chorągiewki. Ale w taki właśnie sposób
budzimy u najmłodszych patriotyzm i budujemy ich
poczucie dumy i więzi narodowej.

T

ematyka wieczorów zaproponowana przez
p. W. Kępską i p. E. Ładniak była różnorodna. Dominowała ekologia, gdzie czytaną
lekturą była książka p. Doroty Skurskiej „Świat
o którym zapomnieli dorośli”, ponadto
w nowym lokalu biblioteki odbył się wieczór
mikołajkowy i wieczór poświęcony życiu
i twórczości ks. Jana Twardowskiego. Z okazji
uchwalenia przez Sejm Roku Juliana Tuwima
również w naszej bibliotece odbywa się szereg
działań dotyczących życia i twórczości tego
właśnie poety m.in. odbył się wieczór z twórczością Tuwima.
Wieczory rozwijają zainteresowania czytelnicze
jak również popularyzują twórczość różnych
autorów literatury pięknej. Podczas wieczorów
uczestnicy angażowali się w różne działania,
wspólnie czytali, bawili się, a przy tym w sposób łatwy i przyjemny zdobywali informacje,
które mogli wykorzystać w trakcie rozwiązywania quizu dotyczącego treści wieczoru. Wieczory zakończyły się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez panie bibliotekarki.

o testu przystąpiło po dwoje reprezentantów
z każdej klasy, a więc łącznie 24 uczestników. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi: prehistorycznych gadów, ptaków,
chorób, roślin leczniczych i opadów atmosferycznych. Test quizu przyrodniczego dla
uczniów klas I liczył 13 pytań, dla uczniów
klas II 14 pytań a dla uczniów klas III 16 pytań.
Organizatorkami quizu były panie: Karolina
Radomska i Anna Maj.
Wyniki QUIZU PRZYRODNICZEGO przedstawiają się następująco:
W kategorii klas I:
I miejsce – Zuzanna Baran z klasy Id
II miejsce – Brajan Ostrowski z klasy I a
III miejsce – Zofia Biernacka z klasy I b
W kategorii klas II:
I miejsce – Julia Jakubowska z klasy II a
II miejsce – Krystian Sieniakowski z klasy II
c oraz Maja Konarzewska z klasy II d
W kategorii klas III:
I miejsce – Maciej Kicior z klasy III a
II miejsce – Mateusz Gałysa z klasy III d
III miejsce – Aleksander Gardocki z klasy III a
Gratulujemy zwycięzcom!
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akże trafnie te słowa polskiej pisarki oddają istotę
konkursu wiedzy. Konkurs wiedzy OMNIBUS w
naszej szkole ma wieloletnią tradycję. Rozgrywany
jest on w dwóch kategoriach wiekowych. Młodsi
uczniowie z klas drugich i trzecich stanowią I grupę,
II grupę tworzą uczniowie z klas czwartych, piątych
i szóstych. O tytuł Omnibusa rywalizuje po dwóch
przedstawicieli z każdej klasy.
Uczniowie wykazują się błyskotliwością, inteligencją i dużą wiedzą z wielu dziedzin. Konkurs
cieszy się niesłabnącą popularnością, wzbudza
wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Komisja w składzie: p. W. Kępska, E. Ładniak,
I. Ryńska-Pieluchowska, K. Radomska, wyłoniła
dwóch zwycięzców, którzy zdobyli zaszczytne miano OMNIBUSA. W tym roku kategorii klas starszych, zwyciężyła Katarzyna Nowakowska z klasy
V d. Zwycięstwo w kategorii klas II-III wywalczyła:
Emilia Strawa z kl. III C.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział,
a zwycięzcom gratulujemy wygranej.

O

d dłuższego czasu dzieci z gr. STARSZAKI
przygotowywały się do tego wydarzenia ucząc
się tekstu piosenki i ćwicząc układ taneczny. Wśród
przedszkolaków wybrano sześciu, którzy reprezentowali przedszkole w powiatowym „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” w kategorii – przedszkola . Gdy
nadszedł dzień występu przejęte i zdeterminowane
STARSZAKI udały się wraz ze swoimi opiekunami,
p. Kingą i p. Magdą, do Nowodworskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim. W oczekiwaniu na swój debiut skoncentrowani słuchaliśmy
występów innych uczestników. Prezentacje grup
z innych przedszkoli zachwycały kolorowymi i
barwnymi strojami oraz dynamicznymi tańcami.
Nie zabrakło pomysłowych tekstów piosenek, mówiących o zdrowym stylu życia. Każdy wytęp był
inny i niepowtarzalny.
Po siedmiu popisowych piosenkach nadeszła kolej
na nasze przedszkolaki. Maja, Krzyś, Kuba, Dawid,
Karolina i Wiktoria, którzy z napięciem czekali na
swoją kolej, wskoczyli uśmiechnięci na scenę. Na
twarzach dzieci nie było widać śladu tremy i zdenerwowania. Z pierwszymi dźwiękami melodii nasi
milusińscy zaczęli w rytmie ruszać bioderkami i wymachiwać rękami. Mali artyści zaprezentowali się
w piosence „Zdrowy przedszkolak”, która mówiła
o nich samych. Nasi tancerze znakomicie przestawili
sposób na zdrowy tryb życia, który wyśpiewali nasi
cudowni wokaliści.
Po wszystkich prezentacjach nastąpiła krótka przerwa, podczas której jury wybrało najlepszą piosenkę.
Do oceny prezentacji brano pod uwagę umiejętności
wokalne, walory artystyczne i przede wszystkim treści prozdrowotne. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, wszystkie dzieci posiliły się jabłkami i soczkami, które otrzymały od organizatorów konkursu.
Miały także okazję zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia z aktorką Elżbietą Romanowską, która była
członkiem jury.
W końcu nadszedł oczekiwany z napięciem czas
ogłoszenia werdyktu. Wszyscy zaciskaliśmy kciuki....i udało się!!! Pierwsze miejsce w „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” zajęło Publiczne Przedszkole nr 4
przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy. Dumni
i szczęśliwi poszliśmy odebrać puchar z rąk Starosty
Nowego Dworu Mazowieckiego, pana Krzysztofa
Kapusty. Nasi artyści wrócili do przedszkola z pucharem ale także nagrodami w postaci, paletek do gry
w ping – ponga, skakanek i lalek oraz kolorowych
piłek. Jednak to nie nagrody były najważniejsze, ale
fakt uczestnictwa w konkursie oraz zwycięstwo.

EDUKACJA

Młody Idol w ZS3
TeksT I FOTO ZS3

Pierwszego dnia wiosny już po raz
6 odbył się w Zespole Szkół nr 3
w Modlinie Starym Młody Idol –
międzygimnazjalny konkurs na
najlepszego wykonawcę.
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Wielki sukces
Konkurs plastyczny
„Mój ulubiony bohater gimnazjalistek
z Twierdzy Modlin
z bajki”
TeksT I FOTO J. S-Sz

TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

W Przedszkolu „Krasnal” został
zorganizowany konkurs plastyczny
„Mój ulubiony bohater z bajki”. Celem
konkursu było: popularyzacja bohaterów
literatury dziecięcej, rozbudzanie
wyobraźni twórczej, rozwijanie
zainteresowań różnymi technikami
plastycznymi, wdrażanie nawyków
zdrowej rywalizacji.

8 kwietnia odbyła się w PG nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim
IV edycja konkursu „Przysłowia i idiomy
niemieckie”.

U

czestnicy konkursu zaprezentowali po dwa
utwory – w języku angielskim i polskim. Wykonawców oceniało profesjonalne jury w składzie:
1. Karolina Wilk – firma POLANGLO
2. Mikołaj Zwoliński – muzyk, gitarzysta, nauczyciel śpiewu
3. Daniel Taraszkiewicz – organista, nauczyciel
muzyki
4. Iga Gerasik – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
Pierwsze miejsce zdobyła uczennica PG 3 – Angelika Pakoca, drugie uczeń PG 3 – Przemysław
Ziółkowski a trzecie Dominika Badurska z naszego
gimnazjum.
Nagrody zostały ufundowane przez Wydawnictwo
Oxford University Press, firmę POLANGLO i Radę
Rodziców.
Organizatorzy konkursu Młody Idol akcentując
pierwszy dzień wiosny przygotowali niespodziankę
dla uczniów w postaci zabawnego występu.

P
W

konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup. Każda grupa przygotowała pracę
plastyczną. Wszystkie prace charakteryzowały się
niezwykłą starannością wykonania, a także pomysłowością w wykorzystaniu materiałów do ich
stworzenia. Techniki jakie zastosowano w pracach
były bardzo różnorodne od rysunków poprzez wyklejanki papierem, plasteliną, obrazy malowane farbą, wydzieranki. Wszystkie prace były na wysokim
poziomie, dlatego też wszystkie zostały nagrodzone.
Uczestnicy konkursu byli bardzo zadowoleni, gdyż
otrzymali dyplomy i słodycze. Nagrody wręczyła
pani wicedyrektor Anna Sykus. Gratulujemy i zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursach.

o raz kolejny konkurs wygrały uczennice
z gimnazjum w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin, przygotowane przez panią Emilię
Napiórkowską:
• Aleksandra Wiśniewska (trzeci rok z rzędu)
z klasy 3a
• Kinga Szmytkowska z klasy 1c
• Barbara Rogińska z klasy 3a
A trzecie miejsce również przypadło naszej
koleżance z 3b – Annie Banasiak. Uczennice
otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy.
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.
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Bezpieczne
Gimnazjum nr 1

Konkurs „Bezpieczny
przedszkolak”

TeksT I FOTO Alina KaszyńskA nauczyciel PP1

TeksT I FOTO PG1

TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

Dbałość o nasze środowisko naturalne
to obowiązek każdego mieszkańca
ziemi. Każdego roku produkujemy
miliony ton nieczystości. Tylko racjonalna
gospodarka nimi zmniejszy ich ilość
i nie pozwoli by nasza planeta stała się
wielkim śmietnikiem. Dbałość o czystość
środowiska spoczywa na każdym z nas.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w okresie od
01.09.2012 r. do 27.02.2013 r. brało udział
w ogólnopolskim konkursie BEZPIECZNA
SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ.

Ekologiczne
przedszkolaki

20

W

Publicznym Przedszkolu nr 1 wychowawczynie grup przedszkolnych przeprowadziły zajęcia dotyczące ochrony naszego środowiska naturalnego. Zajęcia z zakresu
ekologii odbywają się w każdym roku szkolnym, co umożliwia pogłębić i ugruntować
wiedzę przedszkolaków w tym zakresie.
Dzieci na zajęciach dowiadują się, że śmieci należy segregować co umożliwia ponowne
wykorzystanie tworzyw sztucznych, papieru
i szkła a zużyty sprzęt elektroniczny należy
złożyć w wyznaczonych w tym celu punktach.
Dzieci wiedzą, że nawet baterie czy żarówki wrzuca się do specjalnych pojemników
w sklepach. Przedszkole to początek edukacji ekologicznej najmłodszych szkoła pogłębi ich wiedzę. Na zakończenie cyklu zajęć
o ekologii wychowawczyni grupy Smerfy pani
Ala przeprowadziła w przedszkolu konkurs
„Chrońmy polską przyrodę”. Poszczególne
grupy miały wykonać dowolną techniką prace plastyczne wykorzystując do tego materiał
pozyskany z segregacji odpadów. W ramach
konkursu młodzi artyści wykonali zwierzaki,
przedziwne stwory, roboty, ozdoby a nawet
eko-strój. Przedszkolaki bezbłędnie wyselekcjonowały materiał, z którego mogą tworzyć
prace. Były to plastikowe nakrętki i butelki, gazety, kartony, tektura, folia, pojemniki
z tworzyw sztucznych, szklane butelki i wiele
innych materiałów. Wszyscy podziwiali jak
z „niczego” można stworzyć tak ciekawe prace. Każda grupa otrzymała dyplom a prace
pokazano na przedszkolnej wystawie.

W

ramach zadań konkursowych przeprowadzona została we wszystkich klasach debata
uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo,
obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów.
Drugie przeprowadzone zadanie to szkolny konkurs
nt. Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi.
Zadanie trzecie to przeprowadzenie spotkań uczniów
z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego na temat Bezpieczne zachowanie w szkole, domu na ulicy; zagrożenie, udzielanie
pomocy, obrona konieczna itp.
W ramach czwartego zadania przeprowadzono pogadanki we wszystkich klasach nt. Prawna ochrona
dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności
cielesnej, a zwyczaje szkolne. Dalsze działania to
przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na tematy:
1) Tytoń, narkotyki, dopalacze, jak się przed tym
bronić;
2) Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić,
jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed
wciągnięciem do „paczki”;
3) Mój przyjaciel jest inwalidą, jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność;
4) Nie jesteś sam – jak monitorować sytuację osób
z otoczenie szkolnego i środowiskowego, które
znalazły się w biedzie, chorobie itd., gdzie szukać
pomocy;
5) Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.
Jako zadanie dodatkowe szkoła podjęła liczne działania m.in. akcję informacyjno-zapobiegawczą przeciwko przemocy jak też próbną ewakuację szkoły.
Za udział w konkursie otrzymaliśmy tytuł Bezpieczna Szkoła oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu
Bezpieczne Szkoły.
Nad realizacją wszystkich punktów konkursu czuwała pani mgr Marta Oględzka.
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Poczucie bezpieczeństwa jest potrzebą
wszystkich ludzi, ale szczególnie ważne
jest dla małych dzieci. Obowiązkiem
dorosłych jest wyposażanie dzieci
w doświadczenia umożliwiające
rozpoznawanie sytuacji trudnych oraz
w wiedzę, z której będą mogły korzystać
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu nr 3
odbył się konkurs ogólnoprzedszkolny „Bezpieczny przedszkolak”. Konkurencje przygotowały
i prowadziły nauczycielki Małgosia Grabowska
i Beata Bieżońska. Wszystkim zadaniom i przedszkolakom bacznie przyglądał się gość specjalny
starszy sierżant Szymon Koźniewski z Komendy
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każda z grup przedszkolnym tworzyła drużynę
oznaczoną odpowiednim kolorem. Zadaniem poszczególnych zespołów było m.in. omówienie
budowy roweru, nazwanie i rozpoznanie spośród
wielu przedmiotów codziennego użytku tych, które
są niezbędne do bezpiecznej jazdy na nim. Dzieci
rozwiązywały także zagadki tematycznie związane
z ruchem ulicznym. Odnajdywały i nazywały fachowo znaki drogowe. Doskonale znając zasady działania sygnalizatora drogowego wcieliły się w rolę
pieszych i kierowców bezbłędnie poruszając się lub
zatrzymując przy odpowiednim kolorze. Wykazały
się też wiedzą na temat bezpiecznego podróżowania
samochodem w roli pasażera: pamiętały o zapięciu
pasów oraz zajęcia miejsca w foteliku. Upomniane
przez policjanta obiecały przypominać o zasadach
bezpiecznego poruszania się różnego rodzaju pojazdami najbliższym członkom rodziny.
Pan policjant obserwator a zarazem juror konkursu
będąc pod wrażeniem wiedzy jaką posiadły nasze
przedszkolaki w ciągu całego roku szkolnego uznał,
że wszystkie grupy zasługują na zajęcie I miejsca
i w nagrodę rozdał wszystkim dzieciom kolorowanki. Organizatorki by uczynić przedszkolaki jeszcze
bezpieczniejszymi na drodze wręczyły każdemu
światełka odblaskowe.
Na zakończenie dzieci korzystając z zasad bezpiecznej ewakuacji udały się do sal.
Dziękujemy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim za współpracę w zakresie kształtowania u dzieci
zachowań prozdrowotnych i przekazywanie przedszkolakom wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów
bezpieczeństwa w życiu dziecka
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Zespół Szkół nr 1 w ogólnopolskiej Akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”
TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz. potrafią dzielić się tym, co mają z potrzebującymi. Chętnie biorą udział
\w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez nauczycieli i rodziców w szkole, a także poza naszą placówką.
Dlatego też z wielką radością cała społeczność szkolna zaangażowała się w tegoroczną akcję Caritas „Jałmużna Wielkopostna”.

P

odczas Wielkiego Postu (marzec 2013) ochotnicy: klasy i indywidualni uczniowie gromadzili
do otrzymanych skarbonek drobne kwoty pieniężne,
jako forma rezygnacji np. ze słodyczy, aby przeznaczyć je na wsparcie działań opiekuńczych oraz charytatywnych Caritas Polska. Hasło tegorocznej akcji:
„Wiara działająca w miłości”.
Akcja objęła uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im.
Orła Białego i najstarszych wychowanków Publicznego Przedszkola nr 5. Głównym koordynatorem
akcji była Katarzyna Dobruk oraz nauczyciele: klasy
0 – III: p. Wanda Kępska i Izabella Ryńska - Pieluchowska; klasy IV – VI: p. Ewa Ładniak i p. Rafał
Płocharczyk. W przedszkolu zaś akcję nadzorowały
panie nauczycielki: Jagoda Kozłowska i Agnieszka
Janicka.
Za zakończenie Wielkiego Postu uczniowie, jak

też zespoły klasowe wraz z wychowawcami złożyli skarbonki z uzbieranymi pieniążkami do świetlicy szkolnej lub do wyznaczonych nauczycieli,
zaś w przedszkolu akcję doprowadziły do końca
p. Agnieszka i p. Jagoda.
Wszystkie klasy i grupy przedszkolne wykazały się
dużym zaangażowaniem. Dla klasy, która odznaczyła
się największą jałmużną organizatorzy przygotowali
dyplomy i małe, słodkie niespodzianki. W przedszkolu była to grupa Delfinki, w szkole podstawowej
w klasach 0 - III: klasa IIIb, zaś w klasach IV – VI:
VIa. Zgromadzone fundusze przekazaliśmy na konto
Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej.
Dziękuję serdecznie wszystkim uczniom za zaangażowanie w akcję. Dziękuję nauczycielom za pomoc
i za czas, który poświęcili by doprowadzić akcję do
końca, zwłaszcza ze strony technicznej (przeliczanie

uzbieranych kwot, segregowanie nominałów itd.).
Jest nam ogromnie miło, że nasza palcówka przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych
wśród dzieci i młodzieży, rozwijając troskę o innych,
o tych najbardziej potrzebujących.

Baśka odwiedziła
uczniów
TeksT I FOTO Vesna Leszczyńska klasa 3c:) Zespół
Szkół w Modlinie Twierdzy

7 maja odwiedziła nasze progi
pracownica Biblioteki Pedagogicznej
i przyprowadziła pewnego gościa: Baśkę
Murmańską.

TeksT I FOTO M. Śmigas

Strażacy z byli gośćmi przedszkolaków
z Nutki. Spotkanie odbyło się 23 kwietnia.

TeksT I FOTO Małgorzata Grabowska

ch! Jak mnie to ucieszyło i zaskoczyło! Nasza Basia schudła, więc pokazałam jej lodówkę. Pani pokazała książki pisane przez dzieci
na konkurs „Wydajemy własna książkę i gazetę”
z tamtego roku.
Następnie opowiedziała o Baśce i dowiedziałam
się że: biedna Basia przez nieuwagę stratowała
pieska generała. Ajć, chciała się bawić... Za to
posłali ją do wojska, natomiast opiekuna zamknęli w więzieniu. Nie powinni tego robić!
Kiedy Basia poszła się wykąpać porwała ją
woda... Zauważyli ją chłopi i zadźgali... No ale
Modlin ją wspomina.
Spotkanie było interesujące i na pewno wezmę
udział w konkursie literackim.

3

-latki dowiedziały się jak dbać o zdrowie. Zrozumiały, że należy jeść owoce i warzywa, uprawiać sport, dbać o zęby i higienę ciała, wychodzić
na świeże powietrze, chodzić do lekarzy. Poznały
pojęcie: zdrowa i niezdrowa żywność. Maluchy
z uwagą i ogromnym zainteresowaniem obejrzały
i wysłuchały przedstawienia. Po przedstawieniu pani
Małgosia Grabowska – nauczycielka ,,Pszczółek”
zadała maluchom kilka pytań dotyczących treści inscenizacji, na które młodsi oglądający odpowiedzieli
bezbłędnie. Na zakończenie dzieci z grupy ,,Pszczółek” rozdały młodszym wychowankom przedszkola
własnoręcznie wykonane eksponaty do przedstawienia – opaski na głowę z kubkiem, szczotką i pastą.
W ramach podziękowania za występ „młodzi aktorzy” otrzymali breloczki - maskotki. Prezenty bardzo
podobały się obu stronom.

TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

wę plastyczną ,,Świat dźwięków - świat muzyki”
oraz wystawę „Wielkanocne irish folding”.

Mali ratownicy z Nutki

12 kwietnia br. w Publicznym
Przedszkolu nr 3 dzieci z gr III ,, Pszczółki”
przygotowały dla kolegów i koleżanek
z gr I ,, Krasnale”, krótkie przedstawienie
na temat ,, Jak dbać o zdrowie”.

A

23 kwietnia br. do Szkoły Podstawowej nr 7 zawitał bardzo miły gość. Na zaproszenie grona pedagogicznego i uczniów
przybyła do nas Siostra Bogumiła Pistelok ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – Misjonarek Klaretynek. Siostra Bogusia
przeprowadziła animację misyjną wśród najmłodszych uczniów: klas 0 - IV.
o chwili obecnej dzieci wzięły udział w
lekcji języka polskiego, na której poznały
kształt litery „ó”. Zapoznały się też z zasadami
działania tablicy interaktywnej, na której pisały
poznaną literę, z dużym powodzeniem. Zaskoczyły starszych kolegów i ich nauczyciela panią
Mirosławę Franczak dużymi umiejętnościami
w nauce czytania.

,,Dbamy o zdrowie”
- inscenizacja
dla młodszych
przedszkolaków

J

Siostra Bogumiła – Misjonarka w SP7

D
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cy cieszą się, że pomysł wspólnych zajęć wyzwala w dzieciach dużo pozytywnych emocji.

Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na następną wizytę w klasie I. Z kolei ich wychowaw-

Pani Mirka podarowała każdemu przedszkolakowi specjalny zeszyt, w którym będą zbierane
nagrody – naklejki lub stempelki za prawidłowo
wykonane zadanie podczas wizyty w I klasie.
Starsi koledzy zaprosili przedszkolaków na zajęcia komputerowe, podczas których każdy miał
swojego asystenta. Jego pomoc i cenne wskazówki pozwoliły maluchom na rozwiązanie prawdziwie szkolnych ćwiczeń matematycznych z zakresu nauki czytania.
Dzieciom udało też się spotkać na wspólnych zabawach muzyczno–ruchowych. Gimnastyka przy
muzyce dała wszystkim wiele satysfakcji. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na znaczki – nagrody
,,ZNAKOMICIE”.
,,DZWONECZKI” zaprosiły pierwszoklasistów
oraz ich nauczycielkę panią Franczak na wysta-
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ednostka nowodworskich strazy pożarnych zostały zaproszone do Niepublicznego Przedszkola
Językowo – Muzycznego „Nutka” w Nowym Dworze Maz.
Były to warsztaty z cyklu „Mali Ratownicy”.
W spotkaniu udział wzięli: Strażacy z Powiatowej
Straży Pożarnej oraz Strażacy i Ratownicy Medyczni z OSP-RW w Nowym Dworze Mazowieckim.
Goście mieli zamiar przypomnieć dzieciom, jakie
są numery telefonów alarmowych i w jaki sposób
wezwać pomoc. Jednak jak się okazało, można było
pominąć ten punkt spotkania. Dzieci znały wszystkie
nr tel. na wyrywki i tłumaczyły jak wezwać pomoc.
Strażacy odnieśli wrażenie, że to oni przyszli się
uczyć się od dzieci. Wyrazy szacunku i uznania dla
Pań opiekujących się dziećmi za naukę maluszków
zasad bezpieczeństwa.
Dzieci od strażaków i ratowników dowiedziały się
o charakterystyce ich pracy o sposobach niesienia
pomocy oraz dowiedziały się o pracy płetwonurków
i ich wyposażeniu. Pod czujnym okiem doświadczonego ratownika medycznego każde dziecko mogło
spróbować wcielić w życie teorię i sprawdzić swoje
umiejętności na manekinach specjalnie do tego celu
przystosowanych. Na części spotkania nie mogło
także zabraknąć prowadzonej przez nas akcji, która
dotarła do kraju z USA - Wear IT, czyli o potrzebie
zakładania kamizelek ratunkowych nad wodą.
Wszystkie dzieci zostały obdarowane zestawem kredek i książeczek do kolorowania przekazanych przez
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim za
co serdecznie dziękujemy.

EDUKACJA

Spotkanie z saperami
TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

10 kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu nr 3 odbyło się spotkanie
dzieci z saperami. Było ono możliwe
dzięki uprzejmości pkł. mgr inż. Piotra
Sołomonow - dowódcy JW 1523
w Inowrocławiu.
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Spotkanie z poetką
w SP3

Uczymy się pierwszej
pomocy

„Piraci bez gaci”
w PP2

TeksT I FOTO Jagoda Jandy klasa 3c

TeksT I FOTO D. Brzezińska, M. Hinz

TeksT I FOTO J.S. – Sz.

Dnia 8 maja 2013 roku naszą szkołę
(SP3 red.) odwiedziła pani Hanna
Niewiadomska.

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
Nr 5 uczyły się zasad udzielania pierwszej
pomocy. Wiedzę na ten temat przekazali
im strażacy z nowodworskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej Ratownictwo wodne.

Dnia 17 kwietnia 2013 roku w „Krasnalu” –
w grupie „Biedronki” – odbyła się promocja książki dla dzieci pt. „Piraci bez gaci”.

N
S

t. chor. Tadeusz Michalik - dowódca
Patrolu Rozminowania 18 w Nowym
Dworze Maz. wraz z żołnierzami przybliżali
5 i 6 -latkom swoją pracę, uczyli prawidłowych zachowań w przypadku znalezienia niewybuchów.
Dzieci oglądając rozminowane i zabezpieczone pociski, miny i inne niebezpieczne
ładunki dowiadywały się jak niebezpieczna
może być zabawa znalezionymi przypadkowo przedmiotami. Zrozumiały, że czasami
z pozoru niegroźnie wyglądająca paczka lub
torba może stać się przyczyną utraty zdrowia
lub życia. Nauczyły się, że wiele niebezpiecznych ładunków może działać w oparciu
o włącznik czasowy lub dotykowy eksplozji,
ale istnieją też ładunki uruchamiane telefonicznie.

ajpierw poetka przedstawiła się. Powiedziała,
że jest mieszkanką Legionowa, ma trzech synów i jedną wnuczkę. Dowiedziałam się, że pani
Hanna z wykształcenia jest poligrafem, a poetką została z przypadku. Napisała wiersz dla syna, potem
dla drugiego i trzeciego i tak się zaczęło.
Pisarka przeczytała nam kilka swoich wierszy. Następnie wymyślaliśmy rymy do nieskończonego
wiersza. Poszło nam to bardzo sprawnie. Na koniec
zrobiliśmy sobie zdjęcia z panią Hanią.
W podziękowaniu za spotkanie pani Hanna Niewiadomska otrzymała laurkę.
Poetka zachęcała nas do tworzenia własnych
wierszy.
Po spotkaniu mogliśmy zakupić sobie tomik poezji
z autografem.
Szkoda, że wizyta pani Hanny trwała tak krótko.

W

marcu bieżącego roku strażacy z OSP – Ratownictwo Wodne odwiedzili przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola nr 5 na Osiedlu Młodych.
Dzieci miały możliwość zapoznania się z zawodem
strażaka. Szybko okazało się, że nasi goście nie
zajmują się tylko gaszeniem pożarów, ale również
udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Już teraz każde dziecko wie jak zareagować w nagłych wypadkach, zna także najważniejsze numery
telefonów. Strażacy przeprowadzili kurs udzielania
pierwszej pomocy na miarę możliwości swoich
słuchaczy, a każde dziecko mogło praktycznie wykorzystać umiejętności na fantomie.
Nasi goście przedstawili niewielki wycinek
swojej pracy ratowników wodnych. Ciężki
i skomplikowany w obsłudze strój nurka wzbudził olbrzymie zainteresowanie. A fakt, że każde dziecko miało możliwość choć na chwilę go
przymierzyć sprawiło wiele radości. Spotkanie,
które zostało przeprowadzone w tak ciekawy
i profesjonalny sposób na pewno na długo zapadnie
w pamięci dzieci.

Starszaki poznały także wyposażenie saperów, specjalne ubiory i urządzenia, gwarantujące żołnierzom ochronę własnego życia podczas rozminowywania, gdy pracują
w trudnych warunkach. Przy użyciu wykrywacza metali przedszkolaki szukały instalacji w podłogach, przewodów elektrycznych
w ścianach. Przymierzanie specjalnych kombinezonów sprawiło dzieciom wiele radości.
Dzieci uświadomiły sobie, że życie jest wartością najwyższą, którą należy chronić, a zabawa nieznanymi przedmiotami, które z pozoru są bardzo atrakcyjne, może przyczynić
się do kalectwa lub śmierci.
Żołnierze nauczyli też dzieci co należy zrobić
a czego im nie wolno w przypadku znalezienia pocisków. Starszaki stały się bogatsze
w nową wiedzę i doświadczenia w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

EDUKACJA
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J

est to debiut literacki pani Elżbiety Nowickiej.
Książka powstała z myślą o synach autorki. Już
sam tytuł wzbudził ogromną sympatię wśród dzieci.
Równie ciekawa jest strona graficzna książki. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Cała Polska
Czyta Dzieciom”. Autorka zaproponowała zabawę
w piratów. Dzieci brały udział w różnych konkursach
między innymi wykonywały flagę piracką i szukały
ukrytego skarbu. Po zakończonej zabawie autorka
zaprosiła wszystkie dzieci do zjedzenia zawartości
skarbu oraz do wspólnego zdjęcia. Życzymy pani
Elżbiecie dalszych sukcesów literackich i już teraz
czekamy z niecierpliwością na kolejną książkę.

W Centrum Nauki
Kopernik
TeksT I FOTO Nauczycielki grupy IV

9 kwietnia br. dzieci z grupy IV „Myszki”
z Publicznego Przedszkola nr 2 wyjechały
na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Plan naszej wycieczki
obejmował zwiedzanie Galerii Bzz oraz
projekcję filmową w Planetarium.

G

aleria Bzz to cudowne miejsce, w którym wszystko można dotknąć, przesunąć,
spróbować. Wszystko przekręcić, przetestować
i spróbować. Dzieci same decydowały co interesowało je najbardziej. I tak dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy i eksperymenty
z wodą na eksponatach wodnych oraz wspinanie
się po ogromnym drzewie ze zjeżdżalnią. Tropienie zwierząt po ich śladach, rozpoznawanie ich po
głosach, oraz rozpoznawanie po zapachu na eksponacie, który pachniał lasem, fiołkami, sosną, miętą
ale też łosiem i lisem to tylko niektóre z nielicznych
eksponatów czekających na ciekawych badaczy. To
w jaki sposób eksperymentowały dzieci, angażując
wszystkie zmysły, bez najmniejszych oporów ,bez
wstydu przed pomyłką, napędzani ciekawością było
bezcenne. Wyczerpane zabawą dzieci miały okazję
odpocząć podczas projekcji filmowej w Planetarium „Niebo Kopernika” – jednego z najnowocześniejszych planetariów w Europie. Sferyczny ekran
otaczał nas ze wszystkich stron a technologia 3D
dała odczucie zanurzenia w przepięknym obrazie.
W sposób dostosowany do wieku widzów Żółtodziób i bohaterowie Ulicy Sezamkowej opowiadali
bardzo ciekawie o gwiazdach i gwiazdozbiorach
naszego nieba. Wracaliśmy do przedszkola we
wspaniałych humorach. Pobyt w Centrum Nauki
Kopernik nie tylko uczy ale też dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Badacze przyrody
TeksT I FOTO Małgorzata Grabowska

26 kwietnia dzieci z grupy ,,Pszczółki”
z Publicznego Przedszkola 3 w Nowym
Dworze Maz., wyposażone w niezbędne
materiały badawcze; lupy, lornetki,
ołówki i ,,dzienniki badaczy przyrody”
udali się wraz z panią Małgosią do parku
miejskiego w celu szukania oznak wiosny.

Słoneczka i Krasnale
w Kolorado

TeksT I FOTO K. Kuczkowska, J. Kurkiewicz

Czas spędzony na zabawie to nie tylko
czas przyjemny, ale także rozwojowy.
Każde dziecko marzy o tym by się
„wyszaleć” na placu pełnym atrakcyjnych zabawek. Pomyślały o tym
wychowawczynie grupy „Krasnale”
i „Słoneczka” z Publicznego Przedszkola
nr 4, które zabrały swoich podopiecznych
do sali zabaw KOLORADO.

N

ajpierw przeszły ścieżką edukacyjną, która
znajduje się w parku. Poznały różne gatunki
krzewów i drzew z różnych stron świata. Określały, które są iglaste, a które liściaste, porównywały
ich wygląd i kształt. Następnie przeszły do drugiej
części parku i tam szukały w parach oznak wiosny.
Zaobserwowane zwiastuny notowały, za pomocą rysunków w swoich notesach (pierwsze listki, owady,
ptaki budujące gniazda itp.) kopiowały korę drzew,
liczyły biedronki, które były największą atrakcją, ze
względu na ich dużą ilość. Do prowadzenia swoich
obserwacji wykorzystywali lupy oraz lornetki. Dużą
ciekawość wywołały; mały czerwony robaczek i pomarańczowy z czarnymi łatkami, których nazwy nie
znaliśmy i stały się zagadką do rozwiązania, przez
dzieci w domu. Po zakończonych obserwacjach
przyszedł czas na zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu. Czas tak szybko minął i po 2 godzinach
przyszedł czas powrotu do przedszkola, który dzieci
przyjęły z niechęcią. W sali przedszkolnej, każda
para dzieci podzieliła się swoimi zanotowanymi obserwacjami i wszyscy raźnie stwierdzili, że wiosna
już jest.
Dzieci rozwiązały zagadki dotyczące robaczków
i odkryły, że czerwony robaczek to – ogniczek większy, natomiast pomarańczowy z czarnymi łatkami to
– kowal bezskrzydły.

D

zieciaki z przejęciem czekały na dzień wycieczki. Przygotowane w odpowiednie stroje i pozytywne nastawienie wyruszyły 5 marca do Warszawy.
Podczas podróży z zaciekawieniem obserwowały
zmieniające się za oknem widoki. Dla niektórych
dzieci była to pierwsza wycieczka autokarowa, która
na pewno zapadła im na długo w pamięci.
Przedszkolaki miały okazję na miejscu wypróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej, trampolinie
czy różnego rodzaju zjeżdżalniach, które dostarczyły im nie lada wyzwań. Wśród wielu atrakcji
znalazły się również ciekawe tunele na różnych
wysokościach i basen z kuleczkami, tak bardzo wyczekiwany przez dzieci. „Słoneczka” i „Krasnale”,
dzięki tak bogatej ofercie zabawek i sprzętu, mogły
sprawdzić swoją sprawność fizyczną i odwagę. Nie
każdemu z łatwością wychodziło wspinanie się po
linach czy utrzymanie równowagi, ale dzielne przedszkolaki nie dawały za wygraną i próbowały dotąd,
aż im się udało. Wychowawczynie z radością obserwowały uśmiech satysfakcji na twarzach dzieci
po udanej próbie pokonania trudności. Sala KOLORADO to świetne miejsce zabaw dla dzieci, ale
wśród naszych przedszkolaków świetnie bawiły się
również ich panie, które miały okazję wypróbować
zjeżdżalnie czy zanurkować w basenie z kulkami.
Jak widać wycieczka dostarczyła wielu wrażeń nie
tylko dzieciom. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Przedszkolaki z żalem opuszczały
sale zabaw, ale zadowolone i radosne z nadzieją,
że kiedyś tu wrócą. W drodze powrotnej zmęczone
szaleństwami doładowały swoje „baterie” drzemką
w fotelach autokaru.
Wycieczka bardzo podobała się naszym milusińskim, którzy z entuzjazmem czekają na kolejny
wyjazd.

Dziękujemy dowódcom i im podwładnym za
rozwijanie u dzieci patriotyzmu, kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych, przybliżanie dzieciom zasad bezpieczeństwa oraz
naukę prawidłowych zachowań w przypadku
znalezienia niewybuchów.
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Aktywnie w Nowym Dworze!
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!
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.

NAJPIĘKNIEJSZY WYSTRÓJ POSESJI
Zarząd Osiedla nr 5 Nowodworzanka organizuje konkurs„Najpiękniejszy wystrój posesji”. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców
prosimy o zgłaszanie swoich posesji do Zarządu Osiedla w dniach od 15 maja do 15 czerwca 2013r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Zarząd Osiedla

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych
Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie przypomina, że od początku tego roku wszystkie sprawy związane z obowiązkiem
meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. A zatem, nie ma potrzeby wymeldowania się w jednym urzędzie, aby
w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można załatwić w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku.
Formalności meldunkowych można również dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone
w formie pisemnej, ale nie musi być to forma notarialna. Ustanowiony pełnomocnik może zarówno zameldować, jak i wymeldować
osobę z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Wzór pełnomocnictwa oraz wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są na stronie:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=636
lub pod nr tel. (22) 5122262 oraz (22) 5122265

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
CZYLI GDZIE OD 1 LIPCA 2013 R. ODDAĆ
WIELKOGABARYTY
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Od 1 lipca 2013 r. gmina będzie organizować zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych oraz kompletnych odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki, które dwa razy do
roku odbiorą tego typu odpady sprzed posesji zamieszkałych
(tzw. wystawki).
Informacje o terminach odbioru będą określone w
harmonogramach, podanych do publicznej wiadomości na
stronie głównej Urzędu.
W każdym innym terminie tego typu odpadów
można pozbyć się:
1. w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
zorganizowanego przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
poprzez dostarczenie ich na własny koszt do Punktu
Selektywnej Zbiórki, który zostanie zorganizowany na terenie
Miejskiego Zakładu Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.
2. poprzez firmę P.H.U. AGA – MET CENTRUM RECYKLINGU
przy ul. Sportowej 2.
Firma odbiera również odpady zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wielkogabarytowego na
telefoniczne zgłoszenie - /22/ 775 24 34 lub 0 508 398 815.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
CO ZBIERAMY
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań,
domów:

34

• meble, fotele, stoły, krzesła,
• łóżka i materace,
• dywany, lampy
• walizki,
• wózki,
• pralki, zmywarki, telewizory,
• piece,
• rowery, kosiarki.
CZEGO NIE ZBIERAMY
• części samochodowych, opon,
• odpadów z remontów i budów,
• odpadów przemysłowych,
• odpadów opakowaniowych.

ODPADY ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
CO ZBIERAMY
Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:
• stare telefony komórkowe, ładowarki,
• płyty, zasilacze i inne części komputerowe,
• radia, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD,
• narzędzia elektryczne,
• przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,
• drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.
CZEGO NIE ZBIERAMY
• baterii i akumulatorów,
• żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
• kineskopów.
Warto wiedzieć że, prawo zezwala na oddanie elektrośmieci
do sklepu lub hurtowni, w której kupujemy nowy sprzęt,
ale wyłącznie tego samego typu. Obowiązuje zasada 1 za
1. Tak więc kupując nową lodówkę możemy oddać starą,

niezależnie od jej marki.

• inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia
odpadów komunalnych po uzgodnieniu z obsługą PSZ.

Maz.
• Apteka, ul. Harcerska 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.

ODPADY ZIELONE

W Punkcie Selektywnej Zbiórki nie będą
przyjmowane:
• odpady azbestowe,
• odpady budowlane
• materiały wybuchowe,
• gaśnice,
• amunicja,
• odpady zainfekowane,
• odpady radioaktywne
• leki przeterminowane.

PUNKTY ODBIORU BATERII I AKUMULATORÓW
MAŁOGABARYTOWYCH

CO ZBIERAMY
• odpady z ogródków (trawa, liście, chwasty, igliwie, gałązki,
drobne wióry z drewna, i inne odpady roślinne),
• zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe.
CZEGO NIE ZBIERAMY
• ulicznych zmiotek,
• gałęzi, krzaków, korzeni.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ul. Przytorowa 7 (teren Miejskiego Zakładu Oczyszczania)
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 7 - 15
tel. /22/ 775 27 12
Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczyć
własnym transportem odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny takie jak:
• zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
• kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje opałowe
itp.)
• przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po
zużytych środkach ochrony roślin,
• środki chemiczne do użytku domowego,
• zużyte baterie i akumulatory,
• szkło,
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• metale,

www.nowydwormaz.pl

PUNKTY ODBIORU LEKÓW PRZETERMINOWANYCH OD
MIESZKAŃCÓW
• Apteka Dbam o zdrowie, ul. Warszawska 15, 05-100 Nowy
Dwór Maz.
• Nawrot – Figlarek Halina Apteka, ul. T. Kościuszki 5, 05-100
Nowy Dwór Maz.
• Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, 05-100 Nowy
Dwór Maz.
• Apteka Cefram – Warszawa, ul. Boh. Modlina 30, 05-100
Nowy Dwór Maz.
• Apteka Dbam o zdrowie , ul. Morawicza 2a, 05-100 Nowy
Dwór Maz.
• Apteka Zdrowie, ul. Woj. Polskiego 35, 05-101 Nowy Dwór
Maz.
• Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, 05-100 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Alma Sp.j., ul. Okulickiego 5, 05-101 Nowy Dwór
Maz.
• Apteka Melisa, ul. 29 Listopada 15, 05-160 Nowy Dwór
Maz.
• Apteka, ul. Czarnieckiego 4, 05-102 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Przyjazna, ul. Woj. Polskiego 20, 05-101 Nowy Dwór
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• Punkt Selektywnej Zbiórki; ul. Przytorowa 7 (na terenie
Miejskiego Zakładu Oczyszczania)
• Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin
Twierdza,ul. Bema 213, 05-160 Nowy Dwór Maz.
• Zespół Szkół nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Maz.
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy
Dwór Maz.
• Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy
Dwór Maz.
• Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy
Dwór Maz.
• Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3, 05-101
Nowy Dwór Maz.
• Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Kopernika 82, 05-102 Nowy
Dwór Maz.
W powyżej wymienionych punktach można również
oddać: makulaturę, korki plastikowe, płyty CD oraz
ich opakowania, puszki aluminiowe.
Ponadto informujemy, że odpady budowlane oraz
odpady pochodzące z działalności gospodarczej
nie są objęte Systemem Gospodarki Odpadami
Komunalnymi zorganizowanym przez Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki a pozbywanie się ich odbywa
się na koszt właściciela, za pośrednictwem firm
odbierających odpady działających na terenie gminy.

KARTKA
Z KALENDARZA
1 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Dziecka
2 czerwca - Dzień bez Krawata
3 czerwca - Dzień Dobrej Oceny
4 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Dzieci Będących Ofiarami
Agresji
5 czerwca - Światowy Dzień
Ochrony Środowiska Naturalnego
6 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Bez Samochodu; Światowy
Dzień Pocałunku
7 czerwca - Boże Ciało,
8 czerwca - Światowy Dzień
Oceanów
9 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Archiwów
12 czerwca - Światowy Dzień
Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci;
Święto BOR
13 czerwca - Święto Żandarmerii
Wojskowej
14 czerwca - Światowy Dzień
Krwiodawcy; Dzień Dziennikarza
Obywatelskiego
15 czerwca - Ogólnopolski
Dzień Dogoterapii; Dzień Wiatru;
Światowy Dzień Praw Osób
Starszych
16 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Pomocy Dzieciom
Afrykańskim
17 czerwca - Światowy Dzień walki
z Pustynnieniem i suszą
20 czerwca - Pierwszy Dzień Latanajdłuższy dzień roku; Światowy
Dzień Uchodźcy
21 czerwca - Święto Muzyki;
Światowy Dzień Deskorolki
22 czerwca - Światowy Dzień
„Garbusa”
23 czerwca - Dzień Ojca; Noc
świętojańska; Dzień Służby
Publicznej
24 czerwca - Światowy Dzień
Chorych na Osteoporozę
26 czerwca - Międzynarodowy
Dzień Walki z Narkomanią;
Międzynarodowy Dzień Pomocy
Ofiarom Tortur
27 czerwca - Światowy Dzień
Walki z Cukrzycą; Światowy Dzień
Rybołówstwa
29 czerwca - Dzień Ratownika
WOPR; Uroczystość Św. Piotra I
Pawła
30 czerwca - Dzień Walki
z Przewlekłą Niewydolnością Żylną
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Sztafeta maratońska Joggera na podium

Pływacka majówka w Augustowie

TeksT I FOTO emka

TeksT I FOTO NOSiR

Blisko 3000 zawodników z 461 sześcioosobowych zespołów z całego kraju stanęło w niedzielę na starcie IX EDYCJI SZTAFETY
MARATOŃSKIEJ ACCREO EKIDEN. Wśród nich nie zabrakło nowodworzan z sekcji Jogger.

Sekcja pływacka NOSiR podczas długiego weekendu majowego wyjechała do Augustowa. Zgrupowanie trwało od 30 kwietnia
do 5 maja.

T

Z

rasa wytyczona została w parku na Kępie Potockiej w pobliżu CENTRUM OLIMPIJSKIEGO
w Warszawie. Impreza ta uznana jest za największą
w Europie sztafetę maratońską. Wspaniała pogoda,
mnóstwo pozytywnych emocji i zaangażowanie
wszystkich uczestników przyczyniło sie do stworzenia niezapomnianej atmosfery. Przeprowadzone
zostały dwie tury biegów: 9.00 i 14.00. Adrenalina
rosła z każdym kolejnym kilometrem a biegaczom
towarzyszył gorący doping licznie zebranych sympatyków biegania i kibiców. Dość trudna, kręta trasa
z dwoma podbiegami na każdej pięciokilometrowej
pętli sprawiała uczestnikom biegu sporo trudności.
Startująca w zawodach drużyna JOGGERA-NOSiR
rozpoczęła rywalizacją w drugiej turze.
Poszczególne odcinki sztafety to 7.195 m, 10 km,
10 km, 5 km, 5 km i 5 km. Rozpoczynający sztafetę Maciej Jajszczak prowadził do półmetka swojej
zmiany a pałeczką oddał na trzecim miejscu, uzyskując dobry czas 28 minut. Jako drugi wystartował Piotr
Ochman, który mimo dobrego biegu z czasem 40.09
spadł na czwartą lokatę. Wyprzedzili go zawodnicy,
którzy rekordy zyciowe mieli lepsze o 2-3 minuty.
Jako trzeci z zespołu pobiegł Szymon Drabczyk.
Jego dynamiczny bieg i doskonały czas 37.50 wprowadził nasz zespół na drugie miejsce z 5 sekundową
przewagą nad trzecim zespołem. Jako czwarty wyruszył na trasę doświadczony Krzysztof Jastrzębski.
Jednak jego wynik zmiany 20.45 przesunął nasz
zespół na trzecie miejsce. Jako piąty wyruszył do
walki Tomasz Pietrzykowski, który z wynikiem
20.38 utrzymał trzecią lokatę, ze stratą do drugiego
miejsca 35 sekund. Jako ostatni do walki wyruszył
najmłodszy w zespole, 15 letni Tomasz Ołdak. Po
fantastycznej walce doszedł do swego rywala i na
ostatnich 150 metrach toczył z nim walkę o drugie
miejsce. Zmęczony pościgiem przegrał na samej linii
mety o jedną sekundę, uzyskując na swojej zmianie
wynik 19.38 sekund. Widzowie obu zawodników
nagrodzili ogromnymi brawami. Doskonałe trzecie
miejsce jest największym sukcesem JOGGERA. Dla
przypomnienia dodam, że w ubiegłym roku nasz ze-

2
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spół uplasował się na 12 miejscu, a sztafet było 300.
Wejście na podium i odebranie wyróżnień zakończyło ten pełen emocji dzień.

3. JOGGER NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2:47.12 sek.

Oto wyniki końcowe:
1. KB KONDYCJA - 2:39.00.
2. Zesół 12 TRI.PL - 2:47.11.

1

6

5

awodnikami opiekowały się Anna Czyż – kierownik wyjazdu oraz p. Greta Górska.
Na zgrupowanie wyjechało piętnastu zawodników
z rocznika 2002-2005.
Celem wyjazdu było doskonalenie techniki pływania
oraz integracja grupy w plenerze.
Każdy dzień niósł ze sobą wiele wrażeń. Treningi
pływackie odbywały się na miejskiej pływalni CSiR
w Augustowie prowadziła je trener sekcji pływackiej
NOSiR Greta Górska.
Atrakcje jakie towarzyszyły pływakom to rejs gondolą po jeziorze Białym w Dolinie Rospudy, pływanie kajakami brzegiem rzeki Netty, wycieczka kolejką wąskotorową zabytkowymi wagonikami przez
Wigierski Park Narodowy, wycieczka rowerowa po
Puszczy Augustowskiej oraz ognisko z pieczeniem
kiełbasek i dyskoteka.
Dodatkowe atrakcje jakie towarzyszyły uczestnikom
wyjazdu to gry i zabawy na świeżym powietrzu,
spacery po bulwarze augustowskim. Pod koniec wyjazdu zostały rozdane nagrody za konkurs czystości
i drobne upominki z Augustowa.
Serdecznie zapraszamy na cykliczne wyjazdy
z sekcją pływania pod tytułem „Pływaj i odpoczywaj
aktywnie z Nosirem” kolejny wyjazd w lipcu to Pływackie Wakacje nad Morzem w Mikoszewie.

VI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Nasielsk
2013 – czyli w drużynie siła
TeksT I FOTO TPD

W dniu 12.04.2013r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się VI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Osób Niepełnosprawnych. Mieliśmy przyjemność już po raz kolejny skorzystać z zaproszenia na tak ważne sportowe rozgrywki,
zorganizowane przez Fundację „Bądźmy Razem”. Prężni i gotowi stawiliśmy się do meczu ping- ponga po przemowie pani
Prezes Fundacji - Teresy Skrzyneckiej, oraz po wysłuchaniu Hymnu Osób Niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gościnaszych wiernych kibiców znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z gmin, powiatu, województwa mazowieckiego.

M

4

ieliśmy niebagatelnych równych sobie
sportowych rywali. Łącznie z ościennych
miejscowości przybyło osiem drużyn reprezentujących: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej.
Emocje towarzyszące rozgrywkom zmotywowały
nas – uczestników i pracowników W.T.Z z Nowego Dworu Mazowieckiego do propagowania
gry fair – play. Najistotniejszym przesłaniem tej
sportowej imprezy była integracja oraz przy tym
dobra zabawa.
Według regulaminu rozgrywki tenisa stołowego,
odbyły się w kategoriach: osoby niepełnosprawne(
kobiety, mężczyźni), osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim, oraz pracownicy ( kobiety, mężczyźni). Turniej rozgrywany
był zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy I miejsce co
stanowiło nasz najlepszy wynik w historii rozgrywek ping-ponga.
W kategorii osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zdobyliśmy IV
medale:
* 1 złoty – Mariusz Andrzejewski
* 2 srebrne – Marta Krężlewicz i Sebastian Ocipka
* 1 brązowy – Marzena Stroińska
W kategorii pracownicy (mężczyźni) wstrzymali-

3
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śmy I medal:
* 1 brązowy – p. Roman Biliński
W imieniu niepełnosprawnej młodzieży oraz kadry
pracowniczej Warsztatu Terapii Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego pragniemy serdecznie podziękować za sportowe emocje wszystkim
koleżankom i kolegom uczestniczącym w turnieju,
w którym wszyscy są wygrani. Serdeczne podziękowania za wspaniałą imprezę składamy Fundacji
„Bądźmy Razem” z panią Prezes –Teresą Skrzynecką. Do zobaczenia w następnym turnieju;).
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Mistrzostwa w pływaniu!
TeksT I FOTO NOSiR

9 kwietnia br. punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęły się gminno – powiatowe mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych
w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. Do zawodów przystąpiły szkoły z Nowego Dworu Mazowieckiego.

N

a zaproszenie NOSiRu odpowiedziały: Zespół Szkół nr 1 , Zespół Szkół nr 3, Szkoła
Podstawowa nr 5. Ich zawodnicy mogli wziąć
udział w następujących konkurencjach: 25 m i 50
m stylem grzbietowym, 50 m stylem dowolnym,
50 m stylem klasycznym oraz w sztafetach.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową:
KONKURENCJE INDYWIDUALNE:
SZKOŁY PODSTAWOWE
25 m stylem grzbietowym dziewcząt klasy III – IV
I miejsce Sztuka Zuzanna
II miejsce Boczkowska Anna
III miejsce Dąbrowska Paulina
25 m stylem grzbietowym chłopców klasy III – IV
I miejsce Kamiński Jakub
II miejsce Lorek Łukasz
III miejsce Cichecki Olgierd
25 m stylem dowolnym dziewcząt klasy III – IV
I miejsce Macińska Maja
II miejsce Elkosh Sara
III miejsce Dudek Alicja
25 m stylem dowolnym chłopców klasy III – IV
I miejsce Szymański Jakub
II miejsce Tomasiak Mikołaj
III miejsce Kruszewski Jakub
50 m stylem grzbietowym dziewcząt klasy V – VI
I miejsce Ducka Natalia
II miejsce Gajewska Gabrysia
III miejsce Grycuk Kamila
50 m stylem grzbietowym chłopców klasy V–VI
I miejsce Pawełas Jan
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II miejsce Rybarski Kacper
III miejsce Jasiński Filip
50 m stylem dowolnym kl V–VI dziewczęta
I miejsce Szulecka Klaudia
II miejsce Boczkowska Dominika
III miejsce Bylińska Julia
50 m stylem dowolnym kl V–VI chłopcy
I miejsce Sawicki Maciej
II miejsce Sawicki Krzysztof
III miejsce Domański Jakub
GIMNAZJUM
50 m stylem grzbietowym dziewcząt kl. I
I miejsce Powerza Aleksandra
50 m stylem grzbietowym chłopców kl I
I miejsce Szurmak Michał
II miejsce Sadlakowski Karol
50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl I
I miejsce Liszkiewicz Nina
I miejsce Marszałek Krzysztof
50 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców kl II
I miejsce Bagnicka Klaudia
I miejsce Pawełas Krzysztof
II miejsce Budnicki Mateusz
50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców kl II
I miejsce Potocka MAgda
I miejsce Brzozowski Adam
II miejsce Powelski Adam
50 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców kl III
I miejsce Szmulkowska MAgda
II miejsce Chapuła Michał
50 m stylem dowolnym dziewcząt kl III

I miejsce Domańska Julia
I miejsce Kozioł Karol
II miejsce Renc Tomasz
SZTAFETY:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Chłopcy: I m-ce. SP 7, II m-ce. SP 5, III m-ce. SP 3
Dziewczęta: I m-ce. SP 5, II m-ce. SP 3, III m-ce.
SP 7
GIMNAZJA:
Chłopcy: I m-ce. PG 2, II m-ce. PG 3
Dziewczęta: I m-ce. PG 2
KLASYFIKACJA GENERALNA
Szkoły Podstawowe:
Dziewczęta:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 ( ZS nr 1)
Chłopcy:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 (ZS nr 1)
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3
GIMNAZJA:
Dziewczęta:
I miejsce Gimnazjum nr 2 ( ZS nr 1)
Chłopcy:
I miejsce Gimnazjum nr 2 ( ZS nr 1)
II miejsce Gimnazjum nr 3
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Kolarze BDC NOSiR podbili Jurę!
TeksT I FOTO naszosie.pl

Alan Banaszek (BDC NOSIR Nowy Dwór Maz.) oraz Mateusz Kaźmierczak (GKK Opty Mazowsze Grodzisk Mazowiecki) zwyciężyli
trzyetapowy X Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakami Jury”.

X

Międzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski„Szlakami Jury” upamiętniający dokonania
gen. Jerzego Ziętka, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, to rywalizacja juniorów oraz
juniorów młodszych.

Podczas trzeciego etapu juniorzy młodsi mieli do
pokonania osiem rund, każda po 8,5 kilometra.
W sumie 68 kilometrów. Po finiszu z peletonu najszybszy okazał się Stanisław Aniołkowski (BDC
NOSIR Nowy Dwór Maz.), który pokonał swojego

klubowego kolegę, lidera po dwóch etapach wyścigu
– Alana Banaszka. Tym samym Alan przypieczętował swój końcowy sukces w całym wyścigu. Trzeci
stopień podium przypadł dziś Dawidowi Gierackiemu (KS Śleża Mat-Felt Sobótka).
W klasyfikacji końcowej Alan Banaszek pokonał Dawida Łączkiewicza (UKS Koźminianka Koźminek)
i Stanisława Aniołkowskiego. Warto zaznaczyć,
że w pierwszej dwudziestce znalazło się aż pięciu
kolarzy BDC NOSIR. Kolarze którzy zwyciężyli
klasyfikację drużynową, mądrze prowadzeni przez
Henryka Brożynę, zapewne będą widoczni zarówno
w tym, jak i kolejnych sezonach.

Sukcesy Kolarzy BDC MarcPol Team
TeksT I FOTO Magdalena Kardaszewicz, naszosie.pl

Kolarz BDC MarcPol, Konrad Dąbkowski został zwycięzcą Memoriału Andrzeja Trochanowskiego rozegranego w Baboszewie.

N

ajlepsze polskie ekipy oraz kilka zagranicznych
teamów rywalizowało na ośmiu rundach po 21
kilometrów, co łącznie dało dystans 168 kilometrów.
Pokora, cierpliwość oraz spokój olimpijski i mamy
się z czego cieszyć… to pierwsze słowa wypowiedziane na mecie Memoriału Trochanowskiego przez
dyrektora sportowego BDC MarcPol Dariusza Banaszka.
Doświadczenie starszych kolegów i pomoc całej drużyny, przyniosły pożądany efekt w postaci

wygranej Konrada Dąbkowskiego. To trzecie z
rzędu zwycięstwo moich podopiecznych w ostatnich dniach. Na tym nie koniec, nie spoczniemy na
laurach. Jedziemy na Grody mocno zmotywowani
i podbudowani.
Mateusz Komar (BDC MarcPol) wygrał wyścig
o Puchar Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Pozostałe stopnie podium także dla „niebieskich”!
Drugi zameldował się Damian Walczak, a trzeci

Konrad Dąbkowski.
Wyścig rozegrany został na ulicach Mińska Mazowieckiego w formie kryterium i liczył 39 kilometrów
(30 rund po 1300 m). Punktowane było co trzecie
okrążenie.
W wyścigu wzieli udział kolarze BDC MarcPol,
Banku BGŻ, Las Vegas, TC Chrobry Lasocki,
a także goście z Białorusi, Słowacji i Czech.
Eryk Latoń (BDC MarcPol) jako pierwszy zameldował się na mecie 28. Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego O Puchar Wójta Gminy Chrząstowice.
Młody kolarz został pierwszym liderem Pucharu Polski młodzieżowców. W klasyfikacji elity wygrał drugi na mecie Adam Wadecki (Las Vegas Power Energy Drink) Wyścig elity liczył 108 kilometrów. Na
metę wjechała 11-osobowa grupka i Latoń był z niej
najszybszy. Wygrał on także klasyfikację orlików.

www.nowydwormaz.pl

