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Od Burmistrza

D

Prezentujemy pierwszy numer Faktów Nowodworskich.
Chcemy, aby FN były stałą pozycją czytelniczą
w Państwa domach, panelem dyskusyjnym,
miejscem wymiany opinii i doświadczeń.

rodzy Mieszkańcy,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer miesięcznika samorządowego Fakty
Nowodworskie – tworzonego z myślą
o społeczeństwie nowodworskim i będącego platformą komunikacji z nim. Na łamach pisma bezstronnie, kompleksowo i rzetelnie będziemy informować
o wszystkim, co dzieje się w mieście, urzędzie, jednostkach organizacyjnych gminy.
Zaprezentujemy ciekawe, mamy nadzieję, informacje z szerokiego wachlarza zagadnień związanych
z naszym miastem i codziennym życiem. Jesteśmy
przekonani, że każdy znajdzie tu informacje dla siebie.
Zdając sobie sprawę, jak ważną dla miasta i społeczeństwa jest inwestycja PORT LOTNICZY
MODLIN, w tym inauguracyjnym numerze przekazujemy Państwu informację na jej temat. Liczymy,
że ostatecznie rozwiejemy wątpliwości i utwierdzimy
w przekonaniu, że będzie tu lotnisko.
Działy jakie chcielibyśmy rozwijać w Faktach…
to m.in. „Wieści z Rady”, w którym zaprezentu-

Tematy numeru

jemy sylwetki radnych, ich działalność na rzecz
społeczności lokalnej, przekażemy relację z pracy
Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli. Chcemy także
promować działalność nowodworskich organizacji
pozarządowych, dlatego zawsze chętnie zaprezentujemy ją na łamach naszej gazety. Dział Edukacja, Kultura, poświęcimy sukcesom naszych dzieci
i młodzieży, w nim będziemy zamieszczać relacje
z imprez i wydarzeń kulturalnych w mieście. Nie
zapomnimy również o sukcesach sportowych amatorów i zawodowców.
Chcemy, by Fakty Nowodworskie stały się stałą pozycją czytelniczą w Państwa rodzinie, panelem dyskusyjnym, miejscem wymiany opinii i doświadczeń,
dlatego już dziś serdecznie zapraszam do współpracy
przy ich tworzeniu. Mile widziane będą wszelkie sugestie i uwagi dotyczące formuły jak i tematów poruszanych przez nasz miesięcznik.
Zachęcamy do przesyłania informacji i tekstów na:
fakty@nowydwormaz.pl.
Mamy nadzieję, że zostaniemy z Państwem na dłużej.

Lotnisko

Modlin – Start 2011
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yło to możliwe dzięki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację inwestycji, którą wydał
12 marca Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. Tym samym zakończył się wieloletni proces
sporów i dyskusji nt. powstania w tym miejscu lotniska. Pozytywna decyzja środowiskowa przybliża realizację portu lotniczego w Modlinie. Jest to
pierwsza na tak dużą skalę inwestycja lotniskowa
w Polsce, realizowana w oparciu o nowe przepisy
ochrony środowiska. Dlatego, w wyniku kompleksowych badań przyrodniczych, powstały zalecenia
zmierzające do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko. Zalecenia przewidują m.in.
zaprojektowanie lotniska w sposób mało atrakcyjny
dla bytowania ptaków, likwidację lub zmiany lokalizacji istniejących wysypisk śmieci w promieniu
5-10 km od lotniska, instalację systemu radarowego
do stałego monitoringu przemieszczania się ptaków,

Społeczeństwo nowodworskie może
odetchnąć z ulgą. Będzie lotnisko
w Modlinie. 20 marca br. Prezes
Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin złożył do
Wojewody wniosek o pozwolenie
na budowę terminala pasażerskiego.
Pierwsze loty w 2011 roku.

dostosowanie tras przelotów samolotów do lokalizacji obszaru Natura 2000, ogrodzenie Fortu Kazamaty i monitoring nietoperzy.
Lotnisko w Modlinie będzie pełnić rolę portu regionalnego i komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Będzie
ono obsługiwało przewozy międzynarodowe (na
liniach krótkiego i średniego zasięgu) oraz przewozy krajowe pomiędzy portami regionalnymi. Oferta Portu Lotniczego Modlin (PL Modlin) będzie
skierowana przede wszystkim do przewoźników
niskosztowych i czarterowych.
Zaznaczyć należy, że spośród kilkuset wniosków
zgłoszonych na projekty kluczowe, analizowanych
przez ekspertów Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ekspertów UE, projekt w Modlinie
uzyskał w rankingu miejsce 1. Był najlepszym ze
wszystkich ocenianych przez kolejne zespoły ekspertów. W związku z tą oceną inwestycja została
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Ku czci Jana Pawła II
2 i 3 kwietnia upłynął w Nowym Dworze
w duchu obchodów czwartej rocznicy
śmierci Jana Pawła II.
„Gdzie dwóch lub trzech spotyka się
w Imię Moje, tam Ja jestem wśród nich”

D

rugiego kwietnia 2009 roku Nowy Dwór
Mazowiecki, tchnął w serca mieszkańców zadumę…, radość…, wzruszenie…
W kościele p.w. św. Michała Archanioła
odbył się koncert ku czci Jana Pawła II z udziałem
młodych nowodworskich artystów – uczniów szkoły
muzycznej ARTSTUDIO oraz zespołu miejskiego
RISING GROUP. Koncert rozpoczął się słowami
Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielu z Nas miało okazję „zatrzymać się na chwilę” i zastanowić się nad
własnym życiem.
Mieszkańcy spojrzeli na postać Ojca Świętego Jana
Pawła II oczyma nowodworskiej młodzieży. Uczniowie szkoły muzycznej ARTSTUDIO wyśpiewali:
„Przyjaciela mam”, „Twe drogi” i „Wznieś serce nad
zło” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Mieliśmy
również okazję wysłuchać arii Pie Jesus z Requiem
d-moll Op.48 Gabriela Fauré w wykonaniu p. Urszuli
Cichockiej. Zaprezentowane utwory odnosiły się do
wartości i prawd aktualnych od dwóch tysięcy lat.
Koncert był pewnego rodzaju spotkaniem z poezją
Jana Pawła II. Wiersze recytowali młodzi mieszkań-

cy Nowego Dworu Mazowieckiego – Sylwia Madejska, Krystian Witko oraz Sebastian Bulecki. Zespół
RISING GROUP, którego trenerem wokalnym jest
p. Joanna Hondra wykonał piosenki „Godzien o godzien jest Bóg”, „Wyśpiewać miłość”, „Boże Twa
łaska” oraz „Twoja miłość jak ciepły deszcz”, która
szczególnie zapadła w serca uczestników koncertu.
Po koncercie rozmawialiśmy z Katarzyną Czytrzyńską solistką zespołu RISING GROUP: „Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie mogę powiedzieć, że
jak najbardziej aktualne są słowa zasłyszanej przeze
mnie innej piosenki … możesz dać coś z siebie – dać
coś innym, zmienić coś – wierzyć, że coś zmienimy….” Zespół Rising Group tworzą Kasia Czytrzyńska, Sebastian Sosiński, Grażyna Kilian, Kamil
Ciuchciński, Kalina Kilian, Igor Lutomirski oraz
Natalia Kostrubiec. To dopiero początki działalności
zespołu, trzymajmy kciuki za jego pomyślny rozwój.
Swoje podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu koncertu ku
czci Janowi Pawłowi II, szczególnie dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Muzycznej ARTSTUDIO p. Mariuszowi Szuperowi za profesjonalizm i wyjątkowe
zaangażowanie. Jednocześnie kierujemy serdeczne

podziękowania do mieszkańców naszego miasta,
którzy tak licznie uczestniczyli w uroczystościach
upamiętniających IV rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Niezwykły wieczór i obywatel świata w mieście
Niezapomniane wrażenia, emocje i wzruszenie
towarzyszyły wszystkim, którzy przybyli do Hali
Sportowej NOSiR na koncert ku czci Jana Pawła
II. To niezwykłe wydarzenie muzyczne jakiego byliśmy świadkami 3 kwietnia br. w Nowym Dworze
Mazowieckim, zainaugurowało serię Koncertów
Papieskich, upamiętniających czwartą rocznicę
śmierci Papieża Polaka.
21 smyczków, orkiestry Sinfonietta Cracovia poprowadził sam Maestro Krzysztof Penderecki. W trakcie
trwającego nieco ponad godzinę koncertu, przerywanego gromkimi brawami, orkiestra wykonała cztery
utwory m.in. Agnus Dei i Chacoone z Polskiego Requiem (Pamięci Jana Pawła II) Krzysztofa Pendereckiego, oraz Koncert na orkiestrę Grażyny Bacewicz.
Wieczór zakończył „Souvenir de florence op. 70
Piotra Czajkowskiego. Serię koncertów objął Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
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wpisana jako kluczowa do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013. „Port Lotniczy Warszawa-Modlin”
to ogromne przedsięwzięcie, nie ma jednak żadnych
obaw co do jego finansowania. Na dzień dzisiejszy
łączna kwota inwestycji opiewa na ponad 300 mln zł,
z czego Unia Europejska przyznała na jej realizację
76, 2 mln zł. Docelowo Unia zapewniła dofinansowanie w kwocie ponad 200 mln. zł.
Nie ma też wątpliwości, że lotnisko w Modlinie
będzie miało pasażerów. Obradujące jesienią 2008
roku w Madrycie Europejskie Stowarzyszenie Regionów ds. Lotnictwa Cywilnego, przedstawiło profesjonalne opracowanie prognozy dla rozwoju lotnictwa cywilnego na czas kryzysu. Wynika z niego
jasno, że pesymizm nie dotyczy Europy Środkowej
i Wschodniej, a szczególnie Polski. Nie ma zatem
żadnego niebezpieczeństwa, że w Modlinie zabraknie pasażerów.
Modliński Port Lotniczy jest elementem infrastruktury przygotowywanej na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Inwestycja
została wpisana na poz. 23 załącznika do ustawy
z dnia 7 września 2007 w sprawie przygotowania
finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012. Daje to status natychmiastowej wykonalności decyzji. Ewentualne protesty organizacji ekologicznych nie wstrzymują jej
realizacji.
Zakres prac inwestycyjnych przewiduje m.in.
budowę terminala pasażerskiego o powierzchni
12 tys. m2 i przepustowości 1,5 mln. pasażerów na
rok, który jest projektem najdłuższym i największym jeśli chodzi o zakres prac. Przewiduje się czas
realizacji tego przedsięwzięcia na ok. 1,5 roku. Inne
prace przygotowawcze to m.in. wykonanie drogi
startowej o długości 2500-2800 m, zakup i montaż pomocy nawigacyjnych, wykonanie parkingów

i dróg dojazdowych. Obecnie, zakończono prace
przy budowie ogrodzenia lotniska, które jest elementem niezbędnym do jego rejestracji.
Uruchomienie lotniska w Modlinie przyniesie wymierne korzyści dla regionu poprzez przyspieszenie
jego rozwoju gospodarczego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Zarówno w trakcie budowy lotniska, jak i po rozpoczęciu jego działalności powstaną nowe miejsca pracy (wg badań
1 milion pasażerów = 1500 miejsc pracy), rozwiną
się handel i usługi towarzyszące temu obiektowi.
Pytany o kwestie zatrudnienia podczas sesji Rady
Miejskiej Prezes Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Piotr Okieńczyc poinformował,
że w pierwszej kolejności zatrudniani będą funkcjonariusze straży granicznej. Jak powiedział, założeniem budowy spółki i uzgodnieniem z jej właścicielami a szczególnie z Burmistrzem Nowego Dworu
Mazowieckiego jest to, że pierwszeństwo przy zatrudnieniu będą mieli mieszkańcy Nowego Dworu
i okolic, głównie też ze względów bezpieczeństwa.
Aktualnie 1/3 osób zatrudnionych w spółce to właśnie takie osoby. Prezes zaznacza jednak, że Spółka
nie zatrudni od razu dużej ilości osób. Większe zatrudnienie będzie możliwe, gdy lotnisko zacznie przynosić
dochody. Proces rekrutacji powinien rozpocząć się
w II połowie 2009 roku.
Uruchomienie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
jest także szczególnie istotne dla Regionu i jego
rozwoju. Województwo Mazowieckie jest największym w kraju, a nie posiada własnego regionalnego
portu lotniczego.
Udziałowcami Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin są Agencja Mienia Wojskowego
– 40,01 proc., Województwo Mazowieckie – 30,60
proc., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 26,17 proc. oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 3,22 proc.

 rojekt terminala
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pasażerskiego
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 erminal pasażerski
t
wewnątrz – projekt

Lotnisko z lotu ptaka – hangary

Sylwetki

4

Wywiad
z przewodniczącym rady
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Wywiad przeprowadziła Aneta Pielach-Pierścieniak

W dziale „Sylwetki” prezentujemy dziś wywiad
z Przewodniczącym Rady – Krzysztofem Bisialskim.

J

est Pan Radnym już czwartą kadencję? Jak wyglądała Pana droga do Rady?
Jak w przypadku prawdopodobnie większości
radnych zostałem wybrany przez mieszkańców, sąsiadów. Akurat ja nie miałem problemu z decyzją o kandydowaniu. Odkąd pamiętam, miałem
skłonność do pomagania innym, słabszym, w końcu do pracy społecznej. Zainteresowanie sprawami
ogółu stało się moją drugą naturą od czasu, kiedy
wstąpiłem do Solidarności i zacząłem na poważnie
działać, do dziś, kiedy jestem Przewodniczącym
Rady Miejskiej.

Panie Przewodniczący, minęły już trzy lata kadencji
tej Rady. Co było Państwa największym sukcesem/
osiągnięciem w tym czasie? Jak ocenia Pan ten okres
w pracy Rady?
Jako Przewodniczący organizuję pracę całej Rady
Miejskiej i prowadzę jej posiedzenia. Z tej pozycji
trudno osiągnąć jakiś spektakularny sukces. Mogę
się jednak pochwalić przynajmniej dwoma lub trzema poważniejszymi osiągnięciami. Po pierwsze
udało mi się zintegrować całą Radę Miejską – tak by
każdy z radnych czuł się współtwórcą przemian, które dokonują się w naszym mieście. Po drugie, udało
mi się pobudzić zainteresowanie radnych sprawami
bieżącymi. W ten sposób funkcja twórcza i kontrolna
Rady Miejskiej odbywa się nie tylko w trakcie posiedzeń określonych komisji merytorycznych i komisji
rewizyjnej, ale praktycznie przez cały czas aktywności radnych. Tym sposobem znacznie poprawił się
obieg informacji o tym, co się dzieje w mieście oraz
uzyskaliśmy przejrzystość czynności wykonywanych w ramach zarządzania miastem. No i wreszcie
poczytuję sobie jako sukces, w dużej mierze własny,
ale naturalnie jest to efekt pracy całej Rady Miejskiej
i Burmistrza Miasta, ten ogrom inwestycji i innych
działań, które właśnie są realizowane, albo znajdują
się w wieloletnich planach. Patrząc na prace trwające w mieście i dokumenty, które wypracowaliśmy
wspólnie, jestem bardzo dumny, bo widzę, że nasze
miasto zmierza w prawidłowym kierunku.
Czy jest taka sprawa, której nie udało się zakończyć pozytywnie w ciągu tych trzech lat?
To oczywiste, że w każde działanie wpisana jest
możliwość popełnienia błędu, co może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Z pewnością
takich spraw było przynajmniej kilka, ale zdaje się,
że były raczej mało istotne, bo żadna z nich nie przychodzi mi teraz do głowy.
Do końca kadencji tej Rady pozostał już tylko rok. Jakie
zadania/wyzwania stoją przed Radą na ten czas. Czego
życzyłby Pan sobie jako Przewodniczący Rady Miejskiej?
Mógłbym sobie życzyć, żeby wszyscy radni tej kadencji mieli do końca tyle energii i determinacji, co
do tej pory. Chciałbym, żeby wszystko, co zostało
zaplanowane przez Burmistrza i Radę Miejską zostało zrealizowane, mimo trudności i przeszkód,
które nie zawsze zależne są od naszego wpływu.
Wykonaliśmy przez te trzy lata potężną pracę. Na

naszych oczach pojawia się długo oczekiwany budynek Nowodworskiego Ośrodka Kultury, basen,
budynek mieszkalny, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dobrze by było, żeby nasze plany się zmaterializowały, niektóre jeszcze w tej kadencji Rady Miejskiej,
a inne w następnej.
A jakie inwestycje, które udało się do tej pory zrealizować były Pana zdaniem najważniejsze? Jakie są w planach do końca tej kadencji Rady?
Najważniejsze inwestycje właśnie wymieniłem przed
chwilą. Większość z nich znajduje się na jakimś etapie realizacji: jest w trakcie budowy, w trakcie wykonywania projektu technicznego, ogłoszenia o przetargu lub już wykonanych. Działania Rady Miejskiej
nie ograniczają się jednak do jednej tylko kadencji,
a uchwalany Wieloletni Plan Inwestycyjny wybiega
kilka lat w przód. Warto do niego zajrzeć – jest tam
wiele ambitnych zamierzeń i z żadnego z nich nie
zamierzamy zrezygnować.
Jakie widzi Pan największe bolączki/problemy naszego
miasta. Jak Pana zdaniem można je rozwiązać i czy da
się je rozwiązać w tej kadencji?
Wątpię, czy najważniejszy problem, jaki czeka nasze miasto, czy też już zaczyna nam doskwierać,
będziemy w stanie rozwiązać sami. A jest to problem natężenia ruchu drogowego, które z pewnością wzrośnie po zrealizowaniu najważniejszych
inwestycji w tym rejonie. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek Nowy Dwór Mazowiecki stać było na budowę
dwóch mostów, a jest to już dziś „wąskie gardło”
w komunikacji. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy więc
wspólnie z Burmistrzem nawiązywać bliższe kontakty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, proponując różne, na razie doraźne, rozwiązania w lokalnym ruchu drogowym, dotyczące
też ułatwień dla mieszkańców w kwestii przepraw
mostowych. Docelowo jednak potrzebne są dodatkowe pasy jezdni, czyli dodatkowe mosty, na Wiśle
i Narwi, na trasie nr 85 od Kazunia do Modlina. Natomiast z mniejszymi kłopotami mamy szansę poradzić sobie sami.
Pracował Pan już w radzie, która miała większy skład
(28 radnych). Teraz jest ich 21. Jak Pan ocenia pracę
po zmianach ustawy? Czy w większym składzie pracowało się łatwiej, czy obowiązków było mniej czy też
lepiej jest teraz?
Ograniczenie liczby radnych wpłynęło, jak sądzę,
na jakość ich pracy i poziom wiedzy o sprawach
miasta. Przy rosnącej ilości zagadnień jeden radny, w ramach prac w merytorycznych komisjach,
ma obowiązek poznać ich więcej. Ta, pogłębiona,
wiedza pozwala na szersze spojrzenie na sprawy
miasta i ułatwia dyskusję o jego przyszłości. Obowiązków jest więcej, ale wiąże się to z większą świadomością i zaangażowaniem radnych.
Jak ocenia Pan współpracę na linii Rada-Burmistrz?
Oba organy władzy mają swoje kompetencje, w ramach których, mam nadzieję, dobrze wypełniają
swoje obowiązki. Generalnie Burmistrz ma podsta-

Krzysztof bisialski
Przewodniczący rady
miejskiej w nowym
dworze mazowieckim

wowe zadania projektowania i realizacji uchwał Rady
Miejskiej i w tej przestrzeni stosunki są normalne,
czyli oparte o przepisy prawa. W każdej innej sprawie staram się, żeby radni mieli jak najwięcej wiadomości, dlatego postarałem się o bardzo częste
spotkania nieformalne całego składu Rady Miejskiej
z Burmistrzem. Gdyby nie one, radni albo nie mieliby
wyczerpujących informacji, albo zabrakłoby całego
dnia poświęconego na sesję na wyjaśnienia często
zawiłych spraw. Z doświadczenia wiem, że raczej
wystąpiłby przypadek pierwszy, stąd w okresie pomiędzy sesjami przynajmniej dwa razy spotykamy
się z Burmistrzem, który przybliża radnym zarówno
sprawy strategiczne, jak też zwykłego zarządu. Muszę z satysfakcją stwierdzić, że moja inicjatywa spotyka się z pozytywnym odzewem większości moich
kolegów. Tak częste kontakty sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i naprawdę dobrym stosunkom
pomiędzy Radą Miejską a Burmistrzem.
Dziękuję za rozmowę.

Dyżury Prezydium
Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdy poniedziałek w godz. 1500-1700
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Bogdan Jeziorski
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdą środę w godz. 1400-1600
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Olikowski
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdy czwartek w godz. 1430-1630
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Świder
pełni dyżury w dzielnicy Modlin Twierdza
w każdy czwartek w godz. 1700 -1900
w siedzibie Klubu Garnizonowego przy ul. Ledóchowskiego
Dyżury Radnych w dzielnicach
odbywają się równocześnie z dyżurami Zarządów Osiedli
w następujących terminach:
Zarząd Osiedla Nr 1
pierwsza środa miesiąca (1.04, 06.05, 03.06)
Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Słowackiego 2 w godz. 18:00-20:00
Zarząd Osiedla Nr 2
druga środa miesiąca (8.04, 13.05; 10.06)
ul. Gen. Berlinga 17 w godz. 18:00-20:00
Zarząd Osiedla Nr 3
drugi wtorek miesiąca (14.04, 12.05, 09.06)
Koło Wędkarskie Nr 15
ul. Sukienna 23a w godz.17:30-19:00
Zarząd Osiedla Nr 4
pierwsza środa miesiąca (1.04, 06.05, 03.06)
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Chemików 1a w godz. 17:00-18:30
Zarząd Osiedla Nr 5
druga środa miesiąca (8.04, 13.05; 10.06)
Zespół Szkół Nr 2
ul. Długa 10 w godz. 18:00-20:00,
Zarząd Osiedla Nr 6
drugi wtorek miesiąca (14.04, 12.05, 09.06)
Publiczne Gimnazjum Nr 4
ul. Gen. Bema 312 w godz. 18:00-20:00
Zarząd Osiedla Nr 7
pierwszy poniedziałek miesiąca (06.04, 04.05, 01.06)
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Szkolna 3 w godz. 18:00-19:00
Zarząd Osiedla Nr 8
pierwszy piątek miesiąca (03.04, 05.06)
Siedziba Państwowej Straży Pożarnej
ul. Gospodarcza 1 w godz. 18:00-19:00
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Wieści
z rady

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

31 marca odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpoczęło się bardzo miłym akcentem.
Wielkanocne życzenia oraz podarunek dla Rady przekazali podopieczni i kierownictwo Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wielkanocne jajo przez cały czas towarzyszyło obradom sesji.

G

ościem Rady był Prezes Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin,
który przedstawił zebranym informację
nt. stanu prac związanych z uruchomieniem lotniska. Poinformował, że został złożony
pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący terminala pasażerskiego, który jest inwestycją największą i najdłuższą. Zakończono również prace nad
ogrodzeniem, które jest elementem niezbędnym do
rejestracji lotniska. Następnie radni oraz zebrani na
sali goście zadali Prezesowi Spółki pytania dotyczące m.in. takich zagadnień jak: zakres prac obejmujących inwestycję, czy spółka prowadzi nabór pracowników z rejonu Nowego Dworu Mazowieckiego,
z jakich źródeł pochodzą środki na pensje wypłacane
pracownikom spółki, ilu członków liczy zarząd spółki, kiedy z lotniska skorzysta pierwszy pasażer itp.
Przedmiotem dyskusji radnych był również „Wieloletni Plan Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy”. W trakcie obrad nad tym punktem,
poruszono kwestie umożliwienia wykupu mieszkań
mieszkańcom bloków w Twierdzy Modlin, znajdujących się przy ul. Poniatowskiego i Mickiewicza.
Radni interesowali się również poziomem zadłużenia
z tyt. niepłacenia czynszów oraz w związku ze zmianami w stawkach, poziomem dopłat do czynszów
w stosunku do roku poprzedniego.
Burmistrz Miasta przedstawił Radzie informację na
temat wystąpień Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
o środki unijne oraz na temat dotychczasowej działalności programów unijnych w mieście. Poinformował, że ze względu na przesunięcie terminów naborów, w ciągu ostatniego półrocza nie było możliwości
wystąpienia z kolejnymi projektami aplikującymi
o środki unijne. Miasto natomiast szuka innych możliwości i w związku z tym zostały złożone wnioski
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Banku Gospodarki
Krajowej oraz do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
W trakcie dyskusji omówiono funkcjonowanie zakończonych już w mieście programów EQUAL
i INTERREG oraz stan realizacji inwestycji obecnie
finansowanych ze środków unijnych.

W dalszej części obrad, Radni zapoznali się z informacją Wydziału Zamówień Publicznych nt.
przetargów planowanych na 2009 rok. W związku
z pytaniami Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr
8 szerzej dyskutowano kwestię budowy chodnika
przy ulicy prowadzącej do Okunina.
Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
– z mian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009,
– ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę
lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach
prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
–w
 sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
na lata 2009-2012,
– u stalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych i innych urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w Nowodworskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji,
– zbycia nieruchomości stanowiących własność
gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Ledóchowskiego ),
– zbycia nieruchomości stanowiących własność
gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Obwodowa/Chrzanowskiego),
– nabycia na własność gminy gruntu stanowiącego
własność osób fizycznych (Wólka Górska),
– p rzyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiących własność gminy miasta
Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Obwodowa/Chrzanowskiego),
– d róg gminnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
– nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki,

– zmiany Uchwały Nr XXX/315/09 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2009 r.,
– zamiany nieruchomości stanowiącej własność
gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Nowodworskiego,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W głosowaniu zadecydowano również o utworzeniu
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Obwód z nr 13 będzie znajdował się w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rada delegowała także swoich przedstawicieli do
zespołu aktualizującego Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jej reprezentantami zostali: Bogdan Jeziorski, Sławomir Olikowski, Roman Biliński, Tadeusz
Sempławski.
W związku ze skargą złożoną przez mieszkankę na
działanie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Radni podjęli uchwałę, uznającą ją za bezzasadną.
Wcześniej zapoznali się z uzasadnieniem i wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.
W punkcie interpelacje i zapytania dyskusja dotyczyła usunięcia nieczynnych i wymiany starych kiosków
RUCH-u w mieście, zainstalowania sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum miasta, budowy ronda przy wjeździe do miasta, równoczesnej budowy wiaduktów nad torami kolejowymi
i planowanymi w związku z tym rozwiązaniami ruchu drogowego, uruchomienia szaletu miejskiego.
W sprawach różnych – ostatnim punkcie sesji, głos
zabrała mieszkanka Osiedla Młodych, apelując
o remont ul. Berlinga i naprawę chodnika przy tej
ulicy. Od Burmistrza Miasta otrzymała wyjaśnienia,
że jeszcze w tym roku zostanie w ulicy wykonane
oświetlenie i przygotowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika i remont ulicy. Realizacja
inwestycji nastąpi w 2010 roku, głównie ze względu
na trwające obecnie prace na ul. Młodzieżowej.
Kolejna sesja – absolutoryjna odbędzie się 29 kwietnia br. (środa).

Ogłoszenia, informacje
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Tekst i foto: Roman Biliński

zarządów

W inspekcji z udziałem przedstawiciela policji
uczestniczyli radni Tadeusz Sempławski i Roman
Biliński oraz Krzysztof Wądołowski. W trakcie
przeglądu stwierdzono m.in. konieczność odmalowania pasów na jezdniach, dalsze uzupełnianie ubytków w asfalcie, szczególnie we fragmentach ulic:
Sukiennej, Mazowieckiej, Słowackiego, dojazdu do
targowiska od strony Parku Zachodniego, obniżenie
studzienki telekomunikacyjnej w chodniku przy
ul. Nałęcza przy przejeździe kolejowym, budowę
hydrantu wodnego przy siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej, a także uprzątnięcia terenów przy
garażach wzdłuż torów kolejowych. Ogromnym
problemem, niestety powszechnym, jest wyprowadzanie psów na tereny zielone, szczególnie do
parków i na place zabaw i nie sprzątanie po psach
przez właścicieli, co jest naruszeniem zapisów
Regulaminu utrzymania porządku i czystości miasta. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców
i dbałość o estetykę miasta, Zarząd Osiedla
skierował do Burmistrza Miasta wnioski dotyczące
usunięcia ww. nieprawidłowości. „Przegląd Miasta” miał także pozytywne aspekty. Jednym z nich
są efekty działalności prywatnych inwestorów budynków przy ul. Słowackiego i Zakroczymskiej róg

osiedli

Przejazd, które zdaniem przedstawicieli Zarządu
Osiedla nr 1 są inwestycjami bardzo korzystnie
wpływającym na kształtowanie wizerunku Nowego
Dworu. Architektura budynków doskonale wkomponowuje się w otoczenie, nadając tym miejscom
szczególnego uroku i znacząco poprawia estetykę
miasta. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców
miasta i przyjezdnych jest oddanie do użytku
bezpłatnego parkingu gminnego na 25 miejsc postojowych przy ul. Słowackiego, nieopodal cmentarza. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez
mieszkańców potrzebom, dzięki staraniom Zarządu
Osiedla, radnych z terenu centrum oraz, jak zawsze,
pomocy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Dariusza Tabęckiego, na
terenie parkingu ustawiona została toaleta typu „Toi
– Toi”. Kolejnym plusem jest poszerzenie chodnika
wzdłuż ogrodzenia gimnazjum i utworzenie kolejnych miejsc parkingowych. Poszerzony zostanie
również chodnik przy gimnazjum od strony ul. Partyzantów.
Zarząd Osiedla nr 1 Centrum zaprasza mieszkańców
na spotkania, które odbywają się w każdą pierwszą
środę miesiąca o godz. 18.00 w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowackiego.

Wiosenne porządki
– wiosenna inspekcja.
Końcowy bilans na plus.
Zarząd Osiedla nr 1 „Centrum”
dokonał przeglądu centrum
miasta pod względem
wiosennych porządków
i powstających w tej części
miasta nowych inwestycji.

WIZYTA NA parkingU przy gimanzjum
nowy chodnik wzdŁUŻ GIMANZJUM
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Bezpłatne porady Prawne
dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
będących w trudnej sytuacji społecznej i materialnej.

Prawnik przyjmuje w każdą środę w godz. 15.30-19.30 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wizyta wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr
tel. 022 775-22-22 wew. 356
* zadanie finansowane przez
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowe Becikowe

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje
świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, że od
1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister
właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki
medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także
osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Zmieńmy
głodne dzieciństwo
w godne dzieciństwo
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją
humanitarną w Polsce. Od 90 lat pokazuje innym,
w jaki sposób można wspierać potrzebujących. Pomóc może każdy: przekazując dary, wpłacając darowiznę, pracując jako wolontariusz, przekazując
1% podatku lub wysyłając sms. Dzięki uprzejmości
wszystkich operatorów sieci komórkowych od lutego
2009 r. uruchomiony został serwis sms-owy. Wysyłając sms-a o treści „POMOC” na numer 7387 darczyńcy mogą wesprzeć działania Polskiego Czerwonego
Krzyża. Koszt sms-a wynosi 3,66 zł z VAT. Zebrane
w ten sposób środki finansowe przekazane zostaną na
program Godne Dzieciństwo. Celem programu jest
zapewnienie kompleksowej opieki każdemu potrzebującemu dziecku.
W Polsce jest 650 000 głodnych dzieci. Dla dziecka
niedożywienie jest bardzo wstydliwym problemem.
Głód przeszkadza mu w skoncentrowaniu się na lekcji,
przez co pogarszają się jego wyniki w nauce. Głodne
i zaniedbane dziecko często jest izolowane od grupy
rówieśników, którzy nie wiedzą, w jaki sposób mu pomóc. Obniża to jego szansę na zdobycie wykształcenia, a w przyszłości satysfakcjonującej pracy.
Dzięki Państwa wsparciu nasi podopieczni otrzymają
ciepły posiłek. 1 obiad to 1 SMS.

Ogłoszenia, informacje

Punkt konsultacyjny dla
przedsiębiorców

W Nowym Dworze Mazowieckim powstał bezpłatny, zamiejscowy Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać fundusze unijne na
swoją działalność.
Punkt mieści się w Spółdzielni Rzemieślniczej przy
ul. Targowej 8 i przyjmuje telefoniczne zgłoszenia
pod numerem telefonu 022 775 28 91 w godzinach
8.00-15.00 (dyżury konsultantów odbywają się raz
w miesiącu).
Zachęcamy także do korzystania z usług m.in. trzech
Punktów Konsultacyjnych działających od poniedziałku do piątku w Warszawie oraz dyżurów konsultanta w Legionowie i Łomiankach.
Szczegółowe informacje oraz lokalizacje innych
Punktów Konsultacyjnych na Mazowszu dostępne są
na stronie internetowej: www.pk-mazowsze.pl.
Bezpłatne usługi we wszystkich Punktach Konsultacyjnych dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców,
bez względu na ich miejsce zamieszkania, są świadczone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki działanie 2.2.1.

Dyżury aptek
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, że w dniu
27 marca 2009 r. odbyło się spotkanie z właścicielami Aptek z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, dotyczące ustalenia harmonogramu
nocnych i świątecznych dyżurów aptek.
Ustalono, że Apteka przy ul. Boh. Modlina 30
będzie pełniła dyżur codziennie w godzinach
7.30-24.00 (również w niedziele i święta).
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Obwieszczenie

Burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 76 Ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację o wyznaczonych
na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki
miejscach przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Osiedle Młodych – ul. Okulickiego;
Osiedle Młodych – ul. Młodzieżowa
przy Publicznym Przedszkolu Nr 5;
Osiedle Młodych – osiedle Dębinka;
Osiedle Młodych – ul. Młodzieżowa 7;
Teren Dworca PKP;
Centrum miasta ul. Zakroczymska;
Centrum miasta – róg ul. Warszawskiej
i ul. Wybickiego;
Centrum miasta – ul. Warszawska przy skwerze
im. Bp. Dobrogosta;
Centrum miasta – ul. Targowa;
Osiedle Pólko – róg ul. Paderewskiego
i ul. Inżynierskiej;
Osiedle Pólko – róg ul Bohaterów Modlina
i ul Spacerowej;
Okunin – róg ul. Nowodworskiej i ul. Strażackiej;
Twierdza Modlin – róg ul. Prądzyńskiego
i Ledóchowskiego;
Twierdza Modlin – ul. Bema;
Twierdza Modlin – róg ul. 29 Listopada
i ul. Szpitalnej;
Modlin Górka róg ul. Kopernika
i ul. Czarnieckiego;
Modlin Górka ul. Dworcowa;
Osiedle Nowodworzanka ul. Miodowa.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Nowe OC

Stop paleniu
Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie – to hasło
tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu.

Ma ono zwrócić uwagę na fakt, że palenie papierosów zawsze i w każdej ilości prowadzi do uszkodzenia zdrowia. Dzięki akcji „Rzuć palenie razem
z nami”, organizowanej przez fundację od 1991
roku ponad 3,5 miliona Polaków zrezygnowało
z palenia.
Światowym Dniem bez Tytoniu ogłoszono
31 maja, ale na terenie naszego powiatu obchody odbędą się 29 maja (piątek). Na spotkaniu
Dyrektorów szkól ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu nowodworskiego ustalono, że ich najlepszą formą będzie happening. Na spotkaniu
omówiono również funkcjonowanie programów
zdrowotnych realizowanych przez szkoły. Jak
wynika z danych fundacji Promocja Zdrowia,
w dorosłej populacji Polski jest obecnie około
10 mln palaczy. Mężczyźni palą średnio ok. 20
papierosów dziennie, kobiety – 15. Polacy palą
przez wiele lat (mężczyźni średnio 23 lata, kobiety – 20 lat).
Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do
wzięcia udziału w tej imprezie
Źródło: www.nowodworski.pl

Wprowadzone 5 marca br. zmiany do ustawy Prawo
o Ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108 poz. 908)
znoszą obowiązek posiadania papierowego dokumentu ubezpieczenia OC. Już niedługo, kierowcy nie
posiadający go w chwili kontroli nie poniosą konsekwencji. Funkcjonariusze, dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców będą mogli sprawdzić
zawarcie umowy ubezpieczenia przez telefon lub
Internet. Przepisy dotyczą jedynie obywateli państw
UE i EFTA.

Zamknięty przejazd kolejowy
Dyrektor Budowy PRK 7 S.A. w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Morawicza 3 informuje o planowanym zamknięciu przejazdu
kolejowego w ciągu ul. Ignacego Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
w okresie od dnia 6.05.2009 r. godz. 9:00 do
dnia 29.05.2009 r. godz. 14:00.
Zamknięcie konieczne jest ze względu na
prowadzone roboty modernizacyjne linii kolejowej Warszawa – Nasielsk i modernizację
przejazdu.
Prosimy o korzystanie w tym czasie z przejazdów przy ul. Leśnej i ul. Nałęcza.
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Niezwykłe miejsce,
ciekawa inicjatywa.
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Absolwenci przedszkola
komputerowego
Tekst i foto Włodzimierz Laur

Tekst: Włodzimierz Laur Foto: Wawrzyniec Siewruk

Twierdza Modlin – do niedawna tajemnicza i niedostępna. Dziś każdy
może podziwiać jej piękno. Jednak Modlińska Twierdza kryje jeszcze wiele
atrakcyjnych zakątków, które czekają na odkrycie.

Elewator – widok
z Promenady
spichlerz – widok
z Promenady
WIdok na Promenadę

W pierwszej dekadzie marca zakończyło się
40 godzinne szkolenie na kursach
komputerowych dla emerytów i rencistów.

J

ednym z takich miejsc, jest na pewno prawobrzeżny brzeg Wisły na wysokości ujścia Narwi. Ten półtora kilometrowy szlak wyznaczają
wiekowe drzewa, a środkiem ciągnie się brukowy
trotuar, który pokrywa ziemia porośnięta krzakami.
Już od wczesnej wiosny ten krajobraz diametralnie
się zmienia, dzięki grupie zapaleńców, którzy postanowili przywrócić dawny wygląd tego osobliwego miejsca.
Nad pomysłem uprzątnięcia terenu patronat objęło Stowarzyszenie Wspólnot Mieszkaniowych
„Wiarus”. Zanim jednak rozpoczęło się wielkie
porządkowanie, prace zapoczątkował Pan Szczepan
Rutkowski, 76 letni mieszkaniec Twierdzy Modlin.
Prawdziwe sprzątanie rozpoczął czyn społeczny,
który zorganizowała komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. Do radnych dołączyli wędkarze z Modlina,
przewodnicy, harcerze, strażacy, członkowie Wiarusa oraz WOPR. Sprzęt wypożyczył Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz MZO. Łącznie w trzech
akcjach porządkowych uczestniczyło 90 osób. Nie

N

było by jednak takich efektów gdyby nie grupa kilku zapaleńców, którzy przez całe ubiegłe lato, wiele
godzin poświęciła na realizowaniu tego pomysłu.
Wymienić tutaj należy m.in. Włodzimierza Laura,
Wawrzyńca Siewruka, Szczepana Rutkowskiego,
Elżbietę Wiercińską, i Jadwigę Kozar.
Dziś to miejsce służy mieszkańcom Twierdzy Modlin – tu mogą spędzać wolny czas, pooddychać
świeżym powietrzem, odreagować stres. W planach
jest także zorganizowanie tu imprezy dla wszystkich mieszkańców, której celem byłoby poznanie
tego urokliwego miejsca.
Kolejne porządkowanie odbyło się w sobotę
25 kwietnia 2009 roku. Zdaniem Włodzimierza
Laura, jeżeli uda się dokończyć prace, pojawi się
niewątpliwie osobliwe miejsce, które będzie dużą
atrakcją dla turystów, jak i mieszkańców naszego
miasta. Snuje też plany przedłużenia deptaka, aż
do Zakroczymia. Kto wie, może uda się to jeszcze
w tym roku.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej
ciekawej, służącej nam wszystkim inicjatywie.

a uroczystych zakończeniach dyplomy wręczali w imieniu Burmistrz Miasta – Jacek
Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej
– Krzysztof Bisialski. Nie zabrakło również pomysłodawców kursu ze Stowarzyszenia Wspólnot
Mieszkaniowych „WIARUS” – Włodzimierza Laura,
Wawrzyńca Siewruka i Sławomira Olikowskiego.
Zajęcia przebiegały w bardzo pozytywnej atmosferze, a sami kursanci wykazywali duże zaangażowanie w pracę indywidualną.
Nowa inicjatywa spotkała się z bardzo dużym uznaniem m.in. ze względu na duże społeczne zapotrzebowanie na organizowanie tego typu aktywności.
Jak mówią organizatorzy – pęd do wiedzy, potrzeba
poznawania, samorealizacji oraz budowania nici
porozumienia między pokoleniami jest ogromna.
„Najstarsza uczestniczka to 82 letnia dama, która
już pyta o kolejne propozycje kursów” – mówi jeden z pomysłodawców Włodzimierz Laur.
Kurs pokazał, że ludzie trzeciego wieku z powodzeniem przyswajają sobie tajniki obsługi komputera
i korzystania z Internetu. Wielu z nich zakupiło
sprzęt komputerowy, zasilając grono internautów.
Podkreślić należy, że Wszyscy uczestnicy mają już
pozakładane skrzynki z adresami mailowymi, którymi się wymienili i zapowiadają intensywną korespondencję.
Zdaniem organizatorów, obserwujemy swego rodzaju modę na prezent dla babci czy dziadka w postaci sprzętu komputerowego. Okazało się także, że
w proces kształcenia seniorów włączyły się aktywnie dzieci i wnuki, które teraz, wreszcie bez obaw,
mogą dopuścić ich do swojego sprzętu.
Z przeprowadzonych na zakończenie kursu ankiet
wynika, iż środowisko wykazuje duże zainteresowanie zarówno dalszym szkoleniem komputerowym, jak i innymi propozycjami kursów np. nauki
języka angielskiego czy przewodnickimi.
Obecnie trwa szkolenie w następnych 6 grupach,
w których bierze udział ponad 70 osób. Rada Miejska przyznała środki finansowe, które znacząco pomogły w jego organizacji.
Kolejka chętnych do odbycia kursu nie maleje. Organizatorom pozostało więc zrobić wszystko, aby
sprostać wyzwaniu i zdobyć środki na kolejne pomysły. Życzymy powodzenia i gratulujemy.

10

edukacja i kultura

FAKTY NOWODWORSKIE 1/2009

Odyseja Umysłu
Tekst i Foto: Wioletta Waluszko, Violetta Rzeszot

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 Wicemistrzami Polski w konkursie „Odyseja Umysłu”.
Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest
rozwój zdolności twórczych , jakie posiada każdy człowiek.

Konkurs plastyczny
„Wielkanocna
Kartka Świąteczna”
– rozstrzygnięty
Tekst i Foto: NOK

W lutym br., Nowodworski
Ośrodek Kultury rozpisał
konkurs plastyczny pt:
„Wielkanocna Kartka
Świąteczna” adresowany do
nowodworskich plastyków.

N

P

rogram inspiruje uczestników do myślenia
i wymyślania, angażując ich w proces rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli
takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
Odyseusze pracują w drużynach siedmioosobowych, reprezentujących szkoły i inne placówki
edukacyjne. Każdy zespół pracuje pod kierunkiem
odpowiednio przeszkolonego trenera, który integruje uczestników, koordynuje ich pracę oraz rozwija
ich zdolności twórcze. Drużyny współzawodniczą
w rozwiązywaniu konkursowych Problemów Długoterminowych i Spontanicznych – w sposób jak
najbardziej kreatywny i jednocześnie skuteczny.
Patronem Honorowym konkursu Odysei Umysłu jest
Minister Edukacji Narodowej – Pani Katarzyna Hall.

W dniach 28-29.03.2009 roku w Gdańsku odbył się
XVIII Finał Ogólnopolski w Filharmonii Bałtyckiej.
Spośród 191 zarejestrowanych drużyn tylko do finału doszły 93 zespoły, które konkurowały o tytuł mistrzów i wicemistrzów Polski.
Uczniom naszej szkoły udało się zdobyć tytuł
wicemistrzów Polski w pierwszej kategorii wiekowej, w problemie długoterminowym „Po drodze Ziemia”. Tym samym uczniowie będą reprezentować Polskę na EuroFestiwalu na Słowacji,
w dniach 22-27 kwietnia 2009 roku w miejscowości Patince.
Będzie to niezwykły przegląd różnych kultur, stwarzający szansę na integrację w atmosferze zabawy i współdziałania.

a konkurs wpłynęło 114 prac plastycznych,których autorami były dzieci i młodzież
od 6 do 17 roku życia. 02 kwietnia 2009 roku,
jury konkursu dokonało oglądu prac i wyłoniło
laureatów.
W najmłodszej kategorii wiekowej (6-9 lat) jury
oceniło 45 prac i przyznało:
I miejsce Sławomirowi Rynkunowi ze SP Nr 5
II miejsce Zuzannie Skotak ze SP Nr 7
III miejsce 	Jackowi Gubernatowi ze SP Nr 7
W kategorii wiekowej 10-13 lat oceniono 52
prace i nagrodzono:
Dominikę Borsuk ze SP Nr 4 	I miejsce
Berenikę Korzeń ze SP Nr 7	II miejsce
Natalię Traczyk ze SP Nr 7
III miejsce
W kategorii młodzieżowej (14-16 lat)
jury oceniło 12 prac i wyróżniło:
Tomasza Banasiaka z PG Nr 4
I miejsce
Magdalenę Paszkowską z PG Nr 4 	II miejsce
Oliwię Plutę z PG Nr 4
III miejsce
W kategorii powyżej 17 roku życia wpłynęło
5 prac. Jury przyznało jedną nagrodę,kórą
otrzymała Renata Tararuj.
08 kwietnia 209 roku w galerii „M” Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyło się miłe spotkanie, na którym organizatorzy wręczyli dyplomy
i nagrody rzeczowe laureatom konkursu.

konkurs przedszkolaków

R

ozstrzygnięty został też konkurs na Kartkę
Wielkanocną organizowany w Przedszkolu nr 5 na Osiedlu Młodych. Główną nagrodą nagrodzona została Agnieszka Kaszyńska
z Grupy Słoneczka. Jury przyznało również
kilka wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Gratulujemy.
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są wśród nas

Wywiad przeprowadziły: Klaudia Niesłuchowska, Anna Stelmach

W ubiegłym roku szkolnym
wielu polskich uczniów
otrzymało stypendia z UE
w ramach programu „Kapitał
Ludzki”W Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy takie
stypendium otrzymało troje
gimnazjalistów: Kalina Kilian
kl. 3a, Dawid Kąpielewski
kl. 2b, oraz Dominika
Wieczorek kl. 1a

U

czniowie z Klubu Dziennikarskiego przeprowadzili na zajęciach wywiad z wymienionymi stypendystami.

K. i A.: Jakich przedmiotów dotyczy twój indywidualny plan rozwoju?
Dominika: Mój plan rozwoju dotyczy matematyki
i języka angielskiego.
Dawid: Stypendium, które otrzymałem dotyczy tylko przedmiotów ścisłych, przede wszystkim matematyki i informatyki.
Kalina: Mój plan rozwoju dotyczy nauk humanistycznych.
K. i A.: Dlaczego znalazłeś/znalazłaś się w programie „Kapitał Ludzki”?
Dominika: Znalazłam się w tym programie, ponieważ brałam udział w rożnych konkursach matematycznych, np. Kangurze oraz uczestniczyłam w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Poza tym do
otrzymania stypendium przyczyniły się też wysokie
średnie, które podwyższały ilość punktów, kwalifikujących do znalezienia się w projekcie.
Dawid: Moja droga do stypendium rozpoczęła się
już w 4 klasie, gdyż od tamtego momentu zacząłem
osiągać b. dobre wyniki w nauce. Co roku uczestniczę w Międzynarodowym Konkursie Kangur, dawnej otrzymywałem wyróżnienia, ale ostatnio zdobyłem wynik b. dobry.
Kalina: Znalazłam się w tym programie dzięki wieloletniej pracy. Ale w ubiegłym roku zdobyłam I wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Obraz a słowo” i ten fakt oraz wysokie średnie zapewniły mi stypendium.
K. i A..: Wiemy, że każdy ze stypendystów ma swój Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Czy nie
przeszkadza Ci to w realizowaniu obowiązków szkolnych?
Dominika: Nie, nie przeszkadza, znajduję czas
na wszystko. Poza tym robię jeszcze wiele prac
dodatkowych, np. prezentację multimedialną dla
rodziców na temat gier logicznych. Uczęszczam,
także na Klub Sudoku, Koło Biologiczne i dodatkowe lekcje j. angielskiego.

Od prawej: Kalina kilian, dawid kąpielewski oraz
dominika wieczorek, uczniownie Zespołu szkół
w modlinie Twierdzy. Stypendyści programu
kapitał ludzki.

Dawid: Mi również nie przeszkadza, świadczy o tym
chociażby bardzo ładna średnia na półrocze 5, 28
(śmiech). Znajduję czas na rozwijanie własnych zainteresowań np. grę w siatkówkę, strzelectwo czy
kajakarstwo. Uczęszczam też na różne zajęcia pozalekcyjne takie jak: Klub Podróżnika, Kółko Matematyczne i dodatkowe lekcje j. angielskiego.
Kalina: Nie za bardzo, chociaż są momenty, że
mam dużo na głowie. Ale, mimo że czasami sobie
trochę ponarzekam to dalej pracuję, bo lubię to co
robię i mam pewność, że wiedza zdobyta w tym
okresie na pewno mi się przyda. Poza tym pracuję w Kole Teatralnym, Klubie Dziennikarskim, gdzie
pełnię funkcję redaktora naczelnego szkolnej gazetki „Echo czwórki”, Klubie Europejskim i dodatkowo
rozwijam umiejętności w zakresie j. angielskiego.
K. i A.: Jak wygląda realizacja tego planu? Które zamierzenia zostały zrealizowane i jak je oceniasz?
Dominika: Prowadzę bibliotekę książek anglojęzycznych, zrobiłam prezentację dla rodziców i wzięłam udział w konkursie „Sudoku”. W najbliższym
czasie chcę zorganizować konkurs „Tangram” dla
klas IV-VI. Podoba mi się ten plan rozwoju, bo robię
to co lubię i czuję się w tym dobrze.
Dawid: Uczęszczam na indywidualne zajęcia matematyczne, prowadzone przez mojego opiekuna. Do
zrealizowanych planów należą: wykonanie prezentacji oraz zdobycie tytułu laureata konkursu matematycznego „Kangur”.
Kalina: Mój plan został już częściowo zrealizowany,
gdyż napisałam jedną pracę konkursową, uczestniczyłam w lekcji muzealnej, uczę się dodatkowo
j. angielskiego oraz biorę udział w różnych przedstawieniach. Pozostała mi jeszcze do napisania praca
do Sejmu RP i ogólnie plan będzie można uznać za
zrealizowany.
K. i A.: Kto jest Twoim opiekunem i jaka jest Jego
rola w Twoim odczuciu?
Dominika: Moim opiekunem jest p. Katarzyna Jandy, która pomagała mi w tworzeniu planu i jego realizacji. Poza tym czasami poświęca mi trochę więcej
czasu, kiedy trzeba przygotować jakąś pracę.

Dawid: Moim opiekunem jest p. Artur Kielar. Jego
rola w tym programie jest bardzo ważna, gdyż pomaga mi On w realizacji planu. Poza tym poświęca
mi swój wolny czas, za co jestem bardzo wdzięczny. Dodatkowo pracuje ze mną nad doskonaleniem
moich umiejętności matematycznych.
Kalina: Moim opiekunem jest p. Krystyna Węcławiak i Jej rola jest bardzo ważna. Moja opiekunka
sprawdza mi wszystkie napisane teksty, pomaga
realizować plan rozwoju, a także wraz ze mną zbiera materiały potrzebne do pisania prac. Jej pomoc
jest naprawdę nieoceniona, za co jestem bardzo
wdzięczna.
K. i A.: Czy masz w ogóle czas na jakąś rozrywkę?
Dominika: Tak, często czytam książki, najczęściej
fantasy. Lubię również słuchać muzyki.
Dawid: Mam czas na rozrywkę, bo bardzo dobrze
organizuję swój czas (śmiech). Rozwijam pasje
sportowe i uwielbiam spędzać czas na świeżym
powietrzu, a w szczególności na swojej działce,
bo uprawa warzywek sprawia mi przyjemność
(śmiech). Poza tym interesują mnie też duże maszyny i filmy sensacyjne.
Kalina: Tak, ja uwielbiam czytać książki i mimo wielu
obowiązków zawsze znajdę na nie czas. Poza tym
lubię od czasu do czasu dobre kino akcji.
K. i A.: Czy nie macie problemów z wydawaniem
pieniędzy stypendialnych?
Dominika: Nie, raczej nie. Pieniądze odkładam
na laptopa z oprogramowaniem, a na bieżąco
finansuję sobie szkołę językową, gry i łamigłówki
logiczne.
Dawid: Ogólnych problemów nie mam. Pieniądze
przeznaczę na pomoce edukacyjne np. laptopa.
Kalina: Nie, nie mam. Pieniądze przeznaczam na
dodatkowy angielski, wycieczki do np. muzeów,
książki dotyczące szeroko pojmowanej wiedzy humanistycznej i inne cele edukacyjne.
K. i A.: Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych
sukcesów w rozwijaniu swoich umiejętności w wymienionych przez Was dziedzinach wiedzy.
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Jestem Polakiem
Dla dzieci wszystko
jestem Europejczykiem
Tekst i foto Martyna Miecznikowska

Teks I Foto ZS nr 2

27 marca nauczyciele języków obcych
zorganizowali szkolną imprezę pod
hasłem JESTEM POLAKIEM, JESTEM
EUROPEJCZYKIEM, nawiązującą do
dwóch ważnych wydarzeń w najnowszych
dziejach Zjednoczonej Europy. W maju
2009 przypada 5. rocznica wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej, w czerwcu
zaś odbędą się wybory do Parlamentu
Europejskiego.

Zawsze miło oglądać występy naszych
dzieci. Jednak tym razem w aktorów
wcielili się rodzice. Pomimo codziennych
obowiązków, pracy zawodowej i ciągłego
zabiegania udało im się po raz kolejny
wygospodarować trochę czasu. Dzięki
temu dzieci w Publicznym Przedszkolu
nr 1 już po raz trzeci mogły cieszyć się
występami rodziców. Rodzice wzorowali
się książką Carla Collodiego i zagrali
swoim pociechom PINOKIA.
Mimo tego, iż aktorów było niewielu,
wszystkie role zostały obsadzone.

Podwójny sukces
Tekst I Foto Ewa rudnicka

27 marca 2009 roku w Klubie
Garnizonowym w Modlinie Twierdzy
po raz szósty Szkoła Podstawowa nr 4
zorganizowała Przegląd Małych Form
Teatralnych.

K

ażda klasa miała do wykonania dwa główne zadania, oceniane przez jury.
Pierwszym z nich była prezentacja wybranego państwa Unii Europejskiej.
W związku z tym uczniowie wykonali dużą flagę
danego kraju oraz hasło JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM, w różnych językach.
Poza tym, każda klasa wykonała plakat popularyzujący wiedzę o Unii ( literatura, kuchnia, sztuka,
instytucje unijne, muzyka, osiągnięcia naukowe,
rekordy, osobliwości krajów europejskich, wynalazki, pieniądz). Prace zostały zaprezentowane na
szkolnym korytarzu. Z kolei w świetlicy, uczniowie
przygotowali niezwykle barwne i oryginalne stoiska
narodowe. Częstowali gości charakterystycznymi dla
danego kraju specjałami. W ramach pięciominutowej
prezentacji kraju każda klasa przygotowała również
inscenizację fragmentu słynnego dzieła, scenkę, pokaz multimedialny ( do wyboru). Najwięcej braw
zdobyła I TE , drużyna niemiecka, która przedstawiła baśń braci Grimm „Czerwony Kapturek” po
niemiecku!
Drugim zadaniem był udział w konkursie wiedzy
o Unii Europejskiej. Każdą klasę reprezentowała
trzyosobowa drużyna. Uczniowie, mocno dopingowani przez swych kolegów i wychowawców, odpowiadali na wylosowane pytania.
Ostatnim punktem Dnia Europejskiego było ogłoszenie wyników. W konkursie wiedzy o Unii zwyciężyła
klasa I TE, drugie miejsce zajęła klasa III LP, a trzecie – II TE. W prezentacji kraju – najlepsi okazali się
Grecy ( klasa II b LP ); Hiszpanie ( I b LP ) zajęli II
miejsce, Francuzi ( III a LP ).
Dzień Europejski w Zespole Szkół nr 2 był imprezą
popularyzującą nie tylko wiedzę o Unii Europejskiej.
Uczniowie mieli też możliwość doskonalenia ważnych umiejętności, takich jak: efektywne i twórcze
współdziałanie w grupie, organizowanie i ocenianie
własnej pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, łączenie i porządkowanie wiedzy. W tym wyjątkowym dniu idee zawarte w hymnie Unii z pewnością zjednoczyły społeczność „Dwójki”.

W

zięły w nim udział klasy I-III ze szkół numer: 5, 7 i 4. Uczestnicy wspaniale zaprezentowali swój talent, ku radości zaproszonych
uczniów z Kampinosu. Sponsorem strategicznym był Urząd Miasta. Rozdano wiele nagród.
Kinga Szmytkowska, za rolę Moniuszki otrzymała statuetkę dla najlepszego aktora.

Rodzice jak zwykle stanęli na wysokości zadania.
Własnoręcznie przygotowali stroje i scenografię do
przedstawienia, wykazując się niesamowitym zaangażowaniem i rzetelnością. Ich fantazja zaowocowała pięknym efektem końcowym. Mimo wysiłku
i trudu włożonego w przygotowanie całego spektaklu,dzieci bez najmniejszych problemów rozpoznały
wśród aktorów swoich rodziców.
Mali widzowie nie kryli zachwytu na widok kreowanych przez swoich rodziców postaci. Największym
podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie
przedstawienia były ich otwarte buzie na widok całej
inscenizacji. Z ochotą pomagały rodzicom i śpiewały znane im piosenki. Rozpromienione i zachwycone widowiskiem zasypały rodziców gradem braw
i okrzyków radości.
Wychowawczynie grupy VI „Zuchy” oraz Pani Dyrektor PP1 serdecznie dziękują rodzicom za ich trud
i zaangażowanie oraz owocną współpracę w realizacji przedstawienia.

A takie wrażenia miał jeden z obserwatorów
i jednocześnie uczestników Przeglądu – uczeń
klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 4 – Hubert
Ptak: ”…Wystawialiśmy sztukę „Straszny Dwór
– czyli godzina duchów i upiorów szkolnych”.
Zespół SP 5 zagrał przedstawienie pt. „Nie ma
tego złego”, w którym wszystkie bajki się „posypały”, a SP7 „Warsa i Sawę” czyli legendę
o warszawskiej Syrence, gdzie zły czarownik
zmienił Sawę w Syrenę, a Wars go pokonał.
Ja również brałem udział w występie naszego zespołu. Śpiewałem piosenkę pt. „Kapcie”,
z której wszyscy się śmiali. W przedstawieniu
tym aktorzy wcielili się w role Moniuszki, Dyrektora, Karateki, Nauczycielki, Nauczyciela,
Głupotki, Lali Malowanej, Wandala, Woźnej,
Palacza, Klasówki, Ściągawki, Ojca, Torreadora i Tancerzy. Wolny czas uświetniły nam
pokazy tańca w wykonaniu klasy II i III. Wszyscy byliśmy zadowoleni z naszej gry aktorskiej,
a Kinga i Daria otrzymały statuetki w kształcie
mikrofonu, za profesjonalizm aktorski”.
Już następnego dnia laureatka przeglądu
Kinga Szmytkowska zaprezentowała swoje
umiejętności recytatorskie w III etapie konkursu WARSZAWSKA SYRENKA, jako jedna
z około 200 osób wyłonionych spośród 5000
uczestników. Finały odbyły się 28 i 29 marca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie.
Dla Kingi największym przeżyciem był występ
przed ulubioną aktorką i zdobycie autografu
Anny Korcz („ Na Wspólnej”), która zasiadała
w jury obok pedagoga dramy Anny Dziedzic
oraz specjalisty od kultury mowy i dykcji Jerzego Łazewskiego.
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Z tabliczką za pan brat

Chemia na co dzień

Tekst I Foto ANETA CIEMNIECKA

Tekst i Foto Opiekun Koła Chemicznego Beata Nalewajko

Po raz kolejny uczniowie klas
III i IV szkół podstawowych spotkali
się w Szkole Podstawowej nr 7
im. Orła Białego w Nowym Dworze
Mazowieckim, aby zmagać się
w ramach VIII Otwartych Mistrzostw
Nowego DworuMazowieckiego
w Tabliczce Mnożenia.

W

P

zawodach wzięły udział reprezentacje
Nasielska i szkół nowodworskich: SP 4,
SP 5 i SP 7 – gospodarze imprezy. W czasie Mistrzostw rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus,
Olimpijczycy, Krzyżak. Pod nazwami kryją się
gry wymagające perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia, ale także szybkości wykonywania
poszczególnych czynności, refleksu i doskonałej
orientacji w przestrzeni. Dużo emocji wzbudziły
konkurencje rozgrywane na czas (Olimpijczycy,
Krzyżak), obserwowane przez kibicujących zawodników, opiekunów i rodziców oraz widowiskowy Ekspres – gra zespołowa, której punktacja liczy się do ogólnej klasyfikacji drużynowej.
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 4, na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 7, a na trzeciej
Szkoła Podstawowa nr 5. Zwycięstwo w VIII
Otwartych Mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego zapewniła sobie drużyna – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7. II miejsce zajęła
drużyna – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr
4, zaś III miejsce drużyna – reprezentacja Szkoły

Podstawowej w Nasielsku. Nagrody sponsorowane
przez Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego oraz
puchary, medale i statuetki zakupione przez Radę
Rodziców SP 7 wręczały Panie Dyrektor Elżbieta
Pikuła i Małgorzata Kozioł oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski. Udział
w Mistrzostwach uczy dzieci współdziałania w zespole, dążenia do postawionego sobie celu na miarę
możliwości, przy maksymalnej koncentracji. Pozwala na dzielenie się wiedzą, nawiązanie nowych
znajomości, bogacenie się o doświadczenia dające
szereg nowych rozwiązań strategicznych. Jednak,
aby zwyciężać i osiągać dobre wyniki należy ćwiczyć systematycznie i cały czas doskonalić własne
umiejętności. Wytrwałość staje się najważniejszą
cechą. Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę na doskonalenie
się, propozycję na ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę poprzez zabawę.
W imieniu Szkoły Podstawowej nr 7 serdecznie
zapraszamy na kolejne, IX Otwarte Mistrzostwa
Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

o raz kolejny w tym roku szkolnym uczniowie
PG 1 wzięli udział w wykładzie popularno –
naukowym popartym eksperymentami. Wykłady
te odbywały się w Technikum Chemicznym Nr 3
w Warszawie przy ul. Saskiej. Uczniowie z różnych
klas, interesujący się naukami przyrodniczymi,
w tym zwłaszcza chemią, uznali tę formę zdobywania wiedzy za atrakcyjną i niezwykle dla nich dostępną. Uczestniczyli w wykładzie p. Doroty Garus
pt: „Minerały i kamienie szlachetne okiem dziecka”, prelekcji p. Hanny Rokity i p. Michała Hoch
pt: „Chemia – Biologia – Życie”, a także w pokazie eksperymentalnym p. Beaty Szczepańczyk pt:
„Kryminalna chemia”. Sami uczniowie ocenili te
zajęcia wysoko, jako źródło pozaszkolnej wiedzy,
możliwość przekonania się, że wiedza i umiejętności zdobywane w szkole, na każdym etapie życia mają praktyczne zastosowanie i są niezbędne.
Młodzi ludzie bardzo trafnie oceniali wystąpienia
i sposób przekazu wykładających, zdobywając tym
samym umiejętności samodzielnego uczenia się.
Przekonywali się, że chemia może być również ciekawa, a nie tylko trudna.

Złote Liry dla
Nowodworzanki

PG 4 w NBP

Sukces w „Wygraj sukces”

Tekst I Foto magda kuniszewska

Kolejny raz podopieczni sekcji wokalnej
NOK śpiewająco potwierdzoli swój
talent. Siedmioro z nich wzięło udział
w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Piosenki „Wygraj Sukces”

Tekst I Foto www.KLUBmodlintwierdza.pl

W środę, 22 marca 2009 r. w Pałacu Młodzieży
w Warszawie odbył się finał X Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej pod
nazwą: „Poezja – inspiracja pięknem …” z udziałem
dwóch młodych artystek z działającej w Klubie Garnizonowym w Modlinie Twierdzy „Krainy Piosenki”
– Joanny Berdyn i Janiny Klimiuk.
Jury w składzie: Stefan Knothe (przewodniczący),
Liliana Urbańska, Wiesława Niemyska, Małgorzata
Matuszewska i Urszula Wacowska główną nagrodę
w postaci „Złotej Liry” przyznało JANINIE KLIMIUK.
Ponieważ konkurs miał charakter międzyszkolny,
nasze podopieczne reprezentowały LO w Nowym
Dworze Mazowieckim.
GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!!!

Realizujac zagadnienia programowe z Wiedzy o Społeczeństwie, uczniowie klas 3a
i 3b z PG4 pod opieką Mirosławy Pajek i Magdaleny
Łuszczyńskiej uczestniczyli
w wycieczce do Narodowego Banku Polskiego. Po gmachu NBP oprowadzała
grupę przewodniczka – Marzena Galon. Zapoznała
młodzież z misją i historią Banku Centralnego oraz
jego zadaniami.
W Centralnej Bibliotece NBP uczniowie wysłuchali informacji na temat możliwości korzystania
z dostępnych w bibliotece bogatych zbiorów książek i czasopism ekonomicznych, a w sali konferencyjnej obejrzeli projekcję filmu informacyjnego
o sposobach korzystania z platformy internetowej
www.NBPortal.pl. Wielką atrakcją dla uczniów było
zwiedzanie Muzeum Numizmatycznego, gdzie obejrzeli ekspozycję złotych i srebrnych monet polskich
od X wieku do czasów współczesnych. Szczególne
wrażenie wywarły na młodzieży, leżące w gablocie
sztaby czystego złota i prawdziwy milion złotych,
w 10 niewielkich paczuszkach.
Następnie uczniowie zwiedzili Oddział I NBP, gdzie
uczestniczyli w wykładzie na temat rodzajów zabezpieczeń polskich banknotów oraz maszynowego
liczenia pieniędzy. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zakupu kolekcjonerskich monet dwu złotowych.

Tekst NOK

Eliminacje odbyły się 25 marca 2009 roku, w Płocku. Uczestniczyło w nich 29 osób. Nowodworski
NOK reprezentowało siedmioro uczestników zajęć
w sekcji wokalnej prowadzonej przez Panią Alicję
Kabacińską.
W jury konkursu zasiedli: Ryszard Wolbach, Bogdan
Marciniak i Roman Kusy.
Po przesłuchaniu wszystkich wokalistów, komisja
artystyczna postanowiła zakwalifikować do Eliminacji Regionalnych 14 Konkursu Piosenki „Wygraj
Sukces” dziesięcioro wykonawców. Wśród nich
znalazła się trójka nowodworzan: Ewelina Fronczak,
Filip Rychlik i Anita Sodel. Kolejna trójka tj. Patrycja Antosiewicz, Patrycja Kondraszewska i Karolina
Kondraszewska została nagrodzona przez jury wyróżnieniami.
Warto dodać, że podobne eliminacje odbyły się w 45
miastach w całej Polsce. Kolejny etap konkursu –
Eliminacje Regionalne odbędą się jeszcze w maju
b.r. w Piasecznie.
Naszym reprezentantom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursu i mamy nadzieję,
końcowego w finale.
Trzymamy kciuki.
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Lokalna Organizacja Twierdza Modlin
Turystyczna Trzech Rzek

Tekst GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Foto M. JAKUCZEK

Tekst i Foto lot

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek została powołana do życia w październiku 2006 roku,
w ramach programu „Partnerstwo w Widłach Trzech
Rzek”. Terenem działania organizacji jest obszar wokół zbiegu koryt Wkry, Narwi i Wisły. Członkami
LOT są osoby prawne, między innymi gminy: Nowy
Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin, Kampinos,
Pomiechówek, Wieliszew, Zakroczym, przedsiębiorcy z branży turystycznej, lokalne stowarzyszenia turystyczne, sportowe i organizacje społeczne, a także
osoby prywatne: właściciele gospodarstw agroturystycznych, przewodnicy, restauratorzy, miłośnicy
regionu i turystyki.
Celem działania LOT-u jest budowanie i promowanie wspólnej oferty turystycznej oraz rozszerzenie
lokalnej oferty usług turystycznych. Przy współpracy z gminami i podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki, stworzona została baza informacji
o ofercie turystycznej naszego regionu. Baza jest
dostępna na stronie internetowej LOT Trzech Rzek
www.3rzeki.pl. Obecnie LOT pracuje nad projektem
spójnego systemu tablic informujących o ciekawych
i wartych obejrzenia obiektach na terenie każdej
z gmin. Planowany termin zakończenia prac nad
projektem – wrzesień 2009. Powstaje też koncepcja
projektu turystycznego. Pomysł wykorzystuje fakt
przebywania oraz związki osobiste wiele wybitnych
postaci z naszym terenem.
Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała także stoisko promocyjne na kolejnej edycji Targów
Turystyki i Wypoczynku „Lato 2009”, które odbyły się w dniach 24-26 kwietnia br. W tym roku po
raz pierwszy impreza była zlokalizowana w nowym
Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul Marsa 56c. Na stoisku LOT-u swoją
ofertę prezentowali wszyscy członkowie stowarzyszenia.
Od początku marca czynne jest też biuro Lokalnej
Organizacji Turystycznej Trzech Rzek. Mieści się
ono przy ulicy Ledóchowskiego 164. Biuro czynne
jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od
10:00 do 14:00, a w soboty od 9:00 do 13:00.
W biurze, obok podstawowych informacji o terenie
działania organizacji można otrzymać materiały
informacyjne o Lokalnej Organizacji Trzech Rzek
a także materiały promocyjne gmin i innych członków stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu wykorzystanie potencjału
turystycznego naszego regionu do kontaktu z LOT:
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl, tel./fax: 022 713 3279.

Zapraszamy do zwiedzania Twierdzy Modlin!
Bez względu na czas i pogodę, profesjonalni przewodnicy z Klubu Przewodników Turystycznych
„Bastion” służą swoją pomocą i wiedzą grupom
zorganizowanym i turystom indywidualnym. KONIECZNE jest wcześniejsze zgłoszenie w PT TPTM
pod nr tel. 022 713 04 65 lub kom. 503 999 673
i 607 408 628. Zgłoszenia przyjmuje również BT
REKORD 022 775 93 37.
Szczegóły: cennik usług i wybór tras na stronie internetowej www.3rzeki.pl oraz www.nowydwormaz.pl.

Garnizon Modlin
Tekst GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin zaprasza 28.04.2009 r. o godz. 17:30 do siedziby TPTM
w Klubie Garnizonowym Modlin Twierdza na prelekcję (połączoną z pokazem multimedialnym) dr. Jacka
Szczepańskiego „Garnizon Modlin 1914-1915”.

Twierdza bliska sercu
Tekst GRZEGORZ SOKOŁOWSKI Foto M. JAKUCZEK

18 kwietnia 2009 r. Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin rozpoczyna 9 edycję akcji społecznej pt.
„Twierdza Bliska Sercu”. Począwszy od tego dnia
każdy turysta będzie miał możliwość podziwiania
pięknego krajobrazu z tarasów widokowych Wieży
Tatarskiej, aż do późnej jesieni.
Dyżury w każdą sobotę i niedzielę i niedzielę
w godz. 10:00-18:00. Symboliczny koszt – 3 zł/os.
Zapraszamy.

Kalendarium
Imprez:
28-29.04.09 – VII Przegląd Amatorskiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży – Piosenka
„Wiolinowy Klucz” Przegląd adresowany
jest do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich
z terenu powiatu nowodworskiego. Jego
celem jest popularyzacja i upowszechnianie
dokonań artystycznych młodych
wykonawców poza ich środowiskiem
lokalnym, a także rozbudzanie aktywności
kulturalnej, wzbogacanie doświadczeń
artystycznych, doskonalenie warsztatu
oraz konfrontacja umiejętności własnych na
tle innych wykonawców. Tegoroczny
Przegląd odbędzie się dla wykonawców
ze szkół podstawowych 28 kwietnia 2009 roku
o godz: 10.00, a dla wykonawców z gimnazjów
i szkół średnich 29 kwietnia 2009 roku.
o godz: 10.00. Miejscem Przeglądu będzie
Spółdzielczy Dom Kultury w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Mazowiecka 8.
2.05.09 – w godz. 16.00-21.30 impreza
organizowana z Radiem Dla Ciebie pt.
„ROCKANDROLLOWE ŚWIĘTO NARODOWE”,

Park im. J. Wybickiego, wstęp wolny
9.05.09 – XIV Regionalny Konkurs Ekologiczny
„Co w Puszczy Piszczy”, SP 5, wstęp wolny                        
16.05.09 – XXIV Wiosenna Wystawa
Terierów, Hala NOSiR, wstęp płatny
22.05.09 – Koncert Orkiestry Kameralnej
i Solistów „Mieczysław Karłowicz”, Kościół
pw. Św. Michała Archanioła, wstęp wolny
30.05.09 – Impreza z okazji Dnia Matki
„Chopin przyjechał”, Park im. J. Wybickiego,
wstęp wolny
30.05.09 – XV Konkurs Historyczny
„Poznaj Dzieje Swojego Miasta”, Publiczne
Gimanzjum Nr 1, wstęp wolny
31.05.09 – Impreza z okazji Dnia Dziecka,
Oś. Młodych, wstęp wolny
5-7.06.09 – IX Nowodworski Rajd Pojazdów
Zabytkowych; 6.06 – Etap Nowodworski
(Konkurs Elegancji) w godz. 17:00-18:00,
Park im. J. Wybickiego, wstęp wolny
6.06.09 – Mistrzostwa Mazowsza młodzików
w zapasach, NOSiR, wstęp wolny
19-21.06.09 – X Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego, Stadion Miejski, wstęp wolny

sport w mieście
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Świt wciąż
niepokonany
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Mistrzostwa w brydżu

Wygranymi w meczach ostatnich kolejek piłkarskich
Świt Nowy Dwór Mazowiecki umocnił się na pozycji Lidera. W ostatnim meczu rozegranym 18 kwietnia br. Nowodworzanie wysoko pokonali UKS SMS
Łódź 6:0. Aż pięć bramek zdobył dla naszej drużyny
Michał Kucharczyk. Szóstego strzelił Lendzion.
Po tej kolejce wydaje się, że niemal pewni awansu są
zawodnicy Świtu, bowiem prawie wszyscy pozostali
kandydaci po raz kolejny potracili punkty. Aktualnie
Świt wyprzedza 13 punktami Mazura Karczew zajmującego II pozycję w tabeli III ligi grupy łódzko-mazowieckiej.
Na podstawie: bialo-zieloni.pl
(Robo), swit.nsk.pl

Świt Nowy Dwór Mazowiecki

20

50

Mazur Karczew

20

37

GLKS Nadarzyn

20

37

Warta Sieradz

20

34

MKS Kutno

20

33

Nadnarwianka Pułtusk

20

32

Narew Ostrołęka

20

31

Legionovia Legionowo

19

30

Omega Kleszczów

20

26

UKS SMS Łódź

19

26

Wisła II Płock

20

22

Broń Radom

20

19

Włókniarz Konstantynów Łódzki

20

19

Woy Bukowiec Opoczyński

20

15

Stal Niewiadów

20

15

Mazowsze Grójec

20

12

Pozostałe mecze
W kwietniowe weekendy spotkania
rozegrały pozostałe nowodworskie
drużyny piłkarskie.
Pierwszy mecz po zimowej przerwie zaliczyli piłkarze NOSIR Świt II. W meczu rozgrywanym 4 kwietnia br. na okunińskim boisku pewnie pokonali drużynę AON Rembertów 3:0. Gole strzelali: Dziedczak,
Piotrowski i Wróblewski. W drugim meczu podopieczni trenera Stecyny zremisowali 1:1 z Wichrem
II Kobyłka. Bramkę dla Świtu zdobył w pierwszej
połowie Michał Wróblewski strzałem z dystansu
z 25 metra (po przejęciu piłki przez Daniela Janczarka). W rozgrywanym 18 kwietnia meczu 18 kolejki
piłkarze Świtu II pokonali Koronę Jadów 2:1 Aktualnie drużyna zajmuje II miejsce w tabeli grupy Warszawa IV.
Wygrane odnotowali też zawodnicy NOSiR Świt ’92,
4 kwietnia po bardzo zaciętej walce, pokonali MKS
Znicz Pruszków 2:0. Bramki dla nowodworzan zdobyli Zalewski i Szczepkowski. W kolejnym meczu
z KS Wesoła rozegranym 10 kwietnia na wyjeździe,
zawodnicy NOSiR Świt ‘92 cieszyli się wysoką wygraną. Pokonali drużynę gospodarzy aż 6:1. Gole
dla naszych zdobyli: Zalewski (3), Muszyński, Rak

21 marca w Klubie Garnizonowym
w Modlinie odbyły się V Otwarte
Mistrzostwa Nowego Dworu
Mazowieckiego w brydżu sportowym
rozgrywane w ramach Grand Prix
Mazowsza. Uczestników powitał
Zastępca Burmistrza Nowego Dworu
Jacek Gereluk.

W zawodach wzięli udział czołowi polscy
brydżyści między innymi arcymistrzowie międzynarodowi Apolinary Kowalski, wielokrotny
reprezentant Polski, Artur Rutkowski, Włodzimierz Buze, Jerzy Russyan, Andrzej Miszewski, Irena i Jan Chodorowscy.
Pomimo tylu wybitnych postaci polskiego brydża w turnieju o Puchar Burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego, GP Mazowsza z dużą
przewagą zwyciężyli Krzysztof Kos – Sławomir
Sierocki (Legionowo) udowadniając, że w tej
dyscyplinie sportu można skutecznie rywalizować z mistrzami.
W turnieju na karty tasowane o nagrody firmy
Wikplast najlepsi okazali się Wiktor Cała – Bogusław Chomentowski. Klasyfikację łączną
mistrzostw i puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego wygrali Włodzimierz Buze – Andrzej Gelberg wyprzedzając
Witolda Tomaszka – Macieja Modrzejewskigo
i parę kobiecą Iwona Czajka - Anna Sarniak.
Najlepszą parą nowodworską na rok 2009 zostali Krzysztof Gałek grający z Jerzym Ludwickim, którzy zostali wyróżnieni okazałym pucharem ufundowanym przez Przewodniczącego
Rady Powiatu Zdzisława Szmytkowskiego.
Kolejne zawody VI Mistrzostwa Nowego Dworu za rok.
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej warszawsko-mazowieckiego związku
brydża sportowego www.warsbrydz.pl.

i Pruchniewicz. Niestety ich dobra passa została
przerwana. W spotkaniu 18 kolejki ulegli drużynie
UKS Legion Radom 1:3. Jedynego gola dla NOSiR-u Świt strzelił Zalewski.
W drugim, wyjazdowym spotkaniu ligowym,
NOSiR Świt 93’, 2:0 pokonał rówieśników z Huraganu Wołomin. Niestety 18 kwietnia uległ zawodnikom Naprzodu Zielonki 0:2.
W pozostałych, rozegranych w weekend 18/19 kwietnia spotkaniach padły następujące wyniki:
NOSiR Świt ’94 – Lider Zakroczym 9:3
NOSiR Świt ‘95 – Dolcan Ząbki 1:2
NOSiR Świt ’96 – Huragan 96’ 0:0
Wysoką wygraną mogą pochwalić się także zawodnicy NOSiR Świt z rocznika ’97. 5 kwietnia wysoko
pokonali Bóbr Tłuszcz. W spotkaniu padł wynik 9:0.
Bliscy zwycięstwa byli, grający w klasie B, zawodnicy Lotniska Modlin. Niestety w meczach 16 i 17
kolejki zaliczyli dwie porażki. 4 kwietnia ulegli wiceliderowi rozgrywek – Białołęce II Warszawa 2:4
(strzelcem obu goli w naszej drużynie był Grzesiak)
a 11 kwietnia przegrali 1:2 z KS II Łomianki. Dopiero w ostatnim spotkaniu, 18 kwietnia pokonali
Legion II Warszawa 3:2. Po tych meczach zespół
Lotniska Modlin zajmuje 8 miejsce w tabeli gr. IV
klasy B.
Na podstawie: www.swit.nsk.pl

Wyniki turnieju o Puchar Burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego,
GP Mazowsza – 68 par.
Krzysztof Kos – Sławomir Sierocki / Legionowo 		
Irena Chodorowska – Jan Chodorowski /Warszawa
Beata Czarnecka – Piotr Strzelczyk /Warszawa
Maciej Modrzejewski – Witold Tomaszek /Warszawa
Sławomir Rokicki – Tomasz Paluchowski /Warszawa
Andrzej Ziomek – Wiesław Niedziela /Warszawa 		
Leszek Szeląg – Andrzej Cybulski /Łódź 		
Włodzimierz Buze – Andrzej Gelberg / Warszawa
Iwona Czajka – Anna Sarniak /Warszawa 		
Tadeusz Krupiński – Andrzej Odoliński /Warszawa

67,96%
61,87%
61,13%
60,24%
59,72%
59,51%
59,36%
58,41%
58,21%
57,21%

Turniej na karty tasowane o nagrody firmy Wikplast – 47 par.
Bogusław Chomentowski – Wiktor Cała /Warszawa
Andrzej Klik – Wojciech Czerniawski /Olsztyn
Sylwester Smoluchowski – Waldemar Burakowski /Warszawa
Jan Zabrocki – Tadeusz Bożek /Warszawa 		
Włodzimierz Buze – Andrzej Gelberg /Warszawa
Eugeniusz Jagiełło – Sławomir Woźniak / Warszawa
Grzegorz Nowiński – Paweł Wróblewski /Nasielsk
Włodzimierz Ilnicki – Stefan Cabaj /Warszawa 		
Wiesław Miłkowski – Grzegorz Chądzyński /Warszawa
Iwona Czajka – Anna Sarniak /Warszawa 		

61,81%
61,56%
61,45%
60,03%
58,63%
58,16%
57,62%
57,25%
55,75%
55,66%

Dobre II miejsce

S

iódmego kwietnia br. dziewczęca drużyna tenisa
stołowego z PG 2 reprezentowała Nowy Dwór Mazowiecki na Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego
w Piasecznie. W turnieju udział wzięło 5 drużyn z powiatów: nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego i legionowskiego. Zawody rozgrywano systemem każdy z każdym. Nasze zawodniczki
w składzie: Magda Bajorek (IA) Magdalena Świątek
(IIA) i rezerwowa Agnieszka Barańska (IIB) po zaciętej
walce ostatecznie zajęły II miejsce w klasyfikacji końcowej.Serdecznie gratulujemy!!!

Tenis

lista klasyfikacyjna WMZT
obowiazuje od 15.04.2009 do 14.05.2009 Kategoria Krasnale – Chłopcy
1. Dudek Tomasz ur.2000 klub: TKKF Falenica, 		
pkt. 105
2. Gałka Jan ur.1999 klub: KS Warszawianka, 		
pkt. 101
3. Fryze Konrad 1999 klub: KT Return Radom, 		
pkt. 93,5
4. Żuk Kacper ur. 1999 klub: NOSiR Nowy Dwór Maz.,
pkt. 87
5. Górka Mateusz ur. 1999 klub: Tenisowe Asy, 		
pkt. 85,5
6. Maliborski Kacper ur. 1999 klub: TKKF Falenica,
pkt. 56
7. Michalski Daniel ur. 2000 klub: ST Tiebreak, 		
pkt. 44
8. Sadal Aleksander ur. 1999 RKT Radom, 		
pkt. 42
9. Skowronski Marcin ur. 1999 klub: Tenisowe Asy,
pkt. 37
10. Gawronski Mateusz ur. 1999 klub: KT Legia, 		
pkt. 36,5
Sklasyfikowanych zawodników na liście rankingowej: 51.

