Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 60/ Kwiecień 2014

W tym roku przypada
223. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Jak zawsze, obchody tego wydarzenia odbędą się
w Okuninie. W imieniu organizatorów zapraszamy
serdecznie do uczestnictwa w nich.
Szczegóły na plakacie w dziale
„Ogłoszenia i informacje” na str. 5
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wietniowa aura sprzyja i jak co roku o tej
porze zaczęliśmy sezon imprez i wydarzeń
plenerowych. Relacje z kilku zamieszczamy wewnątrz numeru, a jednocześnie zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnych. Tych którzy nie wyjeżdżają na majówkę, zapraszamy do Parku Miejskiego, gdzie z okazji 10-lecia wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej oraz 223. rocznicy uchwa-

Baśka otworzyła sezon na Mazowszu
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO SEBASTIAN SOSIŃSKI

EDUKACJA
Mistrzowskie zmagania z tabliczką mnożenia
Konkurs angielskiego dla gimnazjalistów
Sukces recytatorski
Sukces sportowy
Nasza uczennica finalistką konkursu
Uniwersytetu Lubelskiego
Dni Ziemi w PP nr 10
Muzyczne powitanie wiosny w PG1
Powitanie wiosny w PP nr 2
Pożegnanie Zimy i Powitanie Wiosny PP nr 4
Baśka Murmańska w PP3
Dni Teatru w SP7
Ekologia w PP4 – to sprawa łatwa!
Dzieci z PP4 w podróży po hiszpańskich rytmach
Koncert flamenco
Rekolekcje wielkopostne w PG1
Rok Oskara Kolberga w PP1
O niewypałach i niewybuchach
Edukacja dla bezpieczeństwa
Spotkanie z Afryką w PP3
Spotkanie z myśliwym w Modlinie Twierdzy
U fryzjera
W trosce o udany start
Szkolna wycieczka do Londynu i Oxfordu
Zajęcia otwarte u Krasnali z PP4

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Damian Ochtabiński

K

lenia konstytucji 3 Maja odbędą się koncerty. Po
południu także Nowodworski Festiwal Rockowy,
podczas którego wystąpi m.in. legendarna Armia. Szczegóły dot. imprez na ostatniej stronie
okładki.
Już dziś mogę też zaprosić wszystkich na 15. Dni
Miasta. W tym roku, z okazji 640. rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich obchody potrwają przez okrągły tydzień. Specjalny program
przygotował na tę okazję Nowodworski Ośrodek
Kultury wspierany przez inne miejskie instytucje
i organizacje. Więcej informacji na temat propozycji w temacie numeru.
Polecam Państwa uwadze lekturę kwietniowych
Faktów Nowodworskich, w których piszemy
także o termomodernizacji Nowodworskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, dalszym rozwoju lotniska w Modlinie, rozstrzygniętych konkursach,
sukcesach uczniów i sportowców, akcjach społecznych i wielu innych ciekawych wydarzeniach.
Przyjemnej lektury i …

5 kwietnia podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2014 w Warszawie
nastąpiło oﬁcjalne otwarcie sezonu turystycznego na Mazowszu. Marszałek, Adam
Struzik zaprosił do udziału w tym wydarzeniu niedźwiedzicę polarną z Twierdzy
Modlin – Baśkę Murmańską.
WIĘCEJ NA STR. 8

Mamy Certyfikat Lotniska upoważniający do
obsługi II kategorii systemu ILS.
TEKST i FOTO MAGDALENA BOJARSKA rzecznik prasowy

WIĘCEJ NA STR. 9

iło nam poinformować, że od dnia
28 marca 2014 r, decyzją Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Warszawa/Modlin jest drugim portem lotniczym w Polsce, po-

M

siadającym Certyfikat Lotniska „uprawniający do
wykonywania operacji lądowania w warunkach
ograniczonej widzialności […] dla Kategorii II
na drodze startowej, na kierunku RWY 08”.

TERMOMODERNIZACJA
NOSIR

Nowe połączenia
z nowodworskiego
lotniska!

TEKST HANNA OWOCKA, ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK
FOTO WPI UM

Jeszcze w tym roku budynek Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie
ztermomodernizowany. Będzie to ostatnia
inwestycja termomodernizacyjna realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja
dziewięciu budynków użyteczności publicznej”. Dotychczas w ramach tego zadania zrealizowano m.in. termomodernizację
Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3,
Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego
Przedszkola nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5,
Publicznego Gimnazjum nr 2 i budynku
Urzędu Miejskiego.
WIĘCEJ NA STR. 9

TEKST i FOTO MAGDALENA BOJARSKA rzecznik prasowy

Po raz pierwszy na mapie polskich połączeń
lotniczych pojawiły się rejsy krajowe linii
lotniczych RYANAIR. Bilety w cenie od 19 zł
w jedną stronę to wyjątkowa okazja i zachęta
do podróży po kraju. Pierwsi pasażerowie do
Gdańska i Wrocławia odlecieli z Lotniska Warszawa/Modlin!

S

iatka połączeń portu lotniczego Warszawa/Modlin powiększyła się o 5 nowych kierunków:
Shannon, Alicante, Saloniki oraz Gdańsk i Wrocław.
WIĘCEJ NA STR. 10

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

WIEŚCI Z RADY

Nowy Dwór w klastrze rzecznym
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO JACEK KOSIOREK

Rada Miejska podjęła uchwałę upoważniającą Burmistrza Miasta do podpisania
listu intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra Rzecznego Mazovia.

S

potkanie założycielskie Klastra Rzecznego
„Mazovia” odbyło się 4 października w Płocku, poprzedzając międzynarodową konferencję
na temat transportu wodnego INWAPO – Inwestycje Natura Wisła Aktywność Potencjał Ożywienie.
W spotkaniu inicjującym klaster uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
Politechniki Warszawskiej, Fundacji „Szerokie
Wody” oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej.
Coraz bardziej popularna w Polsce koncepcja
klastra to droga do regionalnej innowacyjności.
Klaster to nowoczesna forma integracji i współpracy przedsiębiorstw, środowisk biznesowych,
placówek naukowych oraz różnych instytucji publicznych i prywatnych.
Misją Klastra Rzecznego Mazovia będzie działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego przez próbę odtworzenia
żeglugi transportowej i turystycznej na rzekach
Mazowsza oraz rewitalizację mazowieckich rzek,

a tym samym przywrócenie im statusu jednej
z najważniejszych gałęzi transportu i turystyki.
Klaster Rzeczny Mazovia pozwoli na swobodną
wymianę doświadczeń, budowanie rozwiązań
odpowiadających wartościom każdej z grup podmiotów (np. ekologów, ekspertów i potencjalnych inwestorów) a także na rozpowszechnienie
wiedzy na temat potencjału mazowieckich rzek
i ich wykorzystania.
Klaster Rzeczny Mazovia ma w założeniu realizować następujące cele:
• działania dążące do wykorzystania potencjału
rzek jako ekologicznych i ekonomicznych korytarzy transportowych i turystycznych przez
ścisłą współpracę z instytucjami administracji
publicznej, jak i prywatnymi firmami, instytucjami i osobami fizycznymi zajmującymi się
aspektami ochrony środowiska, transportu
oraz gospodarki wodnej;
• zwrócenie uwagi na szeroki temat degradacji
mazowieckich rzek i związanych z tym faktem
sytuacji powodziowych;
• Połączenie i zrównoważone wykorzystanie
funkcji turystycznej, przemysłowej i gospodarczej mazowieckich rzek;
• klaster ma promować żeglugę śródlądową jako
ekologiczną i ekonomiczną gałąź transportu
jak również ogromny, ale nie wykorzystany na
Mazowszu, potencjał turystyczny;
• klaster ma wspomagać działania zmierzające
do rewitalizacji i przywrócenia funkcjonalności śródlądowych portów rzecznych, marin
i przystani turystycznych oraz infrastruktury
z nimi związanej.

• uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach oraz pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy;
• wymianę informacji o organizacji pracy przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się tematyką wód śródlądowych i gospodarki wodnej,
tworzenie wspólnych planów inwestycyjnych
dążących do rewitalizacji rzek i infrastruktury
rzecznej jak również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-naukowych;
• monitoring wydarzeń na rynku krajowym
i międzynarodowym związanych z żeglugą
śródlądową oraz śródlądowymi drogami wodnymi, logistyką, gospodarką i turystyką wodną;
• współpracę z innymi klastrami w kraju i poza
krajem, zajmującymi się tematyką śródlądowych dróg wodnych, polityki wodnej, turystyki morskiej i rzecznej oraz logistyką.

Klaster będzie realizował swoje założenia przez:
• współpracę z instytucjami administracji publicznej zajmującymi się aspektami ochrony środowiska i transportu oraz gospodarki wodnej;
• promocję i publikację materiałów na temat
żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej, organizację spotkań, konferencji i zjazdów o charakterze naukowym;
• wspieranie inicjatyw związanych z zagospodarowaniem rzek na Mazowszu, powiązanych
z ochroną przyrody, walorami przyrodniczymi
i turystycznymi, a także aspektami energetyki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej;

Nie mogło zabraknąć w tej inicjatywie Nowego
Dworu Mazowieckiego, w granicach którego
płyną aż trzy rzeki: Wisła, Narew i Wkra. Przedsięwzięcie ożywienia mazowieckich rzek niewątpliwie jest zadaniem trudnym, ale warto zabiegać
o ten cel.
Jednym z pierwszych przejawów funkcjonowania
klastra był udział w targach „Wiatr i woda”, które
w dn. 3-6 kwietnia odbywały się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestnicy targów mogli zapoznać się na stoisku klastra z materiałami
dotyczącymi Nowego Dworu. Podczas imprezy
odbyła się także debata nt. rewitalizacji Wisły.

Miasto kupi kasyno!
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA, ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO J. MĄKOWSKI

Podczas sesji 8 kwietnia radni wyrazili zgodę na kupno Garnizonowego Klubu
Oﬁcerskiego w Modlinie Twierdzy. Uchwała w tej sprawie została podjęta przy
dwóch głosach wstrzymujących się.
Po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 80%
wartości nieruchomości Miasto będzie mogło
kupić GKO od Agencji Mienia Wojskowego za
730 tys. zł. O wiele więcej trzeba będzie wydać
na remont budynku. Jak zapewnił burmistrz
Jacek Kowalski, środki na remont obiektu nie
będą pochodziły z budżetu miasta. „Po sfinalizowaniu transakcji Miasto poszukiwać będzie
zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji
GKO” zaznaczył burmistrz. Ustosunkowując się

www.nowydwormaz.pl

Powstał ok. 1905 – 1906 r. Ten ciekawy obiekt architektoniczny wybudowano na planie litery „T”,
od frontu z przykrytym podjazdem arkadowym
i tarasem na górze. Fasada w formie ryzalitu nosi
cechy architektury gotyckiej. Zachwycają wnętrza
eklektyczne z bogatą ornamentyką sztukatorską.
Budynek był, jak na początek XX w., na wskroś
nowoczesny. Wyposażono go w oświetlenie elektryczne, instalując w sali balowej i restauracyjnej
piękne żyrandole o bogatej formie.

do sceptycznych opinii niektórych radnych o małych szansach na pozyskanie środków na remont
obiektu stwierdził, że jeszcze pozostaje partnerstwo publiczno-prywatne.
Ostatecznie większość radnych głosowała za kupieniem kasyna. Dwóch radnych wstrzymało się
od głosu.
Wspomniany powyżej budynek, miał charakter
pałacowy i zaprojektowany został jako kasyno dla
oficerów rosyjskich (obecny klub garnizonowy).
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Przygotowanie miasta na wypadek powodzi
TEKST OPRAC. RED. NA PODST. MATERIAŁÓW INSPEKTORA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OC I OBRONNOŚCI ANDRZEJA DYBOWSKIEGO

Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim radni zapoznali się z informacją o stanie
przygotowań miasta na wypadek powstania zagrożenia powodziowego. Ponownie postanowiono wysłać pismo do wojewody, z informacją o stanie bezpieczeństwa na wypadek powodzi w mieście.

J

ak czytamy w przedstawionym na sesji dokumencie, od wiosny ubiegłego roku nie zaobserwowano groźnych zjawisk, które mogłyby
spowodować zagrożenie mające znamiona sytuacji kryzysowej. Poziom wody w Wiśle i Narwi
w całym tym okresie utrzymywał się na poziomie wody średniej. W całym okresie „schodzenia” pokrywy lodowej w lutym br. stan wody na
rzekach nieznacznie przekraczał poziom wody
średniej. Aktualnie (dane na 8.04 red.) stan wody
na wodowskazie w Modlinie utrzymuje się na
poziomie około 370 cm. Według długoterminowych prognoz IMGW kolejny wzrost poziomu
wód może nastąpić w drugiej połowie czerwca
i na początku lipca.
Pomimo dość optymistycznych prognoz poziom
zagrożenia powodziowego miasta nadal nie uległ
poprawie. W ciągu minionego roku nie udało się
(mimo prób czynionych przez władze miasta)
wpłynąć na przyspieszenie rozpoczęcia przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prac przygotowawczych do modernizacji
wału wiślanego, którego stan techniczny określony został jako zagrażający bezpieczeństwu.
Pewną nadzieją poprawy sytuacji był przygotowywany po 2010 roku Program Bezpieczeństwa
Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej
Wisły (PBPRWŚW). Przyjęty w grudniu 2012
roku projekt programu miał obejmować m.in.
zwiększenie rozstawu wałów, budowę polderów,
udrożnienie koryt i regulacje rzek, miejscowe
modernizacje wałów Wisły i Narwi oraz gruntowne oczyszczenie zbiornika włocławskiego.
Niestety, w pierwszej poł. 2013 r. prace nad programem zostały wstrzymane.
Na terenie miasta znajduje się 9,0 km wałów
przeciwpowodziowych rzek Wisły i Narwi
z tego: 3,75 km obwałowanie prawostronne Wisły
i 5,25 km obwałowanie lewostronne Narwi. Narew na odcinku 1,6 km nie posiada obwałowania
prawostronnego.
Stan techniczny wału wiślanego zgodnie z ekspertyzą z 2010 r. oceniany jest jako zły. Głównie ze względu na słabe zagęszczenie korpusu
i zaniżoną niweletę korony wału oraz brak drogi przywałowej na znacznym jego odcinku, co
może bardzo utrudnić prowadzenie akcji ratunkowej. Przeprowadzona ocena nie kwalifikuje
jednak wału do priorytetowej modernizacji.
W związku z tym, podczas corocznie, dwukrotnie
przeprowadzanych przeglądów, dokonywana jest
bieżąca ocena stanu technicznego, której wyniki
mają decydujący wpływ na decyzję w sprawie podejmowanych bieżących prac konserwacyjnych.
W wale w rejonie toru motocrossowego zainstalowana jest śluza wałowa, której zadaniem jest
ochrona przed zalaniem terenu między wałem
a ul. Wojska Polskiego. Prawy brzeg Wisły podlega erozji na odcinku około 0,7 km na wysokości
Osiedla Młodych. Najbliższa odległość erodowanego brzegu do wału przeciwpowodziowego
wynosi 210 m. Erozja brzegu w tej odległości od
wału obecnie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa miasta. Erodowany brzeg jest monitorowany przez służby Zarządu Zlewni w Warszawie i w przypadku powstania zagrożenia zostaną
podjęte prace zabezpieczające.
Stan techniczny wału przeciwpowodziowego
Narwi oceniany jest jako dobry. W 2006 roku
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zakończono na nim prace modernizacyjne. Prowadzone są bieżące prace konserwacyjne min.
koszona trawa, likwidowane są uszkodzenia korpusu i korony. W wale w rejonie zbiornika wodnego położonego na terenie Doliny Okunińskiej
zainstalowana jest śluza wałowa zapewniająca
odpływ wody z jej terenu.
Najbardziej zagrożoną częścią miasta jest obszar
położony w widłach Wisły i Narwi oraz południowa strona ul. Mieszka I. Na tej części miasta
zagrożenie odnosi się głównie do rejonów położonych poniżej rzędnej wysokościowej 75,5 m co
odpowiada poziomowi wody w rzekach wynoszącemu 900 cm. Najwyższy odnotowany poziom
wody w mieście to 891 cm, który rzeki osiągnęły
22.05.2010 r.
Prawdopodobieństwo zagrożenia wystąpieniem
Wisły i Narwi z koryt należy przyjąć jako poważne, w przypadku powstania niekorzystnych warunków meteorologicznych jednak w warunkach
niewystępowania pokrywy lodowej i kry lodowej
to zagrożenie jest mało prawdopodobne. Aktualnie z uwagi na wieloletnie zaniedbania w zakresie
konserwacji koryta rzeki i w efekcie wypłycenia
Wisły oraz złego stanu technicznego obwałowania Wisły prawdopodobieństwo wystąpienia tego
zagrożenia a nawet przerwania wału jest realne.
Prawdopodobieństwo zagrożenia podtopieniami
występuje bardzo często a jego skala i zasięg zależy od poziomu wód gruntowych.
Biorąc pod uwagę ocenę stanu zagrożenia miasta powodzią oraz fakt niepodejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo miasta przez
odpowiednie organy, istotne staje się właściwe
przygotowanie sił i środków, którymi miasto dysponuje do działań w sytuacji wzrostu zagrożenia.
W takim przypadku akcję przeciwpowodziową
na terenie miasta organizuje i kieruje nią burmistrz przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK). Akcja będzie koordynowana na szczeblu powiatu, przez starostę.
W Urzędzie Miejskim opracowano dokumenty
istotne z uwagi na zagrożenie powodziowe m.in.
plan operacyjny ochrony przed powodzią i plan
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Dokumenty te podlegają bieżącej aktualizacji.
Na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowej miasto dysponuje odpowiednimi służbami tj. OSP,
OSP RW, WOPR-em oraz jednostkami organiza-

cyjnymi miasta takimi jak: Straż Miejska, OPS,
MZO, ZWiK, ZEC i inne.
W ub.r. przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego zakupiono przyczepkę samochodową na doposażenie OSP-RW oraz śpiwory i
łóżka składane w ramach tworzenia małej bazy
logistycznej dla osób ewakuowanych w przypadku
powstania sytuacji kryzysowej. Pozyskano też łódź
ratunkową z przyczepą i wyposażeniem, którą
wraz z innym sprzętem o łącznej wartości ponad
36 tys. zł przekazano na doposażenie OSP-RW.
W zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach od 3 lat upowszechniany jest system
powiadamiania SMS.
Urząd Miejski dysponuje środkami finansowymi,
zabezpieczonymi w budżecie w formie rezerwy
celowej, na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 277 500,00 zł.
W ub. r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Inspektorat w N.D.Maz. przeprowadził
okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego
wałów. W ramach prac konserwacyjnych przeprowadzono też dwukrotne koszenie wałów, naprawiono uszkodzone fragmenty oraz uzupełniono
ubytki ziemi w koronie. W przeglądach uczestniczy przedstawiciel Starostwa i Urzędu Miejskiego.
Radny Karol Bielec odczytał stanowisko Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w omawianej sprawie. Komisja wyraziła zaniepokojenie
i oburzenie odnośnie działań instytucji rządowych
w tym zakresie. Ostatecznie członkowie komisji
wnioskowali o ponowne wystąpienie do wojewody mazowieckiego o podjęcie stosownych działań
dotyczących modernizacji wału przeciwpowodziowego na Wiśle. Do tego wniosku przychylili
się pozostali radni. Po sesji, stosowne pismo zostało przesłane do biura wojewody. Władze miasta zaapelowały w nim o podjęcie skutecznych
działań, które w efekcie zapewnią środki finansowe pozwalające na zrealizowanie najpilniejszych
zadań zabezpieczających miasto przed tragedią
powodzi tj. zmodernizowanie wału przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Wisły na odcinku
Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki oraz podjęcie
efektywnych prac konserwacyjnych koryta rzeki,
które spowodują zmniejszenie istniejącego dużego
zagrożenia zatorami lodowymi. O odpowiedzi poinformujemy na naszych łamach.
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KARTKA
Z KALENDARZA

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn.:

MAJ 2014
1 maja
2 maja
3 maja

4 maja

5 maja

6 maja
7 maja
8 maja
9 maja
10 maja
11 maja
12 maja
13 maja
14 maja
15 maja
16 maja
17 maja

18 maja
19 maja
20 maja
21 maja
22 maja
23 maja
24 maja
25 maja
26 maja
27 maja
28 maja
29 maja
30 maja
31 maja

– Święto Pracy
– Święto Polskiej Flagi, Dzień
Polonii i Polaków za Granicą
– Dzień Słońca, Dzień bez
Komputera, Dzień Chorych
na Astmę i Alergię, Światowy
Dzień Wolności Prasy
– Międzynarodowy Dzień
Gwiezdnych Wojen,
Międzynarodowy Dzień
Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień
Kominiarza, Dzień Garncarza,
Dzień Piekarza
– Międzynarodowy Dzień
Położnika, dzień Europy,
Międzynarodowy Dzień
Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych
– Święto Gwardii Szwajcarskiej
(Watykan)
– Dzień Radia (Rosja)
– Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,
Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
– Dzień Unii Europejskiej, Dzień
Niepodległości Rumunii
– Dzień Pracownika Gospodarki
Komunalnej
– Święto Miasta Miszkolc (Węgry)
– Miedzynarodowy Dzień
Pielęgniarek, Światowy Dzień
Ptaków Wędrownych
– Światowy Dzień Chorego
– Dzień Farmaceuty
– Święto Polskiej Muzyki
i Plastyki, Dzień Niezapominajki,
Międzynarodowy Dzień Rodzin
– Dzień Straży Granicznej
– Międzynarodowy Dzień
Telekomunikacji, Światowy
Dzień Społeczeństwa
Informacyjnego,
Międzynarodowy Dzień
przeciw Homofobii
– Międzynarodowy Dzień Muzeów
– Dzień Mycia Samochodów,
Dzień Dobrych Uczynków
– Międzynarodowy Dzień Płynów
do Mycia Naczyń
– Światowy Dzień Rozwoju
Kulturalnego, Dzień Kosmosu
– Dzień Praw Zwierząt, Dzień
Pac–Mana
– Dzień Spedytora, Światowy
Dzień Żółwia
– Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień
Parków Wodnych
– Dzień Stemplarza, Dzień
Piwowara, Dzień Mleka, Dzień
Ręcznika
– Dzień Gruzji, Dzień Znalezienia
Kaspara Hausera
– Dzień Samorządu Terytorialnego
– Europejski Dzień Sąsiada
– Dzień Działacza Kultury
– Dzień Bez Stanika
– Dzień Pracownika Przemysłu
Spożywczego, Dzień Bociana
Białego, Światowy Dzień bez
Tytoniu (dawniej obchodzony
7 kwietnia)
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

17-05-2014 r. – Modlin Górka i Modlin Twierdza, od godz. 7:30 do 14:00
24-05-2014 r. - pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.
WIELKOGABARYTY

ELEKTROODPADY

CO ZBIERAMY

CO ZBIERAMY

Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań, domów:

Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:

•
•
•
•
•
•
•

meble, fotele, stoły, krzesła,
łóżka i materace,
dywany, lampy
walizki,
wózki,
piece,
rowery, kosiarki.

•
•

•
•
•
•
•
•

części samochodowych, opon,
odpadów z remontów i budów,
odpadów przemysłowych,
odpadów opakowaniowych,
eternitu,
papy.

CZEGO NIE ZBIERAMY

•
•
•
•

pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,
kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty
kuchenne,
stare telefony komórkowe, ładowarki,
monitory, komputery, laptopy, drukarki,
płyty, zasilacze i inne części komputerowe,
kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery,
radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD
i DVD, anteny satelitarne
narzędzia elektryczne,
przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,
wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy,
drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.

•
•
•

baterii i akumulatorów,
żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
kineskopów.

•
•
•
•
•

CZEGO NIE ZBIERAMY

Nowodworska Karta Familijna 2014
P

rzypominamy o możliwości składania wniosków o wydanie karty obowiązującej w 2014
roku w ramach Programu Nowodworska Karta
Familijna. Wnioski można składać w Urzędzie
Miejskim (ul. Zakroczymska 30) w godzinach

pracy urzędu. Program „Nowodworska Karta
Familijna” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego. W przypadku udziału w programie niebrane jest pod uwagę kryterium dochodowe. Poprzez
„Rodzinę
Wielodzietną” rozumie się
rodzinę zamieszkałą
na terenie Nowego
Dworu Mazowieckiego, składającą się
z rodziców (jednego
rodzica) mających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w
wieku do 18 roku
życia lub 24 roku
życia w przypadku
gdy dziecko uczy się
lub studiuje.
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WIEŚCI Z POWIATU

STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni
Państwo

P

rzypadająca w tym roku 15. rocznica
naszej przynależności do NATO uświadomiła nam wszystkim jak ważne jest,
w obecnej sytuacji międzynarodowej i potencjalnego zagrożenia, poczucie i gwarancje
naszego polskiego bezpieczeństwa. Dlatego
też, aby ta świadomość była coraz bardziej powszechna, szczególnie wśród młodego poko-

lenia, na terenie Liceum Ogólnokształcącego
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się
obchody 15.rocznicy wstąpienia Polski do
NATO. Była to bardzo ważna i pożyteczna lekcja
patriotycznego wychowania młodzieży. Zapraszam Państwa do zapoznania się z informacją
z tej uroczystości oraz z relacją z powiatowego
turnieju chłopców w piłce siatkowej.

15 lat Polski w NATO – uroczystość
w LO im. Wojska Polskiego
TEKST 2 MAZOWIECKI PUŁK SAPERÓW FOTO M. CZECHOWICZ

12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri (USA) oﬁcjalnie przyjęto Polskę
i dwa inne kraje do Paktu Północnoatlantyckiego. Ten dzień zwieńczył niemalże dziesięć
lat rozmów, spotkań, setki podpisanych pism wprowadzających nasz kraj do NATO.
Dzień historyczny dla całego narodu polskiego, ponieważ właśnie tego dnia ,
12 marca, Polska stała się pełnoprawnym członkiem sojuszu, którego celem jest
gwarancja wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim – środkami
politycznymi i militarnymi, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

Dla

uczczenia 15. rocznicy wstąpienia
Polski do NATO na terenie Liceum
Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, w dniu 14 marca br.
odbyła się uroczystość upamiętniająca 15 lat Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Na boisku szkolnym licznie zgromadziła się
młodzież szkolna dla której cała uroczystość
była przypomnieniem o jednym z najdonioślejszych wydarzeń w historii najnowszej naszego
kraju.
Po przywitaniu uczestników wydarzenia przez
gospodarza – dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku
Saperów płk. Adama Przygodę, został odczytany
list od osoby, która od dawna jest związana z powiatem nowodworskim – posłankom na Sejm RP

i wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Panią Jadwigę Zakrzewską.
Po zakończeniu uroczystości młodzież licealna
oraz zebrani goście mieli też sposobność obejrzenia pokazu Plutonu Przewodników Psów
Służbowych, który uczestniczy w misjach poza
granicami kraju pod szyldem NATO (np. Afganistan) oraz zapoznali się ze sprzętem saperskim, którym dysponuje 2 Pułk Saperów takim
jak np.: kombinezon saperski EOD 9 czy robot
Inspektor.
W budynku szkoły na tę okoliczność 2 Pułk Saperów wraz z dyrekcją LO przygotowali wystawę
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
pod nazwą: „10 lat Wojska Polskiego w Afganistanie 2002–2012”.

Warto wspomnieć, że razem z młodzieżą szkolną
w uroczystości wzięli udział: Starosta Nowodworski Pan Krzysztof Kapusta, zastępca burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego Pan Janusz Mikuszewski, burmistrz Błonia Pan Zenon Reszka, wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan
Paweł Białecki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pani Jadwiga Łuczak oraz przedstawiciele służb
mundurowych z terenu powiatu nowodworskiego.

Powiatowy turniej w piłce siatkowej chłopców szkół
ponadgimnazjalnych
TEKST I FOTO W. MAJCHRZAK

W

dniu 19 marca br. młodzi siatkarze ze szkół
średnich powiatu nowodworskiego rywalizowali w turnieju powiatowym w piłce siatkowej.
W hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji startowało 5 drużyn reprezentujących
następujące szkoły: ZSP Pomiechówek, LO Nasielsk, ZSZ Nasielsk, LO Nowy Dwór Mazowiecki
i ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki. Turniej rozgrywany był w systemie „każdy z każdym”, w którym
o klejności decydowała suma punktów uzyskana
w poszczególnych pojedynkach. Młodzi siatkarze
zaprezentowali niezłą technicznie siatkówkę i dużą
waleczność, co oczywiście miało wpływ na końcowe wyniki turnieju. Szczególnie mecz o I miejsce
pomiędzy drużynami ZSZ w Nasielsku i ZSP w Pomiechówku stał na dobrym poziomie technicznym,
a zawodnicy obu zespołów popisywali się świetną
zagrywką i skutecznymi atakami oraz taktyczną
grą w obronie. Minimalnie lepsi okazali się chłopcy
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z ZSZ w Nasielsku wygrywając w setach 2:1 z ZSP
w Pomiechówku. Trzecie miejsce zdobyła drużyna LO w Nowym Dworze Mzowieckim, czwarte
LO w Nasielsku a piąte miejsce ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Najlepszym zawod-

nikiem turnieju uznany został Artur Wojdyłła
z ZSZ w Nasielsku. Puchary dla trzech najlepszych drużyn wręczył Zdzisław Racki, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Historycznie, sportowo i kulturalnie
– tydzień świętowania Dni Miasta!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO ARCH. UM, OFICJALNE STRONY ARTYSTÓW, ŁUKASZ SZABLAK

W tym roku przypada 640. rocznica nadania naszemu miastu praw miejskich.
Z tej okazji obchodzone corocznie Dni Nowego Dworu będą miały szczególny
charakter. Świętowanie potrwa cały tydzień, od 30 maja do 7 czerwca.
Finał tj. wielki piknik odbędzie się na stadonie miejskim.

T

egoroczne Dni Nowego Dworu Mazowieckiego organizuje Nowodworski Ośrodek
Kultury. Wspomagają go w tym zadaniu jednostki miejskie, organizacje społeczne oraz osoby
prywatne m.in. Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, WOPR, PTTK Bastion.
HISTORYCZNIE ….
Na wszystkich czekają liczne atrakcje i jak zapewnia dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Krzysztof Borowski, każdy znajdzie dla siebie coś
ciekawego. W ramach programu zaproponowano bowiem trzy bloki tematyczne tj. historyczny,
sportowy i kulturalny.
Miłośnicy historii będą mogli z p. Marią Możdżyńską odbyć „Spacer po mieście którego już
nie ma”, dwukrotnie zwiedzić Muzeum Kampanii Wrzesniowej i Twierdzy Modlin z przewodnikiem, wybrać się na wycieczkę autokarową do
Twierdzy Modlin. Dla uczniów nowodworskich
gimnazjów przewidziana jest też gawęda historyczna z pokazem multimedialnym „Poznaj
dzieje naszego miasta”.
„Chcielibyśmy, aby ten punkt wszedł na stałe do
programu Dni Miasta. By ostatnie klasy gimnazjalne, kończąc szkołę, wzięły udział w takiej
gawędzie, i poznały bliżej swoje miasto” – podkreśla Krzysztof Borowski.
SPORTOWO …
Atrakcje sportowe i rekreacyjne proponuje
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W
swej ofercie ma nie tylko zajęcia na hali i na
stadionie ale także „Szalony tydzień na basenie”. Imprezy będą odbywały się w godzinach
porannych dla uczniów ale dla szerszej publiczności przewidziano turnieje popołudniowe i
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weekendowe. Podczas „Szalonego tygodnia na
basenie” będzie obowiązywała 50% zniżka na bilety w ramach „Rodzinnego pływania”, bilety po
3 zł dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji „Bezpieczne wakacje nad wodą” czyli gry
i zabawy dla dzieci z podstawami ratownictwa
wodnego, sprawdzian umiejętności pływackich
dla uczniów klas II oraz „Rodzinne pływanie
z OSP RW” – zajęcia z podstaw nurkowania ze
sprzętem.
Na basenie będą się też odbywały: „Poranny rozruch tj. ćwiczenia na basenie w ramach biletu”,
„Pływanie przy muzyce wakacyjnej” oraz „Rodzinne zabawy w wodzie”.
Ofertę sportową uzupełnią członkowie nowodworskiego WOPR-u, którzy nad brzegiem Narwi przedstawią pokaz ratownictwa na wodzie.
I KULTURALNIE…
Bardzo bogatą ofertę przygotowano w ramach
bloku „kulturalnie”. Rozpocznie go wystawa
„Dawnych ślubów czar” współtworzona przez
wszystkich mieszkańców naszego miasta. Tuż po
niej zapraszamy na cykl Więcej niż Kino, podczas którego obejrzymy film „Klub pod pijanym
Aniołem”. Teatrzyk „Wędrowniczek przedstawi
spektakl „Zaczarowana Dolina” a Nowodworska Grupa Teatralna Hurragram zaprezentuje
spektakl „Ludzka rzecz”. Odbędą się też koncerty
m.in. w ramach Nowodworskich Spotkań Jazzowych wystąpi zespół Horny Tres. Koncert na
scenie NOK będzie miał też nowodworski zespół
Celebrity.
Czekają na nas też większe imprezy.
1 czerwca odbędą się aż trzy imprezy. Od godz.
10:00 w Parku Miejskim będzie trwał Pokaz legancji w ramach Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
Od godz. 14:00 z okazji „Dnia Dziecka” przeży-

jemy „Podróż po Europie” a popołudniu koncert
z okazji „Dnia Matki” da Halina Kunicka.
5 czerwca w NOK-u wystąpi „Kabaret z Konopii”.
Podczas finału Dni na stadionie miejskim odbędzie się wielki piknik. Całą imprezę poprowadzą
Grażyna Wolszczak i Tomasz Stockinger. Na scenie wystapią MEZO, Kabaret Marcina Dańca,
Halina Frąckowiak i Kate Ryan. Na koniec obejrzymy pokaz sztucznych ogni.
W trakcie pikniku będą czynne stoiska handlowe
i promocyjne, ogródek gastronomiczny i lunapark. Przewidziano też liczne atrakcje dla dzieci.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje nt. programu i poszczególnych imprez pojawią się z początkiem maja
na stronach internetowych nok.nowydwormaz.
pl, nowydwormaz.pl oraz profilach na Facebooku. Na bieżąco będą też pojawiać się informacje o poszczególnych imprezach. Zachęcamy do
śledzenia naszych portali i udziału w 15. Dniach
Nowego Dworu Mazowieckiego.
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Baśka otworzyła sezon na Mazowszu
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO SEBASTIAN SOSIŃSKI

5 kwietnia podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2014 w Warszawie
nastąpiło oﬁcjalne otwarcie sezonu turystycznego na Mazowszu. Marszałek, Adam
Struzik zaprosił do udziału w tym wydarzeniu niedźwiedzicę polarną z Twierdzy
Modlin – Baśkę Murmańską.

D

zięki uprzejmości i pamięci Marszałka Baśka
mogła zaprezentować na scenie swój szlak.
Ciekawa i barwna historia misia przyciągnęła
uwagę licznych słuchaczy, którzy dowiedzieli się
też, co czeka na nich na szlaku w Twierdzy Modlin
oraz jak należy go pokonać. Następnie niedźwiedzica z pomocą pracowników Wydziału Promo-

cji i Komunikacji Społecznej nowodworskiego
magistratu przeprowadziła dwa konkursy. Pięciu
młodych śmiałków pod presją czasu zmierzyło się
z odnalezieniem Baśki w labiryncie. Drugie tyle
nieco starszych uczestników odpowiadało na
pytania dotyczące Twierdzy Modlin. Poszło wyśmienicie. Miś z radością nagrodził wszystkich
maskotkami i innymi, „baśkowymi” materiałami
(w zależności od wieku nagradzanego).
Informacje o szlaku Baśki Murmańskiej, jak
i o Nowym Dworze Mazowieckim dostępne były na
stoisku Mazowsza. Baśka częstowała gości ciastkami ze szlaku. Przyciągnęła również uwagę mediów.
Tegoroczne targi LATO odbywały się pod hasłem
„Turystyka łączy pokolenia”. Szlak Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin doskonale wpisuje
się w ten temat. Zwiedzanie Twierdzy misiowym
tropem stanowi integrującą rodziny rozrywkę.
Dodatkowo patronka szlaku przybyła do Twierdzy tuż po I wojnie światowej, wybuchu której
100. rocznicę w tym roku obchodzimy.
Więcej o Baśce na www.baskamurmanska.pl
i www.facebook.com/baskamurmanska.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma nowe logo!
TEKST i FOTO ZWiK

Z

akład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmienił logo.
Nowe logo zostało wybrane w konkursie zorganizowanym w 2013 r., a jego twórcą jest Agencja
Reklamowa APELLA S.A. z Gdyni.
Nowy system identyfikacji wizualnej nawiązuje
do herbu i logo Nowego Dworu Mazowieckiego (symbol fali rzeki Narew). Celem wprowadzenia nowego logotypu, poza odświeżeniem
wizerunku Spółki, było przede wszystkim pod-

kreślenie zmian jakie nastąpiły w jej funkcjonowaniu w przeciągu ostatnich lat, odniesienie
do nowoczesnych i przyjaznych środowisku
technologii.
Dotychczasowa symbolika była mało czytelna,
co utrudniało jej wykorzystanie w materiałach informacyjnych/promocyjnych, ponadto
nie zawsze kojarzona była przez mieszkańców
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim. Prosta forma

Konserwator już pracuje!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

1 kwietnia Miejski Konserwator Zabytków w
Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął pracę.
Jest nim Marek Przeździecki. Na razie zawarto z nim
umowę o pracę na okres 6 miesięcy.

M

arek Przeździecki wygrał konkurs na stanowisko miejskiego konserwatora zabytków.
Dotąd pracował w Mazowieckim Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków. Był pracownikiem
Wydziału Zabytków Nieruchomych. Wcześniej
był też radcą ministra spraw zagranicznych oraz
pracował w administracji samorządowej w Warszawie i Łomży.
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, z wykształcenia jest architektem. Ukończył podyplomowe studia konserwatorskie „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego – miasto historyczne” na
Politechnice oraz podyplomowe studia z zakresu
integracji europejskiej w Centrum Europejskim
Uniwersytetu Warszawskiego. Również na Uniwersytecie obronił rozprawę doktorską.
Oficjalne przedstawienie nowego pracownika
nastąpiło podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowiecki, 8 kwietnia.
Jak powiedział przedstawiając się Marek Przeździecki, w Nowym Dworze czuje się jak u siebie
w domu. „Jakiś czas mieszkałem w mieście także

(pełna i uproszczona) nowego logo z odniesieniem słownym do nazwy Spółki powinna to
zmienić.
Nowe logo Zakładu zostało wybrane w drodze
konkursu. Wartość nagrody dla zwycięskiego
projektu wynosiła 5 tys. zł.
położonym nad Narwią (Łomża, red.) więc klimat miasta nadrzecznego jest mi bardzo bliski”
stwierdził na wstępie. „Zarówno mieszkańcy jak
urzędnicy magistratu przyjęli mnie bardzo życzliwie” dodał.
Wymienił walory naszego miasta, które jego zdaniem powinniśmy chronić i promować tj. wielokulturowość i wielowyznaniowość. „Mało jest
miast w Polsce, które mają taki potencjał, takie
dziedzictwo jak Nowy Dwór” zaznaczył.
Przedstawił też zarys swojej koncepcji na
zagospodarowanie obiektów zabytkowych. „We
współczesnym świecie nie ma nic gorszego dla
zabytków jak nieużytkowanie. Dlatego też uważam, że muszą one być użytkowane, ale w taki
sposób by ich nie niszczyć. Mamy wiele przykładów w województwie mazowieckim gdzie udało
się połączyć dziedzictwo historyczne z funkcjami
nowoczesnymi np. Żyrardów” wyjaśnił.
Na koniec Marek Przeździecki zadeklarował
życzliwość i otwartość na współpracę z mieszkańcami i inwestorami.
Jak wyglądały pierwsze dni pracy w nowodworskim Urzędzie a także czy praca w charakterze
konserwatora jest dla niego wyzwaniem – na kolejnych stronach Faktów.

www.nowydwormaz.pl
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TERMOMODERNIZACJA NOSIR
TEKST HANNA OWOCKA, ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO WPI UM

Jeszcze w tym roku budynek Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie
ztermomodernizowany. Będzie to ostatnia inwestycja termomodernizacyjna realizowana
w ramach projektu„Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej”.
Dotychczas w ramach tego zdania zrealizowano m.in. termomodernizację Zespołu Szkół
nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Publicznego Przedszkola nr 1, Publicznego Przedszkola nr 4, Szkoły
Podstawowej nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 2 i budynku Urzędu Miejskiego.

Z

adanie zostało dofinansowane ze środków unijnych, z Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
5 marca br. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji ostatniego z dziewięciu budynków użyteczności publicznej jakim jest budynek
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pełna nazwa zadania to: „Termomodernizacja
budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przebudowa i rozbudowa instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z ogrzewaniem
i chłodzeniem powietrza za pomocą pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła ziemi za pomocą
pionowych kolektorów gruntowych”.
Zgodnie z założeniami, realizowane będzie od dnia
podpisania umowy do 3 października 2014 roku.
Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym upłynął 11 kwietnia. Do tego dnia do
Urzędu Miejskiego wpłynęło sześć ofert w przedmiotowym postępowaniu i w chwili obecnej
(18.04) trwa ich ocena.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie
docieplenia ścian i dachu obiektu NOSiR metodą
Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) oraz modernizację instalacji wentylacji
mechanicznej hali widowiskowo-sportowej wraz
z ogrzewaniem i chłodzeniem powietrza z wykorzystaniem pompy ciepła. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie rozwiązania z pompą ciepła jest przedsięwzięciem bez precedensu w Nowym Dworze, jak
również jednym z pierwszych w kraju zastosowanych do budynku użyteczności publicznej.

Szczegółowy zakres inwestycji będzie obejmował:
• ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną
• docieplenie stropodachów niewentylowanych
płytami ze styropapy
• wymiana doświetleń hali sportowej, obecnie z poliwęglanu jenokomorowego na okna
PCV o współczynniku przenikania ciepła
u≤1,2 W/mK, z wykorzystaniem istniejącej
podkonstrukcji stalowej
• wymianę istniejącej wentylacji mechanicznej
hali sportowej, na mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym i komorą mieszania
• montaż w wydzielonym pomieszczeniu technicznym hali sportowej dwóch pomp ciepła
zasilających układ wentylacji mechanicznej
• wykonanie robót towarzyszących.
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją
projektową termomodernizacji, projektem budowlano-wykonawczym instalacji wentylacji
mechanicznej i projektem prac geologicznych na
wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi do ogrzewania i chłodzenia powietrza za pomocą pompy ciepła.

Baza i więcej połączeń z Modlina!
TEKST i FOTO MAGDALENA BOJARSKA rzecznik prasowy

Utworzenie bazy na Lotnisku Warszawa/Modlin daje nam nowe możliwości
rozwoju. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji więcej połączeń, co dla lotniska
oznacza większą liczbę rejsowych samolotów, a zatem lepsze wykorzystanie
infrastruktury.
Taka decyzja to potwierdzenie potencjału portu
oraz dowód na silną i stabilną współpracę z przewoźnikiem. To także oznacza możliwość powstania nowych miejsc pracy zarówno na lotnisku jak
i w jego okolicach – mówi Piotr Okienczyc, Prezes
portu.
Fakt, że przewoźnik zdecydował się na otwarcie
w Modlinie swojej bazy to bardzo dobra wiadomość, a także nowe perspektywy na przyszłość.
Przede wszystkim daje to możliwość zwiększenia
ruchu lotniczego z Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin. To również pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy. Lotnisko ma szansę stać się portem strategicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o ruch
niskokosztowy. Mamy dalsze ambitne plany rozwoju tego lotniska – podsumowuje decyzję przewoźnika Adam Struzik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
„Od wprowadzenia letniej siatki połączeń, znacząco wzrosła liczba obsługiwanych pasażerów
(z 3,5 do 4,5 tys. pasażerów dziennie), co jest
potwierdzeniem zarówno potencjału lotniska
jak i tego, że Modlin zaistniał już na dobre na
lotniczej mapie Polski i jeszcze bardziej przybliżył Mazowsze do Europy” – powiedział
Marcin Danił, Wiceprezes Lotniska Warszawa/
Modlin.

www.nowydwormaz.pl

Mamy nadzieję, że połączenia krajowe będą cieszyły się dużym powodzeniem wśród pasażerów
m.in. ze względu na wygodniejszą porę połączenia, możliwość powrotu tego samego dnia i niskie ceny biletów, które zaczynają się już od 19 zł
w jedną stronę.

Październik 2014 r.
Gdańsk – 2 loty dziennie,
Wrocław – 2 loty dziennie,
Shannon – 2 loty tygodniowo,
Madryt – 4 loty tygodniowo,
1 stacjonujący samolot,
Wzrost lotów z 174 do 265 tygodniowo,
Ponad 1,9 mln pasażerów rocznie.
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Mamy Certyfikat Lotniska upoważniający do obsługi
II kategorii systemu ILS.
TEKST i FOTO MAGDALENA BOJARSKA rzecznik prasowy

M

iło nam poinformować, że od dnia
28 marca 2014 r, decyzją Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Warszawa/Modlin jest drugim portem lotniczym w Polsce, posiadającym Certyfikat Lotniska, „uprawniający
do wykonywania operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności […] dla Kategorii II na drodze startowej, na kierunku RWY 08”.
Jak czytamy w specyfikacji do Certyfikatu: „Stwierdza się, że droga startowa na kierunku RWY 08
pod warunkiem sprawności wymaganych urządzeń, może być wykorzystywana do wykonywania
operacji podejścia precyzyjnego kategorii II oraz
droga startowa o kierunkach RWY 08/26 może
być wykorzystywana do wykonywania operacji
startów w warunkach ograniczonej widzialności
(LVTO).” Będzie to miało zastosowanie w przypadku widzialności nie mniejszej niż 350 m.
od 1 maja 2014 r. Port Lotniczy Warszawa/Modlin będzie zabezpieczał wykonywanie operacji
lotniczych w systemie ILS kat II.
Od 19 września br. na naszym lotnisku działa ILS
w kategorii I, czyli takiej jaka jest obecna na 11 lotniskach w Polsce. Od 1 maja br. będziemy drugim,

po Lotnisku Chopina, portem lotniczym w Polsce,
które umożliwia wykonywanie operacji lotniczych
z wykorzystaniem systemu ILS w kat. II.
Chronologia certyfikacji ILS kat. I i II na Lotnisku Warszawa/Modlin:
Prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji lotniska do obsługi Systemu ILS
w Kat. I i II odbywały się raz w tygodniu pod
przewodnictwem Dyrektora Biura ds Operacyjno-Eksploatacyjnych Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, Grzegorza Tumelisa.
18 czerwca 2013 r. – 27 sierpnia 2013 r. – testy
systemu ILS do kat. I,
28 sierpnia 2013 r. – pierwsze spotkanie zespołu
przedstawicieli Spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa – Modlin, dotyczące rozszerzenia certyfikatu do kategorii II ILS,
17 września 2013 r. – wpisanie ILS kat. I do Rejestru Naziemnych Urządzeń Lotniczych (LUN)
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
19 września 2013 r. – na lotnisku można wykonywać operacje w ILS kat. I,
8 października 2013 r. – spotkanie w ULC
otwierające etap informacyjny procesu certyfikacji ILS w kat. II,
17 października 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie przygotowania służb ruchu lotniczego do obsługi ILS kat. II,
2 listopada 2013 r. – zakończenie testów ILS do
kat. II,
11 grudnia 2013 r. – złożenie wniosku do ULC
o certyfikację ILS kat. II,
6 lutego 2014 r. – opublikowanie zmian procedur podejść do lądowania w kat. II, w AIP Polska,

18 lutego 2014 r.
– zatwierdzenie
przez ULC zmian
do instrukcji operacyjnej lotniska
w części wykonywania operacji
w warunkach ograniczonej widzialności,
18 lutego 2014 r.
– złożenie wniosku o publikację procedur lotniskowych LVP/
LVTO w AIP Polska, z datą wejścia w życie
1 maja 2014 r.
18 lutego 2014 r. – od tego dnia prowadzone są codzienne próby wdrożenia procedury LVP/LVTO na
lotnisku, tak aby służby były przygotowane do pracy
w warunkach II kategorii systemu ILS,
28 marca 2014 r. – wydanie przez ULC Certyfikatu
Lotniska, upoważniającego do obsługi ILS kat. II,
1 maja 2014 r. – w Porcie Lotniczym Warszawa/
Modlin można wykonywać operacje w ILS kat II.
ILS Kat. I
System wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, w swojej podstawowej I kategorii, pozwala pilotom bezpiecznie wylądować
w warunkach, gdy podstawa chmur jest na wysokości do 60 m nad płaszczyzną drogi startowej,
a widzialność na pasie nie mniejsza niż 600 m.
ILS Kat. II
Kategoria II systemu ILS umożliwia lądowanie
przy widzialności nie mniejszej niż 350 m i podstawie chmur nie niższej niż 30 m.

Nowe połączenia z nowodworskiego lotniska!
TEKST i FOTO MAGDALENA BOJARSKA rzecznik prasowy

Po raz pierwszy na mapie polskich połączeń lotniczych pojawiły się rejsy krajowe linii lotniczych RYANAIR.
Bilety w cenie od 19 zł w jedną stronę to wyjątkowa okazja i zachęta do podróży po kraju.
Pierwsi pasażerowie do Gdańska i Wrocławia odlecieli z Lotniska Warszawa/Modlin!

S

iatka połączeń portu lotniczego Warszawa/Modlin powiększyła się o 5 nowych kierunków:
Shannon, Alicante, Saloniki oraz Gdańsk i Wrocław.
W środę o godz. 18:55, inauguracyjnym lotem
z Wrocławia przyleciało 183 pasażerów. Na pokładzie samolotu znaleźli się też zwycięzcy konkursu
zorganizowanego przez wrocławskie i modlińskie
lotniska oraz linie lotnicze Ryanair. Goście zwiedzili zakamarki modlińskiego portu. Byli m.in. w
siedzibie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, hangarze utrzymania lotniska oraz w sokolarnii. Wizytę zwieńczyła uroczysta kolacja w restauracji w bistro Travel Chefs, w terminalu, oraz
spotkanie z zarządem Lotniska Warszawa/Modlin.
Środa była też dniem inauguracji połączenia do
Shannon w Irlandii oraz do Alicante w Hiszpanii.
Dzień wcześniej rozpoczęły się rejsy do Salonik
w Grecji. Tych 5 nowych kierunków oznacza dla
lotniska ok. 150 tys. dodatkowych pasażerów rocznie. Mamy nadzieję, że całoroczne, codzienne połączenia krajowe, będą cieszyły się dużym zainteresowaniem pasażerów. Przewoźnik nie wyklucza
uruchomienia kolejnych regionalnych połączeń.
W sezonie letnim z Lotniska Warszawa/Modlin
można polecieć do 26 miast europejskich: Glasgow
Prestwick, Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Ein-
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dhoven, Mediolan Bergamo, Liverpool, Sztokholm
Skavsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol, Manchester, East Midlands,
Dublin, Barcelona, Chania, Trapani, Piza, Palma,
Shannon, Alicante, Wrocław, Gdańsk, Saloniki
INAUGURACJE:
Saloniki – 1.04.2014 r. godz. 10:45, Shannon –
2.04.2014 r. godz. 13:40, Alicante – 2.04.2014 r.
godz. 19:05, Wrocław – 2.04.2014 r. godz. 18:55,
Gdańsk – 2.04.2014 r. godz. 19:20.
PO PRZERWIE ZIMOWEJ POWRACAJĄ:
Piza – 1.04.2014 r. godz. 12.25, Marsylia –
2.04.2014 r. godz. 9.25, Trapani – 4.04.2014 r.
godz. 17.25, Palma – 4.04.2014 r. godz. 20.00,
Chania – 7.04.2014 r. godz. 11.50.
MODLINBUS SKRACA CZAS DOJAZDU NA
LOTNISKO
Od kwietnia br. przewoźnik autobusowy ModlinBus oferuje prawie 20 połączeń dziennie, między
centrum Warszawy a Lotniskiem Warszawa/Modlin. Autobus odjeżdża z parkingu przy PKiN, od
strony ul. Marszałkowskiej i w ciągu 40 minut
dowozi pasażerów bezpośrednio na lotnisko –
bez zatrzymywania się na przystanku przy Metrze Młociny. Przy stacji Metra Młociny zatrzymują się autobusy kursujące z Łodzi.

KOLEJE MAZOWIECKIE
Koleje Mazowieckie proponują ponad 40 połączeń dziennie ze stacji Modlin do stacji Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna i na Lotnisko
Chopina, w cenie 15 zł.
TAKSÓWKI
Sawa Taxi i Modlin Taxi dowożą pasażerów do
Warszawy w stałej cenie od 119 zł.
CIEKAWOSTKA
Cieszy nas bardzo, że w konkurencji trzech środków transportu na trasie Warszawa->Gdańsk,
zorganizowanym przez jeden z portali, wygrało
połączenia z naszego lotniska.
Poniżej link do materiału:
http://finanse.wp.pl/lbid,6842,title,Wielki-wyscig-WPPL,nazywo.html

www.nowydwormaz.pl
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„OD MARZENIA DO DZIAŁANIA” o powstaniu
i organizacji Nowodworskiego Festiwalu Rockowego,
opowiada Grzegorz Antoniuk
– Skąd się wziął NOWODWORSKI FESTIWAL
ROCKOWY ?
„Korzenie” Nowodworskiego Festiwalu Rockowego
sięgają gdzieś 2011 roku, kiedy to dobry znajomy naszego zespołu ZDREADY – Jacek Gawroński – zaprosił nas na imprezę muzyczną. Impreza, coś na kształt
festiwalu, miała się odbyć w pobliżu Nasielska, gdzieś
w okolicach poniemieckiego lotniska w Chrcynnie.
Organizatorem tego minifestiwalu była młodzież
z Nasielska i okolic.
Nie wiedzieliśmy kompletnie czego mamy się spodziewać. Zabraliśmy wszystkie swoje graty i pojechaliśmy
na poligon. Był dość mocno deszczowy dzień, warunki pogodowe nie wróżyły nic dobrego. Po przybyciu na
miejsce doznałem szoku, widząc jak została przygotowana ta impreza. Spartańska, ale solidna scena, cała
zadaszona, podwieszone oświetlenie, wzmacniacze
gitarowe z wyróżniającą się paką i głową Marscha,
perkusja i cała reszta. Wszystko to sprawiło, że poczułem się tak, jakbym przeniósł się do przeszłości. Mam
już prawie czterdzieści lat, ale ciągle jest we mnie ten
chłopak z długimi włosami, jeżdżący po koncertach,
poczynając od garażu, a kończąc na wielkich stadionach. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim. Nawet
część pod sceną osłaniał od deszczu wielki parasol.
Do Chrcynna przyjechało pięć czy sześć zespołów, oraz
około 50-70 fanów, tychże kapel. Graliśmy prawie całą
noc. Publiczność bardzo serdecznie przyjmowała każdego wykonawcę. Najpierw każdy prezentował swój
dorobek. Potem zebrały się dwa, czy trzy składy na raz,
i zaczął się jam session. Każdy mógł zaśpiewać , kto
chciał zagrać – grał i oczywiście każdy robił sobie
zdjęcia na scenie. Wtedy to pomyślałem, że aby zrobić
taką imprezę muzyczną trzeba po prostu tylko chcieć
i znaleźć jeszcze paru zapaleńców kochających muzykę
i klimat koncertów.
Kiedy w ubiegłym roku byłem uczestnikiem Mazowieckiego Festiwalu Rockowego, który był kontynuacją poprzednich siedmiu edycji Rockandrollowego
Święta Narodowego, pomyślałem, że ta formuła uległa już pewnemu anachronizmowi. Organizatorom,
którzy przez kilka lat tworzyli to wydarzenie, zbrakło
świeżości. Mała frekwencja potwierdziła moje przemyślenia. Wtedy naszła mnie myśl, że należy to zmienić.
W przeciwieństwie do Mazowieckiego Festiwalu Rockowego chcemy aby Nowodworski Festiwal Rockowy
był imprezą jednodniową, z dwoma koncertami –
przed południem na małej scenie w Nowodworskim
Ośrodku Kultury, gdzie przed profesjonalnym jury
w zmaganiach konkursowych będą brały udział „młode” zespoły, a laureat konkursu będzie miał możliwość
prezentacji się na dużej scenie na koncercie wieczornym
z udziałem gwiazd z Polski. Udało mi się przekonać
władze miasta do nowej formuły, przedstawiłem budżet, plan działania i tak uruchomiła się machina pod
tytułem NOWODWORSKI FESTIWAL ROCKOWY,
który odbędzie się 3 maja w Nowym Dworze Maz.
Zespoły na część konkursową mogły się zgłaszać do
18 kwietnia. Zakwalifikowane zespoły zaprezentują się
na malej scenie NOK-u przed jury, w składzie którego
zasiądzie przedstawiciel gwiazdy festiwalu – zespołu
ARMIA, a także Dariusz Stepnowski – polski gitarzysta basowy punkrockowego zespołu Dezerter, Zdzisław
Korczyński – współwłaściciel i współzałożyciel agencji
koncertowej Tangerine Music, Michał Kot – reprezentant nowodworskiej sceny muzycznej, lider, gitarzysta
i wokalista zespołu ZDREADY.
– A jak będzie wyglądał koncert finałowy?
W koncercie finałowym na dużej scenie NOWODWORSKIEGO FESTIWALU ROCKOWEGO
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zagrają Pink Freud i legendarna ARMIA, a także znakomita formacja Nasielska Raggabarabanda, nowo
powstały skład Warszał, debiutujący na Nowodworskim Festiwalu Rockowym, ale mającym swą historię
w Żywiołaku. Na powitanie i rozgrzanie festiwalowej
atmosfery wystąpi Nowodworski zespół Zdready
– Tych zespołów nie trzeba przedstawiać ale może
mniej wtajemniczonym opowiesz coś o nich?
Zespół ARMIA powstał w 1984 roku w wyniku
twórczego spotkania trzech osobowości polskiej
sceny niezależnej: Tomasza Budzyńskiego, Roberta
Brylewskiego i Sławomira Gołaszewskiego. Muzyka zespołu to synergia energetycznego rocka, folku,
free jazzu i awangardy, zawierająca cytaty z muzyki
klasycznej i ludowej. Waltornia definiuje unikatowe brzmienie zespołu, a rockową sekcję rytmiczną
uzupełniają dźwięki fortepianu, fletu, instrumentów
smyczkowych, perkusyjnych i etnicznych, jak didgeridoo, dzwonki czy dzbanki. Mistyczno-bajkowe
teksty Tomasza Budzyńskiego skłaniają ku głębokiej refleksji nad sensem życia i kondycją duchową
współczesnego człowieka. Liczne są w nich odwołania do mistrzów literatury światowej, takich jak
Dante, Beckett, Rimbaud czy Kafka, jak również do
Starego i Nowego Testamentu. Połączenie poetyckich
tekstów z szerokim instrumentarium i nieskrępowaną ramami stylistycznymi ekspresyjną muzyką
sprawiło, że ARMIA stała się oryginalnym i niemożliwym do zaszufladkowania zespołem.
Drugą gwiazdą wieczoru będzie Pink Freud.
Zespół Pink Freud założony w 1998 roku to jeden
z najoryginalniejszych głosów we współczesnym jazzie i nie tylko. Zespół przyczynił się do zmiany generacyjnej na polskiej scenie jazzowej i do otworzenia
rynku wydawniczego na siłę muzyki niezależnej. Formacja przedefiniowała jazzową kompozycję dla pożytku publiczności nowoczesnej i wymagającej. Muzyka
zespołu wychodzi daleko poza kanony tradycyjnej formy improwizacji i pomimo klasycznego instrumentarium wzbogaconego o najnowsze muzyczne narzędzia
elektroniczne ociera się o różne style od punkrocka
i rocka, poprzez drum’n bass, jungle i dub aż po eksperymentalną muzykę elektroniczną. W pełni świadome
przekraczanie granic gatunkowych w połączeniu z kolektywną improwizacją stwarza niesamowicie energetyczną, pełną subtelnych melodii muzyczną kąpiel dla
publiczności wrażliwej i świadomej. Krytycy o zespole:
„to muzyka radykalna (...), jazz z najwyższej półki” –
Piotr Iwicki „Gazeta Wyborcza”; „Z nadziei polskiego
jazzu Pink Freud zmieniają się w jego główną siłę” –
Jacek Skolimowski „Przekrój”.
– A kto rozgrzeje publiczność przed występem
gwiazd?
Przed gwiazdami wieczoru wystąpią Zdready Raggabarabanda i Warszał.
Warszał to nowy projekt muzyczny, który powstał na
artystycznym rozwidleniu dróg, koncepcji i twórczych
planów muzyków grupy Żywiołak, uznanej w ostatnich
latach za jedno ze spektakularnych i najciekawszych
objawień muzycznych na polskiej scenie off-folk/folk-rock. Założyciel i szef artystyczny Warszał – Robert
Wasielewski (weteran polskiej sceny folkowej; współzałożyciel grupy Open Folk, jeden z liderów Żywiołaka i współautor albumu „Globalna Wiocha” w 2012 r.
nominowanego do prestiżowej nagrody „Fryderyki”)
– razem z częścią muzyków z formacji Żywiołak – postanowili stworzyć program koncertowy, w którym
obok wybranych utworów z repertuaru Żywiołaka,
znalazłyby się nowe kompozycje zbudowane na fundamencie oryginalnych koncepcji i świeżych pomysłów
artystycznych.

Zespół RAGGABARABANDA powstał w Nasielsku
w lutym 2012 roku. Ich muzyka to bujające reggae,
z rockowym pazurem, domieszką punka, szczyptą ska i odrobiną raggamuffin, zmieszane z dużą
ilością pozytywnej energii i dobrej zabawy – tak
w jednym zdaniu można określić styl grupy. Zespół
jest na etapie tworzenia materiału, oraz nagrywania swojego pierwszego studyjnego albumu. Ich
ogromnym atutem są energiczne koncerty i wspaniała interakcja z publicznością. Są zwycięzcami
II Przeglądu Muzycznego Wrocław 2013. Przeszli
pierwsze eliminacje w festiwalu Emergenza. Grali
m.in. przed takimi grupami jak Farben Lehre, czy
Bednarek. Więcej o zespole znajdziecie na www.facebook.com/raggabarabanda.
Zespół ZDREADY powstał w czerwcu 2010 roku
w Nowym Dworze Mazowieckim. Grupa stworzona
jest przez grupę przyjaciół: Michał Kot wokal/gitara, Agnieszka Magier II wokal/kaosylator, Grzegorz
Antoniuk gitara, Tomasz Sikora bas, Michał Pruchniewicz /perkusja, Marek Krajewski /organy, zainspirowanych takimi gatunkami muzycznymi jak post-punk, reggae-ska, rock, hip hop, jazz. Inspiracje mają
przełożenie na tworzone przez zespół utwory własne
jak i na odgrywane covery. Zdready są maszyną koncertową, produkującą podczas swoich koncertów nie
tylko szlachetne dźwięki jak również olbrzymie ilości
pozytywnej energii.
– To jeszcze na koniec powiedzmy coś o organizatorach.
Głównym patronem, naszego Festiwalu, jest Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki, z wydziałem promocji na
czele. To dzięki ich pozytywnej decyzji mam szanse
zrobić, mam nadzieję na fajną imprezę, dla mieszkańców Nowego Dworu ale i nie tylko. Oczywiście bez pomocy Nowodworskiego Ośrodka Kultury też byśmy
nie ruszyli z miejsca z przeglądem dla mniej sławnych
artystów. Jednak na podziękowania jeszcze przyjdzie
pora, więc tu na tym zakończę.
Nad pozostałą częścią organizacji Festiwalu, pracuje
na razie kilkanaście osób, takich samych zapaleńców,
jak Ja. W pracę nad festiwalem staram się zaangażować jak największą liczbę osób, ponieważ obowiązków
dużo a czasu bardzo mało. Każdy jest odpowiedzialny za swój front prac, każdy z nas robi to przed lub
po pracy w przerwach pomiędzy zajęciami naszych
dzieci, i wszystkich tych obowiązków życia codziennego. W pracę wkładamy bardzo dużo serca, aby nasz
wspólny Nowodworski Festiwal, był sukcesem niekomercyjnym ale społecznym. Bardzo liczę na dużą frekwencję publiczności, którą z tego miejsca zapraszam.
Każdy, kto ma jakiś pomysł, lub propozycję ulepszenia
naszej pracy zapraszam do meilowania, dzwonienia,
jestem do dyspozycji.
Na koniec chciałbym jeszcze raz zaprosić Wszystkich
na nasz Nowodworski Festiwal Rockowy. Pamiętajcie
3 maja 2014 r. zaczynamy już od godziny 10 tej w Nowodworskim Ośrodku Kultury, potem spotykamy się
od 17 tej w Nowodworskim Amfiteatrze. Wstęp wolny.
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Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz (1906–1944)
– hubalczyk, cichociemny – żołnierz Armii Krajowej (cz.I)
TEKST WŁODZIEMIERZ PARFENIUK

Wśród cichociemnych, którzy złożyli życie na ołtarzu Ojczyzny był ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”; hubalczyk,
cichociemny, dowódca partyzancki Armii Krajowej – odznaczony dwukrotnie srebrnym krzyżem wojennym Virtuti
Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Poległ 21 sierpnia 1944 r. walcząc na nowogródczyźnie z sowieckimi
wojskami NKWD. Bohater za życia i legend po śmierci; jeden z najbardziej ideowych cichociemnych i symbol trwania
na posterunku do ostatniej chwili. Oﬁara krwi złożona przez „Kotwicza” i jego żołnierzy stała się symbolem walki nie
tylko o zachowanie polskości wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej, ale również walki o godność człowieka i jego
największe ideały. tj. przywiązanie do wolności i tradycji narodowych. Miejscowość i datę – SURKONTY 21 VIII 1944
– upamiętnia jedna z tablic Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

M

aciej Kalenkiewicz urodził się 1 lipca 1906 r.
w Pacewiczach (pow. wołkowyski) w rodzinie Heleny z Zawadzkich i Jana – w 1918 r.
ochotnika w oddziałach Samoobrony Wileńskiej,
a w latach 1922–27 posła na Sejm II Rzeczypospolitej z ramienia Związku Ludowo-Narodowego; pochodził z rodziny ziemiańskiej pieczętującej się herbem „Kotwicz”. Dzieciństwo spędził
na ziemi wileńskiej; miał siostrą Annę (1903-67)
i brata Wojciecha (1914-39).
Latem 1920 r. czternastoletni Maciej wstąpił do
Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, w którym
uzyskał świadectwo dojrzałości; podjął wówczas decyzję, że zostanie oficerem zawodowym
Wojska Polskiego. W sierpniu 1924 r. wstąpił
do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie,
a po odbyciu rocznego kursu unitarnego rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie, w której został promowany do stopnia
podporucznika Wojska Polskiego (1926 r.).

W Modlinie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej
ppor. Kalenkiewicz otrzymał w październiku
1927 r. przydział do Batalionu Szkolnego Saperów w Modlinie; był dowódcą plutonu w Szkole
Podchorążych Rezerwy Saperów. W sierpnia
1928 r. awansował do stopnia porucznika i został skierowany na roczny staż liniowy w 1 Pułku
Saperów Legionowych im. Tadeusza Kościuszki

Irena Kalenkiewicz z córkami: Marią Danutą i Agnieszką
(zdj. z okresu okupacji)

kpt. sap. inż. Maciej Kalenkiewicz (zdj. z 1938 r.)

w Modlinie. Następnie od sierpnia 1929 r. do
września 1930 r. pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. W Szkole Pod-

Grupa oficerów Centrum Wyszkolenia Saperów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Modlinie – dziesiąty z lewej
por. Kalenkiewicz (zdj. z 1930 r.)
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chorążych Rezerwy Saperów był dowódcą plutonu i jako wzorowy oficer i wykładowca został
skierowany na studia stacjonarne do Politechniki
Warszawskiej. Kształcił się na Wydziale Inżynierii Lądowej i w grudniu 1934 r. uzyskał dyplom
inżyniera urządzeń i komunikacji miejskich.
Po ukończeniu studiów por. inż. Kalenkiewicz
otrzymał ponownie przydział do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie, w którym pełnił
służbę do 1938 r. W Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów był dowódcą plutonu, a po awansie 1 stycznia 1936 r. do stopnia kapitana został
dowódcą kompanii szkolnej. W opiniach podchorążych był on bardzo kulturalny, nadzwyczaj
obowiązkowy, wymagający wobec siebie i innych
(…) w czasie wykładów często odbiegał od podstawowego tematu i przekazywał nam cenne dla
przyszłych oficerów uwagi.
W czerwcu 1934 r. Maciej Kalenkiewicz zawarł
związek małżeński z Ireną z Erdmanów, którą latem 1935 r. wraz z córeczką Marią Danutą
sprowadził do Modlina Twierdzy. Mieszkali przy
ul. Poniatowskiego 9 m 3, a Pani Irena uczyła
w modlińskim Gimnazjum Humanistycznym
Rodziny Wojskowej. W sierpniu 1938 r. rodzina
Kalenkiewiczów przeniosła się stolicy, co było
związane z przyjęciem kpt. inż. Kalenkiewicz na
studia do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.
Wojna obronna. W sierpniu 1939 r. kpt. Kalenkiewcz otrzymał przydział do sztabu Suwalskiej
Brygady Kawalerii, która wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”; m.in.
kierował wówczas fortyfikacyjną rozbudową
okolic Augustowa.
W połowie września, gdy SGO „Narew” wycofała się na południe, kpt. Kalenkiewiacz
przyłączył się do rezerwowego 110 Pułku Ułanów; dowódcą pułku był ppłk Jerzy Dąbrowski („Łupaszka”), a jego zastępcą mjr Henryk
Dobrzański („Hubal”). Wkrótce został szefem
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Kpt. Kalenkiewicz w okresie pobytu na terenie Anglii
(zdj. z 1941 r.)

tyjczyków w sprawie tworzeniu polskich wojsk
spadochronowych. Miał również swój wkład
w ustanowienie w czerwcu 1941 r. polskiego
Znaku Spadochronowego; przygotował projekt
rozkazu Naczelnego Wodza w tej sprawie.
Kpt. Kalenkiewicz (pierwszy z prawej) podczas ćwiczeń sztabowych w Suwalskiej Brygadzie Kawalerii (zdj. z 1938 r.)

Kpt. Maciej Kalenkiewicz na klaczy arabskiej Extra (zdj. z1938 r.)

sztabu pułku, a po utworzeniu przez mjr. „Hubala” Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego
(28 września) kpt. Kalenkiewicz przyjął pseudonim „Kotwicz”; niebawem został zastępcą
dowódcy oddziału.
W oddziale „Hubala” był do początku grudnia,
walczył nad Pilicą i w Górach Świętokrzyskich,
a następnie za zgodą dowódcy opuścił oddział
i udał się do Francji gdzie odtwarzano polską armię.
We Francji. W wigilię Świąt Bożego Narodzenia
1939 r. kpt. „Kotwicz” dotarł do Paryża; został
wówczas słuchaczem oficerskiego kursu aplikacyjnego saperów w Wersalu, a od marca 1940 r. był
instruktorem w Centrum Wyszkolenia Saperów.
Będąc w Paryżu „Kotwicz” wraz z kpt. inż. Janem
Górskim (cc. „Chomik”) zgłosił gotowość grupy
młodych oficerów z Wyższej Szkoły Wojennej do
udziału w zrzutach spadochronowych do Polski; ich celem miało być utrzymywanie łączności
z krajem oraz kadrowe wspieranie ruchu oporu.
Zainteresowało to komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej gen. Kazimierza Sosnkowskiego i w maju 1940 r. kpt. „Kotwicz” został przeniesiony do pracy w jego sztabie; wkrótce też został
zaprzysiężony na rotę ZWZ.
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Cichociemni. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 r.
„Kotwicz” wraz z częścią polskiej armii został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Początkowo był
w I Brygadzie Strzelców w Szkocji, a od października w Oddziale III (operacyjnym) Sztabu Naczelnego Wodza; został referentem w Wydziale
Studiów i Szkolenia Wojsk Spadochronowych.
Jako współtwórca koncepcji lotniczej łączności
z krajem (cichociemni) kpt. „Kotwicz” zajmował
się sprawami tworzenia polskich wojsk spadochronowych. W październiku 1940 r. zorganizował
w brytyjskim Ośrodku Szkolenia Spadochronowego w Ringway pierwszy polski kurs spadochronowy. Był jednym z pierwszych polskich spadochroniarzy wojskowych wyszkolonych podczas II wojny
światowej; otrzymał Znak Spadochronowy nr 006.
Pracując w Sztabie NW kpt. Kalenkiewicz zajmował się również opracowaniem zasad łączności lotniczej z krajem, planami werbunku
i szkolenia cichociemnych oraz organizacją lotów
długodystansowych do Polski. Wobec planów
użycia wojsk spadochronowych w powstaniu
powszechnym w kraju pracował również nad zasadami formowania polskich oddziałów spadochronowych. Opracował również liczne projekty
memoriałów polskich władz wojskowych do Bry-

Powrót do Polski. Był jednym z pierwszych
ochotników do służby w okupowanym kraju,
do którego odleciał 27 grudnia 1941 r. (operacja
lotnicza „Jacket”). Zrzucono wówczas ekipę nr II:
mjr Maciej Kalenkiewicz („Kotwicz”), kpt. Alfred Paczkowski („Wania”), rtm. Marian Jurecki
(„Orawa”), por. Andrzej Świątkowski („Amurat”); było również dwóch kurierów do Delegata
Rządu: ppor. Tadeusz Chciuk („Celt”), kpr. Wiktor Strzelecki („Buka”).
Zrzut odbył się pomyłkowo między Sochaczewem
a Gąbinem i skoczkowie lądowali na terenie włączonym do III Rzeszy. Spowodowało to pierwsze
straty wśród cichociemnych. Czterej skoczkowie
(„Kotwicz”, „Wania”, „Celt”, „Buka”) zostali zatrzymani przez Niemców i odprowadzeni na pobliski
posterunek straży granicznej, gdzie próbowano
ich zrewidować. Spadochroniarze otworzyli niespodziewany ogień do Niemców i odzyskali wolność. Podczas strzelaniny ranny został „Kotwicz”,
ale ostatecznie całej czwórce szczęśliwie udało się
dotrzeć do Warszawy. Tragicznie potoczyły się natomiast losy dwóch pozostałych cichociemnych
(rtm. Mariana Jureckiego, kpt. Andrzeja Świątkowskiego); obaj zginęli w walce z Niemcami
w Brzozowie Starym. Za starcie zbrojne z Niemcami po lądowaniu w okupowanej Polsce kpt. „Kotwicz” w dniu 19 marca 1942 r. został odznaczony
krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari.
(c.d.n.)

Twórcy koncepcji cichociemnych – kapitanowie: inż. Jan
Górski, inż. M.Kalenkiewicz (zdj. z 1941 r.)
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W 1894 r. przystąpiono w Modlinie do modernizacji fortów zewnętrznych, gdyż były przestarzałe już w trakcie ich budowy;
murowano-ziemne, ze słabą obroną czołowych odcinków fosy, źle maskowane i zbyt ciasne dla skupionej w nich artylerii do
walki dalekiej. Początkowo modernizacja polegała na wzmacnianiu betonem murowanych elementów fortyﬁkacyjnych, ale
wkrótce zaprzestano tej metody i obiekty ceglane rozbierane, a w ich miejscu wznoszono nowe – betonowe. Przebudowano
również wały fortów; zlikwidowano wał niski i obniżano wał wysoki. Przyjmuje się, że przebudowa fortów trwała do 1900 r.,
przy czym na niektórych prace prowadzono aż do 1908 r.; z przerwą w okresie wojny z Japonią. Trudno jest stwierdzić,
w jakim stopniu przebudowy znajdowały się poszczególne forty w 1912 r., gdy rozpoczęto ich kolejną modernizacją. Prace
prowadzono aż do upadku twierdzy w sierpniu 1915 r. i w takim stanie zachowała się część fortów współcześnie. Przebudowa fortów w Modlinie miała charakter eklektyczny; stanowią one zatem przypadkowy zbiór różnych elementów fortyﬁkacyjnych występujących w europejskim budownictwie obronnym przełomu XIX i XX wieku. Ogólnie są to forty jednowałowe,
z mieszanymi stanowiskami dla piechoty i armat przeciwszturmowych, z betonowymi: kaponierami, kojcami i galeriami
przeciwskarpowymi, schronami pogotowia, tradytorami, poternami; w niektórych są betonowe koszary szyjowe oraz pancerne stanowiska obserwacyjne.

K

ryzys w fortyfikacji. Lata 1880–86 były najcięższym okresem dla fortyfikacji stałych
– wprowadzono pociski burzące wypełnione
kruszące materiałem wybuchowym o działaniu
minowym, ulepszono metodę ognia pośredniego; uznanie zyskuje również nowa metoda natarcia gwałtownego, które zrywało z dotychczasową
metodą natarcia regularnego.
Doświadczenia we Francji na forcie Malmaison
(1886 r.) oraz poligonie Chalons (1887-88), jak
również wcześniejsze próby w Niemczech na
poligonie Tegel wykazały, że ówczesne forty były
już przestarzałe pod względem technicznym, jak
i taktycznym. Stwierdzono przede wszystkim,
że cegła – jako materiał do budowy fortów, nie
wytrzymuje już ognia nowych dział, a okres mobilizacji będzie zbyt krótki do zabudowy pustych
międzypól fortecznych.

System rozproszony. Po roku 1886 forty pozostają na dawnym dystansie, ale zmianie uległa organizacja ich obrony. W budownictwie
obronnym powszechnie jest stosowany beton
i pancerz fortyfikacyjny, a teoria fortyfikacji
proponuje dwa rozwiązania. Pierwsze to fortyfikacja ześrodkowana, w której fort pancerny
był głównym organem walki dalekiej jak i bliskiej – międzypola były prawie puste; system
podany przez Brialmonta był bardzo kosztowny
i znalazł zastosowanie tylko w Belgii i Danii.
Drugi to fortyfikacja rozproszona, w który organa obrony dalekiej i bliskiej były rozdzielone;
pierwsze w międzypolach, a drugie ześrodkowane w ośrodkach oporu. System ten przyjął się we
Francji, Niemczech i Rosji, w której wykształciła się odrębna szkoła fortyfikacyjna. Był jeszcze
trzeci system – pośredni – stosowany w Austrii;
w obronie dalekiej brała udział artyleria fortów
pancernych i międzypól.

Zachwianie równowagi pomiędzy środkami ataku a obrony, wywołało wielki kryzys w nowożytnym budownictwie obronnym. Dopiero co pobudowane „forty ześrodkowane” były bezbronne
w starciu z nowoczesną artylerią i wymagały pilnej modernizacji; w większości państw europejskich zostało to zrealizowane na przełomie XIX
i XIX wieku.

Rosyjski fort z początku XX wieku

Austriacki międzypolowy fort pancerny z przełomu XIX/
XX wieku
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GL – poterna, Skw – przelotnie chroniące wyjście, Np – pancerne punkty obserwacyjne,
Kf – kojce przeciwskarpowe, Keg – galeria przeciwskarpowa, Kp – kaponiera szyjowa, Rs – krata przeciwsztormowa, Kzg – koszary szyjowe,
Ubc – schron pogotowia, Ubo – schron dla armat
przeciwszturmowych, Ubr – schron pod pozycją obrony wewnętrznej, Bb – odkryta barbeta,
Bs – wieża pancerna dla armat przeciwszturmowych, Prk – tradytor, Tp – poprzecznica,
Km – galeria kontrminowa

Rozwiązania taktyczne. W twierdzy powstaje główna strefa obrony, z licznymi ośrodkami oporu ale prawie pustymi międzypolami,
przed którą wysunięte zostają polowe pozycje
obrony (wysunięta strefa obrony). Następuje
techniczna i taktyczna modernizacja fortów,
z których wyprowadzana jest artyleria do walki dalekiej. Początkowo do działobitni przylegających do starych fortów, a później na międzypola (Austria, Francja, Niemcy, Rosja) do
samodzielnych działobitnie; budowane są też
baterie pancerne. W fortach dominują stanowiska ogniowe piechoty, ale na wałach ustawiane są armaty polowe do ostrzału międzypól.
W latach 90. XIX wieku Niemcy zaprzestają
budowy nowych fortów, jako głównych punktów oporu pozycji fortecznej i przechodzą do
nowej formy fortyfikacji rozproszonej. Podobnie jest we Francji, a zmodernizowane forty
starego typu przekształcają się w dzieła piechoty lub dzieła pośrednie.
Ośrodek oporu. W głównej pozycji twierdzy
obrona jest skupiona w ośrodkach oporu, które
tworzą dzieła piechoty oddalone około 2 km od
siebie; przy większych odległościach budowane
są pomiędzy nimi dzieła pośrednie.
Dzieło piechoty przeważnie ma narys trapezowy ze skrzydłową obronę fos z kojców przeciwskarpowych. Obronę bliską przedpola prowadzono natomiast ze stanowisk ogniowych na
wale czołowym, a międzypól z tradytorów lub
wież pancernych. Ponadto w rowie fortecznym,
z galerią przeciwskarpową, była stalowa krata
przeciwsztormowa. Dzieło takie przystosowano
do obrony okrężnej, a jego głównym obiektem
był duży schron – podwalnia, w którym załoga
mogła się kryć podczas ostrzału.
Dzieło pośrednie z założenia jest budowlą
o mniejszej wytrzymałości niż działo piechoty
i zasadniczo nie posiada tradytorów do ostrzału
międzypól. Czołowa obrona fosy i bliska obrona
przedpola jest ze stanowisk ogniowych na wale;
w niektórych buduje się kojce do obrony fosy.
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trwały one, z przerwą w okresie wojny z Japonią,
aż do 1908 r. Trudno jest więc stwierdzić w jakim stanie przebudowy były poszczególne forty
modlińskie w 1912 r., gdy rozpoczęto ich kolejną
modernizację.

Wnętrze tradytora jednego z fortów w twierdzy brzeskiej
(zdj. z lat 90. XIX wieku)

Przebudowa fortów. Początkowo murowane
obiekty wzmacniano tylko grubą warstwą betonu. Później na stropy i ściany czołowe sypano
warstwy amortyzacyjne z piasku (materace), na
które wylewano betonom. Metody tej nie można
było jednak stosować powszechnie i większość
murowanych elementów fortyfikacyjnych została rozebrana i wykonana ponownie z betonu.
Wykorzystano to do przebudowy wałów fortów;
zlikwidowano wał niski (piechoty) i obniżano
wał wysoki (artylerii). Po przebudowie forty były
jednowatowe, z szerokimi przedpiersiami na odcinkach czołowych, co upodobniło je do dzieł

Międzypola. Najsłabszym ogniwem w twierdzy
były międzypola i po roku 1890 r. następuje ich
stopniowa zabudowa. W Austrii buduje się międzypolowe forty pancerne (Kraków, Przemyśl),
a w Niemczech punkty oporu piechoty (Infanteriestützpunkt) z wielofunkcyjnym obiektem
stałym (schron, koszary obronne); pozostałe
elementy fortyfikacyjne to umocnienia polowe
budowane w okresie mobilizacji. Współcześnie
kilka takich fortów zachowanych jest w Polsce
– forty pancerne w Krakowie, a punkty oporu
piechoty w Grudziądzu, Toruniu, Chełmnie
i Wrocławiu.
Specyficzną rozbudowę międzypól przyjęto natomiast w Rosji. Polegała ona na budowie w okresie
mobilizacji ciągłego wału strzeleckiego z zaporami w postaci głębokiego rowu i sieci z drutu kolczastego. Okazało się to jednak mało skuteczne
w okresie wojny z Japonią i po 1910 r. podjęto
próby przygotowania międzypól według rozwiązań przyjętych w Niemczech; do 1914 r. zrealizowano to jednak szczątkowo (Osowiec, Modlin,
Brześć Litewski).
Twierdza Modlin
Stare forty. Forty zewnętrzne w Modlinie były
przestarzałe już w trakcie ich budowy; murowano-ziemne, zbyt ciasne dla skupionej w nich artylerii do wali dalekiej, źle maskowane i ze słabą
obroną czołowych odcinków fosy. Podobnie było
w innych twierdzach rosyjskich i dość szybko zapadła decyzja o modernizacji wszystkich fortów
na zachodniej granicy cesarstwa (Modlin, Warszawa, Dęblin).
Do modernizacji fortów w Modlinie przystąpiono w 1894 r. i prace prowadzono do 1900 r.
Wiadomo jest jednak, że na niektórych fortach

Tradytor fortu w Zakroczmiu (zdj. z 1939 r.)
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munikacyjne, z wyjściami przeciwszturmowymi
do rowu fortecznego oraz zaczątkami chodników
kontrminowych.
Przebudowę fortów wykorzystano też do
obniżenia wału wysokiego (artylerii) oraz
likwidacji wału niskiego (piechoty); powstały wówczas forty jednowałowe, z szerokim
przedpiersiem dla piechoty i dział przeciwszturmowych. W rowie fortecznym, na odcinkach czołowych i barkowych, rozebrano również mur Carnota; został on zastąpiony kratą
przeciwszturmową.
Po 1907 r. forty w Modlinie zaczęto wyposażać również w pancerne stanowiska do obserwacji. Po jednym stanowisku obserwacyjnym
systemu płk. Ariensa zainstalowano na forcie
w Kosewie, Cybulicach i Grochalach. Jest też
wiadomo, że w 1908 r. na forcie w Dębinie
i Cebulicach trwała jeszcze budowa betonowych koszarów szyjowych.
Tradytory. Na fortach modlińskich zbudowano również nowe dzieła fortyfikacyjne, zlokalizowane na skrzydłach koszar szyjowych lub
na skrzydłach fortecznego rowu szyjowego,
służące do ostrzeliwania międzypól. Takie
obiekty występowały w projekcie standardowego fortu rosyjskiego „F-1897” co pozwala
twierdzić, że w 1915 r. część przebudowanych
fortów była podobne do takiego właśnie działa piechoty.

Lewy tradytor fortu w Kosewie (zdj. z 1939 r.)

piechoty.
Przebudowa fortów w Modlinie miała charakter
eklektyczny – stanowiły one przypadkowy zbiór
różnych elementów fortyfikacyjnych występujących w europejskim budownictwie obronnym
przełomu XIX i XX wieku. Forty otrzymały natomiast podobny standard osłony fortyfikacyjnej
– odporność na pojedyncze trafienie pociskiem
kalibru 228 mm.
Ogólnie można stwierdzić, że na przełomie XIX
i XX wieku we wszystkich fortach modlińskich
zburzono murowane kaponiery i półkaponiery
skarpowe; zastąpiły je betonowe półkaponiery
skarpowe i kojce przeciwskarpowe. Rozebrano
też czołowe i barkowe odcinki muru w rowie fortecznym. Podobnie było z obmurowaniem przeciwskarpy, w której zbudowano ciągłe galerie ko-

Lewy schron pogotowia fortu w Kosewie (zdj. z 1915 r.)

Pancerne stanowisko obserwacyjne systemu płk. Arensa
na forcie w Kosewie (zdj. z 1939 r.)

Modernizacja. W 1912 r. rozpoczęła się kolejna
modernizacja fortów, która jednak pozostawała
w cieniu budowy nowej głównej pozycji obrony twierdzy modlińskiej. Z całą pewnością nie
wszystkie forty miały już tradytory i kojce przeciwskarpowe. Brak jest też informacji, w jakim
stanie był fort w Janówku (F-4), w którym nigdy
rozebrano murowane kaponiery skarpowe i nigdy ich nie odbudowano.
Prace modernizacyjne prowadzono do niemieckiego szturmu na twierdze w sierpnia 1915 r.;
z krótką przerwą po wybuchu wojny gdy zlikwidowano pośpiesznie place budowy. Można stwierdzić, że w chwili niemieckiego ataku
wszystkie forty były jednowałowe, z mieszanymi stanowiskami dla piechoty i armat polowych,
z betonowymi: kaponierami, kojcami i galeriami przeciwskarpowymi, schronami pogotowia,
tradytorami, poternami; niektóre miały betonowe koszary szyjowe oraz pancerne stanowiska
obserwacyjne.
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TEKST (k) FOTO URZĄD MIEJSKI

6 kwietnia 2014 r. władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego,
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i 2 Mazowiecki Pułk Saperów
byli organizatorami uroczystości katyńskich w 74. rocznicę tej zbrodni.

P

ierwsza część uroczystości miała miejsce
w kościele pw. św. Michała Archanioła. Przed
mszą św. przybyłych na uroczystość gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu
Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in. minister Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej i minister
Bożena Żelazowska – Z-ca Kierownika Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył
ks. kan. Krzysztof Czyżyk – dziekan nowodworski, a odprawiali ją także ks. kan. Andrzej Redmer – dziekan zakroczymski i ks. kan. Andrzej
Kwiatkowski – proboszcz miejscowej parafii.
Po mszy św. okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowany
przez Marię Możdżyńską i Renatę Jastrzębską.
Druga część uroczystości, odbyła się na skwerze
im. księcia Józefa Poniatowskiego. Po złożeniu
meldunku ministrowi Maciejowi Jankowskiemu,
przez dowódcę kompanii honorowej i po odegraniu hymnu państwowego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego powitał
zaproszonych gości. Po wystąpieniu burmistrza
głos zabrali minister Maciej Jankowski, minister Bożena Żelazowska i Radosław Rybicki
– przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz
przedstawiła udział młodzieży w ogólnopolskim
programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”,
w ramach którego sadzone są „Dęby Pamięci”
w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła uczestniczy w tym programie od 2009 r. Podkreśliła, że
„Dąb Pamięci” jaki zostanie posadzony kpt. rez.
sap. Stanisławowi Gołębiowskiemu będzie szóstym dębem posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim, upamiętniającym oficerów Batalionu
Elektrotechnicznego. Posadzenie przez młodzież
Zespołu Szkół nr 2 „Dębu Pamięci” poprzedziło odczytanie życiorysu kpt. rez. sap. Stanisława
Gołębiowskiego przez jednego z uczniów.
Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyło złożenie
białych róż pod „Dębem Pamięci” i podziękowanie burmistrza. Uczestnicy uroczystości mogli też zwiedzić wystawę „Katyń – Pamiętamy”
przygotowaną przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
Pułk wystawił także wojskową asystę honorową.
Wśród uczestników uroczystości Katyńskich
byli m.in. Krzysztof Bisialski – przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Henryk Ruszczyk – burmistrz Zakroczymia,
Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Marszałka
Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, płk Karol Andrzejewski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego
WP, płk Mirosław Kaliński – reprezentujący dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON, płk Adam Przygoda – dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, kmdr
Wiesław Banaszewski – Dziekan Korpusu
Oficerów Zawodowych MON, ppłk Mirosław
Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień

16

Posadzony „Dąb Pamięci” był 19 dębem posadzonym w różnych miejscach Polski dla
upamiętnienia oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu
i Charkowie.

Warszawa–Ochota, ppłk Mirosław Łyżwa – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie,
ppłk Grzegorz Zaręba – szef sztabu 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, Marek Krystyniak –
wiceprezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”,
Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”,
Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania
Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”,
Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Mirosława
Grzegorczyk – Zespół Szkół w Wykrocie, rodziny
oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie i kombatanci,
a wśród nich 100-letni por. w st. spocz. Andrzej
Rak – członek ZOR RP.
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Wiedzą jak korzystać z dróg – konkurs rozstrzygnięty!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

W czwartek 10 kwietnia br. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w nowodworskim
urzędzie odbyła się miła uroczystość. Wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie
plastycznym „Wiem jak korzystać z dróg w moim mieście – bezpiecznie pieszo i na
rowerze”.

K

onkurs, jak co roku organizowała Straż
Miejska. Wzięli w nim udział uczniowie nowodworskich szkół. Patronatem objęli go Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski
i Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.
Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest
propagowanie bezpiecznych zachowań wśród
dzieci i młodzieży. „Chcemy zwrócić ich uwagę
na mogące wystąpić zagrożenia a także pogłębić wiedzę w tym zakresie” mówi komendant
Straży Miejskiej Piotr Rogiński. Dodaje też,
że mimo dużej troski władz samorządowych
w tym względzie – czego przykładem są zarówno panowie przeprowadzający dzieci przez jezdnie jak i inwestycje w infrastrukturę drogową,
zagrożeń nie da się do końca wyeliminować.
„Im więcej edukacji w tym względzie, tym lepiej”
stwierdza.
Podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu zarówno Burmistrz
jak i Przewodniczący Rady podkreślali rolę tego
typu konkursów w edukacji dzieci i młodzieży.
„Te prace pokazują, jak bardzo pogłębioną wiedzę macie w zakresie bezpieczeństwa” zwrócił się
do uczestników Krzysztof Bisialski. „Przekażcie
ją dalej swoim rówieśnikom i uważajcie na siebie” dodał.
„Wszystkie prace są bardzo ciekawe, pięknie
wykonane świadczące o dużej wiedzy naszych
uczniów” mówi burmistrz Jacek Kowalski.
Na koniec był czas na pamiątkowe zdjęcie oraz
słodki poczęstunek.
Poniżej publikujemy listę laureatów.

Finaliści konkursu plastycznego pt. „Wiem
jak korzystać z dróg w moim mieście –
bezpiecznie pieszo i na rowerze”
GRUPA I:
Miejsce I – Mateusz Rogowski SP Nr 7
Miejsce II – Aleksandra Zawiślak SP Nr 7
Miejsce III – Paulina Kubińska SP Nr 7
GRUPA II:
Miejsce I – Wiktoria Szelejewska SP Nr 5
Miejsce II – Gabriela Duda SP Nr 5
Miejsce III ex aequo – Olga Jakubowska SP Nr 5
Miejsce III ex aequo – Bartosz Zalewski SP Nr 7
Wyróżnienie – Alicja Pieluchowska SP Nr 7
Wyróżnienie – Julia Dadacz SP Nr 3
Wyróżnienie – Paulina Michalec SP Nr 5
GRUPA III:
Miejsce I – Karolina Sempławska SP Nr 5
Miejsce II – Alicja Dudek SP Nr 7
Miejsce III – Szymon Pędzich SP Nr 7
Wyróżnienie – Alicja Krzemińska SP Nr 7
Wyróżnienie- Maja Majewska SP Nr 7
Wyróżnienie – Aleksandra Sadlakowska SP Nr 4
GRUPA IV:
Miejsce I - Klaudia Żurek PG Nr 4
Miejsce II – Piotr Kowalski PG Nr 4
Miejsce III – Magdalena Wacko PG Nr 4
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19-te„Co w puszczy piszczy”.
TEKST I FOTO NOK

28 marca po raz dziewiętnasty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
z 9 mazowieckich gmin spotkali się w Nowodworskim Ośrodku Kultury na
konkursie ekologicznym „Co w puszczy piszczy”.

R

egionalny Konkurs Ekologiczny „Co w Puszczy Piszczy” został objęty patronatem dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzego
Misiaka i burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego. Od wielu lat cieszy się
on zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz
nauczycieli przyrody, plastyki. Udział w konkursie oraz zdobyta wiedza pomaga lepiej poznać
przyrodę oraz historię Puszczy Kampinoskiej
oraz uwrażliwia dzieci i młodzież na piękno natury, oraz kształtuje postawy umiejętnego współistnienia człowieka ze środowiskiem naturalnym.
Organizatorami konkursu są niezmiennie Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN w Granicy
i Nowodworski Ośrodek Kultury.
28 marca od godzin porannych trwała rejestracja
trzyosobowych drużyn z 24 szkół podstawowych
i gimnazjalnych wyłonionych we wcześniejszym
etapie szkolnym. Nieodłączną częścią konkursu

„Co w puszczy piszczy” jest konkurs plastyczny, każdego roku ogłaszany pod innym hasłem.
Tematyką, z którą musieli się zmierzyć plastycy
biorący udział w XIX edycji, była „Puszcza w zimowej szacie”. Na konkurs nadesłano 63 prace,
w tym: 22 autorstwa dzieci z klas I-III, 30 prac
w wykonaniu uczniów z klas IV-VI i 11 przygotowanych przez uczniów z gimnazjów.
Zwycięzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody
m.in.: aparaty fotograficzne, hulajnogi, rolki, tablety, czytniki do e-booków, kamery Go Pro. Trzy
zwycięskie szkoły w konkursie wiedzy w każdej
z kategorii otrzymały zestawy oświetleniowe
ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzięki wsparciu władz samorządów lokalnych
oraz instytucji pozarządowych uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. W XIX edycji Konkursu wsparli organizatorów:

Urząd Gminy Łomianki, Urząd Gminy Leoncin, Urząd Gminy Czosnów, Urząd Gminy Izabelin,
Urząd Gminy Stare Babice, Urząd Gminy Kampinos, Urząd Gminy Brochów, Urząd Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Związek Międzygminny KAMPINOS, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piekarnia Kołacz z Nowego Dworu Mazowieckiego,
która zadbała o słodki poczęstunek dla uczestników.
Wśród szkół podstawowych zwyciężyły:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
II miejsce Szkoła Podstawowa w Brochowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Izabelinie
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Leoncinie
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce ilość pkt. 72 Publiczne Gimnazjum w Leoncinie
II miejsce ilość pkt. 64 Publiczne Gimnazjum w Kampinosie
III miejsce ilość pkt. 61 Publiczne Gimnazjum w Dziekanowie Leśnym
IV miejsce ilość pkt. 59 Publiczne Gimnazjum w Koczargach Starych
V miejsce ilość pkt. 54 Publiczne Gimnazjum w Lasocinie
W konkursie plastycznym kolejne miejsca zajęli:
Kategoria Szkoły Podstawowe kl. I – III
I miejsce – Maciej Poryszewski
II miejsce – Maja Witkowska
III miejsce – Adam Tetkowski
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – VI
I miejsce – Anna Mierzwińska
II miejsce – Julia Lepieszka
III miejsce – Aleksandra Matuszczyk
Kategoria Gimnazja
I miejsce – Justyna Grodecka
II miejsce – Joanna Grodecka
III miejsce – Patryk Stępniak
Do zobaczenia za rok na XX jubileuszowym Regionalnym Konkursie Ekologicznym
„Co w Puszczy Piszczy”.
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Warszawska Syrenka – eliminacje
w NOK
TEKST I FOTO NOK

W

poniedziałek 17 marca 2014 roku nasz
ośrodek stał się „świątynią” poezji, a to,
za przyczyną Eliminacji Miejskich do XXXVII
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Już od samego rana młodzi i młodsi uczniowie w odświętnych strojach wkraczali w nasze
progi. Byli to reprezentanci wszystkich nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjalnych,
którzy wygrali eliminacje szkolne. Na twarzach
większości malowała się trema, bo wiadomo
publiczny występ przed jurorami i nieznaną
publicznością. W tym roku wspólnie z instruktorem NOK-u Panią Lidią Godlewską do oceny
młodych recytatorów zaproszony został aktor,
prezenter telewizyjny, twórca teatru dla dzieci „Plac zabaw”, a na dodatek przesympatyczny
człowiek Pan Waldemar Dolecki. O godzinie
10.00 rozpoczęły się prezentacje. Jako pierwsi
wystąpili uczniowie szkół podstawowych. Prezentowane utwory obejmowały wiersze popularnych i czytanych obecnie poetów dziecięcych:
Natalii Usenko, Wandy Chotomskiej, Danuty
Wawiłow czy Marii Konopnickiej. Jednak pomimo lekkiego repertuaru wszystkie maluchy były
jednakowo przejęte, choć były wyjątki. Gimnazjaliści wykazywali się większym opanowaniem,
a prezentowane wiersze, czy proza były bardziej

zaangażowane. Recytowano Wisławę Szymborską, ks. Jana Twardowskiego, K.I. Gałczyńskiego,
Jana Tuwima, Zbigniewa Herberta, ale też satyryków: Andrzeja Waligórskiego czy Ludwika Jerzego Kerna. W sumie na scenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury zaprezentowało się 35 recytatorów. Jurorzy dość szybko i jednomyślnie wybrali
finalistów, których przesłuchanie odbędzie się
6 kwietnia o godzinie 13.00 w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Zwycięzcy to: w kat. klas 0-3 Jakub Zaręba ze Szkoły Podstawowej nr 7, w kat. klas 4-6 Emilka
Walczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 i w kat.
gimnazjum Karolina Kowalewska z Publicznego Gimnazjum nr 1. Cała trójka została nagrodzona modnymi słuchawkami marki Panasonic,
które ufundował Nowodworski Ośrodek Kultury.
W podsumowaniu Pan Waldemar Dolecki omówił najczęściej występujące problemy związane
z recytacją. Odpowiedział na pytania i udzielił
wielu rad, które pomogą młodym recytatorom
lepiej pracować nad wybranym tekstem. Pochwalił też wszystkich uczestników za wysoki poziom umiejętności i dobór repertuaru, a wspólne
zdjęcie zakończyło tegoroczne eliminacje. Trzymamy też kciuki za naszych finalistów w Warszawie i do zobaczenia za rok.

Debiuty najmłodszych
TEKST ANTONINA WIŚNIEWSKA FOTO TOMASZ WENDA

W

sobotę 22 marca odbył się II Mazowiecki
Konkurs Pianistyczny im. M. Clementiego, w którym udział wzięli uczniowie Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Spośród 63 uczestników nagrodzono trzech laureatów.
Konkurs był jednoetapowy, przesłuchania konkursowe odbyły się w formie występu publicznego. Podczas przesłuchania uczestnicy wykonali
dwa utwory: formę sonatową lub polifoniczną
oraz utwór dowolny. NOK reprezentowali: Bianka Kamińska, Ula Krawczak, Magdalena Nawotko, Zuzanna Pachucy, Krystian Sieniakowski, Jędrek Wrzosek – w grupie od 7 do 12 lat
oraz Zuzanna Affek w grupie 13-17.
Nasi uczniowie okazali duże skupienie w trakcie
występu. Poziom stresu był równie wysoki, gdyż
dla większości był to pierwszy konkurs pianistyczny w życiu. Na szczęście dzieci miały wiel-
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kie wsparcie swoich rodziców i bliskich, którzy
mocno dopingowali konkursowiczów. Mimo iż
naszym młodym, utalentowanym pianistom nie
udało się zająć żadnego miejsca, było to bardzo
ważny i motywujący czas. Dzieci mogły zobaczyć
i posłuchać swoich rówieśników, zainspirować
się grą innych i zapoznać się z formą konkursową, która zawsze dostarcza więcej adrenaliny niż
koncert.
Mam nadzieję, że to doświadczenie stanie się impulsem do dalszej pracy w precyzji gry na instrumencie i zachęci do systematyki ćwiczeń.
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DGZZ w NOKu
TEKST I FOTO NOK

W

piątek 4 kwietnia 2014 r. na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury mogliśmy
wysłuchać ponad godzinnego koncertu Daniela Gałązki z Zespołem. Działalność zespołu
DGZZ jest kontynuacją solowej działalności
Daniela Gałązki – laureata wielu ogólnopolskich nagród. Często muzyka zespołu DGZZ
zamykana jest w kategorii poezji śpiewanej. Po

piątkowym koncercie można było nieco zmienić zdanie. Podczas spotkania usłyszeliśmy
wiele jazzujących kawałków przeplatanych literackimi wystąpieniami Piotra Brymasa autora
większości tekstów piosenek zespołu. Ciekawe
teksty, interesujące kompozycje i bardzo przyjemne brzmienie zespołu to niekwestionowane atuty DGZZ. Publiczność z przyjemnością
przyjęła zaproponowany program i gromkimi
oklaskami podziękowała artystom za ciekawy
muzyczny wieczór. Po zakończenie wieczoru
w Galerii Łącznik można było nabyć płyty zespołu oraz tomiki poezji Piotra Brymasa, a także, na bieżąco, wymienić się z muzykami wrażeniami z zakończonego przed chwilą koncertu.

Koncert Marzycieli
– Wspomnienia: Jan Paweł II
TEKST I FOTO NOK

Z

espół Śpiewaczy Seniorów Nowodworskiego Ośrodka Kultury „Marzyciele” pod kierunkiem artystycznym mgr. Marka Tomczaka,
8.04.2014 r. zaprosił nowodworską publiczność do
spotkania ze wspomnieniami Osoby Papieża Jana
Pawła II, prezentując program słowno-muzyczny. Zgrabnie poprowadzona narracja, recytowane
przez Marzycieli wiersze oraz pięknie odśpiewane
pieśni, zabrały uczestników tego wieczoru w podróż w czasy pontyfikatu Jana Pawła II przywołując wspomnienia wielu spośród tych doniosłych
momentów historycznych. Zostały również przypomniane zainteresowania i pasje wielkiego Polaka poprzez np. odśpiewanie pieśni „Góralu czy
ci nie żal” czy wspomnienia o licznych pielgrzymkach Papieża. Nie zabrakło również ulubionej pieśni naszego Papieża „Barka”, w której wykonanie
włączyły się chyba wszystkie spośród obecnych
osób. Koncert zakończył się złożeniem obecnym
życzeń świątecznych w formie pięknego wiersza
Ryszarda Gryziaka, który został wyrecytowany
przez samego autora. Licznie przybyła publiczność jak zwykle opuściła salę Nowodworskiego
Ośrodka Kultury bogatsza duchowo i naładowana
energią, którą emanowała scena pełna pogodnych
i rozśpiewanych postaci.
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Rzecz ludzka
TEKST I FOTO NOK

W

primaaprilisowy wieczór na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyła się
premiera pierwszego autorskiego spektaklu grupy
teatralnej Hurragram działającej w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Spektakl „Rzecz ludzka”
podejmował tematykę śmierci oraz polskiej służby zdrowia pokazując zestaw krótkich wydarzeń,
które często były zagrane na podstawie prawdziwych historii. Wielokrotnie humorystyczne sceny przeplatały się z poważną tematyką śmierci.
Spektakl był mieszanką elementów komedii, farsy i tragikomedii. Pojawiły się również elementy
muzyczno-taneczne, które bardzo przypadły do
gustu publiczności. Całość na wszystkich licznie
zebranych gościach wywarła doskonałe wrażenie.
Oprawa muzyczna oraz efekty sceniczne i dźwiękowe, sprawiły, że można było poczuć się jak
w profesjonalnym teatrze. Postępy w grze młodych aktorów również były dużym atutem sztuki.
Pod profesjonalnym okiem prowadzącej zespół
Katarzyny Rospędowskiej powstał bardzo ciekawy spektakl, który można będzie zobaczyć na
scenie ośrodka kultury w dniu 3 czerwca, o godz.
18.00, w ramach obchodów Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego. W spektaklu wystąpili: Marzena
Wandachowicz, Natalia Traczyk, Zuzia Safaryn
(Teatrzyk Wędrowniczek), Katarzyna Rogulska, Wioleta Ostaniewicz, Angelika Olszewska, Agnieszka Magier, Patryk Królikowski,
Ada Kassjanowicz, Magda Jabłońska, Adam
Gozdalik i Adam Balcerzak. Za przygotowanie
scenariusza i reżyserię spektaklu odpowiadają
Katarzyna Rospędowska i grupa Hurragram.
Elementy dźwiękowe oraz zwiastun sztuki przygotował natomiast Damian Ochtabiński z Power of Photo.
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Młode kino w NOK
TEKST I FOTO NOK

P

odczas filmowego wieczoru Więcej niż Kino,
które odbyło się 21.03.2014 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury, zaprezentowane zostały
dokonania młodych polskich reżyserów: Kacpra
Lisowskiego, Łukasza Ostalskiego i Arka Biedrzyckiego. Prezentowane obrazy to filmy krótkometrażowe (30 min.), które zostały już docenione
na różnych festiwalach: „Ojcze masz”, „Matka”
i „Częstotliwość drgań”. Wszystkie dotykają tematyki związanej z relacjami w rodzinie i pokazują rodziny w jakimś sensie „dysfunkcyjne”, jednak
każdy z nich pozostawia w widzu dużą dawkę nadziei. Z młodymi reżyserami, którzy byli gośćmi
spotkania po pokazie filmów, rozmawiał Marcin
Zawiśliński – redaktor Magazynu Filmowego
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dyskusja
była bardzo interesująca. Pytaniom nie było końca
– również ze strony publiczności, która nie tylko
wyraziła się na temat odbioru filmów, ale też do-

ciekała inspiracji, szczegółów związanych z realizacją pierwszego filmu oraz współpracy z aktorami – zwłaszcza z tymi „wielkimi”. Bardzo twórcze
spotkanie, które odbyło się w niemal rodzinnym
gronie miłośników „Więcej niż kino” zakończyło się późno, ale przyniosło satysfakcję każdemu
z jego uczestników.

Oczarowanie

– II miejsce w II Przeglądzie Piosenki Balladowej we Włochach
– III miejsce w IX Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”
w Warszawie
– wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim i Poezji Śpiewanej w Warszawie
– I miejsce w przeglądzie „Mam Talent” zorganizowanym, w bieżącym roku, w macierzystej szkole
Kaji Liceum Ogólnokształcącym im Wojska Polskiego w Nowym Dworz Mazowieckim
Paweł Ziółkowski naukę śpiewu rozpoczął
3 lata temu, kiedy przyszedł na zajęcia wokalne
prowadzone przez Alicję Kabacińską. Obdarzony słuchem absolutnym, niezwykle pracowity,
konsekwentnie dąży do osiągnięcia sukcesu. Po
stosunkowo krótkim czasie nauki może się już
pochwalić wieloma osiągnięciami na festiwalach
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zdobył m.in:
– II miejsce na III Festiwalu Piosenki Polskiej
i Anglojęzyvcznej
– II miejsce na X Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka
w Warszawie
– II w Powiatowym Powiatowym Konkursie Talentów „Kto ty jesteś człowieku”

TEKST I FOTO NOK
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marca 2014 r. o godz. 17.00 na scenie
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
odbyło się drugie już spotkanie z młodymi wokalistami pn. „Alicja Kabacińska przedstawia...”
Tym razem przed nowodworską publicznością
w koncercie zatytułowanym OCZAROWANIE
zaprezentowali się nowodworzanie Kaja Paczuska i Paweł Ziółkowski.
Kaja Paczuska obecnie jest w klasie maturalnej nowodworskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego. Od 4 lat rozwija swój
talent wokalny w Nowodworskim Ośrodku Kultury pod okiem instruktor Alicji Kabacińskiej.
Jest niezwykle uzdolnioną i nadzwyczaj skromną, osobą. W okresie tym odniosła szereg sukcesów. Jest laureatką licznych festiwali piosenki na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. m.in.zajęła:
– I miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenki
niemieckojęzycznej w Warszawie
– I miejsce w Powiatowym Konkursie Talentów
„Kim ty jesteś człowieku”

– III miejsce konkursie wokalnym „Złota Ósemka” Białołęckiego Domu Kultury w Warszawie.
Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, obecnie studiuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Podczas koncertu młodzi wokaliści wykonali bardzo szeroki i różnorodny repertuar, posiłkując się twórczością zarówno polskich jak
i światowych gwiazd estrady. A Oczarowanie
w wykonaniu duetu Paweł Ziółkowski/Alicja
Kabacińska było wisienką do artystycznego tortu przygotowanego przez Panią instruktor i jej
podopiecznych.

Poranek z Wielkanocnymi pisankami
TEKST I FOTO NOK

W

iosenny Poranek z Teatrem w dniu
5 kwietnia 2014 r. zaprezentował naszej
najmłodszej widowni autorski spektakl Teatru
Wariacja pt: „Wielkanocne pisanki” wprowa-
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dzający w czas świąt. W spektaklu zagrali obdarzeni dużym komizmem aktorzy Lidia Sycz
i Michał Głowacki. Tematem przewodnim jak
wskazuje tytuł była opowieść o kolorowych pisankach, którymi opiekowali się: mama-kura
i tata-kogut. Było wiele humoru i zabawnych
sytuacji osnutych na wielkanocnych tradycjach. Dzieci poznały obyczaje związane z wiosennymi świętami, poszukiwały zgubionych
pisanek, z których ułożono słowo „Wielkanoc”.
Jako podkład muzyczny wykorzystano muzykę
Jana Sebastiana Bacha. W finale wszystkie
pisanki trafiły do koszyka obok baby wielkanocnej i świątecznego baranka, „bo w koszyku
najlepiej”. I takich koszyczków pełnych wspaniałości wraz z życzeniami zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim milusińskim i ich rodzicom.
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Mistrzowskie zmagania z tabliczką mnożenia
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA

16

marca 2014 roku, po raz trzynasty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7
im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1
Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.
W zawodach wzięły udział reprezentacje: Nasielska, Szkoły Podstawowej nr 4 z Modlina Twierdzy oraz gospodarzy SP7.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała wice
dyrektor Irmina Bieńkowska. Powitała reprezentacje szkół wraz z opiekunami, przedstawiła sędziów i opiekunów grup oraz życzyła wszystkim
zawodnikom szczęścia, wspaniałych wyników
i rywalizacji „fair play”.
Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak, których punktacja wliczana
była do klasyfikacji indywidualnej oraz grę zespołową Ekspres. Jej wyniki wpłynęły znacząco
na końcową klasyfikację drużynową.
Uczestnicy zawodów mogli wziąć udział w grach
poza konkursem – „Piłkarzu matematyku” i „Królowej skakanki”, spędzić miło czas przy grach planszowych podczas oczekiwania na wyniki.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za
życzliwość i okazane wsparcie.
Zapraszamy za rok na kolejne, XIII Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej przedstawiają
się następująco:
Kategoria C III (chłopcy klas III)
Kategoria D III (dziewczynki klas III)
I miejsce – Krystian Sieniakowski SP 7
I miejsce – Aleksandra Łempicka SP 7
II miejsce – Bartosz Dygus SP Nasielsk
II miejsce – Jagoda Cieślak SP 4
III miejsce – Tomasz Buciak SP 4
III miejsce – Zofia Szychlińska SP 7
Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
I miejsce – Marcin Rutkowski SP Nasielsk
I miejsce – Oliwia Boczkowska SP Nasielsk
II miejsce – Jakub Krajewski SP Nasielsk
II miejsce – Marta Mędrecka SP 4
III miejsce – Bartłomiej Filipowicz SP 7
III miejsce – Emilia Strawa SP 7
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 4. Na drugiej pozycji
uplasowała się Szkoła Podstawowa z Nasielska.
Trzecie miejsce przypadło tym razem drużynie
SP 7.
Spośród startujących wyłoniono najlepszego
zawodnika – ucznia klasy III c Zespołu Szkół
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim/ Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Orła Białego – Krystiana
Sieniakowskiego , który uzyskał w klasyfikacji indywidualnej 30 pkt., tracąc tylko jeden punkt do
maksymalnej ilości możliwych do zdobycia.
Zwycięstwo w XIII Otwartych Mistrzostwach
Nowego Dworu Mazowieckiego zapewniła sobie
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 4, zaś III Szkoła Podstawowa nr 7.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta
p. Jacka Kowalskiego oraz Radę Rodziców SP 7
wręczały Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim pani Agnieszka Pindel
i zastępca Dyrektora pani Irmina Bieńkowska.
Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę na doskonalenie
własnych umiejętności, zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz propozycję na
ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę
poprzez zabawę.
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Konkurs angielskiego dla gimnazjalistów
TEKST I FOTO PG1

6

marca w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się, już po
raz 10 Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. W konkursie brali
udział uczniowie gimnazjów nowodworskich. Po
etapie szkolnym do finału zakwalifikowało się 12
uczniów. Tematem rywalizacji była praktyczna
znajomość języka angielskiego i wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych.
I i II miejsce zajęły uczennice z ZS nr 1, a III –
uczeń z naszej szkoły.
Sponsorem nagród tradycyjnie był Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Laureaci konkursu
otrzymali cenne słowniki, które ułatwią zdobywanie wiedzy na dalszych etapach nauki języka
angielskiego.
Serdecznie gratulujemy!

SUKCES
RECYTATORSKI
TEKST I FOTO PG1

17

marca 2014 roku trzy nasze uczennice
wzięły udział w Eliminacjach Miejskich do
XXXVII Konkursu Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka” w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
Uczestnicy konkursu indywidualnie prezentowali dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz
i jeden fragment prozy) o dowolnej tematyce.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów szkół podstawowych oraz
dla gimnazjalistów. W sumie na scenie NOK
zaprezentowało się 35 recytatorów, których oceniało Jury w składzie: Pani Lidia Godlewska – instruktor NOK oraz Pan Waldemar Dolecki – aktor, prezenter telewizyjny, twórca teatru dla dzieci
„Plac zabaw”.
Nasze uczennice: Karolina Kowalewska, Aleksandra Kuboszek i Maja Sokołowska prezentowały utwory Goethe’go, Twardowskiego, Barańczaka, Staffa i Schmita.
Finalistą tegorocznych Eliminacji Miejskich została nasza Karolina Kowalewska, która z wielkim wyczuciem recytowała fragment prozy Erica
Schmita „Oskar i pani Róża” oraz wiersz Stanisława Barańczaka „Pan tu nie stał”. Karolina weźmie
udział w konkursie finałowym w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w dniu
6 kwietnia.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Sukces sportowy
TEKST I FOTO PG1

S

zczypiornistki z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim brały udział
w zawodach zorganizowanych przez NOSiR
i Szkolny Związek Sportowy. Zawody odbyły się
na etapie gminnym i powiatowym na hali NOSiR.
Dziewczęta dzielnie pokonały wszystkie rywalki zdobywając I miejsce. Kolejnym etapem były
zawody rejonowe w Zielonce, gdzie po wyrównanej walce nasza drużyna piłki ręcznej zajęła
IV miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
Oto skład drużyny:
Kinga Wielowska
Katarzyna Zając
Magdalena Sitek
Sylwia Kaliś
Magda Turczyńska
Justyna Boniecka
Klaudia Kapczyńska
Magda Gryglas
Klaudia Głębicka
Oliwia Paździerska
Patrycja Wiśniewska
Patrycja Sazanowicz
Aleksandra Sztuka
Trenerem drużyny jest P. Magda Bardoni.

Aleksandra Kuboszek
finalistką konkursu
Uniwersytetu Lubelskiego
TEKST I FOTO PG1

K

atedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II ogłosiła IX edycję konkursu „Młodzież jakiej nie znacie”, w której wzięła
udział nasza uczennica Aleksandra Kuboszek.
Uczestnicy mieli za zadanie napisać osobiste świadectwo życia zgodne z tegorocznym hasłem, które
nawiązywało do roli nadziei w życiu człowieka.
Było one podkreślane w licznych wypowiedziach
Papieża Franciszka oraz Bł. Jana Pawła II, który
27 kwietnia zostanie kanonizowany. Dewizą
uczestników miały być słowa Jana Pawła II, które
kierował do młodzieży: „W moim młodzieńczym
życiu jestem stróżem poranka nadziei”.
W konkursie wzięło udział 172 uczestników,
natomiast status finalisty uzyskały 23 osoby,
których prace będą opublikowanie w książce
pt. „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria C.
W młodzieńczym życiu staram się być stróżem
poranka nadziei”.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2014
roku podczas uroczystości, której głównym celem jest złożenie hołdu Janowi Pawłowi II. W
gali kończącej konkurs przewidziana jest sesja
pt. „Uczę się Ciebie człowieku” z udziałem znanych osobistości życia publicznego.
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DNI ZIEMI W PP nr 1
TEKST i FOTO JOANNA SOCHA

C

o roku w połowie kwietnia aktywnie obchodzimy Dni Ziemi w przedszkolu pod hasłem:
„Mali przyjaciele przyrody”. W ramach realizacji działań dzieci z grupy III „Pszczółki” wraz ze
swoimi paniami zaprezentowały ciekawą, zabawną i jednocześnie pouczającą w swych treściach
inscenizację pt: „Powitanie Wiosny”.
W każdej grupie podczas codziennych zajęć
przedszkolaki poznawały otaczającą je przyrodę,
sposoby jej ochrony. Głównym celem było rozbudzanie w dzieciach wrażliwości na otaczające nas
piękno natury, uczenie życia w zgodzie z przyrodą i mądrego wykorzystywania tego co nam daje.
Promocja ekologii nie ograniczyła się jednak tylko do naszych najmłodszych. Dotyczyła również
rodziców i pozostałych mieszkańców miasta.
W tym celu odbył się ekologiczny przemarsz
ulicami miasta, z rekwizytami i transparentami,
które dzieci wykonywały wspólnie ze swoimi paniami w grupach. Ten marsz był dziecięcym apelem zachęcającym do dbania o nasze otoczenie.
Przedszkolaki wykonały także piękne prace plastyczne na Wernisaż o tematyce ekologicznej.
Każdy mógł je podziwiać w szatni przedszkola.

Mam nadzieję, iż ta akcja pozostanie w pamięci
dzieci i uświadomi, iż każdy bez względu na wiek
jest odpowiedzialny za ochronę środowiska.

Muzyczne powitanie wiosny w PG 1
TEKST i FOTO PG1
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marca z okazji pierwszego dnia wiosny
w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył
się konkurs „Młody Idol”. Była to już dziewiąta
edycja konkursu. Uczestnicy nowodworskich
gimnazjów zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne w języku angielskim i polskim. Wszyscy
uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki
poziom, co sprawiło, że faworyci do końca nie
byli znani. Publiczność dopingowała wokalistów
świetnie się przy tym bawiąc.
Podczas obrad jury w składzie:
Sylwester Noceń – „Silvano”
Krzysztof Szarzyński – „Torro”
Michał Wojdyga – „POLANGLO” – dystrybutor
Oxford University Press
Ryszard Imbor – muzyk
Marta Sempławska – przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego
uczniowie uczęszczający na zajęcia artystyczne
zaprezentowali swoje umiejętności gry na gitarze. Kilkunastoosobowa grupa wraz z chórkiem
szkolnym umiliła publiczności czas oczekiwania
na werdykt.
Zwycięzcą okazała się uczennica z naszej szkoły Dominika Badurska, II miejsce zajął Dominik Komendowski z ZS nr 3 a III miejsce zajęła
uczennica Martyna Kaźmierska z Zespółu Szkół
– Modlin Twierdza.
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Nagrody ufundowali:
Rada Rodziców PG 1, „TORRO” oraz OXFORD
UNIVERSITY PRESS.
Zwycięzcą gratulujemy!
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Przedszkolaki z PP1 powitały wiosnę

B.K.

TEKST I FOTO B.K.
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marca zgodnie z tradycją przedszkolaki
z „Krasnala” (Publiczne Przedszkole Nr 2) witały Wiosnę. Dzień ten ogłoszono „zielonym dniem”,
wszystkie dzieci przyszły ubrane na zielono – niektórzy „od stóp do głów”, inne fragmentarycznie ale
z wyraźnymi zielonymi akcentami. Podano „zielone śniadanie” – dzieciom bardzo smakował zielony
dżem i zielone warzywa, które kojarzą się z nową
porą roku. Po śniadaniu wszystkie dzieci zebrały się
w sali gimnastycznej gdzie obejrzały krótki wiosenny
„zielony” teatrzyk zaprezentowany przez nauczycielki. Dziewczynki z grupy „Myszki” ubrane w kolorowe spódniczki zaprezentowały „Taniec z kwiatów”
do utworu P. Czajkowskiego (choreograf pani Ania).
Zachęcona tym tańcem przybyła do nas ... Pani Wiosna! Okazało się jednak, że Pani Zima tak łatwo nie
odpuszcza – pojawiła się na chwilę i z uporem powtarzała że nie odejdzie ... Po wielu prośbach Pani
Wiosny i przedszkolaków jednak odeszła zapowiadając że być może jeszcze wróci – oby nie! Następnie
przedszkolaki nauczyły się wiosennego zawołania
– aby na dobre przywołać wiosnę oraz odgadywały zagadki dźwiękowe i słowne. Niespodzianką dla
wszystkich dzieci było wykonanie piosenki pt. „Wiosna” przez wszystkie panie. Następnie przedszkolaki

przeszły ulicami Modlina wiwatując na cześć Wiosny. Barwny korowód dzieci, głośno śpiewających
„uzbrojonych” w grzechotki i gwizdki oraz kolorowe
kwiaty był widoczny i słyszany z daleka – mieszkańcy
Modlina z uśmiechem zatrzymywali się, spacerujące
mamy wskazywały pochód swoim maluchom. Po
przemarszu każdy przedszkolak dostał pojemnik
i cebulkę, którą mógł samodzielnie zasadzić – dzieci
robiły to ochoczo i z dużym zaangażowaniem.
Tego dnia wrażeń było co niemiara – nawet kapryśna marcowa aura okazała się łaskawa i piękna, ciepła, słoneczna pogoda dodatkowo uświetniła obchody „Dnia Pani Wiosny” .

Pożegnanie Zimy i Powitanie Wiosny
TEKST MGR MONIKA SKROŃSKA, FOTO MGR IRENA WIŚNIEWSKA
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marca w naszym przedszkolu odbyło się
uroczyste pożegnanie Zimy, a powitanie
Wiosny.
To dzień wyczekiwany chyba przez wszystkich. Po długiej i mroźnej zimie, chcemy
ciepła, kwiatów, zielonych drzew i śpiewających ptaków. Dlatego też w tym dniu obowiązywały wiosenne barwy, przede wszystkim kolor zielony.
W uroczystych obchodach Powitania Wiosny
wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych:
Biedronki, Krasnale, Słoneczka oraz Starszaki.
W przedszkolu zrobiło się iście wiosennie.
Wszystkie dzieci zebrały się w sali i w wielkim
napięciu czekały na to co się wydarzy. W tle słychać było utwór „Wiosna” – Skaldowie, gdy nagle
oczom dzieci ukazały się dwie piękne panie: jedna w białej, a druga w zielonej sukni. Chodziły
między dziećmi sypiąc płatkami śniegu i kolorowymi kwiatkami.
Prowadząca zapytała dzieci czy mają jakiś pomysł aby wypędzić zimę – postanowiły że
zaśpiewają piosenkę. „Wsiadaj zimo na sanki
i uciekaj już, zabierz śnieżne bałwanki, zabierz
wiatr i mróz….” – takie rady miały dzieci dla
Pani Zimy, z którą w tym dniu wszyscy się żegnali. Kolejno został rozstrzygnięty konkurs na
najładniejszą kukłę Marzanny. Wybór był trudny i jury nie mogło się zdecydować co do wyboru tej najpiękniejszej, dlatego każda Marzanna
została uznana za wyjątkową i obdarzona gromkimi brawami.
W dalszej części uroczystości podczas wspólnych zabaw przedszkolaki słuchały opowiadań
o wiośnie, rozwiązywały przyrodnicze zagadki,
wesoło śpiewały i tańczyły. Następnie w barwnym korowodzie, do którego dołączyły również
dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły
Podstawowej oraz klasy II a i II b przemaszerowaliśmy ulicami Modlina Twierdzy, wzbudzając
ogólne zainteresowanie mieszkańców. Podczas
marszu dzieci śpiewały wiosenne piosenki oraz
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szukały oznak wiosny w przyrodzie. Wszystkich
ogarnęła spontaniczna radość. Wiosenne słońce przygrzewało i oświetlało roześmiane twarze
uczestników korowodu. Po powrocie weszliśmy
do ogrodu przedszkolnego by już na zawsze
pożegnać zimę. Marzanny spłonęły w ogniu,
a my wróciliśmy z wiosennym gaikiem do
przedszkola.
Miejmy nadzieję, że wiosna już z nami pozostanie….
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Baśka
Murmańska
w PP3
TEKST JUSTYNA LEWANDOWSKA

P

rzedszkolaki z PP3 gościły niezwykłego gościa. Dzieci odwiedziła Baśka Murmańska –
niedźwiedzica, której losy krzyżują się z Twierdzą
Modlin i Nowym Dworem Maz.
Z młodszymi dziećmi niedźwiedzica ruszyła
w tany. Wesoło pląsała, śpiewała razem z dziećmi. Poznała wiele zabaw związanych tematycznie
z misiami.
Starszaki miały już okazję poznać wcześniej sylwetkę polarnej niedźwiedzicy podczas realizacji
w oddziałach projektów promujących „małą – regionalną ojczyznę”. Gość był zaskoczony wiedzą
5 i 6–latków na swój temat. Z wielką radością
niedźwiedzica przyjęła informację od pań, iż
w nie tak odległym czasie, bo już na wiosnę, dzieci odwiedzą misia podczas planowanej wycieczki
Modlińskim Szlakiem.

Dni Teatru w SP 7
TEKST i FOTO E. ŁADNIAK

W

dniach 24-28 marca obchodziliśmy Dni
Teatru w naszej szkole. Tydzień zapoczątkowaliśmy drużynowym konkursem wiedzy
o teatrze dla klas trzecich, w którym po trzymającej w napięciu dogrywce zwyciężyła klasa III
D. Nauczyciele z klas I-III włączyli się aktywnie
w obchody Dni Teatru i zapoznali dzieci z terminologią dotyczącą teatru jak również przygotowali plakaty do przedstawienia „Czerwony
Kapturek szuka księcia”. Przedstawienie zosta-

ło przygotowane przez szkolne Koło Teatralne
z kl. II-III pod kierunkiem pani I. Ryńskiej-Pieluchowskiej i pani E. Ładniak. Aktorzy wystąpili
dla przedszkola, dzieci z klas 0–III i rodziców.
Humorystyczna historia Czerwonego Kapturka
w czasach współczesnych i pouczający morał:
„Uważaj bracie jak umawiasz się na czacie” nagrodzono gromkimi brawami publiczności.
Przedstawienie przygotowane przez Koło Teatralne pod kierunkiem pani R. Golec wystawiło sztukę dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum
pt. „Czarodziej z Odense, 3x Andersen”. W przedstawieniu rozgrywającym się w XXI wieku nawiązano do wątków znanych baśni H. Ch. Andersena przeplatanych pięknymi piosenkami.

Żegnamy cię Basiu, ale nie na długo. Do zobaczenia ☺
Informacja o pobycie Baśki Murmańskiej w PP3
na jej profilu na facebooku
https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.635019673274640.
1073741864.163515430425069&type=1

Ekologia w PP 4 - to sprawa łatwa!
TEKST K. KUCZKOWSKA FOTO A. MIZERSKA

P

rzyroda kojarzy się nam z niesamowitymi
widokami i krajobrazami natury, która jest
domem dla zwierząt i roślinności. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że kiedykolwiek mogłoby
to się zmienić. A jednak przez nasze niedbalstwo i coraz większe zanieczyszczenia środowisko naturalne poddawane jest degradacji. Aby
zahamować ten proces należy od najmłodszych
lat wpajać podstawowe zasady dbania o naturę.
W tym celu 7 marca Zespół Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odwiedził tajemniczy gość, którego zadaniem było
przybliżenie najmłodszym terminu EKOLOGIA.
W chwili wejścia na salę gimnastyczną czekała na
nasze przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” SP nie
miła niespodzianka, gdyż na parkiecie porozrzucane były śmieci. Myśleliśmy, że ktoś niekulturalny zrobił nam psikusa, ale zagadka rozwiązała się
szybko. Otóż taki bałagan zostawił pan Krystian
Makston, który w stroju muszkietera zaprezentował
najmłodszej widowni program ekologiczny. Jako
obrońca przyrody zachęcał nas do segregacji śmieci. Ale co to jest ta segregacja i jak mamy to zrobić?
Z pomocą przyszedł nam pan Krystian pokazując
pojemniki w trzech kolorach. Dodatkowo wyjaśnił,
że do pojemnika z kolorze niebieskim wrzucamy
papier, do żółtego plastik, a do zielonego szkło.
W szybki i sprawny sposób zrobiliśmy porządek na
sali. Poinformował także wszystkich obecnych, że
po swoich pieskach trzeba sprzątać, żeby chodniki
i trawniki były wolne od odchodów. Nasi milusińscy obiecali artyście zostawiać porządek po swoich
pupilach. Zobaczymy czy dotrzymają słowa.
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Muszkieter w celu utrwalenia nowej wiedzy wymyślił dla naszych milusińskich kilka konkursów
m.in. segregacja śmieci w parach oraz ekologiczny tor przeszkód. Z każdym zadaniem radziliśmy
sobie świetnie, dlatego w nagrodę otrzymaliśmy
oczywiście ekologiczną piosenkę, przy której się
świetnie bawiliśmy. To jest to co przedszkolaki
lubią najbardziej.
Zajęcia przybliżające najmłodszym słuchaczom
pojęcie ekologia były czymś nowym, ale dzięki
panu Krystianowi stały się tematem łatwiejszym
i przyjemniejszym. Od teraz będziemy stali na
straży przyrody jako mali ekolodzy. Wiemy co
to segregacja, więc zaczynamy dbać o nasz dom
jakim jest przyroda. Dziękujemy za pouczającą
lekcję i czekamy na inne atrakcyjne spotkania.
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Dzieci z PP 4 w podróży
po hiszpańskich rytmach
TEKST i FOTO K. KUCZKOWSKA

„N

a półkach mieszkają książeczki w książeczkach mieszkają bajeczki opowiem
o nich wam bo wszystkie dobrze znam” – i jedną
z takich bajek opowiedzieli naszym milusińskim
artyści z Teatru WIRTUOZ, którzy przyjechali
do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza z Łodzi.
Przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” SP z zaciekawieniem i niecierpliwością oczekują za
każdym razem kolejnych przedstawień i bajek
, dlatego 10 marca czekała ich niespodzianka,
gdyż na sali gimnastycznej zamiast bajkowej
scenografii zobaczyli artystów z instrumentami. Jakie było ich zaskoczenie, gdy przy akompaniamencie gitar, jeden z muzyków rozpoczął
historię o cygańskiej córce – KARMEN. Upojeni
hiszpańskimi melodiami wsłuchiwaliśmy się w
opowieść o losach głównej bohaterki. Narrator bajki zaproponował widowni, aby zaprosiła
Karmen na scenę za pomocą piosenki. Ponieważ
nasi milusińscy są bardzo zdolni, w mig nauczyli się słów piosenki, i jeszcze piękniej zaśpiewali,
dzięki czemu za kurtyny ujawniła się główna
bohaterka ubrana w czerwoną suknię. Mottem
muzyczno-tanecznej bajki była pełnia księży-

ca, przy której Karmen tańczyła. Gdy na niebie
ukazywał się w pełni księżyc bohaterka prezentowała najmłodszej widowni tańce flamenco w
hiszpańskich rytmach z różnymi rekwizytami,
aż do momentu porwania księżniczki przez potwora.
I na tym by się skończyła bajka, gdyby nie pomoc
niezawodnych słuchaczy, którzy nie dość, że rozpoznali melodię z Koziołka Matołka i Różowej
Pantery, to jeszcze przy akompaniamencie gitar,
zagrali hiszpańskie rytmy na instrumentach. Po
wykonaniu zadania udali się za kurtynę, by wrócić z cygańską księżniczką. W nagrodę za uratowanie bohaterka nauczyła kilkanaścioro śmiałków prostych elementów tańca hiszpańskiego.
Dzielni uczniowie nie odstępowali nauczycielki
na krok. Na zakończenie naszego muzycznego
spotkania cała widownia wirowała na parkiecie
wraz z Karmen.
Ładnie pożegnaliśmy artystów i podziękowaliśmy za niezwykłą podróż po Hiszpanii. Ciekawi
jesteśmy czy jeszcze nas odwiedzą, tym razem
z opowieścią z innego kraju.

KONCERT
FLAMENCO

niegdyś przez niewolników afrykańskich, m.in.
do przenoszenia owoców. Uczniowie dowiedzieli się również, że istnieje około siedemdziesięciu
odmian flamenco. Podczas koncertu wystąpiła
tancerka, prezentując taniec z kapeluszem, chustą i wachlarzami. Omówione zostały również
akcesoria używane przez tancerzy: wachlarz,
chusta, długie suknie z falbanami w jaskrawych
kolorach: czerwieni, zieleni, turkusu i żółci. Kilku
uczniów miało okazję uczestniczyć w krótkiej
nauce tańca oraz w konkursie „ Jaka to melodia”.
Wszyscy otrzymali drobne upominki w postaci
długopisów.

KOŁO DZIENNIKARSKIE

10

.03.2014 roku w Zespole Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
odbył się koncert łódzkiej grupy artystycznej
,,WIRTUOZ’’ dla uczniów z wszystkich poziomów edukacji. Tematem był taniec flamenco,
czyli muzyczny zapis wędrówek po świecie. Prowadzący przedstawił artystów, a następnie opowiedział zebranym o początkach flamenco, dynamicznego tańca pełnego ekspresji. Zanim przybył
do Europy poprzedzała go muzyka Cyganów
z Andaluzji, która zdobywała uznanie coraz szerszej publiczności. Uczniowie poznali też instrumenty muzyczne: gitarę flamenco traktowaną
również jako instrument perkusyjny, gitarę klasyczną, kastaniety oraz bardzo głośny instrument
perkusyjny, cajon, czyli skrzynka. Używana była
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
W PG 1
TEKST i FOTO SIOSTRA JUDYTA

W

dniach 17, 18, 19 marca odbyły się w naszej szkole spotkania rekolekcyjne, których hasłem przewodnim był rok ogłoszony
przez Papieża Franciszka ,,Wierzę w Syna Bożego”. Uczniowie naszej szkoły oprócz spotkań
w szkole brali udział w naukach rekolekcyjnych
w naszej parafii Św. Michała Archanioła, które
prowadził Ojciec Redemptorysta Kazimierz Pelczarski. Uczniowie przez 3 dni trwania rekolekcji
przygotowali wraz z Siostrą Judytą: film o Synu
Marnotrawnym, śpiewaną Drogę Krzyżową z pokazem multimedialnym oraz pantomimę na temat miłości i przebaczenia przez Jezusa naszych
grzechów i nie zawsze dobrych wyborów, a potem powrotu do przebaczającego Ojca. W czasie
szkolnych spotkań młodzież przygotowywała się
do aktywnego udziału w liturgii ćwicząc śpiew
pieśni religijnych.
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Rok Oskara
O niewypałach i niewybuchach
Kolberga w PP1
TEKST I FOTO PG1

ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

W

2014 roku mija dwieście lat od urodzin
Oskara Kolberga (1814-1890), folklorysty, kompozytora, który utrwalił, w wydanych za
życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej dziewiętnastowiecznej sztuki
i kultury ludowej. Uważał on, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu
Polski. Zapisy muzyki i tekstów folkloru, do dziś
wykorzystywane są przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły
amatorskie, wreszcie przez badaczy i wszystkich
pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku. To bogata skarbnica naszych tradycji, do której powinniśmy sięgać jak najczęściej. Włączając
się w obchody Roku Oskara Kolberga dzieci
z grupy „Mali Odkrywcy” Publicznego Przedszkola nr 1 uczestniczyły przez tydzień w zajęciach zatytułowanych „Z Kolbergiem po kraju”.
Kolejne dni zajęć były poświęcone następującej
tematyce. „Polski rok w zwyczajach i obrzędach
ludowych” – dzieci poznały zwyczaje ludowe towarzyszące takim świętom jak Boże Narodzenie,
Wielkanoc, Boże Ciało a także obrzędom związanym z weselem, chrztem, żniwami czy nadejściem wiosny. „Od krakowiaka do kujawiaka”
– to zajęcia, na których przy pomocy tak znakomitych zespołów pieśni i tańca jak „Mazowsze”,
„Śląsk”, czy „Słowianki” dzieci zostały wprowadzone w świat naszej muzyki i tańców ludowych.
„Bajki, podania i klechdy ludowe” – nasze bajki
i baśnie towarzyszą dzieciom od pierwszych
dni ich pobytu w przedszkolu, tego dnia dzieci
poznały kilka bajek ludowych zebranych przez
Oskara Kolberga. „Dawne zabawy dzieci” – jak
się okazało w czasie zajęć to niektóre z zabaw
opisanych przez Kolberga są znane po dziś dzień
„Ciuciubabka”, „Stary niedźwiedź”, „Jaworowi
ludzie” czy „Koci koci łapci”. Dzieci poznały też
i inne zabawy zupełnie już dziś zapomniane.
Przedszkolaki bardzo się dziwiły, że dawniej do
zabawy wystarczał dzieciom kij, kawałek sznurka czy kilka orzechów lub kasztanów. „Polskie
stroje ludowe” – te zajęcia wzbudziły największe zainteresowanie wśród „Odkrywców”. Tym
bardziej, że można było założyć na siebie strój
góralski, krakowski czy łowicki. Każde dziecko
pragnęło założyć na siebie choćby część ludowego stroju. Kolejne tematyczne dni zamykał film
o przygodach „Pyzy na polskich dróżkach”. Ta
sympatyczna przewodniczka w łowickiej spódnicy zaprowadziła dzieci na jarmark i wiejskie
wesele. Pokazała jak ciężką jest praca wiejskiego
kowala czy żniwiarzy w czasie żniw, oraz jak i dla
kogo budowali most „Jaworowi Ludzie”. Ten rok
za sprawą naszego etnografa Oskara Kolberga na
pewno dla „Małych Odkrywców” będzie rokiem
ciekawych spotkań z polską kulturą ludową.
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W

dniach 11.02 i 4.03.2014 r. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym
Dworze Maz. odwiedził Patrol Rozminowania
nr 18 z 2 Pułku Inżynieryjnego. Tematem spotkania
były niewybuchy, niewypały oraz materiały niebezpieczne pochodzące z II wojny światowej. Zajęcia
prowadził Dowódca Patrolu st. chor. Tadeusz Michalik. Przedstawił, na czym polega praca patrolu
i jakie zagrożenia się z tym wiążą. W trakcie spotkania saperzy pokazali jak wyglądają niebezpieczne
pociski oraz granaty. Wytłumaczyli też, jak się zachować w sytuacji znalezienia takiego przedmiotu.
W ramach spotkania młodzież miała możliwość
obejrzeć: sprzęt saperski, przymierzyć strój (kamizelki ochronne, hełmy, buty oraz kombinezon
specjalistyczny), w którym saperzy zabezpieczają
przedmioty niebezpieczne a także samochód przystosowany do przewożenia tychże materiałów.
Dzięki spotkaniom uczniowie poszerzyli swoją
wiedzę z zakresu sytuacji kryzysowych, dowiedzieli się jakie są zasady właściwego zachowania
po znalezieniu niewybuchu i innych potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów. Żołnierze saperzy
w pozytywny sposób wpłynęli na kształtowanie
się poczucia potrzeby racjonalnego zachowania
w sytuacjach kryzysowych.
Planowane są kolejne spotkania dla pozostałych
klas 1.

Edukacja dla bezpieczeństwa – czym
zajmuje się patrol rozminowywania?
TEKST i FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE

W

marcu 2014 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin
Twierdza odbyły się spotkania ośmioosobowego
patrolu saperskiego z młodzieżą szkolną. Inicjatorem i organizatorem zajęć był wicedyrektor
p. Czesław Stępiński. Miejski patrol saperski należy do Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu.
W całej Polsce działa 41 podobnych grup, zajmujących się wykrywaniem, przenoszeniem
i niszczeniem pozostałości po II wojnie światowej. Działalność patrolu polega również na zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom poprzez
konkretne instrukcje dotyczące zachowań oraz
pokazywanie skutków ludzkiej bezmyślności.
Po przedstawieniu grupy, uczniowie obejrzeli
prezentację ukazującą codzienną pracę saperów,
przykłady kolejnych działań przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Były to wykrywacze pocisków,
granatów i innych przedmiotów ciągle znajdujących się w ziemi i nadal zagrażających ludzkiemu
życiu i zdrowiu. Kolejna część spotkania, skierowana bezpośrednio do młodzieży w formie apelu, pokazywała, jak należy zachować się podczas
znalezienia niewybuchu. Przede wszystkim należy powiadomić rodziców, zgłosić policji, straży
miejskiej lub straży pożarnej, a potem jednostki
te po zabezpieczeniu przedmiotu, przekażą informację do patrolu saperskiego. Podejrzanych
przedmiotów nie należy w żadnym wypadku ruszać, przenosić i rozbrajać! Uczniowie mogli też
obejrzeć i przymierzyć jeden z najnowocześniejszych i najlepszych kombinezonów, posiadający
klimatyzację, łączność i inne elementy umożliwiające skuteczną pracę sapera.
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SPOTKANIE
Spotkanie z myśliwym w Modlinie
Z AFRYKĄ w PP3 Twierdzy
TEKST I FOTO PP3

D

nia 4 marca Publiczne Przedszkole nr 3
odwiedził niezwykły gość z Afryki – „Riczi Lion”. Wprowadził on dzieci w świat kultury afrykańskiej, poprzez śpiew, taniec oraz grę
na bębnach. Zapoznał dzieci z instrumentami
stworzonymi przez tamtejszą ludność (m.in kij
deszczowy, „gadający bęben”, bęben dorabuka;
balafon – afrykańskie pianino, przypominające doczepione do niego ziemniaki). Dzieci były
tak podekscytowane, iż nikt w żaden sposób nie
był w stanie opanować ich krzyku, radości oraz
innych emocji, jakie towarzyszyły temu spotkaniu. Robiły wszystko by zapamiętać nazwy
instrumentów, stąd kojarzyły je z polskimi określeniami; np. grzechotka „kabasa” zyskała miano
„kiełbasy”.
To widowisko muzyczne wciągało dzieci do zabawy w sposób całkowicie spontaniczny i bezwarunkowy. Każda grupa przedszkolna mogła
wykazać się umiejętnością gry na bębnach afrykańskich, pod jednym warunkiem. Otóż, podstawową zasadą gry – był szeroki uśmiech dziecka
przypominający cyfrę 9. Ten muzyczny trans nie
miał końca. Przedszkolaki zachwycone gościem,
z wielkim zapałem uczyły się słów afrykańskich –
„asseco bellen” czyli chodź, pobawmy się razem.
Na pewno dzień ten, spędzony w klimacie Afryki, przedszkolaki z PP3 będą wspominać długo.

TEKST I FOTO MARTA MĘDRECKA KL. IV B

U

czniowie koła przyrodniczego ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Modlinie – Twierdzy
biorą udział w różnorodnych zajęciach. Mają
kontakt z żywą naturą. Spotykają się też z ludźmi,
którzy pasjonują się przyrodą.
Dnia 10 lutego na zajęcia koła miał przyjść gość
specjalny. Pani M. Lech, która prowadzi te zajęcia
zaprosiła myśliwego pana Tomasza Jandy. Myśliwy nie był sam lecz ze swoim psem o imieniu
Faktor. Pan Tomasz opowiedział nam o swoim
zamiłowaniu do lasu, przyrody. Przyniósł ciekawe rekwizyty: książki i czasopisma o tematyce myśliwskiej. Każdy z nas mógł je pooglądać,
poczytać. Pan Tomasz miał także ze sobą trąbkę,
która jest nieodzownym przedmiotem podczas
polowania. Zagrał na niej sygnał, który zwołuje myśliwych. Sami też próbowaliśmy wydobyć
z trąbki jakiś sygnał, ale nie było to łatwe. Dowiedzieliśmy się, że myśliwi nie tylko polują, ale
też dokarmiają zwierzęta podczas zimy, opiekują
się chorymi zwierzętami. Aby zostać myśliwym
trzeba mieć rozległą wiedzę o ekosystemie lasu,
zależnościach w nim panujących. A egzamin na
myśliwego jest bardzo trudny.
Na koniec otrzymaliśmy od myśliwego po jednym psim smakołyku i zadaniem naszym było
ukryć go w dowolnym miejscu w klasie. Pies Faktor w mgnieniu oka odnajdywał pochowane kęsy
smakołyków. To była najfajniejsza część zajęć.
Podziękowaliśmy naszemu gościowi za interesujące zajęcia, z których wynieśliśmy nowe doświadczenia i wiedzę.

U fryzjera
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

W

salonie fryzjerskim musi być bardzo fajnie, bo jak stwierdziły dzieci z grupy „Mali
Odkrywcy” Publicznego Przedszkola nr 1 ich
mamy mówią, że idą do fryzjera po to, by poprawić sobie humor. Aby to sprawdzić udaliśmy się
z wizytą do salonu fryzjerskiego „Wanda”. U fryzjera każdy z „Odkrywców” już był i to nie raz,
ale wtedy trzeba było grzecznie siedzieć i niczego
nie dotykać. A tu tyle ciekawych rzeczy. Fotele,
lustra, suszarki, ile szczotek i grzebieni. Kosmetyki poustawiane w równych rzędach, aż się same
proszą by się nimi pobawić. Pani opowiada jak
długo trzeba się uczyć by poznać tajniki zawodu,
jakie są rodzaje fryzur i dlaczego potrzeba tyle
różnorodnych szczotek, wałków, no i na jaki kolor można ufarbować włosy. Zrobiło się wielkie
zamieszanie, gdy pani fryzjerka spytała, która
z dziewczynek chce być modnie uczesana. Kto
by nie chciał skorzystać z takiej okazji. Niestety
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ograniczony czas pozwolił na uczesanie tylko
czterech dziewczynek. Chłopcy mieli zbyt krótkie
włosy i nie można ich było ostrzyc. Za to do woli
mogli używać kosmetyków i przymierzać peruki.
Całkiem nieźle prezentowali się w tych loczkach.
W zależności od koloru peruki raz przypominali
aniołki raz diabełki, ale z zachowania zdecydowanie diabełki. Po wizycie naszej grupy panie
fryzjerki z salonu fryzjerskiego „Wanda” zapewne
bogatsze są o wiele nowych doświadczeń, nie koniecznie zawodowych. A dzieci wiedzą już co to
znaczy „suszyć i zmyć komuś głowę”.
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W trosce o udany Szkolna wycieczka do Londynu
start
i Oxfordu
TEKST i FOTO KAROLINA RADOMSKA

TEKST i FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE

5

T

kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyły się
zajęcia otwarte dla rodziców i uczniów, którzy
od września 2014 rok podejmą naukę w Szkole
Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Celem zorganizowanych zajęć była adaptacja
dziecka do szkoły i integracja z grupą szkolną.
Podczas dwugodzinnego pobytu w naszej szkole
dzieci i rodzice mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panie
Grażynę Nurczyńską, Bogusławę Dalgiewicz-Ruchałę, Anetę Lodzik, Annę Warchoł, Beatę Filipiak
i Małgorzatę Dopierałę. Nauczycielki za pomocą
aktywizujących metod zachęcały do uczestnictwa
w zajęciach nie tylko dzieci ale także rodziców.
Po skończonych zajęciach dzieci i rodzice mieli możliwość obejrzenia naszej szkoły z bliska.
Rodzice bardzo chętnie wprowadzali swoje
pociechy w szkolny świat. Odwiedzali gabinet
logopedyczny, w którym mogli porozmawiać
z panią Teresą Wesling, gabinet reedukatora pani
Małgorzaty Kozioł, gabinet polisensoryczny, salę
do zajęć integracji sensorycznej, salę zabaw oraz
salę zajęć arteterapii. Panie Małgorzata Kulesza,
Anna Dudar i Grażyna Nurczyńska bardzo chętnie odpowiadały na pytania rodziców.
Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie odwiedzili pomieszczenia świetlicy. Pani Ewa Ładniak
i pani Izabella Ryńska-Pieluchowska oprowadziły milusińskich po salach świetlicy. Rodzice byli
bardzo zadowoleni z wyposażenia, jakie oferuje
świetlica szkolna.
Po zakończonym zwiedzaniu dzieci wraz z panią
koordynator sobotniego spotkania panią Karoliną Radomską zaprowadziły rodziców na szkolny
plac zabaw, który powstał w ramach projektu
„Radosna szkoła”.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

egoroczna wycieczka do Anglii zorganizowana przez nauczycieli języków obcych:
p. Ewę Szmytkowską, p. Emilię Napiórkowską,
p. Bożenę Nalewajk miała miejsce w dniach: od
11.03. do 14.03. 2014 roku. Wzięło w niej udział
29 uczniów z gimnazjum i liceum ZS w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza.
Celem wycieczki było pogłębienie znajomości
języka angielskiego oraz zwiedzanie najważniejszych zabytków Londynu i Oxfordu. Po przylocie do London Stansted wszyscy udali się do
hostelu, niedaleko Hyde Parku, blisko centrum
miasta. Już pierwszego dnia uczniowie rozpoczęli zwiedzanie The Tower of London – dawnej
siedziby władców Anglii, Tower Bridge- mostu
o przęsłach, łączących dwa brzegi Tamizy, The
Barbican. Z pewnością atrakcją tego dnia była
jedna z najpiękniejszych i największych katedr
na świecie, położona w najstarszej dzielnicy Londynu – St Paul’s Cathedral oraz The Monument
– wysoka kolumna, upamiętniająca wielki pożar
w XVII wieku, który zniszczył połowę ówczesnego miasta. Atrakcją był najbardziej znany
londyński plac – centrum rozrywki, do którego
należą kina, restauracje, salony gier i sklepy.
Kolejny dzień rozpoczął się od przejazdu metrem
do Hyde Park Corner. Uczniowie obejrzeli Buckingham Palace, Westminster Abbey, Houses of
Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar
Square, National Gallery, Piccadilly Circus. Jak
widać, były to najważniejsze zabytki Londynu:
oficjalna rezydencja królewska położona między
dwoma parkami, a także opactwo, gdzie odbywają
się koronacje królów Anglii, wielki dzwon umieszczony na 106 metrowej wieży – uważany za symbol Wielkiej Brytanii, malownicza i fotogeniczna
siedziba Parlamentu oraz Hamleys, największy
w Europie, wielopiętrowy sklep z zabawkami, należący do brytyjskiej sieci znanej na całym świe-

cie. Trzeci dzień rozpoczął przejazd pociągiem do
Oxfordu, siedziby Uniwersytetu Oxfordzkiego,
najstarszej anglojęzycznej tego typu uczelni świata. Oxford to ważny ośrodek kulturowy Wielkiej
Brytanii. Uczniowie obejrzeli budynki kolegiów
uniwersyteckich, wykonanych w różnych stylach
architektonicznych, od gotyku po bogaty barok.
Nadszedł czwarty, ostatni dzień pobytu w Londynie. Przed odlotem na lotnisko w Modlinie jeszcze
miały miejsce: spacer po Hyde Parku i drobne zakupy na Oxford Street. Wieczorem, na hali przylotów opiekunowie odebrali swoje dzieci.

ZAJĘCIA OTWARTE U KRASNALI z PP4
TEKST MGR MONIKA SKROŃSKA FOTO MAGDALENA KUNISZEWSKA

D

nia 18 marca w grupie „Krasnale” odbyły się
zajęcia otwarte dla rodziców pt : „Jak kotek
zwierzęta mlekiem częstował?”. Głównym bohaterem oczywiście był KOT.
Podczas zajęć dzieci dokonały analizy i syntezy
głoskowej wyrazu kot, wysłuchały treści wiersza
pt. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”, ilustrowanego serią obrazków oraz odpowiedziały
na pytania dotyczące jego treści. Następnie wzięły udział w zabawie dydaktycznej, podczas której
potrafiły wybrać odpowiednie pożywienie dla
wiejskich zwierząt. Przedszkolaki rozwiązywały
„kocie łamigłówki”, a więc klasyfikowały koty
według koloru, przeliczały, określały których jest
więcej a których mniej. Zaprezentowały także
dwie zabawy paluszkowe: „Kot” i „Myszka” oraz
naśladowały kotki w zabawie ruchowej – sposób poruszania się, ostrzenie pazurków, łapanie
myszy, picie mleka itp. Zakończeniem zajęć była
praca plastyczna pt. „Głowa kota” ,wykonana metodą origami.
Podczas zajęć rodzice mogli przekonać się, jak
świetnie radzą sobie ich pociechy z rozwiązywaniem trudnych zadań. Dzieci natomiast mogły zobaczyć, jak bawią się ich rodzice podczas
wspólnego tworzenia śmiesznych kocich głów.
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Zaproponowane działania sprawiły dzieciom
dużo radości, a wspólna zabawa z rodzicami
wiele frajdy. Zajęcia otwarte dały rodzicom możliwość obserwacji własnego dziecka na tle grupy
rówieśniczej.
Dziękuję wszystkim rodzicom za wspólnie spędzony czas, za miłe słowa i zaangażowanie.
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Dzień Kobiet na Nowodworzance
10

marca 2014 w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 10 odbyło się uroczyste zebranie
Zarządu Osiedla nr 5 z udziałem Burmistrza Jacka
Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej
Krzysztofa Bisialskiego, radnych Nowodworzanki
– p. Ewy Sokołowskiej i p. Ryszarda Brzezińskiego.
Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Nowodworzanki, zwłaszcza panie – to dla nich „Grupa
Teatralna pod Dwójką” wystawiła krótki spektakl
wg jednoaktówki A. Fredry „Świeczka zgasła”.
Każda z mieszkanek Nowodworzanki otrzymała
słodkie upominki od władz miasta i radnych.
Po tym miłym akcencie spotkania przewodniczący Ryszard Brzeziński przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Osiedla nr 5 za rok 2013,
następnie odbyła się realizacja porządku zebrania.
ZS2

Okiem kamery monitoringu
TEKST i FOTO STRAŻ MIEJSKA

U

pomnieniem zakończył się spacer dla właścicielki czworonoga, która zapomniała posprzątać po swoim pupilu. Dziewiątego kwietnia
b.r. operator monitoringu miejskiego zauważył
jak kobieta wprowadza psa do parku im. Józefa
Wybickiego, a następnie zarejestrował za pomocą umieszczonych w tym rejonie kamer jak pies
załatwia potrzebę fizjologiczną na trawniku. Na
miejsce skierowany został patrol Straży Miejskiej
i jedynie dzięki temu, że kobieta wróciła się i posprzątała po swoim psie interwencja zakończyła
się pouczeniem.
Oprócz rejestrowania wykroczeń lub przestępstw, do których dochodzi coraz rzadziej
w rejonach gdzie funkcjonuje monitoring miejski, operatorzy potrafią zauważyć nawet takie
małe dziko żyjące w naszym mieście zwierzęta,
jakimi są jeże. Jeden z nich, który postanowił
odwiedzić nasz park został również uwieczniony
za pomocą kamer. Korzystając z okazji prosimy
o nieodławianie takich zwierząt na własną rękę
i nieutrudnianie im poruszania się po terenach
tzw. zielonych naszego miasta.

www.nowydwormaz.pl
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Oswajamy autyzm
– obchody Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu w PP5
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO PP5

2 kwietnia przypadał Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W szczególny sposób ten
dzień obchodziły przedszkolaki z Osiedla Młodych.

J

ak pokazują badania, w Polsce świadomość
społeczna w kwestii autyzmu jest bardzo niska.
Dlatego powstają inicjatywy, które mają propagować wiedzę na ten temat.
Jedną z nich jest wspomniany na wstępie Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.
Do akcji przyłączyło się Publiczne Przedszkole nr 5.
„W pracy coraz częściej spotykamy się z dziećmi z autyzmem. Poprzez organizację Dnia Wiedzy w naszym
przedszkolu, chcemy oswoić innych z tym zaburzeniem, pokazać zarówno dzieciom jak i rodzicom, że
osoby dotknięte autyzmem wymagają naszego szczególnego zrozumienia i wsparcia” mówią nauczycielki
przedszkola, inicjatorki akcji w placówce. Do współpracy przy organizacji obchodów zaprosiły Fundację
Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”, która działa na terenie naszego miasta.
„Zwróciłyśmy się z prośbą do wszystkich rodziców, aby tego dnia, w miarę możliwości ubrali
swoje dzieci na niebiesko. Niebieski jest bowiem
symbolem solidarności z osobami z autyzmem”
tłumaczą organizatorki.
Dodatkowo, po południu na terenie przedszkola
zorganizowany został piknik naukowy dla dzieci oraz ich opiekunów. Oprócz gier, konkursów
i zabaw, które poprowadziły nauczycielki z PP5
oraz wolontariuszki, można było dowiedzieć się
więcej na temat autyzmu.
Nie zawiedli uczestnicy, nie zawiodła pogoda i nie zawiedli też zaproszeni goście. Razem
z przedszkolakami Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu świętowali burmistrz Jacek Kowalski oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski i Jerzy Plackowski.
Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili przyłączyć się do wspólnej zabawy.
Zapraszamy za rok!
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Wały zostały posprzątane!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO ZUZANNA RUSIN, PHENOMENALY PHOTOGRAPHY

12

kwietnia odbyła się kolejna już impreza
„Akcja sprzątania nowodworskich wałów”.
Jej organizatorami byli: OSP RW, Hufiec ZGP
w Nowym Dworze Mazowieckim, Stowarzyszenie WND, koło nowodworskie PO.
Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób, wśród
nich przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski, burmistrz Jacek Kowalski, wiceburmistrz Janusz Mikuszewski, radni miejscy Roman Biliński, Tadeusz Sempławski, Marek Ciesielski, Jerzy Plackowski, starosta nowodworski
Krzysztof Kapusta, członek zarządu powiatu
nowodworskiego Agnieszka Szostak, sekretarz
Jacek Gereluk, komendant straży miejskiej
Piotr Rogiński, dyrektor MZO Mariusz Prusek,
członkowie służb mundurowych działających
na terenie miasta oraz liczne grono młodzieży
i mieszkańców, którzy niejednokrotnie całymi
rodzinami zgłosili się do pomocy.
W sumie z nowodworskiego wału udało się zebrać ponad 2 tony śmieci.
Jak podkreśla jeden z organizatorów niedzielna
akcja miała na celu nie tylko uprzątnięcie wałów,
ale też edukację. „Chcieliśmy pokazać młodzieży i wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że
przyrodę należy szanować, bo przecież przyjemniej jest wypoczywać w uprzątniętej, niezaśmieconej okolicy” mówi Karol Bielec, koordynator
akcji, radny Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim.
„Wspólnymi siłami i tak naprawdę małymi nakładami udało się zrobić świetną imprezę. Teraz
należy sprawić aby rzeka była coraz ładniejsza
poprzez ustawienie ławeczek, latarni, koszy na
śmieci. Stosowny wniosek na ostatniej sesji złożyła komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady Miejskiej” dodaje radny.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
zarówno partnerom, którzy przyłączyli się do akcji tj. miastu Nowy Dwór Mazowiecki, powiatowi
nowodworskiemu, firmie Zuzanna Rusin Phenomenaly Photography, Nowodworskim Morskom,
komendzie powiatowej policji, a także patronom
medialnym: Gazecie Nowodworskiej, portalowi
Nowodworski24.pl; Mazowieckiemu Gońcowi Lokalnemu oraz Tygodnikowi Nowodworskiemu. Dziękujemy wszystkim osobom, które
odpowiedziały na nasz apel i przyłączyły się do
sprzątania wałów.

www.nowydwormaz.pl

33

FAKTY NOWODWORSKIE

NASZE MIASTO

Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wizyta u Biskupa Polowego WP
FOTO KAMIL MALINOWSKI

19

marca 2014 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu imienin swego patrona złożyła kwiaty
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacja złożyła również życzenia imieninowe Biskupowi Polowemu WP ks. biskupowi
Józefowi Guzdkowi.

xxx
19 marca 2014 r. delegacja Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej złożyła
wizytę oraz życzenia imieninowe Biskupowi
Polowemu WP ks. bp. Józefowi Guzdkowi.
Podziękowano także za dotychczasową współpracę.

Delegację ZOR RP stanowili: prezes Zarządu
Głównego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata, wiceprezes Zarządu Głównego ZOR RP Marcin
Łada i Kamil Malinowski.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata,
Marcin Łada, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy
Bogdan Raczek i Kamil Malinowski. W składzie
delegacji była również współpracująca z ZOR RP
Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.
Marcin Łada przekazał księdzu biskupowi książkę, której jest współautorem zatytułowaną: „Stare Babice na przestrzeni wieków”. Ksiądz biskup
otrzymał również książkę zatytułowaną „Transatlantycka radiotelegraficzna centrala nadawcza w Babicach”. Wręczył mu ją osobiście Jerzy
Bogdan Raczek, autor publikacji.
(k) http://www.zorrp.org/

Tak jak co roku członkowie ZOR RP oddali hołd
Wielkiemu Polakowi – Ojcu Niepodległości Polski – składając w dniu Jego imienin kwiaty pod
pomnikiem znajdującym się przy historycznym
gmachu Dowództwa Garnizonu Warszawa i placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z satysfakcją zauważyliśmy, że przy pomniku Marszałka
było już kilka wieńców od organizacji piłsudczykowskich, a jeszcze kilka lat temu- nasza wiązanka była jedyną. Dziś daje się odczuć, że kult
Marszałka odżywa na nowo.

Święto Sapera!
TEKST KPT. TOMASZ SŁODZIŃSKI FOTO MICHAŁ DUDEK

16 kwietnia Wojsko Polskie obchodzi
Dzień Sapera. 2 Mazowiecki Pułk
Saperów świętowanie rozpoczął już
w poniedziałek, 14 kwietnia.

W

2 Mazowieckim Pułku Saperów w Kazuniu
rozpoczęły się uroczyste obchody Święta
Wojsk Inżynieryjnych. Jak każdego roku, 16 kwietnia, jest datą szczególnie ważną dla wszystkich saperów. W rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 r. obchodzą oni bowiem swoje święto.
Operacja, której powodzenie okupiło swym
życiem tysiące żołnierzy wojsk inżynieryjnych,
jest symbolem oddania, nieustępliwości i odwagi
polskich saperów. Poniedziałkowe uroczystości
w Kazuniu rozpoczęła msza polowa z udziałem
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zaproszonych gości, byłych dowódców brygady oraz zaprzyjaźnionych jednostek, weteranów
i kombatantów, władz samorządowych i lokalnych
oraz dzieci z pobliskich szkół i liceum ogólnokształcącego z Płońska. Następnie odczytano apel
poległych, zapalono znicze i złożono wiązanki
kwiatów pod Pomnikiem Poległych Saperów.
Dalsza część uroczystości odbyła się na stadionie
w Kazuniu. Po przyjęciu meldunku o gotowości
pododdziałów do uroczystości dowódca pułku –
pułkownik Adam Przygoda – zajął miejsce na trybunie honorowej. Zgodnie z wojskowym ceremoniałem odegrano hymn i setki saperów wspólnie
odśpiewało słowa Mazurka Dąbrowskiego.
Kazuńscy saperzy wielokrotnie dali wyraz swojego profesjonalizmu, również wykonując zadania
poza granicami państwa. Wśród stojących w dniu
dzisiejszym na naszej zbiórce żołnierzy są saperzy,
od których jeszcze kilka miesięcy temu zależało
wszystko. To oni prowadzili kolumny pojazdów
w odległym Afganistanie i to od ich decyzji zależało bezpieczeństwo całego patrolu – mówił dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.
Po krótkich przemówieniach okolicznościowych
nastąpiło odczytanie decyzji o nadaniu odznaczeń oraz mianowaniach na wyższe stanowiska
służbowe. Po odprowadzeniu sztandaru przez
kompanię honorową rozpoczęła się kolejna
część obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych.
Na scenie został zaprezentowany program artystyczny klubu wojskowego. Gwiazdą saperskiego
popołudnia był zespół Respect, który umilał czas

wszystkim uczestnikom uroczystości. Wśród
atrakcji znalazł się też pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu pododdziałów. Ogromne zainteresowanie wzbudzały
potężne pojazdy, maszyny, roboty i wyposażenie
sapera. Nie mogło zabraknąć również wojskowej grochówki. Równocześnie na hali sportowej
pułku odbyły się zawody sportowo-obronne dla
młodzieży szkolnej zorganizowane wspólnie
z Towarzystwem Przyjaciół Twierdzy Modlin.
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Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 kwietnia 2014 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które

Numer obwodu
głosowania
1

2
3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

Granice obwodów głosowania (nazwy ulic)

wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych
komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szarych Szeregów, Wojska Polskiego 3-19; 23-27
ul. Młodzieżowa 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Zespół Szkół Nr 1
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego,
Publiczne Gimnazjum Nr 2
Młodzieżowa, Wojska Polskiego 29-31, Wojska Polskiego 41-51
ul. Młodzieżowa 3
Baśniowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Diamentowa, Gen. Zygmunta Berlinga, Jasna, Koralowa, Zespół Szkół Nr 1
Modrzewiowa, Na Skraju, Perłowa, Pogodna, Rubinowa, Sadowa, Sosnowa, Szmaragdowa, Willo- Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Młodzieżowa 1 (stołówka)
wa, Wiosenna, Wiślana, WojskaPolskiego2-20; 33-37, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Złota
Bohaterów Modlina 1-83, Gospodarcza, Górska, Księcia Ziemowita III, Leśna, Marii Curie
Szkoła Podstawowa Nr 5
Skłodowskiej, Nowodworska, Nowołęczna, Okunin, Segmentowa, Spokojna, Strażacka,
ul. Chemików 1A
Śniadeckich
Liceum Ogólnokształcące
ul. Chemików 1
Chemików, Ignacego Paderewskiego 4B-28, Inżynierska, Sportowa, Stefanii Sempołowskiej
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Zespół Szkół Nr 2
Akacjowa, Długa, Dobra, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa,
ul. Długa 10
Kalinowa, Kępa Nowodworska, Kasztanowa, Łęczna, Mała, Miodowa, Miła, Nadwiślańska, PCK,
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Prosta, Przytorowa, Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna
niepełnosprawnych)
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30
Ignacego Daszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Magistracka, Przejazd, Sukienna 40-80, Tadeusza
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Kościuszki, Targowa, Warszawska 1A-15; 2-12, Zachodnia, Zakroczymska
niepełnosprawnych i dla głosowania
korespondencyjnego)
Chryzantemy, Harcerska, Ignacego Paderewskiego 9-21
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Jana Nałęcza, Juliusza Słowackiego, Legionów, Mazowiecka, Modlińska, Partyzantów, Piaskowa,
ul. Słowackiego 2
Stefana Okrzei, Warszawska 17-35; 18-24
Bohaterów Modlina 2-48, Ferdynanda Focha, Lotników, Józefa Wybickiego, Spacerowa, Sukien- Publiczne Przedszkole Nr 3
na 1-39, Zdobywców Kosmosu
ul. Bohaterów Modlina 26
Zespół Szkół
29 Listopada 107; 323-324; 338-362, Fryderyka Chopina, Gen. Ignacego Ledóchowskiego, Gen.
ul. Bema 312
Ignacego Prądzyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Obwodowa, Płk. Edwarda Malewicza
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
117-120
niepełnosprawnych)
Zespół Szkół ul. Bema 227
29 Listopada 111- 112; 327- 328, Adama Mickiewicza, Gen. Józefa Bema, Kadetów,
wejście od ulicy 29 Listopada
Obrońców Modlina, Płk. Edwarda Malewicza 281-289, Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Tytusa
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Chałubińskiego
niepełnosprawnych)
3 Maja, Al. Jana Pawła II, Aleja Róż, Bolesława Prusa, Brzozowa, Chłodnia, Dworcowa, Elizy
Orzeszkowej, Forteczna, Gen. Wiktora Thommee, Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Klonowa,
Zespół Szkół Nr 3
Kolejowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Maksymiliana Kolbego,
ul. Szkolna 3
Malinowa, Marii Konopnickiej, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Mury, Na Skarpie, Ogrodowa,
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Piekarska, Polna, Przeskok, Samorządowa, Słoneczna, Sporna, Stanisława Stasica, Stefana
niepełnosprawnych)
Czarnieckiego, Szkolna, Środkowa, Topolowa, Władysława Stanisława Reymonta, Wojciecha
Kossaka, Współczesna, Zofii Dobrowolskiej, Źródlana, Żołnierzy Września, Żwirowa
Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy
przy ul. Miodowej 2
ul. Miodowej 2 (Nowodworskie Centrum Medyczne)
(Nowodworskie Centrum Medyczne)

UWAGA:
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 maja 2014 r.*)
(poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie
do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal
jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym
obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 maja 2014 r.*)
(poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza
się Obwodową Komisję nr 7 z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Zakroczymska 30.

www.nowydwormaz.pl

z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2014 r.
(czwartek) złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Wyborcy czasowo przebywający na obszarze
gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do
dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) mogą składać
wnioski o dopisanie do spisu wyborców.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim
ul. Zakroczymska 30 w pokoju nr 228 II piętro

w godz. poniedziałek 9.00 – 17.00, wt-pt. 8.0016.00.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do
głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pokój 228 lub nr tel. 22 5122262.
Lokale obwodowych komisji wyborczych
w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00
*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski
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LOTTO Poland Bike Marathon:
Twierdza Modlin ponownie zdobyta!
TEKST i FOTO ORGANIZATORZY

T

radycji stało się zadość. Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Drugi etap LOTTO
Poland Bike Marathon 2014, cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez
Grzegorza Wajsa, został rozegrany w Nowym Dworze Mazowieckim. Ta miejscowość na mapie Poland
Bike gości od samego początku, czyli sześciu lat.
Frekwencja dopisała i co ważne – z roku na rok jest
wyższa. Na starcie, pierwszy raz w pobliżu Hotelu
Royal, stanęło tym razem prawie 700 miłośników
jazdy na dwóch kółkach. Na trasie było wszystko.
Sporo technicznych zjazdów i podjazdów oraz
przejazdy przez historyczne fortyfikacje Twierdzy.
Każdy też mógł zmierzyć się z „Wajsgórą”, wymagającym podjazdem w okolicach Modlina.

nej Zenon Klimczewski oraz dyrektor NOSiR
Dariusz Wąsiewski. Kolejne kolarskie emocje już
w niedzielę, 27 kwietnia w Otwocku, gdzie odbędzie się III etap LOTTO Poland Bike Marathon
2014. Zapraszamy!
Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.
com/Poland.Bike.Marathon

Na najdłuższym dystansie MAX (46 km) zwyciężył Adrian Jusiński (Sante BSA Whistle Team),
przed Jackiem Tomczakiem (BLU Cersanit Team
Refleks) i Grzegorzem Tomaszewskim (Dazar
Olimpic Piaseczno). Wśród kobiet wygrała Katarzyna Różycka (Rozycky Team), wyprzedzając
Katarzynę Pakulską (SK Bank Team) i Ewę Dudę
(Świat Rowerów Raleigh Team).
Trasę MINI (23 km) najszybciej pokonał Kamil
Kuszmider (AGR Płońsk). Za nim finiszowali
Paweł Błachucki (BLU Cersanit Team Refleks)
i Tomasz Bednarski (Legion Serwis Active Jet
Merida Team). W rywalizacji kobiet triumfowała Magdalena Chmielewska (Warszawski Klub
Kolarski), przed Izabelą Macutkiewicz (SK Bank
Team) i Sławą Staszczak z Kwiatkówka.
Na dystansie FAN (8 km) uczniowie i uczennice szkół podstawowych ścigali się w otwartych
mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego
w kolarstwie górskim. Wśród chłopców drugi
raz z rzędu w LOTTO Poland Bike Marathon
zwyciężył Dawid Bojarczak (Ergo Team Metal-Fach), przed Mateuszem Jakubiukiem z Międzyrzeca Podlaskiego i Kacprem Szabłowskim
(KK24h Ostrołęka). W gronie dziewcząt najlepsza okazała się Weronika Tyszka, wyprzedzając
Oliwię Majewską (obie BDC NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki) i Aleksandrę Lach (UKK Huragan
Wołomin). Swoje wyścigi mieli też najmłodsi.
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland
Bike wokół Hotelu Royal w Twierdzy Modlin jeździły przedszkolaki w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W rywalizacji drużynowej w Nowym Dworze Mazowieckim triumfował TRW Cloudware Team, przed BLU Cersanit Team Refleks
i SK Bank Team. Klasyfikację rodzinną wygrała rodzina Pomorskich, przed Petryszynami
i Lachami. W punktacji Omnium Poland Bike
wśród mężczyzn samodzielne prowadzenie objął Jacek Tomczak (BLU Cersanit Team Refleks),
a w gronie kobiet nową liderką została Magdalena Chmielewska (Warszawski Klub Kolarski).
II etap LOTTO Poland Bike Marathon 2014
został zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
a kolarskich amatorów MTB w Twierdzy Modlin dopingowali burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecz-
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NA SZCZYT PO RAZ CZWARTY
TEKST i FOTO EMKA

W

biegła w sobotę 15 marca dwójka biegaczy
nowodworskiego JOGGERA. Chodzi tu
o jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych biurowców Warszawy, gdzie przeprowadzony został IV Bieg RONDO 1. Bieg ten należy
do MASTERS RACE w światowym cyklu TOWERRUNNING WORLD CAP jako Grand Prix
of Poland. W warszawskim wieżowcu zawodnicy
mają do pokonania 37 pięter, w sumie 836 stopni.
Wbiega się na wysokość 142 metrów, pokonując
440 m,w tym 250 m po schodach wykonując 76
nawrotów. Zawodnicy mają na wstępie eliminacje, w wyniku których najlepsza dwunastka
rywalizuje w biegu finałowym. Z uwagi na to, że
była to jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu Pucharu Świata, udział wzięła rekordowa
liczba zawodników i zawodniczek z zagranicy,
w tym pięciu zawodników z czołowej dziesiątki
światowego rankingu i wiceliderka klasyfikacji
kobiet Czeszka Lenka Svabikowa. W finałowej
„12” znalazło się tylko dwóch Polaków, pozo-

stali to zawodnicy z Czech, Niemiec, Słowacji
i Hiszpanii. Rywalizację mężczyzn wygrał Polak Piotr Łobodziński, zwycięzca TOWERRUNING WORLD CAP 2013 pobijając rekord
trasy wbiegając na 37 piętro biurowca w czasie
3:27 sekund. Wsród kobiet najlepszą okazała się
mistrzyni Polski w biegach górskich Dominika
Wiśniewska z czasem 4:52 sekundy. Biegaczka JOGGERA Monika Zarzycka zajęła wśród
kobiet 13 miejsce z poprawionym wynikiem
z ubiegłego roku 6:29 sek (w ubiegłym roku
m-ce 16 i czas 6:44) na 93 zawodniczki. Wśród
mężczyzn Tomasz Pietrzykowski dobiegł do
mety w środku stawki 416 zawodników w czasie
6:50 sekund. Gratulujemy naszym zawodnikom
osiągnięć w tak trudnej konkurencji biegowej
i pięknych medali. Organizatorzy Biegu na
Szczyt RONDO 1 po raz kolejny wsparli Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, wpłacając
na ich konto całość opłat startowych w kwocie
23 500 złotych.

Święto siatkówki w Twierdzy
TEKST SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

W

sobotę w Zespole Szkół w Modlinie
Twierdzy odbyła się druga edycja turnieju siatkówki o puchar Proboszcza parafii
św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Tak jak w
roku ubiegłym, zawody były mocno obsadzone,
przybyło siedem drużyn, które rundę eliminacyjną rozgrywały w dwóch grupach. Następnie
rozegrano półfinały a zwycięzcy rozegrali wielki finał. W opinii sponsora i obserwatorów zawodów, uczestnicy prezentowali bardzo wysoki
poziom siatkówki, która w naszym kraju urasta
do miana sportu narodowego. Nad właściwym
poziomem rywalizacji czuwali dwaj sędziowie
zawodów: Jan Wróblewski i Tomasz Budkiewicz
którzy ze swoich obowiązków wywiązali się bardzo dobrze. Wyniki:

Na zakończenie zawodów nagrody dla najlepszych
wręczyli: Proboszcz parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy ks. Cezary Siemiński, wicestarosta
powiatu nowodworskiego Henryk Mędrecki i prezes UKS Reduta Sławomir Krzeczkowski.

Grupa A
Weź Pigułkę – Hultaje 2:0 (15:9) (15:10)
El Dream – Plażowicze 1:2 (15:12) (10:15) (12:15)
Hultaje – Plażowicze 0:2 (15:17) (5:15)
Weź Pigułkę – El Dream 1:2 (17:19) (15:4) (19: 21)
El Dream – Hultaje 2:0 (15:10) (15:7)
Plażowicze – Weź Pigułkę 0:2 (13:15) (12:15)
Grupa B
UKS Jedynka – Radość 0:2 (6:25) (20:25)
UKS Reduta – UKS Jedynka 2:0 (31:29) (25:15)
UKS Reduta – Radość 0:2 (18:25) (9: 25)
Półfinały
UKS Reduta – Weź Pigułkę 1:2 (22:25) (25:21)
(15:17)
El Dream – Radość 1:2 (27:25) (14:25) 9 7:15)
Mecz o III miejsce
El Dream –UKS Reduta 0:2 (21:25) (20:25)
Finał
Radość – Weź Pigułkę 1:2 (25:21) (24:26) (7:15)
Zwycięska drużyna Weź Pigułkę wystąpiła
w składzie: Bartłomiej Waś, Adam Dmitriew,
Piotr Różycki, Łukasz Szewczyk, Jakub Sławiński, Paweł Dąbkowski, Maciej Skrok, Mateusz
Mierzejewski. Najlepszym zawodnikiem turnieju
uznano Piotra Białka z drużyny Radość.
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Sara zwycięża w Radości !!!
S

ara Elkosh, tenisistka NOSiR Nowy Dwór
Maz., podopieczna trenera Artura Żuka, w dn.
22-24.03 zapisała na swoim koncie pierwszy tytuł
turniejowy. Kilka ćwierćfinałów, dwa półfinały,
jeden finał i wreszcie dopięła swego, zwyciężając
w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatek w W-wie. Mazowiecki Związek Tenisowy na
zakończenie sezonu zimowego wyznaczył UKT
Radość W-wa jako organizatora turnieju w kat. do
lat 12. W turnieju Sara rozstawiona była z nr 5, co
oznaczało, że nie była główną pretendentką do zwycięstwa. Od pierwszej rundy postanowiła sobie jednak, że zrobi wszystko, aby na koniec sezonu halowego pokazać się z jak najlepszej strony. Wiedziała,
że jeśli zagra na poziomie jaki prezentowała w ostatnim czasie na treningach może pokonać bardziej
utytułowane zawodniczki. Jednak trening to nie
turniej i u tak młodych sportowców nie jest łatwo
przenieść poziom treningowy na rozgrywki o stawkę. Sarze jednak udało się to w pełni i kolejno eliminując bardziej utytułowane i wyżej rozstawione
zawodniczki wygrała cały turniej. Jak informuje nas
Jej trener, Sara na turnieju zebrała szereg cennych
doświadczeń, szczególnie na gruncie psychologii
sportowej. Stoczyła jeden bardzo zacięty pojedynek

(ćwierćfinał), wygrywając w nim 7/6(6), 7/6(6) oraz
pokonała 2 zawodniczki, z którymi do tej pory miała bilans ujemny do końca wierząc w siebie i w zwycięstwo. Takie cechy tenisiści nabywają latami i pod
tym względem turniej ten należy zaliczyć do bardzo
ważnych w Jej karierze. Ten trudny ćwierćfinał tak
Ją zbudował, że półfinał zagrała prawie bezbłędnie,
gładko go wygrywając. Finał to walka z przeciwniczką i własnymi słabościami, z której na szczęście
Marcelina również wyszła zwycięsko. Gratulujemy sukcesu Sarze i czekamy na kolejne tytuły już
w sezonie letnim. Mamy nadzieję, że po dobrze
przepracowanym okresie przygotowawczym, będziemy mięli przyjemność częstszego informowania Państwa o sukcesach tenisowej sekcji NOSiR.
Wyniki Sary na WTK Skrzatek:
I runda – bye
II runda – Sara Ekosh NOSiR [5] – Julianna Boryniec UKS Sportteam W-wa 6/1, 6/3
ćwierćfinał – Sara Elkosh NOSiR [5] – Laura
Koralnik OTC W-wa [1] 7/6(6), 7/6(6)
półfinał – Sara Elkosh NOSiR [5] – Kamila Popławska KT Okuła Białystok 6/1, 6/0
finał – Sara Elkosh NOSiR [5] – Qin Sherry
NST [7] 5/7, 6/4, 10/4

BDC NOSiR
z sukcesami
w Sobótce
TEKST I FOTO MAGDALENA KARDASZEWICZ
WWW.SOBOTKA.PL

M

iędzynarodowym wyścigiem Ślężański
Mnich w Sobótce zainaugurowano tegoroczny sezon kolarski w Polsce. To był udany
start dla zawodników BDC NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki.
Wśród młodziczek najlepsza była Weronika
Tyszka (BDC NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki),
która wyprzedziła Aleksandrę Trzebińską (UKS
Koźminianka Koźminek) i Paulinę Pastuszek
(MKS Karolina Jaworzyna Śl.). Weronika pokonała ponad 30 innych zawodniczek. Dziewczęta
miały do przejechania 17 kilometrów.
W kategorii Elita Mężczyzn, na najlepszym
wśród zawodników BDC Marcpol Team, 9. miejscu, uplasował się natomiast Piotr Kirpsza.
Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych
zawodów!
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Igrzyska Szkół Podstawowych – wygrała Siódemka!
TEKST I FOTO NOSiR

W

sobotę, 12 kwietnia punktualnie o godz.
9.00 w Hali Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji rozpoczęło się święto sportowe dla Szkół Podstawowych klas I- III. Udział
wzięły cztery szkoły z gminy Nowy Dwór Mazowiecki:
–
–
–
–

Szkoła Podstawowa nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 4,
Szkoła Podstawowa nr 5,
Szkoła Podstawowa nr 7.

Reprezentanci szkół wzięli udział w 9 konkurencjach: tor przeszkód, strzały na bramkę dla
dziewcząt i chłopców, sztafeta po obwodzie koła,
kozłowanie piłki slalomem, wyścig rydwanów,
bieg wahadłowy z piłką lekarską, wyścig z piłką,
podawanie piłki bokiem.
Między konkurencjami każda ze szkół zaprezentowała program artystyczny. Podczas Igrzysk
swoje drużyny dopingowali rodziny zawodników, nauczyciele oraz koledzy.
Ostatecznie, po 9 konkurencjach wygrała, reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 7 zdobywając 42 pkt. Na drugim miejscu
z 36 punktami – Szkoła Podstawowa nr 5, trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3 – 29
pkt, a zaraz za podium Szkoła Podstawowa nr 4,
która zdobyła 27 punktów.
Medale i dyplomy wręczali zawodnikom burmistrz Jacek Kowalski oraz dyrektor NOSiR Dariusz Wąsiewski.
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ROK 2014

rokiem obchodów
640. rocznicy nadania praw miejskich

10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wła
adze Samorzządowe Nowego
o Dworu Mazow
wieckiego i Ko
omitet Honorow
wy
za
apraszają

3 maja 2014 r.
na
a:

15:30 – MUZYKA ŁĄCZY NARODY (przeboje europejskie)
17:00 – NOWODWORSKI FESTIWAL ROCKOWY

ZDREAD
DY

PINK FREU
UD

W ramach imprezy od
dbedzie się finał prrzeglądu zespołów zg
głoszonych do konku
ursu Festiwalu.
Wstep wo
olny. Godz. 10:00 - 14:00 Nowodworsk
ki Ośrodek Kultury.
Szczegółły na www.nfr.com.p
pl i www.nowydworm
y
maz.pl
p

ORGANIZATOR:

PARTNER:

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

PATRONI MEDIALI:

