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Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł Mistrz – Wiekuisty
- Cyprian Kamil Norwid

Z

okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia,
Wszystkim Państwu Składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten magiczny czas napełni wasze serca spokojem
i da wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych.
Niech świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela
będzie źródłem pozytywnej energii na cały przyszły rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
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Drodzy Mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego,
Za nami wybory samorządowe. 16 listopada
po raz kolejny wybieraliście władze miasta –
Radę Miejską i burmistrza. Pragnę serdecznie
podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście
mnie, wybierając na kolejną kadencję. Obiecuję nie zawieść Waszego zaufania i dalej rzetelnie pracować na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Wspólnie z nowowybraną Radą Miejską
będziemy dbać o ciągły rozwój naszego mia-

sta, realizować nowe inwestycje i programy
prospołeczne. Będziemy też dalej aplikować
o środki zewnętrzne, które wspomogą budżet
miasta w realizacji nowych przedsięwzięć.
W wyborach samorządowych wybraliście
Państwo swoich przedstawicieli do Rady
Miejskiej. W jej składzie jest kilka nowych
postaci. 1 grudnia, podczas pierwszej w tej
kadencji sesji wszyscy zostali zaprzysiężeni.
O tym wydarzeniu piszemy na str. 4 w Wieściach z Rady.
Szczególnej Państwa uwadze polecam dział
Temat Numeru. Piszemy w nim m.in. o kolejnych inwestycjach, które będziemy realizować
przy wsparciu środków zewnętrznych. Aplikujemy również o pomoc na remont dachu
Klubu Garnizonowego w Twierdzy Modlin.
Wniosek na to zadanie opiewa na 800 tys. zł.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam Wszystkim oraz Waszym
Rodzinom wielu Łask Bożych, miłości i ciepła
rodzinnego. Niech pod świąteczną choinką
każdy z Was znajdzie szczęście, życzliwość i
wzajemne zrozumienie.

Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta

Szanowni Państwo,
Minęło lokalne święto demokracji – wybory do
samorządów różnych szczebli. Była to okazja do
podsumowań i refleksji nad tym co się działo
przez ostatnie cztery lata na terenie naszego miasta. Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego
uznali, że działo się dobrze i wybrali w większości
osoby popierające Burmistrza Jacka Kowalskiego
i jego samego. Jestem jednym z tych, których
Państwo docenili i którym zaufali. Za to zaufanie
pragnę serdecznie podziękować i złożyć obietnicę dalszej wspólnej, zgodnej i wytężonej pracy w
Radzie Miejskiej i razem z Burmistrzem.
Składam również gorące życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego
Roku. Niech pomyślność nie opuszcza naszego
Miasta i jego Mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Park w Twierdzy Modlin Nowy Dwór
Mazowiecki
otrzymał kolejne
laureatem konkursu
dofinansowanie!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Eco-Miasto!

P

TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK
FOTO MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORÓW

od koniec października ogłoszone zostały
wyniki konkursu na projekty wspierające
turystykęw regionie. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaproponowało rewitalizację parkuw
Twierdzy Modlin, jako działanie które przysłuży
się nie tylko mieszkańcom ale także turystom.
Nasza propozycja znalazła się w gronie 14 wniosków skierowanych do dofinansowania spośród
97 złożonych projektów (pisaliśmy o tym w ostatnich Faktach Nowodworskich).
WIĘCEJ NA STR. 7

Nowy Dwór Mazowiecki został
doceniony za inwestycje
proekologiczne. W II edycji konkursu
ECO-MIASTO otrzymał pierwszą
nagrodę w kategorii „efektywność
energetyczna budynków”.
WIĘCEJ NA STR. 9

www.nowydwormaz.pl
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Nowy dach dla GKO
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

J

ak powszechnie wiadomo, Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki, od lat negocjowało warunki przekazania przez Agencję Mienia Wojskowego dawnego Kasyna Oficerskiego. W ostatnich dniach
października odbyło się spotkanie z pracownikami AMW, podczas którego podpisano protokół
przekazania nieruchomości oraz umowę użyczenia, która określa prawo do dysponowania GKO
(pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu Faktów
Nowodworskich red.).
Dopięcie tych formalności otworzyło furtkę Miastu do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na
poprawę kondycji budynku GKO. I tak też się
stało. Równolegle z finalizacją formalności związanych z przekazaniem budynku, Miasto Nowy

Dwór Mazowiecki przygotowywało się do ubiegania się o środki finansowe na remont dawnego
kasyna oficerskiego. W ostatnich dniach października udało się złożyć wniosek o dofinansowanie do remontu dachu ze środków krajowych
jakimi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wniosek o dofinansowanie opiewa
na kwotę 800 000,00 zł i w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania, Miasto będzie mogło
przeznaczyć kwotę dofinansowania na remont
konstrukcji oraz pokrycia dachu.
Jest to pierwszy krok w kierunku kompleksowego
remontu GKO, na który Miasto planuje pozyskiwać etapami zewnętrzne środki finansowe, w zależności od programów pomocowych.

Komputery dla mieszkańców
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

J

ak informowaliśmy ostatnio projekt „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz
w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion” znajduje się na półmetku. Aktualnie
trwają prace związane z dostawą zestawów komputerowych do domu Beneficjentów projektu. W
chwili obecnej wiadomo, że komputery znalazły
się już u ponad 100 mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, a reszta zostanie dostarczona
najpóźniej do 22 grudnia br. Dodatkowych 8 zestawów komputerowych zostało zainstalowanych
w siedzibie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu, które będą
służyły wszystkim mieszkańcom, którzy będą
mieli potrzebę skorzystania z usług Centrum.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że stanowiska w Centrum są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych (z różnym rodzajem niepełnosprawności), tak aby każdy, bez żadnych przeszkód, mógł tam uczęszczać.
12 listopada br. podczas spotkania projektowego
odbywającego się w siedzibie NOSiR, Burmistrz
Jacek Kowalski przekazał pierwszy 50 Beneficjentom oficjalne podziękowania za udział w projekcie oraz wyraził swoje zadowolenie z faktu otrzy-

mania przez nich zestawów komputerowych.
Pracownicy Wydziału Projektów Infrastrukturalnych oraz Wydziału Informatyki opowiedzieli
o sprzęcie, jego funkcjonalności i przeznaczeniu.
Podczas spotkania mieszkańcy mogli usłyszeć
sporo informacji o samym projekcie, jego celach
i zadaniach.
Liczymy, iż kolejne partie dostarczanego sprzętu
będą przekazywane równie sprawnie jak pierwsza setka, natomiast pozostałych mieszkańców
Nowego Dworu Maz., nie będących Beneficjentami projektu, zapraszamy w najbliższym czasie

do bezpłatnego korzystania z usług Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu
Cyfrowemu, którego siedziba mieści się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.

CD. TEMATU NUMERU NA STR 7-8-9
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Pierwsza sesja nowowybranej Rady Miejskiej
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2014–2018, wybranej
w listopadowych wyborach samorządowych. Podczas posiedzenia wybrano
przewodniczącego i prezydium Rady oraz ustalono składy komisji.

O

brady, do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej poprowadziły radne
Krystyna Nasiadka i Agnieszka Kubiak-Falęcka.
Na początku, wszyscy radni odebrali z rąk p.
Hanny Sobczyńskiej, przewodniczącej Miejskiej
Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na
radnego, po czym złożyli ślubowanie. Następnie
zaświadczenie o wyborze na burmistrza odebrał
Jacek Kowalski. P. Sobczyńska złożyła burmistrzowi gratulacje i życzyła owocnej pracy na
rzecz miasta i jego mieszkańców by, jak mówiła,
żyło się nam coraz lepiej.
Do zaproponowanego przez p. Nasiadkę porządku obrad, zmiany zgłosił Krzysztof Bisialski.
Dotyczyły one m.in. ustalenia liczby wiceprzewodniczących, ich wybór, ustalenie składu ilościowego stałych komisji Rady oraz składu osobowego komisji.
Następnie odbyły się głosowania tajne. Na przewodniczącego Rady wybrano Krzysztofa Bisialskiego. Skład prezydium Rady uzupełniony został o trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi
wybrani: Grażyna Nadrzycka, Roman Biliński
i Jerzy Plackowski.
Podczas sesji ustalono, że radni będą pracować
w sześciu komisjach stałych:
– Rewizyjnej,
– Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
– Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska,

– Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
– Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– Zdrowia i Spraw Społecznych.
Do pracy w poszczególnych komisjach wybrani
zostali:
Komisja Rewizyjna – Ryszard Brzeziński (przewodniczący), Tomasz Płaneta, Wioletta Dylewska, Włodzimierz Laur, Andrzej Świder, Tomasz
Reginis, Grażyna Nadrzycka
Komisja Finansów i Rozwoju – Marek Ciesielski (przewodniczący), Jacek Borkowski, Ryszard
Brzeziński, Agnieszka Kubiak-Falęcka, Agnieszka Kowalska, Jerzy Plackowski
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska – Tadeusz Sosiński (przewodniczący), Piotr Miszczak, Tomasz Płaneta,
Wioletta Dylewska, Tadeusz Ziomek, Krystyna
Nasiadka
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki –
Grażyna Brzozowska (przewodnicząca), Tomasz
Reginis, Ahmed Jadou, Agnieszka Kubiak-Falęcka, Agnieszka Kowalska, Grażyna Nadrzycka
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Ahmed Jadou (przewodniczący), Jacek Borkowski,
Tadeusz Sosiński, Tadeusz Ziomek, Bogdan Jeziorski, Marek Ciesielski
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Andrzej Świder (przewodniczący), Krystyna Nasiadka, Roman Biliński, Bogdan Jeziorski, Włodzimierz Laur i Piotr Miszczak.

Obrady poprowadziły K. Nasiadka i A. Kubiak-Falęcka

Głosowanie tajne

Ślubowanie radnych
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Burmistrz składa ślubowanie

Przewodniczący rady i burmistrz

Burmistrz odbiera zaświadczenie i gratulacje

Głosowanie nad porządkiem obrad
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Opłata targowa Topola nie jest Miasto
bez zmian!
już pomnikiem! będzie odśnieżać
drogi powiatowe
OPRAC. RED.

OPRAC. RED. FOTO DAMIAN OCHTABIŃSKI

18 listopada Rada Miejska ustaliła
stawki podatkowe na kolejny rok.
Na dotychczasowym poziomie
utrzymana została opłata targowa.

Czarna topola, rosnąca przy ul. Chłodnia
w Nowym Dworze Mazowieckiem nie
jest już pomnikiem przyrody. Na ostatniej w poprzedniej kadencji sesji, Rada
Miejska zdecydowała o zniesieniu tego
statusu dla drzewa. Zadecydowały o tym
jego stan i względy bezpieczeństwa.

D

zienna stawka obowiązującej w przyszłym
roku na terenie miasta opłaty targowej została ustalona na 22 zł. Za sprzedaż towarów ze
stanowiska z samochodu osobowego stawka
opłaty będzie wynosiła również 22 zł. Ze stanowiska handlujący zapłacą 19 zł a za powierzchnie
z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza – 8 zł.
48 zł zapłacą sprzedawcy mebli. 1 m2 powierzchni zajętej pod drobną sprzedaż detaliczną będzie
kosztował 8 zł.
Pozostali handlujący zapłacą: za stoiska zajęte
przy sprzedaży: gołębi, królików, psów i innych
zwierząt – 2 zł. za stanowiska na których handel
odbywa się z dwóch stron stanowiska – 30 zł.
W sytuacji, gdy dla danego rodzaju sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty,
stosuje się stawkę wyższą. Przy czym wysokość
opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł
dziennie.
Tak jak dotychczas, opłatę należy uiścić w dniu
sprzedaży.
Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, z której pobierana jest opłata
za zajęcie każdego metra kwadratowego powierzchni zaokrągla się do ½m2.
W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje mniej niż ½ m2 powierzchni, opłatę targową
pobiera się w wysokości połowy należnej za 1 m2.
Takie same stawki opłaty targowej obowiązywały
w 2014 roku.

www.nowydwormaz.pl

C

zarna topola ma kilkaset lat. Jest jednym
z najstarszych drzew okolicy. Niestety, od
dłuższego czasu obserwuje się, że drzewo obumiera. Stosowane dotąd metody jego zabezpieczenia i zapobieżenia dalszej degradacji nie przynoszą efektów. Jak mówił na sesji Dariusz Tabęcki,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
drzewo ma duży ubytek wgłębny w pniu, który sięga od podstawy do ok. 1 m wysokości. To oznacza,
że drzewo jest po prostu puste w środku. Gołym
okiem widać zaawansowany proces próchniczy.
Szczególnie w miejscu, gdzie ułamał się konar.
Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku. Konar
drzewa ułamał się i spadł na przystanek autobusowy, który zlokalizowany jest w pobliżu topoli. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.
Naczelnik Tabęcki próbował rozwiać wątpliwości
niektórych radnych co do dalszego losu drzewa,
po zniesieniu statusu pomnika przyrody „Nie
mówimy że je wytniemy od razu. Być może uda się
je jeszcze przez jakiś czas pielęgnować i podratować, ale musimy się przygotować na taką ewentualność, że jeżeli drzewo będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, będziemy musieli to
drzewo poświęcić” - wyjaśniał.
Z kolei przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski argumentował, że jeśli drzewo spadnie na
przystanek w którym będą znajdowali się ludzie
konsekwencje mogą być bardzo poważne. „Kto
będzie wówczas odpowiadał?” – pytał.
Ostatecznie radni przychylili się do wniosku
i podjęli uchwałę o zniesieniu statusu pomnika
przyrody na topoli.

OPRAC. RED.

Miasto przejęło zadanie od starostwa
w wyniku czego wszystkie drogi
powiatowe znajdujące się na terenie
miasta będą przez nie odśnieżane.
Podczas ostatniej (18.11) w poprzedniej
kadencji sesji, Rada Miejska zadecydowała
o przejęciu zadania powiatowego przez
gminę. Zadanie polega na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się
w granicach miasta. Dotyczy to ulic: Kopernika, Czarnieckiego, Paderewskiego,
Morawicza oraz drogi wewnętrznej ul. Harcerskiej. Łączna długość przejętych ulic to
prawie 4 km.
Na realizację zadania Powiat przekaże
miastu środki finansowe. Ich wysokość
oraz zakres świadczonych przez miasto
usług została określona w odrębnym porozumieniu. Do końca 2014 roku miasto
otrzyma 4 tys. zł. W przyszły roku kwota
jaką przekaże starostwo będzie wynosiła
17 tys. zł.
Podobne porozumienia były zawierane także w latach poprzednich. Ich kwota tez była
analogiczna.
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni
Państwo

Z

akończyła się IV kadencja samorządu
powiatowego. To była niełatwa kadencja
wymagająca od wszystkich, którzy pracowali i działali na rzecz rozwoju powiatu nowodworskiego pełnego zaangażowania i rzetelnego
wypełniania swoich obowiązków zawodowych.
Za pomoc i współpracę w czasie mojej pracy na
stanowisku starosty nowodworskiego serdecz-

Ostatnia sesja Rady Powiatu
Nowodworskiego IV kadencji
2010-2014
TEKST I FOTO WALDEMAR MAJCHRZAK

W

dniu 13 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
w kadencji 2010-2014. Rada przyjęła trzy uchwały w następujących sprawach: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego, zmiany uchwały
budżetowej na rok 2014 oraz zmiany uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego. Pełna treść podjętych
uchwał zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowodworskiego.
W związku z zakończeniem kadencji starosta
Krzysztof Kapusta przedstawił informację o realizacji zadań inwestycyjnych oraz innych działaniach realizowanych przez samorząd powiatowy

w latach 2010–2014. Pełną treść podsumowania
kadencji 2010–2014 publikujemy na stronie internetowej powiatu nowodworskiego.
W drugiej części obrad starosta Krzysztof Kapusta i przewodniczący Rady Powiatu Mariusz
Łaszuk wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe
podziękowania za pełną zaangażowania pracę dla
dobra społeczności powiatowej wraz z życzeniami dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podziękowania za rzetelne wypełnianie
obowiązków służbowych i owocną współpracę
otrzymali kierownicy wydziałów i pracownicy
starostwa oraz kierownicy powiatowych służb
i jednostek organizacyjnych.

nie dziękuję kierownikom i szefom powiatowych służb i straży, kierownikom powiatowych
jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół,
powiatowych placówek oświatowych i opiekuńczych oraz zarządom stowarzyszeń i organizacji
społecznych. Serdeczne podziękowania składam
burmistrzom i wójtom miast i gmin powiatu
nowodworskiego za współpracę i realizację wielu wspólnych przedsięwzięć dla dobra naszych
mieszkańców. Dziękuję pracownikom starostwa
za sumienność i zaangażowanie w codziennej
pracy oraz wkład w rozwój naszego powiatu.
Nowo wybranym radnym życzę sukcesów i satysfakcji w służbie dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.

Wyniki wyborów
do Rady Powiatu
Nowodworskiego
kadencji 2014–2018
Okręg Nr 1
Nowy Dwór Mazowiecki
1. Krzysztof Kapusta – KW WND – 617 głosów
2. Marcin Ozdarski – KWW FORUM – 611
głosów
3. Ryszard Gumiński – KW PIS – 526 głosów
4. Henryk Mędrecki – KW PO – 504 głosy
5. Zdzisław Szmytkowski – KW WND – 495
głosów
6. Jacek Adam Kowalski – KW PIS – 481 głosów
7. Dariusz Tabęcki – KW WND – 280 głosów

Okręg Nr 2
Nasielsk
1. Grzegorz Paczewski – KW PSL – 684 głosy
2. Kazimierz Drabik – KW PSL – 510 głosów
3. Radosław Kasiak – KW Centrum Samorządowe – 397 głosów
4. Renata Włodarska – KWW Stawiamy na
Rozwój – 293 głosy
5. Anna Łapińska – KW PSL – 271 głosów

Okręg Nr 3
Pomiechówek – Zakroczym
1. Paweł Calak – KW PSL – 915 głosów
2. Andrzej Lenart – KW Centrum Samorządowe – 629 głosów
3. Hanna Rutkowska – KW PSL – 278 głosów

Okręg Nr 4
Czosnów – Leoncin
1. Katarzyna Kręźlewicz – KW PSL – 714
głosów
2. Jacek Kościk – KWW FORUM – 503 głosy
3. Krystian Buszta – KW PSL – 231 głosów
4. Piotr Rutkowski – KW Centrum Samorządowe – 196 głosów
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Park w Twierdzy Modlin otrzymał kolejne
dofinansowanie!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

P

od koniec października ogłoszone zostały
wyniki konkursu na projekty wspierające
turystykę w regionie. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaproponowało rewitalizację parku
w Twierdzy Modlin, jako działanie które przysłuży się nie tylko mieszkańcom ale także turystom. Nasza propozycja znalazła się w gronie 14
wniosków skierowanych do dofinansowania spośród 97 złożonych projektów (pisaliśmy o tym
w ostatnich Faktach Nowodworskich).
W dniu 5 listopada br. pojawiła się lista rankingowa projektów, które mają wesprzeć działania
o charakterze kulturalnym. Podobnie jak w październiku, także tym razem pomysł stworzenia
Parku Trzech Kultur poprzez rewitalizację historycznego parku na terenie Twierdzy Modlin spotkał się z pozytywną oceną i dzięki temu znaleźliśmy się w gronie zwycięzców, zajmując wysokie
4 miejsce, spośród aż 130 złożonych wniosków.
Warto podkreślić, że miasto Nowy Dwór Mazowiecki jako jedno z nielicznych podmiotów
otrzymało dofinansowanie unijne z dwóch konkursów tj. z Działania 6.1 Kultura i Działania 6.2
Turystyka, które w jednakowym czasie ogłosiła
w maju tego roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Udało się to jeszcze
tylko jednemu samorządowi w województwie
mazowieckim a warto podkreślić, że na składanie
wniosków był niecały miesiąc.
Przyznanie dofinansowania potwierdza tym
samym, że niezależni członkowie Komisji Konkursowych, którzy oceniali wnioski
z uznaniem podeszli do idei utworzenia Parku
Trzech Kultur.
Opatrzenie terenu parkowego nazwą Park
Trzech Kultur zostało dokładnie uzasadnione
we wniosku o dofinansowanie i dodatkowych
dokumentach. Twierdza Modlin jest międzynarodowym pomnikiem architektury obronnej,
tworzy ją wielokrotnie rozbudowywany zespół
umocnień zawierający w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Twierdza stanowi wytwór i działanie kolejno trzech
narodów – Francuzów, Rosjan i Polaków –
i należy do kategorii kultury symbolicznej, mającej wyjątkową, powszechną wartość, czego
najlepszym dowodem jest objęcie stworzenia
Parku Trzech Kultur honorowym patronatem
przez ambasadora Federacji Rosyjskiej i pozytywne odniesienie się do tej idei przez ambasadę
francuską (czekamy na pisemne potwierdzenie
patronatu). Nazwa jaką zaproponowano ma za
zadanie przypomnieć początki budowy Twierdzy, jej późniejszą rozbudowę i kolejne dzieje
obecnym i przyszłym pokoleniom mieszkańców
jak i turystów.
Dzięki nadaniu miejscu nowej specyfiki (czego
wyrazem w pierwszej kolejności jest nazwa ale
także imprezy organizowane w przestrzeni parkowej oraz przywrócenie pierwotnej świetności
przez działania modernizacyjne) Park Trzech
Kultur stanie się nowym, rozpoznawalnym miejscem na kulturalnej mapie Mazowsza, czyniąc
jednocześnie ofertę kulturalną i turystyczną
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związaną z Twierdzą Modlin bardziej dostępną,
kompleksową i atrakcyjną.
Oba projekty kompleksowo będą się uzupełniać
i dzięki temu odmienią cały teren parku, który
objęty jest prawną ochroną konserwatorską.
Łącznie zrealizowane zostaną więc następujące
zadania:
• umiejscowienie elementów małej architektury
w przestrzeni parkowej (ławki, kosze na śmieci),
• modernizacja oświetlenia (lampy wraz z siecią
elektryczną),
• instalacja kamer mobilnych jako zabezpieczenie przed dewastacją parku i zapewniających
bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom,
• prace remontowo modernizacyjne otoczenia
pomnika Obrońców Modlina,
• prace remontowo modernizacyjne sceny parkowej,
• remont i modernizacja pod kątem historycznego układu alei parkowych prowadzących do
pomnika Obrońców Modlina (w tym monumentalna i pełna uroku Aleja Modrzewi),
• uzupełnienie ekspozycji plenerowej historycznego sprzętu militarnego, przy Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin,
• Uzupełnienie przebiegu istniejącego szlaku
Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin po
modernizowanych alejach parkowych,
• Odnowienie i ewentualna korekta przebiegu
turystycznego szlaku pieszego niebieskiego na
modernizowanych alejach parkowych,
• Udogodnienie dla rodzin – przestrzeń do odpoczynku dla turystów, Wyznaczenie miejsca

dla osób z małymi dziećmi umożliwiającego
przewijanie dzieci,
• Działania promocyjne i informacyjne (tablice
informacyjne, oznakowania, broszury, publikacje mapy).
Jako efekt realizacji projektów będą organizowane cyklicznie w przestrzeni parkowej imprezy
o charakterze promocyjnym i kulturalnym:
• Modlińskie plenerowe projekcje filmowe – impreza promująca powstały turystyczny produkt realizowanego projektu jakim jest „Park
Trzech Kultur”,
• Historia Europy w sercu Polski – prezentacja
dorobku kultur związanych z Twierdzą Modlin,
• Aktywnie z trzema kulturami w Twierdzy Modlin impreza sportowa,
• Europejskie Dni Dziedzictwa,
• Obchody „Kampanii wrześniowej 1939 r. –
obrona Twierdzy Modlin”.
Realizacja dwóch projektów będzie trwała do 30
czerwca 2015 r. – wtedy też zakończą się prace
modernizacyjne przy parku, jednak działania
o charakterze kulturalnym i turystycznym będą
kontynuowane także po zakończeniu realizacji
projektów.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzięki uzyskaniu dofinansowania na oba projekty, łączna
kwota całkowita przeznaczona na modernizację
parku wynosi 1 305 845,00 zł, z czego środki
zewnętrznego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią
1 035 106,75 zł.
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Miasto w czołówce po„Schetynówkę”
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

W

czwartek – 30 października br. została
zatwierdzona wstępna lista rankingowa
wniosków o dofinansowanie zadań jednostek
samorządu terytorialnego w ramach programu
wieloletniego pod nazwą „Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2015
tzw. „Schetynówka”.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło wniosek
pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych:
Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi
nr 630 i 631, który został zakwalifikowany do
dofinansowania.
W ramach naboru, gminy złożyły łącznie 106
wniosków, z czego 35 zostało wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.
Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony
i umieszczony na 8 miejscu. Otrzymaliśmy 33 pkt.

(tak jak trzy inne gminy), a najwyżej oceniony
wniosek dostał 33,6 pkt., dlatego mamy powód do
dumy i oczekiwań, że otrzymamy dofinansowanie.
W ramach realizacji tego zadania dokończymy
przebudowę ul. Leśnej i budowę ostatniego odcinka ul. Przemysłowej. Łącznie zostanie zbudowane 902,1 mb nowej nawierzchni drogowej
wraz z oświetleniem, chodnikami oraz ścieżką
rowerową wzdłuż ul. Przemysłowej. Łączny koszt
tej inwestycji to ponad 5 mln zł., a pozyskana dotacja to 2,5 mln złotych.
Do 30.11.2014 r. zostanie ogłoszona przez Wojewodę ostateczna lista rankingowa wniosków
i przedłożona do zatwierdzenia przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji (wydanie zamykaliśmy 29 listopada red.). Mamy nadzieję że pod
koniec roku, będziemy mogli poinformować
o terminie podpisania umowy o dofinansowanie
i rozpocząć realizację inwestycji.

1,5 mln pasażerów w niecałe 11 miesięcy!
Od początku 2014 r. Lotnisko Warszawa/Modlin obsłużyło już 1,5 mln. pasażerów.
W całym roku 2014 z usług portu skorzysta ok. 1,7 mln pasażerów, a w 2015, wg
prognoz aż 2,5 mln.
Od otwarcia (lipiec 2012 r.) port przyjął łącznie
ponad 2,7 mln podróżnych.
Liczby mówią same za siebie: jesteśmy jednym
z najdynamiczniej rozwijających się portów
w Polsce a zapewne i w Europie. A to dopiero początek, bo plany mamy bardzo ambitne i dotyczą
nie tylko zwiększenia współpracy z dotychczasowym przewoźnikiem, pozyskania nowych, ale
i rozwoju całego portu lotniczego we wszystkich
jego obszarach – komentuje Piotr Okienczyc,
Prezes spółki zarządzającej lotniskiem.

od początku tego roku to świetny wynik. – podsumowuje Adam Struzik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Inwestycja przyczyniła się do znaczącej aktywizacji
lokalnego rynku pracy. Nie tylko port stał się jednym
z głównych graczy wśród pracodawców, ale nastąpiło ożywienie prywatnej działalności gospodarczej
w branżach pokrewnych: gastronomii, hotelarstwie,

turystyce, transporcie. Specjalne strefy ekonomiczne,
kolejne inwestycje, dalsza poprawa połączeń lotniczych i lądowych, zmiana struktury życia gospodarczego – to wszystko przed nami – mówi Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
Ten wynik to nie tylko dowód na to, że stworzenie
portu w Modlinie było inwestycją potrzebną. To również wyraźny sygnał i potwierdzenie, że lotnisko ma
potencjał i będzie się dalej rozwijało. Jako największy
udziałowiec liczymy, że znaczenie Modlina będzie
z roku na rok coraz większe, a sama spółka zacznie
przynosić spodziewane zyski – mówi Ilona Kowalska, p. o. Prezes Agencji Mienia Wojskowego.
Rosnącemu ruchowi lotniczemu towarzyszy rozwój
całego lotniska. Z obecnych działań inwestycyjnych
na finiszu jest już modernizacja dwóch dróg kołowania, co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie
zachodniej części lotniska. Zakończyliśmy budowę
stacji uzdatniania wody i rozpoczynamy budowę
zlewni fekaliów. Trwa budowa północnego punktu
kontroli, w którym sprawdzane będą pojazdy i przesyłki wjeżdżające na teren lotniska. Poza tym już
teraz pracujemy nad rozbudową terminala, dzięki
czemu będziemy mogli przyjmować nawet 5 mln
pasażerów rocznie. W przyszłym roku gotowy będzie projekt rozbudowy terminala i ogłoszone zostaną przetargi. W najbliższych planach jest również
nawiązanie współpracy z nowymi przewoźnikami,
zwiększenie powierzchni ogrodzonego terenu portu
z obecnych prawie 300 do 500 ha, budowa infrastruktury cargo i budowa hotelu – wylicza Marcin
Danił, Wiceprezes Spółki.
TOP 5 kierunków z/do Lotniska Warszawa/Modlin w 2014 r. (1 stycznia 2014 – 20 listopada 2014)
1. Londyn Stansted
2. Bruksela Charleroi
3. Rzym Ciampino
4. Dublin
5. Oslo Rygge

289 579 pax
108 657 pax
94 185 pax
81 722 pax
80 283 pax
Więcej informacji udziela:
Magdalena Bojarska
Rzecznik Prasowy
Kom. 606 513 542

Dynamikę rozwoju ruchu lotniczego najlepiej
pokazały statystyki za październik br. W ubiegłym miesiącu port przyjął 165 366 pasażerów,
czyli o 26,37% więcej niż w październiku ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że wyniki za
listopad będą jeszcze lepsze. Te dane pozycjonują
Modlin na 5. miejscu pośród wszystkich 13 regionalnych lotnisk w Polsce, pod względem wielkości ruchu pasażerskiego.
Cieszymy się, że Modlinowi tak dobrze idzie. Bez
wątpliwości Warszawie potrzebne są dwa lotniska
i obydwa mają przed sobą wspaniałe perspektywy
rozwoju. Jesteśmy dumni, że Porty Lotnicze jako
jeden z udziałowców lotniska w Modlinie mogą
się przyczyniać do jego sukcesów. Współpraca obu
portów pozwala przedstawiać pasażerom z Warszawy szeroką i atrakcyjną ofertę połączeń z całym
światem – komentuje Michał Kaczmarzyk, Naczelny Dyrektor PPL
Od początku chcieliśmy, aby Modlin był wygodnym i bezpiecznym lotniskiem z ofertą przystępną dla różnych pasażerów. Udało się to osiągnąć.
Nic więc dziwnego, że z miesiąca na miesiąc coraz
więcej pasażerów korzysta z lotniska. 1,5 mln osób
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Nowy Dwór Mazowiecki laureatem
konkursu Eco-Miasto!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORÓW

Nowy Dwór Mazowiecki został doceniony za inwestycje proekologiczne. W II edycji konkursu ECO-MIASTO otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „efektywność
energetyczna budynków”.

J

ury konkursu doceniło nowoczesne, proekologiczne technologie jakie zastosowało miasto
przy realizacji dwóch projektów. Chodzi o „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory
słoneczne dla mieszkańców” oraz o budowę hali
sportowej na Osiedlu Młodych.
Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał wyróżnienie za
zaangażowanie w budowę nowoczesnej hali sportowej oraz prowadzoną współpracę i działania
na rzecz wsparcia prywatnych właścicieli domów
– czytamy w komunikacie przesłanym przez organizatora konkursu. Cieszy nas bardzo ta nagroda. To potwierdzenie, że miasto Nowy Dwór
Mazowiecki jest otwarte na nowoczesne technologie i fakt ten doceniany jest na arenie krajowej
i międzynarodowej. To kierunek, w którym chcemy podążać w realizacji kolejnych inwestycji
a jednym z przykładów jest tu właśnie budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 powiedział burmistrz Jacek Kowalski komentując
przyznaną nagrodę.
Poza statuetką i publicznym uznaniem dla prowadzonych działań, miasto otrzymało nagrodę
ufundowaną przez firmę Saint-Gobain. Będzie

www.nowydwormaz.pl

to dwudniowa wizyta w Centrum Innowacji Saint-Gobain DomoLab w Paryżu. Taką nagrodę
otrzymał także drugi laureat w tej kategorii –
Gdańsk.
Nowy Dwór Mazowiecki jest jednym z dwóch
miast na Mazowszu oprócz Wołomina, które
zostały docenione przez jury konkursu. Wołomin zwyciężył w kategorii „gospodarka odpadami”.
Wszystkie projekty, które samorządy zgłosiły do
tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO prowadzą do modernizacji otoczenia i poprawy warunków życia mieszkańców miast, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Gratulujemy
zwycięzcom i liczymy na to, że staną się oni wzorem do naśladowania dla innych polskich miast.
Z pewnością bowiem na to zasługują – stwierdził
Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.
Organizatorem projektu ECO-MIASTO była
Ambasada Francji w Polsce, we współpracy
z Renault Polska, Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Świąteczna Zbiórka
Żywności 2014
– podsumowanie
TEKST MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI FOTO DAMIAN OCHTABIŃSKI

Świąteczna Zbiórka Żywności 2014
w nowodworskich marketach dobiegła
końca. Przez 3 dni zebraliśmy ponad
3,6 tony żywności. To 1,8 tony więcej
niż w ubiegłym roku.

W

akcji udział wzięło 8 sklepów, około 100
wolontariuszy i kilkudziesięciu opiekunów. Dziękujemy uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu
Szkół Nr 3, Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy,
Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła
II, a także rodzicom.
W przedsięwzięcie zaangażowali się strażacy
z OSP RW, GRH Rota Strzelcza Prywatnego Zaciągu imić Franciszka, Stowarzyszenie Sarmackie
Dziedzictwo, Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, LOT Trzech Rzek i WolontariatNDM.
Serdeczne podziękowania składamy firmie Reckitt Benckiser za przekazanie chemii gospodarczej i kartonów. Bardzo pomogli nam kierownicy sklepów, pracownicy NOSiRu, OPSu i MZO.
Dziękujemy!
Z zebranej żywności wolontariusze skompletowali
ponad 450 paczek, które w okresie przedświątecznym trafią do potrzebujących rodzin, wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Organizatorem Świątecznej Zbiórki Żywności
było Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

9

FAKTY NOWODWORSKIE

WYDARZENIA

Ubawili nas do łez
VI Nowodworskie Manewry Kabaretowe
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

W

sobotni wieczór (08.11) w hali widowiskowej
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się VI Nowodworskie Manewry Kabaretowe. Prawie 1000 osób przez trzy godziny bawiło
się przy skeczach najpopularniejszych polskich
kabaretów. Po każdym wybuchały salwy śmiechu,
a niejeden widz ocierał z tego powodu łzy.
Na scenie wystąpili: Kabaret Jurki, Kabaret Skeczów Męczących i Paranienormalni. Całość po-

10

prowadzili Barbara Tomkowiak i Adam Małczyk
z Formacji Chatelet.
Organizatorem imprezy było Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki. Patronat medialny nad imprezą objęli: Nowdworski24.pl, Wirtualny Nowy Dwór,
e-nowydwor.pl; Mazowiecki Goniec Lokalny, Tygodnik Nowodworski oraz Legio24.pl.

www.nowydwormaz.pl
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Otwarcie z pompą
TEKST I FOTO AGNIESZKA KUBIAKFALĘCKA, MAMA OLIWKI Z GR. ŻABKI , RED

Filia Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. Długiej została oﬁcjalnie otwarta.
Uroczystość połączono z pasowaniem na przedszkolaka.

F

ilia PP3 działa od września. Swój drugi dom
znalazły tu dzieci 3 i 4 – letnie, które podzielono na dwie grupy. 3-latki to „Żabki”, jest
ich 18. Starszych „Słoneczek” jest trochę więcej. Przystosowanie pomieszczeń zajmowanych
dotąd przez Zespół Szkół trwało kilka miesięcy.
Inwestycja została zakończona tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na dzieci czekały
przepiękne, kolorowe sale, bogato wyposażone
w najróżniejsze zabawki, gry i przybory plastyczne. W dekorowaniu korytarza, który pełni
również rolę szatni pomagali rodzice. W pobliżu
budynku przedszkola przygotowano plac zabaw
– ulubione miejsce wszystkich przedszkolaków.
Uroczyste otwarcie placówki odbyło się pod koniec października w towarzystwie zaproszonych
gości. Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta
i powiatu w osobach Jacka Kowalskiego- burmistrza, Krzysztofa Kapusty – starosty i radnych
miejskich Grażyny Brzozowskiej i Ryszarda Brzezińskiego oraz rodziców dzieci.
Dyrektor przedszkola, Elżbieta Kołodziejska odebrała symboliczny klucz do niego z rąk burmistrza
Jacka Kowalskiego. Po krótkim przedstawieniu drogi do powstania filii, na scenę w końcu wtargnęły
przedszkolaki. To one były najważniejsze tego dnia.
Oklaskiwane głównie przez rodziców, przebrane za
żabki i słońca, brawurowo wykonały szereg piosenek, tańczyły i recytowały wiersze. Wszystko to
sprawiło, że pani dyrektor mogła dokonać pasowania ich na prawdziwych przedszkolaków.

www.nowydwormaz.pl

Dzieci tego dnia odebrały mnóstwo prezentów
i pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu części
oficjalnej w salach czekał na nie i rodziców słodki
poczęstunek. Ale to nie był koniec niespodzianek. Zwieńczeniem tego dnia okazał się pokaz
robienia figurek z balonów. Zarówno przedszkolaki, jak i rodzice bawili się doskonale.
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Pomnik marszałka Piłsudskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
TEKST: ANDRZEJ KRAJEWSKI, FOT. MARCIN ŁADA

10 listopada 2014 r., podczas miejskich obchodów Narodowego Święta
Niepodległości, w Nowym Dworze Mazowieckim u zbiegu ulic Warszawskiej i Zakroczymskiej odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Autorem popiersia
marszałka Piłsudskiego jest znany rzeźbiarz Tadeusz Tchórzewski.

O

dsłonięcie pomnika było efektem działalności nowodworskich społeczników
i pasjonatów historii, którzy 28 grudnia 2012 r.,
z inicjatywy Sebastiana Sosińskiego, płk. rez.
Alfreda Kabaty i Tadeusza Sosińskiego utworzyli Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działania Komitetu finansowo
i organizacyjne wsparły władze miasta. Fundusze
na budowę pomnika pozyskano także od instytucji, firm, organizacji społecznych i ze sprzedaży
cegiełek zakupionych przez mieszkańców miasta.
W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięli
m.in.: Andrzej Halicki – minister administracji
i cyfryzacji, Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Ludwik Jerzy Rakowski –
przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz miasta,
Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski.
Licznie przybyli mieszkańcy miasta, delegacje
szkół i przedstawiciele organizacji społecznych.
Uroczystość rozpoczęła się od inscenizacji ukazującej postać marszałka Józefa Piłsudskiego, którą
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2.
Po jej zakończeniu głos zabrał Tadeusz Sosiński
– przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który podziękował
władzom miasta i ofiarodawcom, dzięki którym
możliwe było wzniesienie pomnika. Dodał, że
popiersie marszałka Piłsudskiego przypominać
będzie mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego o takich wartościach jak: Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm.
Rys historyczny, uzasadniający budowę pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, przedstawił płk rez. Alfred
Kabata – prezes Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podkreślił, że
w okresie międzywojennym osoba marszałka Piłsudskiego była otaczana w Nowym Dworze Mazowieckim wielkim szacunkiem. W 1928 r. odsłonięto pomnik Marszałka w Modlinie, a w 1935 r.
w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaznaczył,
że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej był w gronie inicjatorów budowy pomnika i aktywnie włączył się w działalność Komitetu
Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
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oraz w zbiórkę funduszy na jego budowę poprzez
sprzedaż cegiełek.
Wszystkich uczestników uroczystości i zaproszonych gości powitał burmistrz Jacek Kowalski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos
zabrał również minister Andrzej Halicki, który
mówił o znaczeniu odsłonięcia pomnika twórcy
niepodległej Polski dla mieszkańców miasta.
Odsłonięcia pomnika dokonali burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, członkowie Komitetu
Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz zaproszeni goście. Po ceremonii odsłonięcia, pomnik poświęcił ks. Andrzej Kwiatkowski
– proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła.
Uroczystość zakończyło składanie wiązanek pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

www.nowydwormaz.pl
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Uczciliśmy Święto Niepodległości
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO JACEK KOSIOREK

Mszą Świętą polową na cmentarzu fortecznym rozpoczęły się obchody Święta
Niepodległości. 11 listopada przypadała 96. Rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.

T

uż przed mszą harcerze i przedstawiciele organizacji pozarządowych zapalili na
grobach poległych białe i czerwone znicze.
Następnie o godz. 9:00 rozpoczęła się msza
św. którą koncelebrowali ks. Janusz Nawrocki,
proboszcz parafii pw. św. Barbary w Modlinie
Twierdzy, oraz ks. Andrzej Redmer, proboszcz
parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym. Na nabożeństwie obecne były
władze miasta i powiatu w tym burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski, przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego, środowisk kombatanckich,
organizacji pozarządowych i liczne grono
mieszkańców. Poczty sztandarowe wystawiły
służby mundurowe oraz szkoły a wojskową
oprawę ceremonii zabezpieczył 2 Mazowiecki
Pułk Saperów.
Po mszy odbył się Apel Poległych po czym żołnierze wystrzelili salwę honorową. Na koniec
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wszystkie środowiska złożyły kwiaty pod pomnikiem na cmentarzy.
Druga część obchodów miała miejsce o godz.
11:00 w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Tam dokonano otwarcia nowej,
zewnętrznej ekspozycji, którą na mocy porozumienia opiekować się będzie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Wstęgę w obecności
burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej
przecięła p. Irena Wyruch wdowa po Władysławie Wyruchu założycielu i wieloletnim dyrektorze Muzeum p. Irena Wyruch.
Na placu zgromadzono m.in. armaty i haubice,
transporter PTS, samolot Iskra i kuter KH-200
z przyczepą. W najbliższym czasie podejmiemy
działania aby do naszych zbiorów dołączył czołg.
Sprzyjająca tego dnia aura sprawiła, że na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy i turyści, dużą
grupę stanowiła młodzież. Wszyscy po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć zgromadzone eksponaty.
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Jacek i Placek w NOKu
TEKST I FOTO NOK

W

cyklu „Poranek z Teatrem” w sobotę 22 listopada 2014 r. na scenie Nowoworskiego
Ośrodka Kultury zaprezentował się Teatr MER
z Łodzi ze spektaklem pt „Jacek i Placek”. Sztuka
oparta jest na znanej książce K. Makuszyńskiego
pt: „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Opowieść o bliźniakach ze wsi Zapiecek w wykonaniu łódzkich aktorów to wspaniały przykład bajki z morałem. Dwóch urwisów, którzy uciekają
w świat od codziennych obowiązków w poszukiwaniu beztroskiej krainy przeżywa wiele niemiłych przygód. Nabyte doświadczenie uświadamia Jackowi i Plackowi jak dobrze było w domu
i wywołuje tęsknotę za matką. Postanawiają wrócić do domu, a spotkanie z: pelikanem, bobrem,
samotną kobietą i zbójami uczy ich pokory, sza-

cunku do pracy i miłości do bliskich, bo „nie
wszystko złoto co się świeci” i niektórzy muszą
uczyć się na własnych błędach. Integralną częścią
przedstawienia były urocze, mądre piosenki, które bardzo ożywiały i uatrakcyjniły prezentowaną
historię, nagrodzoną dużymi brawami i pochwałami od publiczności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich milusińskich
na kolejne „Poranki z Teatrem”.

Jesienny wieczór z VENĄ
TEKST I FOTO NOK

J

esienny sobotni wieczór 25 listopada 2014 r.
zgromadził w naszym ośrodku sympatyków
poezji i grupy literackiej VENA. Już po raz trzeci nasi poeci Mirosława Białkowska, Barbara
Malewska, Tomasz Witkowski i Grzegorz Sorbian (dołączył do grupy we wrześniu tego roku)
zaprezentowali program poetycko-muzyczny
„W ciszy serc w potoku lśnień” o podtytule
ONA. Temat to rozległy i nie łatwy do opisania,
dlatego też ONA wierszem została przedstawiona w: życiu, w przyrodzie, w sercu, w pamięci
i na wesoło. Nasi twórcy przedstawili szeroką
gamę wrażeń i emocji. Było lirycznie, podnośnie
i żartobliwie. Jednak najlepiej poezja współgra
z piosenką, a do tego zaprosiliśmy dwie młode,
bardzo utalentowane wokalistki Joannę Berdyn
i Janinę Klimiuk. Ich głosy, wrażliwość muzyczna i sposób interpretacji zachwycił i zauroczył wszystkich zebranych. Tłem do prezentacji
poetycko-muzycznej była teatralna scenografia
Grzegorz Sorbiana złożona m.in. z ekspozycji
jego obrazów o tematyce kobiecej, która wyjątkowo pasowała do sobotniego wieczoru. Szczególne podziękowanie dla Mirosławy Białkowskiej
autorce scenariusza, opracowania muzycznego,
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oraz autorki tekstów do niektórych piosenek,
która swoją energią zaraża nas do działania. Nasi
poeci mają nadzieję, że czas spędzony z nimi
uznacie Państwo za udany.
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„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki” doﬁnansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 7.307,00 zł.
Dnia 12.08.2014 r. uchwałą NR 1408/14 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie
z umową nr 0747/14/OZ/D z dnia 30.10.2014 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 7.307,00 zł. na realizację projektu
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego
wyniósł do 84,91% kosztu kwalifikowanego netto w tym do 42,455% kosztów kwalifikowanych zostało udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosił 8 605,26 zł. Ponad 15% wartości kosztów zadania pokryło Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r. W latach 2013 r. – 2014 r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2014r. zadeklarowało dwunastu właścicieli budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poniosły żadnych kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych gdyż pokryte one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .
Zgodnie z umową zawartą z firmą Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO z siedzibą Mikorzyn 19,87-732 Lubanie w dniach od 01 lipca do
29 sierpnia 2014 r. zdemontowano i zutylizowano 271 m2 wyrobów azbestowych oraz odebrano i zutylizowano 1049,31 m2 wyrobów azbestowych.
Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafiło 1320,31 m2 azbestu.
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym 2015 roku.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki informuje, że podał do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30
(III piętro) i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu
Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
nowydwormaz.pl) wykaz lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki,
przeznaczonych
do zbycia na rzecz najemców
tych lokali, zgodnie z Uchwałą
Nr XXXIII/339/95 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2005 roku,
zmienioną dnia 29 września 2005
roku Uchwałą Nr XXXIX/373/05
w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz
najemców tych lokali.

Złóż wniosek o Nowodworska Kartę
Familijną
P

rzypominamy, że większość Nowodworskich Kart Familijnych traci swoją
ważność z dniem 31 grudnia 2014 roku.
Datę ważności karty można sprawdzić na
białym pasku, znajdującym się na każdej z
kart. Wnioski o przedłużenie swoich NKF
można składać w p. 101 Urzędu Miejskiego.
Wniosek do pobrania poniżej.
Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska uchwaliła zmiany w programie Nowodworska Karta Familijna. Karty wydawane będą dzieciom rodzin wielodzietnych
do 18 roku życia lub 24 (w przypadku
okazania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki). Rodzice/opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych, spełniający w
chwili składania wniosku kryteria programu, będą otrzymywać karty dożywotnio.
Do tej pory każda z Nowodworskich Kart
Familijnych traciła ważność z końcem

roku kalendarzowego, w którym została
wydana.
Przypominamy o możliwości składania
wniosków o wydanie karty 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 nie brane 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.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30
(III piętro, pokój 325 lub telefonicznie (22) 51-22-213).

www.nowydwormaz.pl
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Koleżeńskie spotkanie !
TEKST I ZDJĘCIA WŁODZIMIERZ OLEKSIAK

P

rzez dziesięciolecia na terenie Pomiechówka
stacjonowała 2 Rejonowa Składnica Techniczna, spadkobierczyni chlubnych tradycji jednostek technicznych wojska polskiego.
W wyniku zmian jakie zaszły w Siłach Zbrojnych,
2 RST została rozformowana a na jej miejsce powołano funkcjonujący do dnia dzisiejszego Skład
Materiałowy.
Po byłej jednostce pozostały wspomnienia i ludzie.
Od kilku lat z inicjatywy byłych żołnierzy 2RST
organizowane są spotkania koleżeńskie poświęcone historii składnicy.

W tym roku postanowiono spotkać się na terenie
Twierdzy Modlin w miesiącu upamiętniającym
heroiczną walkę żołnierza polskiego ze znienawidzonym okupantem niemieckim, stoczoną
12 października 1943 roku pod Lenino.
Organizacją spotkania zajął się kol. ppłk. Stanisław Pachnia, oprawą logistyczną kol. chor. Waldemar Janiuk.
Honory gospodarza pełnił kol. płk dr Zbigniew
Fraszka, były Dowódca 2RST.
Ku ogromnemu zadowoleniu organizatorów na
spotkanie stawiła się liczna grupa byłych żołnierzy składnicy oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym otwarciu spotkania przez kol.
ppłk. Stanisława Pachnię, zebrani uczcili minutą ciszy tych kolegów, którzy w ostatnim okresie
czasu odeszli na wieczną wartę.
Następnie kol. ppłk Tadeusz Romaniak wygłosił
referat okolicznościowy poświęcony historii jednostek stacjonujących na terenie Pomiechówka.
W dalszej części pełniący rolę gospodarza płk dr
Zbigniew Fraszka w krótkich żołnierskich słowach
scharakteryzował każdego uczestnika spotkania.
Przedstawione charakterystyki zostały przez
obecnych przyjęte z pełnym zrozumieniem ponieważ wygłosił je były dowódca.
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania obdarowani zostali skromnymi upominkami od władz
samorządowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie zakończyło się podjęciem apelu
o kultywowanie historii 2RST i pozostania wiernym chlubnym tradycjom żołnierza polskiego.

Honorowe Obywatelstwo dla płk. rez. Alfreda Kabaty
TEKST ANDRZEJ KRAJEWSKI FOT. KAMIL MALINOWSKI

9 listopada 2014 r. Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej przy
paraﬁi Niepokalanego Serca NMP Opiekunki Niepodległości w Wierszach nadała
prezesowi Związku Oﬁcerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej godność
Honorowego Obywatela Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

J

ak napisano w uzasadnieniu tytuł ten nadano:
Za szczególne uznanie zasług w utrwalaniu
pamięci historycznej; znaczenia partyzanckiej
walki o niepodległość, prowadzonej przez „Grupę Kampinos” AK; docenianie patriotycznej postawy powstańców-żołnierzy AK i mieszkańców,
dzięki którym w sierpniu i wrześniu 1944 r. tereny tych miejscowości pod dowództwem partyzanckiej władzy AK wolne były od niemieckiego
okupanta, tworząc Niepodległą Rzeczpospolitą
Kampinoską.
Ten sam tytuł nadano również płk w st. spocz.
Józefowi Koleśnickiemu przewodniczącemu
Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Aktu nadania dokonała Urszula Przymus prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej
Kampinoskiej podczas uroczystości upamiętniających 96. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Obaj wyróżnieni podziękowali za
tak zaszczytne wyróżnienie i zapewnili o współpracy z Radą Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Uroczystości rozpoczęła Jasnogórska Droga
Krzyżowa w intencji Niepodległości Ojczyzny
„Aleją Pamięci Grupy Kampinos” AK. Następnie odprawiona została koncelebrowana msza

16

św., której przewodniczył ks. Ksawery Kujawa
ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał
proboszcz parafii w Wierszach ks. kan. Krzysztof Kłosiewicz.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Antoni
Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, ppłk Dariusz Cichal – dowódca 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego, st. kpt. Mariusz Wyszyński
– zastępca komendanta PSP w Nowym Dworze
Mazowieckim, Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewo d n i c z ą c a
Społecznego
Komitetu
Wspierania
Samorządności „Nasza
Gmina – Nasz
Powiat”.
Na zakończenie uroczystości złożono
wiązanki pod
pomnikiem
Męczeństwa
Narodu Polskiego.

www.nowydwormaz.pl
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Jesteśmy już uczniami Szkoły Podstawowej nr 3
HURA!!!
TEKST I FOTO M. RĄCZKA I M. LEWANDOWSKA

24

października uczniowie klas Ia i Ib złożyli
przysięgę na sztandar szkoły.

Ślubuję uroczyście!
nauczycieli szanować
do lekcji się przygotować
działać na rzecz swojej szkoły
być uprzejmym i wesołym.
Świadkami tego uroczystego wydarzenia byli
p. dyrektor Mariola Zielińska, zaproszeni goście
i koledzy z klas II i III.
Nasi 6-7 latkowie zaprezentowali się wspaniale.
W programie artystycznym NASZA SZKOŁA
JEST THE BEST wykazali się zdolnościami recytatorskimi, wokalno-muzycznymi, tanecznymi. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości
czuwały wychowawczynie klas p. M. Rączka
i p. M. Lewandowska, które przygotowały uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA.
Po pasowaniu uczniowie otrzymali słodkości od
zaproszonych gości wraz z życzeniami na dalsze
lata i samych sukcesów, radości w zdobywaniu
wiedzy i nabywaniu umiejętności.
Po części oficjalnej dzieci mogły się odprężyć,
rozładować emocje podczas poczęstunku, który zorganizowały Rady rodziców kl. Ia i Ib we
współpracy z innymi rodzicami.
Wychowawczynie klas Ia i Ib dziękują rodzicom,
koleżankom za współpracę, pomoc w czasie
przygotowań do uroczystości.

Pasowanie na Przedszkolaka w Twierdzy Modlin
TEKST: RED, MGR KRYSTYNA RACHWAŁ FOTO: MAGDALENA JURKIEWICZ, MONIKA GARBARCZYK

Dzień 21 października 2014 r. był dla
nowych przedszkolaków nie lada
wyzwaniem. Tego dnia miały otrzymać
zaszczytny tytuł „ Prawdziwego Przedszkolaka”.

O

godzinie 10.00 wszystkie dzieci zebrały
się na sali gimnastycznej gdzie odbyła się
uroczystość. Każda grupa wyróżniała się innym
kolorem biretu na głowie. Maluszki miały czerwone birety w czarne kropki, bo są „Biedronkami”. „Słoneczka” miały żółte birety, „Krasnale”
zielone, a „Starszaki” niebieskie. Wszyscy prezentowali się znakomicie w odświętnych strojach
i kolorowych nakryciach głowy. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki – pan Jacek Kowalski,
Ksiądz Proboszcz Janusz Nawrocki oraz pani
Skarbnik Anna Palczowska i radni.
Uroczystość rozpoczął występ najmłodszych dzieci,
które stojąc w półkolu zaśpiewały pięknie „Przedszkolaczka” grając przy tym na grzechotkach.
„Biedroneczki” okazały się bardzo dzielne i otrzymały gromkie brawa! Potem maluszki pokazały,
że znają części ciała i zaśpiewały piosenkę „Tu paluszek”. Recytowały też wierszyk „Mam trzy latka”
i prześmiesznie zatańczyły „Kaczuchy”. Widać było
zachwyt rodziców i wielką dumę z pociech. Każdą

www.nowydwormaz.pl

grupę czekało inne zadanie. „Krasnale” zaśpiewały
piosenkę „My krasnale” zaś „Słoneczka” pokazały,
że przedszkolaki potrafią grać na instrumentach.
Zaśpiewały rewelacyjnie „Jesienną orkiestrę” inscenizując treść piosenki. Na koniec „Starszaki”
wystąpiły z piosenką o pasowaniu, gdzie Nikodem i Sandra śpiewali solo do mikrofonu. Potem
powiedziały wierszyk i Arek Majewski poprosił
dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego o pasowanie. Wszystkie „Biedroneczki” pięknie się ustawiły
a Dyrektor dokonał aktu pasowania. Potem zostały pasowane pozostałe dzieci, które po raz pierwszy przyszły do „Bajecznej Krainy” od 1 września
2014 r. Dla wszystkich było to duże przeżycie
i wielka radość! Po tej ceremonii dzieci ustawione
na baczność złożyły ślubowanie, że będą przestrzegać „Kodeksu przedszkolaka” i będą grzecznymi
i wesołymi przedszkolakami. Z okazji przyjęcia w
poczet przedszkolaków burmistrz Jacek Kowalski
wręczył każdej grupie torbę cukierków, a przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka KumiszczoOsińska wręczyła nauczycielkom zbiór baśni dla
każdej grupy. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało książeczkę i czekoladę. Po przemówieniach gości
odbyła się krótka sesja fotograficzna, gdyż wielu
rodziców chciało udokumentować ten ważny dzień
w życiu dziecka.
Po powrocie do przedszkola czekała dzieci jeszcze jedna niespodzianka – poczęstunek w klasach.
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„Pszczółki” z PP1 to już prawdziwe przedszkolaki”
TEKST: I. WIŚNIEWSKA

D

zień 7 listopada na długo pozostanie w pamięci dzieci z grupy „Pszczółek” z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz ich rodziców. Tego
dnia zostały one oficjalnie przyjęte do grona
przedszkolaków „Wesołej Jedyneczki”. Maluchy
wierszem, piosenką i tańcem uczciły ten fakt,
a rodzice mieli okazję przekonać się, co taki
prawdziwy przedszkolak już potrafi.

Po uroczystym ślubowaniu – złożeniu przysięgi
przez każde dziecko, przyszedł czas na pasowanie. Aktu tego dokonała p. dyrektor Krystyna Kocan w obecności zaproszonych gości i opiekunów
grupy.
Przybyły na uroczystość p. burmistrz Jacek Kowalski złożył z tej okazji wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia.

Barwy Jesieni w Akademii Malucha
TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNI MGR MARZENA HATAŁA

28

października 2014 r. odbyły się warsztaty
plastyczne dla rodziców i dzieci z grupy
„Kubusie” z Niepublicznego Przedszkola nr 1
„Akademia Malucha” w Nowym Dworze Mazowieckim. Tematem przewodnim warsztatów
były „Barwy Jesieni”. Dzieci razem ze swoimi
rodzicami wykonywały prace ze zgromadzonych
materiałów przyrodniczych i plastycznych. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.
Zarówno dzieci jak i rodzice bardzo aktywnie
zaangażowali się w swoje dzieła. Zabawowa forma pracy dała wszystkim uczestnikom dużo radości i satysfakcji. Prace małych artystów i ich
rodziców można było podziwiać na wystawie
w przedszkolnej szatni. Swoją pomysłowością
i oryginalnością zachwyciły więc nie tylko kole-

gów i koleżanki, ale wszystkich odwiedzających
nasze przedszkole. Dziękując za zorganizowanie
wspaniałej zabawy, rodzice wyrażali chęć częstszych spotkań. To doskonała okazja do wspólnej

Prezentem dla gości od przedszkola był pyszny
miodek, natomiast dzieci otrzymały pamiątkowe
fotografie, maskotki i słodycze. W wesołej, miłej
atmosferze wszyscy zgromadzeni zasiedli na koniec do wspólnego poczęstunku.

integracji i lepszego poznania się ze sobą. Był to
naprawdę mile spędzony czas, podczas którego
dzieci i ich rodzice wspólnie pracowali jednocześnie świetnie się bawiąc. Wszystkim obecnym na
warsztatach Rodzicom i Dzieciom dziękujemy za
wspólnie spędzony czas.

,,PO PROSTU RAZEM – INTEGRACJA W PP5”
TEKST I FOTO JADWIGA KOZŁOWSKA

W

dniach 29.09-20.10.2014 r. w MIEJSKIEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 22
została zorganizowana wystawa pod hasłem ,,PO
PROSTU RAZEM”. Jej autorami są dzieci i nauczyciele z gr. integracyjnych V ,,TYGRYSKI”
i VI ,,PEREŁKI”. Najważniejsze dla nas, czyli
dzieci, rodziców i nauczycieli są WSPÓŁPRACA,
WSPÓŁDZIAŁANIE i WZAJEMNA POMOC.
Dzieci w swoich pracach plastycznych pragnęły
przekazać te ideę, bo przecież, mimo że jesteśmy
INNI TO JEDNAK TACY SAMI. Każde dziecko
ma podobne prawa i obowiązki, podobne uczucia i pragnienia, każde zasługuje na szacunek.
Cieszymy się, że osoby odwiedzające bibliotekę
znalazły czas, aby obejrzeć prace przedszkolaków
i zapoznać się z założeniami tej idei w naszym
przedszkolu, czyli w ,,BAJKOWYM ŚWIECIE”
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na Osiedlu Młodych. Dziękujemy Pani dyr.
Ewie Borkowskiej oraz pozostałym pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej za umożliwienie zorganizowania tej wystawy.
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„Bezpieczni
w szkole”
TEKST: KAROLINA RADOMSKA FOTO: KAROLINA RADOMSKA,
PAULINA LEŻOŃ

O

d 27 do 31 października w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się akcja zachęcająca uczniów
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole.
Uczniowie podczas tego tygodnia samodzielnie
wykonali i zawiesili na korytarzach i drzwiach
swoich sal lekcyjnych plakaty promujące bezpieczne zachowania w szkole i na jej terenie.
W środę uczniowie zachęcali się wzajemnie
do zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole podczas szkolnego happeningu pod hasłem
„Bezpieczni w szkole”. Uczniowie na przerwach
lekcyjnych spacerowali klasami po korytarzu wykrzykując wymyślone przez siebie hasła, w których
apelowali o zachowanie rozsądku podczas przebywania na szkolnych korytarzach.
30.10.2014 r. w ramach akcji „Bezpieczni w szkole”
zajęcia na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nim przeprowadził zaproszony przez
Rzecznika Praw Ucznia – Karolinę Radomską,
gość – policjant z Komendy Powiatowej Policji –
Pan Szymon Koźniewski. Uczniowie klas I – III
obejrzeli film na temat bezpieczeństwa „Tak, chcę
być bezpieczny”. Ponadto Pan Szymon Koźniewski
rozmawiał z uczniami o podejmowaniu rozsądnych decyzji, podczas drogi do szkoły, przechodzenia przez ulicę, kontaktu ze zwierzętami oraz
obcymi ludźmi oraz namowie kolegów i koleżanek
do niebezpiecznych zachowań i zabaw. Wyjaśniał
niebezpieczne skutki nieprzemyślanych zachowań
oraz apelował do dzieci o ważnym aspekcie bezpieczeństwa, jakim jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem w foteliku.
04.11.2014 r. Panie Sylwia Gardynik i Katarzyna
Sobierska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach
tygodnia „Bezpieczni w szkole” przeprowadziły
w klasach IV warsztaty, których tematem był
istotny aspekt relacji społecznych, jakim jest zapobieganie zjawisku przemocy. Uczniowie podczas
warsztatów definiowali pojęcie przemocy, określali przyczyny i skutki tego niebezpiecznego zjawiska. Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze.
Koordynatorem tygodnia akcji „Bezpieczni
w szkole” był szkolny Rzecznik Praw Ucznia –
Karolina Radomska.
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Kochamy Was, kochamy całym sercem
i radości chcemy dać Wam jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte
dziś życzenia ślą przepiękne:
zdrowia, szczęścia, pomyślności długich lat!

Czy chemia
i świat mikro
mogą być
fascynujące?

„Wesoła
Jedyneczka”

TEKST I FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE

TEKST I FOTO ANNA W.

W

Z

dniach 5 i 6 listopada 2014 r. uczniowie
Zespołu Szkół z Modlina Twierdzy uczestniczyli w zajęciach w laboratorium chemicznym
i biologicznym Centrum Nauki Kopernik. Podczas zajęć chemicznych dowiedzieli się, do czego
służy cukier poza słodzeniem potraw, czy każdy
cukier jest słodki, jaka jest rola i zastosowanie
cukrów w życiu codziennym. Zatem młodzi chemicy, przeprowadzając ciekawe doświadczenia,
badali właściwości cukrów. Sporządzili cukrową
sygnalizację świetlną, praktycznie sprawdzili, na
czym polega srebrzenie bombek i co ma z tym
wspólnego glukoza. Poznali reakcje enzymatyczne, utleniania i redukcji.
Równie fascynujący jest świat w mikroskali.
Uczniowie przekonali się o tym podczas zajęć
w laboratorium biologicznym, gdzie poznali
jego fragment przez mikroskop świetlny, fluorescencyjny oraz binookular. Mogli obejrzeć
pod mikroskopem komórki, żywe organizmy na
przykład rozwielitkę, nicienie. Oglądali preparaty
w świetle spolaryzowanym, w ciemnym polu oraz
z wykorzystaniem techniki kontrastu fazowego.
Nauczyli się, jak wykonać samodzielnie preparat.
Zajęcia utrwaliły uczniom nie tylko posiadaną
wiedzę, ale i wzbogaciły ją o nowe treści. Natomiast samodzielne eksperymentowanie pozwoliło młodzieży sprawdzić zdobyte wcześniej
umiejętności. Uczniowie ocenili zajęcia jako fascynujące i ciekawe. Byli zadowoleni z efektów
swojej pracy. Przekonali się, że chemia może być
zaskakująca i ciekawa, a biologia niesamowicie
fascynująca. Po zajęciach w laboratorium młodzież zwiedziła wystawy Centrum Nauki Kopernik, oglądając różne eksponaty, przeprowadzała
eksperymenty z różnych dziedzin nauki.
Łącznie w zajęciach udział wzięło 61 osób, byli
to uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum.
Koordynatorami organizacyjnymi zajęć były nauczycielki: p. Elżbieta Wiloch oraz p. Renata
Sawicka-Turek. Młodzież uznała wycieczki za
udane i wartościowe. Z takiej formy zajęć uczniowie naszej szkoły korzystali już trzeci rok z rzędu.

okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta
wszystkich pracowników oświaty, w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim 14 października 2014 r. starszaki
z gr. V „Wesoła Gromada” przygotowały przedstawienie pt. „Wesoła Jedyneczka”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając i recytując, a na koniec zaprosiły wszystkie przedszkolaki
i pracowników do wspólnego tańca. Mali artyści
nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Pani Dyrektor Krystyna Kocan podziękowała starszakom
za wspaniały występ i pracownikom za to, że
oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. Na
koniec uroczystości były życzenia i podziękowania. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Kochamy Was,
kochamy całym sercem” i wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. Miłym akcentem był poczęstunek wszystkich zgromadzonych pysznymi
cukierkami!

19

FAKTY NOWODWORSKIE

EDUKACJA

Dzień Edukacji
Narodowej
w PP2
TEKST I FOTO Z.O.

,,W

yśpiewać chcemy wam życzenia” pod
takim hasłem w PP nr 2 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z gr. III ,,Wiewiórki” przygotowały program
artystyczny. Występując w roli ptaków: bociany,
jaskółki, kukułki, sójki, wróbelki – dziękowały
i życzenia składały. Dzieci wręczyły wszystkim
paniom róże wykonane z kolorowych, jesiennych liści klonu. Po części artystycznej odbyły się
konkursy i zadania do wykonania dla pań. Na zakończenie panie i dzieci wspólnie tańczyły lubiany przez wszystkich taniec ,,Kaczuchy”. Wesoło,
miło i przyjemnie minął dzisiejszy dzień.
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PP 2 w Dyniolandii Dzień Papieski
w PG1
7
TEKST I FOTO A.Z.

października br. przedszkolaki z grupy III, IV
i V wybrały się na wycieczkę do Krainy Dyń.
Podczas wizyty w „Dyniolandii” dzieci wzięły
udział w interaktywnym wykładzie o dyni, jej historii, pochodzeniu, właściwościach zdrowotnych,
zastosowaniu kulinarnym, połączony z degustacją pysznej zupy dyniowej oraz prażonych pestek
dyni. Zwiedzały wystawy z dyniowymi rzeźbami
czy też spacerowały po polu dyniowym, oglądając
dynie z całego świata (ponad 40 odmian) oraz dynie giganty ważące nawet ponad 300 kg. Po za dyniowymi atrakcjami Krasnale wybrały się z wizytą
do mini zoo, w którym mieszkały kury, kaczki,
koziołki i króliki. Miały okazję je pogłaskać i nakarmić. Pełne energii przedszkolaki mogły także
swobodnie bawić się w słomianym miasteczku ze
słomianymi zwierzętami czy też biegać w kukurydzianym i słomianym labiryncie. Czekało również
dla nich specjalne zadanie – odnaleźć zaginioną
dynię. Na zakończenie wszyscy wspólnie siedliśmy
do ogniska i smażyliśmy kiełbaski.

TEKST I FOTO PG1

12

października 2014 roku obchodziliśmy
w całej Polsce XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie”. O godz. 10:00 uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym
Dworze Mazowieckim zgromadzili się na papieskiej Mszy Świętej. W uroczystości uczestniczył
poczet sztandarowy, uczniowie gimnazjum wraz
z s. Zofią przygotowali oprawę muzyczną i liturgiczną. Tego dnia od wczesnych godzin rannych
gimnazjaliści po raz kolejny włączyli się w zbiórkę pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uczniowie kwestowali przez cały dzień, który zakończył
się wspólną modlitwą różańcową w kościele parafialnym. Młodzież gimnazjalna zebrała 1130 zł.
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Nowy rok szkolny w Klubie Małego
Strażaka rozpoczęty!!!
TEKST I FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE

J

uż na początek nowego cyklu spotkań pan
Piotr Napiórkowski (opiekun) przygotował
atrakcję w postaci zaznajomienia najmłodszych

strażaków z Grupą Poszukiwawczą z czworonogami. Dzieci mogły dowiedzieć się, do czego
w straży wykorzystywane są psy, jak ratownik
spędza czas ze swoim pupilem, ile wymaga to
pracy i zaangażowania. Grupa Poszukiwawcza
z psami to niedawno utworzona trzecia już sekcja, po wodnej i gaśniczej, w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Modlinie, w przyszłości ratownicy
z psami wykorzystywani będą przede wszystkim
do poszukiwania ludzi zaginionych, ale nie tylko.
Pani Olga Kownacka, jedna z ratowników OSP
w Modlinie, pokazała, jak szybko pies potrafi
odnaleźć osobę, która dla potrzeb pierwszych
w tym roku zajęć została ukryta. Mali ratownicy
na koniec spotkania mogli pogłaskać i pobawić się
z ośmiomiesięcznym Brantem i dwuletnią Bajką.
Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Małego Strażaka

rozpoczęły się 13 października. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu, trwają od 1 do 2 godzin dla klas 1-3. Niestety, w związku z przejściem
uczennicy Pauliny Łuszczyńskiej i ucznia Maćka
Pilacińskiego do klasy 4, musieliśmy rozstać się
z tak świetnie rokującymi ratownikami. Jak mówi,
opiekun, pan Napiórkowski prowadzimy również
Młodzieżową Grupę Ochotników (od 14. roku
życia), także miejmy nadzieję, że za jakiś czas edukacja z zakresu szeroko pojętego ratownictwa na
nowo odżyje w świadomości większych już strażaków. Na ich miejsce przyszli nowi ochotnicy, którzy będą mogli czerpać wiedzę z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Miłym gestem ze strony rodziców małych klubowiczów był prezent dla pana
Piotra z okazji Dnia Nauczyciela.

Otwarty DZIEŃ STRAŻAKA w Modlinie Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

W sobotę 25 października w hali
sportowej Zespołu Szkół w Modlinie
Twierdzy odbył się otwarty dzień strażaka.
Naczelnik OSP Modlin Twierdza Piotr
Napiórkowski i jego zespół przygotowali
pokaz sprzętu i pokaz działań
poszczególnych grup ratowniczych.

Z

aproszono również grupy pożarnicze z Zakroczymia i Czosnowa, które zademonstrowały swoje działanie w terenie. Na to nietypowe
wydarzenie w Twierdzy przybyli: Burmistrz miasta Jacek Kowalski, Przewodniczący rady miasta Krzysztof Bisialski i dyrektor Zespołu Szkół
Zdzisław Szmytkowski. Krótkie wprowadzenie
wygłosił prezes OSP Mariusz Torbus. A na sali

mogliśmy obserwować: – działanie grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami; – działanie grupy
ratownictwa wodnego; – działanie zespołu medycznego; – pokaz sprzętu gaśniczego.
Zespół poszukiwawczo-ratowniczy zademonstrował działanie grupy i stan przygotowania
zwierząt do działania. Pokazano widzom sposób
poszukiwania „zaginionej” osoby. Mieliśmy okazję poznać sponsora grupy pożarniczej z Twierdzy Roberta Kanigowskiego, który ufundował
zespołowi poszukiwawczemu kaski ochronne.
Na terenach obok sali gimnastycznej zespoły
ratownicze z Zakroczymia i Czosnowa zademonstrowały pokaz działania w terenie. Była więc
okazja przejazdu qadem a dzieci mogły spróbować jak działa sprzęt gaśniczy. Na zakończenie
imprezy organizatorzy zaprosili uczestników na
tradycyjną grochówkę.

Festyn rodzinny w PP1
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

„P

rzyszedł wrzesień a z nim jesień” – ta rymowanka nie musi nas zaraz wprowadzać w smutny, nostalgiczny nastrój. Jesień nie
jest wcale smutna, jej barwy i smaki na pewno
poprawią nam humor. Ileż to ciekawych prac
plastycznych można wykonać z pożółkłych liści, zasuszonych kwiatów, żołędzi i kasztanów.
W takim radosnym nastroju dzieci Publicznego Przedszkola nr 1 przywitały Panią Jesień na
„Dniu pieczonego ziemniaka”. Ten rodzinny festyn upłynął na wspólnych tańcach, zabawach
i śpiewach. Pani Jesień tego dnia, łaskawie obdarzyła nas piękną, słoneczną pogodą co zachęcało wszystkich do zabawy na świeżym powietrzu
w rytm skocznych dziecięcych piosenek. Nie
mogło oczywiście zabraknąć potraw sporządzonych z „króla” polskich dań – ziemniaka. Od
popularnych frytek poprzez sałatki z gotowanych
i smażonych ziemniaków z dodatkiem owoców,
warzyw i wędlin aż po ziemniaczane zasmażanki,
to tu na festynie można było skosztować tych rarytasów polskiej kuchni. Przedszkolne festyny to
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rodzinne święto, na którym można się pobawić,
porozmawiać czy po postu być razem, a to jest
bardzo ważne dla każdego dziecka. Tak dobrze
rozpoczęty w Wesołej Jedyneczce rok szkolny
2014-2015 wróży, że będzie on udany, radosny
i ciekawy dla każdego naszego przedszkolaka.
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„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
TEKST I FOTO PP5

D

zieci z Publicznego Przedszkola nr 5 poznają
w tym roku szkolnym najciekawsze miejsca
w najbliższej okolicy. W październiku br. starszaki z grupy VIII „Pingwinki” i IX „Delfinki”
odwiedziły pobliską Twierdzę Modlin. Pani przewodnik zapoznała dzieci z historią białej niedźwiedzicy, oprowadzając szlakiem Baśki Murmańskiej. Przedszkolaki dowiedziały się, że położenie
Modlina postanowił wykorzystać sam Napoleon
podejmując decyzję o wybudowaniu warownej
twierdzy. Najmłodsi wędrując z pluszową maskotką małego Napoleonka oglądały najciekawsze zabytki i poznały ich wcześniejsze przeznaczenie. Największym wyzwaniem jednak dla tak
małych piechurów okazało się zdobycie Wieży
Tatarskiej skąd z ogromnym zainteresowaniem

oglądali przepiękne widoki u zbiegu Narwi i Wisły, w tym ruiny neorenesansowego spichlerza.
Okazuje się, że warto poznawać miejsca bliskie,
związane z naszą historią, naszą Małą Ojczyznę.

Pamiętamy o tych, co odeszli
TEKST KATARZYNA DOBRUK FOTO IZABELLA RYŃSKAPIELUCHOWSKA

W

piękne, jesienne popołudnie 29 października, u progu Uroczystości Wszystkich
Świętych i Dnia Zadusznego chętni uczniowie
klas I–III ze Szkoły Podstawowej nr 7, wychowankowie świetlicy szkolnej udali się na niecodzienną wycieczkę do Modlina Twierdzy. Celem
naszej wyprawy był cmentarz forteczny, cenny
modliński skarb. Dzieci wybrały się na wycieczkę pod opieką nauczycieli: p. Katarzyny Dobruk
i p. Izabelii Ryńskiej-Pieluchowskiej.
Już na początku naszej podróży wielką atrakcją
dla wychowanków stał się przejazd autobusem
komunikacji miejskiej „M” z Osiedla Młodych
do Modlina Twierdzy. Tymże samym środkiem
lokomocji odbyliśmy podróż powrotną. Po przybyciu na miejsce p. Kasia opowiedziała troszeczkę o Modlinie Twierdzy, po czym udaliśmy się na
cmentarz forteczny. Po drodze dzieci mogły zobaczyć fragment muru obronnego otaczającego
Twierdzę.

Pobyt na cmentarzu fortecznym stał się dla naszych wychowanków bardzo pouczający. Spacerując alejkami cmentarnymi mogliśmy uświadomić sobie, jak bardzo kochali Ojczyznę ci, którzy
oddali za nią swoje życie. To cenna lekcja patriotyzmu pokazująca, jakie wartości liczą się w życiu
najbardziej. Niezapomniane wrażenie wywołał
także pobyt przy grobie płk. Edwarda Malewicza – I Komendanta obozu warownego Modlin
i autora planów jego rozbudowy, obrońcy Modlina
w walkach z bolszewikami w roku 1920. Zatrzymaliśmy się także przy zbiorowej mogile żołnierzy polskich, poległych w 1920 1 1939 roku.
Wyrazem naszej pamięci oraz wdzięczności dla
wszystkich spoczywających na cmentarzu fortecznym były znicze zapalane na żołnierskich
grobach i modlitwa.
Po tym niezwykłym spotkaniu z historią powróciliśmy do szkoły, a pamięć o poległych żołnierzach pozostanie w dziecięcych sercach na zawsze.

Dzieci z PP3 w Banku Spółdzielczym.
TEKST I FOTO JUSTYNA PULKOWSKA

31

października dzieci z PP3 z grupy ,,Biedronki”, wybrały się na wycieczkę do Banku Spółdzielczego.
Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia wielu
pomieszczeń, przeliczały pieniążki na maszynie,
mogły wykonywać różnego rodzaju prace biurowe, m.in. dziurkowanie papieru, wkładanie dokumentów do segregatora itp.
Ważnym przeżyciem dla dzieci było również to,
że mogły usiąść w fotelu prezesa i przez chwilę
poczuć się, jak najważniejsza osoba w banku.
Dzieci zostały bardzo miło i serdecznie przywitane przez cały personel, dostały również
bardzo dużo upominków, a one same na pamiątkę przygotowały album ze swoimi rysunkami.
Jeszcze raz pragną bardzo podziękować Panu Andrzejowi Grzybowskiemu oraz wszystkim pracownikom Banku Spółdzielczego, którzy przyjęli
nas w tak ciepły sposób.
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PP2 „Krasnal” w „Muzycznej podróży dookoła świata”
TEKST I FOTO: BOŻENA KOWALSKA

D

nia 13 listopada 2014 roku w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 w Modlinie Starym odbyło się widowisko muzyczno-estradowe z cyklu
„Spotkanie z Afryką” cz. II pod hasłem „Muzyczna podróż dookoła świata”. Całość poprowadził
Ricky Lion – muzyk, kompozytor i animator
z Konga, który już po raz drugi gościł w naszym przedszkolu. Dzieci zostały wprowadzone
w świat kultury z różnych kontynentów poprzez
śpiew, taniec i grę na bębnach. Pełne radości
i ekspresji prowadzenie wytworzyło fantastyczny
klimat a dzieci dały się ponieść w głąb Afryki,
Ameryki Południowej, Azji i Europy dzięki egzotycznym rytmom, tradycyjnej i współczesnej
muzyce. Dzieciom bardzo podobało się poczucie
humoru artysty, atmosfera jaką tworzył w czasie
wspólnych występów oraz rekwizyty, które przy-

wiózł ze sobą do przedszkola. Był to show, który
wciągnął dzieci do zabawy w sposób całkowicie
spontaniczny i bezwarunkowy, a towarzyszyło
mu przesłanie o jedności i tolerancji.

Straż Graniczna
w PP2
TEKST I FOTO A.Z.

D

nia 6 listopada, w ramach programu,
którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza nim,
funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej
Warszawa-Modlin wraz z psem służbowym
przeszkolonym do wyszukiwania różnych niebezpiecznych rzeczy, wzięli udział w spotkaniu
z naszymi „Krasnalami”. Goście interesująco
opowiadali o swojej pracy. Podczas spotkania
funkcjonariusze opowiedzieli o swojej pracy,
zaprezentowali różne umundurowania, które
noszą na co dzień lub podczas ważnych wydarzeń państwowych. Następnie pokazali cały
sprzęt używany w służbie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kajdanki i okrycia głowy,
twarzy. Oczywiście nasze maluchy wysłuchały
także, do czego przydatny jest w Straży piesek, mogły go pogłaskać i zrobić sobie z nim
zdjęcie. Każde dziecko na pamiątkę odcisnęło
swój paluszek oraz otrzymało książeczkę wraz
z przykładowym paszportem.

Wycieczka na pocztę
TEKST I FOTO ANNA CYBULSKA

P

rzedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku. Warunkuje to zwiedzanie miejsc naszego osiedla. W ramach zajęć
tematycznych, w związku z obchodami Światowego Dnia Poczty dzieci z grupy IX Delfinki Publicznego Przedszkola nr 5 wybrały się na pocztę.
Przekonały się jak trudna i odpowiedzialna jest
praca listonosza. Zwiedziły pomieszczenia urzę-
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du pocztowego i wskazywały na ich przeznaczenie, utrwaliły znaczenie wyrazów: list, paczka,
adresat. Podczas wizyty stosowały zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Z entuzjazmem przywitały mamę Rysia, która
w tym samym czasie odwiedziła Urząd Pocztowy.
Następnym razem wyślą własnoręcznie przygotowany list lub kartkę pocztową.
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Święto Pieczonego Ziemniaka w PP2
TEKST I FOTO M.CH.

„Święto dziś ziemniaka obchodzimy,
wszystkich do zabawy zachęcimy” –
pod takim hasłem 23 października br.
przedszkolaki z PP2 obchodziły Święto
Pieczonego Ziemniaka.

U

roczyste obchody święta otworzyła inscenizacja o przygodach wesołego kartofelka
Felka, w którego rolę wcieliły się dzieci z grupy V.
Tego dnia na przedszkolaki czekały również
liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej.
„Wykopki”, slalom z ziemniakiem na drewnianej
łyżce, przenoszenie ziemniaków w kocu to tylko
niektóre konkurencje, w których zmierzyły się
dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
Dużo emocji wśród uczestników zabawy wzbudził wybór Króla i Królowej Pieczonego Ziemniaka, po którym nastąpiła uroczysta koronacja
i odrysowanie postaci pary królewskiej na papierze. Następnie przedszkolaki przystąpiły do
ozdobienia szablonu. W tym celu dzieci wykorzystały ,,pieczątki” z ziemniaków, które przygotowały w domu wspólnie z rodzicami.
Na zakończenie przedszkolaki wykonały wraz
z paniami Ziemniaki Cudaki. Pomysłowości
w pracach nie brakowało, a efekty zdobią hol
naszego przedszkola ciesząc oczy dzieci i wszystkich codziennie odwiedzających placówkę.
Uwieńczeniem tego dnia było zaproszenie na
pyszne placuszki ziemniaczane przygotowane
przez nasze panie kucharki.

Mamy nadzieję, że wspólna zabawa przyniosła
wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
„Ziemniaczek, ziemniaczek, ziemniaczek,
brązowy ma swój kubraczek.
Czy duży jest, czy mały,
Brązowy, brązowy jest cały”.

Lubimy zdrowe sałatki owocowe !
TEKST: MGR KRYSTYNA RACHWAŁ FOTO: MONIKA GARBARCZYK

P

ani jesień różne dary nam niesie… Dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 4 z wielką radością zbierały kolorowe liście, kasztany, żołędzie,
a potem robiły zwierzątka i ludziki. W ramach tematu „ Jesień w sadzie i na działce”. Starszaki wybrały się na wycieczkę do pobliskich ogródków
działkowych, gdzie rozpoznawały drzewa owocowe i warzywa. W poniedziałek – 29 września
wybraliśmy się do sklepu owocowo-warzywnego,
gdzie zakupiliśmy różne owoce potrzebne do wykonania sałatki owocowej. Dzieci bez problemu
nazywają owoce z naszych sadów i egzotyczne.
Uwielbiają je jeść i codziennie dostają do II śniadania. Nasze przedszkole uczestniczy w programie profilaktycznym „Pij i jedz zdrowo!”, który
realizujemy w Zespole Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim- Modlin Twierdza.
Oprócz pogadanek na temat zdrowego żywienia
najciekawszą formą zajęć z dziećmi są czynności
praktyczne. Nasze „Starszaki” z wielkim entuzjazmem zakładały fartuszki kucharskie, a dziewczynki jeszcze chustki na głowę, przed wykonaniem sałatki owocowej. Środa 1 października
był dla 5-latków bardzo radosnym dniem. Dzieci
usiadły wokół połączonych stolików. Każde miało deskę do krojenia i nożyk z piłką. Na środku
stały miski, talerze i duża salaterka. Obieranie jabłek czy gruszek nie było takie łatwe, ale wszyscy
się starali pokroić drobno obrane owoce. Jedni
brali śliwki, brzoskwinie, inni obrywali owoce
winogron czerwonych i zielonych. Pokrojone
już owoce mieszaliśmy w salaterce. Pani Krysia
doprawiła smak sałatki owocowej dodając łyżkę
prawdziwego miodu. Dzieciom bardzo spodo-
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bało się samodzielne krojenie i dało im wiarę we
własne siły. Panie pochwaliły dzieci za ich trud
i biły głośne brawa! Na koniec zajęć odbyła się
degustacja naszej sałatki owocowej. Była oczywiście przepyszna! Wszyscy z ochotą próbowali sałatki, a byli nawet tacy, którzy poprosili dokładkę!
Dzieci wiedzą co jest smaczne i zdrowe.
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Szlakiem parlamentaryzmu
TEKST I FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ TWIERDZA MODLIN

7 października 2014 r. młodzież
klasy 3 liceum i 3abc gimnazjum
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
uczestniczyła w żywej lekcji wiedzy
o społeczeństwie. Była to wycieczka
pt. „Szlakiem parlamentaryzmu”.

P

ierwszym miejscem, które odwiedzili uczniowie był warszawski Kamionek na Pradze
Południe. Tu na zewnętrznych ścianach kościoła
Matki Boskiej Zwycięskiej, znajduje się tablica
upamiętniająca Kamionek jako miejsce elekcji
( wyboru) dwóch polskich królów – pierwszego
Henryka Walezego w 1573 r. i Augusta III Sasa
w 1733 roku.
Drugim miejscem, które odwiedziliśmy było
pole elekcyjne na Woli – obszar znajdujący się
współcześnie w obrębie osiedla Koło, częściowo
Młynowa i Powązek. Wydarzenia te upamiętnia
nazwa ulicy Elekcyjnej oraz Kolumna Electio
Viritim. Nazwa Koło też nie jest przypadkowa
– ma ona upamiętniać Koło Rycerskie – czyli miejsce gdzie stawało zgromadzenie posłów
ziemskich. Na polach Woli byli wybrani królowie
elekcyjni: Anna Jagiellonka w 1575, Stefan Batory – 1576, Zygmunt III Waza – 1587, Władysław
IV Waza – 1632, Jan II Kazimierz Waza – 1648,
Michał Korybut Wiśniowiecki – 1669, Jan III Sobieski – 1674, August II Mocny – 1697, Stanisław
Leszczyński – 1704, Stanisław Leszczyński – 1733
i Stanisław August Poniatowski w 1764 roku. Pra-

wo wyboru króla przysługiwało każdemu szlachcicowi, który przybył na wolną elekcję.
Następnym miejscem naszej wycieczki był Sejm
RP przy ulicy Wiejskiej. Młodzież miała okazję
złożyć hołd przed pomnikiem polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej. Zwiedziliśmy
Sejm pod kierunkiem przewodniczki, która z galerii dla publiczności opowiedziała nam o pracy
posłów i senatorów, obejrzeliśmy Salę Posiedzeń
Sejmu, lożę Prezydenta RP. W holu głównym widzieliśmy tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej – ofiar wojny i okupacji 1939–1945,
tablicę posłów senatorów poległych w katastrofie
w Smoleńsku w 2010 roku, tablicę papieską z
1999 r., makietę Sejmu i Senatu i Salę Kolumnową oficjalnie Salę im. Kazimierza Pużaka, w której odbywają się posiedzenia sejmowych komisji
śledczych, wysłuchania publiczne, konferencje
oraz posiedzenia największego klubu parlamentarnego.

Ostatnim punktem naszej wędrówki był Zamek
Królewski, rezydencja królewska od XIV wieku
i miejsce obrad sejmu, a obecnie wielu uroczystości państwowych. Oglądaliśmy niezwykłą Salę
Rycerską, Tronową i Senatorską, przepiękne obrazy Marcella Bacciarellego i Jana Matejki przedstawiające najważniejsze wydarzenia z dziejów
Polski oraz dzieła Bernarda Bellotta (Canaletta)
przedstawiające widoki starej Warszawy.
Młodzież uczestnicząca w wycieczce może potraktować tę wyprawę jako formę przygotowania
do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego
z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Wrócili oni bogatsi w wiele wrażeń i z ogromną
dawką wiadomości.

,,W PP 5 NIKT JESIENIĄ SIĘ NIE NUDZI!”
TEKST I FOTO JADWIGA KOZŁOWSKA

D

zieci z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
NR 5 z grup integracyjnych V ,,TYGRYSKI” i VI ,,PEREŁKI” lubią jesień, bo znają
mnóstwo jesiennych zabaw, które umilają im czas
nawet wtedy, gdy kończy się złota jesień a przychodzą dni szare i smutne. ,,Tygryski” i ,,Perełki” spotkały się na wspólnych zajęciach z okazji
Święta Pieczonego Ziemniaka. Dzieci przywitały
się piosenką przesyłając sobie jesienne całuski.
Wysłuchały opowiadania ,,O wróbelku Elemelku,
kartofelku i bąbelku” i pomagając sobie nawzajem ułożyły w zespołach historyjkę obrazkową.
Każdy sprytny przedszkolak znalazł ukrytego
ziemniaczka i wykorzystał go do wielu konkurencji. Trudno było biec slalomem z kartofelkiem
na łyżce, ale doping kolegów pomógł każdemu
zawodnikowi. Prawie wszystkim udało się rzucić
do celu, czyli do brzucha Ziemniaczanego Króla.
Nikomu nie zabrakło humoru podczas konkurencji sportowych. Podczas zabawy rytmicznej
z drewnianymi łyżkami dzieci ,,ugotowały” kartoflaną zupkę, wąchały, smakowały – PYCHA!
NAJWIĘKSZĄ niespodzianką była degustacja
pieczonych kartofelków, no i oczywiście NAJSMACZNIEJSZĄ.Wesołe zabawy zakończyło
ziemniaczane stemplowanie oraz wizyta u ,,fotografa” i wykonanie na pamiątkę kartofelkowego
portretu.
W cyklu zabaw z Panią Jesienią ,,Tygryski”
i ,,Perełki” spotkały się na wspólnych zabawach
muzyczno- ruchowych. Leśna wróżka zamieniła wszystkich w mieszkańców jesiennego lasu.
Dzieci rozwiązywały zagadki, bawiły się razem
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z wiewiórką w zabawy paluszkowe, gimnastykowały się razem z jeżem i śpiewały wraz z niedźwiedziem, który marzy o słodkim miodku, MNIAM!
Podczas zabaw ruchowych naśladowały drzewa
w lesie oraz jesienny wiatr, który strąca z drzew
kasztany. Dzieci zaczarowane w wiewiórki, jeże,
niedźwiedzie, muchomorki, borowiki i jesienne
liście wykonały w swoich zespołach ciekawe prace plastyczne, wykorzystując papierowe serwetki,
krepinę, tkaninę, płatki kosmetyczne, wykałaczki, no i oczywiście klej i nożyczki. PRZYJAŹŃ
I WSPÓŁPRACA pomagają nam zawsze w dobrej zabawie.
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Warsztaty „Moja mała Ojczyzna”
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY

N

a zaproszenie organizatorów warsztatów
„Moja mała Ojczyzna” przybyły czteroosobowe drużyny trzecio- i piątoklasistów ze
wszystkich nowodworskich szkół. Miłych gości
serdecznie powitała Wicedyrektor Szkoły Irmina Bieńkowska oraz organizatorzy Aneta Lodzik,
Maria Boczek i Mirosława Franczak.
Od 16 lat tradycją szkoły stały się międzyszkolne
twórcze spotkania w ramach realizacji programu edukacji regionalnej „Moja mała Ojczyzna”.
Warsztaty nie mają charakteru konkursu, brak w
nich elementów rywalizacji, współzawodnictwa,
dlatego też dzieci chętnie biorą w nich udział.
Uczniowie wymieniają doświadczenia, informacje, uczą się współpracy i współdziałania, pogłębiają wiedzą o swoim mieście, poznają jego
historię, zabytki, kulturę, czy tak jak w tym roku
– miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku.
Pani Aneta Lodzik przypomniała wszystkim, że
w 2014 roku obchodzimy okrągłą 640 rocznicę nadania praw miejskich Nowemu Dworowi
i zgodnie z polskim zwyczajem, życzymy jubilatowi „Zdrowia, szczęścia…”. Zdrowe miasto to
czyste środowisko, zdrowe społeczeństwo, dlatego tak ważna jest troska o sprawność fizyczną,
aktywny wypoczynek.
Dlatego w tym roku drużyny tworzyły informator dla aktywnego turysty pt.: „Aktywny tydzień
w moim mieście”.
Pani Maria Boczek opisała walory środowiska naturalnego, wskazała na miejsca służące rekreacji
zaś pani Mirka Franczak przedstawiła dzieciom
materiały, z których zespoły mogą korzystać, zaprezentowała dodatkowe źródła informacji.
Wszyscy z zapałem zabrali się do pracy. Początki
nie były łatwe, podział ról, obowiązków, zadań
nigdy nie jest rzeczą prostą, ale potem robota
ruszyła pełną parą i w ciągu 60 minut wszystkie
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foldery były gotowe. Na koniec spotkania odbyła się prezentacja przed publicznością. Nagrodą
za tak efektywne zmagania były gratulacje od
opiekunów, słodkości, breloczki z maskotką Stowarzyszenia „Rodzice z klasą” oraz dyplomy dla
drużyn, wręczane przez Panią Wicedyrektor.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia i delegacje podzielą się różnorodnymi pomysłami na aktywne
spędzenie czasu w Nowym Dworze z pozostałymi uczniami, gdyż foldery trafią do bibliotek
szkolnych.
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom
i uczniom ze szkół nowodworskich za przybycie
i niezwykle twórczą pracę.
Do zobaczenia za rok.
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KRASNALE I SŁONECZKA W POSZUKIWANIU JESIENNYCH
WITAMIN
TEKST, FOTO: K.KUCZKOWSKA

„W

itaminki, witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki” tak rozpoczęły cykl zajęć o jesiennych darach z ogrodu dzieci z grupy
KRASNALE i SŁONECZKA. W ciągu tygodnia
poświęconemu poznaniu warzyw dzieci miały
okazję dogłębnego poznania wiedzy dotyczącej tych niezwykłych skarbów. Nauczycielki w
ramach tygodniowych zabaw starały sie wpoić
przedszkolakom nie tylko charakterystyczne cechy jesiennych przetworów owocowo-warzywnych, ale przede wszystkim, chciały zapoznać
z zasadami zdrowego trybu życia. Miesiąc październik okazał się być idealnym czasem, aby
rozpocząć zmagania z poznawaniem walorów
zmysłowych tych jesiennych przysmaków. Po
utrwaleniu podstawowych informacji o kolorowych warzywach i owocach, nasi milusińscy wybrali się na poszukiwania niezwykłych witamin,
o których tyle już słyszeli. Po zdrowym i obfitym
posiłku, z uśmiechami na twarzy, wyruszyliśmy
w poszukiwaniu magicznego miejsca z jesiennymi przysmakami. Po „dość” długim spacerze, na
którym przypomnieliśmy sobie również zasady
ruchu drogowego, dotarliśmy do wyznaczonego
celu. Naszym miejscem docelowym okazały się
być ogrodowe działki, na których ukazały się
bogactwa Pani Jesieni. Podczas wędrówki działkowymi ścieżkami nasze oczy wypatrzyły m.in.
grządki z marchewką, burakami, porami, selerami, pietruszką czy kapustą. Ale nasze bystre
oczy oprócz warzyw dostrzegły także czerwone
jabłuszka i truskawowe krzaczki, które są owocami. Nasza wizyta poświęcona utrwaleniu wiado-

mości o jesiennych witaminach szybko dobiegła
końca. Nasze nogi jednak były w pełni przygotowane na drogę powrotną dzięki witaminowej
przekąsce, którą spożyliśmy w przedszkolu. Jak
na prawdziwe przedszkolaki przystało przypomnieliśmy sobie słowa piosenki o jesiennych

zapasach z ogrodu i sadu. Pełni pozytywnych
odczuć wróciliśmy do przedszkola. Zmysłowe
wrażenia jakich dostarczyła nam ta wycieczka
pozwolą na długo zapamiętać przyswojoną wiedzę o witaminowych skarbach Pani Jesieni, a nasz
kącik przyrody wzbogacił się o nowe przysmaki .

Wycieczka do Muzeum Motoryzacji i Fabryki Krówek
TEKST I FOTO SP7

5

listopada 2014 r. uczniowie z klasy III a i III
c wybrali się na wycieczkę do Muzeum Motoryzacji w Otrębusach i Fabryki Krówek w Milanówku.
Pierwszym punktem wycieczki była niewielka
miejscowość leżąca tuż przed Warszawą – Otrębusy. Znajdujące się tam osobliwe Muzeum Motoryzacji zachwyciło nas nie tylko swoją powierzchnią,
ale także eksponatami pochodzącymi z okresu XIX
i XX wieku. Poklasyfikowane według epok i stylistyki, skrupulatnie oznaczone samochody, przypominały nam o tym, że weszliśmy w świat ciekawych
„pamiątek” historii. Zobaczyliśmy pięknie odrestaurowane pojazdy: samochody, motocykle, pojazdy wojskowe, pojazdy dostojników.
Unikatowe egzemplarze pamiętające czasy PRL-u:
Porsche, Rolls-Royce czy Cadillaki, to tylko nieliczne przykłady eksponatów, które mieliśmy okazję zobaczyć. Największe zainteresowanie wśród
chłopców wzbudziły opancerzone samochody.
Dziewczynkom najbardziej podobały się samochody z epoki „amerykańskiego snu”, szczególnie różowy Buick i Ford Thunderbird. Pani przewodnik
podkreślała, iż każdy ze zgromadzonych pojazdów
jest „na chodzie” i wiele z nich można wypożyczyć.
Dowiedzieliśmy się, że większość przedwojennych
eksponatów jest na bieżąco wykorzystywana w wielu filmach, chociażby w serialu „Czas honoru”.
Na koniec wizyty w muzeum, każdy z uczestników pozował do zdjęcia na czołgu. To była wspaniała lekcja z historii motoryzacji!
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Potem odwiedziliśmy Fabrykę Krówek w Milanówku. Perspektywa obserwacji produkcji smacznych,
słodkich krówek wzbudzała w nas ogromne emocje.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od założenia profesjonalnych fartuszków i okryć na głowę, chroniących przed możliwymi zabrudzeniami podczas
wizyty w fabryce. Obejrzeliśmy ogromną maszynę służącą do wytwarzania cukierków. Pani
przewodnik pokazała nam cały proces produkcji i przedstawiła pracowników fabryki, którzy
potrafią zapakować do 80 kg krówek dziennie
każdy. Odbiorcą dużej ilości milanowskich
słodkości są m.in. TVN, Orange, Play jak również osoby prywatne i mniejsze firmy.
Na zakończenie wspaniałej wycieczki mogliśmy zaprojektować własne etykiety i owinąć w nie krówki!

Potem była praca plastyczna „Moja Krówka” i każdy z nas otrzymał słodką paczuszkę krówek!
To była wspaniała wycieczka, a krówki przepyszne! POLECAMY!
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Udany występ
biegaczy Joggera
TEKST I FOTO EMKA

W

niedzielę 16 listopada w Parku Leśnym
na Młocinach rozegrana została II runda
ogólnopolskich biegów CITY TRAIL GRAND
PRIX WARSZAWY. Na 5-kilometrową trasę wystartowała rekordowa liczba 437 uczestników,
o 111 więcej niż w biegu październikowym.
Sprzyjająca pogoda pozwalała na uzyskiwanie
rekordowych rezultatów przez większość uczestników, przez co poziom zawodów był niezwykle
wysoki. Zespół JOGGERA odniósł trzy zwycięstwa. Najmłodsze kategorie K-16 i M-16 wygrali
Anna Nikitin z rekordem życiowym 24.09 i Tomasz Ołdak 18.04. Dobrze wypadli w tych kategoriach Maciej Jajszczak 19.24 i Piotr Wodyński
20.17 oraz powracająca do biegania Monika Choinka 27.36. Miłą niespodziankę sprawił najmłodszy debiutant 11-letni Michał Wodyński, który
po pasjonującym finiszu wyprzedził kilkunastu
starszych biegaczy osiągając bardzo dobry czas
jak na jego wiek i brak doświadczenia 27.03. Ze
starszych zawodników w czołówce dobiegli Piotr
Ochman 18.24 i Marek Dobrowolski 21.03, co
dało im wysokie miejsca w ich kategoriach wiekowych. Słowa uznania należą się trenerowi zespołu Marianowi Kościelniakowi, który startując
w niższej kategorii M-60 pokonał swoich dwunastu rywali, młodszych średnio o ponad 10 lat
z czasem 24.24, lepszym od czasu z poprzedniej
rundy o minutę i 5 sekund. Warto jeszcze dodać,
że w biegu młodzieżowym, który odbył się przed
biegiem głównym reprezentant Harcownika Małocice, trenowany przez Marka Dobrowolskiego
Krystian Bocian w kat. D-4 (roczniki 1999-2000/
zajął III miejsce. Gratulujemy wszystkim osiągniętych rezultatów i życzymy powodzenia w III
rundzie tego cyklu, który odbędzie się 14 grudnia
również na Młocinach.
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Nowodworscy
Puchar Polski
sztangiści na
Juniorów w Boksie
Mistrzostwach Polski w NDM
TEKST I FOTO NOSIR

P

o wielu latach nieobecności – sekcja podnoszenia ciężarów wraca na arenę krajową.
Młodzi zawodnicy trenujący po okiem trenera
Marcina Ciesielskiego wzięli udział w Mistrzostwach Młodziczek i Młodzików do 15 lat. Zawody odbyły się w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Biłgoraju w dniach 16-19.10.2014 r. Nowy
Dwór Mazowiecki reprezentowało czterech zawodników w kategoriach: 58 kg, 56 kg, 69 kg,
+85 kg. Wszyscy startujący poprawili swoje rekordy życiowe w dwuboju. W klasyfikacji klubowej NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki zajął
27 miejsce na 70 startujących.
Wyniki naszych reprezentantów:
kat. 58 kg
Boruc Anita - 36 + 46= 82 kg ( IX miejsce)
kat. 56 kg
Dominiak Kacper - 44 + 62 =106 kg (XIX miejsce)
kat. 69 kg
Borzęcki Daniel 64+80 =144 kg (XII miejsce)
kat. +85 kg
Apel Jan 87 + 105 = 192 kg (VII miejsce)
Młodzi zawodnicy bardzo dobrze zaprezentowali
się na tegorocznych Mistrzostwach Polski. Za rok
zamierzają powalczyć o medale.
Życzymy wytwałości i sukcesów!

TEKST I FOTO NOSIR

Przez cztery dni (20-23.11.2014 r.) w Hali
Widowiskowo-Sportowej NOSiR odbywały się walki bokserskie w ramach
Pucharu Polski Juniorów. Głównymi
organizatorami byli: Polski Związek Bokserski wraz z Nowodwodrskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

D

o Nowego Dworu Mazowieckiego zawitało
54 zawodników z całej Polski (reprezentanci 12 okręgów bokserskich: kujawsko-pomorski,
wielkopolski, mazowiecki, lubelski, świętokrzyski, zachodnio-pomorski, pomorski, podlaski,
śląski, łódzki, dolnośląski, warmińsko-mazurski). Puchar Polski odbył się w dziewięciu kategoriach wagowych: 49 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg,
69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, 91+ kg. Do walk przystąpili również reprezentanci NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki, byli to: Wiśniewski Michał (kat.
75 kg), Wojciechowski Kacper (kat. 60 kg), Tobiasz Mariusz (60 kg), Borzęcki Norbert (kat.
56 kg).Pierwsze miejsca w swoich kategoriach
zajęli nowodworscy bokserzy: Borzęcki Norbert
oraz Tobiasz Mariusz, trzecie miejsce zajął Wojciechowski Kacper, miejsce 9-11 Wiśniewski
Michał. W klasyfikacji klubowej NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki zajął 2 miejsce.
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UKS „Reduta” ma tenis stołowy
AUTOR SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI
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października w hali sportowej Zespołu
Szkół odbył się mecz tenisa stołowego o
mistrzostwo 5 ligi mężczyzn gr. A. W spotkaniu
zmierzyły się UKS „Reduta” i UKS II Sanniki.
O oto wyniki spotkań:
Wronka Jarosław – Białecki Dawid
Błachnik Marcin – Białecki Krystian
Grela Krzysztof – Król Bartek
Jędróźwiak Andrzej – Bąbrych Hubert
Faber Robert – Białecki Krzysztof
Błachnik Marcin – Bąbrych Hubert
Jędróźwiak Andrzej – Białecki Dawid
Malita Marek – Król Bartek
Wronka Jarosław – Białecki Krystian
Malita Marek – Białecki Dawid
Brzeziński Dariusz – Król Bartek
Faber Robert – Bąbrych Hubert

3:1
3:0
3:2
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:1
0:3
3:0

Końcowy wynik meczu 9:1 dla UKS „Reduta”.
Zespół Reduty wystąpił w składzie: Wronka Jarosław, Błachnik Marcin, Grela Krzysztof, Jędróźwiak Andrzej, Faber Robert, Malita Marek,
Brzeziński Dariusz, Gajewski Marcin.

Dobry występ nowodworskich karateków
w Jeleniej Górze!
22 listopada w Jeleniej Górze odbył się XV Puchar Polski Juniorów i Seniorów
w Oyama Karate „OYAMA TOP”. Wzięło w nim udział 360 zawodników
i zawodniczek z 43 klubów Oyama karate, w tym przedstawiciele karate
Kyokushin Tezuka Group i Karate Kanreikai oraz zawodnicy z Kanady i Estonii.
Zawody odbyły się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Prezesa OYAMA Polskiej Federacji Karate.

Z

magania rozpoczęły się o godzinie 9.00 od
walk juniorów w wieku 10-14 lat. Następnie
na matę weszli zawodnicy w wieku 14-18 lat.
Walki eliminacyjne, które trwały kilka godzin
wyłoniły najlepszych zawodników i zawodniczki, którzy zmierzyli się w walkach finałowych.
Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami, nagrodami rzeczowymi,
dyplomami, a także nagrodami finansowymi. Na
deser pozostał efektowny pokaz łamania desek,
który wzbudził naprawdę spore zainteresowanie
widzów.
Klub UKS Mazowieckie Centrum Karate reprezentowali: Maciej Ziemak (N.D.Maz.), Bilal
Jadou (N.D.Maz.), Ibrahim Jadou (N.D.Maz.),
Szymon Mielczarek (N.D.Maz.), Mikołaj Olender
(Legionowo).
Nowodworzanie wywalczyli w tych prestiżowych
zawodach dwa srebrne medale: Maciej Ziemak
w kategorii Junior 14-16 lat i Bilal Jadou w kategorii lekki kontakt 10-12 lat.
Puchar Polski „OYAMA TOP” kończy tegoroczny sezon startów, w których to nasz utytułowany zawodnik Maciej Ziemak zdobył: I miejsce
w Mistrzostwach Mazowsza, II miejsce w Pucharze Mazowsza, I miejsce w Mistrzostwach Polski,
II miejsce w Pucharze Polski. Jest to także wielki
sukces debiutanta Bilala Jadou, który stoczył trzy
zwycięskie walki. Walkę finałową stoczył z przeciwnikiem cięższym o ponad 10 kg. Był to bardzo
udany rok dla naszych zawodników.
Kolejne zawody do których już trenują Nasi zawodnicy to Otwarty Puchar Europy – Wieliczka
23.05.2015 r.
Życzymy kolejnych sukcesów Naszym zawodnikom. OSU !!!

www.nowydwormaz.pl
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PIERWSZY SUKCES MŁODYCH ZAWODNIKÓW NOSiR ŚWIT
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
TEKST I FOTO TOMASZ REGINIS

P

od koniec wakacji najmłodsi zawodnicy Świtu (2006 r.) prowadzeni przez trenera Tomasza Reginisa, rozpoczęli swoje pierwsze mecze
o punkty w przygodzie z piłką nożną (mamy nadzieję, że ta przygoda będzie dłuuuuga i owocna).
Świcik został przydzielony do Grupy I Żak U-9,
rywalizował z Deltą Warszawa, FDA Wieliszew,
Sokół OSiR Serock, Wicher Kobyłka. Trenujący od ponad 2 lat młodzi zawodnicy spisali się
znakomicie zdobywając 1 miejsce i awansując do
wyższej ligi. Drużyna NOSiR ŚWIT Nowy Dwór
Mazowiecki wygrała 6 meczy, zremisowała 1
i tylko 1 przegrała łącznie zdobyła19 pkt., strzeliła 60 bramek, tracąc 41. Na pochwałę zasługują
wszyscy zawodnicy za zaangażowanie i sumienne podchodzenie do treningów. Duże podziękowania należą się sporej grupie rodziców, którzy
cały czas wspierają swoje pociechy. Budujący jest
fakt, że piłka nożna dla najmłodszych adeptów
jest wspaniałą zabawą i może wygrać z licznymi
pokusami takimi jak komputer, playstation. Po
każdym treningu zawodnicy mają również dodatkową lekcję muzyki – wspólne odśpiewanie
hymnu drużyny „Świcik to jest potęga”. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dowiedzieć się
więcej o drużynie Świciku, a także zobaczyć jak
chłopcy śpiewają hymn drużyny, zapraszamy na
oficjalną stronę drużyny: www.swicik.pl oraz
na www.facebook.com/mks.swicik (będzie nam
miło jak nas polubicie).

Trener:
Tomasz Reginis
Asystent trenera:
Maciej Chrustowski
Skład:
Kifonidis Szymon, Chrustowski Łukasz, Socha
Piotr, Żuryński Jakub, Kotarski Kamil, Riabow
Bartek, Stańczak Oskar, Kunisz Jan, Głogulski
Kamil, Janczarek Mateusz, Kaźmierczak Adrian,
Kraszkiewicz Bartek, Kalinowski Kamil, Wit-

kowski Piotr, Mordawski Maciek, Zych Piotr, Mitręga Filip, Iwaniuk Staś, Kowalski Krystian
Warto zapamiętać te nazwiska, mamy nadzieję,
że już w niedługiej przyszłości będą to zawodnicy
I drużyny MKS ŚWIT.

ŚWICIK TO JEST POTĘGA,
ŚWICIK NAJLEPSZY JEST.

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO CHŁOPCÓW z Twierdzy
6

października 2014 r. w Nowym Dworze Maz.
odbyły się sztafetowe biegi przełajowe do których zakwalifikowały się dwie drużyny z naszej
szkoły: drużyna z SP chłopców oraz drużyna PG
również chłopców.
Skład drużyny SP: Dawid Redman, Kamil Pudelski, Jakub Stankiewicz, Jakub Gozdołek, Marcel Cieślak, Jan Buchal, Oskar Domański, Dariusz
Trzciński, Michał Budyś, Konstanty Turczyński
oraz Oliwier Odolecki, Dawid Borysiak – na
szczeblu rejonowym:
Skład reprezentacji PG: Mateusz Lizut, Ernest
Cieślak, Marcin Kacprowicz, Dawid Raszyński,
Piotr Młynarczyk, Mateusz Rydz, Adrian Borkowski, Dawid Strumidło, Kuba Kaleja, Paweł
Bocheński, Jakub Dąbrowski.
Wszyscy chłopcy pobiegli bardzo dobrze przekazując pałeczkę sztafetową przez kolejne ogniwa drużyny na dystansach młodsi 800 m, starsi
1000 m, deklasując rywali z Pomiechówka i Nasielska, kwalifikując się do biegów na poziomie
rejonowym.
Biegi sztafetowe rejonowe odbyły się w Pomiechówku w dniu 10 października 2014 r. Tu poziom zawodników był znacznie wyższy. W efekcie nasi zawodnicy zarówno starsi jak i młodsi
uplasowali się na ósmej pozycji.
Gratulujemy osiągnięć sportowych orazpostawy
pełnej zaangażowania w godne reprezentowanie
naszej szkoły.
Opiekunowie drużyn: mgr A.Wójcik, mgr B. Siwek.
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Zawody pływackie o puchar prezesa STS MARATON
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY

W

niedzielę 23 listopada 2014 roku młodzi
adepci pływania rywalizowali w nowodworskiej pływalni o puchar prezesa Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego Maraton. Sędzią
głównym zawodów był Pan Tomasz Wichowski, sędzią starterem Pan Bartosz Ners. Wśród
uczestników panowała wyjątkowa atmosfera,
frekwencja na zawodach była bardzo duża zarówno jeśli chodzi o zawodników jak i trybuny
były zapełnione do ostatniego miejsca, dzieci
rywalizowały ze sobą i jednocześnie świetnie
się bawiły. Chcemy krzewić zdrowy tryb życia
i popularyzować pływanie w naszym mieście.
Impreza wypadła świetnie i już myślimy o następnej – powiedział Tomasz Wichowski główny
organizator zawodów, który prowadzi również na
pływalni NOSiR-u szkołę pływania Sport-Plus,
z której zawodnicy zajęli czołowe miejsca. Organizatorzy zawodów to wspomniana wcześniej
szkoła pływania Sport-Plus, STS Maraton, UKS
Lotnisko Modlin i NOSiR. Impreza nie odbylaby
się bez pomocy sponsorów Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, restauracji
i pizzeri HIT, piekarni i cukierni KOŁACZ, przychodni weterynaryjnej BAGIENNA z Chotomowa, STS Maraton, szkoła pływania SPORT-PLUS.
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale a najlepsi
w swoich kategoriach wiekowych puchary i bardzo fajne upominki sportowe.Po zakończeniu rywalizacji sportowej na uczestników czekał gorący
poczęstunek ufundowany przez pizzerie HIT
i cukiernię Kołacz.
Klasyfikacja ogólna:
Wyniki zawodów:

II miejsce – Kalina Białowąs
III miejsce – Agata Brańska
Chłopcy
I miejsce – Julian Maliński
II miejsce – Jakub Szymański
III miejsce – Igor Butkin
Rocznik 2006
Dziewczyny
I miejsce – Alicja Końsko
II miejsce – Maja Trzaskoma
III miejsce – Gabryela Jaroszczyk
Chłopcy
I miejsce – Łukasz Chrustowski
II miejsce – Piotr Witkowski
III miejsce – Franciszek Kunicki
Rocznik 2005-2004
Dziewczyny
I miejsce – Michalina Grzegorzewska
II miejsce – Wiktoria Osińska
III miejsce – Weronika Grotowska
Chłopcy
I miejsce – Antoni Mosiński
II miejsce – Marcin Baran
III miejsce – Mikołaj Brocławik
Rocznik 2003-2002
Dziewczyny
I miejsce – Majka Macińska
II miejsce – Maja Kołacz
III miejsce – Weronika Gromadka
Chłopcy
I miejsce – Antoni Wojcieszek
II miejsce – Oskar Bziuk
III miejsce – Maksym Bardoni

Rocznik 2008 i MŁODSI
Dziewczyny
I miejsce – Traczyk Anna
II miejsce – Hanna Urban
III miejsce – Natalia Świeboda
Chłopcy
I miejsce – Mateusz Nowak
II miejsce – Szymon Małecki
III miejsce – Jan Michałowski
Rocznik 2007
Dziewczyny
I miejsce – Amelia Mizerska
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W programie:
* życzenia świąteczne, wspólna wieczerza,
* kolędy w wykonaniu chóru „Danielskie Głosy” z Modlina Starego,
* rozstrzygnięcie plebiscytu Inicjatywa Pozarządowa 2014.

