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Od Burmistrza

Drodzy mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
zgodnie z zapowiedziami, rodzina Filipka Ulańskiego w lutym przeprowadziła
się do nowego mieszkania. Z tego miejsca
jeszcze raz chcę podziękować wszystkim
osobom, które wsparły działania Komitetu
Społecznego, dziękuję za otwarte serce, zaangażowanie i pomoc. Dziękuję za pamięć
o tych, którym jest znacznie trudniej. Wszystkie osoby i instytucje wymieniamy w temacie
numeru – w artykule „Spełniło się marzenie
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Burmistrz
Jacek Kowalski

TEMAT NUMERU

Podsumowanie roku 2015.
Cz. 2
OPRAC. RED.

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy drugą część podsumowania wydarzeń, które
odbyły się w 2015 roku, a o których pisaliśmy w Faktach Nowodworskich. Pierwsza część,
zamieszczona w poprzednim wydaniu naszego miesięcznika, kończyła się na czerwcu.
SIERPIEŃ
1. Nowy Dwór Mazowiecki utrzymuje się
w czołówce najbogatszych samorządów. Pismo Samorządu Terytorialnego

FAKTY NOWODWORSKIE

Filipka”. Zamieszczamy w nim relację z przekazania lokalu.
W najbliższych dniach kolejne dziecko
zostanie otoczone opieką Komitetu Społecznego. Już dziś wszyscy mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego mogą włączyć się
do akcji pomocy. Każdy gest ma znaczenie.
Szczegóły wkrótce na miejskim Facebooku.
Zapraszam też do udziału w konsultacjach społecznych przy tworzeniu strategii
rozwoju miasta – rozpoczną się one 7 marca.
W ramach konsultacji będą odbywały się
spotkania, uruchomiona zostanie też strona
z ankietą, gdzie będą mogli Państwo przekazywać swoje propozycje.
Wszelkie sugestie i uwagi można też zamieszczać na moim profilu na Facebooku,
który uruchomiłem na początku lutego.
To kolejne miejsce, w którym jestem dostępny dla mieszkańców naszego miasta.
Zapraszam do kontaktu i życzę miłej lektury.

„Wspólnota” opublikowało ranking
„Bogactwo samorządów 2014”, w którym nasze miasto uplasowało się
na czwartym miejscu.

TEMAT NUMERU
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2. W Twierdzy Modlin rozpoczęły się prace rewitalizacyjne
w Parku Trzech Kultur. Wykonawcą prac była firma KROL
Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych
z Wołomina. Wartość umowy to 1 775 000,00 złotych brutto. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

4. Na stadionie miejskim zakończono modernizację obiektów
zaplecza kulturalno-rekreacyjnego.

5. Po raz kolejny gościliśmy na ulicach Nowego Dworu kolarzy
startujących w 58. Wyścigu Dookoła Mazowsza. Pierwszy
na mecie zameldował się Holender Stefan Poutsma z ekipy
Jo Piels.

3. Zmodernizowane zostały ulice Leśna i Przemysłowa. Dzięki
powstałym na ul. Przemysłowej chodnikowi i ścieżce rowerowej zwiększyło sie bezpieczeństwo mieszkańców w drodze do pracy. Ponadto inwestycja pozwoli na przeniesienie
ruchu samochodów ciężarowych z ul. Okunin do dzielnicy
przemysłowej.

www.nowydwormaz.pl

6. Nowodworzanin, tenisista Kacper Żuk został
Mistrzem Europy U-16
w deblu.
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WRZESIEŃ
1. Tradycyjnie podczas wakcji w szkołach i przedszkolach
trwały remonty. W 2015 roku miasto przeznaczyło na ten cel
prawie pół miliona złotych. Modernizowano m.in. szatnie,
świetlice, stołówki, sanitariaty, kuchnie. Nowy plac zabaw
zyskało Przedszkole nr 5, a przy Szkole nr 3 zmodernizowano
istniejący.

2. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Komisja weryfikująca
zaakceptowała 33 projekty.
3. Będzie remont kolejnej mogiły wojennej na cmentarzu.
Miasto wysłało wniosek do Mazowieckiego Konserwatora
zabytków o wyrażenie zgody na remont kolejnej mogiły
wojennej, która znajduje się na cmentarzu parafialnym
w centrum miasta. We wrześniu ub. roku wyremontowano
pierwszą z mogił, w której spoczywają żołnierze Wojska
Polskiego polegli w czasie II wojny światowej.
4. Kolejny raz nowodworscy strażnicy miejscy prowadzili
akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.

5. Sukcesy odnoszą nasi
sportowcy: Alan Banaszek został Mistrzem Europy Juniorów w kolarstwie w wyścigu ze startu
wspólnego, kanadyjkarki Justyna Boniecka
oraz Justyna Szulecka
przywiozły złote medale Mistrzostw Polski
Juniorek oraz Juniorek
Młodszych, a kajakarze z sekcji kajakowej
NOSiR święcili tryumfy
w Mistrzostwach Polski
Młodzików skąd przywieźli kilka medali.
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PAŹDZIERNIK
1. Wyłonione zostały projekty, które będą zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Są to:
• „Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku
Wybickiego”;
• „Biblioteka przyjazna dzieciom – remont i aranżacja
wnętrz”;
• „Stary-nowy przystanek”;
• „Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy Mazowieckiej 2”;
• „Uroczyste obchody 25-lecia koła nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”;
• zakup wozu strażackiego dla OSP;
• utworzenie siłowni plenerowej w Modlinie Twierdzy.
2. Miasto dostało dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ulicy
Modlińskiej” – 15 września br. została podpisana umowa.
Dofinansowanie w kwocie prawie 22 mln złotych pochodziło
ze środków unijnych.
3. Nowy Dwór Mazowiecki pozyskał środki w formie pożyczki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na modernizację istniejącego PSZOK
zlokalizowanego na bazie Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przeznaczył na ten cel 1 609 240,23 zł.

4. 4 października w Twierdzy Modlin
uroczyście otwarty został Park Trzech
Kultur. Inwestycja kosztowała prawie
dwa miliony złotych z czego ponad
połowa pochodziła ze środków unijnych.
5. Dorota Borowska – nowodworska
kanadyjkarka zdobyła brązowy medal
na Mistrzostwach Europy w Kajakarstwie. Medal historyczny bo pierwszy
dla Polskiej kanadyjkarki na Światowej
Mistrzowskiej imprezie.

www.nowydwormaz.pl

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

LISTOPAD
1. Zakończyła się inwestycja pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym

Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową
85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego”. 27 listopada odbyło się uroczyste otwarcie, a zdjęcie ostatnich barierek
na zamkniętym odcinku Modlińskiej poprzedziła oficjalna
prezentacja projektu.

2. W 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
na terenie miasta odbyły uroczystości. Rozpoczęła je msza
św. w centrum miasta, po czym złożono kwiaty pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę i pod popiersiem marszałka
Piłsudskiego. Obchody zakończył koncert patriotyczny
w GKO i msza św. Polowa na cmentarzu fortecznym.

www.nowydwormaz.pl

1. Aktywne przejścia
dla pieszych oraz
nowe kamery monitoringu i system
powiadamiania alarmowego zostały zamontowane w Twierdzy Modlin

GRUDZIEŃ

2. Miasto pozyskało dodatkowy milion zł z Unii Europejskiej
na walkę z wykluczeniem cyfrowym. Do nowodworskich
placówek edukacyjnych trafił sprzęt komputerowy, tj. 270
komputerów (stacjonarnych i laptopów) i 5 drukarek wielofunkcyjnych.

3. Zgodnie z zapewnieniami
miasto pozyskało mieszkanie dla Filipka Ulańskiego. Dobrą nowinę
w dniu urodzin chłopca
przynieśli Burmistrz Jacek
Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. W wyremontowanym, dzięki pomocy darczyńców, lokalu dziecko wraz
z babcią i bratem zamieszkało na początku lutego br.
3. Amelia Borkowska przywiozła medale z Mistrzostw Świata
federacji WADF w stylu tanecznym Urban Pop Dance.
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Spełniło się marzenie Filipka!
TEKST I FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

11 lutego Filipek wraz z babcią i bratem przeprowadzili się do wyremontowanego, wyposażonego i – co najważniejsze –
usytuowanego na parterze mieszkania.

F

ilipek Ulański to 4-letni mieszkaniec naszego miasta dotknięty porażeniem mózgowym, który bardzo wcześnie
stracił oboje rodziców. Opiekę nad dzieckiem i jego starszym
bratem przejęła babcia. Rodzinna tragedia, trudne warunki
bytowe i konieczność rehabilitacji nie mogły pozostać obojętne
Komitetowi Społecznemu na rzecz pozyskiwania środków
pieniężnych dla nieuleczalnie chorych dzieci z miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, na czele którego stanął Burmistrz, Jacek
Kowalski. Jednym z najważniejszych problemów tej rodziny było położone na wysokim piętrze mieszkanie. Babcia
Filipka, mimo wielkiej miłości do wnuka, miała problem
z codziennym noszeniem jego oraz specjalnego wózka. Kiedy
w grudniu zwolniło się mieszkanie komunalne na parterze
bez wahania przekazano je Filipkowi. Dzięki ludziom dobrej
woli w ciągu dwóch miesięcy udało się wyremontować i dostosować do potrzeb rodziny lokal. A już 11 lutego uroczyście
przekazano klucze.
W imieniu Filipka serdecznie dziękujemy tym, którzy bezinteresownie pomogli w remoncie:
• PSB Mrówka NDM,
• Studio Grupa z panem Robertem Krysiakiem,
• Centrum Recyklingu Aga-Met,
• firmie Niedźwiedź-Sanit,
• firmie Quartz,
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panu Danielowi Ochońko z firmy Famos,
panu Pawłowi Domańskiemu z Osiedla Słoneczne,
OUTIN Architektura,
Gabinetowi Zdrowia i Urody Wojnicz,
Allando sp. z o.o.,
firmie Gromadex,
panu Robertowi Kanigowskiemu,
panu Waldemarowi Kucharowi,
panu Grzegorzowi Wojnarowskiemu,
panu Tomaszowi Szymańskiemu,
panu Wojciechowi Kowalskiemu,
MW TWOJE MEBLE,
panu Andrzejowi Kostewicz (Andrzej Kostewicz Transport),
• nieocenionej załodze Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne www.osprwndm.pl.
Dziękujemy także wszystkim, którzy wspierali akcję „Pomóż Filipkowi”, dołożyli swoją cegiełkę do zbiórki publicznej,
nieśli pomoc rzeczową, brali udział w Balu Otwartych Serc
zorganizowanym przez Komitet i pomagali nagłośnić akcję.

www.nowydwormaz.pl
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Pomyślna kontrola największego miejskiego
projektu ze środków unijnych!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

W lutym w mieście Nowy Dwór Mazowiecki prowadzona była kontrola największego (jak do tej pory) projektu realizowanego
ze środków unijnych.

M

owa oczywiście o inwestycji drogowej – przebudowie
ul. Warszawskiej oraz budowie i przebudowie ul. Modlińskiej, zrealizowanej w ramach projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013 na łączną kwotę prawie 24 mln złotych.
Była to typowa, dla tego rodzaju projektów, kontrola na zakończenie realizacji, która mogła naliczyć korektę finansową
od 1 do 100% wartości dofinansowania. Zakres kontroli obejmował rzeczową i finansową realizację projektu, tym samym
przekazane zostały wszystkie dokumenty dotyczące projektu
zgromadzone przez miasto.

Zespół kontrolujący badał m.in. sprawy związane z postępowaniami publicznymi przetargowymi, w wyniku których
ponosiliśmy wydatki w projekcie, a także dokumentację finansową i rozliczeniową. Zwracano również uwagę na wypełnienie
obowiązków związanych z promocją projektu (m.in. otwarcie
inwestycji wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami władz,
tablice pamiątkowe, materiały promocyjne, artykuły i inne),
a także warunki w jakich przetrzymywania jest dokumentacja.
Kontrola prowadzona była także w terenie. Działania zakończyły się wizytą zespołu kontrolującego u Burmistrza Miasta w celu
poinformowania beneficjenta o wynikach przeprowadzonej
kontroli. Stwierdzono, że wszystkie działania były zgodne
z prawem i zapisami umowy o dofinansowanie projektu, a także
innymi dokumentami programowymi. Tym samym miło nam
poinformować, że nie wykazano żadnych nieprawidłowości.
Zespół kontrolujący złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta
oraz pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Podziękowano również za pomoc przy udostępnianiu wszelkich
informacji, dokumentów oraz oświadczeń.
Oznacza to, że miasto otrzyma teraz ostatnią transzę dofinansowania bez naliczania jakichkolwiek kar finansowych.
W związku z tym, że inwestycja jest objęta 10-cioletnią gwarancją wykonawcy, w niedługim czasie nastąpi przegląd gwarancyjny w wyniku którego wykonawca będzie miał obowiązek
usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek. Jednocześnie
dotychczasowe, tymczasowe oznakowanie poziome na jezdni
i ścieżce rowerowej zostanie zastąpione docelowym jak tylko
zaistnieją odpowiednie warunki atmosferyczne.

www.nowydwormaz.pl

Warto przypomnieć że sztandarową inwestycję miasto zrealizowało w zaledwie pięć miesięcy i to pomimo napotkania
wielu trudności (niemożliwych wcześniej do przewidzenia –
m.in. nienaniesione na mapy kable energetyczne). W tak krótkim czasie udało się również na bieżąco wnioskować o kolejne
transze środków unijnych, a także je rozliczać.
Na etapie budowy pojawiały się głosy, że inwestycja nie jest
potrzebna. Jednak codziennie możemy obserwować poprawę płynności jazdy w mieście i zwiększenie bezpieczeństwa.
Obecnie ruch rozdziela się na dwie ulice – Warszawską i Modlińską, rowerzyści z jezdni przenieśli się na ścieżki rowerowe. Dodatkowo sam wjazd do miasta zyskał zupełnie nowe,
wielkomiejskie oblicze. Inwestycja doprowadziła także przy
wyjeździe z miasta do likwidacji korków na ul. Warszawskiej
i stworzyła bezpieczny wyjazd w stronę Warszawy, co jeszcze
do niedawna było dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Nie
sprawdziły się również scenariusze o blokadzie miasta przez
zwiększoną liczbę rond, co wszyscy możemy obserwować
na co dzień. Pojawiają się za to głosy, że ronda ułatwiają ruch
na skrzyżowaniach i zmuszają kierowców do ograniczenia
prędkości – dzięki temu jest bezpieczniej.
Przed nami ostatni etap całej inwestycji, który w drodze
porozumienia z władzami samorządu województwa jesteśmy
zobowiązani wykonać, aby wypełnić szczegółowe warunki
umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Mowa
tutaj o przedłużeniu ulicy Modlińskiej do ulicy Bohaterów Modlina, aby sprawnie i bezpiecznie połączyć jedną część miasta
z drugą. Odcinek jest krótki i nie generuje znaczących kosztów
(które i tak staramy się redukować na etapie projektu), to jednak
leży w miejscu centralnym naszego miasta, stąd zdecydowaliśmy się na konsultacje, jak powinno wyglądać przedłużenie
ulicy Modlińskiej wraz z włączeniem w ul. Bohaterów Modlina.
Kwestią do dyskusji stało się także, w powiązaniu z inwestycją,
wprowadzenie ruchu jednostronnego na ul. Bohaterów Modlina
od ronda im. Hallera (przy kościele) do planowanego włączenia
ul. Modlińskiej. Założenie pojawiło się w kontekście obecnego
braku miejsc parkingowych w tym rejonie, które powstałyby,
gdyby droga była jednokierunkowa. Na przewidziany do przesyłania opinii adres mailowy spłynęło kilka propozycji, które
zostaną przedłożone na spotkaniu z samorządem województwa
mazowieckiego opiniującego projekt nowej drogi.
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Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
OPRAC. RED.

Na styczniowej sesji Rada Miejska uchwaliła plan swojej pracy na 2016 rok.

P

oniżej przedstawiamy zagadnienia,
którymi zajmować się będą radni
podczas comiesięcznych posiedzeń.
1.

2.
3.
4.

Na najbliższej XVII sesji omawiane będą:
Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki za 2015 r.
Informacja nt. udzielonej pomocy dzieciom
i młodzieży w zakresie przyznanych wszystkich
rodzajów stypendiów w 2014 r.
Informacja na temat możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych.
Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku
na obiektach sportowych.

W marcu radni zapoznają się z:
1. informacją na temat skutków finansowych
funkcjonowania umowy na administrowanie
zasobami komunalnymi przez ZBK Sp. z o.o.;
2. informacją nt. realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowy Dwór
Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki odpadami;
3. informacją na temat planów związanych z nową
organizacją ruchu w mieście oraz planów wprowadzenia strefy płatnego parkowania;
4. informacją na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży;
5. informacją na temat działalności merytorycznej
NOSiR, NOK, MiPBP w 2015 r. wraz z rozliczeniem
dotacji podmiotowej MPBP i NOK;
6. informacją na temat bezpieczeństwa na terenie
miasta;
7. informacją na temat stanu przygotowania Miasta
w okresie zagrożenia powodziowego.
8. informacją nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok
2015.
Na kwiecień zaplanowane są tematy:
1. Funkcjonowanie gminnych szkół, przedszkoli
i Zespołów Szkół na terenie miasta – problemy
potrzeby, bezpieczeństwo uczniów, zjawiska
patologiczne.

2. Informacja nt. kosztów utrzymania placówek
oświatowych w 2015 r.
3. Informacja na temat realizowanych w 2016 r.inwestycji i prac remontowych.
4. Informacja Burmistrza Miasta nt. spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko, Energetyka
za 2015 r.
5. Informacja na temat monitoringu wizyjnego
miasta – plany rozbudowy, funkcjonowanie.
6. Informacja na temat przygotowania miasta
do zwalczania plagi komarów, meszek i kleszczy.
Z kolei w maju na sesji będą omawiane takie
tematy jak:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok
2015 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta.
2. Informacja na temat obchodów XVII Dni Nowego
Dworu Mazowieckiego oraz Dnia Dziecka.
3. Informacja sanepidu o zagrożeniach na terenie
miasta.
W czerwcu, tuż przed wakacjami, radni
zapoznają się z:
1. informacją na temat dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym;
2. informacją na temat form wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży oraz przygotowania placówek oświatowych do akcji „Lato w mieście”;
3. informacją na temat planu remontów placówek
oświatowych na 2016 r.;
4. informacją nt. zakładów przemysłowych działających na terenie miasta i związanych z ich
działaniem zagrożeń w kwestii zanieczyszczenia
środowiska;
5. informacją nt. bezpieczeństwa i porządku na wodach rzek: Narwi i Wisły – stan kąpielisk, basenu
miejskiego.
Po przerwie wakacyjnej, na posiedzeniu
rady w sierpniu omawiane będą:
1. Informacja na temat przygotowania szkół do roku
szkolnego 2016/2017.
2. Informacja na temat podjętych ustaleń i działań w zakresie zapewnienia bezpiecznej drogi
do szkoły oraz oznaczenia dróg.

3. Informacja na temat efektów przejęcia przez
gminę obowiązku gospodarki odpadami.
We wrześniu radni będą dyskutować nad:
1. informacją na temat wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2016 r.;
2. informacją na temat realizacji form wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży;
3. informacją nt. kosztów utrzymania placówek
oświatowych w I półroczu 2016 r.;
4. informacją na temat ściągalności podatków.
Październikowy porządek obrad będzie
zawierał m.in. takie tematy:
1. Informacja na temat przygotowania miasta
do okresu jesienno-zimowego.
2. Informacja na temat systemu komunikacji
w mieście.
3. Stan funkcjonowania monitoringu wizyjnego
na terenie miasta, rozwój – etap realizacji.
4. Informacja na temat wyników sprawdzianu
po ukończeniu 6 klasy w szkołach podstawowych,
egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów maturalnych.
5. Informacja na temat współpracy Miasta z Nowodworskim Centrum Medycznym i innymi podmiotami leczniczymi na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego.
6. Informacja na temat możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych.
7. Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W listopadzie omawiane będą:
1. Informacja na temat realizacji inwestycji w 2016 r.
2. Informacja nt. planów i realizacji inwestycji oraz
zadań dotyczących turystyki w mieście.
3. Debata nad projektem budżetu miasta na rok
2017.
Na ostatniej tegorocznej sesji radni zajmą
się:
1. przyjęciem budżetu miasta na rok 2016;
2. przyjęciem planów pracy Komisji Rady Miejskiej
na 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski wygrał w sądzie
TEKST I FOTO RED.

C

ytowane w poprzednim wydaniu
Faktów wypowiedzi Pana Krzysztofa Bisialskiego, Przewodniczącego Rady
Miejskiej, zostały zaskarżone w trybie
wyborczym do Sądu Okręgowego w Warszawie przez inicjatora referendum. Inicjator oskarżył Przewodniczącego o to,
że mówił nieprawdę, wypowiadając się,
że nie mamy problemu z żadną spalarnią
8

oraz że nie ma problemu z zadłużeniem
miasta. Sąd oddalił te zarzuty.
– Nie idźcie na referendum – powiedział Przewodniczący podczas sesji
i ta wypowiedź została również zaskarżona przez inicjatora jako podważająca
referendum. Również ta skarga została
oddalona.

www.nowydwormaz.pl
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Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu nowodworskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
powiatu nowodworskiego
TEKST WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-KADROWY

P

unkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:
1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B.
W poniedziałek – czwartek w godz.
8.00–12.00, w piątek w godz.
12.00–16.00 usługę świadczy radca
prawny pani Anna Palechowska-Matysiak;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
W poniedziałek 14.00–18.00, wtorek – piątek 12.00–16.00 usługę
świadczy adwokat pan Arkadiusz
Charążka;
3) w siedzibie Urzędu Gminy
w Leoncinie, ul. Partyzantów 3
w pokoju nr 5. W poniedziałek
w godz. 9.00–17.00, czwartek

Remont w LO w Nowym Dworze Mazowieckim
TEKST ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH FOTO KRYSTIAN BUSZTA, MAGDALENA CZECHOWICZ
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lutego br. rozpoczął się remont w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska
Polskiego przy ul. Chemików 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakres
prac obejmuje remont łazienek, korytarza i szatni przy sali gimnastycznej, salę
gimnastyczną oraz magazynek na sprzęt
sportowy. Pomieszczenia te wymagają

wymiany posadzek, instalacji elektrycznych i sanitarnych, a ściany uzupełnień
oraz przebudowy. Wymienione zostanie
również ich wyposażenie. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych
powiatu w kwocie 245 920,09 zł, a jej
zakończenie przewidziane jest na koniec
kwietnia 2016 r.

w godz. 9.00–13.00, piątek w godz.
8.00–16.00 usługę świadczy radca
prawny pan Karol Pindor.
Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo na naszej stronie www.nowodworski.pl

Warsztaty szkolne przy
ZSZ nr 1 już wkrótce
TEKST I FOTO ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

W

krótce powstaną nowoczesne
warsztaty szkolne przy Zespole
Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
4 lutego br. ogłoszony został przetarg
na budowę warsztatów przy ZSZ nr 1.
Projekt inwestycji zakłada wykonanie
dwukondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni użytkowej ok. 984 m2.
W warsztatach znajdą się pomieszczenia do przeprowadzania zajęć kursowych
i egzaminów dla wszystkich kierunków
prowadzonego kształcenia zawodowego,
warsztat samochodowy, pracownia budowlana z magazynami, sale lekcyjne, sala
konferencyjna oraz pokoje nauczycielskie. Przed budynkiem, od strony południowej, zaplanowano również plac parkingowo-manewrowy. Zakończenie prac
budowlanych planowane jest na koniec
2016 r. Inwestycja w całości finansowana
będzie ze środków własnych powiatu

Z uwagi na otwarte postępowanie
przetargowe nie podajemy planowanego
kosztu przedsięwzięcia.

www.nowydwormaz.pl
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Taryfy – czyli fakty i mity
TEKST ZWIK

Czy rzeczywiście płacimy najwięcej za wodę i ścieki?

A

by odpowiedzieć na to pytanie, poniżej przedstawiamy
tabelę z wykazem obowiązujących cen za wodę i ścieki,
które obowiązują mieszkańców wybranych miejscowości z woj.
mazowieckiego o infrastrukturze zbliżonej do nowodworskiej
(poza znacznie mniejszym Pomiechówkiem czy zdecydowanie większą Warszawą – miejscowości te ujęto w zestawieniu,
w związku z tym, iż często pojawiają się zarówno w plotkach,
jak i Państwa pytaniach).
Jak wynika z zestawienia poniżej, opłaty, jakie zobowiązani jesteście Państwo ponosić z tytułu świadczonych przez
spółkę usług, są na zdecydowanie średnim poziomie. Wyjaśniamy jednocześnie, iż niższe opłaty, na które się Państwo
powołujecie w odniesieniu do pobliskich gmin wiejskich czy
miejsko-wiejskich, wynikają z faktu, iż zakłady świadczące
usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ogół
dofinansowane są z budżetu gminy/miasta (często są to zakłady
budżetowe). Oznacza to, że gminy przekazują środki finansowe
z własnego budżetu na realizowane przez wspomniane zakłady
inwestycje, partycypują również w kosztach uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim w żaden sposób nie korzysta ze środków budżetu Miasta. Wszystkie koszty związane z m.in.
uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, eksploatacją sieci
i urządzeń, funkcjonowaniem spółki, finansowane są z opłat
za sprzedaż wody i ścieków oraz świadczenia innych usług
zgodnie z przedmiotem działalności, jak np. budowa przyłączy
wodno-kanalizacyjnych.
Dzięki temu, że od lat skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne w postaci dotacji oraz preferencyjnych pożyczek,
które są umarzalne (kwoty z umorzeń przekazywane są na realizacje kolejnych inwestycji), pozyskujemy dużych odbiorców ścieków (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Sp. z o.o.), co roku negocjujemy ceny energii, nie ma konieczności podwyższania taryf nawet w sytuacji, gdy plan finansowy
zakłada realizację kosztownych inwestycji.
Opłaty z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pozostają na tym samym poziomie od 2012 r.
Zaznaczamy, iż podane (w tabeli) ceny dotyczą 2015 r.
i w wielu miastach w tym roku zostaną podwyższone. Taryfy
obowiązujące w Nowym Dworze Mazowieckim nie zmienią
się, pozostaną na obecnym poziomie do 28 lutego 2017 r.

Tabela z wysokością taryf obowiązujących w wybranych miejscowościach woj. mazowieckiego
Nazwa firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku – Zakład Budżetowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ciechanowie Sp. z o.o.
Komunalny Zakład Budżetowy
w Pomiechówku
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo WodociągowoKanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.
HYDROSFERA Józefów Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.

Lokalizacja

zł brutto
I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe
abonament
woda

abonament
ścieki

abonament
razem

1 m3 woda

1 m3 ścieki

razem
woda
i ścieki

razem abonament,
1m3 wody i 1m3
ścieków

Nasielsk

2,16

2,16

2,48

4,59

7,07

9,23

Ciechanów

5,56

5,56

2,79

5,57

8,36

13,92

Pomiechówek

2,16

7,56

2,84

5,92

8,76

16,32

Otwock

5,56

5,56

5,46

6,67

12,13

17,69

Michałowice, Nieporęt, Raszyn,
Serock, Wieliszew, Piastów, Pruszków

8,07

8,07

4,54

6,93

11,47

19,54

Warszawa

8,07

8,07

4,54

6,93

11,47

19,54

Nowy Dwór Mazowiecki

4,32

4,32

8,64

3,24

8,01

11,25

19,89

Łomianki

2,7

4,32

7,02

4,6

9,18

13,78

20,80

Płońsk

5,4

5,4

10,80

3,23

6,79

10,02

20,82

Zielonka

3,2

4,58

7,78

3,39

10,63

14,02

21,80

Legionowo

4,7

6,1

10,80

4,32

8,19

12,51

23,31

Józefów

4,23

4,06

8,29

5,02

11,04

16,06

24,35

Wołomin

6,98

5,36

12,34

3,73

8,66

12,39

24,73

Kobyłka

6,98

5,36

12,33

3,75

8,76

12,51

24,84

Marki

2,43

8,63

11,06

4,61

10,68

15,29

26,35

Sochaczew

5,85

13,48

19,33

4,08

8,92

13,00

32,34

5,4

Objaśnienia do tabeli
Opłaty obowiązujące w Nowym Dworze Mazowieckim
Opłaty niższe niż obowiązujące w Nowym Dworze Mazowieckim, opłaty za poszczególne usługi
Opłaty wyższe niż obowiązujące w Nowym Dworze Mazowieckim, opłaty za poszczególne usługi
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Podsumowanie projektu e-inclusion
OPRAC. WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

31 grudnia 2015 r. zakończył się projekt pt. „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej
– eInclusion”.

K

oszty kwalifikowane tego projektu w całości zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu
było wyrównanie szans w życiu codziennym (np. na rynku
pracy, w szkole, przy rozwoju własnych zainteresowań) tych
mieszkańców, którzy do tej pory byli wykluczeni cyfrowo,
tzn. nie mieli komputera i dostępu do Internetu lub też nie
umieli z nich korzystać oraz byli osobami niepełnosprawnymi,
lub w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Do tej chwili na łamach Faktów Nowodworskich i prasy
lokalnej ukazywały się artykuły opisujące działania w projekcie.
Dziś dokonamy jego podsumowania nietypowo, bo w formie
graficznej, która zobrazuje korzyści miasta i mieszkańców
powstałe w wyniku realizacji projektu.

Tytuł projektu

„Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”

Źródło finansowania

Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Kwota dofinansowania

prawie 3,5 mln zł

Poziom dofinansowania

100% (wydatek w całości ponoszony przez UE)

Projekt wsparł bezpośrednio
200 GOSPODARSTW DOMOWYCH

9 SZKÓŁ

1 BIBLIOTEKĘ
W ramach projektu sfinansowano m.in.
UTWORZENIE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

200 KOMPUTERÓW DLA MIESZKAŃCÓW

DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

268 KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEKI

5 KSEROGRAFÓW WIELOFUNKCYJNYCH DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEKI

BEZPŁATNY INTERNET DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

WSPARCIE TECHNICZNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

UTWORZENIE NOWODWORSKIEGO CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU

www.nowydwormaz.pl
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Nie będzie podwyżki cen za wodę i ścieki
TEKST RED.

Do 28 lutego 2007 roku przedłużony został termin obowiązywania obecnych stawek za wodę i odprowadzenie ścieków. Stosowną
uchwałę podjęli na sesji 26 stycznia radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Informację nt. wysokości obowiązujących na terenie miasta stawek opłat przedstawiamy w poniższej tabeli.
I. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
Tab. 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki
Taryfa
wielkość cen i stawek
zł/odbiorcę/m-c

Wyszczególnienie
Lp.
taryfowa grupa odbiorców

rodzaje cen i stawek

netto

brutto
/z 8% VAT/

1.

Grupa 1
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

– cena wody zł/m3
– cena ścieków zł/m3
– stawka opłaty abonamentowej woda zł
– stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
4,00
4,00

3,24
8,01
4,32
4,32

2.

Grupa 2
Budynki mieszkalne wielorodzinne, wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące
usługi o charakterze socjalno-bytowym.
Budynki mieszkalne wielorodzinne oraz wielolokalowe, budynki użyteczności publicznej, usługowe i handlowe oraz
użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych

– cena wody zł/m3
– cena ścieków zł/m3
– stawka opłaty abonamentowej woda zł
– stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
8,00
8,00

3,24
8,01
8,64
8,64

3.

Grupa 3
Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe oraz przemysł pozostały i pozostałe usługi
– zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne

– cena wody zł/m3
– cena ścieków zł/m3
– stawka opłaty abonamentowej woda zł
– stawka opłaty abonamentowej ścieki zł

3,00
7,42
20,00
20,00

3,24
8,01
21,60
21,60

4.

Grupa 4
Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych,
do zasilania fontann oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej

– cena wody zł/m3
– stawka opłaty abonamentowej woda zł

3,00
50,00

3,24
54,00

II. Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, uzyskiwanego
stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych (do stawki opłaty dolicza się podatek VAT):
1) warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej:
a) ścieki nie mogą zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi
mniej niż 85°C;
b) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych ustalone na podstawie wymagań technologicznych Oczyszczalni ścieków „Południe” i Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 136 poz. 964. z 2006 r.)
Tab. 2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Lp.
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Wskaźniki

A.

Podstawowe

1.

Odczyn

Jednostka
stężenia

Stężenia
dopuszczalne

Lp.
15.

Chlor pozostały

mgCl/l

≤ 5,0

pH

od 6 do 9,5

16.

Siarczki

mgS/l

≤ 1,0

mg/l

≤ 15

Wskaźniki

Jednostka
stężenia

Stężenia
dopuszczalne

2.

BZT5

mgO2/l

≤ 700

17.

Fenole lotne

3.

ChZT

mgO2/l

≤ 1000

B.

Niebezpieczne

4.

Zawiesina ogólna

mg/l

≤ 500

18.

Cyjanki wolne

mgCN/l

≤ 0,5

5.

Azot ogólny

mgN/l

≤ 65

19.

Cyjanki ogólne

mgCN/l

≤ 5,0

6.

Azot amonowy

mgNH4/l

≤ 45

20.

Ołów

mgPb/l

≤ 1,0

7.

Fosfor ogólny

mgP/l

≤ 20

21.

Rtęć

mgHg/l

≤ 0,1

8.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

≤ 100

22.

Miedź

mgCu/l

≤ 0,2

9.

Substancje rozpuszczalne

mg/l

≤ 1000

23.

Cynk

mgZn/l

≤ 1,0

10.

Detergenty

mg/l

≤ 10

24.

Kadm

mgCd/l

≤ 0,4

11.

Siarczany

mgSO4/l

≤ 500

25.

Chrom ogólny

mgCr/l

≤ 2,0

12.

Chlorki

mgCl/l

≤ 400

26.

Chrom /VI/

mgCr/l

≤ 0,5

13.

Żelazo ogólne

mgFe/l

≤ 10

27.

Nikiel

mgNi/l

≤ 1,5

14.

Substancje ropopochodne

mg/l

≤ 10

28.

Suma metali ciężkich

mg/l

≤ 5,0
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2) przekroczenia jakości ścieków:
a) w przypadku stwierdzenia przekroczeń w jakości ścieków w stosunku do stężeń dopuszczalnych, opłata zostaje zwiększona
w zależności od stopnia przekroczenia jakiegokolwiek wskaźnika zanieczyszczenia określonego w taryfach i załączniku
nr 1 do umowy w następującym stopniu:
– przekroczenie do 20% – opłata bazowa (cena 1 m3 ścieków pomnożona przez ilość ścieków) wg obowiązującej taryfy,
– przekroczenie od 20% do 100% – opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 1,5,
– przekroczenie powyżej 100% – opłata bazowa wg obowiązującej taryfy x 2,0;
b) podstawą stwierdzenia ewentualnych przekroczeń są wyniki badań ścieków pobieranych kontrolnie – co najmniej raz
w miesiącu według harmonogramu ustalonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i laboratorium akredytowane – w studni rewizyjnej w obecności przedstawiciela dostawcy ścieków wykonane w laboratorium posiadającym
akredytację;
c) w przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się wskaźnik o najwyższym stopniu przekroczenia;
d) koszt wszelkich analiz ścieków w przypadku niestwierdzenia przekroczeń wyników określonych w taryfach i załączniku
nr 1 do umowy pokrywa odbiorca ścieków. Jeżeli nastąpi przekroczenie jakiegokolwiek wskaźnika określonego w załączniku nr 1 do umowy, koszt analiz tych ścieków pokrywa dostawca ścieków;
e) wielkość przekroczonego ładunku zanieczyszczeń wylicza się z ilości ścieków jakie zostały odprowadzone za okres rozliczeniowy z poprzedniego miesiąca.
III. Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
Stawka opłaty netto:
1) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przypadku budowy przyłącza przez odbiorcę usług (do stawki opłaty dolicza się podatek VAT) podna jest w tabeli 3;
Tab. 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Cena netto zł
42,00

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączeń
2.

– przyłącze kanalizacyjne

84,00

– przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
3.

126,00

Opłata za nadzór nad budową przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, kontrola przed zasypką i końcowy odbiór przyłącza

210,00

2) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przypadku budowy przyłącza przez odbiorcę usług (do stawki opłaty dolicza się podatek VAT) podana jest w tabeli 4.
Tab. 4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Cena netto zł
42,00

Uzgodnienie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączeń
2.
3.

– przyłącze wodociągowe

84,00

– przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

126,00

Opłata za nadzór nad budową przyłączenia do sieci wodociągowej, kontrola przed zasypką i końcowy odbiór przyłącza

210,00

Wykonanie włączenia do użytkowej sieci wodociągowej za pomocą

4.

– opaski – do wodociągu o średnicy do Ø200 mm

401,00

– trójnika – do wodociągu Ø150 mm

488,00

– trójnika – do wodociągu Ø150–250 mm

845,00

– trójnika – do wodociągu Ø250–400 mm

1388,00

– włączenie poprzez przyłącze innego odbiorcy

401,00

– inne

www.nowydwormaz.pl
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W Twierdzy Modlin uczczono rocznicę
powstania styczniowego
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO JACEK KOSIOREK, E-NOWYDWOR

W niedzielę 24 stycznia mieszkańcy oraz władze miasta uczestniczyły w uroczystościach upamiętniających 153. rocznicę wybuchu
powstania styczniowego. Program obchodów obejmował wykład dotyczący insurekcji, uroczystą mszę świętą, przemarsz pod
Kapliczkę Straceńców i złożenie tam kwiatów.

U

roczystości rozpoczęły się w niedzielny wieczór w kościele pw. Św.
Barbary w Twierdzy Modlin. Wzięli
w nich udział Burmistrz Jacek Kowalski,
Radna Miejska Agnieszka Kowalska, Dyrektor Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin,
reprezentujący także Radę Powiatu –
Zdzisław Szmytkowski, delegacja Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy z pocztem
sztandarowym, Grupa Rekonstrukcyjna
z garnizonu „Nowowilejka” oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy.
Na początku obchodów dr Piotr
Oleńczak wygłosił wykład nt. powstania styczniowego, jego historii oraz
związkach modlińskiej twierdzy z tym
wydarzeniem. Wspomniane były m.in.
egzekucje powstańców jakie się tu odbyły. Jedną z ciekawostek jest fakt, że prelegent odkrył na cmentarzu fortecznym
grób jednego z powstańców. W związku
z tą informacją Burmistrz Jacek Kowalski zapewnił o gotowości władz miasta
do godnego uczczenia tego miejsca i postawienia pomnika.
Mszy świętej przewodniczył dziekan
dekanatu zakroczymskiego ks. kan. Andrzej Redmer, zaś Słowo Boże do wiernych skierował ks. kan. Janusz Nawrocki
– proboszcz parafii w Modlinie Twierdzy.
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Po mszy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych
w wykonaniu Magdaleny Tunkiewicz
i Wojciecha Bardowskiego.
Nastepnie wszyscy przemaszerowali
do Kapliczki Straceńców usytuowanej
w murach obronnych fortyfikacji. Tam
złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na koniec pod kościołem
na wszystkich czekało ognisko i ciepła
grochówka.
Obchody wybuchu powstania styczniowego sfinansowane zostały z budżetu
miasta przy udziale sponsorów. Za zabezpieczenie uroczystości odpowiadali
druhowie z OSP Ratownictwo Wodne
i OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

www.nowydwormaz.pl
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Karnawał na lodzie
TEKST I FOTO ZS1

Mówi się, że takie bale jak w karnawale nie powtórzą się już wcale.
30 stycznia 2016 roku okazało się jak
wiele prawdy jest w tym powiedzeniu.
Tego dnia bowiem na lodowisku przy
Zespole Szkół Nr 1 odbył się KARNAWAŁ NA LODZIE.
Impreza trwała od godziny 10 do godziny 14 i była podzielona na dwie części – sportową i taneczną. W pierwszej

– dzieci bawiły się w berki ogonki, drużynowo układały figury ze swoich ciał,
wzięły udział w slalomie szybkościowym i slalomie ze strzałem do bramki
hokejowej. Potem była część druga – bal
na lodzie. Wszyscy mogli się pochwalić
swoimi umiejętnościami tanecznymi.
Dzieci tworzyły układy, rywalizując
ze sobą o miano najlepszego choreografa.
Zabawa była przednia.
Impreza odbyła się pod patronatem
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pana Jacka Kowalskiego. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali wspaniałe upominki ufundowane przez
Urząd Miasta, które osobiście wręczał
obecny na imprezie i będący pod dużym

wrażeniem dziecięcych umiejętności
Burmistrz.
Na wszystkich uczestników czekała
gorąca herbata i pączki zasponsorowane
przez Kawiarnię – Cukiernię SZAROW
oraz Piekarnię – Cukiernię „ANIA”.
Uczestnicy KARNAWAŁU NA
LODZIE zgodnie stwierdzili, że była
to niezwykle udana impreza, której towarzyszyło mnóstwo uśmiechu i dzieci,
i dorosłych, którzy obserwowali zmagania swoich pociech. Mamy nadzieję,
że podobna impreza będzie również
w przyszłym roku. Czekamy na to. :)

Karnawałowa Bajkowa Podróż
TEKST I FOTO NOK

Stało się tradycją w Nowodworskim Ośrodku Kultury, że w karnawale zapraszamy dzieci na bal przebierańców. Tak było także
w tym roku. W sobotę 30 stycznia, w niezapomnianą podróż bajkowym szlakiem zaprosili naszą publiczność wspaniali aktorzy
Ewa Dobrowolska i Jarosław Gmitrzuk.
Od pierwszych chwil na sali zapanowała gorąca, rytmiczna muzyka, a dzieci
tańczyły, naśladując ruchy scenicznego wodzireja. Były tańce solo, grupowe
i rodzinne. Na scenie nasi milusińscy
jako smerfy bawiły się razem z Gargamelem. Był też konkurs z nagrodami dla
wielbicieli Pingwinów z Madagaskaru,
Kopciuszka i Koziołka Matołka. Wszyscy brali udział w bajkowej zgadywance,
a najlepsi tancerze na scenie zaprezentowali swoje umiejętności.

www.nowydwormaz.pl

Działo się wiele, było radośnie i energetycznie o czym świadczyły uśmiechnięte, ale trochę zmęczone zabawą dzieci.
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XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
TEKST I FOTO NOK

Mieszkańcy naszego miasta wspomogli zakup urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienie opieki medycznej
seniorom kwotą 42 549,66 zł.
Podczas XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 10 stycznia 2016 r., na ulicach Nowego Dworu
Mazowieckiego kwestowało 93 wolontariuszy. Cel był szczytny – zbieraliśmy
„Na zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”. Od godz. 8.00 na ulicach miasta
pojawiły się pierwsze grupki wolontariuszy z identyfikatorami, puszkami oraz
serduszkami. Niepełnoletnim wolontariuszom towarzyszyli nauczyciele lub rodzice. Uczniowie nowodworskich szkół
i harcerze z Czosnowa mogli ogrzać się
w Kawiarni Nowa, zjeść pyszne pączki
z cukierni Janczewscy, napić się herbaty
czy zjeść żurek zafundowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wolontariusze prowadzili kwestę
we wszystkich dzielnicach Nowego
Dworu Mazowieckiego, a sam finał
odbył się w Nowodworskim Ośrodku
Kultury. Również w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy na ofiarnych darczyńców
czekała spora garść atrakcji. Program
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Nowodworskim Ośrodku
Kultury rozpoczął się o godz. 12.00
16

,,Popisówką’’, czyli występami młodzieży z NOK-u. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowali się uczestnicy
zajęć wokalnych pod kierunkiem Alicji
Kabacińskiej, tancerze z grupy tańca
nowoczesnego NOKAUT oraz instrumentaliści pod kierunkiem Krzysztofa
Stęchłego oraz Gabriela Wiśniewskiego. W głównym holu NOK-u można
było podziwiać motocykle z różnych
epok takie jak np. WFM Osa – jedyny

skuter produkowany w czasach PRL-u,
czy Harley Davidson z 1942 roku. Można było zobaczyć też, odrestaurowane
przez firmę Moto Rescue, motocykle
takie jak Ka-750 z wózkiem bocznym
czy jawa 250. Dzięki firmie Demczuk
można było posiedzieć na motocyklu
przystosowanym do jazdy po torze wyścigowym. Wystawa na odwiedzających
całymi rodzinami NOK zrobiła ogromne
wrażenie. O godzinie 14.00 odbyło się
spotkanie z Markiem Choińskim – motocyklowym globtroterem, który opowiadał i pokazywał zdjęcia z wyprawy
przez Ukrainę, Kazachstan, Mongolię
i Rosję do samego Magadanu – ostatniego miasta w Rosji, do którego da się
dojechać drogami. Pokonując 15 tys. km
w jedną stronę przeżył wiele interesujących spotkań i przygód, o których opowiedział w barwny sposób. Po spotkaniu

z podróżnikiem, Nowodworski Ośrodek
Kultury odwiedzili strażacy z OSP-RW,
którzy pokazali jak udzielać pierwszej
pomocy. Od godziny 14.00 wolontariusze
mogli oddawać puszki. Dzięki pomocy
Banku PKO S.A., paniom z Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki oraz pracowników Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
pieniądze były nie tylko skrupulatnie, ale
też sprawnie przeliczane.

O godzinie 17.00 rozpoczęła się prezentacja rockowych brzmień w wykonaniu młodych zespołów. Jako pierwsza zaprezentowała się kapela Kaczan
ze swoim ostrym autorskim repertuarem.

Występ przypadł publiczności do gustu,
która domagała się bisu. Niestety nie było
to możliwe, ze względu na ograniczony
czas. Zespół z Warszawy Red House, który zaprezentował się jako drugi, zagrał
parę własnych numerów oraz covery
www.nowydwormaz.pl
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takich rockowych gwiazd jak Jimi Hedrix czy Breakout. Po dwóch świetnych
występach nadszedł czas na licytacje:
nieużywanego rarytasu dla kolekcjonerów,aparatu Vilia z lampą błyskową z czasów Związku Radzieckiego oraz złotej
karty z XIV finału, która w 2006 roku została wylicytowana za 5 tys. złotych. Aparat kupiono za 100 zł, a kartę za 500 zł.
Po licytacji zagrał Zespół Celebrity, który
swym funkowym repertuarem i aniel-

skim głosem wokalistki pozwolił publiczności odpocząć od mocnych gitarowych
brzmień. O godzinie 19.00 na scenę weszły ,,Legendarne Zdready”. Na widowni
można było dostrzec grupę wiernych
fanów. Publiczność była oczarowana
występem zespołu, a brawom nie było
końca. Zdready zagrały numer pt. „Kumple są najważniejsi” i tym samym zakończyli występy artystyczne XXIV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszyscy goście udali się przed budynek
Nowodworskiego Ośrodka Kultury aby
podziwiać światełko do nieba.
Równocześnie z imprezą w Nowodworskim Ośrodku Kultury Strażacy
z OSP-RW, dzięki uprzejmości Dyrektora
ZS 4, zorganizowali imprezę pod patronatem nowodworskiego Sztabu WOŚP,

www.nowydwormaz.pl

o godzinie 12.00 zaczęły się pokazy, pokaz pierwszej pomocy (OSP-RW), pokaz
szermierki (Fenix), pokaz karate, pokaz
samoobrony, który zachwycił wszystkich.
O godzinie 14.00 między pokazami wystąpił Zespól Alternatywa. O godzinie
16.00 cała sala roztańczyła się w klimatach Zumby z panią Małgorzata Stecką,
następnie po 17.00 zagrał nowodworski,
młodzieżowy kabaret 2+1.

O godzinie 18.00 odbyły się występy
muzyczno-taneczne (Rozum, Wiktoria
Graczyk, Karolina Sempławska, Amelia Borkowska, Natalia Juras, Dominika
Badurska oraz zespół DRINKING STONES). Impreza zakończyła się pokazem
grupy fire show.
Podczas imprezy były: stoiska do malowania buziek dla dzieci i modelowania
balonów, stoisko plastyczne dla dzieci
z profesjonalnymi warsztatami, zabawy
grupowe dla dzieci, stoisko zdrowych
przekąsek FIT BAR, gdzie bezpłatnie
mogliśmy zrobić analizę swojego ciała,

stoisko pierwszej pomocy, gdzie wszyscy
mogli spróbować swoich sił na fantomach, stoisko nurkowe, gdzie mogliśmy
zobaczyć profesjonalny sprzęt do nurkowania, stoisko fryzjerskie salonu Patrix,
gdzie bezpłatnie można było poddać się
metamorfozie w postaci cudownych warkoczy. Było także stoisko Eko Strażników,
oraz stoisko profesjonalnego i bezpłatnego masażu firmy ACTIN. O godzinie
17.00, tuż przed występem kabaretu 2+1,
czekała na przybyłych słodka niespodzianka w postaci pysznego tortu.
Atmosfera była cudowna, dużo ludzi
chętnych do wspólnej zabawy. Najmłodsi
dostali upominki od sponsorów oraz dyplomy za udział XXIV FINALE WOŚP.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, wolontariuszom, opiekunom,
solistom, zespołom, tancerzom, kabaretowi, podróżnikom, motocyklistom

za to, że zechcieli razem z nami zagrać
z Jurkiem Owsiakiem podczas XXIV
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pamiętajcie, że za rok mamy
XXV jubileuszowy finał, na którym nie
może Was wszystkich zabraknąć. Dziękujemy również sponsorom, a byli nimi:
Bank PEKAO Nowy Dwór Mazowiecki,
Centrum Budowlane Rutkowscy, Marek

Choiński, Pizza di Cantina, Laser-war,
Cukiernia Janczewscy, Moto Rescue,
Demczuk Motocykle, Krzysztof Bogdański, Krzysztof Dudziński, Euro Bank oddział w Nowym Dworze Mazowieckim,
Play, firma Imago Art, Salon Fryzjerski Patrix, PSB MRÓWKA, FIT BAR,
Eco Strażnicy, harcerze, firma ACTIN,
Be-fit, grupa szermierki Fenix, Małgorzata Stecka, Pan Zdzisław Szmytkowski
(udostępnił salę), pan Tomasz (oświetlenie, nagłośnienie i prowadzenie zabaw),
dziękujemy również funkcjonariuszom
Policji i Straży Miejskiej oraz ludziom
dobrej woli, którzy bezinteresownie dołączyli do naszej orkiestry.
Dziękujemy, że byliście z nami i przypominamy, że gramy do końca świata
i jeden dzień dłużej.
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Muzyczna
popisówka
25 stycznia 2016 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się koncert kolęd uczniów klasy fortepianu,
skrzypiec oraz gitary pod kierunkiem
p. Gabriela Wiśniewskiego. Aż 25-ciu
uczniów stworzyło publiczności ciepły
powrót do świątecznego klimatu. Zagrali na swoich instrumentach przeróżne
kolędy i pastorałki. Można było usłyszeć
prezentacje wokalno-instrumentalne,
a nawet wykonanie multiinstrumentalne.
Muzyczne prezenty od dzieci, wnuków
sprawiły rodzinnej publiczności wielką
satysfakcję i radość.
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Hej, biały
walczyk
TEKST I FOTO NOK

Biało i zimowo na świecie. W Nowodworskim Ośrodku Kultury też zimowo,
ale ciepło i przyjemnie, a na dodatek muzycznie. W sobotę 16 stycznia 2016 r.
po raz drugi zawitała do nas SMYKOFONIA- fundacja na rzecz rozwoju muzykalności najmłodszych Polaków z programem pt „Hej, biały walczyk”. Dzieci
od maluszków do starszaków poznawały
tajniki muzyki poświęcone tematyce zimowej. Były utwory muzyki poważnej:
A. Vivaldi, G.Bizet, M. Glinka; piosenki
popularne: „Biały walczyk”, „Łyżwiarze”
; piosenki dziecięce: „Zima zła”, „Sanna”.
Prowadząca Ciocia ADA czyli Adrianna
Wędzikowska swym czarującym głosem
zachęcała dzieci i dorosłych do czynnego
odbioru muzyki: wybijania rytmu, podskakiwania, jazdy saniami, łapania śnieżynek , oraz wspólnego tańczenia i muzykowania. Nasi mali słuchacze na własny
sposób i z rodzicami ochoczo poddawali
się woli Cioci ADY bawiąc się przy tym
doskonale, a wrażliwość na muzykę rosła
z każdym wykonywanym utworem. Podczas imprezy wszyscy obecni dowiedzieli
się także co nieco o możliwościach ludzkiego głosu, zapoznali się puzonem, ksylofonem i dzwoneczkami, ale przede wszystkim radośnie spędzili czas na wspólnej,
muzyczno-tanecznej zabawie.

www.nowydwormaz.pl
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Wywiad z Małgorzatą Wójcik o pomocy dla
Filipka
MATERIAŁ DZIĘKI UPRZEJMOŚCI WIRTUALNYNOWYDWOR.PL

O pomocy najmłodszym mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego przez Społeczny Komitet z Małgorzatą Wójcik, strażniczką
miejską, rozmawia Marek Karpowicz.
Czteroletni Filipek Ulański z Modlina Twierdzy został objęty opieką komitetu społecznego. Na co choruje ten młody
nowodworzanin?
– Filipek choruje na czterokończynowe porażenie mózgowe.
Dziecko urodziło się z niedotlenieniem mózgowym i stąd jego
powikłania. Filip nie ma mamy ani taty. Opiekuje się nim babcia
i 14-letni brat Dawid. Wspierają się nawzajem, ale warunki
bytowe tej rodziny są ciężkie. Obecnie mieszkają w jednym z bloków carskich. Nie ma ogrzewania centralnego, brakuje łazienki.
Mieszkanie nie spełnia warunków dla tak chorego dziecka.
Jak to się stało że właśnie to dziecko zostało objęte opieką?
– Straż Miejska od samego swojego początku, gdy jeszcze
mnie nie było w jej szeregach, zaczynała od pomocy najsłabszym. Na początku lat 90. już w pierwszym wywiadzie, jakiego
udzielił Komendant, powiedział, że zostaliśmy powołani po to,
aby naszym mieszkańcom pomagać.
Ta pomoc przybierała różne formy, włączaliśmy się w akcje
mające na celu wspieranie wielu pożytecznych inicjatyw. Przypomnę tylko te większe akcje: zbiórka publiczna na zakup karetki
do naszego szpitala, pomoc w Społecznym Komitecie na rzecz
budowy monitoringu miejskiego, strażnicy z własnych składek
zakupili betoniarkę i przekazali gminie Chotcza, która ucierpiała
w wyniku powodzi. Brali oni czynny udział w odnowieniu sali
w naszym szpitalu. Od samego początku wspieramy WOŚP oraz
szereg innych pożytecznych akcji. Nie bez przyczyny Burmistrz
Miasta po otrzymaniu prośby naszej mieszkanki o udzielenie
pomocy jej choremu dziecku, skierował ją do nas. Tak narodziła
się nowa inicjatywa w postaci Społecznego Komitetu na rzecz
pomocy dla Kubusia Kobuszewskiego. Przewodniczącym tegoż
komitetu został Burmistrz Jacek Kowalski, a w skład weszli: Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, sekretarz miasta
Jacek Gereluk, Zdzisław Szmytkowski, Agnieszka Golejewska,
Bogdan Błoński i moja skromna osoba. Sekretarzem Komitetu
był Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński.
Dzięki zbiórce publicznej, sponsorom oraz balowi charytatywnemu, udało się wesprzeć leczenie i rehabilitację Kubusia
kwotą 56 655,74 zł.
Niedługo po zakończeniu tej akcji o pomoc do Burmistrza
zwróciła się mieszkanka Modlina Twierdzy Pani Halina Młynarczyk. Jej wnuk, właśnie Filipek Ulański, potrzebuje takiego
samego wsparcia. Ponownie na czele Komitetu stanął Burmistrz,
a ja zostałam sekretarzem i ponownie zbieramy pieniążki. Zorganizowaliśmy bal charytatywny, piknik i koncert oraz obecnie
remontujemy, przy wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli,
mieszkanie dla Filipka jego babci oraz brata.
Padł zarzut że komitet lansuje się pomocą dla tych dzieci.
Jak Pani to skomentuje?
– Jest to błędne i krzywdzące myślenie. Każdy, kto chce wesprzeć jakąś akcję musi to ogłosić w jak najszerszym gronie.
Dzięki temu pozyskuje się sponsorów o których rzecz jasna trzeba
powiedzieć. Nie spodziewaliśmy się, że spotkamy się z taką życzliwością ze strony firm i osób prywatnych. Często chcą oni pozostać
anonimowi, szanujemy to, natomiast pozostałych wymieniamy
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i dziękujemy. Ja muszę się starać, aby o akcji było jak najwięcej
mówione, stąd tyle tych informacji w telewizji, gazetach czy
na portalach. Nie jest to żadne lansowanie, a normalna sprawa,
że dziękuje się sponsorom. Przecież bez nich i ich wsparcia, sami
byśmy zrobili dużo mniej.
Filipek zmienia mieszkanie. Co jest tego powodem?
– Filipek mieszka na pierwszym piętrze. A babcia jest już
starsza i nie ma siły, aby wnosić na piętro niepełnosprawne
dziecko wraz z wózkiem. Filipek rośnie, będzie coraz cięższy,
tym trudniej będzie można z nim wyjść na spacer, do lekarza
czy na rehabilitację.
Już podczas wakacji w ubiegłym roku sygnalizowaliśmy Burmistrzowi o tym problemie. To spowodowało, że zaczęto rozważać
zamianę. Dopiero po opuszczeniu mieszkania przez poprzednich
lokatorów, mogliśmy rozpocząć tam remont. A że akurat zbiegło
się to z 4. urodzinami Filipka, to nas bardzo cieszy.
Kto pomaga przy remoncie mieszkania?
– Głównym sponsorem jest sklep PSB Mrówka. Pomagą nam
Studio Grupa pana Roberta Krysiaka, firma Aga-Met, Niedźwiedz-Sanit, Quartz, pan Daniel Ochońko z firmy Famos, Paweł
Domański z Osiedla Słoneczne, Outin Architektura, Gabinet
Zdrowia i Urody Wojnicz, Allando-Led, Gromadex, Robert
Kanigowski, Waldemar Kuchar i Grzegorz Wojnarowski oraz
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne.
Straż Miejska kojarzy się z interwencjami, mandatami
a tu pomoc dzieciom. Łamiecie stereotyp strażnika?
– Jak już mówiłam, strażnicy od początku istnienia pomagają słabszym i potrzebującym. Prowadzimy zajęcia w szkołach
o bezpieczeństwie, przepisach prawa czy profilaktyce.
Od bardzo wielu lat prowadzimy akcję Bezpieczna droga
do szkoły, rozdajemy odblaski, zawsze staramy się, aby każdy
pierwszak otrzymał od nas odblask do przywieszenia, aby był
widoczny. Wśród młodzieży prowadzimy pogadanki o tym,
jak szkodliwe są dopalacze, wśród naszych seniorów mówimy
o różnego rodzaju zagrożeniach, np. o oszustwach na wnuczka
czy innych wyłudzeniach.
Dziękuję za rozmowę.
www.nowydwormaz.pl
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Spotkania Kręgu Seniora Nałęcz
TEKST I FOTO JULIA PIGOŃ, KRZYSZTOF GRUDZIŃSKI

Harcerski Krąg Seniora Nałęcz organizuje różne spotkania dla swoich członków. W grudniu druhowie – seniorzy spotkali się przy
stole wigilijnym, a w styczniu z okazji karnawału zorganizowali „taneczną” zbiórkę.
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grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Kręgu Seniorów „Nałęcz’’
przy Hufcu ZHP w Nowym Dworze
Mazowieckim. W wigilijnym spotkaniu
harcerzy seniorów wziął również udział
kapelan Hufca ZHP, ksiądz Krzysztof
Czyżyk.
W uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich ksiądz
kapelan, po czym seniorzy złożyli sobie
ciepłe, serdeczne życzenia, łamiąc się
opłatkiem.
Czas ten spędziliśmy przy stole zastawionym świątecznymi potrawami, które zostały przygotowane przez harcerzy
seniorów.
W czasie wigilii słuchaliśmy pięknych,
polskich kolęd a później wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
Na koniec spotkania wigilijnego druh
Komendant Zenon Jendor podziękował
księdzu kapelanowi za wspólnie spędzony czas, a wszystkim seniorom za przybycie.

Niedługo potem, 23 stycznia, odbyła
się kolejna tym razem ,,taneczna” zbiórka
ze względu na trwający w tym czasie karnawał. Nasi starsi harcerze bawili się przy
zawsze aktualnej muzyce z lat 70. i 80.
Druhny przygotowały różne potrawy
i ciasta na szwedzki stół, na którym pojawiły się również owoce i lampka szampana. Nie zabrakło też dobrej kawy i herbaty. Takie spotkania naszych seniorów
harcerzy to świetna okazja do wspólnej
zabawy, rozmów, wspomnień i opowieści
o dobrym, harcerskim życiu i wielu ciekawych sytuacjach jakie razem przeżyli.

To również rozmowy o dawnym skautingu i harcerstwie oraz o obecnym
kształcie harcerskiego życia. To wspomnienia o wieloletnich przyjaźniach,
które powstały na bazie harcerskiego,
obozowego życia. Dziękujemy naszemu
druhowi kwatermistrzowi, Staszkowi
Prusarczykowi, za sprawne zadbanie
o nasz poczęstunek zarówno teraz, jak
i na innych naszych spotkaniach. Tak
trzymaj druhu Staszku.
Z harcerskim Czuwaj.

ZOR RP z wizytą u minister Anny Marii Anders
FOTO MARCIN ŁADA

28 stycznia 2016 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wiceprezesi płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z minister Anną Marią Anders.

A

nna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa
– 15 stycznia 2016 r. została pełnomocnikiem premier
Beaty Szydło ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu oraz przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.
Minister Anna Maria Anders jest matką chrzestną sztandaru
ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (uroczystości odbyły się 20 września 2015 r. w Twierdzy Modlin)
oraz członkiem honorowym ZOR RP.
Podczas spotkania płk rez. Alfred Kabata złożył pani minister w imieniu ZOR RP gratulacje w związku z objęciem
nowych funkcji i życzył realizacji zapowiedzianych zamierzeń, a zwłaszcza kontynuacji „dzieła jej ojca” i umożliwienia
przyjazdu do Polski jak największej liczbie naszych rodaków
zamieszkujących tereny b. ZSRR.
Podczas spotkania zapoznano panią minister Annę Marię
Anders z najważniejszymi przedsięwzięciami planowanymi
do realizacji przez ZOR RP w 2016 r. Będą to uroczystości patriotyczno-religijne, konkursy historyczne, lekcje historyczno-wojskowe dla młodzieży, obchody święta Związku, a także
Krajowy Zjazd Delegatów. Pani minister zapewniła o wsparciu
podejmowanych przez ZOR RP przedsiewzieć i swojej – w miarę możliwości – obecności w nich.
(k)

www.nowydwormaz.pl
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Rada Opiekuńcza w Nowym Dworze
TEKST M. MOŻDŻYŃSKA

Z

a zgodą niemieckich władz okupacyjnych w 1916 r. powołano do istnienia Radę Główną Opiekuńczą. Miała
ona objąć pomocą osoby, które w wyniku
działań wojennych znalazły się w krytycznej sytuacji. Rada organizowała
schroniska, punkty rozdawnictwa żywności, odzieży itp. Główną troską RGO
był los dzieci. Rada działała w Warszawie
i w mniejszych ośrodkach, w tym w Nowym Dworze. W pierwszym ogólnym zebraniu RGO jako przedstawiciel naszego
miasta i gminy Góra wystąpił aptekarz
Bolesław Konarski.

Nowodworska Rada Miejscowa Opiekuńcza powstała w marcu 1916 r. Liczyła
10 członków: 4 tzw. posesjonariuszy, czyli
właścicieli domów, 3 kupców, księdza, 2
wykonujących inne zawody. Prezesem
został Józef Bytner – piwowar, zastępcą
proboszcz parafii św. Michała ks. Stanisław Jóźwiak, skarbniczką Helena Konarska, żona właściciela apteki. Członkami
zarządu: Józef Jarkiewicz, Henoch Rubinstein i Henryk Żórawski – felczer. Członkami Rady: doktor A. Brochocki, Jakub
Juress – adwokat, Władysław Ładziński
i Adam Taize – właściciele domów.
„Do grudnia 1916 r. w Nowym Dworze zorganizowano jadłodajnię, barszczarnię, punkt rozdawnictwa żywności
oraz 5 ochron. Rada zatrudniała 8 osób,
którym wypłacano pensje. W mieście
istniało też Koło Obywatelskiej Opieki, którego celem była „opieka domowa
nad dziećmi jej pozbawionymi, opieka
nad instytucjami, inicjowanie nowych
instytucji, zbieranie funduszów …, zbieranie statystyki dotyczącej liczby dzieci
pozostających bez opieki wychowawczej
i oświatowej, stanu zdrowia dzieci, śmiertelności wśród dzieci itp”.
Ochrony były zarządzane przez RMO,
ale za pracę w nich odpowiadało Koło
Obywatelskiej Opieki i wyznaczeni
opiekunowie dzielnicowi. W ochronach opiekę, naukę i wyżywienie znalazło 278 dzieci. Nie wiemy, ile czasu
22

dziennie spędzały w placówce, ogólnie
zajęcia objęły 7965 godzin. Prawdopodobnie osoby, którym Rada wypłacała
pensje, pracowały w ochronach, gdyż
sprawozdanie podawało „koszt 1 godziny kształcenia dziecka miesięcznie 3870
kop”. Na urządzenie 5 placówek wydano
585 rubli, na potrzebne do działalności
materiały 9 rubli 60 kop., na „produkty
nabyte 77 rubli 43 kop.”. Ogólnie na utrzymanie ochron wydano 2996 rubli 19 kop.
Z sumy tej około 400 rubli pochodziło
z wpisowego. Podczas pobytu w placówce
dzieci zjadały ciepły posiłek. Utworzona
w mieście jadłodajnia wysyłała dla nich
w sumie 5958 porcji bezpłatnej zupy,
a barszczarnia kolejne 4284 porcje. Podobnie, utworzona na potrzeby ubogich
herbaciarnia wysłała „10 442 porcje herbaty dzieciom ochron i biednej ludności”.
W 1916 r. na ziemiach polskich zajętych
przez Niemców przeprowadzono kwestę
pod hasłem „Ratujcie Dzieci”. Zebrane
pieniądze przekazywano mi. na utrzymanie ochron. W Nowym Dworze przeprowadzono kwestę w czerwcu. W celach
informacyjnych i dla zachęty wygłoszono
na jej temat odczyt i kazanie. Kwestowało
14 osób. Pod względem walutowym jej
wyniki były bardzo charakterystyczne
dla tamtych czasów. Zebrano: „173 ruble
98 kop., 275 marek 13 fen., 32 halerze”.
Opieka nad dziećmi nie ograniczała
się do prowadzenia ochron. Szkolono
również rodziców. Do miasta zaproszono
zawodową prelegentkę panią J. Charchowską. Wygłosiła ona pogadankę
z zakresu higieny dziecięcej, ilustrując
swoje wypowiedzi pokazem z użyciem
lalki naturalnej wielkości.
Dzieci nie były jedyną troską Rady.
Zorganizowano wspomniane już

jadłodajnię i barszczarnię. Na urządzenie pierwszej wydano około 100, na jej
utrzymanie około 40, a na zakup produktów około 400 rubli. Na produkty dla barszczarni wydawano mniej,
bo około 170 rubli. Oferowano tu dwa
rodzaje posiłków. Oprócz tych wysyłanych dzieciom placówka wydała 1220
bezpłatnych oraz 4938 płatnych porcji
barszczu dla dorosłych. Osiągnęła w ten
sposób przychód „wpływy za barszcz 36
rubli 56 kop. z różnych 49 rubli 38 kop”.
Ponadto zorganizowano 12 punktów rozdawnictwa żywności suchej. Skorzystało
z nich 571 rodzin pobierając 942 paczki żywnościowe oszacowane na sumę
1467 rubli 61 kop. Udzielano również
zapomóg finansowych. Otrzymały je 72
osoby fizyczne, w sumie pobierając 460
rubli 77 kop.
Na swoją działalność Rada Miejscowa
otrzymała z centrali 5040 rubli, do tego
doszły przychody za wpisowe w ochronach, z barszczarni, z kwest, zabaw, odczytów, przedstawień, koncertów i loterii
oraz ofiary od sponsorów. W sumie dało
to 6411 rubli 69 kop. W sprawozdaniu
na zakończenie 1916 r. nowodworzanie
mogli zapisać, że na potrzeby kolejnego
roku pracy zostało im 148 rubli i 67 kop.
W Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego do dziś
przechowywane
są znaczki, a w Muzeum Narodowym
w Krakowie odznaki
wydane przy okazji kwesty „Ratujcie
Dzieci”.

Pierwszy z prawej B. Konarski, pierwszy z lewej H. Żórawski – członkowie Rady Opiekuńczej w Nowym Dworze
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Bale karnawałowe
TEKST RED. FOTO J.O., M.CH. ANNA W.

S

tyczeń to czas imprez karnawałowych
w szkołach i przedszkolach. W tym
czasie sale wypełniają się księżniczkami,
piratami, pszczółkami, motylkami, postaciami z bajek.
Dzieci świetnie się bawią przy skocznej muzyce. Zamieszczamy kilka zdjęć
z bali, które odbyły się w Przedszkolu
Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2.

„W karnawale, w karnawale przystrojone wszystkie sale,
dookoła przebierańcy, każdy skacze, każdy tańczy.
Kolorową maskę bierz, baw się z nami jeśli chcesz!”

www.nowydwormaz.pl
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Wycieczki uczniów z Zespołu
Szkół w Twierdzy Modlin
TEKST OPRAC. RED. NA PODST. MAT. NADESŁANYCH PRZEZ M. KOŁACZ J. KURZYDŁO IIB I Z. NAPIÓRKOWSKĄ IIIA

Redakcja Faktów Nowodworskich otrzymała kilka relacji z wycieczek na jakie
wybrali się uczniowie Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin.
Zebraliśmy je w jeden materiał.

4

grudnia klasa Ia pojechała do Manufaktury Czekolady, gdzie uczniowie zgłębiali
tajniki produkcji czekolady. Podczas warsztatów była degustacja ziarna kakaowca
oraz pokaz temperowania tego wspaniałego smakołyku na gorącym blacie. Każdy
uczestnik własnoręcznie stworzył swoją czekoladę, którą później mógł zabrać do domu
7 grudnia z okazji Mikołajek uczniowie klasy IIb wybrali się na lodowisko na Stadion Narodowy. Była to dla nich nie lada frajda, ponieważ przez godzinę mogli
jeździć po największym lodowisku w Polsce.
9 grudnia klasy trzecie wyjechały na wycieczkę do kina, na seans filmowy pt.
„Piotruś i wyprawa do Nibylandii”, po którym udały się na Plac Zamkowy. Tam
mogli podziwiać ogromna choinkę, a także oglądali jarmark bożonarodzeniowy.
Tu można było coś zjeść i kupić ozdoby lub prezenty świąteczne.
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Dzień babci
i dziadka
TEKST I FOTO EWA ŁADNIAK, MAŁGORZATA KRUPKA

Co roku pod koniec stycznia
obchodzimy Dzień Babci i Dzień
Dziadka. Jak obchodzili te świeta
uczniowie z Osiedla Młodych i Modlina
Starego? Krótka relacja poniżej.

W

świetlicy SP7 przy ciepłej herbatce
i słodkim poczęstunku odbyła się
uroczystość „Herbatka dla babci i dziadka”, przygotowana przez panią I. Ryńską-Pieluchowską i panią E. Ładniak oraz
uczniów klas II i III z koła teatralnego.
Uczniowie wystąpili przed zebraną
publicznością w programie „Ja się nie
chwalę, ja po prostu mam talent”. Szanowne jury, w osobach babć i dziadków,
oceniało wykonawców, ale jak pokazały
wyniki, trudno było wyłonić jednego
zwycięzcę z grona tak wspaniałych aktorów. Tak więc to wykonawcy nagrodzili
szanowne jury. Wspaniała publiczność,
serdeczna i ciepła atmosfera sprzyjała
spotkaniu pokoleń.
Z kolei uczniowie klasy IIIa Zespołu
Szkół Nr 3 przygotowali dla swoich najbliższych wyjątkowe upominki. Pod kierunkiem nieocenionej pani Małgorzaty
Widz i pomocy pani psycholog Justyny
Kowalczyk, dzieci własnoręcznie wykonały wyjątkowe mydełka, w których
zatopione było nie tylko serce z gliceryny, ale również… to prawdziwe. Każdy
mógł zrobić mydełko według własnego
pomysłu, umieścić w środku dodatkowy
element, dobrać kolory, a nawet zapachy.
Tak powstały malinowe, migdałowe czy
różane mydełka, które zostały pięknie
opakowane i wraz z laurkami wręczone
ukochanym babciom i dziadkom.
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Wydarzenia w szkołach i przedszkolach
OPRACOWAŁA ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW P. MIKIEL, M. JURKIEWICZ, E. SZCZYGIEŁ, S.M., E. ŁADNIAK, R. BORCUCH, J.O. , K. KUCZKOWSKIEJ, ALEKSANDRY TOBOLCZYK,
ANGELIKI DĄBROWSKIEJ, ANNY W., M.CH., M.M. SKRÓTY POCHODZĄ OD REDAKCJI

C

o miesiąc prezentujemy Państwu wydarzenia ze szkół
i przedszkoli. W tym miesiącu zebraliśmy część z nich
w jeden zbiorczy materiał. Kilka artykułów nadesłanych
przez placówki musieliśmy przełożyć na wydanie marcowe –
z pewnością je zamieścimy. Wszystkim serdecznie dziękujemy
za nadsyłanie artykułów i zachęcamy do kontaktu z redakcją
Faktów Nowodworskich.

z „Dziadka do orzechów”, lato – zabrało dzieci na wakacyjną
przygodę pociągiem, natomiast jesień zaprezentowała piosenkę
o spadających liściach. Dzieci zakończyły lekcję o porach piosenką „Cztery pory roku”. Za wspaniałe przedstawienie dzieci
otrzymały gromkie brawa od swoich kolegów i koleżanek, ale
również od swoich kochanych rodziców. (…)

Przedszkole Nr 4
Bel Canto – karnawał
15 stycznia 2016 r. Publiczne Przedszkole Nr 4 odwiedził
zespół Bel Canto to znaczy pan Duduś i pan Gucio ze swoim
muzycznym koncertem, wprowadzając dzieci w Nowy Rok.
Goście zaprosili małych słuchaczy do wspólnych zabaw. (…)
Wśród okrzyków zadowolenia, wywołanych wspólnymi zabawami, pan Gucio z Dudusiem przenieśli małych słuchaczy
w klimaty karnawału w Rio de Janeiro w Brazylii. Przedszkolaki
bawiły się wyśmienicie w rytmach melodii karnawałowych.
Jednocześnie poznały nowe instrumenty, na których grali
wykonawcy. Jednym z nich było kazoo, a drugim werble. Poznali też gitarę basową i akustyczną. Z dużym zaciekawieniem
nasi milusińscy przysłuchiwali się opowieściom gości, a największą radość sprawiła możliwość zagrania na poznanych
instrumentach.

Tajemnicza Lampa Alladyna
(…) 24 listopada do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza zawitali aktorzy z przedstawieniem pt. „Tajemnicza Lampa Alladyna”. (…) Aura pustynnego
krajobrazu, arabskie melodie i stroje sprawiły, że najmłodsza
widownia była zaczarowana. Trudno było oderwać wzrok i słuch
od kolorowych przedmiotów, efektów wizualnych i dźwiękowych. Dodatkowo wspaniała gra aktorów, którzy cały czas starali
się aktywizować najmłodszych, sprawiła, że przedstawienie
oglądało się z zaciekawieniem i zaangażowaniem. Nasi milusińscy m.in. uczyli się arabskiego tańca, aby uwolnić Alladyna
z rąk złej królowej pustyni, podpowiadali, jak przywołać Dżina
z lampy oraz razem z bohaterami wypowiadali słowa zaklęcia
w celu otworzenia skarbu. Na zakończenie chętne dzieci mogły
potrzeć lampę Alladyna, aby wszelkie zmartwienia i obawy
uleciały w dal. I w ten sposób za sprawą magicznych zdolności
zaczarowanego przedmiotu dzieci polubiły jeść warzywa, myć
zęby i zaczną słuchać się pań w przedszkolu. My ogromnie
wierzymy w to, że te czary się spełnią.

(…)Koncert zakończył się wykonaniem znanego utworu
Guantanamera, który porwał przedszkolaki w wir tańca.

„Cztery pory roku” w wykonaniu „Motylków”
Dzieci z grupy „Motylki” o porach roku uczyły się już wcześniej – na początku roku. Dlatego postanowiły podzielić się
swoją wiedzą ze starszymi i młodszymi kolegami i koleżankami
oraz rodzicami i zaprosiły na przedstawienie „Cztery pory
roku”. Przedstawienie opowiadało, jak to krasnal Tadzio potrzebował pomocy, ponieważ Łobuziak pozamieniał miejscami
pory roku. Na pomoc przyszli mu przedszkolaki Rózia i Lulek,
którzy poprosili, aby każda pora wróciła na swoje miejsce.
Aby zapamiętały swoje miejsce, pory roku przedstawiły swoje
dodatkowe cechy charakterystyczne: zima- zabawę saneczkową przy piosence „Zima, zima”, wiosna – taniec kwiatów
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W rytmach latynoskich
2 grudnia wszystkie przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w minishow perkusyjnym, który wprowadził je w świat
wartości estetycznych, rozwijając umiejętność wypowiadania
się poprzez muzykę, tworząc równocześnie warunki wspólnej
zabawy.

Praw Dziecka uchwałą Sejmu 20 listopada został Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. (…)
Nasze przedszkolaki, podobnie jak było to w zeszłym roku
uczciły i podkreśliły swój udział w życiu społecznym marszem
ulicami swojego miasta. Równo z wybiciem godziny 9.30 wraz
z opiekunami i transparentami głoszącymi ich prawa przemaszerowali ulicami osiedla Twierdzy Modlin. Nie straszna była
im dżdżysta pogoda, gdyż z uśmiechami i wysoko uniesionymi
czołami mogli poczuć się dumni z tego, że są jeszcze dziećmi.
Wcześniej, podczas rozmów z nauczycielkami, dowiedzieli
się, co to są prawa oraz obowiązki. Bo nie zapominajmy, że wraz
z prawami łączą się także obowiązki. (…)

Co nieco o zdrowiu...

Dzieci poznały różne instrumenty perkusyjne, tj. bongosy,
talerze, werbel, bęben-grzechotnik, shaker, kastaniety, marakasy, bęben afrykański (w środku którego pod wpływem ruchu
słychać było poruszające się muszelki), grzechotki djabarara,
szejkery i inne.
Prowadzący zaprezentował wszystkim swoje solo perkusyjne
z zastosowaniem sztuczek perkusyjnych – żonglerki i stick tricks
oraz różne techniki gry na ww. instrumentach. Następnie przybliżył przedszkolakom ich pochodzenie z różnych stron świata,
tj. Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz z Europy.
Wszystkie grupy przedszkolne chętnie brały udział w pokazach
wydobywania dźwięków z instrumentów perkusyjnych i same
kreaowały sposób wykonania, co wpłynęło na ich rozwój poczucia rytmu i umuzykalnienia. Charakterystycznym elementem
widowiska były użyte przez prowadzącego rekwizyty (cylinder,
strój meksykański, czapki kowbojksie, kapelusze), które dzieci
chętnie zakłady w czasie improwizacji ruchowych.
(…)

II Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
w Publicznym Przedszkolu Nr 4
(…) 20 listopada jest dniem szczególnym dla wszystkich
dzieci, gdyż przypomina, że dziecko to też człowiek, który
ma swoje prawa. Na cześć 25 rocznicy uchwalenia Konwencji

13 stycznia gościliśmy panią pielęgniarkę Grażynę Dżygało – wieloletniego pracownika Szpitala w Nowym Dworze
Mazowieckim, a teraz pracownika Naszej Przychodni w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkie dzieci ze skupieniem
i uwagą, słuchały pani pielęgniarki, która opowiadała im, jak
należy dbać o higienę osobistą, co należy robić i jeść, aby być
zdrowym, kto nas leczy, jak uchronić się przed chorobą i jakie
są jej objawy. Pani Grażyna zaprezentowała przedszkolakom
rekwizyty, których używają lekarze i pielęgniarki w swojej
codziennej pracy – stetoskop, termometr, strzykawki, latarkę, szpatułki, bandaże itp. oraz wyjaśniła do one czego służą.
Wszyscy mogli dotknąć przybory i spróbować posłuchać przez
stetoskop bicia swojego serca i swoich koleżanek i kolegów. (…)

Ważnym tematem poruszanym na spotkaniu było uświadomienie dzieciom konieczności przyjmowania leków w czasie
choroby. Pani pielęgniarka podkreśliła, że leki mogą dzieciom
podawać tylko rodzice. (…)

Przedszkole Nr 2
Jesteśmy razem – bliżej niepełnosprawności
8 grudnia 2015 roku przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 2 spotkały się ze specjalistami pracującymi z dziećmi
niepełnosprawnymi zmysłowo. Z wizytą do dzieci przyjechały:
pani Monika Majewska – surdopedagog oraz Katarzyna Sałacińska – tyflopedagog. Dzieci dowiedziały się, że surdopedagog
to osoba pracująca z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi,
zaś tyflopedagog zajmuje się pracą z osobami słabowidzącymi
lub niewidomymi.
Panie opowiedziały przedszkolakom o trudnościach codziennego życia dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością.
Zaprezentowały zabawki, pomoce terapeutyczne i inne środki
pomocnicze, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Przedszkolaki z dużą ciekawością wysłuchały informacji, zobaczyły
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Spotkanie ze Strażą Miejską

na czym polega pismo Braille‘a i język migowy. Zobaczyły,
że dzieci i dorośli niepełnosprawni mogą normalnie bawić się,
uczyć, pracować i być z innymi. Potrzebują tylko stworzenia
dla nich odpowiednich warunków. (…)

10 grudnia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 gościliśmy
przedstawiciela Straży Miejskiej – pana Marcina Czyrkę. W spotkaniu wzięły udział wszystkie grupy wiekowe z podziałem
na młodszą i starszą. Pan Marcin opowiedział dzieciom o pracy
strażników miejskich, czym się zajmują, na czym polega ich
praca. Dzieci miały również okazję obejrzeć mundur strażnika,
poznać jego poszczególne elementy. Aby przybliżyć dzieciom
omawiane zagadnienia, pan Marcin wyświetlił wiele slajdów.
Obrazy przedstawiały różne sytuacje, w których konieczna
była ingerencja pracowników Straży Miejskiej.

The Warsaw Dixielanders
Potężny huragan jazzowego piękna i emocji przeszedł przez
Państwowe Przedszkole Nr 2 9 grudnia. Wszystko to za sprawą zespołu „The Warsaw Dixielanders”, który wykonał wiele
bardziej lub mniej znanych standardów jazzowych.

(…) Na zakończenie dzieci otrzymały od pana Marcina
kamizelki odblaskowe oraz słodycze. (…)

Zespół Szkół w Twierdzy Modlin
Dzieci z Twierdzy manifestowały
na rzecz swoich praw

Przedstawienie „Dwa pingwiny Pink i Punk”

Z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka uczniowie
klas I–III Szkoły Podstawowej Twierdzy Modlin zgromadzili
się przed szkołą. Każda klasa miała ze sobą plakaty związane
z prawami dziecka i kolorowe balony. Wszyscy odśpiewali
piosenkę „Dziećmi jesteśmy tylko raz”. Następnie wraz z nauczycielami wszyscy przemaszerowali z plakatami i balonikami
ulicami Modlina Twierdzy, skandując hasła przypominające
dorosłym o prawach dziecka.

3 grudnia 2015 r. gościliśmy w Publicznym Przedszkolu Nr 2
Teatr Gargulec z muzycznym przedstawieniem pt. „Dwa pingwiny Pink i Punk”. Akcja spektaklu rozgrywała się na dalekim
biegunie północnym zamieszkałym przez dwóch tytułowych
bohaterów. Podczas wesołej inscenizacji dzieci dowiedziały się:
czy warto budzić ze snu niedźwiedzia polarnego? czy prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? czy można się śmiać
z czyjegoś nieszczęścia? Przypomniały sobie również zasady
bezpiecznych zabaw na śniegu. W przedstawieniu pojawiło
się wiele barwnych postaci, m.in. niedźwiedź polarny, złota
rybka, polarnik. Wesoła muzyka i śnieżny taniec pingwinów
rozweselił wszystkie zgromadzone przedszkolaki.

Szkolny Dzień Życzliwości

Wybijające interpretacje szlagierów wzbudziły w dzieciach
wielkie zainteresowanie, co sprawiło, że część z nich dała się
porwać jazzowym rytmom. (…)
Patrząc na reakcje dzieci, z pewnością można stwierdzić,
że muzyka łagodzi obyczaje, a już na pewno łączy pokolenia.

W szkole podstawowej odbył się Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Było to 13 w piątek, czyli jak wiadomo, w dzień
przynoszący pecha. Jednak samorząd uczniowski postanowił przełamać fatum. I tak na przerwach między lekcjami
uczniowie mieli okazję na kolorowych liściach składać innym
życzenia czy pozdrowienia. Wszystkie zapiski można odczytać
na DRZEWIE ŻYCZLIWOŚCI. Wśród nich można odnaleźć:
• „Pozdrowienia dla wszystkich spóźnialskich”
• „Jesteś szczęśliwy to bądź życzliwy”
• „Uśmiechnij się i bądź życzliwy zawsze, a nie tylko dzisiaj”.
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Drzewo wzbudziło duże zainteresowanie uczniów, a do akcji
włączyli się także nauczyciele. Przesyłali oni pozdrowienia
swoim podopiecznym nawet w różnych językach.

Gwiazdkowe warsztaty
Pod koniec listopada w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin
odbyły się „Gwiazdkowe warsztaty” prowadzone przez mgr Barbarę Grabowską – nauczycielkę religii oraz mgr Katarzynę Jandy
– nauczycielkę matematyki. Dwudziestu pięciu uczniów i kilku
nauczycieli uczyło się wykonywać śnieżynki z papieru metodą
quilingu. Na początku uczniowie dowiedzieli się o metodzie
quilingu z prezentacji multimedialnej. (…)

Następnie wykonywali podstawowe quillingowe kształty:
ścisłe kółka, luźne kółka, krople, oczka, litery v i serca. Później
przy świątecznej muzyce kleili pierwsze śnieżynki. Wszystkim
wyszły pięknie. Na koniec dzieci tworzyły gwiazdki własnego
pomysłu, a nawet zwierzątka: słonie psy, pingwiny oraz aniołki.

Rodzice na lekcji z dziećmi
7 grudnia 2015 roku odbyła się lekcja otwarta dla rodziców
dzieci z klasy Ic. Jak zawsze można liczyć na naszych rodziców, którzy chętnie pracują na rzecz swoich dzieci i szkoły.
Tak też nie zawiedli i tym razem. Dzwonek koniec przerwy
i do klasy Ic wchodzą dzieci i rodzice. Rozpoczyna się lekcja
w czasie której wykazały się umiejętnością pracy w grupie
oraz umiejętnością klasyfikowania, grupowania poszczególnych elementów. Dzieci przygotowały również mikołajkową
niespodziankę dla swoich rodziców w formie świątecznego
tańca pt. „Śnieżynkobzik”. Punktem kulminacyjnym lekcji było
wykonanie ozdób choinkowych dowolną techniką plastyczną.
Rodzice również aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wspólnie
ze swoimi pociechami wykonali przepiękne ozdoby choinkowe,
które ozdobiły klasową choinkę.
(…)

Wigilia klasowa
22 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół odbyła się wigilia
klasowa dla gimnazjum i liceum. Spotkanie zostało zorganizowane w hali sportowej przez samorząd uczniowski. Każda
klasa musiała przygotować własny wigilijny stół, składający się
www.nowydwormaz.pl

z potraw zrobionych własnoręcznie, który potem został poddany
ocenie komisji. (…) Szczególnego
nastroju dodali także prowadzący,
którzy wcielili się w postacie świętego mikołaja oraz śnieżynki. Następnie nauczyciele oraz uczniowie
śpiewali kolędy (…). W międzyczasie komisja w składzie: Ewa
Szmytkowska, Wioletta Bakun,
Helena Chmielewska wybierała
najsmaczniejsze dania z każdego
stołu wigilijnego. Werdyktem komisji wygrała klasa Ic gimnazjum pod opieką pani Justyny Paszkiewicz. (…)

Szkoła Podstawowa Nr 7
Teatrzyk kamishibai
W czwartek 28 stycznia uczniowie klas pierwszych przebywający w świetlicy szkolnej mogli obejrzeć teatrzyk kamishibai
zaprezentowany przez zaprzyjaźnione z naszą szkołą panie
bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Pani Agnieszka S. i pani Ania K. wprowadziły dzieci w najwyższe góry świata do Nepalu. Zapoznały z trudnym życiem
w Himalajach, ciekawą kulturą mieszkańców tego kraju i zabawami nepalskich dzieci. Pięknie ilustrowana opowieść z teatrzyku ukazała problem dostępu do edukacji dzieci, które
chciałyby się uczyć, ale z różnych względów nie mogą.
Dzięki tej pięknej historii uczniowie mogli poznać i zrozumieć prawo do edukacji.

Przedszkole Nr 1
Zbiórka darów dla schroniska
W Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Wesola Jedyneczka” przeprowadzono zbiórkę karmy, a także innych rzeczy potrzebnych
bezdomnym zwierzętom przetrwać zimowy czas (koce, kołdry
itp.) Poprzez takie działania rozwijamy u dzieci wrażliwość
na krzywdę zwierząt z jednoczesnym
aktywizowaniem do niesienia pomocy. Zebrane dary zostały przekazane
do schroniska w Nowym Dworze
Mazowieckim. Serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom i ich
rodzicom za aktywne włączenie się
do akcji! Dzięki akcji dzieci zrozumiały
potrzebę humanitarnego traktowania
zwierząt, a także dowiedziały się, w jaki
sposób możemy chronić i pomagać
zwierzętom, np. przetrwać zimę.
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INFORMAC JA
Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
odbędzie się w dniach od 1 marca do 7 marca
2016 r. i dla kobiet dnia 22 marca 2016 r. w Klubie TECHNIK w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Paderewskiego 6a, tel. 664 193 167. Powiatowa komisja lekarska Nowy Dwór Mazowiecki
dla powiatu nowodworskiego będzie działać
w okresie od 1 marca do 22 marca 2016 r.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy mężczyzn urodzonych w 1997 roku, a także mężczyzn urodzonych
w latach 1992–1996, którzy nie posiadają określnej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej
wzywa się osoby urodzone w latach 1995–1996,
które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również
kobiety urodzone w latach 1992–1997, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach
lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół, albo
kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wykazu grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. nr 54,
poz. 321).

1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
c) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach
3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty
potwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji
wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
przedstawia:
a) Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
c) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty
oraz dokumenty potwierdzające poziom
wykształcenia lub pobierania nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie
może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki telefonicznie
na nr 22 51 22 251 lub na adres e-mailowy:

sekretariat@nowydwormaz.pl, powinna
to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była
zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej
na stawienie się w tym terminie. Burmistrz
Miasta określi nowy termin stawienia się
do kwalifikacji wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz
(prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek
przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej
lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej
grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Ponadto nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegające
kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu
Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2016 r.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem
wojskowego komendanta uzupełnień (Warszawa
Ochota) mogą stawić się osoby ubiegające się
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety,
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli
co najmniej osiemnaście lat życia.
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2015.827 j.t., ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz.U. 2009.202.1566, ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U.2015.1585),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz.U. nr 54, poz. 321),
– Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 42
z dnia 29 stycznia 2016 r.

SPROSTOWANIE
W styczniowym wydaniu Faktów Nowodworskich wkradł nam się błąd.
W artykule „Wizyta u partnerów z Niederorshel” podaliśmy, że w wyjeździe uczestniczyła radna Wioletta Dylewska a nie jak powinno być Grażyna Nadrzycka.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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ŁÓDŹ DLA OSP-RW
W ramach„Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania
zagrożeń dla środowiska z dnia 25 marca 2011 r. pomiędzy MSW i NFOŚiGW”
Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim
w roku 2015 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie zakupiła: łódź ratowniczą z konsolą sterującą, sonarem 3D,
oświetleniem nocnym, wyposażoną w silnik o napędzie strugowodnym o mocy
115 KM z przyczepą podłodziową i wyposażeniem ratowniczym dla załogi
oraz sanie lodowe (sanie ratownictwa lodowego) jako urządzenie ratownicze
na kruchym lodzie. Otrzymano na ten cel dofinansowanie (50%) w kwocie
83 000 zł, zaś pozostałą część pozyskano ze środków Powiatu Nowodworskiego
oraz darowizn spółek miejskich takich jak: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Dworze Mazowieckim, Zarząd Budynków Komunalnych w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Także środki pozyskano ze zbiórki publicznej zorganizowanej w naszym
mieście oraz gminie Wieliszew i Jabłonna.

Chcemy serdecznie podziękować przedsiębiorstwom, które wspomogły nas
organizacyjnie podczas tej zbiórki, są to:
• Kawiarnia-Cukiernia M. Szarow – Modlin Twierdza,
• Sklep Mięsny – M. Wiśniewska i M Podgórska, ul. Kościuszki 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim,
• Studio Urody „PATRIX” w Nowym Dworze Mazowieckim,
• PSB„Mrówka” w Nowym Dworze
Mazowieckim,
• „BeFit”Centrum Sportów Skierdy,
• Sklepy „ARIA” – Andrzej Pruchnicki w Rajszewie.
Podziękowania głównie należą
się mieszkańcom za pomoc i chęć
wsparcia finansowego zakupu tej
łodzi, która posłuży zapewnieniu
bezpieczeństwa oraz pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach
niebezpiecznych nad wodą.

RODZ INA 500+
informacja dot. obsługi programu rządowego
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zadania ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci będą realizowane przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyrektor OPS-u przygotował wstępną symulację ilości
przewidywanych wniosków.
Szacuje się, że w Nowym Dworze Mazowieckim
przyjętych zostanie ok. 2 500 – 3 000 wniosków.
W celu usprawnienia realizacji zadania i ułatwienia dostępu do świadczeń mieszkańcom w okresie
zasiłkowym uruchomione zostaną dodatkowe stanowiska pracy na terenie szkół i przedszkoli w każdej
części miasta. Wnioski będą przyjmowane przez
oddelegowanych pracowników OPS-u. Szczegółowa
informacja w tym zakresie zostanie opublikowana
po wejściu w życie ustawy.
Wypłaty świadczeń będą realizowane przez OPS
według wskazania wnioskodawcy w kasie lub przelew bankowy na konto.
Zadaniem pracowników OPS-u będzie przyjęcie wniosku (w przypadku pierwszego dziecka
również dokumentów potwierdzających wysokość
dochodu), weryfikacja poprawności wniosku i wprowadzenie do systemu informatycznego, wydanie
decyzji administracyjnej i wypłata świadczenia.
Pracownicy będą również udzielać informacji
mieszkańcom.

* MIGAM * MIGAM *

W Urzędzie Miejskim można porozumieć się w języku migowym
www.nowydwormaz.pl
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City Trail po śniegu
TEKST I FOTO EMKA

24 stycznia w warszawskim Parku Leśnym na Młocinach rozegrana została IV runda ogólnopolskiego cyklu biegów GP CITY TRAIL.

W

biegach młodzieżowych uczestniczyło 6 młodych biegaczy nowodworskiego JOGGERA. W kategorii D-3
na dystansie 1 kilometra Michał Wodyński w czasie 4:08,5 sek. zajął 3. miejsce,
a najmłodsza w stawce Agnieszka Kuczyńska była 8. z czasem 4:43,6 sek. Na dystansie dwa razy dłuższym w kategorii
D-4 Wiktoria Kuczyńska z czasem 9:38,4
była czwarta. Wśród chłopców Robert
Kuczyński był 5. (czas 8:17,2), a bracia
Rynkunowie zajęli 6. i 8. miejsca, Michał
– 8:21,0, a Sławek – 9:07,4 sek. Trasa była
mocno zaśnieżona, było ślisko i dokuczał spory mróz, co miało spory wpływ
na wyniki. Bieg główny na dystansie 5 kilometrów ukończyło aż 593 uczestników.
Zwyciężył Wojciech Kopeć z Olsztynka,
brązowy medalista mistrzostw Polski
w półmaratonie przed Piotrem Łobodzińskim z Bielska Podlaskiego – mistrzem
świata w bieganiu po schodach. Starsi
zawodnicy JOGGERA pobiegli nieźle

plasując się w czołówkach swoich kategorii wiekowych.
A oto ich wyniki:
– Stefan Piotrowski – 18:54 (2 miesiące w kategorii M-16),
– Piotr Ochman – 19:05,
– Hubert Liberadzki – 19:55,
– Marek Dobrowolski – 22:10,

– Andrzej Piekut – 24:24,
i startująca po przerwie spowodowanej kontuzją Agnieszka Szymańska
– 26:30 oraz trener zespołu Marian Kościelniak 27:02.
Życzymy sukcesów w kolejnych rundach!

Kolejny Tytuł ITF Juniors Kacpra Żuka!!!
TEKST I FOTO NA PODST. WWW.NOWYDWORMAZ.PL

D

rugi turniejowy triumf w tym sezonie zanotował nasz mieszkaniec
Kacper Żuk. Siedemnastolatek w niedzielę okazał się najlepszy w tenisowej
rywalizacji singlowej podczas turnieju
rozgrywanego na nawierzchni dywanowej „Trofeul Dimitrie Sturdza 2016”
w Kiszyniowie. Przypomnijmy, na początku roku Kacper był w finale singla
i debla podczas imprezy w Bratysławie.
Następnie poleciał do dalekiej Australii,
gdzie razem z Matuszewskim triumfował
w deblu w prestiżowym turnieju AGL
Loy Yang Traralgon Junior International.
Kilka dni później zadebiutował w juniorskim wielkim szlemie Australian
Open 2016. W deblu z Matuszewskim
był w ćwierćfinale.
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W stolicy Mołdawii Kacper był rozstawiony z jedynką. Nie mógł doczekać się
tego występu, gdyż turniej odbywał się
na bardzo szybkiej nawierzchni dywanowej. Przy agresywnej, szybkiej grze naszego zawodnika, im jest szybciej tym lepiej.
Nowodworzanin w pierwszym spotkaniu
pokonał Ukraińca Władysław Chumaka
6:4, 6:2. W drugiej rundzie wyeliminował 6:2, 6:1 Rumuna Daniela Cozmę.
W walce półfinał wygrał z Łotyszem Rudolfsem Mednisem 6:4, 6:2. Zacięty bój
Kacper stoczył w fazie półfinałowej. Tam
jego rywalem był leworęczny Michaił
Sokołowski z Rosji, któremu wyraźnie
też służyła ta nawierzchnia. W pierwszej
partii w stosunku 6:4 lepszy był rywal
z Moskwy. Drugiego seta Kacper wygrał
po tie-breaku 7:6(2). W decydującym
secie na korcie w Narodowym Centrum
Tenisowym Mołdawii dominował już
tylko „Żunio”. Trzecia partia zakończyła
się wynikiem 6:1.
W finale rywalem Kacpra był partner deblowy Piotr Matuszewski. Polski
finał w Mołdawii zapowiadał się ciekawie. O zwycięstwie Żuka zadecydowało
po jednym przełamaniu więcej w każdym
z dwóch setów. Tenisista z Nowego Dworu Mazowieckiego wygrał 6:4, 6:4.
Tym samym zanotował drugie w karierze singlowe zwycięstwo w turnieju

rangi Grade 2. Poprzednie odniósł w Matan Gafniel Raanana Open w Izraelu w listopadzie zeszłego roku.
Dzięki temu zwycięstwu Kacper
zbudował sobie tak wysoki ranking,
że pozwoli on mu zagrać w majowym
juniorskim wielkim szlemie na kortach
Rolanda Garrosa w Paryżu oraz w lipcu
na trawiastych kortach londyńskiego
Wimbledonu. Awansował o 10 pozycji
i obecnie jest 23 juniorem świata!!!
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W sprzęt wyposaża go firma Babolat,
w odzież sportową firma Adidas. Jest
członkiem zawodowej grupy tenisowej
Warsaw Sports Group.
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