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Egzemplarz bezpłatny, wydanie 88/luty–marzec 2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy wszystkim
Kobietom, a szczególnie Mieszkankom Nowego Dworu
Mazowieckiego samych radosnych chwil, wszelkiej radości
i pogody ducha, realizacji wszystkich marzeń, zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym.
Życzymy dni wolnych od trosk, pełnych miłości i szacunku ze
strony najbliższych. Niech każdego dnia świeci dla Was słońce,
a życie wypełnia szczęście.
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Od Burmistrza
Drodzy Mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego,
Za nami tygodnie wytężonej pracy
nad wprowadzeniem w naszym mieście nowej sieci szkół. Było to trudne zadanie zwłaszcza, że chcieliśmy
by skutki wprowadzania reformy
oświaty były jak najmniej odczuwalne dla uczniów i nauczycieli. Mam
nadzieję, że nam się to udało.
O szczegółach proponowanych
przez nas zmian piszemy w temacie
numeru na stronach 4–5.
Mamy także kolejne dobre wiadomości związane z zabytkowym budynkiem
dawnego
kasyna
oficerskiego w Twierdzy Modlin.
Udało nam się pozyskać prawie 7
mln. zł. dofinansowanie na remont
obiektu. To wspaniała wiadomość,
a dzięki pozyskanym środkom uda
nam się przywrócić obiektowi dawny blask. Jaki będzie zakres remontu
opisujemy szczegółowo na stronach 2–3.

Pozyskaliśmy także kolejne środki
unijne na nowy sprzęt dla Ochotniczej Straty Pożarnej. Nasze miasto
otrzymało jedną z największych dotacji na Mazowszu bo prawie 450 tys
zł. Na co zostaną przeznaczone te
pieniądze? Zapraszam na str. 7.
Tuż przed feriami miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej na Osiedlu Młodych. Jestem pełen uznania dla
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w organizację imprezy. Dziękuję za wspaniałe występy, które
uświetniły uroczystość. Wewnątrz wydania na str. 10–11 zamieszczamy relację oraz zdjęcia z tego wydarzenia
W dziale edukacja sporo materiałów że świątecznych wydarzeń
w placówkach. Nadesłano ich tak
dużo, że część musieliśmy przełożyć
do tego wydania.
Życzę przyjemnej lektury.
Jacek Kowalski
Burmistrz
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Kasyno w Twierdzy na drodze
do odzyskania świetności
Tekst Martyna Kordulewska Foto Arch. Urzędu Miejskiego

n Prawie 7 mln zł dotacji na GKO stało się faktem. Remont przejdzie
dach, parter budynku, sala teatralno-kinowa i balowa.
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Miasto przejęło Kasyno od Agencji
Mienia Wojskowego w grudniu 2014 roku. Od tamtej pory
w miarę własnych możliwości budżetowych staraliśmy się zapobiegać

degradacji tego pięknego budynku
i jednocześnie szukaliśmy zewnętrznych środków na jego remont. Przywrócenie
pełnej
świetności
Garnizonowemu Klubowi Oficerwww.nowydwormaz.pl
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skiemu (GKO) przekracza bowiem
budżet gminy, obciążony podstawowymi wydatkami, takimi jak edukacja, gospodarka komunalna czy
drogi. Od początku celem, jaki przyświecał miastu, było przywrócenie
kasyna mieszkańcom, m.in. poprzez
wskrzeszenie jego funkcji kulturalnych oraz wykorzystanie go na rzecz
rozwoju turystyki. Trzeba dodać, że
konkursy ogłaszane są na ściśle określone działania i turystyczny charakter Modlina Twierdzy w znacznej
mierze przyczynił się do tego, że
udało się nam pozyskać środki.
Rozwój turystyki przez ochronę
zabytku
Kosztorys projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego
przez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego” opiewa na kwotę
niemal 5,5 mln złotych. Kwota w wysokości 3,5 mln złotych na ten cel pochodzić będzie z dotacji, którą
otrzymaliśmy. Na co przeznaczymy
te pieniądze? Przede wszystkim
na naprawę przeciekającego dachu,
którego fatalny stan jest główną przyczyną degradacji budynku. Jednocześnie prowadzone będą prace
konserwatorskie przy elewacjach,
z obróbkami blacharskimi i gzymsami. Remont obejmie również taras
nad głównym wejściem. Budynek zyska też odpowiedni podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Zakrojone na
www.nowydwormaz.pl

TEMAT NUMERU

szeroką skalę prace konserwatorskie
prowadzone będą w holu głównym
i na klatce schodowej – renowacje
przejdą podłogi, balustrady, drzwi,
malowidła na ścianach i sufitach. Pomieszczenia na parterze – przedsionek, szatnię, dyżurkę, biura,
magazyny oraz salę wykładową – także czeka remont, oczywiście zgodny ze sztuką konserwatorską.
W budynku wymieniona zostanie instalacja elektryczna, a od zewnątrz
będzie on oświetlony stylową iluminacją, podkreślającą jego walory.
W otoczeniu GKO pojawią się nowe
ławki, kosze, donice i stojaki na rowery. Obiekt po remoncie stanie się
nową siedzibą Centrum Informacji
Turystycznej, które zaoferuje innowacyjne dla naszego miasta sposoby
zwiedzania kasyna. Miejsce to zostanie przystosowane do organizacji wystaw. Dostępne ma być przynajmniej
sześć dni w tygodniu przez co najmniej osiem godzin dziennie (do wieczora). Projekt będzie realizowany
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zgodnie z harmonogramem prac
efektami rewaloryzacji powinniśmy
cieszyć się już w przyszłym roku.
Z rezerwy na kulturę
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
awansowało również z pierwszego
miejsca listy rezerwowej w konkursie
na „Poprawę dostępności do zasobów
kultury poprzez ich rozwój i efektyw-

ne wykorzystanie”. Alokacja środków
na ten cel została zwiększona i jesteśmy na prostej drodze do realizacji
projektu „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy
Modlin”. Kosztorys zadania wynosi 5,6 mln zł, z czego dofinansowanie
to prawie 3,5 mln. Te pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont sali teatralno-kinowej oraz
balowej. Projekt przewiduje również
wyposażenie sali teatralno-kinowej
w sprzęt niezbędny do realizacji tych
funkcji. GKO w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
zyska
dźwig
osobowy. Znów stanie się lokalnym
ośrodkiem kultury, miejscem dla działań i spotkań twórczych.
Rys historyczny
Kasyno Oficerskie powstało w początkach XX wieku i było przeznaczone dla oficerów armii carskiej.
Obiekt o charakterze pałacowym
zbudowano na planie litery „T”. Jego fasada nosi cechy architektury gotyckiej, a wnętrza zachwycają
bogactwem zdobień. Jak na tamte
czasy budynek był bardzo nowoczesny – źródłem prądu był agregat, ciepło dostarczano z własnej kotłowni
(grzejniki tłoczyły parę wodną), a klimatyzację zapewniały specjalne
otwory wkomponowane w rozety
na suficie.
3
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Reforma oświaty
w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

n Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Słowackiego przekształcona z Publicznego Gimnazjum nr 1,
ośmioklasowe szkoły podstawowe w wyniku przekształceń w zespołach szkół w Modlinie Twierdzy, Modlinie Starym
i na Osiedlu Młodych oraz ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 5 – to efekt reformy oświaty w naszym mieście.
Na sesji 31 stycznia br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zostanie
ona skierowana do Mazowieckiego
Kuratora Oświaty i w wypadku jego
pozytywnej opinii – wprowadzona
w życie i system edukacyjny Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dokument ten powstał w wyniku
uchwalenia przez Sejm RP dwóch
ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo
oświatowe, stanowiących podstawy
prawne do wprowadzenia zmian

4

w polskim systemie oświaty. W dużym
skrócie zmiany te polegają na wykluczeniu etapu gimnazjum w kształceniu dzieci, a w zamian utworzeniu
ośmioklasowych zamiast sześcioklasowych szkół podstawowych, czteroletnich liceów i pięcioletnich techników.
W szkołach prowadzonych przez
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
zmiany te będą przebiegać płynnie
od września 2017 roku do końca
sierpnia 2019 roku, kiedy ostatnia
klasa gimnazjalna ukończy nauczanie. Najprostsza była modyfikacja
systemu oświaty w osiedlach, w których działają zespoły szkół. W Mo-

dlinie Twierdzy, Modlinie Starym
i na Osiedlu Młodych istniejące sześcioklasowe szkoły podstawowe zostaną
przekształcone
w ośmioklasowe szkoły podstawowe, a oddziały gimnazjalne włączone do tych szkół. Stąd z punktu
widzenia uczniów i rodziców w organizacji nauki szkolnej w tych miejscach niewiele się zmieni. Nauka
odbywać się będzie w tych samych
budynkach, w których odbywała się
dotychczas, granice obwodów szkolnych nie zmienią się istotnie (z wyjątkiem obwodu szkolnego przyszłej
Szkoły Podstawowej nr 7, który obej-

www.nowydwormaz.pl
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mie wszystkie ulice obszaru ograniczonego ulicą Morawicza na wschodzie, torami kolejowymi na północy
i granicami miasta od zachodu i południa). Organizacja nauki w poszczególnych oddziałach tych szkół
pozostaje w gestii dyrektorów i będzie dostosowana, tak jak dotychczas, do wieku dzieci i programów
nauczania.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja
w centrum miasta. Obwód szkolny
Szkoły Podstawowej nr 5 i Publicznego Gimnazjum nr 1 został podzielony
tak, by umożliwić powstanie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 1, początkowo z oddziałami gimnazjalnymi.
Granicą obwodów Jedynki i Piątki będą ulice Paderewskiego i Wybickiego.
Dzieci mieszkające na wschód od tej
granicy i na południe od torów kolejowych będą od 2019 roku uczęszczały
do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy
Słowackiego. Do Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ulicy Chemików będą chodziły dzieci mieszkające na wschód
od ulic Paderewskiego i Wybickiego,
na północ od torów kolejowych, a ta-

www.nowydwormaz.pl
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kże dzieci mieszkające na Nowodworzance (w granicach: tory kolejowe, ulica Morawicza, ulica Wojska Polskiego
i granica miasta).
Ponieważ do sierpnia 2019 roku
będą istniały jeszcze klasy gimnazjalne, te granice obwodów i wynikający z nich obowiązek szkolny
będą realizowane od września 2019
roku. Do tego czasu przekształcenie
gimnazjum w szkołę podstawową
będzie się odbywało płynnie według
poniższego harmonogramu:
• we wrześniu 2017 roku,
po odejściu jednego rocznika
uczniów gimnazjum (5
oddziałów), w Szkole
Podstawowej nr 1 przy ulicy
Słowackiego rozpoczną naukę
dzieci z trzech oddziałów
klasy IV (obecnie III) oraz dwóch
oddziałów klas VII (obecnie VI)
ze szkoły Podstawowej nr 5,
• we wrześniu 2018 roku,
po odejściu drugiego rocznika
gimnazjum, w Szkole
Podstawowej nr 1 rozpoczną
naukę dzieci z trzech oddziałów

klas IV (obecnie II) oraz dwóch
oddziałów klas VII (obecnie V)
ze szkoły Podstawowej nr 5,
• we wrześniu 2019 roku
po odejściu ostatniego rocznika
gimnazjalnego w Szkole
Podstawowej nr 1 rozpoczną
naukę dzieci z klas I (obecny
rocznik 2002), II i III z obwodu
szkolnego Jedynki oraz trzy
oddziały klas IV. Z poprzednich
lat będą w tej szkole trzy
klasy V, trzy klasy VI, dwie
klasy VII i dwie klasy VIII.
Prognoza demograficzna pokazuje
szacunkową liczbę dzieci w obwodzie
Jedynki, która w ośmioklasowej szkole podstawowej zajmie od 16 do 20
oddziałów. W ciągu dwóch lat okresu
przejściowego (2017–2019) Szkoła
Podstawowa nr 1 zostanie przystosowana do pobytu dzieci młodszych.
Powstanie tam świetlica szkolna oraz
pracownie dla klas młodszych, a także
toalety dla mniejszych dzieci.
Zapraszamy do lektury uchwały
pod adresem:
www.bip.nowydwormaz.pl.
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WIEŚCI Z POWIATU

Serce Legionu
Tekst Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w NDMaz.
Foto Paweł i Katarzyna Małek

n W dniu 21 stycznia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczysta
Inauguracja Odznaczenia „Serce Legionu”, zorganizowana przez Klub HDK PCK Legion. W gali wzięli udział
m.in. przedstawiciele ministerstwa zdrowia, samorządu województwa mazowieckiego oraz współpracujących
miast i powiatów, koordynatorzy oddziałów Klubu, przedstawiciele służb mundurowych, a także partnerzy
wspierający działalność Klubu.
Za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wsparcie
w działalności organizacji na rzecz
społeczeństwa Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
zostało odznaczone srebrnym medalem III stopnia odznaczenia „Serce
Legionu” oraz otrzymało dyplom
uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nadano blisko 160 odznaczeń w 5
kategoriach, wśród nich znalazły się
osoby i instytucje z powiatu nowodworskiego: Daniel Jeszke, Monika
Jeszke, Mariusz Młodziński, Wioletta
Wojciechowska, Mariusz Ziółkowski, Krystian Kręźlewicz, Aleksandra
Trzpioła, Andrzej Bogdański, Jacek
Jeszke, Marcin Śmigas, Hanna Górska, Magdalena Czechowicz, OSP
w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz media i partnerzy: Gazeta Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór,
Pizza Perfetto i PSP Mrówka Nowy
Dwór Mazowiecki. Gratulujemy.

Młodzież z ZSZ nr 1 w Starostwie
Tekst i Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego

1 lutego br. urząd Starostwa Powiatowego odwiedzili uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Grupa młodzieży z klas 1,2 i 3 Technikum Organizacji Reklamy przeprowadziła wywiad z Panią Starostą
Magdaleną Biernacką, zadając

szczegółowe pytania na temat pracy
na stanowisku starosty i organizacji
pracy urzędu Starostwa. Pytano także, jakie wspomnienia ze szkoły
średniej towarzyszą Pani Staroście.
Cały wywiad już wkrótce zostanie
opublikowany na stronie www.nowodworski.pl oraz na fb.

www.nowydwormaz.pl
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WIEŚCI Z RATUSZA

Spotkanie w Ljubljanie
Tekst Martyna Kordulewska, Bartosz Budny Foto: Bartosz Rogiński, organizatorzy spotkania

n W ostatnich dniach stycznia przedstawiciele naszego miasta uczestniczyli – w ramach projektu RESTAURA
– w międzynarodowym spotkaniu grupy roboczej na Słowenii.
Spotkanie, które odbywało się
w dniach 25–26 stycznia, zorganizowane było przez Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
czterech krajów zaangażowanych
w projekt RESTAURA: Polski, Słowacji,
Chorwacji i oczywiście Słowenii (w tym
tamtejszego ministerstwa kultury).
Uczestnicy projektu opracowywali metodologię dla Zintegrowanych Planów
Rewitalizacji (strategii rewitalizacji
w partnerstwie publiczno-prywatnym),
przygotowali się do powołania lokalnych grup roboczo-konsultacyjnych
złożonych z mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń, jak również
zapraszanych ekspertów ds. rewitalizacji i PPP oraz odbywali praktyczne
zajęcia ze sposobów realizacji projektów PPP w państwach partnerskich. Przedstawiciele Nowego
Dworu Mazowieckiego – jako partner
wiodący RESTAURY – podsumowali
dotychczasowe prace związane
z projektem.
RESTAURA to rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
(PPP). Partnerstwo to ma na celu realizację celów lub świadczenie usług
tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny (gminę), oparte na podziale zadań, odpowiedzialności
i ryzyka oraz obustronnych korzyściach – proporcjonalnie do zaangażowania. W wypadku naszego miasta

przedmiotem projektu jest Plac Solny.
O przebiegu prac informujemy

na bieżąco na www.nowydwormaz.pl/restaura.

Środki na sprzęt dla OSP!
Tekst i Foto na podst. www.mazovia.pl

30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie ze
środków unijnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasze
www.nowydwormaz.pl

miasto otrzymało jedną z największych przyznanych kwot: prawie 450 tys. zł.
Dokładnie 448 560,89 zł otrzymał
nowodworski samorząd z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Środki te zostaną przeznaczone
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe, m.in. autopompą
i zraszaczami. Ponadto OSP zyska
pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, agregaty prądotwórcze, sprzęt z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej, wyposażenie dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych
i ratownictwa wysokościowego.

Dysponując nowym, profesjonalnym sprzętem, strażacy będą mogli
szybciej dotrzeć do poszkodowanych, a także efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom,
takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne.
7
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Świeć przykładem – nie pal w piecu odpadem!
Tekst Małgorzata Kiełbasińska Foto www.fundacjaarka.pl

n Co roku wraz z nadejściem chłodu powraca problem niskiej emisji, czyli emisji do atmosfery szkodliwych
pyłów i gazów wydobywających się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m. Wbrew obiegowym opiniom głównym
źródłem zanieczyszczenia powietrza nie jest przemysł, lecz sektor komunalno-bytowy (indywidualne ogrzewanie
domów i mieszkań) oraz transport drogowy.

Małe kotłownie lokalne i indywidualne systemy grzewcze emitują do atmosfery substancje wpływające
niekorzystnie na zdrowie człowieka
i środowisko przyrodnicze, m.in. CO,
SOx, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne (WWA),
dioksyny i furany oraz węglowodory
alifatyczne. Zarówno jakość powietrza, jak i wielkość emisji zanieczyszczeń są ściśle związane z rodzajem
stosowanych paliw i niskosprawnymi
instalacjami grzewczymi. W porównaniu do energetyki zawodowej domowe systemy grzewcze nie są
8

wyposażone w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń, m.in. odpylające czy odsiarczające, dlatego
do atmosfery emitowane są duże ilości zanieczyszczeń, wśród nich pyły
i rakotwórcze dioksyny.
Do powstawania znacznej ilości zanieczyszczeń w powietrzu przyczynia
się zwłaszcza spalanie paliwa o niskiej jakości – zasiarczonego, zapopielonego i niskokalorycznego węgla
oraz niejednokrotnie odpadów komunalnych. Pył pochodzący ze spalania
złej jakości węgla i śmieci jest bardziej
toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni, ponieważ temperatura

w domowych piecach jest zbyt niska,
by wszystko to dokładne spalić.
Odpady komunalne spalane w paleniskach domowych to głównie folie,
plastikowe butelki, puszki po napojach, odpady z płyt meblowych, stare
meble czy impregnowane i malowane drewno oraz opony i odzież. Dla
wielu osób stanowią one dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy,
rzadziej na pozbycie się opadów.
Niestety, brak wiedzy o procesach
chemicznych zachodzących w paleniskach domowych przy niskich temperaturach – od 2000°C do 5000°C
– i ich wpływie na zdrowie sprawia,
że traktujemy ten problem lekceważąco. Należy pamiętać, że spalanie tworzyw sztucznych to szereg przemian
fizycznych i chemicznych, podczas
których powstaje złożona mieszanina
substancji chemicznych. Produktami
spalania tworzyw sztucznych są m.in.
HCL (chlorowodór), HCN (cyjanowodór), COCl2 (fosgen), SO2, SO3, CO
oraz lotne i półlotne związki organiczne, a także szczególnie groźne trwałe
związki organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA i dioksyny.
W spalinach ze spalania makulatury, czyli papieru i wyrobów papierowych (gazety, czasopisma, tektura,
papier pakowy, kartony po mleku
i napojach, kartony, ręczniki papierowe, serwetki, biały i kolorowy papier
ksero,
koperty,
papier
samokopiujący) znajdują się: pył,
CO2, CO, H2O, SO2, NOx, NH3
(amoniak), węglowodory – heksan
lub metan, aldehydy i kwasy organiczne. Jeśli w makulaturze znajdują
się składniki powstające w procesie
bielenia zawierające chlor i/lub chlorowane związki organiczne, wówczas podczas spalania może
wydzielać się HCL, chlorobenzen,
chlorofenol, polichlorowane bifenyle (PCB) i WWA. Drewno poużytkowe to zużyte elementy drewniane
(opakowania, elementy konstrukcyjne, stolarka budowlana, zużyte meble). Ich spalanie może stwarzać
zagrożenie emisją szkodliwych zanieczyszczeń, co wynika z obecności w takim drewnie syntetycznych
substancji chemicznych, które są tam
wprowadzane w celu polepszenia jego właściwości; są to m.in. impregnaty i farby. Wszystko to skutkuje
emisją do powietrza lotnych związków organicznych, WWA i dioksyn.
www.nowydwormaz.pl
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Klucz do poprawy sytuacji znajduje się zatem w rękach zwykłych ludzi, ponieważ to oni podejmują
decyzję,? w jaki sposób ogrzewają
swoje domy i czy wykorzystują
do tego tylko paliwo dopuszczalne
do spalania. Sprzymierzeńcami
w walce ze spalaniem odpadów są
mieszkańcy, którzy mają dosyć oddychania zatrutym powietrzem. Należy jednak pamiętać, że czarny dym
unoszący się z komina nie zawsze
świadczy o tym, że w palenisku domowym są spalane odpady. Celowe
jest jednak niezwłoczne przeprowadzenie działań kontrolnych w celu
ustalenia, czy doszło do popełnienia
wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach, który stanowi, iż zabrania
się termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów. Niezwłoczne
podjęcie kontroli pozwala na ujawnienie czynu w trakcie jego popełniania, a więc w chwili, gdy
w palenisku naocznie można stwierdzić i określić rodzaj spalanych odpadów. Zgodnie z art. 379 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska
m.in. wójt czy burmistrz, jako organ
sprawujący kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów w ochronie
środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu, może upoważnić do wykonywania funkcji
kontrolnych pracowników podległych mu urzędów, w tym funkcjonariuszy
straży
gminnych
i miejskich, do wykonywania takich
czynności kontrolnych. Jeśli podczas
kontroli prowadzonej na podstawie
wspomnianych przepisów zostanie
ujawnione spalanie odpadów, a kontrolującym będzie strażnik miejski,
może on nałożyć mandat karny
z art. 191 ustawy o odpadach za termiczne przekształcanie odpadów
poza instalacją. Zgodnie z art. 225
§ 1 Kodeksu karnego „kto osobie
uprawnionej do przeprowadzenia
kontroli udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
W 2015 roku Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadziła
kontrole
sposobu
ogrzewania domów jednorodzinnych, spalanych paliw i palenia
ognisk. Łącznie były to 32 kontrole,
w tym 25 interwencji zostało zakończonych, w jednym wypadku skończyło się pouczeniem, pozostałych
nie ukarano mandatem. W 2016 roku odnotowano 53 zgłoszenia o zadymieniu
powstałym
podczas
spalania paliw w piecach c.o. i zanieczyszczeniu powietrza. W 40
przypadkach skontrolowano kotłownie domowe, w których spalano węgiel i drzewo. W 10 przypadkach
www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z RATUSZA
dokonano kontroli w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pestka”, gdzie działkowcy spalali
szczątki roślinne. Osoby te zostały
pouczone o zakazie spalania i zaprzestały procederu, jedną osobę
ukarano mandatem karnym.
Niska emisja stanowi problem zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska
obszarów o gęstej zabudowie.
Szczególnie widoczne jest to w miastach, ponieważ pył zawieszony dociera
praktycznie
wszędzie,
wprowadzając niepożądane substancje do powietrza, wody, gleby
i tym samym do wszystkich organizmów, które oddychają, spożywają
wodę i/lub roślinność rosnącą
na skażonej glebie. Niska emisja ma
ogromny wpływ na nasze organizmy. Najczęstsze skutki to nawracające bóle głowy, podrażnienia błon
śluzowych, uciążliwe alergie i zmiany skórne, zaburzenia czynności
i zwiększona zapadalność na schorzenia układu oddechowego, prowadzące do przedwczesnej śmierci,
pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia, uszkodzenia wątroby,
zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, niedotlenienie mózgu,
bezpłodność, choroby układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku kostnego. W związku
z tym, że spalanie odpadów stanowi
poważne zagrożenie dla życia
i zdrowia człowieka, musimy wiedzieć, iż emitent jest potencjalnym
sprawcą zatruwania swoich bliskich
i sąsiadów, a pochodną spalania odpadów w domowych paleniskach
jest uszkadzanie instalacji i przewodów kominowych.
Pamiętajmy, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu odpowiedzialny jest każdy z nas, bez
odwoływania się do skali globalnej,
ale do własnego podwórka, rodziny,
znajomych, sąsiadów.
Widocznym gołym okiem objawem poważnego problemu ze zjawiskiem niskiej emisji na danym
obszarze jest pojawienie się smogu.
Najczęściej można go zaobserwować w zimie – zwłaszcza w mroźne,
słoneczne poranki – mówimy wówczas o tzw. smogu londyńskim kwaśnym. W miesiącach letnich
powstaje smog fotochemiczny typu
Los Angeles, który jest skutkiem
wzrostu natężenia ruchu ulicznego.
Jednym z najbardziej efektywnych
sposobów likwidacji niskiej emisji
jest zamiana paliwa stałego (węgiel
kamienny lub brunatny) na paliwa
ciekłe (lekki olej opałowy), paliwa
gazowe z sieci lub butli, energie elektryczną, zamiana istniejących źródeł
spalania na źródła nowoczesne, wysokowydajne energetycznie i wyposażone w urządzenia automatycznie

regulujące proces spalania oraz wydajność cieplną kotła lub przystosowanie
do
spalania
wyselekcjonowanych paliw stałych,
w tym paliwa bezdymnego, rezygnacja z indywidulanych źródeł ciepła
na rzecz podłączenia do sieci cieplnych.
W ramach działań polegających
na minimalizowaniu zjawiska niskiej
emisji Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przystąpiło do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na nowe
wysokowydajne. Dofinansowaniem
mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie
kotłowni lub palenisk węglowych
na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych,
olejowych lub opalanych biomasą
na źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła,
z wyłączeniem montażu pieca na
węgiel lub ekogroszek.
Program skierowany jest do osób
fizycznych dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana
działalność gospodarcza. W 2017
roku w ramach tego programu można otrzymać dotację w wysokości
do 75% kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 5000 złotych dla
jednego beneficjenta ostatecznego.
Kosztem kwalifikowanym jest tylko
koszt zakupu kotła oraz czujnika
tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych, takich jak np.
projekt budowlany w wypadku budowy instalacji gazowej, przebudowa instalacji, zasobnik c.w.u. lub
podajnik, demontaż starego i montaż
nowego pieca, nadzór inwestorski).
Wniosek o przyznanie dotacji został
przedłożony do WFOiGW w lutym
tego roku, jednak ze względu na zainteresowanie mieszkańców planuje
się również w przypadku ogłoszenia
takiego programu wystąpienie
z wnioskiem o dotacje także w 2018
roku. W związku z tym wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt
z Urzędem Miejskim w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną. Spalanie śmieci w naszych domowych
piecach nie jest oszczędne, tylko
kosztowne, bo nieekologiczne.
Autorka artykułu korzystała z broszur Nie dla niskiej emisji, czyli czy
wiesz, czym oddychasz?” Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego
„Technika” Sp. z.o.o z siedzibą w Gliwicach.
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Sport ponad wszystko
– otwarcie hali sportowej na Osiedlu Młodych
Tekst i Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

n 9 lutego odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej na Osiedlu Młodych. Największą atrakcją uroczystości
były występy artystyczne, przygotowane przez uczniów i przedszkolaków z Zespołu Szkół nr 1. Nie zawiedli
znakomici goście, znane osobistości ze świata sportu, którzy zaszczycili tę piękną uroczystość.

Na otwarcie hali licznie przybyli
mieszkańcy naszego miasta. Na zaproszenie władz miasta i dyrektora
szkoły uroczystość zaszczycili swoją

nadyjkach, brązowa medalistka mistrzostw Europy U-23, medalistka Mistrzostw Polski; Kazimierz Czarnecki
– ciężarowiec, honorowy obywatel

obecnością m.in. Wiesław Raboszuk
– wicemarszałek województwa mazowieckiego; Paweł Papke – siatkarz,
poseł na sejm RP VII i VIII kadencji,
reprezentant Polski w piłce siatkowej
mężczyzn, zdobywca wielu medali
na Mistrzostwach Polski i Pucharów
Polski, do ubiegłego roku prezes
PZPS; Małgorzata Glinka-Mogentale
– siatkarka, mistrzyni Europy, olimpijka z Pekinu, dwukrotna triumfatorka
Ligi Mistrzyń, najlepsza siatkarka Europy 2003 roku; Dorota Borowska
–
nowodworska
kajakarka,
zdobywczyni Pucharu Świata w ka-

naszego miasta, medalista olimpijski
i mistrzostw świata; Waldemar
Wspaniały – siatkarz, trener siatkówki, dwukrotny mistrz Polski, były trener reprezentacji Polski.
W programie uroczystości nie zabrakło oficjalnych wystąpień, uroczystego
przecięcia
wstęgi,
tradycyjnych strzałów na bramkę
i tortu na zakończenie. Publiczność
szczególnie gorąco przyjęła wystąpienie nowodworskiego olimpijczyka w podnoszeniu ciężarów,
honorowego obywatela miasta Kazimierza Czarneckiego. Pan Kazimierz
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podzielił się z zebranymi wrażeniami dotyczącymi pozytywnych
zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w Nowym Dworze Mazowieckim, i przekazał na pamiątkę flagę
olimpijską. Wyraził nadzieję, że już
wkrótce w naszym mieście będzie
nie pięciu (jak dotychczas – red.), ale
znacznie więcej olimpijczyków.
Zaproszeni goście byli pod wielkim wrażeniem obiektu, czego nie
kryli w swoich wystąpieniach. Burmistrz Jacek Kowalski dziękował
wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania hali sportowej, zwłaszcza instytucjom, które wsparły finansowo jej budowę. Były to Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski nie krył zadowolenia z efektów budowy, dziękował
całej Radzie i poszczególnym radnym, którzy zabiegali o powstanie
obiektu i na bieżąco śledzili postępy
budowy. Uczniom życzył wspaniałych osiągnięć sportowych i zaapelował do wszystkich, by dbali
o piękną halę.
Po wystąpieniach gości zaprezentowano oficjalną maskotkę hali – Or-
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na otwarcie hali. Słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy wspierają swoje pociechy, rozwijają ich
talenty sportowe i artystyczne, które
potem, przy takich okazjach jak ta,
możemy podziwiać i wzruszać się
do łez. Bo z pewnością niejednemu
rodzicowi i dziadkowi łza się w oku
zakręciła, kiedy oglądał swoje dziecko czy wnuki na parkiecie.
Serdecznie dziękujemy sponsorom
uroczystości, którymi byli:
Kancelaria Radcy Prawnego Jacek
Nieścior; Piekarnia-Cukiernia „Ania”
Andrzej Kowalski, Anna Kowalska;
Firma TEKPUD Anna i Krzysztof
Boczkowscy; Biuro Rachunkowe
AMAGROSZ Tomasz Nurczyński;
rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 1,
ZEC Sp. z o.o.; PPH Iwonex Iwona
Księżopolska; Salon Coccodrillo Ewa
Tetkowska, oraz radni: Grażyna
Brzozowska, Bogdan Jeziorski, Włodzimierz Laur, Jerzy Plackowski i Tomasz Reginis.

lika, którego pomysłodawczynią była Gabrysia Pyrzanowska.
Chyba jednak największą atrakcją
tego dnia były występy artystyczne.
Przed zgromadzoną publicznością
wystapiły przedszkolaki z PP5 oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej

nr 7 i Publicznego Gimnazjum nr 2.
Widzowie mogli podziwiać piękne
tańce i wspaniałe akrobacje. Swoje
umiejętności sportowe zaprezentowali także siatkarki i piłkarze. Występy wokalne szkolnych piosenkarzy
nie odbiegały poziomem od oryginalnych wykonań znanych artystów.
Wielkie gratulacje dla dyrekcji szkoły oraz nauczycieli, rodziców i dzieci
zaangażowanych w przygotowanie
tak doskonałej części artystycznej
www.nowydwormaz.pl
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Pamięć o powstańcach żyje
Tekst Martyna Kordulewska Foto Jacek Kosiorek

n W styczniu 1863 roku wybuchło największe polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
Jednym z głównych założeń planu zbrojnego wystąpienia przeciwko rosyjskiemu zaborcy było opanowanie
Twierdzy Modlin (wówczas Nowogieorgiewsk). Znajdująca się tam broń i amunicja miała zasilić powstańcze
wojska. Plan jednak się nie powiódł. Spisek wykryto. Nie dość, że nie udało się opanować fortecy, to jeszcze stała się ona więzieniem dla rewolucjonistów, jak traktowały ich władze carskie.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy
uczcili te wydarzenia. W niedzielę 22
stycznia zebrali się na wieczornej mszy
św. za Ojczyznę w kościele pw. św.
Barbary w Modlinie Twierdzy. Mieli
tam również okazję wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
Arlety Lemańskiej. Po koncercie wszyscy przeszli w biało-czerwonym pochodzie do kapliczki upamiętniającej
powstańców styczniowych. Złożyli tam
– z władzami miasta na czele – kwiaty.
Mogli też obejrzeć okolicznościową
wystawę. Wiosną renowację przejdzie
mogiła Stanisława Lesiakowskiego, weterana Powstania Styczniowego, spoczywającego na cmentarzu wojennym.
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Nowe auto
Tekst i Foto Straż Miejska

n Od poniedziałku 6 lutego po ulicach naszego miasta jeździ nowy radiowóz
Straży Miejskiej. Jest to Opel Combo 1.4 rocznik 2016. Samochód wraz
z dodatkowym wyposażeniem i oznakowaniem kosztował 64 700 złotych.
Nowy radiowóz pozwoli na większą mobilność patroli i szybszą realizację zgłaszanych interwencji. Nie
znaczy to, że nie będzie patroli pieszych, te nadal są potrzebne, zwłaszcza
na
terenie
osiedli
mieszkaniowych i wszędzie tam,
gdzie zajdzie taka potrzeba.

Stary radiowóz Volkswagen Caddy po remoncie (przebieg ponad
300 tys. km) będzie wykorzystywany w szczególności do przewozu
osób nietrzeźwych, a także do zabezpieczenia festynów, imprez
miejskich czy innych wydarzeń
na terenie miasta.

Spotkanie ZO w Twierdzy
Tekst Jacek Topczewski Foto Marek Karpowicz

6 lutego odbyło się kolejne spotkanie tematyczne zarządu osiedla
w Modlinie Twierdzy. W tym miesiącu swoją obecnością zaszczycił nas
Burmistrz Miasta, pan Jacek Kowalski. Oprócz niego na spotkaniu byli
obecni strażnicy miejscy, którym
mieszkańcy mogli zgłaszać swoje
spostrzeżenia. Zebranie rozpoczęło
się od przemówienia pana Burmi-

strza, który przedstawił sprawę pozyskiwania funduszy na remont klubu
garnizonowego i omówił proces jego odbudowy. Poruszane też były takie tematy, jak m.in. sztangielka,
park trzech kultur i transport w naszym mieście. Spotkanie spotkało się
z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Zapraszamy na następne zebrania.
OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Podziękowanie
5 stycznia 2017 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, w nowo otwartej hali sportowej
na Osiedlu Młodych przy ul. Młodzieżowej 1, odbył się VII Noworoczny Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego serdecznie dziękuje
organizatorom – MKS „Świt”, Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego, firmie „Sinevia”, sponsorom, gwiazdom
i zawodnikom, którzy wzięli udział w turnieju.
Szczególne podziękowania składamy kibicom nowodworskim i ich rodzinom oraz
dzieciom, młodzieży i wszystkim przybyłym na turniej. Z dobrowolnych datków
wrzucanych do puszek udało się nam zebrać 3012,48 zł. Pieniądze te przeznaczymy
na prowadzenie w styczniu tego roku dwóch placówek Środowiskowych Ognisk
Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
– przy ul. Bohaterów Modlina 77A i przy ul. Szkolnej 3, jak również na zakup
materiałów niezbędnych do zajęć dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej TPD z Nowego Dworu Mazowieckiego
przy ul. Bohaterów Modlina 77A.
Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowy Dwór Mazowiecki
www.nowydwormaz.pl
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Informacja na podstawie Obwieszczenia Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016
r., poz. 1534 i 2138), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra
Obrony
Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.
nr 202, poz. 1566 i poz. 1834 oraz
z 2012 r. poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657) podaje
się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
1. W okresie od dnia 30 stycznia
do dnia 28 kwietnia 2017 r.
przeprowadzona zostanie
na terenie województwa
mazowieckiego kwalifikacja
wojskowa mężczyzn
urodzonych w 1998 r.
2. Obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej
w terminie, o którym mowa
w ust. 1, podlegają także
mężczyźni urodzeni
w latach 1993–1997, którzy nie
posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywa się osoby
urodzone w latach 1996–1997,
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
14

4.

5.

6.

7.

8.

do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej
wzywa się kobiety urodzone
w latach 1993–1998,
posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby
wojskowej, oraz kobiety
pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub
akademickim 2016/2017
kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz
na kierunkach
psychologicznych, albo będące
studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych
obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej
(Dz.U. nr 54, poz.321).
Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywa się również
osoby, które ukończyły 18 lat
życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Kwalifikację wojskową osób,
o których mowa w ust. 1–5,
zameldowanych na pobyt stały
lub czasowy trwający ponad
trzy miesiące, przeprowadzą
powiatowe komisje lekarskie:
Wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast) wzywają
osoby, o których mowa
w ust. 1–5, do stawienia się
do kwalifikacji wojskowej
za pomocą wezwań.
Osoba stawiająca się
do kwalifikacji wojskowej
po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta)
– 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;

2) powiatowej komisji
lekarskiej – dokumentację
medyczną, w tym wyniki
badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi
uzupełnień – aktualną
fotografię o wymiarach
3 × 4 cm, bez nakrycia
głowy, dokumenty
potwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.
9. Osoba, która stawała już
do kwalifikacji wojskowej
i ubiega się o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta)
– 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;
2) powiatowej komisji
lekarskiej – dokumentację
medyczną, w tym wyniki
badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi
uzupełnień – wojskowy
dokument osobisty oraz
dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub
pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje
zawodowe.
10.Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza osobie inny
termin stawienia się
do kwalifikacji wojskowej niż
określony w wezwaniu, jeżeli
osoba ta z ważnych przyczyn
nie może stawić się
w określonym terminie
i zawiadomi o tym wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta)
do dnia, w którym była
obowiązana stawić się
do kwalifikacji wojskowej oraz
www.nowydwormaz.pl
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przedstawi dokument
potwierdzający przyczyny
niestawienia się.
11.Osoby, podlegające stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej,
które nie dopełniły tego
obowiązku w określonym
terminie i miejscu, są
obowiązane to uczynić
niezwłocznie po ustaniu
przeszkody.
12.Osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej stawiają się
przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwymi ze
względu na miejsce ich pobytu
stałego. Osoby zameldowane
na pobyt czasowy trwający
ponad trzy miesiące stawiają się
przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta),
powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwymi ze
względu na miejsce tego pobytu.
13.Osoby podlegające stawieniu się
do kwalifikacji wojskowej, które
w okresie od dnia ogłoszenia
kwalifikacji wojskowej do dnia
jej rozpoczęcia zmieniły miejsce
pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad
trzy miesiące, zgłaszają się
do wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), właściwego
ze względu na ich nowe miejsce
pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad
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trzy miesiące. Wójt lub
burmistrz (prezydent miasta)
wyznacza im miejsce i termin
stawienia się do kwalifikacji
wojskowej.
14.Osoby podlegające stawieniu się
do kwalifikacji wojskowej, które
po rozpoczęciu kwalifikacji
wojskowej na danym terenie
zamierzają zmienić miejsce
pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad
trzy miesiące, stawiają się
do kwalifikacji wojskowej
przed opuszczeniem miejsca
dotychczasowego pobytu.
W pozostałych przypadkach
właściwość miejscową ustala się
według przepisów art. 21 § 1
pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.).
15.Nieotrzymanie wezwania nie
zwalnia osoby podlegającej
kwalifikacji wojskowej
od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu.
16.Kto wbrew obowiązkom
wynikającym z ustawy lub
przepisów wydanych na jej
podstawie nie stawia się
do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), właściwą
komisją lekarską lub wojskowym
komendantem uzupełnień
w określonym terminie i miejscu
albo nie przedstawia
dokumentów, których

przedstawienie zostało nakazane
oraz odmawia poddania się
badaniom lekarskim podlega
grzywnie albo karze
ograniczenia wolności zgodnie
z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej.
17.W razie niestawienia się
do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt
lub 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.
18.Do kwalifikacji wojskowej
za pośrednictwem wojskowego
komendanta uzupełnień 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.

Dodatkowa informacja:
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 14 marca do 20 marca 2017 r., dla kobiet dnia
3 kwietnia 2017 r. w Klubie „TECHNIK”, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6a, tel. 664 193 167. Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Mazowieckim dla powiatu nowodworskiego będzie działać w okresie
od 14 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. 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 na kwalifikacji wojskowej i podać
przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Burmistrz Miasta określi nowy termin stawienia
się do kwalifikacji wojskowej.

Krajowa Administracja Skarbowa
Szanowni Państwo,
1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa.
Jest
ona
połączeniem
administracji podatkowej, Służby
Celnej oraz kontroli skarbowej.
Dążymy do ciągłej poprawy jakości
obsługi naszych interesariuszy – podatników i przedsiębiorców. Uznaliśmy,
że połączenie tych trzech administracji pozwoli na lepsze wykorzystanie
ich możliwości przynosząc korzyści,
zarówno z punktu widzenia podatników, jak również naszego budżetu.
www.nowydwormaz.pl

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy
otrzymają przyjazną interpretację
przepisów, a do kontaktu z urzędem
skarbowym będą zobowiązani tylko
w niezbędnych przypadkach i w taki sposób, aby nie zakłócać prowadzonej działalności gospodarczej.
Wdrażając Krajową Administrację
Skarbową
szczególnie
dbamy
o komfort i bezpieczeństwo naszych
podatników. Bez zmian pozostaną:

• Urzędy Skarbowe ich siedziby
oraz zasięg terytorialny
• Numery rachunków bankowych
• Zasady rozliczania podatków
PIT, CIT, od spadku i darowizn
i od czynności
cywilno-prawnych
• Obsługa w wyspecjalizowanych
Urzędach Skarbowych
• Numery telefonów infolinii
podatkowej i celnej.
Więcej informacji na:
www.kas.gov. pl, tel. 801 055 055,
22 330 03 30
Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji
Skarbowej
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Niecodzienna ucieczka
Tekst Maria Możdżyńska

n Nowodworski areszt przez długie lata mieścił się w budynku magistratu. Przeznaczony był dla pospolitych
przestępców, a jego cele zapełniali drobni oszuści, złodzieje, włóczędzy, rozrabiacy itp., oczekujący na wyrok,
oraz ci, którym zasądzono krótką odsiadkę. Na przełomie XIX i XX wieku Nowy Dwór należał do rewiru
radzymińskiego i obsługiwany był przez sędziego śledczego Stefana Niepokojczyckiego. Jednak to nie przed nim,
ale w warszawskim sądzie stanęli bohaterowie najdziwniejszej w historii miasta ucieczki z aresztu.

Areszt w budynku nowodworskiego ratusza działał jeszcze po II wojnie światowej
Nocą 21 lutego 1900 roku zaniepokojony stróż magistracki Aleksander
Kwiatkowski obudził burmistrza Mikołaja Siemionowa. Ten ostatni
mieszkał prawdopodobnie na terenie
magistratu, więc był najbliższym
przedstawicielem władzy. Kwiatkowski zameldował, że coś dziwnego
dzieje się w areszcie. Nie wiemy, czy
na miejsce udali się we dwóch, czy
też wezwali jakieś posiłki. Z pewnością byli jednak uzbrojeni. Na miejscu
stwierdzili, że pręt w kracie okiennej
jest wyłamany. Wskazywało to
na ucieczkę, chociaż w celi nadal byli
więźniowie. Po przeliczeniu okazało
się, że wewnątrz brakuje dziewięciu
osób. Zbiegli: Przybylski, Pilawski,
Daniłowicz, Choryza, Buszczak, Radzyński, Kowalski, Bolkowski i Kaflun.
Rankiem zarządzono pościg. Jakież było jednak zdumienie funkcjonariuszy, gdy jeszcze przed
podjęciem akcji poszukiwawczej
do aresztu dobrowolnie powrócili
trzej uciekinierzy. W wypadku Pilawskiego i Daniłowicza mówiono,
że przestraszyli się konsekwencji
16

swojego czynu. Nowodworzanin
Przybylski ucieczkę i powrót argumentował bardzo logicznie – poszedł do domu na chwilę, umył się,
zmienił bieliznę i wrócił, żeby dokończyć odsiadkę. Optymistycznie
twierdzono, że pozostali zbiegowie
również powróciliby do celi dobrowolnie, ale wcześniej zostali schwytani przez policję. Spontaniczne
powroty były jednak w niektórych
wypadkach mrzonką. Tydzień
po ucieczce prasa donosiła: „większość zbiegów już odszukano
i uwięziono. Przed kilku dniami
w obrębie gminy Mokotów policja
podmiejska zatrzymała dwóch zbiegów”. Panowie ukrywali się w szopach na terenie cegielni i nie myśleli
o powrocie do Nowego Dworu.
Po dziewięciu miesiącach, w listopadzie 1900 roku, w drugim wydziale karnym sądów warszawskich
odbyła się rozprawa nad nowodworskimi zbiegami. Jako nietypowa
– część uciekinierów wróciła
dobrowolnie – wzbudzała zainteresowanie. Przebieg rozprawy także był

niepospolity, rzadko bowiem bywa
tak, by podsądni przyznali się do winy, nie wyrazili skruchy, a mimo to
obrona i oskarżenie jednym głosem
prosili o jak największe złagodzenie
kary. Prawdopodobnie podprokurator
Szteng nie miał innego wyjścia, podsądni udowodnili, że ich ucieczka była
„przykrą
koniecznością”.
Twierdzili, że nie mieli zamiaru uciekać, lecz opuścili areszt, bo nie dało
się w nim wytrzymać. Padały ważkie
argumenty: cela była przepełniona,
panował w niej zaduch, brud, pełno
było robactwa. Ponadto więźniów
„trapił głód i chłód”. Burmistrz Siemionow, powołany na świadka, potwierdził, że w pomieszczeniu
o powierzchni dziewięciu metrów
kwadratowych, przeznaczonym dla
ośmiu więźniów, było ich trzydziestu
dziewięciu. W takich warunkach
stróż Kwiatkowski, do którego należał
obowiązek „przestrzegania w areszcie czystości i porządku”, nie mógł
wywiązać się z tego zadania.
Z przebiegu procesu można by
wnioskować, że ucieczkę sprowokowww.nowydwormaz.pl
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wało zachowanie Kwiatkowskiego.
Ktoś musiał być kozłem ofiarnym, bo
przecież trudno przypuszczać, że
burmistrz czy służby porządkowe
o niczym nie wiedziały. Przecież to
nie stróż umieścił kilkadziesiąt osób
w niewielkim pomieszczeniu. Jeśli
chodzi o „głód”, to każdy z więźniów otrzymywał dziennie dziewięć
kopiejek na wyżywienie, można było za to kupić około trzech kilogramów chleba. Teoretycznie powinno
wystarczyć do przeżycia. Istniał tylko jeden „drobny” mankament
– więźniowie nie mogli dokonywać
zakupów, bo musieliby w tym celu
opuścić areszt. Na ich zlecenie za-
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opatrzeniem miał się zajmować
stróż. I w tym wypadku odium spadało na Aleksandra Kwiatkowskiego.
Czy słusznie? Przecież jako stróż magistracki, a zarazem stróż aresztu
mógł zwyczajnie nie nadążać z wykonaniem wszystkich obowiązków.
Jako pierwszorzędne zadania traktował zapewne bieżące polecenia
urzędników, od których zależała jego praca. Potrzeby więźniów były
na drugim planie.
Uwzględniając uzyskane zeznania
sędziowie: Czestnoj, Sołowiew
i Aleksiejew skazali dziewiątkę podsądnych na siedem dni aresztu policyjnego. Nie wiemy, czy ktokolwiek

inny poniósł w tej sprawie jakąś karę. Być może nie i w areszcie chyba
niewiele się zmieniło. Wskazuje
na to kolejna próba ucieczki, podjęta w tym samym roku. Być może to
nagminność tego procederu i nagłośnienie warunków, w jakich przebywali zatrzymani, doprowadziły
w 1901 roku do podjęcia decyzji
o rozbudowie nowodworskiego kryminału. Ponieważ miasto nie miało
na ten cel pieniędzy, ustalono, że inwestycja zostanie pokryta częściowo
z pożyczki, częściowo z tzw. funduszu więziennego. Na ten ostatni składały się kary pieniężne nakładane
przez miejscowego sędziego pokoju.
NASZE MIASTO

Ambasador z wizytą
Tekst i Foto Martyna Kordulewska

n 18 lutego mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.
Jego Ekscelencji dr. Yousifowi Eisa
Al Sabriemu towarzyszył prezes klastra Emirates & Europe Business Development Cluster, Juan Davi. Wizyta
miała charakter gospodarczy i odbywała się na zaproszenie Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta,
Jacka Kowalskiego. Goście odwiedzili port lotniczy Warszawa Modlin,
spotkali się z jego prezesem i zapoznali z planami rozwoju lotniska. Na-

www.nowydwormaz.pl

stępnie udali się do Twierdzy Modlin
na spotkanie z właścicielami Warszawa Modlin Smart City i krótkie zwiedzanie tego obiektu. Mieli też okazję
zapoznać się z koncepcją zagospodarowania Spichlerza – przybliżył ją architekt, który opracowuje ten projekt
dla firmy Banaszek Nieruchomości.
Burmistrz Nowego Dworu zapoznał
gości z ideą zagospodarowania brzegów nowodworskich rzek – Vistula
River Park. W spotkaniu uczestniczył

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Krzysztof Bisialski. Ambasador ZEA
był pod wrażeniem zaprezentowanych projektów oraz możliwości, jakie stwarza nasze miasto.
Zjednoczone Emiraty Arabskie wykazują w ostatnim czasie coraz większe
zainteresowanie rynkiem europejskim.
Klaster, którego przedstawiciel przybył
wraz z Ambasadorem, stawia sobie
za cel nawiązanie relacji biznesowych,
m.in. w obszarze rozwiązań informatycznych, nieruchomości, innowacyjnych technologii i turystyki. Członkami
EEBD są przedsiębiorcy, samorządy,
uczelnie i firmy doradcze.
Wizyta szanownych gości w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi
pierwszy krok do nawiązania międzynarodowej współpracy.

17

Fakty Nowodworskie

TURYSTYKA

Czy znasz swoje miasto?
Te sześć zdjęć zrobiono na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Czy potraficie zidentyfikować te miejsca? Gdzie zostały
zrobione te zdjęcia i co przedstawiają? Poprawne odpowiedzi przysyłajcie na adres

mailowy 3rzeki@3rzeki.pl. Na wasze odpowiedzi czekamy do 21 marca 2017 roku.
Na wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania, czeka nagroda niespodzianka. Zapraszamy do zabawy

Trzy rzeki na filmowo
– raz jeszcze o serialach
Tekst i Foto Zespół LOT Trzech Rzek

n Ojciec Mateusz – kolejny kryminał kręcony w naszych plenerach.

Serial kryminalno-obyczajowy „Ojciec Mateusz” jest ściśle związany
z Sandomierzem i województwem
świętokrzyskim. Jednak nie wszystkie
plenery wykorzystywane w jego produkcji są tam zlokalizowane. Również akcja niektórych odcinków
wcale nie rozgrywa się w Sandomie18

rzu i okolicach – kilka epizodów kręcono m.in. na Podlasiu. Ekipa „Ojca
Mateusza” zawitała także do Twierdzy Modlin, by tutaj nagrać sceny
do jednego z odcinków serialu.
„Ojciec Mateusz” to polski odpowiednik włoskiego serialu „Don Matteo”. Jest to opowieść o proboszczu

parafii, byłym misjonarzu, obdarzonym
niezwykłą pasją detektywistyczną. Sandomierski ojciec Mateusz zaprzyjaźnia
się z miejscowym policjantem, aspirantem Mieczysławem Noculem, i wspiera go w rozwiązywaniu kryminalnych
zagadek. Spośród innych postaci występujących w serialu należy wymienić
przede wszystkim gospodynię z plebani Natalię Borowik, szefa sandomierskiej komendy policji Oresta Możejkę
oraz policjantów: Przemysława Gibalskiego, Bartosza Paruzela i Mariana
Marczaka. Każdy odcinek serialu stanowi odrębną całość, rozwikłana zostaje w nim jedna zagadka.
W serialu występują m.in.: Artur
Żmijewski, Kinga Preis, Piotr Polk, Michał Piela, Tamara Arciuch. 2 marca 2017 TVP rozpoczyna emisję
siedemnastego sezonu „Ojca Mateusza”. Jeden z wyemitowanych wcześniej odcinków – odcinek 154 „Disco”
– częściowo nagrywany był w Royal
Hotelu w Twierdzy Modlin. W filmie
był to hotel w jednej z miejscowości
województwa świętokrzyskiego.
Pytanie konkursowe brzmi: hotel
w jakiej miejscowości grał nasz Royal?
Na pierwszą osobę, która nadeśle
poprawną odpowiedź na adres mailowy 3rzeki@3rzeki.pl, czeka upominek.
Przypominamy:
chodzi
o odcinek 154, zatytułowany „Disco”. Miłego oglądania!
www.nowydwormaz.pl
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Świąteczne spotkanie w Wesołej Gromadzie
Tekst Alina Kaszyńska, nauczyciel PP1

Nadszedł wreszcie czas tak bardzo oczekiwany przez wszystkie
dzieci. Czas kolorowych choinek,
prezentów, kolęd i świątecznych zapachów. To także czas tradycyjnych

spotkań świątecznych w gronie rodziny, ale też przyjaciół i znajomych. Zgodnie z tradycją dzieci
z grupy Wesoła Gromada Publicznego Przedszkola nr 1 przygotowa-

ły świąteczne spotkanie dla swoich
najbliższych. A na spotkanie przygotowały specjalny program artystyczny, w którym zaprezentowały
wiersze mówiące o świętach Bożego Narodzenia, o zimie i prezentach. Nie mogło też zabraknąć
tradycyjnego wspólnego śpiewania
kolęd i składania serdecznych życzeń świątecznych i noworocznych.
Tak grzeczne dzieci musiał oczywiście odwiedzić Mikołaj z workiem
pełnym prezentów.
Przedszkolne spotkanie w przemiłej świątecznej atmosferze to piękny
wstęp do domowego świętowania
w gronie rodziny. Po występie młodzi kolędnicy zasiedli do słodkiego
poczęstunku. W taki piękny czas aż
chce się być dzieckiem! Niech ta
wspaniała świąteczna atmosfera towarzyszy nam wszystkim w Nowym 2017 Roku.

Jasełka bożonarodzeniowe w PP 3

Szkolne Jasełka

Tekst i Foto Aleksandra Malikowska

Tekst i Foto Ewa Grzegorczyn

Jak wiadomo Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami pozwalającymi poczuć
serdeczność i miłość wszystkich wokół.
W Publicznym Przedszkolu nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
był to niezwykle pracowity czas.
Dieci z wielkim zaangażowaniem
przygotowały Jasełka Bożonarodzeniowe. W pięknych strojach dzieci

wystąpiły i przybliżyły rodzicom historię narodzin Dzieciątka Jezus
oprawioną pięknymi pastorałkami
i kolędami. Całemu przedstwieniu
nastrojowy klimat dodała świąteczno-zimowa scenografia.
Rodzice byli zachwyceni występami dzieci. Małym artystom zaś należą się ogromne pochwały za wczucie
się w rolę i pokonanie tremy.

Co się dzieje? Dlaczego nam spać
nie pozwalasz?

– pytali pasterze jeden drugiego
w czasie szkolnego przedstawienia
Jasełek, przygotowanego przez siostry Ewę Grzegorczyn i Bogusławę
Woźniak oraz klasę 2c i jej wychowawczynię panią Angelikę Dąbrowską. Przedstawienie odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy 20 grudnia 2016 roku.
Nikt oczywiście nie spał, gdy dzieci występowały. Nawet pasterze:,
choć ciemności betlejemskiej nocy
zaległy również na szkolnym korytarzu, a to dzięki ciekawej dekoracji
zaciemniającej wszystkie okna.
Dzieci z klas 0–3 z wielką uwagą
przysłuchiwały się dialogom pasterzy, aniołów, Świętej Rodziny
i z wielkim zapałem wraz z aktorami śpiewały ulubione kolędy.
Aż żal było odchodzić od szopki,
gdzie Jezus narodzony uśmiechał się
do wszystkich.
Żegnany słowami życzeń: Aby Jezus narodzony znalazł miejsce
w sercu Twoim – każdy wracał
do swojej klasy i codziennych obowiązków, aby w tych ostatnich
dniach przed Bożym Narodzeniem
rzeczywiście przygotować miejsce
na narodziny Jezusa – miejsce
w swoim sercu.
www.nowydwormaz.pl
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Gore gwiazda Jezuskowi
Tekst J. O Foto: Piotr Cienkowski

n Święta Bożego Narodzenia to czas, który pozwala nam nieco zwolnić tempo życia i oddać się refleksji. Niech
więc i tutaj wśród nas zapanuje magiczna atmosfera miłości i życzliwości. Niech „Gore gwiazda Jezuskowi”
– pod takim tytułem 16 grudnia 2016 roku odbył się w naszym przedszkolu międzyprzedszkolny konkurs kolęd
i pastorałek. Dzieci z nowodworskich przedszkoli zaprezentowały swoje talenty wokalne.

Po występach poszczególnych grup
wiekowych przedszkolaki udały się
na poczęstunek, a w tym czasie trwała narada jury. Po jej zakończeniu
ogłoszono wyniki konkursu i uroczyście wręczono nagrody.
Ten konkurs uważamy za najbardziej udany. Mamy nadzieję, że ta
piękna inicjatywa zaowocuje to
na przyszłość, a nasz pomysł stanie
się coroczną tradycją.

Na zakończenie pięknej imprezy
wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy popularną kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, która przybliżyła nas
do magicznego okresu świąt.
Uczestnicy konkursu:
• Przedszkole „Nutka”
Adam Misztal
Natasza Pietrzak
Piotr Pichola

• PPnr 1
Aleksander Kaczorowski
Julia Podgórna
Emilia Miętek
• PP nr 2
Michalina Tometczak
Wiktor Błoński
Piotr Pełszyk
• PP nr 3
Małgorzata Białorucka
Natalia Kowalska
Maja Stawicka
Klaudia Ziółkowska
• PP nr 4
Artur Milewski
Maja Krzemińska
Zuzanna Rutkowska
Daria Bończyk
• PP nr 5
Jakub Witczak
Ula Ostaniewicz
Małgorzata Szczęsnowicz
Paulina Stolarkiewicz
Dziękujemy za wspaniałą zabawę,
wyjątkowy nastrój i piękne nagrody.
Dziękujemy ks. Andrzejowi Redmerowi i ks. Marcinowi Niesłuchowskiemu.
Organizatorzy:
Sylwia Mańkowska, Anna Gawińska, Jolanta Oporska, Aleksandra
Zielińska
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Misie z SP7 zostaną ratownikami!
Tekst i Foto red.

n Uczniowie klasy 5b ze Szkoły Podstawowej nr 7 przyłączyli się do akcji
„Twój miś może zostać ratownikiem”. Przekazane przez nich maskotki
będą wspierały dzieci poszkodowane w wypadkach.
Od połowy grudnia ubiegłego roku
trwa akcja „Twój miś może zostać ratownikiem”. Jej głównym celem jest
udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa
dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach
Uczniowie klasy 5b ze Szkoły
Podstawowej nr 7 postanowili zachęcić koleżanki i kolegów z innych
klas, by przyłączyli się do tej akcji.
Prawie trzy tygodnie prowadzili
wśród swoich kolegów – uczniów

Siódemki zbiórkę maskotek. W piątek 27 stycznia przekazali je
do Ochotniczej Straży Pożarnej
– Ratownictwo Wodne. W imieniu
strażaków miśki i inne przytulanki
odebrał osobiście Gospodarz OSP
RW pan Dariusz Rusin. Wspólnie
przeliczono zbiory – w worku znalazło się 46 maskotek. Najpierw
wszystkie zostaną poddane czyszczeniu, a potem trafią do jednostek
straży pożarnej w województwie
mazowieckim.
Serdecznie dziękujemy uczniom
oraz wychowawczyni klasy 5b pani

Przedszkolaki o wielkich sercach
Tekst E. Obuchowska Foto: A. Malikowska

n We wrześniu ubiegłego roku
Publiczne Przedszkole nr 3 włączyło
się do akcji pomocowej „Wkręć się
w pomaganie i Ty możesz pomóc”,
organizując międzygrupowy
konkurs zbierania plastikowych
korków dla pani Joanny Lipińskiej.

4 stycznia tego roku pani Joanna była gościem naszej placówki.
Dzieci miały okazję poznać ją osobiście, pytały, jak wygląda proteza kosmetyczna ręki, poznały
problemy jej dnia codziennego, wynikające z niepełnosprawności.

Hannie Rucińskiej za przyłączenie
się do akcji.
Uświadomiły sobie, że ich aktywny
udział w akcji na rzecz osób niepełnosprawnych jest bardzo ważny,
a przecież wcale nie wymaga aż tak
wielkiego trudu.
W imieniu organizatorów oraz dyrekcji przedszkola dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz tym wszystkim,
którzy włączyli się do naszej akcji,
za zaangażowanie i wrażliwość
na potrzeby drugiego człowieka.

Biorąc udział w takich akcjach,
przedszkolaki uczą się wielu ważnych rzeczy, poznają życiowe priorytety. Przede wszystkim jednak
uczą się tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, dowiadują się, jakie te osoby mają potrzeby i kłopoty
związane ze swoją chorobą i jakie
mają marzenia. Odkrywają, że ich
marzenia mogą się spełnić dzięki pomocy ludzi dobrej woli.

Bukiet uśmiechów dla Babć i Dziadków…
Tekst Ewa Grzegorczyn

n … zaniosły w środę 18 stycznia pensjonariuszom Domu Pomocy
Społecznej dzieci uczące się w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy.
Już od dawna razem z dziećmi
uczęszczającymi na zajęcia Oazy,
prowadzonej przez s. Ewę, planowaliśmy odwiedziny u starszych osób,
którym choroby i sędziwy wiek ograniczają możliwość wychodzenia
na różne spotkania. Dzień Babci
i Dziadka zmobilizował nas, aby te
plany w końcu urzeczywistnić.
Dzieci z ogromnym entuzjazmem
podjęły inicjatywę sprawienia pensjonariuszom DPS-u choćby trochę radości. Razem z dziećmi ze świetlicy
szkolnej przygotowaliśmy uśmiechnięte papierowe kwiaty, które Babciom i Dziadkom miały potem
przypominać miłą wizytę i zachęcać
www.nowydwormaz.pl

ich do jak najczęstszego uśmiechania
się do siebie nawzajem.
Dziewczynki z Oazy zabrały ze sobą na spotkanie ulubione gry, ciasto
upieczone przez jedną z mam i słodycze, aby w ten bardzo prosty sposób
świętować wspólnie z pensjonariuszami DPS-u Dzień Babci i Dziadka.
W podskokach, z wielką radością szły
na spotkanie, ciekawe, czy ich wizyta
przyniesie tyle samo radości starszym
osobom, do których się wybrały.
Rzeczywistość przeszła najśmielsze
wyobrażenia. Dzieci, onieśmielone
początkowo widoczną niesprawnością niektórych pacjentów, szybko
przystąpiły do wykonywania zadania,

z jakim tu przybyły, i z zapałem włączały siedzących przy stołach Babcie
i Dziadków do gier i rozmów. Ze
zdziwieniem patrzyły na łzy płynące
z oczu niektórych Babć, gdy wszyscy
razem, bardzo wzruszeni, śpiewaliśmy kolędy, a potem inne piosenki.
Mały promyczek dziecięcej radości i entuzjazmu zajrzał do domu położonego nieco na skraju naszej
Twierdzy. Tam, gdzie życie osób
w podeszłym wieku zazwyczaj toczy się powoli i spokojnie, nagle zrobiło się gwarno i wesoło.
Pensjonariusze
żegnali
nas,
wdzięczni za spotkanie, i zapraszali
do ponownych odwiedzin. Dziewczynki z Oazy od razu po wyjściu
z DPS-u zaczęły się zastanawiać, jak
zorganizować następne spotkanie, żeby sprawić starszym ludziom, których
tam poznały, jeszcze większą radość.
Brawo dzieci!
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Dzień Babci i Dziadka w PP 1
Tekst i Foto Irmina Wiśniewska

Święto Babci i Dziadka jest uroczystością od wielu lat obchodzoną
w naszym przedszkolu i corocznie
przygotowywaną dla najstarszych
członków rodziny. Stało się ono już
tradycją, a zdaniem wielu osób jest

jednym z najmilszych i najsympatyczniejszych wydarzeń rodzinnych.
Dlatego też od 23 do 28 stycznia br.
każda z grup organizowała dla seniorów występy artystyczne wraz z poczęstunkiem, a dzieci wręczały babciom

Delfinki i Pszczółki w Wielkiej
Fabryce Elfów
Tekst Krystyna Rachwał Foto: Ewelina Szczygieł, Kinga Kuczkowska

n 21 grudnia dwie grupy
z Przedszkola nr 4 pojechały
na wycieczkę na Stadion
Narodowy w Warszawie. Tam,
w Wielkiej Fabryce Elfów, czekało
na dzieci mnóstwo atrakcji.
W szatni powitały nas Elfy, które
zaprowadziły wszystkich na przedstawienie. Przedszkolaki z wielkim
zaciekawieniem słuchały opowiadania o kłopotach Mikołaja, któremu
zginęły sanie.
W każdej sali było mnóstwo śmiechu
i wspaniałej zabawy. Dzieci budowały
z drewnianych klocków jak najwyższe
domy, z pasją prześcigając się w pomysłach. Szukały wskazówek, rozwiązując różne zagadki. Miały też okazję
napisać list do Świętego Mikołaja
i wrzucić go do skrzynki pocztowej.
W innej sali konstruowały ciekawe
przedmioty z kolorowych patyczków
(m.in. meble). Współzawodnictwo
bardzo im się podobało.
Wiele radości sprawiła dzieciom
jazda na konikach. Była to znakomita zabawa. Najdłużej nasze przed22

szkolaki bawiły się na dmuchanych
zjeżdżalniach i w dmuchanym zamku, gdzie mogły dać upust nagromadzonej energii. Naszym milusińskim
podobały się też interaktywne gry
na szybką orientację. Po wykonaniu
wielu zadań udało nam się odnaleźć
sanie Mikołaja, na których zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Pokój miłego siwego pana był niezwykle magicznym miejscem i każdy
czuł się tam jak w krainie czarów.

i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki. Wzruszeni dziadkowie z uśmiechem na twarzach
opuszczali przedszkole, zabierając
wnuki, aby celebrować swoje święto
już w gronie rodziny.
Ciepłą, a zarazem tajemniczą aurę
roztaczał w tym miejscu kominek
oraz lampki i lampeczki, które uruchomiły grę cieni w pomieszczeniu,
a także czerwony dywan. W świąteczny nastój wprowadziła nas sama
postać Świętego Mikołaja i jego tron
oraz piękna choinka, przystrojona
świątecznymi ozdobami.
Na koniec odwiedziliśmy Mikołaja
w jego domu i każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie. W prezencie
od Mikołaja dzieci dostały malowanki. Wszyscy byliśmy zauroczeni
Wielką Fabryka Elfów i pełni wrażeń
wróciliśmy do Modlina. Przedszkolaki z apetytem jadły bułeczki i owoce,
opowiadając sobie o najfajniejszych
zabawach, które zapamiętały.

www.nowydwormaz.pl
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To właśnie teatr
– podsumowanie projektu
Tekst i Foto Koordynator projektu – Małgorzata Pawełas

n Od września do grudnia 2016 roku Publiczne Gimnazjum nr 2 realizowało projekt „To właśnie Teatr”.
Zadanie było częścią Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Podczas wakacji przystąpiliśmy
do konkursu na najciekawszy projekt
i zakwalifikowaliśmy się do grupy
szkół, które uzyskały dotację. A było
o co walczyć, ponieważ docelowo
uzyskaliśmy 11 tysięcy złotych,
z czego 80 procent stanowiła dotacja, a 20 procent kosztów pokryło
miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
Projekt „To właśnie teatr” był skierowany do uczniów z Klubu Teatralnego „Scena pod Sceną”, który działa
w naszej szkole od sześciu lat. Jego
celem jest rozwijanie zainteresowań
artystycznych oraz światem teatru,
wzmacnianie wiary we własne siły
i podnoszenie samooceny uczniów.
Nasze działania obejmowały:
• cykliczne spotkania Klubu
Teatralnego, prowadzone przez
nauczyciela odpowiedzialnego
za realizacje projektu;
• przygotowanie autorskiego
przedstawienia zatytułowanego
„Ona i On – aha!”; uczniowie
pracowali nad metodą
www.nowydwormaz.pl

•

•

•

•

improwizacji, uczyli się pracy
w zespole, rozwijali kreatywne
myślenie;
wyjazd do teatru dla uczniów
z Klubu Teatralnego;
obejrzeliśmy przedstawienie
„Pan Jowialski” w Teatrze
Polonia i naprawdę
zainteresowaliśmy się klasyką;
wyjazd do teatru dla innych
chętnych uczniów naszej szkoły
w celu zainteresowania ich
światem teatru; pięćdziesięciu
uczniów obejrzało spektakl
„Przedstawienie świąteczne
w szpitalu św. Andrzeja”
w Och-Teatrze;
wyjazdy na warsztaty teatralne
do Teatru Studio i Szkoły
Aktorskiej Machulskich, gdzie
mieliśmy możliwość
doskonalenia własnego
warsztatu pracy;
przygotowanie fotoreportażu
promującego działalność Klubu
Teatralnego i zachęcenie innych

uczniów do uczestnictwa w jego
zajęciach;
• organizacja konkursu
literackiego „Dlaczego teatr?”;
prace, które wpłynęły
na konkurs, cechowała wielka
dojrzałość i pomysłowość.
Zakupiono nagrody dla
uczniów, a każdy uczestnik
otrzymał dyplom za udział
w konkursie;
• przygotowanie „Teatralnych
Mikołajek”, podczas których
odbyła się premiera
przedstawienia „Ona i On
– aha!” z udziałem uczniów,
nauczycieli, absolwentów,
rodziców i społeczności
lokalnej.
Uczniowie Klubu Teatralnego bardzo wysoko ocenili realizację projektu. Stwierdzili, że dzięki pracy
w Klubie Teatralnym mogą rozwijać
i pogłębiać swoje zainteresowania
i pasje. Mają wpływ na tematykę
przedstawień i poczucie, że każda
sztuka jest ich wspólnym dziełem.
Dzięki spotkaniom uczniów klas
I–III młodsi uczniowie lepiej adaptują
się w szkole, a wszyscy mogą wykorzystać nabyte umiejętności na innych
przedmiotach. Uczniowie, którzy skorzystali z wyjazdów do teatru, także
nie kryli swego entuzjazmu. Przekonali się, że teatr nie musi być nudny,
i zadeklarowali, że będą do teatru powracać. Projekt został też pozytywnie
odebrany przez rodziców. Z łezką
w oku oglądali swoje dzieci na scenie.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie
staną się świadomymi odbiorcami
sztuki, a teatr będzie dla nich miejscem wzruszeń i spełnienia marzeń.
A dlaczego teatr? W jednej z prac
konkursowych czytamy: „Dlaczego
teatr? Dla atmosfery, specyfiki, całkowitego zanurzenia się w problemy
bohaterów i bycia świadkiem ich
rozwiązywania. Dla przeżywania
sercem wielu historii. Od prawdziwych dramatów po komedie życia
codziennego”.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu
oraz Wydziałowi Edukacji i Spraw
Społecznych za umożliwienie realizacji projektu.
23

Fakty Nowodworskie

EDUKACJA

Przebierany karnawał na lodzie
Tekst i Foto organizatorzy

n Mówi się, że takie bale jak
w karnawale nie powtórzą się już
wcale.
28 stycznia 2017 roku okazało się,
jak wiele prawdy jest w tym powiedzeniu. Tego dnia Zespół Szkół nr 1
zorganizował Przebierany karnawał
na lodzie.
O godzinie 1000 przy pięknej słonecznej i lekko mroźnej pogodzie
pani Agnieszka Pindel, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, przywitała serdecznie przybyłych i życzyła udanej
imprezy. Tak też się stało. W czasie
czterogodzinnej zabawy, która poprowadził pan Adrian Zaremba
przy współpracy pani Joanny Parol,
dzieci brały udział w wielu konkursach i zabawach zarówno sportowych, jak i tanecznych, na przykład
takich jak slalom na łyżwach ze
strzałem do bramki hokejowej, tor
sprawnościowy, limbo na lodzie
oraz różne tańce solowe i w parach.
Wszyscy mogli się popisać swoimi
umiejętnościami łyżwiarskimi, choć
nie obyło się, jak to na lodowisku,
bez kilku na szczęście niegroźnych
upadków. Zabawa była przednia
i kolorowa, gdyż sporo dzieci przyszło w przebraniach. Bawił się klaun,
pirat, Mikołajek, bawiły się reniferki,
kotki, królewny i inne sympatyczne
postacie.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali wspaniałe upominki. Nagrody ufundowało wielu
sponsorów: Urząd Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Dworze Mazowieckim, firmy Agmar
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i Hameras oraz Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 7.
Na wszystkich uczestników imprezy czekała gorąca herbata i pyszne
świeżutkie pączki, zasponsorowane
przez Cukiernię Janczewscy oraz
Piekarnię Cukiernię „Ania”.
Tradycyjnie już zaszczycił nas
swoją obecnością Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki pan Jacek
Kowalski, patron tej pięknej impre-

zy, który był pod dużym wrażeniem
dziecięcych umiejętności.
Uczestnicy Karnawału na lodzie
zgodnie stwierdzili, że była to niezwykle udana zabawa, a towarzyszyło jej mnóstwo uśmiechu
zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy obserwowali zmagania swoich
pociech. Mamy nadzieję, że podobna, już trzecia, impreza odbędzie się
również za rok. Czekamy na to!

www.nowydwormaz.pl
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21. Studniówka w Zespole Szkół nr 2
Tekst ZS2 Foto: M. Tobijasz

n Studniówka to niezwykle ważne wydarzenie w kalendarzu szkoły średniej. Ta radosna zabawa przypomina, że
za 100 dni młodzież postawi pierwszy krok w dorosłość.

28 stycznia 2017 roku uczniowie
klas IVa i IVb technikum przy ul. Długiej bawili się do rana na tradycyjnej
studniówce w restauracji „Relax”.
Przyszli maturzyści serdecznie powitali uczestników balu, wśród nich
Burmistrza Nowego Dworu pana Jacka Kowalskiego z małżonką oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
pana Krzysztofa Bisialskiego również
z małżonką. Podziękowali dyrekcji
i nauczycielom, a zwłaszcza wychowawczyniom, paniom Barbarze Szymańskiej i Urszuli Mamcarz, za pracę
dydaktyczną
i
wychowawczą
na rzecz młodzieży. Nauczyciele, rodzice, władze miasta – wszyscy życzyli przyszłym maturzystom tego, co
najlepsze. Przede wszystkim bardzo
dobrych wyników na maturze i odnalezienia swego miejsca w dorosłym
świecie. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa i zgodnie
z tradycją trwała do białego rana.
www.nowydwormaz.pl
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Zielone światło dla techników
Tekst i Foto ZS2

n Kształcenie zawodowe wpisuje się w koncepcję rozwoju gospodarczego kraju. Ostatnie badania (GUS)
wskazują, że w najbliższych latach zatrudnienie znajdzie ponad 400 tysięcy absolwentów szkół zawodowych.
Technicy szybciej wchodzą na rynek pracy – mają konkretne kompetencje, wymagane przez pracodawców.
Kierunkowe przygotowanie w technikum można dalej doskonalić na wyższych uczelniach technicznych,
ekonomicznych i turystycznych.

Zespół Szkół nr 2 przy ul. Długiej
proponuje ciekawe kierunki kształcenia, poszukiwane nie tylko na lokalnym rynku pracy. Szkoła kształci
w zawodach: technik informatyk,
technik mechatronik, technik ekonomista, technik handlowiec i technik
obsługi turystycznej. Uczniowie realizują tam podstawę programową
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dla zawodów nie tylko teoretycznie,
ale też w sposób jak najbardziej
praktyczny. Służą temu szkolenia organizowane przez nauczycieli w różnych firmach (ostatnio Schrack
Technik Polska) czy na wyższych
uczelniach (WAT, Polsko-Japońska
Akademia Technik Komputerowych).
Atrakcyjną i lubianą przez młodzież

formą kształcenia zawodowego są
cykliczne warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, negocjacji
w biznesie itp. oraz spotkania z pracodawcami z lokalnych firm i instytucji (ZUS, Best Western Hotel,
Pollena Aroma), organizowane
na przykład w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości.

www.nowydwormaz.pl
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City Trail po raz czwarty
Tekst i Foto emka

n 8 stycznia czwarty raz pobiegli uczestnicy ogólnopolskiego cyklu biegów City Trail. Impreza tradycyjnie
odbywała się w Parku Leśnym na Młocinach. Biegaczy powitała temperatura minus 15 stopni Celsjusza. Jednak
mimo tak niekorzystnych warunków biegi młodzieżowe ukończyło 170 uczestników, a bieg główny – 450.
Wśród uczestników znalazła się także 15-osobowa grupa zawodników nowodworskiego Joggera.
A oto ich wyniki:
City Trail Junior na 1000 m – 11letnia
Agnieszka
Kuczyńska,
czas 4:40; na 1500 m Michał Rynkun – 7:35, Sławomir Rynkun – 8:26,
Michał Wodyński – 8:40, Wiktoria
Kuczyńska – 11:58.
W biegu głównym na 5000 m kolejność naszych zawodników była
następująca: Piotr Ochman – 19:23,
Karol Bielec – 21:15, Piotr Wodyński – 22:08/II miejsce w M-16/, Marek Dobrowolski – 22:41, Daria
Mirowska – 23:21, Anna Świstak
– 23:30, Ludomir Rynkun – 23:42,
Andrzej Piekut – 24:50, Rafał Witkowski – 26:13 i Sandra Ordońska
– 31:44.
Do zakończenia cyklu pozostały
jeszcze dwa biegi. Jak zawsze wystartują w nich nasi zawodnicy,
a o ich wynikach z pewnością poinformujemy na łamach Faktów.

Nowodworski jogger
Tekst i Foto emka

n Należy do najstarszych biegaczy nowodworskiego joggera i chyba
najczęściej uczestniczy w imprezach biegowych – bez względu na pogodę
i porę roku.
Mowa o Andrzeju Piekucie, propagatorze biegania w swoim miejscu
pracy – nowodworskim Urzędzie
Skarbowym. Cztery niedziele stycznia to cztery występy w różnych
miejscach Mazowsza.
Oto krótkie relacje z tych zawodów:
8 stycznia – 5 kilometrów na warszawskich Młocinach w ramach ogólnopolskiego cyklu City Trail. Uzyskany
rezultat to 24 minuty 50 sekund.
15 stycznia – udział w XII Biegu
o Puchar Bielan w Warszawie, również na dystansie 5 kilometrów,
w czasie 24 minuty 52 sekundy.
22 stycznia – wyjazd na III Bieg
Powstania Styczniowego do Kuchar
Żydowskich w gminie Sochocin
na Mazowszu. W tych zawodach organizatorzy upamiętnili jeden z zapomnianych
dziś
zrywów
narodowo-wyzwoleńczych w historii Polski. Impreza była znakomicie
zorganizowana, a na mecie uczestnikom biegów medale i biało-czerwww.nowydwormaz.pl

wone kotyliony wręczali członkowie
jednostki strzeleckiej ubrani w powstańcze mundury. Nasz zawodnik
pobiegł na dystansie 5600 metrów,
uzyskując czas 27 minut 48 sekund.

29 stycznia – udział w Zimowym
Wieliszewskim Crossingu, organizowanym przez wójta gminy Wieliszew, Pawła Kownackiego. W biegu
na dystansie ponad 7 kilometrów
wzięło udział około 400 zawodników i zawodniczek, wśród nich nasz
bohater Andrzej Piekut, który pokonał ten trudny crossowy dystans
w czasie 40 minut 8 sekund.
Panu Andrzejowi gratulujemy hartu ducha i życzymy dalszych osiągnięć na trasach biegowych
Mazowsza!
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Rodzinna familiada sportowa w Twierdzy
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

n Sportowych zmagań w Zespole Szkół Modlin Twierdza ciąg dalszy.

Ubiegły rok zakończyliśmy zawodami „Mikołajkowe wygibasy”
w klasach 0–3, a już 18 stycznia tego roku odbyła się rodzinna familiada sportowa klas 4–6. Każda
drużyna składała się z rodzica
i dwójki dzieci. Oprócz konkurencji
czysto sportowych rozegrano konkurs przygotowany przez nauczycielki Agnieszkę Wójcik i Barbarę
Siwek na temat bezpiecznego Internetu i związanych z tym zagrożeń.
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A na parkiecie toczyła się wspaniała zabawa! Szczególne uznanie należy
się
rodzicom,
którzy
w rozegranych konkurencjach wykazali się wielkim zaangażowaniem
i wolą walki. Wystarczy powiedzieć,
że dla wyłonienia trzeciego miejsca
w klasyfikacji ogólnej potrzebna była dogrywka.
A oto triumfatorzy zawodów:
I miejsce – klasa VIc w składzie:
Paulina Łuszczyńska

Kacper Caban
Radosław Moser
II miejsce – klasa IVa w składzie:
Wiktoria Piotrowska
Kacper Koschny
Przemysław Piotrowski
III miejsce – klasa IVb w składzie:
Zuzanna Biegaj
Krzysztof Pyrzałkowski
Paweł Stasiak
Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez UKS „Reduta”.
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