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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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Miasto przejęło Kasyno od Agen cji
Mie nia Woj sko we go w grud -
niu 2014 ro ku. Od tam tej po ry
w mia rę wła snych mo żli wo ści bu -
dże to wych sta ra li śmy się za po bie gać

de gra da cji te go pięk ne go bu dyn ku
i jed no cze śnie szu ka li śmy ze wnętrz -
nych środ ków na je go re mont. Przy -
wró ce nie peł nej świet no ści
Gar ni zo no we mu Klu bo wi Ofi cer -

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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Dro dzy Miesz kań cy No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go,

Za na mi ty go dnie wy tę żo nej pra cy
nad wpro wa dze niem w na szym mie -
ście no wej sie ci szkół. By ło to trud -
ne za da nie zwłasz cza, że chcie li śmy
by skut ki wpro wa dza nia re for my
oświa ty by ły jak naj mniej od czu wal -
ne dla uczniów i na uczy cie li. Mam
na dzie ję, że nam się to uda ło.
O szcze gó łach pro po no wa nych
przez nas zmian pi sze my w te ma cie
nu me ru na stro nach 4–5.

Ma my ta kże ko lej ne do bre wia do -
mo ści zwią za ne z za byt ko wym bu -
dyn kiem daw ne go ka sy na
ofi cer skie go w Twier dzy Mo dlin.
Uda ło nam się po zy skać pra wie 7
mln. zł. do fi nan so wa nie na re mont
obiek tu. To wspa nia ła wia do mość,
a dzię ki po zy ska nym środ kom uda
nam się przy wró cić obiek to wi daw -
ny blask. Ja ki bę dzie za kres re mon tu
opi su je my szcze gó ło wo na stro -
nach 2–3.

Po zy ska li śmy ta kże ko lej ne środ ki
unij ne na no wy sprzęt dla Ochot ni -
czej Stra ty Po żar nej. Na sze mia sto
otrzy ma ło jed ną z naj więk szych do -
ta cji na Ma zow szu bo pra wie 450 tys
zł. Na co zo sta ną prze zna czo ne te
pie nią dze? Za pra szam na str. 7.

Tuż przed fe ria mi mia ło miej sce uro -
czy ste otwar cie ha li spor to wej na Osie -
dlu Mło dych. Je stem pe łen uzna nia dla
uczniów, na uczy cie li, ro dzi ców oraz
wszyst kich tych, któ rzy by li za an ga żo -
wa ni w or ga ni za cję im pre zy. Dzię ku -
ję za wspa nia łe wy stę py, któ re
uświet ni ły uro czy stość. We wnątrz wy -
da nia na str. 10–11 za miesz cza my re -
la cję oraz zdję cia z te go wy da rze nia

W dzia le edu ka cja spo ro ma te ria -
łów że świą tecz nych wy da rzeń
w pla ców kach. Na de sła no ich tak
du żo, że część mu sie li śmy prze ło żyć
do te go wy da nia.

Ży czę przy jem nej lek tu ry.
Ja cek Ko wal ski

Bur mistrz

Od Burmistrza
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skie mu (GKO) prze kra cza bo wiem
bu dżet gmi ny, ob cią żo ny pod sta wo -
wy mi wy dat ka mi, ta ki mi jak edu ka -
cja, go spo dar ka ko mu nal na czy
dro gi. Od po cząt ku ce lem, ja ki przy -
świe cał mia stu, by ło przy wró ce nie
ka sy na miesz kań com, m.in. po przez
wskrze sze nie je go funk cji kul tu ral -
nych oraz wy ko rzy sta nie go na rzecz
roz wo ju tu ry sty ki. Trze ba do dać, że
kon kur sy ogła sza ne są na ści śle okre -
ślo ne dzia ła nia i tu ry stycz ny cha rak -
ter Mo dli na Twier dzy w znacz nej
mie rze przy czy nił się do te go, że
uda ło się nam po zy skać środ ki.

Rozwój turystyki przez ochronę
zabytku

Kosz to rys pro jek tu „Wzrost re gio -
nal ne go po ten cja łu tu ry stycz ne go
przez re wa lo ry za cję daw ne go Ka sy -
na Ofi cer skie go” opie wa na kwo tę
nie mal 5,5 mln zło tych. Kwo ta w wy -
so ko ści 3,5 mln zło tych na ten cel po -
cho dzić bę dzie z do ta cji, któ rą
otrzy ma li śmy. Na co prze zna czy my
te pie nią dze? Przede wszyst kim
na na pra wę prze cie ka ją ce go da chu,
któ re go fa tal ny stan jest głów ną przy -
czy ną de gra da cji bu dyn ku. Jed no cze -
śnie pro wa dzo ne bę dą pra ce
kon ser wa tor skie przy ele wa cjach,
z ob rób ka mi bla char ski mi i gzym sa -
mi. Re mont obej mie rów nież ta ras
nad głów nym wej ściem. Bu dy nek zy -
ska też od po wied ni pod jazd dla osób
nie peł no spraw nych. Za kro jo ne na

sze ro ką ska lę pra ce kon ser wa tor skie
pro wa dzo ne bę dą w ho lu głów nym
i na klat ce scho do wej – re no wa cje
przej dą pod ło gi, ba lu stra dy, drzwi,
ma lo wi dła na ścia nach i su fi tach. Po -
miesz cze nia na par te rze – przed sio -
nek, szat nię, dy żur kę, biu ra,
ma ga zy ny oraz sa lę wy kła do wą – ta -
kże cze ka re mont, oczy wi ście zgod -
ny ze sztu ką kon ser wa tor ską.
W bu dyn ku wy mie nio na zo sta nie in -
sta la cja elek trycz na, a od ze wnątrz
bę dzie on oświe tlo ny sty lo wą ilu mi -
na cją, pod kre śla ją cą je go wa lo ry.
W oto cze niu GKO po ja wią się no we
ław ki, ko sze, do ni ce i sto ja ki na ro -
we ry. Obiekt po re mon cie sta nie się
no wą sie dzi bą Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej, któ re za ofe ru je in no wa -
cyj ne dla na sze go mia sta spo so by
zwie dza nia ka sy na. Miej sce to zo sta -
nie przy sto so wa ne do or ga ni za cji wy -
staw. Do stęp ne ma być przy naj mniej
sześć dni w ty go dniu przez co naj -
mniej osiem go dzin dzien nie (do wie -
czo ra). Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny
w for mu le „za pro jek tuj i wy bu duj”.
Zgod nie z har mo no gra mem prac
efek ta mi re wa lo ry za cji po win ni śmy
cie szyć się już w przy szłym ro ku.

Z re zer wy na kul tu rę
Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki

awan so wa ło rów nież z pierw sze go
miej sca li sty re zer wo wej w kon kur sie
na „Po pra wę do stęp no ści do za so bów
kul tu ry po przez ich roz wój i efek tyw -

ne wy ko rzy sta nie”. Alo ka cja środ ków
na ten cel zo sta ła zwięk szo na i je ste -
śmy na pro stej dro dze do re ali za cji
pro jek tu „Stwo rze nie funk cji kul tu ro -
wych, w tym edu ka cyj nych, w daw -
nym Ka sy nie Ofi cer skim w Twier dzy
Mo dlin”. Kosz to rys za da nia wy no -
si 5,6 mln zł, z cze go do fi nan so wa nie
to pra wie 3,5 mln. Te pie nią dze zo sta -
ną prze zna czo ne na kom plek so wy re -
mont sa li te atral no -ki no wej oraz
ba lo wej. Pro jekt prze wi du je rów nież
wy po sa że nie sa li te atral no -ki no wej
w sprzęt nie zbęd ny do re ali za cji tych
funk cji. GKO w ra mach li kwi da cji ba -
rier ar chi tek to nicz nych dla osób nie -
peł no spraw nych zy ska dźwig
oso bo wy. Znów sta nie się lo kal nym
ośrod kiem kul tu ry, miej scem dla dzia -
łań i spo tkań twór czych.

Rys hi sto rycz ny
Ka sy no Ofi cer skie po wsta ło w po -

cząt kach XX wie ku i by ło prze zna -
czo ne dla ofi ce rów ar mii car skiej.
Obiekt o cha rak te rze pa ła co wym
zbu do wa no na pla nie li te ry „T”. Je -
go fa sa da no si ce chy ar chi tek tu ry go -
tyc kiej, a wnę trza za chwy ca ją
bo gac twem zdo bień. Jak na tam te
cza sy bu dy nek był bar dzo no wo cze -
sny – źró dłem prą du był agre gat, cie -
pło do star cza no z wła snej ko tłow ni
(grzej ni ki tło czy ły pa rę wod ną), a kli -
ma ty za cję za pew nia ły spe cjal ne
otwo ry wkom po no wa ne w ro ze ty
na su fi cie.
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Na se sji 31 stycz nia br. Ra da Miej -
ska pod ję ła uchwa łę w spra wie pro -
jek tu do sto so wa nia sie ci szkół
pod sta wo wych i gim na zjów do no -
we go ustro ju szkol ne go. Zo sta nie
ona skie ro wa na do Ma zo wiec kie go
Ku ra to ra Oświa ty i w wy pad ku je go
po zy tyw nej opi nii – wpro wa dzo na
w ży cie i sys tem edu ka cyj ny No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go.

Do ku ment ten po wstał w wy ni ku
uchwa le nia przez Sejm RP dwóch
ustaw: Pra wo oświa to we oraz Prze pi -
sów wpro wa dza ją cych usta wę Pra wo
oświa to we, sta no wią cych pod sta wy
praw ne do wpro wa dze nia zmian

w pol skim sys te mie oświa ty. W du żym
skró cie zmia ny te po le ga ją na wy klu -
cze niu eta pu gim na zjum w kształ ce -
niu dzie ci, a w za mian utwo rze niu
ośmio kla so wych za miast sze ścio kla so -
wych szkół pod sta wo wych, czte ro let -
nich li ce ów i pię cio let nich tech ni ków.

W szko łach pro wa dzo nych przez
Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki
zmia ny te bę dą prze bie gać płyn nie
od wrze śnia 2017 ro ku do koń ca
sierp nia 2019 ro ku, kie dy ostat nia
kla sa gim na zjal na ukoń czy na ucza -
nie. Naj prost sza by ła mo dy fi ka cja
sys te mu oświa ty w osie dlach, w któ -
rych dzia ła ją ze spo ły szkół. W Mo -

dli nie Twier dzy, Mo dli nie Sta rym
i na Osie dlu Mło dych ist nie ją ce sze -
ścio kla so we szko ły pod sta wo we zo -
sta ną prze kształ co ne
w ośmio kla so we szko ły pod sta wo -
we, a od dzia ły gim na zjal ne włą czo -
ne do tych szkół. Stąd z punk tu
wi dze nia uczniów i ro dzi ców w or -
ga ni za cji na uki szkol nej w tych miej -
scach nie wie le się zmie ni. Na uka
od by wać się bę dzie w tych sa mych
bu dyn kach, w któ rych od by wa ła się
do tych czas, gra ni ce ob wo dów szkol -
nych nie zmie nią się istot nie (z wy -
jąt kiem ob wo du szkol ne go przy szłej
Szko ły Pod sta wo wej nr 7, któ ry obej -

Reforma oświaty
w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
n Ośmio kla so wa Szko ła Pod sta wo wa nr 1 przy uli cy Sło wac kie go prze kształ co na z Pu blicz ne go Gim na zjum nr 1,
ośmio kla so we szko ły pod sta wo we w wy ni ku prze kształ ceń w ze spo łach szkół w Mo dli nie Twier dzy, Mo dli nie Sta rym
i na Osie dlu Mło dych oraz ośmio kla so wa Szko ła Pod sta wo wa nr 5 – to efekt re for my oświa ty w na szym mie ście.



www.nowydwormaz.pl 5

TEMAT NUMERUFakty Nowodworskie

mie wszyst kie uli ce ob sza ru ogra ni -
czo ne go uli cą Mo ra wi cza na wscho -
dzie, to ra mi ko le jo wy mi na pół no cy
i gra ni ca mi mia sta od za cho du i po -
łu dnia). Or ga ni za cja na uki w po -
szcze gól nych od dzia łach tych szkół
po zo sta je w ge stii dy rek to rów i bę -
dzie do sto so wa na, tak jak do tych -
czas, do wie ku dzie ci i pro gra mów
na ucza nia.

Bar dziej skom pli ko wa na jest sy tu acja
w cen trum mia sta. Ob wód szkol ny
Szko ły Pod sta wo wej nr 5 i Pu blicz ne -
go Gim na zjum nr 1 zo stał po dzie lo ny
tak, by umo żli wić po wsta nie ośmio kla -
so wej Szko ły Pod sta wo wej nr 1, po -
cząt ko wo z od dzia ła mi gim na zjal ny mi.
Gra ni cą ob wo dów Je dyn ki i Piąt ki bę -
dą uli ce Pa de rew skie go i Wy bic kie go.
Dzie ci miesz ka ją ce na wschód od tej
gra ni cy i na po łu dnie od to rów ko le jo -
wych bę dą od 2019 ro ku uczęsz cza ły
do Szko ły Pod sta wo wej nr 1 przy uli cy
Sło wac kie go. Do Szko ły Pod sta wo wej
nr 5 przy uli cy Che mi ków bę dą cho dzi -
ły dzie ci miesz ka ją ce na wschód
od ulic Pa de rew skie go i Wy bic kie go,
na pół noc od to rów ko le jo wych, a ta -

kże dzie ci miesz ka ją ce na No wo dwo -
rzan ce (w gra ni cach: to ry ko le jo we, uli -
ca Mo ra wi cza, uli ca Woj ska Pol skie go
i gra ni ca mia sta).

Po nie waż do sierp nia 2019 ro ku
bę dą ist nia ły jesz cze kla sy gim na -
zjal ne, te gra ni ce ob wo dów i wy ni -
ka ją cy z nich obo wią zek szkol ny
bę dą re ali zo wa ne od wrze śnia 2019
ro ku. Do te go cza su prze kształ ce nie
gim na zjum w szko łę pod sta wo wą
bę dzie się od by wa ło płyn nie we dług
po ni ższe go har mo no gra mu:
• 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.

Pro gno za de mo gra ficz na po ka zu je
sza cun ko wą licz bę dzie ci w ob wo dzie
Je dyn ki, któ ra w ośmio kla so wej szko -
le pod sta wo wej zaj mie od 16 do 20
od dzia łów. W cią gu dwóch lat okre su
przej ścio we go (2017–2019) Szko ła
Pod sta wo wa nr 1 zo sta nie przy sto so -
wa na do po by tu dzie ci młod szych.
Po wsta nie tam świe tli ca szkol na oraz
pra cow nie dla klas młod szych, a ta kże
to a le ty dla mniej szych dzie ci.

Za pra sza my do lek tu ry uchwa ły
pod ad re sem:

www.bip.nowydwormaz.pl.



1 lu te go br. urząd Sta ro stwa Po -
wia to we go od wie dzi li ucznio wie
z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 1
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Gru pa mło dzie ży z klas 1,2 i 3 Tech -
ni kum Or ga ni za cji Re kla my prze pro -
wa dzi ła wy wiad z Pa nią Sta ro stą
Mag da le ną Bier nac ką, za da jąc

szcze gó ło we py ta nia na te mat pra cy
na sta no wi sku sta ro sty i or ga ni za cji
pra cy urzę du Sta ro stwa. Py ta no ta -
kże, ja kie wspo mnie nia ze szko ły
śred niej to wa rzy szą Pa ni Sta ro ście.
Ca ły wy wiad już wkrót ce zo sta nie
opu bli ko wa ny na stro nie www.no -
wo dwor ski.pl oraz na fb.

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

Za pro pa go wa nie idei ho no ro we -
go krwio daw stwa oraz wspar cie
w dzia łal no ści or ga ni za cji na rzecz
spo łe czeń stwa Sta ro stwo Po wia to we
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
zo sta ło od zna czo ne srebr nym me da -
lem III stop nia od zna cze nia „Ser ce
Le gio nu” oraz otrzy ma ło dy plom
uzna nia od Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go.

Nada no bli sko 160 od zna czeń w 5
ka te go riach, wśród nich zna la zły się
oso by i in sty tu cje z po wia tu no wo -
dwor skie go: Da niel Jesz ke, Mo ni ka
Jesz ke, Ma riusz Mło dziń ski, Wio let ta
Woj cie chow ska, Ma riusz Ziół kow -
ski, Kry stian Kręź le wicz, Alek san dra
Trzpio ła, An drzej Bog dań ski, Ja cek
Jesz ke, Mar cin Śmi gas, Han na Gór -
ska, Mag da le na Cze cho wicz, OSP
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
oraz me dia i part ne rzy: Ga ze ta No -
wo dwor ska, Wir tu al ny No wy Dwór,
Piz za Per fet to i PSP Mrów ka No wy
Dwór Ma zo wiec ki. Gra tu lu je my.

Ser ce Le gio nu
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.
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30 stycz nia w Urzę dzie Mar szał -
kow skim od by ło się uro czy ste pod -
pi sa nie umów o do fi nan so wa nie ze
środ ków unij nych dla Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych. Na sze

mia sto otrzy ma ło jed ną z naj więk -
szych przy zna nych kwot: pra -
wie 450 tys. zł.

Do kład nie 448 560,89 zł otrzy mał
no wo dwor ski sa mo rząd z bu dże tu sa -
mo rzą du wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go. Środ ki te zo sta ną prze zna czo ne
na za kup śred nie go sa mo cho du ra tow -
ni czo -ga śni cze go ze sprzę tem za mon -
to wa nym na sta łe, m.in. au to pom pą
i zra sza cza mi. Po nad to OSP zy ska
pom py po żar ni cze, ze staw ra tow nic -
twa tech nicz ne go i me dycz ne go, agre -
ga ty prą do twór cze, sprzęt z za kre su
ochro ny prze ciw po wo dzio wej, wy po -
sa że nie dla spe cja li stycz nych grup po -
s z u  k i  w a w  c z o  - r a  t o w  n i  c z y c h
i ra tow nic twa wy so ko ścio we go.

Dys po nu jąc no wym, pro fe sjo nal -
nym sprzę tem, stra ża cy bę dą mo gli
szyb ciej do trzeć do po szko do wa -
nych, a ta kże efek tyw niej za po bie -
gać po ten cjal nym za gro że niom,
ta kim jak po ża ry, po wo dzie czy ka -
ta stro fy eko lo gicz ne.

Środki na sprzęt dla OSP!
Tekst i Fo to na podst. www.ma zo via.pl

Spo tka nie, któ re od by wa ło się
w dniach 25–26 stycz nia, zor ga ni zo wa -
ne by ło przez Cen trum Ba daw cze Sło -
weń skiej Aka de mii Na uki i Sztu ki.
Wzię li w nim udział przed sta wi cie le
czte rech kra jów za an ga żo wa nych
w pro jekt RE STAU RA: Pol ski, Sło wa cji,
Chor wa cji i oczy wi ście Sło we nii (w tym
tam tej sze go mi ni ster stwa kul tu ry).
Uczest ni cy pro jek tu opra co wy wa li me -
to do lo gię dla Zin te gro wa nych Pla nów
Re wi ta li za cji (stra te gii re wi ta li za cji
w part ner stwie pu  blicz no -pry wat nym),
przy go to wa li się do po wo ła nia lo kal -
nych grup ro bo czo -kon sul ta cyj nych
zło żo nych z miesz kań ców, przed się -
bior ców i sto wa rzy szeń, jak rów nież
za pra sza nych eks per tów ds. re wi ta li -
za cji i PPP oraz od by wa li prak tycz ne
za ję cia ze spo so bów re ali za cji pro -
jek tów PPP w pań stwach part ner -
skich. Przed sta wi cie le No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go – ja ko part ner
wio dą cy RE STAU RY – pod su mo wa li
do tych cza so we pra ce zwią za ne
z pro jek tem.

RE STAU RA to re wi ta li za cja dzie dzic -
twa kul tu ro we go po przez me cha ni zmy
Part ner stwa Pu blicz no -Pry wat ne go
(PPP). Part ner stwo to ma na ce lu re ali -
za cję ce lów lub świad cze nie usług
tra dy cyj nie do star cza nych przez sek -
tor pu blicz ny (gmi nę), opar te na po -
dzia le za dań, od po wie dzial no ści
i ry zy ka oraz obu stron nych ko rzy -
ściach – pro por cjo nal nie do za an ga -
żo wa nia. W wy pad ku na sze go mia sta

przed mio tem pro jek tu jest Plac Sol ny.
O prze bie gu prac in for mu je my

na bie żą co na www.no wy dwor -
maz.pl/re stau ra.

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.
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Ma łe ko tłow nie lo kal ne i in dy wi du -
al ne sys te my grzew cze emi tu ją do at -
mos fe ry sub stan cje wpły wa ją ce
nie ko rzyst nie na zdro wie czło wie ka
i śro do wi sko przy rod ni cze, m.in. CO,
SOx, NOx, py ły, za nie czysz cze nia or -
ga nicz ne, w tym wie lo pier ście nio we
wę glo wo do ry aro ma tycz ne (WWA),
diok sy ny i fu ra ny oraz wę glo wo do ry
ali fa tycz ne. Za rów no ja kość po wie -
trza, jak i wiel kość emi sji za nie czysz -
czeń są ści śle zwią za ne z ro dza jem
sto so wa nych pa liw i ni sko spraw ny mi
in sta la cja mi grzew czy mi. W po rów -
na niu do ener ge ty ki za wo do wej do -
mo we sys te my grzew cze nie są

wy po sa żo ne w urzą dze nia ogra ni cza -
ją ce emi sję za nie czysz czeń, m.in. od -
py la ją ce czy od siar cza ją ce, dla te go
do at mos fe ry emi to wa ne są du że ilo -
ści za nie czysz czeń, wśród nich py ły
i ra ko twór cze diok sy ny.

Do po wsta wa nia znacz nej ilo ści za -
nie czysz czeń w po wie trzu przy czy nia
się zwłasz cza spa la nie pa li wa o ni -
skiej ja ko ści – za siar czo ne go, za po -
pie lo ne go i ni sko ka lo rycz ne go wę gla
oraz nie jed no krot nie od pa dów ko mu -
nal nych. Pył po cho dzą cy ze spa la nia
złej ja ko ści wę gla i śmie ci jest bar dziej
tok sycz ny od te go z fa bry ki czy lo kal -
nej cie płow ni, po nie waż tem pe ra tu ra

w do mo wych pie cach jest zbyt ni ska,
by wszyst ko to do kład ne spa lić.

Od pa dy ko mu nal ne spa la ne w pa -
le ni skach do mo wych to głów nie fo lie,
pla sti ko we bu tel ki, pusz ki po na po -
jach, od pa dy z płyt me blo wych, sta re
me ble czy im pre gno wa ne i ma lo wa -
ne drew no oraz opo ny i odzież. Dla
wie lu osób sta no wią one do bry spo -
sób na za osz czę dze nie pie nię dzy,
rza dziej na po zby cie się opa dów.
Nie ste ty, brak wie dzy o pro ce sach
che micz nych za cho dzą cych w pa le -
ni skach do mo wych przy ni skich tem -
pe ra tu rach – od 2000°C do 5000°C
– i ich wpły wie na zdro wie spra wia,
że trak tu je my ten pro blem lek ce wa żą -
co. Na le ży pa mię tać, że spa la nie two -
rzyw sztucz nych to sze reg prze mian
fi zycz nych i che micz nych, pod czas
któ rych po wsta je zło żo na mie sza ni na
sub stan cji che micz nych. Pro duk ta mi
spa la nia two rzyw sztucz nych są m.in.
HCL (chlo ro wo dór), HCN (cy ja no wo -
dór), COC l2 (fos gen), SO2, SO3, CO
oraz lot ne i pół lot ne związ ki or ga nicz -
ne, a ta kże szcze gól nie groź ne trwa łe
związ ki or ga nicz ne, ta kie jak wie lo -
pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma -
tycz ne WWA i diok sy ny.

W spa li nach ze spa la nia ma ku la tu -
ry, czy li pa pie ru i wy ro bów pa pie ro -
wych (ga ze ty, cza so pi sma, tek tu ra,
pa pier pa ko wy, kar to ny po mle ku
i na po jach, kar to ny, ręcz ni ki pa pie -
ro we, ser wet ki, bia ły i ko lo ro wy pa -
pier kse ro, ko per ty, pa pier
sa mo ko piu ją cy) znaj du ją się: pył,
CO2, CO, H2O, SO2, NOx, NH3

(amo niak), wę glo wo do ry – hek san
lub me tan, al de hy dy i kwa sy or ga -
nicz ne. Je śli w ma ku la tu rze znaj du ją
się skład ni ki po wsta ją ce w pro ce sie
bie le nia za wie ra ją ce chlor i/lub chlo -
ro wa ne związ ki or ga nicz ne, wów -
czas pod czas spa la nia mo że
wy dzie lać się HCL, chlo ro ben zen,
chlo ro fe nol, po li chlo ro wa ne bi fe ny -
le (PCB) i WWA. Drew no po użyt ko -
we to zu ży te ele men ty drew nia ne
(opa ko wa nia, ele men ty kon struk cyj -
ne, sto lar ka bu dow la na, zu ży te me -
ble). Ich spa la nie mo że stwa rzać
za gro że nie emi sją szko dli wych za -
nie czysz czeń, co wy ni ka z obec no -
ści w ta kim drew nie syn te tycz nych
sub stan cji che micz nych, któ re są tam
wpro wa dza ne w ce lu po lep sze nia je -
go wła ści wo ści; są to m.in. im pre gna -
ty i far by. Wszyst ko to skut ku je
emi sją do po wie trza lot nych związ -
ków or ga nicz nych, WWA i diok syn.

Świeć przykładem – nie pal w piecu odpadem!
Tekst Mał go rza ta Kieł ba siń ska Fo to www.fun da cja ar ka.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.



www.nowydwormaz.pl 9

WIEŚCI Z RATUSZAFakty Nowodworskie

Klucz do po pra wy sy tu acji znaj du -
je się za tem w rę kach zwy kłych lu -
dzi, po nie waż to oni po dej mu ją
de cy zję,? w ja ki spo sób ogrze wa ją
swo je do my i czy wy ko rzy stu ją
do te go tyl ko pa li wo do pusz czal ne
do spa la nia. Sprzy mie rzeń ca mi
w wal ce ze spa la niem od pa dów są
miesz kań cy, któ rzy ma ją do syć od -
dy cha nia za tru tym po wie trzem. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że czar ny dym
uno szą cy się z ko mi na nie za wsze
świad czy o tym, że w pa le ni sku do -
mo wym są spa la ne od pa dy. Ce lo we
jest jed nak nie zwłocz ne prze pro wa -
dze nie dzia łań kon tro l nych w ce lu
usta le nia, czy do szło do po peł nie nia
wy kro cze nia z art. 191 usta wy o od -
pa dach, któ ry sta no wi, iż za bra nia
się ter micz ne go prze kształ ca nia od -
pa dów po za spa lar nią lub współ spa -
lar nią od pa dów. Nie zwłocz ne
pod ję cie kon tro li po zwa la na ujaw -
nie nie czy nu w trak cie je go po peł -
nia nia, a więc w chwi li, gdy
w pa le ni sku na ocz nie mo żna stwier -
dzić i okre ślić ro dzaj spa la nych od -
pa dów. Zgod nie z art. 379 ust. 2
usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska
m.in. wójt czy bur mistrz, ja ko or gan
spra wu ją cy kon tro lę prze strze ga nia
i sto so wa nia prze pi sów w ochro nie
śro do wi ska w za kre sie ob ję tym wła -
ści wo ścią te go or ga nu, mo że upo -
wa żnić do wy ko ny wa nia funk cji
kon tro l nych pra cow ni ków pod le -
głych mu urzę dów, w tym funk cjo -
na riu szy stra ży gmin nych
i miej skich, do wy ko ny wa nia ta kich
czyn no ści kon tro l nych. Je śli pod czas
kon tro li pro wa dzo nej na pod sta wie
wspo mnia nych prze pi sów zo sta nie
ujaw nio ne spa la nie od pa dów, a kon -
tro lu ją cym bę dzie stra żnik miej ski,
mo że on na ło żyć man dat kar ny
z art. 191 usta wy o od pa dach za ter -
micz ne prze kształ ca nie od pa dów
po za in sta la cją. Zgod nie z art. 225
§ 1 Ko dek su kar ne go „kto oso bie
upraw nio nej do prze pro wa dze nia
kon tro li uda rem nia lub utrud nia wy -
ko na nie czyn no ści słu żbo wej, pod -
le ga ka rze po zba wie nia wol no ści
do lat 3”.

W 2015 ro ku Straż Miej ska w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim prze -
pro wa dzi ła kon tro le spo so bu
ogrze wa nia do mów jed no ro dzin -
nych, spa la nych pa liw i pa le nia
ognisk. Łącz nie by ły to 32 kon tro le,
w tym 25 in ter wen cji zo sta ło za koń -
czo nych, w jed nym wy pad ku skoń -
czy ło się po ucze niem, po zo sta łych
nie uka ra no man da tem. W 2016 ro -
ku od no to wa no 53 zgło sze nia o za -
dy mie niu po wsta łym pod czas
spa la nia pa liw w pie cach c.o. i za -
nie czysz cze niu po wie trza. W 40
przy pad kach skon tro lo wa no ko tłow -
nie do mo we, w któ rych spa la no wę -
giel i drze wo. W 10 przy pad kach

do ko na no kon tro li w re jo nie Ro dzin -
nych Ogród ków Dział ko wych „Pest -
ka”, gdzie dział kow cy spa la li
szcząt ki ro ślin ne. Oso by te zo sta ły
po uczo ne o za ka zie spa la nia i za -
prze sta ły pro ce de ru, jed ną oso bę
uka ra no man da tem kar nym.

Ni ska emi sja sta no wi pro blem za -
rów no dla lu dzi, jak i dla śro do wi ska
ob sza rów o gę stej za bu do wie.
Szcze gól nie wi docz ne jest to w mia -
stach, po nie waż pył za wie szo ny do -
cie ra prak tycz nie wszę dzie,
wpro wa dza jąc nie po żą da ne sub -
stan cje do po wie trza, wo dy, gle by
i tym sa mym do wszyst kich or ga ni -
zmów, któ re od dy cha ją, spo ży wa ją
wo dę i/lub ro ślin ność ro sną cą
na ska żo nej gle bie. Ni ska emi sja ma
ogrom ny wpływ na na sze or ga ni -
zmy. Naj częst sze skut ki to na wra ca -
ją ce bó le gło wy, pod ra żnie nia błon
ślu zo wych, ucią żli we aler gie i zmia -
ny skór ne, za bu rze nia czyn no ści
i zwięk szo na za pa dal ność na scho -
rze nia ukła du od de cho we go, pro wa -
dzą ce do przed wcze snej śmier ci,
po gor sze nie prze bie gu cho rób ukła -
du krą że nia, uszko dze nia wą tro by,
zwięk szo ne ry zy ko cho rób no wo -
two ro wych, nie do tle nie nie mó zgu,
bez płod ność, cho ro by ukła du ner -
wo we go, mu ta cje DNA, uszko dze -
nia szpi ku kost ne go. W związ ku
z tym, że spa la nie od pa dów sta no wi
po wa żne za gro że nie dla ży cia
i zdro wia czło wie ka, mu si my wie -
dzieć, iż emi tent jest po ten cjal nym
spraw cą za tru wa nia swo ich bli skich
i są sia dów, a po chod ną spa la nia od -
pa dów w do mo wych pa le ni skach
jest uszka dza nie in sta la cji i prze wo -
dów ko mi no wych.

Pa mię taj my, że za stan ja ko ści po -
wie trza w na szym oto cze niu od po -
wie dzial ny jest ka żdy z nas, bez
od wo ły wa nia się do ska li glo bal nej,
ale do wła sne go po dwór ka, ro dzi ny,
zna jo mych, są sia dów.

Wi docz nym go łym okiem ob ja -
wem po wa żne go pro ble mu ze zja -
wi skiem ni skiej emi sji na da nym
ob sza rze jest po ja wie nie się smo gu.
Naj czę ściej mo żna go za ob ser wo -
wać w zi mie – zwłasz cza w mroź ne,
sło necz ne po ran ki – mó wi my wów -
czas o tzw. smo gu lon dyń skim kwa -
śnym. W mie sią cach let nich
po wsta je smog fo to che micz ny ty pu
Los An ge les, któ ry jest skut kiem
wzro stu na tę że nia ru chu ulicz ne go.

Jed nym z naj bar dziej efek tyw nych
spo so bów li kwi da cji ni skiej emi sji
jest za mia na pa li wa sta łe go (wę giel
ka mien ny lub bru nat ny) na pa li wa
cie kłe (lek ki olej opa ło wy), pa li wa
ga zo we z sie ci lub bu tli, ener gie elek -
trycz ną, za mia na ist nie ją cych źró deł
spa la nia na źró dła no wo cze sne, wy -
so ko wy daj ne ener ge tycz nie i wy po -
sa żo ne w urzą dze nia au to ma tycz nie

re gu lu ją ce pro ces spa la nia oraz wy -
daj ność ciepl ną ko tła lub przy sto so -
wa nie do spa la nia
wy se lek cjo no wa nych pa liw sta łych,
w tym pa li wa bez dym ne go, re zy gna -
cja z in dy wi du la nych źró deł cie pła
na rzecz pod łą cze nia do sie ci ciepl -
nych.

W ra mach dzia łań po le ga ją cych
na mi ni ma li zo wa niu zja wi ska ni skiej
emi sji Mia sto No wy Dwór Ma zo -
wiec ki przy stą pi ło do pro gra mu Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie, w ra mach któ re go mo -
żna uzy skać do fi nan so wa nie na wy -
mia nę sta re go źró dła cie pła na no we
wy so ko wy daj ne. Do fi nan so wa niem
mo gą być ob ję te przed się wzię cia po -
le ga ją ce na mo der ni za cji in dy wi du -
al nych źró deł cie pła, tj. wy mia nie
ko tłow ni lub pa le nisk wę glo wych
na ga zo we, ole jo we lub opa la ne bio -
ma są, za stą pie nie pie ców ga zo wych,
ole jo wych lub opa la nych bio ma są
na źró dło o wy ższej niż do tych czas
spraw no ści wy twa rza nia cie pła,
z wy łą cze niem mon ta żu pie ca na
wę giel lub eko gro szek.

Pro gram skie ro wa ny jest do osób
fi zycz nych dla bu dyn ków miesz kal -
nych, w któ rych nie jest pro wa dzo -
na, jak rów nież za re je stro wa na
dzia łal ność go spo dar cza. W 2017
ro ku w ra mach te go pro gra mu mo -
żna otrzy mać do ta cję w wy so ko ści
do 75% kosz tów kwa li fi ko wa nych,
ale nie wię cej niż 5000 zło tych dla
jed ne go be ne fi cjen ta osta tecz ne go.
Kosz tem kwa li fi ko wa nym jest tyl ko
koszt za ku pu ko tła oraz czuj ni ka
tlen ku wę gla – cza du (bez ele men -
tów do dat ko wych, ta kich jak np.
pro jekt bu dow la ny w wy pad ku bu -
do wy in sta la cji ga zo wej, prze bu do -
wa in sta la cji, za sob nik c.w.u. lub
po daj nik, de mon taż sta re go i mon taż
no we go pie ca, nad zór in we stor ski).
Wnio sek o przy zna nie do ta cji zo stał
przed ło żo ny do WFO iGW w lu tym
te go ro ku, jed nak ze wzglę du na za -
in te re so wa nie miesz kań ców pla nu je
się rów nież w przy pad ku ogło sze nia
ta kie go pro gra mu wy stą pie nie
z wnio skiem o do ta cje ta kże w 2018
ro ku. W związ ku z tym wszy scy za -
in te re so wa ni pro sze ni są o kon takt
z Urzę dem Miej skim w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim.

Pa le nie śmie ci w do mu jest nie bez -
piecz ne i gro zi wy so ką grzyw ną. Spa -
la nie śmie ci w na szych do mo wych
pie cach nie jest oszczęd ne, tyl ko
kosz tow ne, bo nie eko lo gicz ne.

Au tor ka ar ty ku łu ko rzy sta ła z bro -
szur Nie dla ni skiej emi sji, czy li czy
wiesz, czym od dy chasz?” Przed się -
bior stwa Tech nicz no -Han dlo we go
„Tech ni ka” Sp. z.o.o z sie dzi bą w Gli -
wi cach.



Na otwar cie ha li licz nie przy by li
miesz kań cy na sze go mia sta. Na za -
pro sze nie władz mia sta i dy rek to ra
szko ły uro czy stość za szczy ci li swo ją

obec no ścią m.in. Wie sław Ra bo szuk
– wi ce mar sza łek wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go; Pa weł Pap ke – siat karz,
po seł na sejm RP VII i VIII ka den cji,
re pre zen tant Pol ski w pił ce siat ko wej
mę żczyzn, zdo byw ca wie lu me da li
na Mi strzo stwach Pol ski i Pu cha rów
Pol ski, do ubie głe go ro ku pre zes
PZPS; Mał go rza ta Glin ka -Mo gen ta le
– siat kar ka, mi strzy ni Eu ro py, olim pij -
ka z Pe ki nu, dwu krot na trium fa tor ka
Li gi Mi strzyń, naj lep sza siat kar ka Eu -
ro py 2003 ro ku; Do ro ta Bo row ska
– no wo dwor ska ka ja kar ka,
zdo byw czy ni Pu cha ru Świa ta w ka -

na dyj kach, brą zo wa me da list ka mi -
strzostw Eu ro py U -23, me da list ka Mi -
strzostw Pol ski; Ka zi mierz Czar nec ki
– cię ża ro wiec, ho no ro wy oby wa tel

na sze go mia sta, me da li sta olim pij ski
i mi strzostw świa ta; Wal de mar
Wspa nia ły – siat karz, tre ner siat ków -
ki, dwu krot ny mistrz Pol ski, by ły tre -
ner re pre zen ta cji Pol ski.

W pro gra mie uro czy sto ści nie za -
bra kło ofi cjal nych wy stą pień, uro -
czy ste go prze cię cia wstę gi,
tra dy cyj nych strza łów na bram kę
i tor tu na za koń cze nie. Pu blicz ność
szcze gól nie go rą co przy ję ła wy stą -
pie nie no wo dwor skie go olim pij czy -
ka w pod no sze niu cię ża rów,
ho  no ro we go oby wa te la mia sta Ka zi -
mie rza Czar nec kie go. Pan Ka zi mierz

po dzie lił się z ze bra ny mi wra że nia -
mi do ty czą cy mi po zy tyw nych
zmian, ja kie za szły w ostat nich la -
tach w No wym Dwo rze Ma zo wiec -
kim, i prze ka zał na pa miąt kę fla gę
olim pij ską. Wy ra ził na dzie ję, że już
wkrót ce w na szym mie ście bę dzie
nie pię ciu (jak do tych czas – red.), ale
znacz nie wię cej olim pij czy ków.

Za pro sze ni go ście by li pod wiel -
kim wra że niem obiek tu, cze go nie
kry li w swo ich wy stą pie niach. Bur -
mistrz Ja cek Ko wal ski dzię ko wał
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do po wsta nia ha li spo r to wej, zwłasz -
cza in sty tu cjom, któ re wspar ły fi nan -
so wo jej bu do wę. By ły to Na ro do wy
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska, Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki oraz Za -
rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Krzysz tof Bi sial ski nie krył za do wo -
le nia z efek tów bu do wy, dzię ko wał
ca łej Ra dzie i po szcze gól nym rad -
nym, któ rzy za bie ga li o po wsta nie
obiek tu i na bie żą co śle dzi li po stę py
bu do wy. Uczniom ży czył wspa nia -
łych osią gnięć spor to wych i za ape -
lo wał do wszyst kich, by dba li
o pięk ną ha lę.

Po wy stą pie niach go ści za pre zen -
to wa no ofi cjal ną ma skot kę ha li – Or -

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.
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li ka, któ re go po my sło daw czy nią by -
ła Ga bry sia Py rza now ska.

Chy ba jed nak naj więk szą atrak cją
te go dnia by ły wy stę py ar ty stycz ne.
Przed zgro ma dzo ną pu blicz no ścią
wystapiły przedszkolaki z PP5 oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej

nr 7 i Pu blicz ne go Gim na zjum nr 2.
Wi dzo wie mo gli po dzi wiać pięk ne
tań ce i wspa nia łe akro ba cje. Swo je
umie jęt no ści spor to we za pre zen to -
wa li ta kże siat kar ki i pił ka rze. Wy stę -
py wo kal ne szkol nych pio sen ka rzy
nie od bie ga ły po zio mem od ory gi -
nal nych wy ko nań zna nych ar ty stów.

Wiel kie gra tu la cje dla dy rek cji szko -
ły oraz na uczy cie li, ro dzi ców i dzie ci
za an ga żo wa nych w przy go to wa nie
tak do sko na łej czę ści ar ty stycz nej

na otwar cie ha li. Sło wa po dzię ko wa -
nia na le żą się ro dzi com, któ rzy wspie -
ra ją swo je po cie chy, roz wi ja ją ich
ta len ty spor to we i ar ty stycz ne, któ re
po tem, przy ta kich oka zjach jak ta,
mo że my po dzi wiać i wzru szać się
do łez. Bo z pew no ścią nie jed ne mu
ro dzi co wi i dziad ko wi łza się w oku
za krę ci ła, kie dy oglą dał swo je dziec -
ko czy wnu ki na par kie cie.

Ser decz nie dzię ku je my spon so rom
uro czy sto ści, któ ry mi by li:

Kan ce la ria Rad cy Praw ne go Ja cek
Nie ścior; Pie kar nia -Cu kier nia „Ania”
An drzej Ko wal ski, An na Ko wal ska;
Fir ma TEK PUD An na i Krzysz tof
Bocz kow scy; Biu ro Ra chun ko we
AMA GROSZ To masz Nur czyń ski;
ro dzi ce uczniów Ze spo łu Szkół nr 1,
ZEC Sp. z o.o.; PPH Iwo nex Iwo na
Księ żo pol ska; Sa lon Coc co dril lo Ewa
Tet kow ska, oraz rad ni: Gra ży na
Brzo zow ska, Bog dan Je zior ski, Wło -
dzi mierz Laur, Je rzy Plac kow ski i To -
masz Re gi nis.
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Licz nie zgro ma dze ni miesz kań cy
uczci li te wy da rze nia. W nie dzie lę 22
stycz nia ze bra li się na wie czor nej mszy
św. za Oj czy znę w ko ście le pw. św.
Bar ba ry w Mo dli nie Twier dzy. Mie li
tam rów nież oka zję wy słu chać kon cer -
tu pie śni pa trio tycz nych w wy ko na niu
Ar le ty Le mań skiej. Po kon cer cie wszy -
scy prze szli w bia ło  -czer wo nym po -
cho dzie do ka plicz ki upa mięt nia ją cej
po wstań ców stycz nio wych. Zło ży li tam
– z wła dza mi mia sta na cze le – kwia ty.
Mo gli też obej rzeć oko licz no ścio wą
wy sta wę. Wio sną re no wa cję przej dzie
mo gi ła Sta ni sła wa Le sia kow skie go, we -
te ra na Po wsta nia Stycz nio we go, spo -
czy wa ją ce go na cmen ta rzu wo jen nym.

www.nowydwormaz.pl12
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Pa mięć o po wstań cach ży je
Tekst Mar ty na Kor du lew ska Fo to Ja cek Ko sio rek

n W stycz niu 1863 ro ku wy bu chło naj więk sze pol skie po wsta nie na ro do we prze ciw ko Im pe rium Ro syj skie mu.
Jed nym z głów nych za ło żeń pla nu zbroj ne go wy stą pie nia prze ciw ko ro syj skie mu za bor cy by ło opa no wa nie
Twier dzy Mo dlin (wów czas No wo gie or giewsk). Znaj du ją ca się tam broń i amu ni cja mia ła za si lić po wstań cze
woj ska. Plan jed nak się nie po wiódł. Spi sek wy kry to. Nie dość, że nie uda ło się opa no wać for te cy, to jesz cze sta -
ła się ona wię zie niem dla re wo lu cjo ni stów, jak trak to wa ły ich wła dze car skie.
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6 lu te go od by ło się ko lej ne spo tka -
nie te ma tycz ne za rzą du osie dla
w Mo dli nie Twier dzy. W tym mie sią -
cu swo ją obec no ścią za szczy cił nas
Bur mistrz Mia sta, pan Ja cek Ko wal -
ski. Oprócz nie go na spo tka niu by li
obec ni stra żni cy miej scy, któ rym
miesz kań cy mo gli zgła szać swo je
spo strze że nia. Ze bra nie roz po czę ło
się od prze mó wie nia pa na Bur mi -

strza, któ ry przed sta wił spra wę po zy -
ski wa nia fun du szy na re mont klu bu
gar ni zo no we go i omó wił pro ces je -
go od bu do wy. Po ru sza ne też by ły ta -
kie te ma ty, jak m.in. sztan giel ka,
park trzech kul tur i trans port w na -
szym mie ście. Spo tka nie spo tka ło się
z du żym za in te re so wa niem miesz -
kań ców.

Za pra sza my na na stęp ne ze bra nia.

Spo tka nie ZO w Twier dzy
Tekst Jacek Topczewski Foto Marek Karpowicz
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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

No wy ra dio wóz po zwo li na więk -
szą mo bil ność pa tro li i szyb szą re ali -
za cję zgła sza nych in ter wen cji. Nie
zna czy to, że nie bę dzie pa tro li pie -
szych, te na dal są po trzeb ne, zwłasz -
cza na te re nie osie dli
miesz ka nio wych i wszę dzie tam,
gdzie zaj dzie ta ka po trze ba.

Sta ry ra dio wóz Volks wa gen Cad -
dy po re mon cie (prze bieg po nad
300 tys. km) bę dzie wy ko rzy sty wa -
ny w szcze gól no ści do prze wo zu
osób nie trzeź wych, a ta kże do za -
bez pie cze nia fe sty nów, im prez
miej skich czy in nych wy da rzeń
na te re nie mia sta.

No we au to
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.
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Na pod sta wie art. 35 ust. 1 usta wy
z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po -
wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze -
czy po spo li tej Pol skiej (Dz.U. z 2016
r., poz. 1534 i 2138), § 3 ust. 1 roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
z dnia 23 li sto pa da 2009 r. w spra -
wie kwa li fi ka cji woj sko wej (Dz.U.
nr 202, poz. 1566 i poz. 1834 oraz
z 2012 r. poz. 68) i § 2 i 3 roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji oraz Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej z dnia 26 wrze -
śnia 2016 r. w spra wie prze pro wa -
dze nia kwa li fi ka cji woj sko wej
w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657) po da je
się do pu blicz nej wia do mo ści in for -
ma cję o prze pro wa dze niu kwa li fi ka -
cji woj sko wej 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

do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej.

4. 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).

5. 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.

6. Kwalifikację wojskową osób,
o których mowa w ust. 1–5,
zameldowanych na pobyt stały
lub czasowy trwający ponad
trzy miesiące, przeprowadzą
powiatowe komisje lekarskie:

7. Wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast) wzywają
osoby, o których mowa
w ust. 1–5, do stawienia się
do kwalifikacji wojskowej
za pomocą wezwań.

8. 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

Informacja na podstawie Obwieszczenia Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
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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

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.

Do dat ko wa in for ma cja:
Kwa li fi ka cja woj sko wa dla osób za mel do wa nych na po byt sta ły lub cza so wy trwa ją cy po wy żej 3 mie się cy na te -

re nie mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki od bę dzie się w dniach od 14 mar ca do 20 mar ca 2017 r., dla ko biet dnia
3 kwiet nia 2017 r. w Klu bie „TECH NIK”, No wy Dwór Ma zo wiec ki, ul. Pa de rew skie go 6a, tel. 664 193 167. Po wia -
to wa Ko mi sja Le kar ska w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim dla po wia tu no wo dwor skie go bę dzie dzia łać w okre sie
od 14 mar ca 2017 r. do 3 kwiet nia 2017 r. Oso ba, któ ra z wa żnych przy czyn nie mo że sta wić się do kwa li fi ka cji
woj sko wej w okre ślo nym w we zwa niu ter mi nie i miej scu, po win na za wia do mić o tym Bur mi strza Mia sta No wy
Dwór Ma zo wiec ki te le fo nicz nie na nr 22/51–22–251 lub na ad res e -ma ilo wy: se kre ta riat@no wy dwor maz.pl, po win -
na to zgło sić naj póź niej w dniu, w któ rym by ła zo bo wią za na do sta wie nia się na kwa li fi ka cji woj sko wej i po dać
przy czy ny, któ re nie po zwa la ją jej na sta wie nie się w tym ter mi nie. Bur mistrz Mia sta okre śli no wy ter min sta wie nia
się do kwa li fi ka cji woj sko wej.

Sza now ni Pań stwo,
1 mar ca roz pocz nie funk cjo no wa -

nie Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo -
wa. Jest ona po łą cze niem
ad mi ni stra cji po dat ko wej, Słu żby
Cel nej oraz kon tro li skar bo wej.

Dą ży my do cią głej po pra wy ja ko ści
ob słu gi na szych in te re sa riu szy – po dat -
ni ków i przed się bior ców. Uzna li śmy,
że po łą cze nie tych trzech ad mi ni stra -
cji po zwo li na lep sze wy ko rzy sta nie
ich mo żli wo ści przy no sząc ko rzy ści,
za rów no z punk tu wi dze nia po dat ni -
ków, jak rów nież na sze go bu dże tu.

Wszyst kie urzę dy bę dą re spek to -
wać za sa dy, któ re prze wi du je Kon -
sty tu cja Biz ne su. Przed się bior cy
otrzy ma ją przy ja zną in ter pre ta cję
prze pi sów, a do kon tak tu z urzę dem
skar bo wym bę dą zo bo wią za ni tyl ko
w nie zbęd nych przy pad kach i w ta -
ki spo sób, aby nie za kłó cać pro wa -
dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej.

Wdra ża jąc Kra jo wą Ad mi ni stra cję
Skar bo wą szcze gól nie dba my
o kom fort i bez pie czeń stwo na szych
po dat ni ków. Bez zmian po zo sta ną:

• 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.

Wię cej in for ma cji na:
www.kas.gov. pl, tel. 801 055 055,
22 330 03 30

Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji

Skarbowej

Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo wa



No cą 21 lu te go 1900 ro ku za nie po -
ko jo ny stróż ma gi strac ki Alek san der
Kwiat kow ski obu dził bur mi strza Mi -
ko ła ja Sie mio no wa. Ten ostat ni
miesz kał praw do po dob nie na te re nie
ma gi stra tu, więc był naj bli ższym
przed sta wi cie lem wła dzy. Kwiat kow -
ski za mel do wał, że coś dziw ne go
dzie je się w aresz cie. Nie wie my, czy
na miej sce uda li się we dwóch, czy
też we zwa li ja kieś po sił ki. Z pew no -
ścią by li jed nak uzbro je ni. Na miej scu
stwier dzi li, że pręt w kra cie okien nej
jest wy ła ma ny. Wska zy wa ło to
na uciecz kę, cho ciaż w ce li na dal by li
więź nio wie. Po prze li cze niu oka za ło
się, że we wnątrz bra ku je dzie wię ciu
osób. Zbie gli: Przy byl ski, Pi law ski,
Da ni ło wicz, Cho ry za, Busz czak, Ra -
dzyń ski, Ko wal ski, Bol kow ski i Ka flun.

Ran kiem za rzą dzo no po ścig. Ja -
kież by ło jed nak zdu mie nie funk cjo -
na riu szy, gdy jesz cze przed
pod ję ciem ak cji po szu ki waw czej
do aresz tu do bro wol nie po wró ci li
trzej ucie ki nie rzy. W wy pad ku Pi -
law skie go i Da ni ło wi cza mó wio no,
że prze stra szy li się kon se kwen cji

swo je go czy nu. No wo dwo rza nin
Przy byl ski uciecz kę i po wrót ar gu -
men to wał bar dzo lo gicz nie – po -
szedł do do mu na chwi lę, umył się,
zmie nił bie li znę i wró cił, że by do -
koń czyć od siad kę. Opty mi stycz nie
twier dzo no, że po zo sta li zbie go wie
rów nież po wró ci li by do ce li do bro -
wol nie, ale wcze śniej zo sta li schwy -
ta ni przez po li cję. Spon ta nicz ne
po wro ty by ły jed nak w nie któ rych
wy pad kach mrzon ką. Ty dzień
po uciecz ce pra sa do no si ła: „więk -
szość zbie gów już od szu ka no
i uwię zio no. Przed kil ku dnia mi
w ob rę bie gmi ny Mo ko tów po li cja
pod miej ska za trzy ma ła dwóch zbie -
gów”. Pa no wie ukry wa li się w szo -
pach na te re nie ce giel ni i nie my śle li
o po wro cie do No we go Dwo ru.

Po dzie wię ciu mie sią cach, w li sto -
pa dzie 1900 ro ku, w dru gim wy dzia -
le kar nym są dów war szaw skich
od by ła się roz pra wa nad no wo dwor -
ski mi zbie ga mi. Ja ko nie ty po wa
– część ucie ki nie rów wró ci ła
do bro wol nie – wzbu dza ła za in te re so -
wa nie. Prze bieg roz pra wy ta kże był

nie po spo li ty, rzad ko bo wiem by wa
tak, by pod sąd ni przy zna li się do wi -
ny, nie wy ra zi li skru chy, a mi mo to
obro na i oska rże nie jed nym gło sem
pro si li o jak naj więk sze zła go dze nie
ka ry. Praw do po dob nie pod pro ku ra tor
Szteng nie miał in ne go wyj ścia, pod -
sąd ni udo wod ni li, że ich uciecz ka by -
ła „przy krą ko niecz no ścią”.
Twier dzi li, że nie mie li za mia ru ucie -
kać, lecz opu ści li areszt, bo nie da ło
się w nim wy trzy mać. Pa da ły wa żkie
ar gu men ty: ce la by ła prze peł nio na,
pa no wał w niej za duch, brud, peł no
by ło ro bac twa. Po nad to więź niów
„tra pił głód i chłód”. Bur mistrz Sie -
mio now, po wo ła ny na świad ka, po -
twier dził, że w po miesz cze niu
o po wierzch ni dzie wię ciu me trów
kwa dra to wych, prze zna czo nym dla
ośmiu więź niów, by ło ich trzy dzie stu
dzie wię ciu. W ta kich wa run kach
stróż Kwiat kow ski, do któ re go na le żał
obo wią zek „prze strze ga nia w aresz -
cie czy sto ści i po rząd ku”, nie mógł
wy wią zać się z te go za da nia.

Z prze bie gu pro ce su mo żna by
wnio sko wać, że uciecz kę spro wo ko -

Nie co dzien na uciecz ka
Tekst Ma ria Mo żdżyń ska

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.
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Areszt w budynku nowodworskiego ratusza działał jeszcze po II wojnie światowej



Je go Eks ce len cji dr. Yousi fo wi Eisa
Al Sa brie mu to wa rzy szył pre zes kla -
stra Emi ra tes & Eu ro pe Bu si ness De -
ve lop ment Clu ster, Ju an Da vi. Wi zy ta
mia ła cha rak ter go spo dar czy i od by -
wa ła się na za pro sze nie Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, Ada -
ma Stru zi ka oraz Bur mi strza Mia sta,
Jac ka Ko wal skie go. Go ście od wie dzi -
li port lot ni czy War sza wa Mo dlin,
spo tka li się z je go pre ze sem i za po -
zna li z pla na mi roz wo ju lot ni ska. Na -

stęp nie uda li się do Twier dzy Mo dlin
na spo tka nie z wła ści cie la mi War sza -
wa Mo dlin Smart Ci ty i krót kie zwie -
dza nie te go obiek tu. Mie li też oka zję
za po znać się z kon cep cją za go spo da -
ro wa nia Spi chle rza – przy bli żył ją ar -
chi tekt, któ ry opra co wu je ten pro jekt
dla fir my Ba na szek Nie ru cho mo ści.
Bur mistrz No we go Dwo ru za po znał
go ści z ideą za go spo da ro wa nia brze -
gów no wo dwor skich rzek – Vi stu la
Ri ver Park. W spo tka niu uczest ni czył

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Krzysz tof Bi sial ski. Am ba sa dor ZEA
był pod wra że niem za pre zen to wa -
nych pro jek tów oraz mo żli wo ści, ja -
kie stwa rza na sze mia sto.

Zjed no czo ne Emi ra ty Arab skie wy ka -
zu ją w ostat nim cza sie co raz więk sze
za in te re so wa nie ryn kiem eu ro pej skim.
Kla ster, któ re go przed sta wi ciel przy był
wraz z Am ba sa do rem, sta wia so bie
za cel na wią za nie re la cji biz ne so wych,
m.in. w ob sza rze roz wią zań in for ma -
tycz nych, nie ru cho mo ści, in no wa cyj -
nych tech no lo gii i tu ry sty ki. Człon ka mi
EEBD są przed się bior cy, sa mo rzą dy,
uczel nie i fir my do rad cze.

Wi zy ta sza now nych go ści w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim sta no wi
pierw szy krok do na wią za nia mię -
dzy na ro do wej współ pra cy.

Am ba sa dor z wi zy tą
Tekst i Foto Martyna Kordulewska

n 18 lutego mieliśmy zaszczyt gościć Ambasadora Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.
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wa ło za cho wa nie Kwiat kow skie go.
Ktoś mu siał być ko złem ofiar nym, bo
prze cież trud no przy pusz czać, że
bur mistrz czy słu żby po rząd ko we
o ni czym nie wie dzia ły. Prze cież to
nie stróż umie ścił kil ka dzie siąt osób
w nie wiel kim po miesz cze niu. Je śli
cho dzi o „głód”, to ka żdy z więź -
niów otrzy my wał dzien nie dzie więć
ko pie jek na wy ży wie nie, mo żna by -
ło za to ku pić oko ło trzech ki lo gra -
mów chle ba. Teo re tycz nie po win no
wy star czyć do prze ży cia. Ist niał tyl -
ko je den „drob ny” man ka ment
– więź nio wie nie mo gli do ko ny wać
za ku pów, bo mu sie li by w tym ce lu
opu ścić areszt. Na ich zle ce nie za -

opa trze niem miał się zaj mo wać
stróż. I w tym wy pad ku odium spa -
da ło na Alek san dra Kwiat kow skie go.
Czy słusz nie? Prze cież ja ko stróż ma -
gi strac ki, a za ra zem stróż aresz tu
mógł zwy czaj nie nie na dą żać z wy -
ko na niem wszyst kich obo wiąz ków.
Ja ko pierw szo rzęd ne za da nia trak to -
wał za pew ne bie żą ce po le ce nia
urzęd ni ków, od któ rych za le ża ła je -
go pra ca. Po trze by więź niów by ły
na dru gim pla nie.

Uwzględ nia jąc uzy ska ne ze zna nia
sę dzio wie: Czest noj, So ło wiew
i Alek sie jew ska za li dzie wiąt kę pod -
sąd nych na sie dem dni aresz tu po li -
cyj ne go. Nie wie my, czy kto kol wiek

in ny po niósł w tej spra wie ja kąś ka -
rę. Być mo że nie i w aresz cie chy ba
nie wie le się zmie ni ło. Wska zu je
na to ko lej na pró ba uciecz ki, pod ję -
ta w tym sa mym ro ku. Być mo że to
na gmin ność te go pro ce de ru i na gło -
śnie nie wa run ków, w ja kich prze by -
wa li za trzy ma ni, do pro wa dzi ły
w 1901 ro ku do pod ję cia de cy zji
o roz bu do wie no wo dwor skie go kry -
mi na łu. Po nie waż mia sto nie mia ło
na ten cel pie nię dzy, usta lo no, że in -
we sty cja zo sta nie po kry ta czę ścio wo
z po życz ki, czę ścio wo z tzw. fun du -
szu wię zien ne go. Na ten ostat ni skła -
da ły się ka ry pie nię żne na kła da ne
przez miej sco we go sę dzie go po ko ju.



Se rial kry mi nal no -oby cza jo wy „Oj -
ciec Ma te usz” jest ści śle zwią za ny
z San do mie rzem i wo je wódz twem
świę to krzy skim. Jed nak nie wszyst kie
ple ne ry wy ko rzy sty wa ne w je go pro -
duk cji są tam zlo ka li zo wa ne. Rów -
nież ak cja nie któ rych od cin ków
wca le nie roz gry wa się w San do mie -

rzu i oko li cach – kil ka epi zo dów krę -
co no m.in. na Pod la siu. Eki pa „Oj ca
Ma te usza” za wi ta ła ta kże do Twier -
dzy Mo dlin, by tu taj na grać sce ny
do jed ne go z od cin ków se ria lu.

„Oj ciec Ma te usz” to pol ski od po -
wied nik wło skie go se ria lu „Don Mat -
teo”. Jest to opo wieść o pro bosz czu

pa ra fii, by łym mi sjo na rzu, ob da rzo nym
nie zwy kłą pa sją de tek ty wi stycz ną. San -
do mier ski oj ciec Ma te usz za przy jaź nia
się z miej sco wym po li cjan tem, aspi ran -
tem Mie czy sła wem No cu lem, i wspie -
ra go w roz wią zy wa niu kry mi nal nych
za ga dek. Spo śród in nych po sta ci wy -
stę pu ją cych w se ria lu na le ży wy mie nić
przede wszyst kim go spo dy nię z ple ba -
ni Na ta lię Bo ro wik, sze fa san do mier -
skiej ko men dy po li cji Ore sta Mo żej kę
oraz po li cjan tów: Prze my sła wa Gi bal -
skie go, Bar to sza Pa ru ze la i Ma ria na
Mar cza ka. Ka żdy od ci nek se ria lu sta -
no wi od ręb ną ca łość, roz wi kła na zo -
sta je w nim jed na za gad ka.

W se ria lu wy stę pu ją m.in.: Ar tur
Żmi jew ski, Kin ga Pre is, Piotr Polk, Mi -
chał Pie la, Ta ma ra Ar ciuch. 2 mar -
ca 2017 TVP roz po czy na emi sję
sie dem na ste go se zo nu „Oj ca Ma te -
usza”. Je den z wy emi to wa nych wcze -
śniej od cin ków – od ci nek 154 „Di sco”
– czę ścio wo na gry wa ny był w Roy al
Ho te lu w Twier dzy Mo dlin. W fil mie
był to ho tel w jed nej z miej sco wo ści
wo je wódz twa świę to krzy skie go.

Py ta nie kon kur so we brzmi: ho tel
w ja kiej miej sco wo ści grał nasz Roy al?

Na pierw szą oso bę, któ ra na de śle
po praw ną od po wiedź na ad res ma -
ilo wy 3rze ki@3rze ki.pl, cze ka upo mi -
nek. Przy po mi na my: cho dzi
o od ci nek 154, za ty tu ło wa ny „Di -
sco”. Mi łe go oglą da nia!

Trzy rze ki na fil mo wo
– raz jesz cze o se ria lach
Tekst i Foto Zespół LOT Trzech Rzek

n Oj ciec Ma te usz – ko lej ny kry mi nał krę co ny w na szych ple ne rach.

Te sześć zdjęć zro bio no na te re nie No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go. Czy po tra fi cie zi -
den ty fi ko wać te miej sca? Gdzie zo sta ły
zro bio ne te zdję cia i co przed sta wia ją? Po -
praw ne od po wie dzi przy sy łaj cie na ad res

ma ilo wy 3rze ki@3rze ki.pl. Na wa sze od po -
wie dzi cze ka my do 21 mar ca 2017 ro ku.
Na wszyst kich, któ rzy po praw nie od po wie -
dzą na py ta nia, cze ka na gro da nie spo dzian -
ka. Za pra sza my do za ba wy

Czy znasz swo je mia sto?
TURYSTYKA
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Jak wia do mo Świę ta Bo że go Na ro -
dze nia są naj bar dziej ro dzin ny mi i cie -
pły mi świę ta mi po zwa la ją cy mi po czuć
ser decz ność i mi łość wszyst kich wo kół.

W Pu blicz nym Przed szko lu nr 3
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim
był to nie zwy kle pra co wi ty czas.
Die ci z wiel kim za an ga żo wa niem
przy go to wa ły Ja seł ka Bo żo na ro dze -
nio we. W pięk nych stro jach dzie ci

wy stą pi ły i przy bli ży ły ro dzi com hi -
sto rię na ro dzin Dzie ciąt ka Je zus
opra wio ną pięk ny mi pa sto rał ka mi
i ko lę da mi. Ca łe mu przed stwie niu
na stro jo wy kli mat do da ła świą tecz -
no -zi mo wa sce no gra fia.

Ro dzi ce by li za chwy ce ni wy stę pa -
mi dzie ci. Ma łym ar ty stom zaś na le -
żą się ogrom ne po chwa ły za wczu cie
się w ro lę i po ko na nie tre my.

Jasełka bożonarodzeniowe w PP 3
Tekst i Foto Aleksandra Malikowska

Szkolne Jasełka
Tekst i Foto Ewa Grzegorczyn

Co się dzie je? Dla cze go nam spać
nie po zwa lasz?

– py ta li pa ste rze je den dru gie go
w cza sie szkol ne go przed sta wie nia
Ja se łek, przy go to wa ne go przez sio -
stry Ewę Grze gor czyn i Bo gu sła wę
Woź niak oraz kla sę 2c i jej wy cho -
waw czy nię pa nią An ge li kę Dą brow -
ską. Przed sta wie nie od by ło się
w Szko le Pod sta wo wej nr 4 w Mo dli -
nie Twier dzy 20 grud nia 2016 ro ku.

Nikt oczy wi ście nie spał, gdy dzie -
ci wy stę po wa ły. Na wet pa ste rze:,
choć ciem no ści be tle jem skiej no cy
za le gły rów nież na szkol nym ko ry ta -
rzu, a to dzię ki cie ka wej de ko ra cji
za ciem nia ją cej wszyst kie okna.
Dzie ci z klas 0–3 z wiel ką uwa gą
przy słu chi wa ły się dia lo gom pa ste -
rzy, anio łów, Świę tej Ro dzi ny
i z wiel kim za pa łem wraz z ak to ra -
mi śpie wa ły ulu bio ne ko lę dy.

Aż żal by ło od cho dzić od szop ki,
gdzie Je zus na ro dzo ny uśmie chał się
do wszyst kich.

Że gna ny sło wa mi ży czeń: Aby Je -
zus na ro dzo ny zna lazł miej sce
w ser cu Two im – ka żdy wra cał
do swo jej kla sy i co dzien nych obo -
wiąz ków, aby w tych ostat nich
dniach przed Bo żym Na ro dze niem
rze czy wi ście przy go to wać miej sce
na na ro dzi ny Je zu sa – miej sce
w swo im ser cu.

Nad szedł wresz cie czas tak bar -
dzo ocze ki wa ny przez wszyst kie
dzie ci. Czas ko lo ro wych cho inek,
pre zen tów, ko lęd i świą tecz nych za -
pa chów. To ta kże czas tra dy cyj nych

spo tkań świą tecz nych w gro nie ro -
dzi ny, ale też przy ja ciół i zna jo -
mych. Zgod nie z tra dy cją dzie ci
z gru py We so ła Gro ma da Pu blicz -
ne go Przed szko la nr 1 przy go to wa -

ły świą tecz ne spo tka nie dla swo ich
naj bli ższych. A na spo tka nie przy -
go to wa ły spe cjal ny pro gram ar ty -
stycz ny, w któ rym za pre zen to wa ły
wier sze mó wią ce o świę tach Bo że -
go Na ro dze nia, o zi mie i pre zen -
tach. Nie mo gło też za brak nąć
tra dy cyj ne go wspól ne go śpie wa nia
ko lęd i skła da nia ser decz nych ży -
czeń świą tecz nych i no wo rocz nych.
Tak grzecz ne dzie ci mu siał oczy wi -
ście od wie dzić Mi ko łaj z wor kiem
peł nym pre zen tów.

Przed szkol ne spo tka nie w prze mi -
łej świą tecz nej at mos fe rze to pięk ny
wstęp do do mo we go świę to wa nia
w gro nie ro dzi ny. Po wy stę pie mło -
dzi ko lęd ni cy za sie dli do słod kie go
po czę stun ku. W ta ki pięk ny czas aż
chce się być dziec kiem! Niech ta
wspa nia ła świą tecz na at mos fe ra to -
wa rzy szy nam wszyst kim w No -
wym 2017 Ro ku.

Świąteczne spotkanie w Wesołej Gromadzie
Tekst Alina Kaszyńska, nauczyciel PP1
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Po wy stę pach po szcze gól nych grup
wie ko wych przed szko la ki uda ły się
na po czę stu nek, a w tym cza sie trwa -
ła na ra da ju ry. Po jej za koń cze niu
ogło szo no wy ni ki kon kur su i uro czy -
ście wrę czo no na gro dy.

Ten kon kurs uwa ża my za naj bar -
dziej uda ny. Ma my na dzie ję, że ta
pięk na ini cja ty wa za owo cu je to
na przy szłość, a nasz po mysł sta nie
się co rocz ną tra dy cją.

Na za koń cze nie pięk nej im pre zy
wszy scy wspól nie za śpie wa li śmy po -
pu lar ną ko lę dę „Przy bie że li do Be -
tle jem”, któ ra przy bli ży ła nas
do ma gicz ne go okre su świąt.

Uczest ni cy kon kur su:
• 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

Dzię ku je my za wspa nia łą za ba wę,
wy jąt ko wy na strój i pięk ne na gro dy.

Dzię ku je my ks. An drze jo wi Red -
me ro wi i ks. Mar ci no wi Nie słu chow -
skie mu.

Or ga ni za to rzy:
Syl wia Mań kow ska, An na Ga wiń -

ska, Jo lan ta Opor ska, Alek san dra
Zie liń ska

Go re gwiaz da Je zu sko wi
Tekst J. O Foto: Piotr Cien ko wski

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.



Już od daw na ra zem z dzieć mi
uczęsz cza ją cy mi na za ję cia Oa zy,
pro wa dzo nej przez s. Ewę, pla no wa -
li śmy od wie dzi ny u star szych osób,
któ rym cho ro by i sę dzi wy wiek ogra -
ni cza ją mo żli wość wy cho dze nia
na ró żne spo tka nia. Dzień Bab ci
i Dziad ka zmo bi li zo wał nas, aby te
pla ny w koń cu urze czy wist nić.

Dzie ci z ogrom nym en tu zja zmem
pod ję ły ini cja ty wę spra wie nia pen sjo -
na riu szom DPS -u choć by tro chę ra -
do ści. Ra zem z dzieć mi ze świe tli cy
szkol nej przy go to wa li śmy uśmiech -
nię te pa pie ro we kwia ty, któ re Bab -
ciom i Dziad kom mia ły po tem
przy po mi nać mi łą wi zy tę i za chę cać

ich do jak naj częst sze go uśmie cha nia
się do sie bie na wza jem.

Dziew czyn ki z Oa zy za bra ły ze so -
bą na spo tka nie ulu bio ne gry, cia sto
upie czo ne przez jed ną z mam i sło dy -
cze, aby w ten bar dzo pro sty spo sób
świę to wać wspól nie z pen sjo na riu -
sza mi DPS -u Dzień Bab ci i Dziad ka.
W pod sko kach, z wiel ką ra do ścią szły
na spo tka nie, cie ka we, czy ich wi zy ta
przy nie sie ty le sa mo ra do ści star szym
oso bom, do któ rych się wy bra ły.

Rze czy wi stość prze szła naj śmiel sze
wy obra że nia. Dzie ci, onie śmie lo ne
po cząt ko wo wi docz ną nie spraw no -
ścią nie któ rych pa cjen tów, szyb ko
przy stą pi ły do wy ko ny wa nia za da nia,

z ja kim tu przy by ły, i z za pa łem włą -
cza ły sie dzą cych przy sto łach Bab cie
i Dziad ków do gier i roz mów. Ze
zdzi wie niem pa trzy ły na łzy pły ną ce
z oczu nie któ rych Babć, gdy wszy scy
ra zem, bar dzo wzru sze ni, śpie wa li -
śmy ko lę dy, a po tem in ne pio sen ki.

Ma ły pro my czek dzie cię cej ra do -
ści i en tu zja zmu zaj rzał do do mu po -
ło żo ne go nie co na skra ju na szej
Twier dzy. Tam, gdzie ży cie osób
w po de szłym wie ku za zwy czaj to -
czy się po wo li i spo koj nie, na gle zro -
bi ło się gwar no i we so ło.

Pen sjo na riu sze że gna li nas,
wdzięcz ni za spo tka nie, i za pra sza li
do po now nych od wie dzin. Dziew -
czyn ki z Oa zy od ra zu po wyj ściu
z DPS -u za czę ły się za sta na wiać, jak
zor ga ni zo wać na stęp ne spo tka nie, że -
by spra wić star szym lu dziom, któ rych
tam po zna ły, jesz cze więk szą ra dość.

Bra wo dzie ci!

Bu kiet uśmie chów dla Babć i Dziad ków…
Tekst Ewa Grze gor czyn

n … zaniosły w środę 18 stycznia pensjonariuszom Domu Pomocy
Społecznej dzieci uczące się w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy.
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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.

Bio rąc udział w ta kich ak cjach,
przed szko la ki uczą się wie lu wa -
żnych rze czy, po zna ją ży cio we prio -
ry te ty. Przede wszyst kim jed nak
uczą się to le ran cji wo bec osób nie -
peł no spraw nych, do wia du ją się, ja -
kie te oso by ma ją po trze by i kło po ty
zwią za ne ze swo ją cho ro bą i ja kie
ma ją ma rze nia. Od kry wa ją, że ich
ma rze nia mo gą się speł nić dzię ki po -
mo cy lu dzi do brej wo li.

4 stycz nia te go ro ku pa ni Jo an -
na by ła go ściem na szej pla ców ki.
Dzie ci mia ły oka zję po znać ją oso -
bi ście, py ta ły, jak wy glą da pro te -
za ko sme tycz na rę ki, po zna ły
pro ble my jej dnia co dzien ne go, wy -
ni ka ją ce z nie peł no spraw no ści.

Uświa do mi ły so bie, że ich ak tyw ny
udział w ak cji na rzecz osób nie peł -
no spraw nych jest bar dzo wa żny,
a prze cież wca le nie wy ma ga aż tak
wiel kie go tru du.

W imie niu or ga ni za to rów oraz dy -
rek cji przed szko la dzię ku je my dzie -
ciom, ro dzi com oraz tym wszyst kim,
któ rzy włą czy li się do na szej ak cji,
za za an ga żo wa nie i wra żli wość
na po trze by dru gie go czło wie ka.

Przed szko la ki o wiel kich ser cach
Tekst E. Obu chow ska Fo to: A. Ma li kow ska

Od po ło wy grud nia ubie głe go ro ku
trwa ak cja „Twój miś mo że zo stać ra -
tow ni kiem”. Jej głów nym ce lem jest
udzie la nie wspar cia psy cho lo gicz ne -
go, mi ni ma li zo wa nie stre su i zwięk -
sza nia po czu cia bez pie czeń stwa
dzie ci po szko do wa nych w wy pad -
kach ko mu ni ka cyj nych, po ża rach i in -
nych nie bez piecz nych zda rze niach

Ucznio wie kla sy 5b ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 po sta no wi li za -
chę cić ko le żan ki i ko le gów z in nych
klas, by przy łą czy li się do tej ak cji.

Pra wie trzy ty go dnie pro wa dzi li
wśród swo ich ko le gów – uczniów

Sió dem ki zbiór kę ma sko tek. W pią -
tek 27 stycz nia prze ka za li je
do Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
– Ra tow nic two Wod ne. W imie niu
stra ża ków miś ki i in ne przy tu lan ki
ode brał oso bi ście Go spo darz OSP
RW pan Da riusz Ru sin. Wspól nie
prze li czo no zbio ry – w wor ku zna la -
zło się 46 ma sko tek. Naj pierw
wszyst kie zo sta ną pod da ne czysz -
cze niu, a po tem tra fią do jed no stek
stra ży po żar nej w wo je wódz twie
ma zo wiec kim.

Ser decz nie dzię ku je my uczniom
oraz wy cho waw czy ni kla sy 5b pa ni

Han nie Ru ciń skiej za przy łą cze nie
się do ak cji.

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.



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 szat ni po wi ta ły nas El fy, któ re
za pro wa dzi ły wszyst kich na przed -
sta wie nie. Przed szko la ki z wiel kim
za cie ka wie niem słu cha ły opo wia da -
nia o kło po tach Mi ko ła ja, któ re mu
zgi nę ły sa nie.

W ka żdej sa li by ło mnó stwo śmie chu
i wspa nia łej za ba wy. Dzie ci bu do wa ły
z drew nia nych kloc ków jak naj wy ższe
do my, z pa sją prze ści ga jąc się w po my -
słach. Szu ka ły wska zó wek, roz wią zu -
jąc ró żne za gad ki. Mia ły też oka zję
na pi sać list do Świę te go Mi ko ła ja
i wrzu cić go do skrzyn ki pocz to wej.

W in nej sa li kon stru owa ły cie ka we
przed mio ty z ko lo ro wych pa tycz ków
(m.in. me ble). Współ za wod nic two
bar dzo im się po do ba ło.

Wie le ra do ści spra wi ła dzie ciom
jaz da na ko ni kach. By ła to zna ko mi -
ta za ba wa. Naj dłu żej na sze przed -

szko la ki ba wi ły się na dmu cha nych
zje żdżal niach i w dmu cha nym zam -
ku, gdzie mo gły dać upust na gro ma -
dzo nej ener gii. Na szym mi lu siń skim
po do ba ły się też in te rak tyw ne gry
na szyb ką orien ta cję. Po wy ko na niu
wie lu za dań uda ło nam się od na leźć
sa nie Mi ko ła ja, na któ rych zro bi li -
śmy so bie pa miąt ko we zdję cie.

Po kój mi łe go si we go pa na był nie -
zwy kle ma gicz nym miej scem i ka żdy
czuł się tam jak w kra inie cza rów.

Cie płą, a za ra zem ta jem ni czą au rę
roz ta czał w tym miej scu ko mi nek
oraz lamp ki i lam pecz ki, któ re uru -
cho mi ły grę cie ni w po miesz cze niu,
a ta kże czer wo ny dy wan. W świą -
tecz ny na stój wpro wa dzi ła nas sa ma
po stać Świę te go Mi ko ła ja i je go tron
oraz pięk na cho in ka, przy stro jo na
świą tecz ny mi ozdo ba mi.

Na ko niec od wie dzi li śmy Mi ko ła ja
w je go do mu i ka żdy miał oka zję zro -
bić so bie zdję cie. W pre zen cie
od Mi ko ła ja dzie ci do sta ły ma lo wan -
ki. Wszy scy by li śmy za uro cze ni
Wiel ką Fa bry ka El fów i peł ni wra żeń
wró ci li śmy do Mo dli na. Przed szko la -
ki z ape ty tem ja dły bu łecz ki i owo ce,
opo wia da jąc so bie o naj faj niej szych
za ba wach, któ re za pa mię ta ły.

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

Świę to Bab ci i Dziad ka jest uro -
czy sto ścią od wie lu lat ob cho dzo ną
w na szym przed szko lu i co rocz nie
przy go to wy wa ną dla naj star szych
człon ków ro dzi ny. Sta ło się ono już
tra dy cją, a zda niem wie lu osób jest

jed nym z naj mil szych i naj sym pa -
tycz niej szych wy da rzeń ro dzin nych.

Dla te go też od 23 do 28 stycz nia br.
ka żda z grup or ga ni zo wa ła dla se nio -
rów wy stę py ar ty stycz ne wraz z po czę -
stun kiem, a dzie ci wrę cza ły bab ciom

i dziad kom wła sno ręcz nie przy go to -
wa ne upo min ki. Wzru sze ni dziad ko -
wie z uśmie chem na twa rzach
opusz cza li przed szko le, za bie ra jąc
wnu ki, aby ce le bro wać swo je świę to
już w gro nie ro dzi ny.
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Dzień Babci i Dziadka w PP 1
Tekst i Foto Irmina Wiśniewska
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Pod czas wa ka cji przy stą pi li śmy
do kon kur su na naj cie kaw szy pro jekt
i za kwa li fi ko wa li śmy się do gru py
szkół, któ re uzy ska ły do ta cję. A by ło
o co wal czyć, po nie waż do ce lo wo
uzy ska li śmy 11 ty się cy zło tych,
z cze go 80 pro cent sta no wi ła do ta -
cja, a 20 pro cent kosz tów po kry ło
mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki.

Pro jekt „To wła śnie te atr” był skie -
ro wa ny do uczniów z Klu bu Te atral -
ne go „Sce na pod Sce ną”, któ ry dzia ła
w na szej szko le od sze ściu lat. Je go
ce lem jest roz wi ja nie za in te re so wań
ar ty stycz nych oraz świa tem te atru,
wzmac nia nie wia ry we wła sne si ły
i pod no sze nie sa mo oce ny uczniów.

Na sze dzia ła nia obej mo wa ły:
• cykliczne spotkania Klubu

Teatralnego, prowadzone przez
nauczyciela odpowiedzialnego
za realizacje projektu;

• przygotowanie autorskiego
przedstawienia zatytułowanego
„Ona i On – aha!”; uczniowie
pracowali nad metodą

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.

Ucznio wie Klu bu Te atral ne go bar -
dzo wy so ko oce ni li re ali za cję pro jek -
tu. Stwier dzi li, że dzię ki pra cy
w Klu bie Te atral nym mo gą roz wi jać
i po głę biać swo je za in te re so wa nia
i pa sje. Ma ją wpływ na te ma ty kę
przed sta wień i po czu cie, że ka żda
sztu ka jest ich wspól nym dzie łem.
Dzię ki spo tka niom uczniów klas
I–III młod si ucznio wie le piej ada ptu ją
się w szko le, a wszy scy mo gą wy ko -
rzy stać na by te umie jęt no ści na in nych
przed mio tach. Ucznio wie, któ rzy sko -
rzy sta li z wy jaz dów do te atru, ta kże
nie kry li swe go en tu zja zmu. Prze ko -
na li się, że te atr nie mu si być nud ny,
i za de kla ro wa li, że bę dą do te atru po -
wra cać. Pro jekt zo stał też po zy tyw nie
ode bra ny przez ro dzi ców. Z łez ką
w oku oglą da li swo je dzie ci na sce nie.

Ma my na dzie ję, że na si ucznio wie
sta ną się świa do my mi od bior ca mi
sztu ki, a te atr bę dzie dla nich miej -
scem wzru szeń i speł nie nia ma rzeń.
A dla cze go te atr? W jed nej z prac
kon kur so wych czy ta my: „Dla cze go
te atr? Dla at mos fe ry, spe cy fi ki, cał -
ko wi te go za nu rze nia się w pro ble my
bo ha te rów i by cia świad kiem ich
roz wią zy wa nia. Dla prze ży wa nia
ser cem wie lu hi sto rii. Od praw dzi -
wych dra ma tów po ko me die ży cia
co dzien ne go”.

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Bur -
mi strzo wi Jac ko wi Ko wal skie mu
oraz Wy dzia ło wi Edu ka cji i Spraw
Spo łecz nych za umo żli wie nie re ali -
za cji pro jek tu.

To wła śnie te atr
– pod su mo wa nie pro jek tu
Tekst i Fo to Ko or dy na tor pro jek tu – Mał go rza ta Pa we łas

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”.



n Mówi się, że takie bale jak
w karnawale nie powtórzą się już
wcale. 

28 stycz nia 2017 ro ku oka za ło się,
jak wie le praw dy jest w tym po wie -
dze niu. Te go dnia Ze spół Szkół nr 1
zor ga ni zo wał Prze bie ra ny kar na wał
na lo dzie.

O go dzi nie 1000 przy pięk nej sło -
necz nej i lek ko mroź nej po go dzie
pa ni Agniesz ka Pin del, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół nr 1, przy wi ta ła ser decz -
nie przy by łych i ży czy ła uda nej
im pre zy. Tak też się sta ło. W cza sie
czte ro go dzin nej za ba wy, któ ra po -
pro wa dził pan Ad rian Za rem ba
przy współ pra cy pa ni Jo an ny Pa rol,
dzie ci bra ły udział w wie lu kon kur -
sach i za ba wach za rów no spor to -
wych, jak i ta necz nych, na przy kład
ta kich jak sla lom na ły żwach ze
strza łem do bram ki ho ke jo wej, tor
spraw no ścio wy, lim bo na lo dzie
oraz ró żne tań ce so lo we i w pa rach.

Wszy scy mo gli się po pi sać swo imi
umie jęt no ścia mi ły żwiar ski mi, choć
nie oby ło się, jak to na lo do wi sku,
bez kil ku na szczę ście nie groź nych
upad ków. Za ba wa by ła przed nia
i ko lo ro wa, gdyż spo ro dzie ci przy -
szło w prze bra niach. Ba wił się klaun,
pi rat, Mi ko ła jek, ba wi ły się re ni fer ki,
kot ki, kró lew ny i in ne sym pa tycz ne
po sta cie.

Zwy cięz cy po szcze gól nych kon -
ku ren cji otrzy ma li wspa nia łe upo -
min ki. Na gro dy ufun do wa ło wie lu
spon so rów: Urząd Mia sta No wy
Dwór Ma zo wiec ki, Za kład Wo do -
cią gów i Ka na li za cji w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim, fir my Agmar

i Hameras oraz Ra da Ro dzi ców
przy Szko le Pod sta wo wej nr 7.

Na wszyst kich uczest ni ków im pre -
zy cze ka ła go rą ca her ba ta i pysz ne
świe żut kie pącz ki, za spon so ro wa ne
przez Cu kier nię Jan czew scy oraz
Pie kar nię Cu kier nię „Ania”.

Tra dy cyj nie już za szczy cił nas
swo ją obec no ścią Bur mistrz Mia sta
No wy Dwór Ma zo wiec ki pan Ja cek
Ko wal ski, pa tron tej pięk nej im pre -

zy, któ ry był pod du żym wra że niem
dzie cię cych umie jęt no ści.

Uczest ni cy Karnawału na lodzie
zgod nie stwier dzi li, że by ła to nie -
zwy kle uda na za ba wa, a to wa rzy -
szy ło jej mnó stwo uśmie chu
za rów no dzie ci, jak i do ro słych, któ -
rzy ob ser wo wa li zma ga nia swo ich
po ciech. Ma my na dzie ję, że po dob -
na, już trze cia, im pre za od bę dzie się
rów nież za rok. Cze ka my na to!
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Przebierany karnawał na lodzie
Tekst i Foto organizatorzy
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28 stycz nia 2017 ro ku ucznio wie
klas IVa i IVb tech ni kum przy ul. Dłu -
giej ba wi li się do ra na na tra dy cyj nej
stud niów ce w re stau ra cji „Re lax”.
Przy szli ma tu rzy ści ser decz nie po wi -
ta li uczest ni ków ba lu, wśród nich
Bur mi strza No we go Dwo ru pa na Jac -
ka Ko wal skie go z ma łżon ką oraz
Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
pa na Krzysz to fa Bi sial skie go rów nież
z ma łżon ką. Po dzię ko wa li dy rek cji
i na uczy cie lom, a zwłasz cza wy cho -
waw czy niom, pa niom Bar ba rze Szy -
mań skiej i Ur szu li Mam carz, za pra cę
dy dak tycz ną i wy cho waw czą
na rzecz mło dzie ży. Na uczy cie le, ro -
dzi ce, wła dze mia sta – wszy scy ży -
czy li przy szłym ma tu rzy stom te go, co
naj lep sze. Przede wszyst kim bar dzo
do brych wy ni ków na ma tu rze i od na -
le zie nia swe go miej sca w do ro słym
świe cie. Po czę ści ofi cjal nej roz po -
czę ła się wspa nia ła za ba wa i zgod nie
z tra dy cją trwa ła do bia łe go ra na.

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.



Ze spół Szkół nr 2 przy ul. Dłu giej
pro po nu je cie ka we kie run ki kształ ce -
nia, po szu ki wa ne nie tyl ko na lo kal -
nym ryn ku pra cy. Szko ła kształ ci
w za wo dach: tech nik in for ma tyk,
tech nik me cha tro nik, tech nik eko no -
mi sta, tech nik han dlo wiec i tech nik
ob słu gi tu ry stycz nej. Ucznio wie re -
ali zu ją tam pod sta wę pro gra mo wą

dla za wo dów nie tyl ko teo re tycz nie,
ale też w spo sób jak naj bar dziej
prak tycz ny. Słu żą te mu szko le nia or -
ga ni zo wa ne przez na uczy cie li w ró -
żnych fir mach (ostat nio Schrack
Tech nik Pol ska) czy na wy ższych
uczel niach (WAT, Pol sko -Ja poń ska
Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych).
Atrak cyj ną i lu bia ną przez mło dzież

for mą kształ ce nia za wo do we go są
cy klicz ne warsz ta ty z za kre su do -
radz twa za wo do we go, ne go cja cji
w biz ne sie itp. oraz spo tka nia z pra -
co daw ca mi z lo kal nych firm i in sty -
tu cji (ZUS, Best We stern Ho tel,
Pol le na Aro ma), or ga ni zo wa ne
na przy kład w ra mach Świa to we go
Ty go dnia Przed się bior czo ści.
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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.



A oto ich wy ni ki:
Ci ty Tra il Ju nior na 1000 m – 11-

let nia Agniesz ka Ku czyń ska,
czas 4:40; na 1500 m Mi chał Ryn -
kun – 7:35, Sła wo mir Ryn kun – 8:26,
Mi chał Wo dyń ski – 8:40, Wik to ria
Ku czyń ska – 11:58.

W bie gu głów nym na 5000 m ko -
lej ność na szych za wod ni ków by ła
na stę pu ją ca: Piotr Ochman – 19:23,
Ka rol Bie lec – 21:15, Piotr Wo dyń -
ski – 22:08/II miej sce w M -16/, Ma -
rek Do bro wol ski – 22:41, Da ria
Mi row ska – 23:21, An na Świ stak
– 23:30, Lu do mir Ryn kun – 23:42,
An drzej Pie kut – 24:50, Ra fał Wit -
kow ski – 26:13 i San dra Or doń ska
– 31:44.

Do za koń cze nia cy klu po zo sta ły
jesz cze dwa bie gi. Jak za wsze wy -
star tu ją w nich na si za wod ni cy,
a o ich wy ni kach z pew no ścią po in -
for mu je my na ła mach Fak tów.

Mo wa o An drze ju Pie ku cie, pro pa -
ga to rze bie ga nia w swo im miej scu
pra cy – no wo dwor skim Urzę dzie
Skar bo wym. Czte ry nie dzie le stycz -
nia to czte ry wy stę py w ró żnych
miej scach Ma zow sza.

Oto krót kie re la cje z tych za wo -
dów:

8 stycz nia – 5 ki lo me trów na war -
szaw skich Mło ci nach w ra mach ogól -
no pol skie go cy klu City Trail. Uzy ska ny
re zul tat to 24 mi nu ty 50 se kund.

15 stycz nia – udział w XII Bie gu
o Pu char Bie lan w War sza wie, rów -
nież na dy stan sie 5 ki lo me trów,
w cza sie 24 mi nu ty 52 se kun dy.

22 stycz nia – wy jazd na III Bieg
Po wsta nia Stycz nio we go do Ku char
Ży dow skich w gmi nie So cho cin
na Ma zow szu. W tych za wo dach or -
ga ni za to rzy upa mięt ni li je den z za -
po mnia nych dziś zry wów
na ro do wo  -wy zwo leń czych w hi sto -
rii Pol ski. Im pre za by ła zna ko mi cie
zor ga ni zo wa na, a na me cie uczest -
ni kom bie gów me da le i bia ło -czer -

wo ne ko ty lio ny wrę cza li człon ko wie
jed nost ki strze lec kiej ubra ni w po -
wstań cze mun du ry. Nasz za wod nik
po biegł na dy stan sie 5600 me trów,
uzy sku jąc czas 27 mi nut 48 se kund.

29 stycz nia – udział w Zi mo wym
Wie li szew skim Cros sin gu, or ga ni zo -
wa nym przez wój ta gmi ny Wie li -
szew, Paw ła Kow nac kie go. W bie gu
na dy stan sie po nad 7 ki lo me trów
wzię ło udział oko ło 400 za wod ni -
ków i za wod ni czek, wśród nich nasz
bo ha ter An drzej Pie kut, któ ry po ko -
nał ten trud ny cros so wy dy stans
w cza sie 40 mi nut 8 se kund.

Pa nu An drze jo wi gra tu lu je my har -
tu du cha i ży czy my dal szych osią -
gnięć na tra sach bie go wych
Ma zow sza!

No wo dwor ski jog ger
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.

Ci ty Tra il po raz czwar ty
Tekst i Fo to em ka

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.
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Ubie gły rok za koń czy li śmy za wo -
da mi „Mi ko łaj ko we wy gi ba sy”
w kla sach 0–3, a już 18 stycz nia te -
go ro ku od by ła się ro dzin na fa mi lia -
da spor to wa klas 4–6. Ka żda
dru ży na skła da ła się z ro dzi ca
i dwój ki dzie ci. Oprócz kon ku ren cji
czy sto spor to wych ro ze gra no kon -
kurs przy go to wa ny przez na uczy -
ciel ki Agniesz kę Wój cik i Bar ba rę
Si wek na te mat bez piecz ne go In ter -
ne tu i zwią za nych z tym za gro żeń.

A na par kie cie to czy ła się wspa nia -
ła za ba wa! Szcze gól ne uzna nie na -
le ży się ro dzi com, któ rzy
w ro ze gra nych kon ku ren cjach wy -
ka za li się wiel kim za an ga żo wa niem
i wo lą wal ki. Wy star czy po wie dzieć,
że dla wy ło nie nia trze cie go miej sca
w kla sy fi ka cji ogól nej po trzeb na by -
ła do gryw ka.

A oto trium fa to rzy za wo dów:
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

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy
ufun do wa ne przez UKS „Re du ta”.

Rodzinna familiada sportowa w Twierdzy
Tekst i Foto Sławomir Krzeczkowski

n Spor to wych zma gań w Ze spo le Szkół Mo dlin Twier dza ciąg dal szy.
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