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Zapraszamy na obchody
100-lecia Odzyskania Niepodległości
W programie:
9.11.2018 r.
		
godz. 14.00
		
godz. 15.00
		
godz. 17.00
		
		
10.11.2018 r.
godz. 10.00
		

Diecezjalne Obchody 100. rocznicy 		
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Msza Święta w kościele p.w. Św. Barbary
w Modlinie Twierdzy
Uroczysty przemarsz
na Cmentarz Forteczny
Przedstawienie teatralne w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
ul. Bema 312 (hala sportowa)
Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Michała Archanioła

godz. 11.00
		
		
		
godz. 11.40
		
godz. 17.00-19.30
		
		
11.11.2018 r.
godz. 16.30
		
		

Koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu chóru Quo Vadis
z Kanady w towarzystwie
zespołu Camerata
Marsz Niepodległości pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Koncert patriotyczny zespołów Forteca
i Same Trzaski w Nowodworskim
Ośrodku Kultury
Koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu chóru SOLI DEO
w kościele pw. św. Michała Archanioła

Z OSTATNICH
TYGODNI
– STR. 2 –

Koperta życia
w skrzynkach
Seniorów
– STR. 12 –

OBWIESZCZENIE

o numerach i granicach
obwodów głosowania
oraz siedzibach
obwodowych komisj
wyborczych

– STR. 16 –

GŁOS SENIORA
– STR. 22 –
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Od
Burmistrza
Szanowni Państwo,
W tym roku obchodzimy 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tej, jakże ważnej dla nas
wszystkich rocznicy, będą w tym roku
miały w całym kraju wyjątkowy charakter. Nie inaczej będzie w Nowym
Dworze Mazowieckim – będziemy
świętować tę rocznicę przez trzy dni.
W ramach obchodów odbędą się tradycyjne
uroczystości, ale także specjalne patriotyczne
koncerty. Szczegółowy program znajdziecie
Państwo na okładce, a ja już dziś serdecznie
zapraszam do uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Na kolejnych stronach październikowych Faktów Nowodworskich zamieściliśmy relacje
z tego, co wydarzyło się w naszym mieście
w ostatnich tygodniach. Piszemy również o naszych najbliższych planach. Przeczytacie m.in.
o budowie nowego cmentarza komunalnego,
dworca przy stacji PKP (ul. Morawicza), powstaniu Muzeum Nowego Dworu Mazowieckiego,

działaniach jakie podejmujemy i planujemy
podjąć w obszarze oświaty. Wyjaśniamy również szczegółowo kwestie dotyczące Programu Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców, który obejmuje dopłaty do biletów okresowych
na przejazdy Kolejami Mazowieckimi.
Zgodnie z zapowiedziami, we wrześniu uruchomiliśmy program Karta Seniora. Wielu seniorów już odebrało swoje karty, kolejni mogą
na bieżąco zgłaszać się do Urzędu Miejskiego.
Karty wydawane są w pok. nr 8 w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 13:15 – 15:30.
Życzę Wszystkim Państwu przyjemnej lektury
całego wydania Faktów Nowodworskich.

temat numeru

Z ostatnich tygodni…
TeksT RED. Foto Urząd Miejski

n Progi zwalniające na osiedlu młodych, zagospodarowanie terenu przy.
ul. Mieszka I, modernizacje dróg i chodników, zagospodarowanie i doposażanie
placów zabaw to zadania jakie w ostatnich tygodniach realizowało Miasto.

P

onad 150 tys. zł. przeznaczyło Miasto na zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Mieszka I 1 . Prace
trwają, a ich pełny efekt zobaczymy na wiosnę, kiedy zasadzona zieleń będzie w pełnym rozkwicie. Na terenie są posadzone
nowe drzewa m.in. lipa krymska. Wykonana zostanie także łąka kwietna. Odnowione
zostanie również boisko do siatkówki plażowej. Do miejsca poprowadzi droga dojazdowa przy której znajdzie się miejsce do
parkowania dla 20 samochodów.
Mieszkańcy będą mogli korzystać
z dwóch drewnianych chat grillowych
i otwartego miejsca na ognisko.

1

1
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Strefy relaksu od ciągów komunikacyjnych zostały oddzielone poprzez
ogrodzenie z bali i sznura. Taki sam sposób rozdzielenia zaproponowano między
szpalerem z drzew, a łąką kwietną. Całość
ma być ukończona do 20 października
2018 r.
www.nowydwormaz.pl
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Na Osiedlu Młodych wykonane zostały cztery progi zwalniające 2 . Prośbę w tej
sprawie skierował do Urzędu Miejskiego
Zarząd Osiedla nr 2 – Osiedle Młodych.
Spowalniacze ruchu powstały wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Koszt ich wykonania
to 78 tys. zł.
2

Na zdjęciach prezentujemy także
niektóre zadania, które były zrealizowane
przez Miasto w latach poprzednich.
A były to m.in. modernizacja chodników i zatok parkingowych przy ul. Obwodowej 6 , modernizacja zatoki postojowej przy ul. Młodzieżowej 7 , wyremontowano chodniki 8 przy ul. Młodzieżowej, Wojska Polskiego, Szpitalnej, Wiejskiej 9 , Targowej, Długiej 10 , Chemików 11, Legionów 12, Sempołowskiej 13,
Jasnej 14 oraz chodnik przy budynku
Warszawska 15 15.

11

11

6

Cały czas realizowane są zadania, których adresatem są najmłodsi. Tym razem
na placach zabaw ustawione zostały kosze na śmieci w kształcie misiów 3 .
Pierwsze zostały ustawione na placach zabaw przy ulicy Młodzieżowej, w Parku Wybickiego i w Modlinie Starym.

6
12

3

7
13

Zmodernizowane zostały ciągi piesze
i jezdne m.in. chodniki przy ul. Kadetów
4 i Bema 5 oraz parking przy ul. 29 Listopada. W trakcie realizacji są również
ul. Mazowiecka i Nałęcza.

8
14

4
9

5
10
15

www.nowydwormaz.pl
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Zmodernizowano również drogi
gminne m.in. drogę dojazdową przy ul.
Chemików, drogi wewnętrzne przy ul.
Wojska Polskiego i Mieszka I, Szpitalną 16,
Przytorową 17, część drogi dojazdowej
przy ul. Bohaterów Modlina i Okunin 18,
ul. Batalionu Elektrotechnicznego 19, drogę dojazdową przy ul. Leśnej 20, zmodernizowano skrzyżowanie przy ul. Wiejskiej
i nawierzchnię ulic Gospodarczej i Chałubińskiego 21.

19

16

22

22

20
22

21
17

22

Zagospodarowano również tereny
przy ul. Młodzieżowej 22, a także zmodernizowano odwodnienie w ul. Lipowej,
Samorządowej, Polnej, Alei Róż, Dębowej
i Górskiej oraz wykonano projekt modernizacji odwodnienia ul. w Modlinie Starym
oraz Dębowej i Górskiej.
22
18
22
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Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców
jako wspólny bilet Kolei Mazowieckich i Warszawy
TeksT RED. Foto ARCH. UM

n Ruszył Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Faktów, nasz Program
jest pionierskim rozwiązaniem wśród
gmin położonych w takiej odległości od
Warszawy, która uniemożliwia uruchomienie wspólnego biletu kolejowego
i ZTM. W każdym takim przypadku należy liczyć się z dynamiczną ewaluacją
i modyfikacją programu w trakcie jego
trwania, co będzie z pewnością miało
miejsce.

P

rogram oparty jest o Ustawę
o pomocy społecznej i skierowany do osób o określonych dochodach. Przyszłość pokaże czy poziom
tych dochodów ustalony na początku Programu jest właściwy i czy
nie powinien być podniesiony. Jeśli
założone cele będą trudne do zrealizowania z pewnością to nastąpi.
Będziemy informowali o zmianach
na bieżąco.
Tymczasem podstawą naszego
wspólnego biletu jest Karta Mazowiecka Kolei Mazowieckich, którą
można zamówić przez internet lub na
naszych stacjach kolejowych i odebrać
w kasach na obu tych przystankach
w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki). Dzięki
porozumieniu z Kolejami Mazowieckimi będziemy mogli zrezygnować
z przedstawiania dowodów zakupu, a w punkcie składania Wniosków
o dofinansowanie konieczne będzie
tylko potwierdzenie zamieszkania
raz w roku w maju. Wszelkie rozliczenia związane z zakupem biletów okresowych będą dokonywane pomiędzy
Miastem, a Kolejami Mazowieckimi.
Nie będą również potrzebne dowody zakupu. Dofinansowanie będzie przelewane na konto na podstawie numeru Karty Mazowieckiej
podanego w formularzu.
Jak wiadomo nowe rozwiązania niosą za sobą wiele wątpliwości.
Zapraszamy do Urzędu Miejskiego
w dogodnej porze - we wtorki i środy od godziny 16 do 19, żeby te
wątpliwości rozwiać. Najważniejsze
dotyczą oczywiście kto jest uprawniony do zniżki. Są to osoby, które
mają dochody niższe od najniższego
wynagrodzenia liczonego na jedną
osobę w rodzinie. Zatem każdy
www.nowydwormaz.pl

członek rodziny z trójką dzieci od nowego roku będzie się uprawniony do
dofinansowania jeśli dochody całej
rodziny nie przekroczą od stycznia
2019 roku kwoty 11.250 zł. Dodatkowo, każda dorosła osoba, na przykład
student, może zadeklarować swoją
odrębność rodzinną i złożyć osobny
wniosek na dofinansowanie. Wtedy
do dochodów rodziny będą wliczane
wyłącznie dochody studenta, zazwyczaj zerowe lub minimalne.
Zapraszamy do wspólnej modyfikacji naszego Programu.

Wszystkie pomysły będziemy traktować poważnie i rozważać możliwości ich wdrożenia. Inne gminy
mazowieckie, takie jak Mińsk Mazowiecki, Jabłonna czy Radzymin
przyglądają się naszemu rozwiązaniu z zaciekawieniem. Niektóre,
tak jak Nowy Dwór Mazowiecki,
mają długie dojazdy autobusowe
w 2 strefie ZTM, ale bez wspólnego biletu z szybszą koleją. Jeśli
wspólnie stworzymy wygodny
i spójny system pewnie pójdą za
naszym przykładem.
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Powiat Nowodworski ma już 20 lat !

TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Maz.

n 4 października br. na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim odbyła się uroczystość
20-lecia samorządu powiatu nowodworskiego.

P

o oficjalnym otwarciu uroczystości przez Magdalenę
Biernacką starostę nowodworskiego
oraz zastępcę Pawła Calaka, mieliśmy możliwość obejrzeć występy
artystyczne utalentowanych uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Prelegenci zapoznali się
z obszerną prezentacją pt. „20-lecie
samorządu powiatu nowodworskiego”. W trakcie uroczystości nie zabrakło podziękowań i odznaczeń. Jacek
Gągolewski oraz Zbigniew Czarnecki
otrzymali odznaczenia Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z rąk
starosty nagrodę odebrał Andrzej
Marek Radzikowski – ultra maratończyk. Docenieni pamiątkowymi statuetkami zostali pracownicy, którzy
tworzą powiat od początku jego istnienia. W ostatnim punkcie uroczy-

stości, Przewodnicząca Rady Powiatu
Katarzyna Kręźlewicz podziękowała
Radnym oraz Członkom Zarządu za
minioną kadencję, wręczając drobne
upominki. Po zakończonej ceremonii
uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy „20-lecia powiatu nowodworskiego”.

Kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz.

n 5 października 2018 roku w Centrum
Integracji Społecznej w Pomiechówku
odbyło się kolejne spotkanie w ramach zainicjowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim PARTNERSTWA LOKALNEGO na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie nowodworskim.

W

czasie III warsztatu uczestnicy,
przy niezastąpionym wsparciu trenera Jadwigi Olszowskiej-Urban,
zajmowali się tworzeniem projektów
społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie
lokalnej międzysektorowej powiatu
6

nowodworskiego wypracowanej na
poprzednich warsztatach w gminie
Zakroczym i Leoncin.
Gospodarzami III warsztatu były gminy Pomiechówek i Nasielsk. Serdecznie
dziękujemy: uczestnikom spotkania /
oraz wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację spotkania w Centrum
Integracji Społecznej w Pomiechówku.
/ oraz wszystkim współorganizatorom
i fundatorom, którzy zaangażowali się
w przygotowanie III Warsztatu w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Zachęcamy do udziału w następnych spotkaniach dotychczasowych

uczestników oraz wszystkich chętnych
i zainteresowanych współpracą na
rzecz rozwoju naszego powiatu, promowania własnych gmin, produktów
i usług.
www.nowydwormaz.pl
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Nasza nowodworska oświata
n Jak pisaliśmy w sierpniowym wydaniu Faktów Nowodworskich w ciągu
ostatnich czterech lat miasto wydało ponad 2,7 mln złotych na remonty
w placówkach oświatowych. Jednak to
nie jedyne środki jakie płyną z budżetu
na nowodworską oświatę. Z budżetu
finansowane są także wynagrodzenia
nauczycieli, wyposażenie szkół i przedszkoli, systemy informatyczne, rozbudowa infrastruktury sportowej, zajęcia
wyrównujące i rozwijające dla uczniów,
stypendia dla uczniów, a także opieka
specjalistów.

N

owy Dwór Mazowiecki od bardzo
wielu lat stawia na oświatę. Dość
powiedzieć, że wydatki z budżetu miejskiego na ten cel znacznie przewyższają
te, które płyną z budżetu państwa. Dzięki
temu mamy szkoły na najwyższym poziomie, wyposażone w nowoczesne sprzęty
i pomoce dydaktyczne, a zatrudniani specjaliści pomagają w rozwiązaniu wszystkich problemów. Mamy także 100% dzieci
objętych opieką przedszkolną przez cały
rok – w tym roku mamy jeszcze trochę
wolnych miejsc – a żłobek miejski jest dostępny za 500 złotych miesięcznie.
Dydaktyka
Nauczyciele i wychowawcy uczący
w naszych placówkach są w większości
na wysokim stopniu awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ich
praca została ostatnio doceniona przez
Burmistrza, Radę Miejską i Związek Nauczycielstwa Polskiego w formie uchwały
zwiększającej dodatki motywacyjne i inne
o około 50%.
Szkoły są stale doposażane w nowe
sprzęty i meble oraz urządzenia dydaktyczne. W większości klas są tablice multimedialne, projektory lub telewizory znakomicie ułatwiające proces dydaktyczny.
Wiele bardzo dobrze wyposażonych sal

www.nowydwormaz.pl

TeksT RED.
Foto ARCH. UM

komputerowych, kopiarki i drukarki w tym
nawet drukarka 3D. Nauczyciele i rodzice
są wspomagani również przy użyciu urządzeń multimedialnych. Dziennik Elektroniczny, który funkcjonuje w każdej szkole, konta pocztowe dla każdego rodzica,
ucznia i nauczyciela to narzędzia pozwalające na błyskawiczną komunikację i wytężoną opiekę roztaczaną nad naszymi
pociechami.
W ostatnich latach została w istotny
sposób powiększona baza sportowa dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Hale sportowe, nowoczesne boiska przy każdej ze
szkół, powszechna nauka pływania to inwestycje w przyszłość, zdrowie i bezpieczeństwo następnych pokoleń.

Zajęcia wyrównawcze
i rozwijające
W naszych szkołach odbywa się wiele
zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu
rozwijanie zainteresowań uczniów, a także pomoc w wyrównaniu wiedzy. Bardzo
wiele z takich zajęć odbywa się w ramach
godzin, które wykraczają poza obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Dodatkowe godziny zajęć sportowych w ramach SKS-ów
oraz Uczniowskich Klubów Sportowych
są początkiem wielkich karier zawodniczych, których mamy w naszym mieście
coraz więcej.
Uczniowie zdolni, osiągający bardzo
dobre wyniki w nauce są od wielu lat motywowani poprzez system stypendiów
naukowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta.

gabinety lekarskie, w których są zatrudnione pielęgniarki szkolne. Prowadzone są
zajęcia z muzykoterapii, a specjaliści tacy
jak neurologopeda, rehabilitant, nauczyciel wspomagający czy terapeuta zajmują
się na co dzień dziećmi, które wymagają
zwiększonej opieki i uwagi.
We wszystkich szkołach działają także
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które starają się niwelować naturalne różnice rozwojowe, występujące
u maluchów.
Rozwój
Nauka w szkołach powszechnych
będzie zmierzać w kierunku wykorzystania urządzeń i narzędzi multimedialnych.
Tablety dla każdego ucznia z oprogramowaniem do nauki przedmiotów to już niedaleka przyszłość. Jesteśmy do niej organizacyjnie przygotowani.
W przyszłym roku, w związku z ogólnopolską reformą oświaty, do średnich
szkół będą próbowały dostać się dwa
roczniki uczniów. W związku z tym organizujemy dwa nowe oddziały licealne
– jeden po gimnazjum, drugi po szkole
podstawowej. Jak będzie potrzeba to zorganizujemy cztery takie oddziały – mamy
miejsca w naszych szkołach.
Inwestycja w oświatę jest najbardziej
opłacalną ze wszystkich. To następne
pokolenia będą decydować o naszej
wspólnej przyszłości. Należy więc dołożyć
wszelkich starań, żeby miały możliwość
podejmowania słusznych decyzji.

Opieka specjalistyczna
W każdej szkole i przedszkolu w naszym mieście jest zatrudniony psycholog
oraz pedagog szkolny. W sytuacja trudnych są w stanie zdiagnozować większość
problemów i określić zakres pomocy
dziecku. Wspomaganiu dziecku z trudnościami służą gabinety integracji sensorycznej, logopedyczne, rehabilitacyjne,
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Plac Solny wizytówką miasta!
TeksT red. Foto Arch. Urzędu Miejskiego

n Od jesieni 2016 roku Nowy Dwór Mazowiecki realizuje projekt RESTAURA, który równolegle prowadzony jest
w Polsce, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. W grudniu ub. roku
zakończyły się konsultacje społeczne nad koncepcją zagospodarowania Placu Solnego z nabrzeżem.
owodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce.
Zgodnie z założeniami projektu planowane jest zrealizowanie
w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) rewitalizacji historycznego Placu Solnego, modernizacja nabrzeża Narwi
na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych
na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową. Projekt
zakłada też utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej.
Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom
korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. „RESTAURA ma także spełnić określone cele
społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących terenów.
Plac Solny – obecnie pusty – ma stać się wizytówką miasta.
Znajdzie się na nim mapa Nowego Dworu Mazowieckiego, po
której można chodzić z niewielkimi ciekami wodnymi imitującymi Wisłę, Narew i Wkrę. Mapa oraz okolica ma być widoczna
z wieży widokowej inspirowanej dawną budowlą strażacką. Koncepcja przewiduje także, że w otoczeniu placu powstaną nowe
budynki. Zgodnie z założeniami koncepcji, właśnie z Placu Solnego ma prowadzić główne wejście na wał narwiany. Projektanci zaplanowali także możliwość budowy jednopoziomowego
parkingu podziemnego na ok. 120 aut.
Bulwar nad Narwią na odcinku 1,5 km przewiduje oddzielenie
ruchu pieszego i kołowego. Rowerzyści poruszać się mają po koronie wału, piesi – niżej. Nie zabraknie miejsca na małą gastronomię.

N

Koncepcja przewiduje trzy sąsiadujące ze sobą obiekty: siedzibę
wędkarzy, WOPR i policji rzecznej z bazą gastronomiczną, sekcji
kajakarskiej NOSiR z odpowiednim zapleczem. Przy budynkach zlokalizowano pomosty oraz miejsce do slipowania łodzi (drugie przy
marinie). Plaża miejska ma zostać wzbogacona o wypłycony basen.
Na wysokości kanału dawnej Polleny przewidywane jest
nowe osiedle, na którym powstać mogą obiekty od niskiej zabudowy do kilkukondygnacyjnej, apartamentowej (najbliżej
wody). Zbiornik wodny zabezpieczony śluzą zamieni się w marinę. W pasie nabrzeżnym znaleźć się mogą boiska sportowe.
Koncepcja przewiduje obiekty użyteczności publicznej, skwer,
plac. Władze miasta przewidują również otworzenie na terenie
nowej dzielnicy żłobka, przedszkola, przychodni lekarskiej oraz
połączenie jej z resztą miasta infrastrukturą rowerową oraz komunikacją miejską.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez
mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA”
jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa
Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
#Interreg, #PPP, #RESTAURA, #nowydwormaz

Remont budynków komunalnych już wkrótce!
n Jak już informowaliśmy na naszych łamach, Miasto pozyskało ponad 5 mln. zł na remont budynków komunalnych
ze środków unijnych. Pod koniec sierpnia podpisana została
umowa na dofinansowanie. W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawcę zadania.
Miasto pozyskało właśnie środki unijne na remont budynków komunalnych w ramach projektu „Odnowa tkanki
mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”. Łączna
kwota jaką przeznaczy miasto na remonty to ponad 6 mln.
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TeksT RED.
Foto Damian Ochtabiński

zł. z czego ponad 5 mln. pochodzi ze środków unijnych.
Dzięki dofinansowaniu remont przejdzie 21 obiektów znajdujących się na obszarze przewidzianym do rewitalizacji. W blokach
komunalnych mieszkańcom udostępnione zostaną instalacje
wodne, kanalizacyjne oraz instalacje ciepłownicze. Zaplanowano również remonty pokryć dachowych, elewacji oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych tych bloków
(klatki schodowe, strychy itp.). W budynkach zostanie wykonany
także remont klatek schodowych.
Remont obejmie budynki zlokalizowane na obszarach przewidzianych do rewitalizacji tj. w Centrum Miasta i Twierdzy Modlin. Prace będą prowadzone w obiektach znajdujących się przy
ulicach: Daszyńskiego 5, ul. Jana Nałęcza 28, ul. Jana Nałęcza 33, ul.
Jana Nałęcza 35, ul. Kościuszki 3, ul. Kościuszki 1, ul. Modlińska 11,
ul. Sukienna 72, ul. Warszawska 12, ul. Legionów 18, ul. Prądzyńskiego 165, ul. Szpitalna 86, ul. Moniuszki 88, ul. Kadetów 91 i 92,
ul. Malewicza 118, ul. Malewicza 119, ul. Poniatowskiego 121, 122
i 123 oraz 29 Listopada 114.
Pod koniec września ogłoszone zostało postepowanie przetargowe na wykonawcę zadania. Będzie ono realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. O terminach realizacji poszczególnych etapów projektu Miasto informowało będzie mieszkańców
na bieżąco.
Wartość całkowita projektu to 6 000 076,98 , w tym dofinansowanie stanowi kwota 5 100 065,43, co oznacza wparcie projektu ze środków unijnych na poziomie 85%.
www.nowydwormaz.pl
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Przywracamy blask GKO

TeksT red. Foto UM

n Rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na aranżację pomieszczeń w budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

K

onkurs obejmował dwie części – na aranżację wnętrz
i wyposażenie kawiarni i restauracji oraz koncepcję
wyposażenia technicznego i aranżację wnętrz i wyposażenia
sali teatralno-kinowej.
Zwycięzcą pierwszej części konkursu otrzymali MBA ARCHITEKCI z Warszawy. W drugiej części I nagrodę otrzymała
firma KRAFTMANN Cezary Czerny, również z Warszawy.
Obie firmy otrzymały nagrody pieniężne, które są dofinansowane ze środków unijnych w ramach realizowanych
projektów.
Na zdjęciach prezentujemy zwycięskie prace konkursowe.

www.nowydwormaz.pl
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Karta Seniora – ruszył program w NDM!
n W piątek (28.09) w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja miejskiej edycji Ogólnopolskiej
Karty Seniora. Prezentacji programu
dokonał Burmistrz Jacek Kowalski. Na
spotkanie przybyła liczna rzesza nowodworskich seniorów. Część z nich
od razu odebrała Kartę Seniora.

O

gólnopolska Karta Seniora to program prowadzony przez Stowarzyszenie Manko z Krakowa. Nowy Dwór
Mazowiecki jest 105 samorządem, który
dołączył do projektu. Na dzień dzisiejszy

do programu dołączyło 6 nowodworskich
partnerów: Kwiaciarnia Pani Marianny
Kowalskiej ul. Warszawska – 10% zniżki;
Zakład Optyczny Pani Teresy Musiał ul.
Bohaterów Modlina – 10% zniżki; Zakład
Optyczny Pani Jadwigi Sulisz ul. Przejazd
(Plac Solny) – 10% zniżki; Salon Fryzjerski
„Gwiazdeczka” Państwo Dylewscy ul. Bohaterów Modlina – 10% zniżki; Salon Fryzjerski Pani Edyty Trzepizur ul. Modlińska –
10% zniżki; Nowodworski Ośrodek Kultury
– możliwość udziału w programie „Pora na
seniora” oraz 25% zniżki na wydarzenia biletowane organizowane w Ośrodku.

TeksT I Foto Urząd Miejski

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 60
rok życia. Karty można odbierać w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 13.15
do 15.30 w pokoju nr 8 w Urzędzie
Miejskim.
Dystrybucją kart zajmuje się Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zapraszamy również do odwiedzania specjalnej zakładki na stronie miejskiej, która poświęcona jest programowi
www.nowydwormaz.pl/senior.

Będzie miejsce obsługi podróżnych na stacji PKP!
TeksT RED. Foto Wydział Projektów Infrastrukturalnych – materiały projektowe

n Trwają obecnie prace projektowe
parkingu typu „Parkuj i Jedź” (P&R)
przy stacji Nowy Dwór Mazowiecki pomiędzy ulicami Sportową i Morawicza.
W ramach zadania zaprojektowane
zostanie miejsce obsługi pasażerów,
wraz z poczekalnia i toaletą.
Jak już wcześniej pisaliśmy, przy ulicy
Morawicza (stacja PKP) powstanie parking typu „Parkuj i Jedź”. Obecnie trwają
prace projektowe.
P&R - założenia
Zgodnie z założeniami projektu powstanie naziemny parking dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla
osób z niepełnosprawnościami. Dla podróżnych poruszających się na dwóch
10

kółkach zostaną stworzone miejsca
postojowe dla rowerów wraz z zadaszeniem (wiata). Cały teren będzie ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem.
Parking będzie również odwodniony do
kanalizacji deszczowej
Dodatkowo powstaną systemy: informacji o wolnych miejscach parkingowych, wjazdu i wyjazdu oraz ewidencji
parkujących samochodów.
Wykonany zostanie również punkt
ładowania samochodów i rowerów
elektrycznych
Będzie poczekalnia!
Poza budową parkingu przewidziano dofinansowanie także do budowy
miejsca obsługi podróżnych. Według
założeń Miasta będzie utworzona po-

czekalnia z toaletą, dzięki czemu przywrócona zostanie podstawowa funkcjonalność dworca rozebranego przez
Spółkę PKP.
Projekt zakłada stworzenie spójnej
całości z możliwością rozbudowy wiat
przewidzianych obecnie na 40 rowerów.
Architekci proponują zestawienie trzech
rodzajów materiałów: szkła, betonu oraz
blachy w postaci paneli na dach i perforowanych elementów elewacji. Do
tego przewiduje się małą architekturę
w postaci ławek modułowych z betonu
architektonicznego z drewnianymi siedziskami oraz powiązane z nimi wizualnie kosze na śmieci.
Zakończenie inwestycji planowane
jest w przyszłym roku.
www.nowydwormaz.pl
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Co się dzieje w ochronie przeciwpowodziowej
n Przyjęta przez Parlament w roku
ubiegłym, a funkcjonująca od 1 stycznia bieżącego roku, ustawa Prawo
wodne, radykalnie zmieniła zadania
organów administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

W

wyniku wprowadzonych przez
tę ustawę zmian, uległy likwidacji wojewódzkie zarządy melioracji
i urządzeń wodnych, które na terenie województwa posiadały swoje inspektoraty
odpowiadające za ochronę przeciwpowodziową. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW)
były jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez samorządy województw
i nadzorowane przez marszałków województw, które zadania z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej realizowały jako zadania zlecone z administracji rządowej.
Do końca ubiegłego roku za ochronę
przed powodzią Nowego Dworu Mazowieckiego odpowiadał WZMiUW przy
pomocy Inspektoratu, który miał swoją
siedzibę w naszym mieście przy ul. Sukiennej i odpowiadał za eksploatację,
konserwację oraz remont i modernizację
urządzeń wodnych, w tym wałów przeciwpowodziowych, w ściślej współpracy
z samorządami powiatów nowodworskiego, legionowskiego i warszawskiego
zachodniego, a także gmin leżących na
terenie wymienionych powiatów i stykających się z rzeką Wisłą i Narwią. Jak
wcześniej informowaliśmy, po wielu staraniach ze strony władz naszego miasta,
w roku ubiegłym WZMiUM w Warszawie
w wyniku rozstrzygniętego zamówienia
publicznego, zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku
Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.
Posiadanie tej dokumentacji miało być
pierwszym krokiem do podjęcia przebudowy wału przeciwpowodziowego, który

jest już w złym stanie technicznym, został
zbudowany prawie pięćdziesiąt lat temu,
według starej technologii. W wyniku
zmian organizacyjnych, które nastąpiły po
1 stycznia bieżącego roku, w wyniku wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne
ww. struktury samorządu województwa
odpowiedzialne za ochronę powodziową
uległy likwidacji.
Aktualnie za ochronę przeciwpowodziową naszego miasta odpowiadają:
 minister właściwy ds. gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej;
 prezes Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie;
 dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie;
 dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Warszawie w odniesieniu do rzeki Wisły;
 dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Dębe w odniesieniu do rzeki Narwi;
 kierownik Nadzoru Wodnego w Warszawie w odniesieniu do rzeki Wisły;
 kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze mazowieckim w odniesieniu do rzeki Narwi.
Po przejęciu odpowiedzialności za ochronę przeciwpowodziową przez nową ww.
strukturę Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zaniechano:
 współpracy z wykonawcą zleconej
w roku ubiegłym dokumentacji technicznej
przebudowy wału przeciwpowodziowego;
 prowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych (wcześniej były
prowadzone dwukrotnie w roku z udziałem przedstawicieli powiatów i gmin);
 prowadzenia prac konserwacyjnych
polegających na dwukrotnym w roku
wykaszaniu wałów, odtwarzaniu darni
w miejscach uszkodzonych przez dziki,
bobry, nornice i inne zwierzęta, konserwowaniu i naprawie śluz wałowych.
Ponieważ urządzenia wodne, w tym
wały przeciwpowodziowe, stanowią własność Skarbu Państwa to obecnie tylko

Będzie Muzeum Miejskie!
n Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski powołał
Radę Historyczną do spraw Muzeum
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

P

owołanie Rady Historycznej to
pierwszy krok na drodze do powołania Muzeum Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. W składzie Rady znaleźli się:
Sławomir Kaliński, Maria Możdżyńska,
Piotr Oleńczak, Tadeusz Sosiński, Robert
Kanigowski, Sebastian Golejewski, Sebastian Sosiński, Alfred Kabata, Roman Kawww.nowydwormaz.pl

TeksT Andrzej
Dybowski
foto Urząd Miejski

ww. państwowe jednostki organizacyjne Wód Polskich są upoważnione do
zlecania i wykonywania wszelkich prac
związanych z ich utrzymaniem, a więc
np. wykaszaniem, remontowaniem, modernizacją itp. Wykonywanie tych zadań
przez samorząd jest ingerencją w cudzą
własność. Przed wprowadzeniem nowej
ustawy Prawo wodne realizowanie tych
zadań należało do kompetencji samorządu wojewódzkiego we współpracy z samorządami powiatów i gmin.
Znacznemu pogorszeniu uległy również możliwości koordynacji działań związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej co wynika z faktu, że wcześniej
w przypadku zagrożenia powodziowego,
dla miasta, a także całego powiatu nowodworskiego, partnerem do współdziałania
był Inspektorat WZMiUW w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie miasto musi
współpracować z dwoma jednostkami tj.
Nadzorem Wodnym w Warszawie, w odniesieniu do rzeki Wisły i Nadzorem Wodnym w nowym dworze Mazowieckim,
w odniesieniu do rzeki Narwi, a powiat
z czterema.
Po wejściu w życie obowiązującej
ustawy Prawo Wodne Burmistrz w imieniu władz samorządowych naszego miasta wielokrotnie podejmował działania
interwencyjne w sprawie kontynuowania prac związanych z opracowaniem
dokumentacji technicznej modernizacji
wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły,
bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych wysyłając pisma do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Wód Polskich i Wojewody Mazowieckiego. Ostatnie pismo w sprawie
podjęcia współdziałania z samorządem
miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zostało skierowane do dyrektora RZGWWP
w Warszawie i Wojewody Mazowieckiego
w dniu 3 września 2018 r. Czekamy na
konstruktywną odpowiedź.

TeksT RED.
foto DAMIAN OCHTABIŃSKI

czorowski, Janina Bystrek, Grzegorz Sokołowski, Marian Karaś, Barbara Malewska,
Jan Wiśniewski.
Rada pełnić będzie funkcję organu
opiniodawczo-doradczego w sprawach
dotyczących muzeum miejskiego. Wszyscy członkowie Rady będą pełnić swoje
funkcje społecznie. Muzeum będzie się
mieściło w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W statucie Biblioteki znajdzie się specjalny zapis, który umożliwi
jednostce prowadzenie Muzeum Nowego Dworu Mazowieckiego.
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TeksT RED.

n Już wkrótce usługi świadczone
przez Nowy Dwór Mazowiecki będą
dostępne w jednym miejscu – na internetowej platformie miejskiej.

I

nformatyzacja jest obecnie najszybciej biegnącym procesem i jest jednym z głównych mierników postępu. Nowy
Dwór Mazowiecki również nie stoi w miejscu.
Od lat sukcesywnie rozbudowujemy nasz
potencjał informatyczny. Dzisiaj w Urzędzie
Miejskim i powiązanych jednostkach większość procesów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu. Systemy dziedzinowe –
finansowy, księgowy, kadrowy, wpływów i wydatków budżetowych – są powiązane jednym
obiegiem dokumentów, bazą kontrahentów
i ujednoliconym procesem przetwarzania. Taki
system ułatwia życie i przynosi oszczędności.
Dzięki temu, mimo kilkukrotnego zwiększenia, na przestrzeni kilku lat, ilości spraw załatwianych w naszym Urzędzie zatrudnienie
pozostało na podobnym poziomie.
Stoimy przed kolejnym etapem naszych
działań – włączenia w ten proces naszych
mieszkańców. Wykonaliśmy kilka projektów, które udostępnią oferowane przez nas
usługi w sieci i umożliwią całkowicie zdalne
załatwienie większości spraw. Złożyliśmy
wnioski i wygraliśmy dotacje na poniższe
działania.
Projekt pn. „E-usługi dla Nowego Dworu
Mazowieckiego – e-NDM” zakłada wdro-

żenie usług publicznych świadczonych
elektronicznie przez Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki. Świadczone będą następujące
e-usługi:
1. e-Podatki od nieruchomości, rolny,
leśny – zarówno od osób fizycznych jak
i prawnych. Usługi polegać będą na złożeniu elektronicznej deklaracji. Skutkować
to będzie wydaniem decyzji. Umożliwi
podgląd zobowiązania oraz wykonania epłatności.
2. e-Odpady. Opłata za wywóz odpadów
komunalnych, z możliwością składania elektronicznych formularzy oraz możliwością realizacji elektronicznych płatności.
3. e-Dziecko. Ewidencja pobytu dziecka
w przedszkolu. Usługa umożliwia użytkownikowi otrzymanie spersonalizowanej informacji o ewidencji czasu pobytu dziecka
w przedszkolu oraz, poprzez formularz elektroniczny, zrealizowanie e-płatności.
W ramach projektu będzie m.in. stworzony Portal Komunikacyjny pomiędzy mieszkańcem a urzędem. W związku z tym, że usługi będą personalizowane, skierowane indywidualnie do każdego mieszkańca, to warunkiem skorzystania z nich będzie posiadanie
Profilu Zaufanego, który ma służyć do weryfikacji tożsamości klienta. Następnym krokiem
jest stworzenie aplikacji używanej w telefonie
komórkowym – Karta Mieszkańca – która
będzie weryfikować i obsługiwać wszystkie dostępne funkcje Portalu.
Wdrożenie projektu jest zaplanowane
na lata 2019-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyceniony został na kwotę
3 785 940,00 zł brutto.

Rozpoczęto prace przy nowym
cmentarzu komunalnym!
TeksT I foto RED.

Złożyliśmy również wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18:
Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było
złożenie wniosku w ramach partnerstwa
z innymi miastami.
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dn. 10.09.2018 podpisał umowę
partnerską, której celem jest wdrożenie Portalu Podatkowego umożliwiającego mieszkańcom sprawdzanie wysokości należności
i dokonywanie opłat z tytułu podatku od
nieruchomości.
Partnerami umowy są Zabrze, Piła, Skierniewice i Piaseczno.
Wdrożenie projektu dla Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki będzie kosztować 175 tyś.
zł. Koszt ten zostanie w całości pokryty ze
środków zewnętrznych. Wdrożenie systemu
potrwa do końca 2020 roku.
To początek drogi do całkowicie indywidualnej obsługi naszych mieszkańców
i załatwienia wszystkich spraw związanych
z działalnością samorządu w jednym miejscu. Od podatków po rekrutację do szkół
i przedszkoli, od informacji o miejscowych
planach zagospodarowania terenu własnej
działki po uczniowski dziennik elektroniczny,
od informacji o stanie zobowiązań po karnet
na basen i informacje o szlakach turystycznych. Wszystko w jednym miejscu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Liczymy
na Państwa uwagi, bo podstawową funkcją
Portalu Miejskiego jest komunikacja z mieszkańcami.
n 14 października został poświęcony
teren na którym zlokalizowany będzie
nowy cmentarz komunalny. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła na Osiedlu
Młodych ks. Dziekan Krzysztof Czyżyk.

C

mentarz zlokalizowany będzie
w okolicach lasu Dębinka pomiędzy torami, a lasem. Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji
- ogrodzenie cmentarza, która obejmie
obszar prawie 2,5 ha. Prace mają zakończyć się do 30 listopada.

Koperta życia w skrzynkach Seniorów
n Na wniosek Rady Seniorów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Miasto rozesłało do
nowodworskich seniorów „Kopertę Życia”. Jest to formularz Karty Informacyjnej,
w której każdy może zapisać najważniejsze informacje na temat swojego zdrowia. Takie rozwiązania stosują już inne gminy na terenie kraju.

„K

operta Życia” jest bardzo przydatna w nagłych przypadkach
zdrowotnych. Zapisane na niej dane należy położyć w miejscu, które znajduje
się w każdym mieszkaniu – lodówce, naj12

lepiej na drzwiach. Dzięki temu „Koperta
Życia” będzie w sposób łatwy i szybki
dostępna dla Pogotowia Ratunkowego,
lekarza lub innych służb ratowniczych. Informacje w niej zawarte mogą uratować

TeksT I foto RED.

życie, a na pewno będą bardzo przydatne w szybkim udzieleniu pomocy. W razie
potrzeby każdy, któremu będą niezbędne
te informacje, będzie mógł tam zajrzeć
i je uzyskać.
Kartę Informacyjną można wypełnić
osobiście lub przy udziale lekarza pierwszego kontaktu, który może swoją pieczątką i nazwiskiem potwierdzić informacje uzupełnione w formularzu.
www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z RATUSZA

FAKTY NOWODWORSKIE

Budżet obywatelski: zadania zaplanowane
do realizacji w 2019 r.
TeksT Martyna Kordulewska

n 23 września skończyło się głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. To odbyło się na
osiedlach nr 5, 6 i 9. Pozostałe osiedla
nie zostały objęte głosowaniem, bo
kosztorysy zgłoszonych projektów nie
przekraczały budżetu przypadającego
na poszczególne części miasta. Tylko
z Osiedla Młodych nie było żadnego
wniosku. Prześledźmy zatem, co do
końca przyszłego roku zostanie zrealizowane w ramach BO.
Osiedle nr 1
Nazwa zadania: Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej
przy ul. Warszawskiej.
Koszt zadania w PLN: 23 500
Skrócony opis zadania: Zakup i montaż przeszklonej altany przystankowej z siedziskami
i podświetlaną tablicą wraz z doprowadzeniem
prądu i nowym koszem na śmieci. Zadanie
obejmuje przebudowę linii krawężnika mającą
na celu poszerzenie chodnika w miejscu usytuowania altany. Proponowany wymiar altany:
3,5 – 4 m długości,1,50-1,60,szerokości, wysokość do 3m. Wzór i kolor altany zbliżony do
altany znajdującej się po drugiej stronie ulicy.
Lokalizacja w miejscu istniejącego przystanku
(ul. Warszawska, przy kwiaciarni).
Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki
i komfortu wypoczynku.
51 500
Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta
w zakresie ułożenia nowej nawierzchni z kostki
granitowej w obrębie fontanny (powierzchnia
ok. 250m²).
Osiedle nr 3
Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej
35 000
Zadanie obejmuje stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla poprzez ustawienie nowych urządzeń do ćwiczeń: steper,
wahadło, rowerek, orbitrek. Urządzenia fitness
mają być postawione na dwóch pylonach.
Oprócz tego, ze względów bezpieczeństwa

planuje się zamontowanie ogrodzenia na terenie powstającego placu zabaw (100 mb).
Osiedle nr 4
Zagospodarowanie Osiedla nr 4 Pólko 1
(Sempołowskiej, Chemików 9 i Chemików 7)
70 000
Projekt obejmuje:
• zlikwidowanie zniszczonych chodników asfaltowych i ułożenie kostki (169 m chodnika
przy Sempołowskiej i Chemików 9 z obrzeżami);
• doposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia spiralna, karuzela trójramienna);
• nasadzenie roślin;
• boisko do gry w piłkę dla dzieci (2 bramki);
• stojaki na rowery;
• ławki, kosze.
Osiedle nr 5
Modernizacja chodnika przy ul. Długiej
25 000
Modernizacja chodnika na długości 87 mb poprzez wymianę krawężnika na nowy i pokruszonych starych płyt betonowych na kostkę brukową. Na wysokości bloku Długa 8 obniżenie krawężnika na długości 37 mb w celu umożliwienia
mieszkańcom wjazdu na parking.
Osiedle nr 6
Zakup książek i komputerów do nowo powstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy
24 000
Zadanie polega na zakupie książek (350 egz.)
i wyposażeniu nowo otwieranej filii bibliotecznej w zestawy komputerowe dla czytelników
wraz z oprogramowaniem (3 komputery) oraz
urządzeniem wielofunkcyjnym.
Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego–
Orlik w Modlinie Twierdzy
66 000
Wymiana ogrodzenia (bocznych ścian) boiska
przy Zespole Szkół w Twierdzy.
Osiedle nr 7
Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie
placu zabaw w Modlinie Starym
50 000
Projekt obejmuje:
• założenie monitoringu na placu zabaw przy
skrzyżowaniu ulic Słoneczna, Samorządowa
i 3 Maja;

• zakup i montaż 4 ławeczek;
• zakup kosza na śmieci na
placu zabaw;
• zakup i montaż urządzenia zabawowego dla
dzieci (linowe elementy do wspinania się
i ćwiczenia równowagi);
• zakup i montaż elementów Street Workoutu.
Osiedle nr 8
Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań Osiedla nr 8 Okunin
10 000
Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla
Nr 8 Okunin (przy placu zabaw).
Opis techniczny altany:
- altana drewniana o wymiarach 6 m x 4 m,
- wysokość ścian bocznych ok 2,05 m,
- wysokość całkowita ok 3,20 m,
- kąt nachylenia dachu ok 30 stopni,
- słupy nośne 12 x 12,
- altana wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowanego; dach wykonany
z desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym.
Osiedle nr 9
Zadrzewiona Dębowa
20 500
W toku weryfikacji wniosku ustalono, że
miejsca pierwotnie wskazane przez wnioskodawcę, w których można dokonać nasadzeń
pożądanych 20 drzew to pas technologiczny,
w którym znajdują się sieci, m.in.: ciepłownicza, elektryczna (w tym część naziemna),
telekomunikacyjna i odwodnienie. Ponadto
na części wskazanych działek projektowany
jest parking (przy prywatnej szkole). Drzewa
pierwotnie wskazane przez wnioskodawcę
(klon, lipa, buk, platan, robinia) posiadały głęboki system korzeniowy, co mogło stanowić
zagrożenie dla istniejącej infrastruktury. W porozumieniu z wnioskodawcą zmodyfikowano
lokalizację (wyłączono teren przy szkole) i typ
nasadzeń (na niskopienne i o płytkim systemie korzeniowym).
Z przebiegiem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego można zapoznać się na
www.nowydwormaz.pl w sekcji Strefa Mieszkańca.

Kolejne dofinansowanie na sprzęt ratowniczy!
n Prawie 37 tys. zł trafi do Ochotniczej
Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne.
We wtorek (2.10) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu.

36 900 zł zostaną przeznaczone na zakup m.in. średniego hydraulicznego
zestawu ratownictwa technicznego,
silnika zaburtowego, pneumatycznego
namiotu ratowniczego i sprzętu specjalistycznego.

mowę podpisali Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego
Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, Skarbnik Anna Palczowska oraz
Wiceprezes OSP Ratownictwo Wodne
Norbert Wysocki. Pozyskane środki –

– To już kolejne środki z budżetu województwa dla mazowieckich jednostek
OSP. Aby mogły one nieść pomoc potrzebującym muszą dysponować odpowiednim wyposażeniem. Mamy nadzieję, że ten dodatkowy zastrzyk gotówki
pozwoli na doposażenie jednostek OSP

U

www.nowydwormaz.pl

TeksT RED.
FOTO www.mazovia.pl

w specjalistyczny sprzęt, tym samym
zwiększając bezpieczeństwo w regionie
– podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa
Orzełowska.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Młodzieżowa 3.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Młodzieżowa 1- stołówka.
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Chemików 1A.
Liceum Ogólnokształcące
ul. Chemików 1.
Zespół Szkół Nr 2
ul. Długa 10.
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30.
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Juliusza Słowackiego 2.
Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Bohaterów Modlina 26.

Boczna, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Dobra, Diamentowa, Koralowa, Mała, Miła,
Perłowa, Pogodna, Rubinowa, Szmaragdowa, Wojska Polskiego (strona parzysta)
2-20, Zielona.

Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława
Sikorskiego, Młodzieżowa, Wojska Polskiego (strona nieparzysta) 29-31;41-51.

Baśniowa, Jasna, Modrzewiowa, Na Skraju, Prosta, Sadowa, Sosnowa, Rtm. Witolda
Pileckiego, Szarych Szeregów, Willowa, Wiosenna, Wiślana, Wojska Polskiego
(strona nieparzysta) 3-19;23-27; 33-37, Wrzosowa, Wspólna, Zacisze, Złota.

Bohaterów Modlina (strona nieparzysta) 1-83, Górska, Graniczna, Janusza
Kusocińskiego, Księcia Ziemowita III, Leśna, Łabędziowa, Łąkowa, Nadrzeczna,
Marii Curie Skłodowskiej, Nowołęczna, Przemysłowa, Segmentowa, Śniadeckich,
Towarowa, Żurawia.

Chemików, Ignacego Paderewskiego (strona parzysta) 4B-28, Inżynierska,
Maturzystów, Sportowa, Stefanii Sempołowskiej.

Akacjowa, Długa, Gen. Jerzego Przemysława Morawicza, Henryka Sienkiewicza, Jana
Kilińskiego, Jaśminowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kępa Nowodworska, Kasztanowa,
Łęczna, Miodowa, Nadwiślańska, PCK, Przytorowa, Stefana Żeromskiego,
Świerkowa, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa.

Ignacego Daszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Magistracka, Przejazd, Sukienna
40-80, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Warszawska (strona nieparzysta) 1A-15;
(strona parzysta) 2-12, Zachodnia, Zakroczymska.

Batalionu Elektrotechnicznego, Chryzantemy, Harcerska, Ignacego Paderewskiego
(strona nieparzysta) 9-21, Jana Nałęcza, Juliusza Słowackiego, Legionów,
Mazowiecka, Modlińska, Partyzantów, Piaskowa, Sawy, Stefana Okrzei, Warszawska
(strona nieparzysta) 17-35; (strona parzysta) 18-24.

Bohaterów Modlina (strona parzysta) 2-48, Ferdynanda Focha, Gospodarcza,
Józefa Wybickiego Liliowa, Lotników, Nowodworska, Okunin, Spacerowa, Spokojna,
Strażacka, Sukienna 1-39, Zdobywców Kosmosu.

1831, 1863, 1918, 29 Listopada 107; 114: 323-324; 338-362, Al. Modrzewi, Baśki
Murmańskiej, Fryderyka Chopina, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gen. Ignacego
Ledóchowskiego, Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Gen. W. Chrzanowskiego, Księcia
Józefa Poniatowskiego, Obwodowa, Płk. Edwarda Malewicza 117-120, Romualda
Traugutta.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Gen. Józefa Bema 312 (hala
sportowa).

Szkoła Podstawowa
im. A. Einsteina
ul. Dębowa 13.

Granice obwodów głosowania (nazwy ulic).

Numer obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754, 1000 i 1349) podaje się do publicznej wiadomości
informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 września 2018 roku
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Szkolna 3.

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze
Mazowieckim (Nowodworskie Centrum
Medyczne) ul. Miodowa 2.

3 Maja, Al. Jana Pawła II, Al. Róż, Bolesława Prusa, Brzozowa, Chłodnia, Dworcowa,
Elizy Orzeszkowej, Forteczna, Gen. Wiktora Thommee, Hugona Kołłątaja, Jana
Matejki, Józefa Kaszewskiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kręta, Krótka,
Krzywa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Maksymiliana Kolbego, Malinowa, Marii
Konopnickiej, Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Naftowa, Na Skarpie, Ogrodowa,
Piekarska, Polna, Przeskok, Samorządowa, Słoneczna, Sporna, Stanisława Staszica,
Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Środkowa, Topolowa, Władysława Stanisława
Reymonta, Wojciecha Kossaka, Współczesna, Zofii Dobrowolskiej, Źródlana,
Żołnierzy Września, Zakładowa, Żwirowa.

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2
(Nowodworskie Centrum Medyczne).
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(-) Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki najpóźniej do dnia 12
października 2018r. ( pok. 230 II piętro).

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 8 października
2018 r.

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
4 ul. Gen. Józefa Bema 312 (sala
gimnastyczna).

29 Listopada 111- 112; 327- 328, Adama Mickiewicza, Al. Andrzeja Wajdy, Al.
Przewodników, G. Boduena, Gen. Hermana Wilhelma Dandelsa, Gen. Józefa Bema,
Gen. Józefa Zajączka, Gen. Pawła Sułkowskiego, Kadetów, Księstwa Warszawskiego,
Louisa Nicolasa Davouta, Matki Bożej Częstochowskiej, Obrońców Modlina, Ppłk.
Ryszarda Gołąba, Ppłk. Macieja Kalenkiewicza, Płk. Andrzeja Niegolewskiego, Płk.
Cypriana Godebskiego, Płk. Edwarda Malewicza 281-289, Stanisława Moniuszki,
Szpitalna, Tytusa Chałubińskiego.
FAKTY NOWODWORSKIE
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Kolejna powieść nowodworzanki
Miry Białkowskiej
W sobotnie popołudnie, 20 października o godz. 16.00,
w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbędzie się premiera trzeciej powieści Miry Białkowskiej „Nareszcie z górki”.
Jednocześnie będzie to spotkanie popremierowe z drugą
powieścią „O co ci chodzi?”, która pojawiła się na Warszawskich
Targach Książki w maju br.
Spotkanie umilą piosenki w profesjonalnym wykonaniu Joanny Berdyn, Janki Klimiuk – Popielak i Jakuba Kamińskiego.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu wszystkich dotychczas wydanych książek dla dorosłych i dzieci (jest ich sześć) z autorskim autografem.
Wraz z Autorką serdecznie zapraszamy.
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Złote Gody- wspaniały jubileusz pięciu par!
n Pięć par odebrało z rąk Burmistrza Jacka Kowalskiego medale za wieloletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła
się w piątek, 5 października w nowodworskim Urzędzie Stanu
Cywilnego.

TeksT I Foto
Aneta Pielach - Pierścieniak

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezenty, życzenia
i uściski z najbliższymi, a na koniec wszyscy wznieśli toast „za
zdrowie i pomyślność” tradycyjną lampką szampana.

P

aństwo Barbara i Antoni Ciszewscy, Stanisława i Edward
Dąbrowscy, Jadwiga i Stanisław Prusaczykowie, Zofia
i Józef Pyrzanowscy oraz Danuta i Czesław Szczepaniakowie
świętują w tym roku Jubileusz Złotych Godów, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji specjalne medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” przyznał małżonkom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta wręczył je Burmistrz Jacek
Kowalski. Zanim jednak doszło do dekoracji Burmistrz zwrócił
się do Jubilatów: „Dziś spotykamy się na uroczystości Waszych
Złotych Godów. To wspaniała rocznica, i wyjątkowa okazja do
spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi (...) Jesteście ambasadorami miłości, wzorem
zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy dziś decydują
się iść przez życie razem. Jesteście żywym świadectwem tego,
że mimo różnych przeciwności losu można dotrzymać danego
sobie przyrzeczenia. Patrzymy na Was z podziwem i szacunkiem, dziękujemy za miłość i przykład życia jaki dajecie” – powiedział.
Burmistrz złożył też wszystkim parom życzenia zdrowia
i przeżycia kolejnych wspaniałych rocznic w atmosferze miłości
i otoczeniu kochających rodzin.

www.nowydwormaz.pl
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TeksT red.
Foto Małgorzata Wójcik

n Oswojenie z procedurami odprawy
lotniskowej i zmniejszenie stresu to
główny cel zajęć prowadzonych w nowodworskich placówkach oświatowych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 2 października br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Starym.

W

październiku ruszyły zajęcia
z cyklu „Lotniskowe ABC - kontrola i odprawa to dla mnie zabawa”.
Warsztaty poprowadził operator kontroli
bezpieczeństwa lotu na lotnisku Chopina w Warszawie, pracownik firmy ACS
p. Bogdan Wójcik.
Głównym celem zajęć jest przede
wszystkim uświadomienie dzieciom
i młodzieży, że kontrola bezpieczeństwa,

która przeprowadzana jest na lotniskach
to konieczność, jednak nie powinna ona
wiązać się ze stresem.
Dzięki omówieniu procedur lotniskowych dzieci i młodzież oswoją się z nimi
i bez obaw poddadzą się im, jeśli znajdą
się w takiej sytuacji. Z czasem obawy, które obecnie towarzyszą najmłodszym podróżnikom znikną, a odprawa i kontrola
lotniskowa staną się normalna procedurą.

„Wrześniowe rocznice” – lekcja
historyczno – wojskowa w ZS nr 2
n 28 września 2018 r., w Zespole Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się lekcja historyczno – wojskowa
dla uczniów klas I przygotowana przez
szkołę i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Z

OR RP reprezentowali: st. kpr
w st. spocz. Adam Janas, 94 –
letni kombatant Roman Kaczorowski
i Jadwiga Kaczorowska. W lekcji historyczno – wojskowej uczestniczył Jacek
Kowalski – burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Uczniowie, pod kierunkiem Marii
Możdżyńskiej, przygotowali program artystyczny z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej, poświęcony wydarze-
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Następne zajęcia już w krótce w kolejnych nowodworskich szkołach i przedszkolach.

TeksT (K)
Foto ZS nr 2

niom z września 1939 r. Program nawiązywał do rocznic: wybuchu II wojny światowej 1 września 1939; agresji sowieckiej
na Polskę – 17 września 1939 r. i kapitulacji
Modlina – 29 września 1939 r.
Płk rez. Alfred Kabata przedstawił cele
i najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podkreślił, że Związek od wielu lat ściśle
współpracuje ze szkołą, m. in. przy realizacji projektu „Katyń, Ocalić od zapomnienia”
w ramach którego sadzone są „Katyńskie
Dęby Pamięci”. Dodał, że uczniowie ZS
nr 2 z powodzeniem biorą udział w ogólnopolskich konkursach historycznych oraz
uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i lekcjach historyczno – wojskowych
organizowanych przez ZOR RP.

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił również prezentację multimedialną dotyczącą historii Batalionu Elektrotechnicznego
stacjonującego w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.
Przybyłym do szkoły gościom ze
Związku Oficerów Rezerwy RP, podziękowała Ewa Malasiewicz – dyrektor szkoły.
W rozmowie z Ewą Malasiewicz –
dyrektor szkoły i jej zastępczynią Beatą
Kisiel omówiono kwestie organizacyjne
związane z Nowodworskim Konkursem
Historycznym zatytułowanym „Radosna
Niepodległa”, organizowanym przez ZS nr
2 i ZOR RP, a którego gala finałowa odbędzie się 9 listopada 2018 r., w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
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Zapomniany poseł cd.
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Świętując stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości nie możemy zapomnieć,
że 11.11 został wyznaczony jako symbol długotrwałego procesu, a nie konkretny
dzień, od którego mogliśmy mówić o suwerenności. Jednym z elementów tworzenia
niepodległej Polski były wybory do sejmu ustawodawczego. Na tych obszarach RP, na
których nie trwały walki przeprowadzono je 26.01.1919 r. Ponowne wybory miały miejsce w 1922 r. w obu wypadkach w sejmie znalazł się nasz człowiek – Julian Łabęda.

N

a forum sejmowym i partyjnym
odnosił sukcesy, ale we własnym
mieście miał kłopoty. Nie chodziło tu tylko
o zawiść wobec sąsiada, chociaż niejednego kłuło w oczy, że poseł posiada w mieście
domy na wynajem i jest członkiem zarządu
warszawskiej drukarni. Łabęda należał do
chrześcijańskiej demokracji, a w Nowym
Dworze ta opcja polityczna stanowiła wśród
robotników mniejszość. Dominowali lewicowcy głównie pochodzenia żydowskiego.
Nie mogą więc dziwić takie sytuacje jak ta
z 1922 r. gdy Łabęda dogadał się z częścią robotników z tartaku Westricha [osiedle Pólko]
obiecując im pomoc w uzyskaniu gratyfikacji
za ponadwymiarową pracę w zamian za nieorganizowanie pochodu 1 maja, jednak na
skutek agitacji PPS. manifestacja i tak się odbyła. W 1926 r. w nowodworskim kinie „Czary”
przy ulicy Wychodniej [obecnie ul. Targowa]
zorganizowano wiec PPS. Z krytyką wobec
Rady Miasta wystąpił „towarzysz Kurowski”,
o sytuacji w kraju mówił poseł Adam Pragier.
Nie wiemy jak mogłaby wyglądać konfrontacja posła robotnika i posła doktora prawa
bowiem gdy Łabęda chciał zabrać głos został
zakrzyczany i wyrzucony z sali.
Przeciwnicy polityczni starali się wykorzystać każde potknięcie Łabędy. Trzeba przy-

Tablica nagrobna posła Juliana Łabędy
na nowodworskim cmentarzu
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znać, że czasami sam im to ułatwiał. W 1924 r.
podczas pogrzebu komendanta twierdzy modlińskiej pułkownika Malewicza na cmentarzu
fortecznym Łabędę poniósł ferwor wypowiedzi i na zakończenie stwierdził: „My wiemy,
że Cię skrzywdzono – i to cała ludność cywilna srodze odczuwa. I dlatego mamy przyjemność pożegnać Cię nie pułkownikiem
a generałem.” Podobne faux – pas raczej się
nie powtórzyło. Pięć lat później w 1929 r.,
Łabęda udzielał obszernego wywiadu na temat orzeczenia komisji rozjemczej dotyczącej strajkujących dozorców domowych. Wypowiedź jest składna i merytoryczna. Jego
wystąpienia na spotkaniach partyjnych są
chwalone za jasność i używanie przykładów
z życia codziennego.
Sytuacja polityczna w Nowym Dworze
szczególnie trudna stała się w 1927 r. gdy
w wyborach do rady miejskiej większość
głosów zdobyli komuniści i członkowie żydowskiego Bundu. Na skutek braku poszanowania symboli narodowych i religijnych
w krótkim czasie odwołano ówczesnego
burmistrza Juliana Turka i wybory powtórzono. Łabęda brał udział w kampanii
przedwyborczej skutecznie namawiając do
głosowania na listę nr 11 – jedyną chrześcijańską listę w mieście. Doprowadził do tego,
że opozycja połączyła siły. Swoje głosy na
11 oddali właściciele nieruchomości, inteligencja, robotnicy chrześcijańscy i ewangelicy. Skutkiem ubocznym sukcesu wyborczego było to, że Julian Łabęda, nowa rada
i nowy burmistrz obrzuceni zostali inwektywami, a na łamach lewicowej prasy pojawił
się szereg obraźliwych artykułów. Dla równowagi prasa prawicowa wyrażała dla Łabędy podziękowania za szukanie miejsc pracy
dla bezrobotnych i walkę o zasiłki dla nich.
Karierę poselską Julian Łabęda zakończył
we wspomnianym 1927 r. gdy upłynęła jego
druga kadencja. Na początku następnego
roku w prasie ukazała się informacja o jego
konflikcie z ChD. Nie był to prawda, nadal
udzielał się partyjnie i społecznie, jednak
jego nazwisko w publikacjach tego okresu
pojawiało się rzadziej. W 1929 r. po raz kolejny wybrany został do zarządu okręgowego
Chrześcijańskich Związków Zawodowych,
z ich ramienia jeździł do Poznania i przemawiał do tamtejszych robotników. W Warszawie referował postępy negocjacji między
rządem RP a Związkiem Zawodowym Dozorców Domowych, w 1931 r. zabierał głos

Łucja i Julian Łabęda.
Ze zbiorów W.Mosakowskiej

na zjeździe pracowników cegielni i domagał
się w Inspektoracie Pracy przyznania im zasiłków podczas bezrobocia, w 1935 i 1936 r.
przemawiał na zjeździe dozorców domowych.
Działalność społeczną Łabędy przerwała
II wojna światowa. W sejmowych biogramach międzywojennych posłów podano, że
Julian Łabęda zmarł 9.05.1945 r. nie wymieniając miejsca zgonu. Taka notatka w 1951 r.
została umieszczona w Księdze chrztów
z 1894 r., przez urzędnika Stanu Cywilnego
w Nowym Dworze pana Gientka. W dokumentach IPN-u mamy więcej informacji.
25.05.1943 r. w Bugmünde czyli Nowym
Dworze zostali aresztowani Julian Łabęda
oraz jego córki: dwudziestojednoletnia Eulalia i starsza o 2 lata Halina. Zarzucano im
„popełnienie przestępstw dewizowych i podejrzenie o przynależność do organizacji
konspiracyjnej”. Zostali osadzeni w więzieniu policyjnym na III forcie w Pomiechówku.
W grudniu dziewczęta wywieziono do KL
Lublin, a w kwietniu 1944 r. do KL Ravensbrück. Julian Łabęda 31.05.1943 r. został skazany przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów
i Okręgu Suwałki w Bugmünde [Nowym
Dworze] na karę śmierci. Wyrok wykonano. Autorzy publikacji dotyczących obozu
w Pomiechówku podają, iż Łabęda zginął
właśnie w tym miejscu. Nie stało się to jednak 9.05.1945 r. gdyż w tym czasie niemiecki
obóz w III forcie nie istniał już od pół roku. Na
nagrobku Juliana Łabędy rodzina jako datę
śmierci umieściła rok 1943.
W hallu głównym Sejmu wisi tablica wymieniająca posłów II RP, którzy zginęli w czasie ostatniej wojny, nazwiska Juliana Łabędy
na niej nie wymieniono. Po nowodworskim
pośle pozostał tylko symboliczny nagrobek
na nowodworskim cmentarzu.
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Zmiana warunków zatrudnienia
W trakcie trwania stosunku pracy
nie raz zdarza się sytuacja, kiedy Pracodawca zmienia Pracownikowi warunki umowy o pracę. Zmiany mogą
nastąpić na drodze porozumienia,
wypowiedzenia lub jeśli dotyczą
krótkiego okresu, powierzenia mu
określonych obowiązków.

N

ajprostszym sposobem na
zmianę warunków umowy
o pracę jest zawarcie porozumienia
pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą. Zmiana odbywa się na podstawie
zgodnego oświadczenia woli. Można
w ten sposób zmienić warunki zarówno na bardziej jak i mniej korzystne. Porozumienie powinno wskazywać, które
elementy umowy ulegną zmianie oraz
wskazywać nowe warunki. Ważne jest,
aby w porozumieniu wskazano datę
od której nowe warunki mają obowiązywać. Jeśli daty takiej nie wskażemy
porozumienie będzie obowiązywało
od daty jego podpisania. Pamiętać
trzeba o jednym, nowe warunki nie
mogą być mniej korzystne niż te określone w przepisach prawa.
Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę może być zawarte
w czasie usprawiedliwionej nieobecności Pracownika. Nie ma więc przeciwwskazań, aby Pracownik podpisał
je np. przebywając na zwolnieniu lekarskim.
Z uwagi na fakt, iż jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron,
można takim dokumentem zmienić
wszystkie warunki pracy. Można również zmiany ubrać w ramy czasowe
czyli zawrzeć porozumienie okresowe, po okresie obowiązywania którego warunki wracają do tych sprzed
podpisania. Nowe warunki, jakie proponuje Pracownikowi Pracodawca nie
zawsze są dla Pracownika korzystne,
w związku z czym Pracownik nie zawsze zdecyduje się podpisać przygotowane dla niego porozumienie.
W takiej sytuacji Pracodawca zastosuje inny rodzaj dokumentu tzw.
wypowiedzenie warunków pracy lub
płacy. Jest to dokument jednostronny,
czyli taki, którego Pracownik nie musi
podpisywać. Wystarczy, że zostanie
z nim zapoznany.
Pomimo tego, że wypowiedzenie
zmieniające warunki jest dokumentem jednostronnym to jego skutek
zależy także od zachowania Pracownika. Konstrukcja tego dokumentu jest
następująca: Pracodawca wypowiada
Pracownikowi konkretnie wskazane
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TeksT opracowała Katarzyna Roszkowska

w nim elementy umowy o pracę a następnie proponuje nowe warunki. Ze
względu na rodzaj czynności, którą
jest wypowiedzenie, nowe warunki
obowiązywać będą po upływie okresu wypowiedzenie konkretnego Pracownika. Pracownik do połowy okresu
wypowiedzenia ma prawo nie przyjąć nowych warunków zatrudnienia.
Jeśli odmówi podpisania dokumentu,
jego umowa o pracę rozwiązuje się
z upływem okresu wypowiedzenia.
W celu uniknięcia kłopotów Pracownik powinien wyraźnie powiadomić
o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy, najlepiej na piśmie gdyż
milczenie Pracownika oznacza zgodę na przyjęcie nowych warunków.
Niedotrzymanie przez Pracownika
terminu również skutkować będzie
przyjęciem nowych warunków umowy o pracę i kontynuacją zatrudnienia
na nowych warunkach. Dlatego też,
jeśli Pracownik nie jest zainteresowany współpracą, powinien wypowiedzieć umowę o pracę. Oczywiście,
Pracownik powinien zostać pouczony
w przedstawionym mu dokumencie
i o obowiązującym go okresie wypowiedzenia oraz o m tym, że ma czas
na odpowiedź do połowy wskazanego okresu wypowiedzenia. Jeżeli
Pracodawca nie poinformuje Pracownika o przysługującym mu okresie
wypowiedzenia to Pracownik ma czas
na podjęcie decyzji do końca okresu
wypowiedzenia. Zmiana warunków
umowy o pracę na drodze wypowiedzenia nie wymaga podpisania
żadnego dodatkowego dokumentu.
Dokonuje się z mocy prawa i jest kontynuowana na nowych warunkach.
Nie wszystkie warunki umowy
o pracę można Pracownikowi wypowiedzieć. Charakter umowy o pracę
czyli umowa na czas nieokreślony nie
może zmienić się w umowę na czas
określony na drodze wypowiedzenia
warunków. Wypowiedzenie zmieniające warunki aby było skuteczne musi
zawierać nowe warunki. Jeśli Pracodawca ich nie wskaże, wypowiedzenie nie jest skuteczne.
Poza tym, wypowiedzenia warunków umowy o prace może dokonać
tylko Pracodawca. Pracownik nie ma
takiej możliwości.
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę ma również zastosowanie
w przypadku zmiany istotnych elementów z aktach wewnątrzzakładowych.
Konieczność taka następuje gdy:
 w zakładzie zaczyna obowiązywać

nowy układ zbiorowy, a jego zmiany
są mniej korzystne od dotychczasowych
 wchodzi w życie regulamin wynagradzania lub zaczynają obowiązywać
jego nowe warunki mniej korzystne
dla Pracownika.
Ważną kwestią jest tutaj tryb rozwiązania umowy o pracę w przypadku nieprzyjęcia nowych warunków
zaproponowanych przez Pracodawcę. Umowa, która w takim przypadku rozwiązuje się po upływie okresu
wypowiedzenia a Pracownik staje
się uprawniony do otrzymania odprawy na podstawie Ustawa z dnia
13.03.2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. (Ustawa nie ma
zastosowania w przypadku zakładów
pracy zatrudniających poniżej 20 pracowników).
Trzecią formą zmiany warunków
umowy o pracę oprócz porozumienia i wypowiedzenia, jest powierzenie
Pracownikowi innej pracy niż określona w umowie.
Art. 42 par 4 kodeksu pracy mówi:
Wypowiedzenie
dotychczasowych
warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych
potrzebami pracodawcy, innej pracy niż
określona w umowie o pracę na okres
nie przekraczający 3 miesięcy w roku
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada
kwalifikacjom pracownika.
Zmiana na podstawie art. 42 kp. to
jednostronna czynność niewymagająca zgody Pracownika. Ma ona jednak zastosowanie tylko w sytuacjach
kiedy nowa praca będzie zgodna
z kwalifikacjami Pracownika i wynagrodzenie za tą pracę nie będzie
mniejsze niż to, które obowiązuje
obecnie. Ponadto pamiętać należy iż
zmiana taka nie może obowiązywać
na okres dłuższy niż trzy miesiące
w roku kalendarzowym. W przepisie
mowa jest o 3 miesiącach w roku,
dlatego jeśli Pracodawca powierzy nowe obowiązki od września do
grudnia, a potem od stycznia do końca marca to łączny okres powierzenia
będzie trwał 6 miesięcy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu w roku
kalendarzowym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
–kodeks pracy
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Dzień przedszkolaka w PP5

TeksT I Foto M. Tomaszewska

n 20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji
w Publicznym Przedszkolu nr 5 „Bajkowy Świat” w Nowy Dworze Mazowieckim
zorganizowane zostały zabawy integracyjne, międzygrupowe dla wszystkich
przedszkolaków uczęszczających do przedszkola.

Z

abawy prowadziła niezastąpiona,
pełna pomysłów, uwielbiana przez
dzieci Pani Małgosia Zagrabska. Był to
wspaniały dzień radosnej zabawy, pełen
słońca i uśmiechów wszystkich dzieci. Dzieci przyszły przebrane za różne postacie, zaczynając od księżniczek, elfów i tygrysków,
a na policjantach i syrenkach kończąc.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało upominek-niespodziankę i dyplom
SUPER PRZEDSZKOLAKA.
Dziękujemy za wspólną zabawę i czekamy na następną za rok!
A przedszkolakom ze wszystkich nowodworskich przedszkoli życzymy radości,
spełnienia marzeń, uśmiechu na co dzień

Lato żegnamy, jesień witamy!

TeksT I Foto Elżbieta Obuchowska

n Od przedszkolaka do starszaka, każdy lubi wycieczki. Szczególnie zapamiętuje się pierwsze wyjazdy bez mamy
i taty, za to z kolegami z przedszkola.

D

okładnie 21 września dzieci
z grupy „Wróbelki” i „Motylki”
z PP3 „Słoneczna Kraina”, wyruszyły do
Dyniolandu w Wieliszewie. Podekscytowane z uśmiechem na twarzach
i wlepionym nosem w szybę autokaru
podziwiały pierwsze jesienne zmiany
w przyrodzie.
Po powitaniu przez gospodarza, tanecznym krokiem rozruszaliśmy nasze
ciała pod bacznym okiem instruktora,
po czym udaliśmy się na wykład. Pan

Dzień Przedszkolaka w PP3

n Dnia 20 września w naszym przedszkolu po raz kolejny obchodziliśmy
światowy dzień przedszkolaka.

J

uż od rana trwały przygotowania.
Zaraz po śniadaniu spotkała się cała
przedszkolna społeczność aby odśpiewać
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i samych wyjątkowych chwil spędzonych
w przedszkolu!!!

„Dynia” opowiedział nam o ciekawych
okazach , mogliśmy również podziwiać
przedmioty i ozdoby wykonane z dyni.
Posmakowaliśmy także zupy dyniowej,
choć niektórzy mieli bardzo kwaśne
miny.
Wielką atrakcją był słomiany labirynt,
przedszkolaki szalały na ustawionych
belach oraz pomiędzy nimi. Nieco spokojniej pokonywały na boso ścieżkę sensoryczną.
Uwagę dzieci przyciągnęły zwierzęta domowe w Mini ZOO oraz wielkie
pole wypełnione bardzo ciekawymi odmianami dyni. Zmęczeni, a jednocześnie
zadowoleni i bogatsi w wiedzę.
Dziękujemy za miłe przyjęcie.

TeksT a. pierścieniak Foto A. Marszałek

hymn przedszkolaka. W tym szczególnym
dniu dzieci miały okazję obejrzeć inscenizację przygotowaną przez panią Agatkę
i Dorotkę pt. ,,Jestem Przedszkolakiem”.
Podczas oglądania inscenizacji było słychać radosny dziecięcy śmiech. Zabawy

taneczne i konkursy wzbudziły u dzieci
emocje i radość z dnia. Przedszkolaki na
koniec dnia zostały obdarowane słodkim
upominkiem.

www.nowydwormaz.pl
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Nauka w Koperniku

TeksT I Foto E. Wiloch

n 28 września br. uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Modlinie
Twierdzy uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik.

W

pracowni biologicznej uczestnicy zajęć wcielili się w detektywów, których zadaniem było rozwikłanie
zagadki kryminalnej. Przeanalizowali szereg biologicznych śladów, zabezpieczonych na hipotetycznym miejscu zbrodni.
Przestudiowali nie tyko ślady krwi, DNA
czy roślin. Poznali także tajniki pracy entomologów sądowych, którzy poszukują
informacji o miejscu i czasie morderstwa,
badając znalezione przy zwłokach owady.
W pracowni chemicznej uczniowie poznali emulsje jako ciekawy układ, w który
można połączyć dwie niemieszające się ze
sobą ciecze – np. olej i wodę. W ten sposób
powstaje majonez i różne kremy. Uczestnicy zajęć stworzyli kilka typów emulsji
i sprawdzili niektóre ich właściwości. Dowiedzieli się czym są emulsje, kremy, filtry
UV. Dzięki specjalistycznej kamerze firmy
BASF zobaczyli, jak wykonany przez nich
krem chroni przed promieniowaniem ul-

trafioletowym. Natomiast w laboratorium
fizycznym uczniowie spojrzeli na wodę
okiem prawdziwych badaczy. Zastanawiali
się, co wyróżnia ją spośród innych substancji i dlaczego. Samodzielnie projektowali
i przeprowadzali doświadczenia. Sprawdzali, na czym polega anomalia wody oraz
czemu w ogóle o takiej anomalii się mówi.
Podczas zajęć wykorzystywali pudełko
,,Woda”, będące pierwszym modułem Modułowych Pracowni Przyrodniczych.
Zajęcia utrwaliły uczniom posiadaną wiedzę i wzbogaciły ją o nowe treści
podczas łączenia teorii z praktyką. Natomiast samodzielne eksperymentowanie
pozwoliło młodzieży sprawdzić zdobyte
wcześniej umiejętności. Uczniowie ocenili
zajęcia jako fascynujące i ciekawe. Byli zadowoleni z efektów swojej pracy. Po zajęciach w laboratorium młodzież zwiedziła
wystawy Centrum Nauki Kopernik, oglądając różne eksponaty i przeprowadzając

eksperymenty z różnych dziedzin nauki.
Łącznie w zajęciach wzięło udział 45 osób,
byli to uczniowie klasy trzeciej gimnazjum
oraz ósmej szkoły podstawowej. Koordynatorem organizacyjnym zajęć była nauczycielka chemii p. Elżbieta Wiloch. W wycieczkach uczestniczyli jako opiekunowie
nauczyciele p. Renata Sawicka – Turek,
p. Mariola Włodarczyk.
Wyjazd był dofinansowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Modlinie Twierdzy w kwocie 1536 złotych,
a uczniowie płacili tylko za dojazd do Centrum Nauki Kopernik.
Uczniowie uznali wycieczki za udane i wartościowe. To już kolejny rok kiedy
uczniowie korzystają z takiej formy zajęć.

Ośmioklasiści z Modlina Twierdzy w „Szturmówce”
TeksT I Foto Zespół Szkół Modlin Twierdza Oliwia N., Kasia M. - 8c,

n 27 września 2018 roku wszystkie klasy ósme z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim wybrały się do Parku Edukacji i Rozrywki „Szturmówka” w Prusinowicach – małej miejscowości oddalonej ok. 40 km od
Modlina.

T

owarzyszyły nam wychowawczynie klas ósmych: Panie Anna Kamińska, Marta Pietraszek-Szerszeń, Bożena
Nalewajk oraz Pani Mariola Włodarczyk
i Pani Agnieszka Arent.
W Prusinowicach poznaliśmy odrobinę życia wojskowego, doświadczyliśmy
zalet pracy w zespole, wiemy jak ważna
jest współpraca w grupie, zmierzyliśmy
się z fragmentem prawdziwej historii oraz
poznaliśmy, jak można przeprowadzić zajęcia historyczno – militarne i uczestniczyć

www.nowydwormaz.pl

w „żywej” lekcji historii, nie siedząc w szkolnych ławkach.
Nasze spotkanie z historią składało się
z dwóch części: edukacyjno-wojskowej
i sportowej. Musztra, tor przeszkód, nauka
zakładania masek przeciwgazowych, rozstawianie namiotu z pałatek, szukanie min,
pokazy hełmów i broni, opatrywanie rannego, robienie noszy – to wszystko spotkało nas podczas tej interesującej wyprawy.
Zadania były różne, ale niezwykle urozmaicone, nie było mowy o nudzie.

Gra „Laser Tag” wycisnęła z nas wszystkie poty, na prawdziwą rozgrzewkę nie
trzeba było dużo czekać, do gier terenowych byliśmy już wcześniej zaprawieni,
więc odrobina posiłku, trochę picia i dalej
w teren.
Na koniec czekało ognisko z kiełbaskami i woda z sokiem. Wszyscy byliśmy
pod wrażeniem takich wydarzeń, kto
miał dość warunków poligonowych,
mógł rozkoszować się wiedzą historyczną
w pokojach zagadek: ciekawie i interesująco utrwaliliśmy wydarzenia z czasów
II wojny światowej i nie tylko. Nie obyło
się też bez autentycznych kontuzji. Zobaczcie, co się działo – zdjęcia są tego
prawdziwym dowodem.
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Europejski Dzień Języków Obcych
n Już po raz siedemnasty obchodzimy
w tym roku Europejski Dzień Języków
Obcych. 26 września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy odbył się z tej okazji konkurs pod
hasłem „Co pokażesz turyście w ...?”

E

uropejski Dzień Języków Obcych
został ustanowiony z inicjatywy
Rady Europy. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy zorganizowano z tej okazji konkurs. Jego celem konkursu było zachęcenie uczniów
do poszerzenia wiedzy, szczególnie tej
krajoznawczej o zabytkach i atrakcjach
wielu krajów europejskich, nawet tych
mniej znanych pod względem walorów

TeksT I Foto red. Zespół Nauczycieli Języków Obcych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim: Ewa Szmytkowska,
Marta Agafonow, Klaudia Kubiak, Emilia Napiórkowska, Bożena Nalewajk

turystycznych, jak Macedonia czy Rumunia.
W konkursie wzięły udział wszystkie klasy. Zadaniem uczniów, którzy się
zgłosili, było sporządzenie ciekawej pod
względem techniki wykonania, jak również treści, broszury, ewentualnie prospektu, zachęcających turystę do zwiedzenia wylosowanego przez klasę kraju.
Kolorowe ulotki i broszury w różnej formie zostały zaprezentowane na
parterze szkoły, bardzo efektownie wyglądały wśród towarzyszących im flag
państw europejskich.
Zespół nauczycieli języków obcych
wybrał po jednej, najciekawszej pracy
z każdej klasy. Było naprawdę dużo inte-

resujących prac i niespotykanych pomysłów. Nagrody w konkursie ufundował
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy p. Zdzisław
Szmytkowski.
Szkoła w Modlinie Twierdzy promuje i zachęca do zainteresowania się
wiedzą krajoznawczo-turystyczną, która
jest pierwszym bodźcem do nauki języka obcego kraju, który fascynuje pod
względem zabytków i atrakcji turystycznych. Wiedza o kraju pomaga zrozumieć
jego kulturę i historię, zachęca do zwiedzania, pomaga w porozumieniu się,
wzbogaca nasze dziedzictwo kulturowe
i utrwala znaczenie starego przysłowia,
że „podróże kształcą".

,,Pirackie’’ otrzęsiny pierwszaków i Dzień Rodziny w SP4

TeksT a. pierścieniak Foto A. Marszałek

n Kraina piratów powitała pierwszoklasistów z Modlina Twierdzy. Uczniowie podjęli wyzwanie i stawili się na
pirackim pokładzie.

P

oddano ich kilku ciężkim próbom,
które miały wykazać, czy nadają się do tego, by stać się prawdziwymi
uczniami. Wachlarz zadań był bardzo
szeroki. Należało wykazać się zdolnościami manualnymi, kulinarnymi, a także doskonałą sprawnością i tężyzną fizyczną.
Wszyscy majtkowie dzielnie stawili im
czoła, wykazali się sprytem, pomysłowo-
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ścią i kreatywnością. Dzieci bawiły się doskonale. Kibicowali im Rodzice, Dziadkowie, Dyrektor Zdzisław Szmytkowski oraz
Pan Burmistrz Jacek Kowalski, który osłodził lizakami dzieciom piątkowe popołudnie i poświęcił dużo czasu na rozmowy
z Rodzicami. Rodzice również przygotowali dla swoich pociech suto zastawione
stoły. Dużą radość sprawił dzieciom popcorn i ciepłe kiełbaski pieczone przez
Dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego.
Tego popołudnia na pewno nikt się nie
nudził i miło spędził czas w gronie rodziny i przyjaciół.
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Turniej piłkarski służb mundurowych
n 25 września 2018 roku na boisku
sztucznym przy ulicy Sportowej 66
odbył się Turniej Piłki Nożnej Służb
Mundurowych. Najlepsi okazali się reprezentanci 2 Mazowieckiego Pułku
Saperów z Kazunia Nowego.
zawodach wzięło udział sześć
drużyn: 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Straż Miejska
w Nowym Dworze Mazowieckim, KP
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim, 140. Kompania radiotechniczna w Dębinie, Placówka Straży
Granicznej Warszawa-Modlin, Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Turniej rozegrano systemem „każdy
z każdym” 2 x 10 minut.
Wyniki:
1. 2MPS Kazuń – Straż Miejska
1:0
2. PSP NDMaz. – 140. KR w Dębinie 1:0
3. PSG Warszawa-Modlin – KP Policji 1:2
4. 2MPS Kazuń – PSP NDMaz.
2:0
5. Straż Miejska – PSG Warszawa-Modlin 1:2
6. 140. KR w Dębinie – KP Policji
0:1
7. 2MPS Kazuń – 140. KR w Dębinie 3:0
8. PSP NDMaz. – PSG Warszawa-Modlin 0:0

W

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TEKSt
i FOTO
NOSiR

Straż Miejska – KP Policji		
2MPS Kazuń – PSG Warszawa-Modlin
Straż Miejska – 140. KR w Dębinie
PSP NDMaz. – KP Policji		
2MPS Kazuń – KP Policji		
Straż Miejska – PSP NDMaz.
140. KR w Dębinie
– PSG Warszawa-Modlin		

3:3
2:0
0:2
1:4
5:0
1:7
2:1

Tabela:
1. 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym		
2. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Maz.		
3. KP Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz.		
4. 140. Kompania Radiotechniczna w Dębinie			
5. Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin		
6. Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim		

Turniej tenisa stołowego w Twierdzy
rekwencja dopisała, zawody były
rozegrane w trzech grupach,
zwycięzcy grup awansowali do finału.
Mecze grupowe rozgrywano do 3 wygranych , finały do 4. W opinii obserwatorów i uczestników umiejętności może

www.nowydwormaz.pl

13-0
10-10
9-7
4-6
4-7
5-15

TEKSt i FOTO Sławomir Krzeczkowski

n Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” działający przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 zorganizował turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza miasta Jacka Kowalskiego.

F

15 pkt.
10 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
1 pkt.

pozostawały wiele do życzenia, ale zabawa była super. Tym bardziej , że na
zawody przybył Burmistrz miasta Jacek
Kowalski. Obserwując mecze finałowe
stwierdził, że niektóre zagrania to klasa
światowa.

A oto wyniki meczów finałowych:
Jędróźwiak Andrzej – Przeradzki Jerzy - 4:0
Jędróźwiak Andrzej – Marszał Daniel - 4:1
Marszał Daniel - Przeradzki Jerzy - 3:0
Klasyfikacja końcowa
I miejsce - Jędróźwiak Andrzej
II miejsce - Marszał Daniel
III miejsce - Przeradzki Jerzy
Na zakończenie zawodów Burmistrz
miasta Jacek Kowalski wręczył nagrody
zwycięzcom i pogratulował wszystkim
wspaniałej rywalizacji.
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Mistrzostwa Powiatu w piłkę nożną szkół podstawowych
n W poniedziałek 24 września 2018 roku na boisku sztucznym
przy Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego w piłkę nożną
szkół podstawowych dziewcząt i chłopców.

TEKSt
i FOTO
NOSiR

W kategorii chłopców wystartowały cztery szkoły: gmina Nowy Dwór Mazowiecki (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Maz.), Pomiechówek (Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku), Zakroczym (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zakroczymiu), Nasielsk (Szkoła Podstawowa w Nasielsku).
Wszystkie zespoły grały systemem „każdy z każdym” w wymiarze czasowym 2 x 8 minut.
DZIEWCZĘTA:
Wyniki:
1. SP nr 1 w Nowym Dworze Maz. – SP w Pomiechówku
0:4
2. SP w Starych Pieścirogach – SP w Pomiechówku
3:3
3. SP w Starych Pieścirogach – SP nr 1 w Nowym Dworze Maz.
3:0
Tabela:
1. SP w Pomiechówku
4 pkt.,7-3, +4
2. SP w Starych Pieścirogach
4 pkt., 6-3,+3
3. SP w Nowym Dworze Maz.
0 pkt.,0-7
SP w Pomiechówku: Patrycja Włodarczyk, Oliwia Komornicka, Kinga Chęcińska, Natalia Janicka, Edyta Pyrzyńska, Julia
Ciosek, Martyna Owocka, Karina Mucha, Patrycja Kiliś, Angelika
Pierzchała, Michalina Pepel.

W

kategorii dziewcząt wzięły udział trzy najlepsze szkoły
z gmin: Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Maz.), Nasielsk (Szkoła Podstawowa
w Starych Pieścirogach) i Pomiechówek (Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku).

CHŁOPCY:
1. SP w Nasielsku – ZS-P w Zakroczymiu		
2:1
2. ZS-P nr 1 w Nowym Dworze Maz. – SP w Pomiechówku 6:0
3. SP w Nasielsku – SP w Pomiechówku		
1:1
4. ZS-P w Zakroczymiu – ZS-P nr 1 w Nowym Dworze Maz. 0:6
5. SP w Nasielsku – ZS-P nr 1 w Nowym Dworze Maz.
1:2
6. SP w Pomiechówku – ZS-P w Zakroczymiu		
3:2
Tabela:
1. ZS-P nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 9 pkt., 14, -1
2. SP w Nasielsku
4 pkt., 4-4, +0
3. SP w Pomiechówku
4 pkt., 4-9, -5
4. ZS-P w Zakroczymiu
0 pkt., 3-11
ZS-P nr 1 Nowym Dworze Maz.: Konrad Pierścieniak, Mateusz Drejka, Dominik Miszczak, Bruno Niedbalski, Miłosz Pieluchowski, Bartek Fabryc, Jakub Ziółkowski, Mikołaj Tomasiak, Norbert Rosiński

Sukcesy nowodworskich zapaśników

TEKSt i FOTO RED.

n 15 września na warszawskim Targówku odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów w zapasach. Nie mogło na nich zabraknąć zawodników z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy w swoich walkach nie dali szans przeciwnikom.

iejscem zmagań zapaśniM
ków był Klub Zdrowy Targówek. Nasze miasto reprezentowali

p. Adam Górski i Jacek Gryz.
Adam Górski w kategorii 78 kg
zdobył dwa złote medale zarówno w stylu klasycznym jak i w stylu
wolnym. Drugi nasz zawodnik – Jacek Gryz również zdobył dwa złote
medale. Pierwszy w wadze 62 kg.
w stylu wolnym i drugi w kat. 70 kg
w stylu klasycznym.
Przy okazji turnieju dla weteranów odbył się turniej ogólnopolski dla kadetów. Tu nasi zawodnicy
święcili kolejne triumfy. Zawodnicy
UKS Jedynka Mateusz Królak (110
kg) i Kuba Calak (100 kg) zdobyli
dwa brązowe medale. Trenerem zawodników jest p. Jerzy Ochońko.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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Eliminacje biegów przełajowych do Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
TEKSt i FOTO emka

n 26 i 28 września w Modlinie Twierdzy
rozegrane zostały eliminacje gminne
w biegach indywidualnych i sztafetowych do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/19.

W

zawodach wzięła młodzież klas
5,6,7,8 szkół podstawowych i klas
III wygaszanych gimnazjów. Rozegrano 10
biegów indywidualnych i 4 sztafety.
A oto wyniki:
BIEGI INDYWIDUALNE
Klasy 5-dziewczeta 800m:
1.Rakiecin Zuzia – ZS-P Nr1,
2.Mizerska Amelia – ZS-P Nr4,
3.Stecyna Nadia – ZS-P Nr1.
Klasy 6-dziewczęta 800m:
1.Pieluchowska Alicja – ZS-P Nr1,
2.Smolinska Natalia – ZS-P Nr1,
3.Pręgowska Dominika – ZS-P Nr4.
Klasy 5-chłopcy 1000m:
1.Kalinowski Kamil,
2.Filipowicz Karol,
3.Zawadzki Mikołaj – wszyscy ZS-P Nr1.
Klasy 6-chłopcy 1000m:
1.Riabow Bartosz – ZS-P Nr1,
2.Zalewski Mikołaj – ZS-P Nr1,
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3.Gromadka Maciej – ZS-P Nr3.
Klasy 7-dziewczęta 1000m:
1.Derlatka Karolina,
2.Burzynska Patrycja,
3.Biernacka Zofia – wszystkie ZS-P Nr1.
Klasy 8-dziewczęta 1000m:
1.Łyżniak Joanna – ZS-P Nr4,
2.Żuryńska Aleksandra – ZS-P Nr1,
3.Szychlińska Zofia – ZS-P Nr1.
Klasy 7-chłopcy 1500m:
1.Kucharuk Piotr – ZS-P Nr1,
2.Barczak Mikołaj – ZS-P Nr1,
3.Natzke Mateusz – ZS-P Nr.3.
Klasy 8-chłopcy 1500m:
1.Giżynski Arkadiusz ZS-P Nr1,
2.Grenda Szymon ZS-P Nr4,
3.Walczak Patryk SP1.
Gimnazja-dziewczęta 1000m:
1.Majewska Majka,
2.Wiśniewska Dominika,
3.Reginis Natalia – wszystkie ZS-P Nr1.
Gimnazja-chłopcy 1500m:
1.Kubiak Dawid ZS-P Nr1,
2.Czapla Wiktor ZS-P Nr1,
3.Wodynski Michał ZS-P Nr3.
Wyniki biegów sztafetowych:
klasy 5,6-dziewczeta 10X800m:

1.ZS-P Nr1, 2.ZS-P Nr4.
Klasy 5,6-chłopcy 10X800m:
1.ZS-P Nr1, 2.ZS-P Nr4.
Klasy 7,8 i gimnazja-dziewczeta 10X800m:
1.ZS-P Nr1, 2.ZS-P Nr4.
Klasy 7,8 i gimnazja-chłopcy 10X1000m:
1.ZS-PNr1, 2.ZS-P Nr4.
Na zakończenie najlepsi otrzymali
medale, a zespoły puchary. Wymienione
sztafety oraz 10 najlepszych zawodników
i zawodniczek z każdej kategorii startuje
w zawodach na szczeblu powiatu. W zawodach nie wzięła udziału Szkoła Podstawowa Nr5, której patronem jest wspaniały
biegacz i złoty medalista olimpijski Janusz
Kusociński. Podziękowanie należy się ZS-P
Nr 4 z Modlina i jej przedstawicielowi Sławomirowi Krzeczkowskiemu za ogromną
pomoc w organizacji zawodów.
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Nowodworzanie zaśpiewali powstańcze pieśni
L
n 26 września 2018 r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyło się wspólne
śpiewanie powstańczych piosenek pn.
„Powstanie Warszawskie 1944”.

icznie zgromadzona publiczność, wsparta wyświetlanym tekstem, chóralnie wyśpiewywała znane
utwory. Nie zabrakło „Pałacyku Michla”,
„Serca w plecaku”, „Teraz jest wojna” czy
„Modlitwy obozowej”. Akompaniował
i poprowadził koncert Marek Tomczak.
Dzięki członkom zespołu śpiewaczego
seniorów „Marzyciele” wysłuchaliśmy
wierszy autorstwa m.in. porucznika
Sławomira Pocztarskiego, a także poznaliśmy historie śpiewanych utworów.
Zgromadzeni otrzymali pamiątkową

wpinkę – symbol Polski Walczącej, która
będzie przypominała o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.
Wydarzenie umożliwiło wszystkim
zebranym aktywne uczczenie pamięci
Powstańców Warszawskich.
Wśród przybyłych znaleźli się Burmistrz Miasta Jacek Kowalski i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka.
Dziękujemy „Marzycielom” za przygotowanie spotkania i Państwu za tak liczny
udział i donośny śpiew.

Ogród Miotów w NOK
n 14 września w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty wernisaż
artystki Małgorzaty Kobus pod tytułem
„Ogród Mitów”.

U

rodzona w Warszawie malarka
jest absolwentką warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych na wydziale
malarstwa w pracowni Tadeusza Dominika. W latach 1998-2005 na Europejskiej
Akademii Sztuk w Warszawie prowadziła
zajęcia z zakresu technologii malarstwa
sztalugowego, a w latach 2006-2010
pełniła mandat radnej w Radzie m.st.
Warszawy, między innymi jako wiceprze-
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wodnicząca Komisji Kultury i Promocji.
Jest również członkiem Władz Związku
Artystów Plastyków (ZPAP) i przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Doktoryzuje się w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych
zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w Szwecji oraz Francji.
Teraz my mieliśmy okazję gościć Małgorzatę Kobus w naszej Galerii „Łącznik”.
Prace artystki mają niepowtarzalny, pobudzający wyobraźnię klimat; kolor dominuje w nich nad formą, tworząc prawdziwy „Ogród Mitów” jaki podziwialiśmy
na jej wystawie.
Podczas wernisażu artystka podzieliła się swoją twórczością z przybyłymi
gośćmi. W miłej atmosferze autorka
opowiadała o prezentowanych pracach,
o swoim cyklu tworzenia oraz chętnie
odpowiadała na zadawane jej pytania
i dyskutowała z gośćmi.
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