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Z okaz ji Świąt Wielkanocnych
składamy
wsz ystkim mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego,
ich rodzinom i znajomym
najserdeczniejsze ż yczenia
zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa
i mnóstwa wiosennego optymizmu.
By okres Świąt Wielkiej Nocy był dla nas wsz ystkich okaz ją do odpocz ynku
w rodzinnym gronie, dał energię i nadzieję na prz yszłość.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta

Krz ysztof Bisialski

Jacek Kowalski

Będą światła
na Wojska
Polskiego!
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Złóż deklarację do 31 marca!
UWAGA ! Przypominamy o konieczności złożenia DEKLARACJI dot. odbioru odpadów komunalnych przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki.
Termin złożenia deklaracji upływa 31 marca! Można ją pobrać na www.nowydwormaz.pl i w Urzędzie Miejskim w pok. 101.
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Od Burmistrza
nych dla miasta, w tym realizacji kolejnych programów przy pomocy środków unijnych. Artykuły pt.
„Ruszyła Cyfrowa Szkoła!” i „Szkolenie, komputer
i Internet w walce z wykluczeniem cyfrowym
w Nowym Dworze Mazowieckim” zamieszczamy
na str. 2,9.
Wiosna sprzyja ruchowi i w związku z tym w dziale
turystyka przedstawiamy Państwu propozycje pieszych wędrówek po mieście. Na str. 7 opisaliśmy
dwie trasy turystyczne, jedną wiodąca przez miasto,
drugą przez Twierdzę Modlin. Zachęcam do spacerów i dogłębniejszego poznawania naszego miasta.

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
Nadeszła wiosna. Czas radości, porządków, zmian.
Czy czekają one także nasz urząd? Okaże się po
przeanalizowaniu ankiet, które prowadzimy wśród
interesantów. „Oceń urząd” tak nazywa się akcja,
której celem jest poznanie Państwa opinii na temat
jakości obsługi klientów i ewentualnie podniesienia
jej poziomu. Przy okazji załatwiania spraw zachęcam do wypełnienia przygotowanej przez nas ankiety. Państwa opinie, uwagi i wnioski poddane zostaną
analizie i posłużą w procesie doskonalenia obsługi
klienta. Ankiety dostępne są na każdym piętrze urzędu i w Punkcie Obsługi Interesanta w pok. 101. Swoje opinie możecie nam przekazać do 30 kwietnia.

Na kolejnych stronach podsumowujemy akcję zima
w mieście (str. 18-20), zamieszczamy relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie miasta, piszemy o ciekawych inicjatywach m.in. o uruchomionych przez Komitet Budowy Pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego stronie internetowej oraz strony
fanowskiej na facebooku.
Na koniec przypominam wszystkim właścicielom
posesji, że do końca marca należy złożyć tzw. deklaracje śmieciowe oraz oświadczenia o ilości osób zamieszkujących. Dokumenty dostępne są w urzędzie
w Punkcie Obsługi Interesanta pok. 101. Można je
też pobrać ze strony internetowej www.nowydwormaz.pl.
Życzę przyjemnej lektury!

Szanowni Czytelnicy,
Trzymacie w rękach kolejne wydanie Faktów Nowodworskich. Wewnątrz artykuły o sprawach waż-

Będą światła!
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO - rysunek „bramy wjazdowej” pochodzi z książki „Eksploatacja dróg”
praca zb. pod kier. Leszka Rafalskiego, - grafika przejścia dwuetapowego www.mmbialystok.pl

Będą światła na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Leśnej. W poniedziałek 18 marca w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego doszło do spotkania burmistrza Jacka Kowalskiego z m.in.
Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Krzysztofem Strzałkowskim oraz p.o. dyrektora MZDW
Zbigniewem Ostrowskim, na którym omówiono kwestie poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie ulicy
Wojska Polskiego od ulicy Gen. Berlinga do Długiej.
więcej na str. 8

Nowoczesne miasteczko drogowe w NDM
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO arch. UM

Jeszcze w tym roku ma powstać w mieście profesjonalne miasteczko ruchu drogowego. Środki na ten cel,
w wysokości ponad 0,5 mln. zł. przekaże wojewoda mazowiecki. Umowa w tej sprawie została zawarta
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie.
więcej na str. 8

Ruszyła Cyfrowa Szkoła!
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO PP5

Od nowego semestru szkolnego (04.02), w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim trwają
lekcje w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”. W nauce uczniom pomagają laptopy, tablice interaktywne,
projektory multimedialne i dostęp do Internetu. To jedyna nowodworska i jedna z 50-ciu w województwie
mazowieckim szkół, w których realizowany jest program.
więcej na str. 9

Stypendia, monitoring i mieszkania komunalne
- relacja z sesji Rady Miejskiej
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

26 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas obrad szeroko dyskutowano temat
monitoringu miejskiego i szkolnego, ilość i wysokość stypendiów przyznawanych dzieciom i młodzieży. Radni omówili też
kwestie dot. problematyki mieszkaniowej w zasobach komunalnych.

O

brady otworzył przewodniczący Rady Krzysztof
Bisialski. Na początku obrad radni zapoznali się
z informacją na temat udzielonej pomocy dzieciom
i młodzieży w zakresie przyznanych wszystkich rodzajów stypendiów w 2012r. Na terenie miasta przyznawane są cztery rodzaje stypendiów: sportowe,
artystyczne, socjalne i naukowe.
W 2012 r. przyznano trzy jednorazowe stypendia
artystyczne o łącznej wysokości 9 000 zł. Dwukrotnie otrzymała je Adrianna Patłaszyńska i raz Kamil
Zdzierak. Obydwoje stypendyści są tancerzami.
W ubiegłym roku nie wpłynęło więcej wniosków
w sprawie stypendiów artystycznych. Z kolei sportowcom przyznano w pierwszym półroczu ub. r.
51 stypendiów oraz 7 nagród, a w drugim półroczu
56 stypendiów i 25 nagród. Ich wartość wynosiła
217 850 na stypendia i 47 500 zł. na nagrody
W ramach Narodowego Programu Stypendialnego
gmina Nowy Dwór Mazowiecki otrzymała dotację
z budżetu państwa w wysokości 73.558 zł. Środki
te, wraz z uzupełniającymi je w wysokości 19.315 zł
środkami budżetu miasta były przeznaczone na stypendia szkolne (socjalne). Otrzymało je 318 uczniów.
Na stypendia naukowe w ubiegłorocznym budżecie
zabezpieczona została kwota 20.000 zł.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Brzozowska podkreśliła, że radni zajmowali się tym
tematem na ostatnim posiedzeniu. W czasie obrad
zwrócili uwagę na fakt, że bardzo dużo przyznawanych jest stypendiów sportowych w przeciwieństwie
do artystycznych. Podkreślili też dużą wagę pomocy
udzielanej uczniom w postaci stypendiów naukowych i socjalnych.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście za 2012.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Świder stwierdził, że środki finansowe
wydatkowano efektywnie i właściwie. Podkreślił też,
że osoby zatrudnione przy realizacji programu prowadzą różne zajęcia, które są wzbogacane o dodatkowe elementy i zmieniają się w zależności od potrzeb.
Odpowiadając na zarzuty o jednostajność tworzonych co roku programów zaznaczył, że najważniejsze są zadania stałe. Inne zmieniają się w zależności
od potrzeb. Radna Grażyna Brzozowska dodała, że
tego typu programy są tworzone długofalowo i nie
mogą się gwałtownie zmieniać.
Szeroko dyskutowany był temat dot. rozbudowy

Szkolenie, komputer i Internet w walce z wykluczeniem
cyfrowym w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Dariusz Żurek
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki po projekcie „Nowodworskie okno na świat – pokolenie eInclusion” ponownie
przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców naszego miasta. Tym razem
będziemy podpisywać umowę na realizację nowego projektu ze środków Unii Europejskiej pod tytułem
„Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”.
więcej na str. 9
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monitoringu wizyjnego miasta oraz funkcjonowanie
monitoringu w placówkach oświatowych.
Tematem zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego i w związku z tym jej przewodniczący Włodzimierz Oleksiak przedstawił zebranym prezentację multimedialną. Ponadto placówki oświatowe przedstawiły radnym sprawozdania
z działania monitoringu w szkołach.
I tak:
- Szkoła Podstawowa nr 5 posiada 11 kamer, z czego sześć w budynku szkoły. Szkoła zgłosiła potrzebę
zamontowania kolejnych 8 kamer. Ponadto nie odnotowano żadnych zabronionych zdarzeń.
- Publiczne Gimnazjum nr 1 posiada 31 kamer,
w tym 10 na zewnątrz budynku. W ub. roku na terenie szkoły doszło do 3 zdarzeń:
- wykryto sprawcę kradzieży butów – sprawa zgłoszona na policję,
- kradzieży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wyciągnięto
konsekwencje służbowe,
- wykryto sprawców uszkodzenia kaloryfera w budynku szkoły. Rodzice rozpoznanych uczniów pokryli koszty zakupu części i naprawy kaloryfera.
- Zespół Szkół w Twierdzy Modlin przy pomocy
monitoringu, który obejmuje budynek 227, 312
oraz Publiczne Przedszkole nr 4 wykrył sześć zdarzeń. M.in. wykryto sprawcę palenia papierosów w
łazience, rozwiązanie trzech sytuacji konfliktowych
zaistniałych pomiędzy uczniami, zidentyfikowano
sprawcę kradzieży roweru, do której doszło koło boiska szkolnego.
- w Zespole Szkół nr 1 monitoring obejmuje Szkołę
Podstawową nr 7, w której znajduje się 16 kamer,
w tym 3 na zewnątrz budynku i Publiczne Gimnazjum nr 2 - 27 kamer, w tym 10 na zewnątrz. Monitoringiem nie jest objęte Publiczne Przedszkole nr 5.
W 2012 roku miały miejsce następujące zdarzenia:
- w Szkole Podstawowej nr 7 doszło do zagubienia
kilku rzeczy typu buty, kurtka itp. – wszystkie sprawy
udało się pozytywnie rozwiązać.
- w Publicznym Gimnazjum nr 2 udało się zidentyfikować sprawców, którzy dokuczali koledze - sprawa
zgłoszona na policję. Odnaleziono też zgubiony telefon komórkowy uczennicy i ustalono przebieg bójki
pomiędzy uczniami. Zapis z monitoringu pozwolił
zweryfikować relacje uczestników i świadków zajścia, co miało istotne znaczenie przy sporządzaniu
notatki służbowej i zawiadomienia na policję.
- Zespół Szkół nr 2 ma kamery zamontowane są we-

wnątrz i na zewnątrz budynku. W szkole doszło do
kradzieży kurtki ucznia. Po rozmowie wyjaśniającej
z chłopcem zgłoszono ten fakt na policję. Mimo wielogodzinnej analizy rejestracji zdarzeń funkcjonariusze policji nie ustalili sprawcy kradzieży.
- w Zespole Szkół nr 3 monitoring obejmuje budynek i teren szkoły. Przy Publicznym Przedszkolu nr 2
nie ma monitoringu. W związku z dyżurami jednego
dozorcy na 2 budynki konieczne jest rozszerzenie
monitoringu na przedszkole. Zdarzenia wykrywane za pomocą monitoringu to palenie papierosów
w toaletach, bójki miedzy uczniami, uszkodzenia
spłuczek w toaletach, zepsucie kranu, doznanie urazu
na boisku szkolnym, przepychanki uczniów na przerwie, dokuczanie uczennicy. Uczniowie dokonujący
szkód zostali rozpoznani, a rodzice zwrócili koszty
napraw czy zakupu uszkodzonych rzeczy. Z każdej
wyjaśnianej sprawy została sporządzona notatka
służbowa. Sposób załatwienia sprawy zależał od jej
charakteru. Najczęściej przeprowadzano rozmowę
z uczniem, wychowawcą, pedagogiem i rodzicami.
Materiały z niektórych zdarzeń zabezpieczyła policja, a sprawa trafiła do sądu.
- Publiczne Przedszkole nr 1 i Publiczne Przedszkole
nr 3 nie posiadają monitoringu.
Zdaniem dyrektorów szkół monitoring jest niezbędnym elementem wspomagającym zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły oraz
służy on do ochrony mienia. Już sama świadomość,
że na terenie placówki funkcjonuje monitoring sprawia, że uczniowie dyscyplinują się i podejmują bardziej przemyślane zachowania, a osoby z zewnątrz
nie dokonują czynów zabronionych. Monitoring
znacznie ułatwia pełnienie ochrony budynku placówki oraz jego terenu zarówno w dzień jak i w nocy.
Radna Grażyna Brzozowska po raz kolejny podkreśliła, że monitoring jest tylko uzupełnieniem działań
nauczycieli i obsługi w szkołach.
Burmistrz Jacek Kowalski zaznaczył, że dzięki monitoringowi zdarzeń w szkołach jest coraz mniej. „Nie
chcemy odbierać funkcji rodzicom i nauczycielom
ale monitoring jest ważny” powiedział. Pozytywnie
ocenił też funkcjonowanie pierwszego etapu monitoringu w mieście.
W czasie sesji radni zapoznali się z informacją na
temat problematyki mieszkaniowej w zasobach komunalnych.
Radny Andrzej Świder zwrócił uwagę, że jest duże
zainteresowanie wykupem mieszkań w Twierdzy
Modlin i zaproponował zorganizowanie spotkania

WIEŚCI Z RADY

z mieszkańcami w tej sprawie. Burmistrz Jacek
Kowalski powiedział, że zainteresowani wykupem
mieszkań proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu
Miejskiego. Podkreślił też, że zgoda na podział nieruchomości leży po stronie konserwatora zabytków
i miasto nie ma wpływu na tą procedurę. Dodał też,
że obawia się, że małe wspólnoty nie będą w stanie
udźwignąć kwestii późniejszych remontów czy też
założenia centralnego ogrzewania.
Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski zaapelował aby ponownie posprawdzać zadłużenie w lokalach i ewentualnie przenosić tych, którzy nie płacą,
do lokali o gorszym standardzie. Radni pytali obecną
na sesji prezes ZBK Annę Rutkowską o to, czy jakiekolwiek sprawy zostały wszczęte za chuligaństwo i
wandalizm w zasobach. Wskazywali przy okazji na
budynek socjalny przy ul. Prądzyńskiego. Pani prezes odpowiadała, że wielokrotnie tego typu sytuacje
były zgłaszane na policję. W dwóch przypadkach (na
7 zgłoszonych) postępowanie umorzono z powodu
niewykrycia sprawców.
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Podjęte podczas sesji uchwały dotyczyły
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki,
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2013.
- nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.
- przedłużenia czasu obowiązywania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości.

Nie będzie podwyżek opłat za wodę i ścieki!
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak, FOTO Marek Jakuczek

W Nowym Dworze Mazowieckim w tym roku nie będzie podwyżek opłat za wodę i ścieki. Nowodworscy radni przychylili
się do wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przedłużyli czas obowiązywania dotychczasowych opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W

dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie
utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie radni nie kryli zadowolenia z tego faktu. Jak
mówili, w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie ciągle słyszymy o podwyżkach dobrze, że choć w tej
jednej dziedzinie życia ich nie będzie.
Jednocześnie jednak pytali czy zamrożenie opłat nie
będzie miało negatywnego wpływu na plany inwestycyjne spółki. „Sytuacja finansowa ZWIK jest
na tyle dobra, że środki finansowe wystarczą na pokrycie planów i zobowiązań” odpowiadał burmistrz
Jacek Kowalski. Dodał też, że główna inwestycja
jaką realizował Zakład została już zakończona i rozliczona, więc nie ma obaw, że rozwój spółki zostanie
zahamowany.
Przypominamy!
Opłata za 1 m3 wody w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzin-

nych i wielorodzinnych wynosi 3,24. Za ścieki
płacimy 8,01 zł. Opłata abonamentowa w obu
przypadkach wynosi 4,32.
Takie same stawki za wodę i ścieki obowiązują
dla wszystkich innych lokali i instytucji w mieście przy czym zmianie ulega wysokość opłat

abonamentowych.
I tak w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
wielolokalowych, instytucjach i budynkach użyteczności publicznej, placówkach usługowych świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz
dla użytkowników lokali użytkowych, usługowych
i handlowych wynosi ona 8,64 zł.
Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe oraz przemysł pozostały
i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy,
usługi transportowe i inne płacą abonament w wysokości 21,60 zł.
Gmina rozliczana jest za ilość wody dostarczonej do
zdrojów publicznych, do zraszania ulic i publicznych
terenów zielonych, do zasilania fontann oraz za ilość
wody pobranej przez jednostki straży pożarnej. Abonament w tym przypadku wynosi 54,00 zł.
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projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2012 roku opłat
za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej
nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych
przez miasto oraz projekt określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu w mieście.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu szczególną
uwagę w swojej pracy przywiązywała do prawidłowego funkcjonowania gminnych placówek
oświatowych. W tym celu odbyła spotkania wyjazdowe do wszystkich gminnych przedszkoli.
Podczas nich zapoznała się z działalnością, funkcjonowaniem, problemami i potrzebami placówek przedszkolnych. Komisja odbyła spotkanie
z inspektorem Wydziału Edukacji p. Elżbietą
Tokarską i zapoznała się z informacją pisemną
burmistrza dot. funkcjonowania gminnych przedszkoli oraz dokonała podsumowania problemów
i potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów poszczegó1nych placówek w trakcie odwiedzin przez
członków komisji w miesiącu lutym i marcu. Komisja stwierdziła, że wszystkie gminne placówki
przedszkolne funkcjonują prawidłowo, są czyste,
zadbane, mają zapewnioną kadrę pedagogiczną
i specjalistyczną. Komisja Oświaty poparła
wszystkie wnioski zawarte w pismach złożonych przez dyrektorów przedszkoli zwracając się
z prośbą o sukcesywne dofinansowania potrzeb
remontowych poszczególnych placówek.
Komisja odbyła spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji p. Jerzym Bziukiem i zapoznała się z informacjami na temat funkcjonowania
gminnych szkól na terenie miasta problemami
i potrzebami, zjawiskami patologicznymi oraz
bezpieczeństwem uczniów. Komisja stwierdziła,
że szkoły są bezpieczne, budynki utrzymane są
w należytym stanie, system monitoringu funkcjonujący w szkołach w znacznym stopniu wpływa
na podniesienie stanu bezpieczeństwa uczniów
i pracowników szkól. Komisja widzi konieczność
utrzymania w szkołach nauczycieli specjalistów
celem zapewnienia dalszego właściwego osiąga-

nia pożądanych efektów dydaktycznych i wychowawczych. Komisja po dokładnym zapoznaniu się
z informacjami stwierdziła, że szkoły na wszystkich szczeblach nauki realizują zadania opiekuńcze
i wychowawcze, które uwzględniają przepisy bhp
oraz rozporządzenia MEN. Monitoring funkcjonujący w szkołach w znacznym stopniu zwiększył bezpieczeństwo uczniów i pracowników
szkół, zmniejszył akty wandalizmu i niszczenia
mienia. Członkowie komisji zapoznali się z informacjami na temat kosztów utrzymania placówek
oświatowych za 2011r. oraz w I pó1roczu 2012
roku. Stwierdzili, że środki finansowe, jakie posiadają dyrektorzy szkół rozdysponowywane są
w sposób przemyślany i celowy z pełną dbałością
i odpowiedzialnością za zarządzane placówkami.
W części wyjazdowej komisja dokonała
przeglądu placówek pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego. Stwierdziła,
że wszystkie są do niego przygotowane, prace
remontowe zostały zrealizowane i zakończone.
Szkoła Podstawowa nr 7 jest w trakcie rozbudowy, częściowy odbiór inwestycji umożliwił
rozpoczęcie nauki klasom I-III od września
2012 roku. Ponadto komisja wnioskowała
o wzmożenie dozoru prawidłowej realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7.
Komisja poparła wnioski dyrektorów poszczególnych szkół dotyczących koniecznych remontów zalecanych przez SANEPID oraz remonty, które zapewniają bezpieczeństwo dzieciom
i młodzieży. Komisja zapoznała się z wynikami
egzaminów zewnętrznych w szóstych klasach
szkół podstawowych, egzaminów gimnazjalnych
oraz maturalnych. Zdaniem Komisji zróżnicowane wyniki egzaminów są wynikiem różnych
czynników społecznych, które rzutują na poziom
nauczania dzieci i młodzieży.
Komisja szczegółowo przeanalizowała przygotowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informację na temat realizacji i skuteczności
i programów profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w 2012 roku. Komisja widzi konieczność
systematycznej kontynuacji prowadzenia progra-

mów profilaktycznych, które cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Dużo kontrowersji wśród członków komisji
wzbudził projekt uchwały dotyczący utworzenia
Zespołu Szkół nr 1 łączący PP5, SP7 i PG2 na
Osiedlu Młodych. Po wnikliwej analizie komisja nie rozstrzygnęła swojego stanowiska w tym
temacie. Komisja wystosowała wniosek o wcześniejsze zgłaszanie i przekazywanie informacji
dotyczących bardzo ważnych spraw oświatowych
wymagających szerszej konsultacji i wnikliwej
analizy. Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu miasta za 2o11rok w zakresie
działalności merytorycznej komisji.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła i zaopiniowała
projekt budżetu miasta na rok 2013 w zakresie
działalności merytorycznej komisji. Przekazała
wnioski do budżetu miasta na 2013.
Rok o zabezpieczenie środków finansowych na
budowę hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy
SP7 i budowę bieżni lekkoatletycznej w Zespole
Szkół nr l przy PG 2.
Komisja wnioskowała również o zabezpieczenie
w budżecie 2013r. środków finansowych na remonty i równomierne ich rozdzielanie na poszczególne placówki oświatowe wg. zaleceń
Sanepidu oraz innych organów kontrolnych. Jednocześnie komisja wnioskowała o uwzględnienie
przy podziale środków kompleksowości wykonywanych remontów oraz rozdzielanie środków
finansowych przeznaczonych na remonty w terminie umożliwiającym wykonanie prac w okresie
wakacyjnym.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
wytypowani zostali do pełnienia funkcji obserwatora podczas egzaminów w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. (…)
Komisja na wszystkich posiedzeniach rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał pod obrady
sesji Rady Miejskiej.
Na zakończenie roku Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu opracowała i przyjęła plan pracy na 2013
rok. (…)

Pomagamy uzależnionym – sprawozdanie z realizacji programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak

Wyciąg ze sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2012 roku
TeksT RED.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w 2012 roku odbyła 11 posiedzeń stacjonarnych oraz 3 posiedzenia wyjazdowe, na których
odwiedziła prowadzone przez gminę placówki oświatowe. Wszystkim spotkaniom komisji przewodniczyła Grażyna Brzozowska.

Ś

rednia roczna frekwencja na posiedzeniach
komisji wyniosła 89,40%. Działalność komisji przebiegała zgonie z zatwierdzonym planem
pracy na 2012 rok.
Komisja zapoznała się z projektem kalendarza
imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez urząd miejski w 2012 roku
oraz przyjęła dodatkowe informacje Naczelnika
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
p. Zenona Klimczewskiego.
Projekt zaopiniowała pozytywnie nie wnosząc
uwag.
Komisja zapoznała się i zaakceptowała oferty
wypoczynku zimowego w ramach akcji „Zima
w Mieście” organizowanego przez Nowodworski
Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz
gminne szkoły. Zapoznała się również z realizacją wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowanych
przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Dodatko-

wych wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału
Edukacji p. Jerzy Bziuk.
Komisja przyjęła sprawozdanie z form realizacji
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w ramach akcji „Zima w Mieście” organizowanych przez NOK, NOSiR, MBP, oraz Wydział
Edukacji (szkoły, Uczniowskie Kluby Sportowe). Z zadowoleniem przyjęła informacje
z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii
zimowych w 2012 roku stwierdzając, że przygotowane oferty były bardzo ciekawe i różnorodne
i każdy chętny mógł w interesujący sposób spędzić czas wolny od zajęć lekcyjnych.
Komisja zapoznała się z ofertami wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego
w ramach akcji „Lato w Mieście” przygotowanymi przez Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną nie wnosząc żadnych uwag.
Komisja przyjęła sprawozdanie z wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży organizowanego przez

NOK, NOSiR i MBP oraz informację pisemną
i ustną p. Agnieszki Sejdy, Naczelnika Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych. Komisja stwierdziła, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży
w poszczególnych placówkach zorganizowany
został w sposób bardzo ciekawy, oferujący różnorodne formy zajęć stacjonarnych oraz bogatą
ofertę zajęć wyjazdowych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców naszego miasta.
Komisja stwierdziła, że gmina oferuje mieszkańcom bogatą oraz różnorodną ofertę zarówno w
zakresie kulturalnym jak i sportowym. Komisja
zapoznała się z informacją dotyczącą udzielonej
pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie przyznanych wszystkich rodzajów stypendiów i nagród Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
w 2011 roku. Stwierdziła, że wszystkie stypendia
i nagrody są przyznawane zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Miejską.
Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie
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Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście za rok 2012.

W

roku 2012, w ramach realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012
rok podjęto działania mające na celu ograniczenie
spożycia alkoholu i występowania problemów
związanych z nadużywaniem i uzależnieniem
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej
i informacyjnej. Realizowane zadania obejmowały różne obszary tematyczne począwszy od
specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin doświadczających problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu, poprzez
programy z zakresu profilaktyki szkolnej, kończąc na edukacji społecznej.
Odbiorcami programu w szczególności były
osoby doświadczające problemów związanych
z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu, dzieci i młodzież głownie ze środowisk zagrożonych
uzależnieniem i marginalizacją oraz nauczyciele,
rodzice i inne osoby zajmujące się zawodowo pomocą dziecku i rodzinie.
Realizacją programu na terenie miasta zajmowa-
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ło się wiele instytucji, z którymi zostały zawarte
stosowne umowy. Były to m.in. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Fundacja Trzciany, Oddział
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Fundacja ,,BENE VOBIS”, Stowarzyszenie
Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNIAZDO, Stowarzyszenie SZTANGIELEK. Instytucje te realizowały różne zdania
m.in. działalność opiekuńczo-wychowawczą i
profilaktyczną w placówkach opiekuńczych na
terenie miasta, świetlice środowiskowe, Program
profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd
idziemy” „Szkolny Program Profilaktyki Uniwersalnej Fundacji Bene Vobis”, „Uzależnieniom mówię NIE”, „Program zajęć psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym”,
„Program zagospodarowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym”.
Prowadzano też inne działania. Działała m.in.
grupa wsparcia dla kobiet doświadczających
przemocy domowej i współuzależnionych, zorganizowano koncert artystyczno–motywacyj-

no–profilaktyczny, przeprowadzono tematyczne
warsztaty edukacyjne dla rodziców w zakresie
profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
jak i program profilaktyczny dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi. W ramach
realizacji programu odbyły się także szkolenia
w tym dla sprzedawców punktów alkoholowych
mieszczących się na terenie miasta pt. Jak odmawiać małolatom szkolenia i dla członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W dyskusji nad tym punktem obrad radny Andrzej
Świder stwierdził, że w opinii Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych środki finansowe wydatkowano efektywnie i właściwie. Podkreslił, że bardzo ważne przy realizacji tego typu programów
są zadania stałe, realizowane długofalowo.
Razem w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 wydatkowano: 433 402,40 zł.
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starosta krzysztof kapusta

Szanowni
Państwo
O

statnia decyzja Rady Powiatu o zaciągnięciu konsolidacyjnego kredytu jest ważnym
dowodem na poszukiwanie racjonalnych rozwiązań trudnych spraw finansowych powiatu nowodworskiego. Z jednej strony zachowane zostało
dofinansowanie ujętych w budżecie 2013 roku
inwestycji drogowych oraz uzyskanie środków na
modernizację dawnego budynku starostwa dla po-

trzeb szkoły specjalnej, z drugiej zaś uzupełniono
brakujące środki funduszu płac, co wpłynęło na
rozładowanie napiętej atmosfery wśród pracowników starostwa. Osiągnięty kompromis pomiędzy
dalszym rozwojem powiatu i stabilnymi warunkami pracy pracowników samorządowych powinien
owocować większą skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych środków rozwojowych powiatu
oraz lepszą realizacją zadań przez wszystkie komórki organizacyjne starostwa. W tym numerze
Faktów krótka relacja z sesji Rady Powiatu oraz
informacja z powiatowego turnieju w halowej piłce nożnej chłopców. Zapraszam do lektury naszej
strony powiatowej.

XXVIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
TeksT I FOTO M. Czechowicz

W dniu 15 lutego 2013 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. Obradom przewodniczył Mariusz Łaszuk wraz z
wiceprzewodniczącymi Sebastianem Kozakiem i Grzegorzem Paczewskim. Obecnych było 16 radnych.

N

a początku obrad przyjęto jednogłośnie protokóły z grudniowych sesji.
Radni 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się
i 2 przeciw przyjęli uchwałę w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata
2013-2019. Rada Powiatu 12
głosami za podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na kwotę 3 mln zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań
z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów. Kredyt będzie spłacany
w latach 2015-2020. Jak stwierdziła
w uzasadnieniu skarbnik powiatu
samorząd powiatowy nie ma wystarczających środków własnych,
aby sfinansować raty kredytów
przypadające do spłaty w 2013
r. i podlegające zaplanowaniu
w rozchodach budżetowych. Tak
więc konieczne jest zaciągnięcie
nowego kredytu na ich spłatę.
Ponadto decyzja ta zażegnała
niebezpieczeństwo zwolnień grupowych pracowników Starostwa
Powiatowego.
Rada podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nasielsk do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk
(ul.POW), na które przekaże w 2013 r. środki z budżetu w kwocie 1.370.132,00 zł.

Jednogłośnie przyjęto obie uchwały przedłożone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim. Pierwsza dotyczyła planu przychodów i wydatków środków
PFRON oraz przyjęcia szczególnej zasady po-

stępowania w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych. Ogólna kwota przychodów
i wydatków ze środków PFRON w 2013 r. wynosi 1.220.986,00 zł. Druga dotyczyła wniesie-

nia wkładu własnego w wysokości 63.000,00 zł
na realizację w 2013 r. projektu systemowego
pn. „Czas na aktywność” współfinansowanego
ze środków unijnych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju
M. Dudek wyraził pozytywną opinię na temat funkcjonowania jednostki pomimo braku dyrektora.
Rada dokonała zmian w uchwale
budżetowej na rok 2013. Po stronie wydatków budżet powiatu
zwiększono o kwotę 2.594.170,00
zł, w tym na drogi publiczne powiatowe o kwotę 525.470.00 zł
( pomoc finansowa od gminy Czosnów na budowę chodnika na odcinku Łomna-Pieńków-94.170,00
zł, kontynuacja przebudowy drogi
powiatowej Ruszkowo-Studzianki-Nuna-200.603,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Pomiechówek-Nasielsk-230.697,00 zł ) oraz
na wynagrodzenia i pochodne dla
pracowników starostwa o kwotę
1.262.000,00 zł.
W kwestii dotyczącej ewentualnych działań przeciwpowodziowych, starosta
potwierdził w przypadku zagrożeń właściwe
przygotowanie stosownych służb i jednostek powiatowych.

Piechotką przez miasto
TeksT Sebastian Bańbura FOTO Urząd Miejski

Nowy Dwór Mazowiecki to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej. Zachęcają do tego zabytki i atrakcje
turystyczne znajdujące się w centrum miasta, jak też liczne obiekty Twierdzy Modlin. Poniżej przedstawiamy propozycje
tras turystycznych.
Trasa 1: Znaki historii
Czas przejścia: 2,5 h
Pokonaj tę trasę, a zdziwisz się, ile ciekawostek
kryje w sobie centrum Nowego Dworu Mazowieckiego.
START:
Ruszamy przy Nowodworskim Ośrodku Kultury
W jego pobliżu można zostawić samochód. Podchodzimy pod pamiątkową tablicę Batalionu Elektrotechnicznego oraz obecną siedzibę Komendy
Hufca (Harcówkę), która dawniej pełniła rolę
więzienia. Skręcamy w lewo w ul. Paderewskiego
(stojąc przodem do wiaduktu) i idziemy cały czas
prosto. Przechodzimy obok drewnianego domu.
Jest to prywatna własność, jednak zza ogrodzenia
można dostrzec arcyciekawe drewniane zdobienia
architektoniczne. Trzeba wiedzieć, że w przeszłości w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego
– ze względu na militarny charakter miasta – dopuszczalna była jedynie zabudowa drewniana.
Dziś rzadko spotykana, nie tylko w Nowym Dworze Mazowieckim, ale i w całej Polsce.
Dochodzimy do głównej, ul. Warszawskiej, przechodzimy obok kościoła p. w. św. Michała Archanioła.
Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła
(Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny
Marii, św. Stanisława bpa i Apolonii) zbudowany
został w 1792 r. w stylu klasycystycznym. Jest to
budowla murowana z cegły, otynkowana, z prezbiterium od strony południowej. Kościół zbudowany jest na planie prostokąta; jednonawowy,
z wydzielonym wewnątrz wąskim prezbiterium
zamkniętym ścianą prostą, przy którego bokach
znajduje się prostokątne pomieszczenie kruchty
i zakrystii, a nad nimi loże otwartego prezbiterium. Wyposażenie kościoła częściowo późnobarokowe. Obiekt powstał dzięki staraniom
Księcia Stanisława Poniatowskiego. Kościół był
wielokrotnie remontowany (w 1902 r., po 1914 r.,
w latach 1945 – 1950 i 1962 - 1966). Ostatnio
przeszedł gruntowną renowację.
Przechodzimy przez jezdnię, kierując się do
parku im. J. Wybickiego, który kiedyś był rynkiem miejskim. Idąc główną aleją parkową

Powiatowy turniej w halowej piłce nożnej chłopców.
TeksT I FOTO Z. Racki

W dniu 28 lutego 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy został rozegrany turniej w halowej piłce nożnej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego.

W

turnieju wystartowało 7 drużyn szkolnych.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
III miejsce – Zespól Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Nowym
Dworze Mazowieckim
V miejsce – Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim

VI miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
VII miejsce- Liceum Ogólnokształcące w Modlinie
Twierdzy
Najlepszym piłkarzem turnieju został wybrany Mateusz Fabisiak, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku. Uczestnicy turnieju zostali
nagrodzeni pamiątkowymi pucharami, medalami
i dyplomami.

www.nowydwormaz.pl
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w kierunku wału, po lewej stronie widać aptekę
na ul. Kościuszki, dawną austerię. Na końcu parku znajduje się amfiteatr, w którym można chwilę odpocząć przed dalszą wędrówką. Po krótkiej
przerwie kierujemy się w stronę ul. Sukiennej,
wchodzimy na wał i podążamy w lewą stronę
(w oddali widać most Pancera), aż do ul. Targowej. Schodzimy z wału. Idziemy cały czas prosto,
do ul. Zakroczymskiej. Przechodzimy na drugą
stronę jezdni. Wchodzimy na teren parku, gdzie
znajdują się dęby katyńskie.
Dalej idziemy w kierunku fontanny, na skwer
abp Dobrogosta, gdzie można odpocząć i poczytać o historii Nowego Dworu Mazowieckiego.
Przechodzimy na drugą stronę ul. Warszawskiej
i skręcamy w prawo w ul. Nałęcza. W tym miejscu wytrwałym proponujemy pójście dalej ul.
Nałęcza, przejście przez przejazd kolejowy i
odwiedzenie Kirkutu (znajduje się zaraz za przejazdem po lewej stronie przy ul. Przytorowej –
wejście do Kirkutu od ul. Nałęcza).
Powrót: należy przejść ponownie przez przejazd
kolejowy, skręcić w prawo w ul. Partyzantów,
idąc cały czas prosto dojdziemy do ul. Paderewskiego. Skręcamy w prawo i wracamy pod NOK
do samochodu.
Osoby powracające do samochodu i nie odwiedzające Kirkutu, aby wrócić do samochodu powinny:
skręcić w lewo z ul. Nałęcza w ul. Modlińską, potem w prawo w ul. Słowackiego, potem w lewo
w ul. Partyzantów, dojść do ul. Paderewskiego, skręcić w prawo i powrócić pod NOK po samochód.
Proponowane miejsca odpoczynku: Park im.
J. Wybickiego, skwer abp Dobrogosta
Trasa 2: Spacer śladami napoleońskimi
Czas przejścia ok. 1,5-2 h.
START:
Centrum Informacji Turystycznej ul. Ledóchowskiego 164 – wędrujemy szlakiem łącznikowym
żółtym. Dochodzimy do rozgałęzienia szlaków. Po
lewej stronie widać Bramę Północy, a po prawej
Rawelin (zachowany w oryginalnym narysie).
Brama Północy jest zwana również „Płocką” lub
„Księstwa Warszawskiego”. Ciekawym elementem architektonicznym bramy jest zwornik kamienny w kształcie trapezu umieszczony w łuku
zamurowanej bramy. Znajduje się na nim płaskorzeźba orła Księstwa Warszawskiego z kluczami
w szponach i napisem „Brama Północy” oraz rok
powstania – 1811. Była to niegdyś jedyna brama w twierdzy, która łączyła drogi z Warszawy
przez Jabłonnę i Nowy Dwór z drogą w kierunku Płocka. By wyjechać na trakt płocki trzeba
było przebyć dwa mosty, przejechać przez środek
twierdzy, bramą i zjazdem z niej skręcającym
w prawo dostać się na drogę prowadzącą dnem
fosy do właściwego traktu. Jak widać cała procedura przejazdu przez twierdzę wykluczała jakikolwiek przypadkowy lub niepożądany ruch na
bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym. Brama
spełniała swe funkcje do czasu wielkiej rozbudowy twierdzy w latach 1832 -1841. Wtedy została
zamurowana i stała się działobitnią podwałową

z trzecim otworem artyleryjskim umieszczonym
centralnie w zamurowanym świetle bramy. Brama
Północy, obok działobitni Napoleona i prochowni
wewnątrz bastionu nr III, jest najstarszym zabytkiem murowanym w Twierdzy Modlin.
Kierujemy się na szlak czerwony, wchodzimy
na obwód wewnętrzny (nasyp ziemny budowany
w okresie napoleońskim). Po lewej stronie widać
Prochownię z 1811 r. , która została przebudowana w 1899 r. Porzucamy szlak czerwony, skręcamy w prawo na szutrową drogę. Idziemy wzdłuż
Koszarowca i dochodzimy do Bramy Poniatowskiego (ks. Józef Poniatwski był dowódcą części
V korpusu Wielkiej Armii w wyprawie Napoleona
na Moskwę w 1812 r.). Wchodzimy na Wieżę
Czerwoną (czynna w weekendy od maja do września), z której widać w oddali Redutę Napoleona
i narys Korony Utrackiej – budowanej w okresie
napoleońskim. Schodzimy z Wieży widokowej
i szlakiem czerwonym idziemy do ul. 29 Listopada, którą wędrujemy aż do ul. Szpitalnej. Ulicą
Szpitalną dochodzimy do Reduty Napoleona.
Reduta Napoleona jest jedną spośród czterech zachowanych budowli murowanych pochodzących z
czasów Księstwa Warszawskiego. Jest to kwadratowa wieża artyleryjska - działobitnia z dziedzińcem pośrodku, budowana na wzór francuskich
wież nadmorskich. Pomieszczenia parterowe
budynku przeznaczone były na magazyny żywności, amunicji i wody. Na piętrze znajdowały się
pomieszczenia dla 300 osobowej załogi. Po zakończeniu wojen napoleońskich reduta straciła rolę
obronną i została przekształcona w skład leków.
Wybitny znawca epoki napoleońskiej, Waldemar
Łysiak przypuszcza, że budynek zaprojektował
osobiście cesarz Napoleon Bonaparte.
Potem kierujemy się na szlak niebieski, którym
idziemy po Koronie Utrackiej. Schodzimy z Korony Utrackiej i dalej szlakiem niebieskim idziemy
do ul. Obrońców Modlina. Skręcamy w prawo i
wchodzimy do cukierni Szarowa (zielony budynek) na napoleonkę. Wychodząc z cukierni kierujemy się w prawo potem w lewo, aby dojść do
ulicy 29 listopada (tutaj znajduje się supermarket
oraz bankomat). Ulicami 29 Listopada, a następnie
Bema kierujemy się w stronę Parku – aleją parkową wracamy do CIT.
Proponowane miejsca odpoczynku: punkt widokowy na Koronie Utrackiej, cukiernia Szarowa.
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Będą światła!

Ruszyła Cyfrowa Szkoła!

TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO - rysunek „bramy wjazdowej” pochodzi z książki „Eksploatacja dróg” praca zb. pod kier. Leszka
Rafalskiego, - grafika przejścia dwuetapowego www.mmbialystok.pl

O

TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO PP5

d nowego semestru uczniowie klas czwartych
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim uczą się w ramach projektu „Cyfrowa
Szkoła”.
Uczniowie podczas lekcji korzystają m.in. z laptopów. Szkoła wzbogaciła się o 44 takie urządzenia dla uczniów. Z 4 kolejnych laptopów
korzystają nauczyciele. Ponadto, w ramach programu w szkole zamontowano 2 sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, 2 mobilne szafki do przechowywania laptopów, 2 tablice interaktywne,
2 systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi,
2 projektory krótkoogniskowe, jeden kontroler
WLAN, 10 punktów dostępowych, 2 routery z IPS,
2 projektory multimedialne, 2 wizualizery. Sprzęt został dostarczony do szkoły pod koniec listopada i do

stycznia trwał proces wdrażania projektu i szkolenia
nauczycieli.
Było to możliwe dzięki otrzymanemu w ub. roku dofinansowaniu w ramach programu Cyfrowa Szkoła.
Wartość sprzętu to ponad 225 tys. zł.
Warto przypomnieć!
Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na
posiedzeniu z dnia 3 kwietnia br. Do udziału w projekcie zgłosiło się 607 szkół z całego Województwa
Mazowieckiego, z których ostatecznie wybrano 50.
Z nowodworskich szkół do projektu zakwalifikowała
się Szkoła Podstawowa nr 7.
Wsparcie finansowe jakie otrzymała Siódemka to
181 tys. 760 zł. Miasto dołożyło ze swojego budżetu
20% tej kwoty tj. 45 tys. 440 zł.

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” będzie realizowany Szkole Podstawowej nr 7 w formie pilotażu do
sierpnia 2013 roku.

Szkolenie, komputer i Internet w walce z wykluczeniem cyfrowym
w Nowym Dworze Mazowieckim

J

ak informowaliśmy wcześniej, w grudniu ub.
roku doszło do spotkania władz Nowego Dworu
z m.in. przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie
ww. skrzyżowań. Postanowiono na nim, że wykonana zostanie analiza ruchu, na podstawie której będą
podejmowane kolejne decyzje. Sporządzona analiza
została wysłana do Urzędu Marszałkowskiego, który zaopiniował ją pozytywnie, przekazując jednocześnie swoje uwagi.
Dziewięć warunków do spełnienia
W opinii nadesłanej przez Urząd Marszałkowski
wyszczególniono 9 uwarunkowań, które muszą być
uwzględnione przez miasto przy projektowaniu nowej organizacji ruchu i przebudowy skrzyżowań.
Są to m.in. zalecenia dotyczące zlokalizowania po
obu stronach analizowanego odcinka (tj. ul. Berlinga i ul. Łęcznej red.) „bram wjazdowych” w takich
odległościach od skrzyżowań, aby w ich cieniu usytuować lewoskręty.
Urząd Marszałkowski zwrócił też uwagę na konieczność powiększenia istniejących wysepek

dla pieszych z uwzględnieniem przejezdności
samochodów ciężarowych z naczepą. Dodatkowo, wysepka na przejściu dla pieszych ma się
pojawić na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego
i Długiej (obecnie jej tam nie ma red.)
Zaproponowano też wykonanie dodatkowego
przejścia dla pieszych. Ma ono być zaprojektowane w azylu (wysepka red.) i przesunięte w kierunku wschodnim tak aby utworzyć mimośród
z dojściem od strony budynków mieszkaniowych.
To przejście będzie usytuowane na wysokości drogi wyjazdowej z osiedla domków jednorodzinnych
przy garażach.
Ważna zmiana będzie dotyczyła mieszkańców
osiedla Dębinka. Przejście dla pieszych ma być
zaprojektowane w azylu i przesunięte w kierunku
wschodnim tak aby powstał mimośród z dojściem
do schodów. Ponadto, niemożliwy będzie skręt
w lewo w drogę wojewódzką z osiedla. W przesłanej opinii czytamy: „obsługa drogi dojazdowej
w rejonie ww. przejścia powinna odbywać się tylko
na prawe skręty z fizycznym uniemożliwieniem relacji lewoskrętnej”. W związku z tym wjazd w osiedle

TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

będzie możliwy tylko z ulicy Leśnej.
Będą światła
Na poniedziałkowym spotkaniu potwierdzono konieczność wybudowania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Leśnej. Teraz
po stronie miasta leży wykonanie nowej organizacji
ruchu, projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
„O kosztach inwestycji będzie można mówić dopiero
po wykonaniu projektu – mówi Dariusz Tabecki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i dodaje,
że na jego podstawie będzie sporządzany kosztorys.
Na razie nie są ustalone kwestie finansowania zadania. Będą one uzgodnione w maju i prawdopodobnie
objęte porozumieniem.
Jest też szansa na sygnalizację świetlną przy
kolejnym skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego
z ul. Berlinga. Tu jednak potrzebne będzie wykonanie dodatkowej analizy, która ewentualnie potwierdzi
taką potrzebę. Władze województwa zapewniają, że
tym razem procedury potrwają szybciej.

Nowoczesne miasteczko drogowe w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO arch. UM

Ś

rodki na budowę miasteczka o pow. ok. 2,5
tys. m2 będą w większości pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu
drogowego”. Planowany koszt inwestycji wynosi
do 580 tys. złotych. 85 proc. to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. będzie pochodzić z budżetu
państwa. Koszty utrzymania miasteczka będzie
ponosić WORD.
Zgodnie z projektem, zakłada się wybudowanie
m.in.: co najmniej 800 m2 jezdni z łukiem, różnego rodzaju skrzyżowań w tym z sygnalizatorami
świetlnymi, jezdni do wykonywania „ósemek”,
ścieżki rowerowej, jezdni z różnymi rodzajami
pobocza i przejściami dla pieszych. Na terenie
miasteczka zostaną też ustawione wszystkie rodzaje pionowych znaków drogowych tj. ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające. Wykonane będą także znaki poziome.
W miasteczku odbywać się będą przede wszystkim zajęcia praktyczne dla dzieci i młodzieży
z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizowane będą również szkolenia i egzaminy
na kartę rowerową.

Na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego
działa już jedno miasteczko ruchu drogowego,
przy szkole podstawowej nr 5. Jego powstanie było pierwszym etapem współpracy miasta,
a w szczególności Straży Miejskiej i dyrekcji
SP5, i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Jak mówi Komendant Straży
Miejskiej Piotr Rogiński „ponieważ pomysł ten
się przyjął, a współpraca układała się wzorcowo,
WORD zaproponował budowę jedynego w województwie mazowieckim „Miasta Ruchu Drogowego” z prawdziwego zdarzenia z płytą poślizgową właśnie naszemu miastu”. Powstanie ono

w okolicach lotniska w Modlinie. Jego budowa
nie wiąże się z żadnymi kosztami dla miasta.

www.nowydwormaz.pl
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artość projektu opiewa na kwotę 2 911 068 zł.
Droga do uzyskania tak znaczącego dofinansowania nie była jednak prosta.
W sierpniu ubiegłego roku Władza Wdrażająca
Programy Europejskie tj. instytucja odpowiedzialna
za rozdysponowanie środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłosiła nabór
wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie
realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wydział Projektów Infrastrukturalnych we współpracy z Wydziałem Informatyki przygotował i złożył
wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę 3 000
500 zł. Wstępnie maksymalna wysokość wsparcia
z UE wynosiła 85% wydatków projektu, a pozostała
część musiała zostać pokryta ze środków własnych
beneficjenta (w naszym przypadku gminy red.).
Władza Wdrażająca Programy Europejskie zmieniła
jednak warunki konkursu i dla jednostek samorządu
terytorialnego zdecydowała aby 100% środków projektu dofinansowane było z UE. Dzięki temu miasto
Nowy Dwór Mazowiecki nie musiało już posiadać
15% wkładu własnego na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt przeszedł ocenę formalną (tj. spełnił wymogi pod kątem dostarczenia wypełnionego
wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami red.) i został skierowany do
oceny merytorycznej.
Realizacja nowego projektu z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców
naszego miasta zapewni dostęp do komputera i Internetu aż dwustu!!! gospodarstwom domowym
z czego sto z nich stanowić będą rodziny niepełne
oraz w trudnej sytuacji, a drugą setkę gospodarstwa
domowe, w których są osoby niepełnosprawne (dla
porównania cały poprzedni projekt dotyczył 75 gospodarstw domowych red.).
Objęcie wsparciem tak dużej grupy osób oznacza,
że min. 100 dzieci w wieku szkolnym będzie korzystało, najczęściej po raz pierwszy, z komputera
i Internetu.
W ramach opisywanego projektu powstanie również
jedyne w naszym regionie, innowacyjne przedsięwzięcie pod nazwą Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu. Centrum
będzie wyposażone w 8 stanowisk komputerowych
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ma ono stanowić bazą szkoleniową dla beneficjentów (uczestników red.) projektu, jak również umożliwi dostęp do Internetu wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom, którzy z różnych powodów nie będą
mogli skorzystać z indywidualnego zestawu z dostępem do Internetu. Centrum ze środków projektu
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zostanie zinformatyzowane oraz dodatkowo wyposażone w nowoczesne technologie umożliwiające
prowadzenie szkoleń mobilnych i stacjonarnych przy
wykorzystaniu bezpłatnych aplikacji i narzędzi internetowych.
Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu powstanie m.in. ze względu na
fakt, iż wiele osób wyraża chęć „wspólnego” pokonywania trudności w nabywaniu nowych umiejętności, czy też przełamywania lęku przed nowymi technologiami. Równocześnie duża część osób deklaruje,
iż ma potrzebę wyjścia z domu, spotkania się z ludźmi, co pozwala wymieniać poglądy i przekazywać
dobre praktyki, stąd właśnie pomysł na stworzenie
takiego miejsca. Dodatkowo zdarza się też tak, iż
beneficjenci nie są w stanie udźwignąć obowiązków
wynikających z zawartych umów użyczenia na sprzęt
komputerowy, który przekazywany będzie w ramach
projektu. W związku z powyższym lepszym rozwiązaniem w tym przypadku będą wizyty w Centrum,
dające im możliwość dostępu do usług edukacyjnych
i internetowych z pominięciem tych obowiązków.
Ostatnim działaniem w ramach projektu, które pozwoli miastu Nowy Dwór Mazowiecki przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu będzie budowa pilotażowej sieci radiowej na terenie miasta, pozwalającej
na centralizację usługi dostępu do Internetu a pokrywającej 90% obszaru miasta. Utworzenie własnej
bezprzewodowej sieci dostępowej jest najlepszym
rozwiązaniem, szczególnie, że zakłada się dostarczenie bezpłatnego Internetu dla 200 gospodarstw
domowych oraz Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu. Dzięki temu

działaniu minimalizowane będą zagrożenia właściwe
dla rozwiązania z indywidualnym dostępem do Internetu, jak również powstaną znacznie oszczędności
w korzystaniu z usług internetowych.
W aspekcie społecznym i prawnym własna sieć radiowa pozwoli w łatwy sposób sprawdzić czy beneficjent korzystając z Internetu nie narusza prawa oraz
czy przekazany sprzęt komputerowy jest właściwie
wykorzystywany i nie został przekazany do osób
trzecich. Przy takim rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie zwiększonego poziomu bezpieczeństwa
(filtry treści, zapobieganie włamaniom, zapobieganie
kradzieży danych red.). Infrastruktura umożliwi prowadzenie w sposób scentralizowany usług wsparcia
technicznego konserwacji i opieki serwisowej.
Takie rozwiązanie minimalizuje koszty oraz wpływa bezpośrednio na wartość dodaną realizowanego
przedsięwzięcia.
Dzięki wszystkim przyjętym rozwiązaniom projekt
ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa
informacyjnego, a jego realizacja podwyższy stopień
znajomości korzystania ze sprzętu komputerowego
i Internetu wśród mieszkańców naszego miasta.
Obecnie jakość i szybkość przetwarzania informacji
w społeczeństwie informacyjnym stanowią istotny
warunek przyrostu zatrudnienia.
Liczymy na to, iż przedmiotowy projekt wywrze
istotny wpływ na beneficjentów, ukazując nowe
możliwości w oparciu o przetwarzanie informacji.
Dlatego też miasto Nowy Dwór Mazowiecki, aby iść
z duchem czasu, dostrzegło potrzebę realizacji niniejszego projektu.
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Ochrona środowiska, ekologia i smieci
– sprawy ważne dla nas wszystkich
TeksT Wydział Gospodarki Komunalnej FOTO ARCHIWUM Urzędu Miejskiego

Marcowe Wieści z Ratusza poświęcamy tematom związanym z ochroną środowiska i nowymi zasadami gospodarowania
odpadami komunalnymi. Sprawy te leżą w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. urzędu. Jak uzyskać decyzję środowiskową
niezbędną do rozpoczęcia danej inwestycji? Ile trwa procedura? Jak uzyskać zezwolenie na wycięcie drzewa? Jak uzyskać
dofinansowanie na działania proekologiczne? Czy możemy przy pomocy miasta zutylizować azbest? Jak będzie wyglądał nowy
system gospodarowania odpadami? O tym i innych ważnych kwestiach poniżej.

W

ydział Gospodarki Komunalnej tworzą:
1. Dariusz Tabęcki – Naczelnik
2. Jan Wieczorek – inspektor ds. inwestycyjnych
3. Marek Słomczyński – inspektor ds. inwestycyjnych
4. Lidia Neuman – inspektor ds. mieszkaniowych
5. Grzegorz Szmyt – podinspektor ds. utrzymania
dróg
6. Anna Nowacka – inspektor ds. porządkowych
i komunalnych
7. Małgorzata Kiełbasińska – inspektor ds. ochrony
środowiska
8. Marta Sotowicz – specjalista ds. ochrony środowiska
Do głównych zadań wydziału należą:
• Nadzór techniczny nad realizacją i koordynacją inwestycji własnych gminy w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych finansowanych zarówno ze
środków budżetowych jak i funduszy zewnętrznych.
• Prowadzenie spraw dot. przyznawania lokali komunalnych.
• Utrzymanie dróg i chodników.
• Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego.
• Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego.
• Uzgadnianie wjazdów z ulic do posesji.
• Uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.
• Czyszczenie i utrzymanie elementów kanalizacji
deszczowych i studni chłonnych.
• Utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym przystanków, terenów zielonych i placów zabaw oraz
dbanie o miejsca pamięci.
• Dbanie o estetyczny wygląd parków i skwerów na
terenie miasta.
• Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego – prowadzenie
rejestru zgłoszeń.
• Działania proekologiczne dot. Dofinansowanie zielonych szkół, konkursów osiedlowych związanych
z upiększaniem posesji.
• Usuwanie i sadzenie drzew na terenie gminy.
• Nabór wniosków dot. bezpłatnego usuwania azbestu.
• Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
• Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
• Dokonywanie wpisów do Rejestru Działalności
Regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne na terenie gminy
• Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami.
Zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej
w zakresie ochrony środowiska oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Ochrona środowiska
System ocen oddziaływania na środowisko obejmuje
w warunkach prawnych naszego kraju szereg rozwiązań szczegółowych ujętych w dwie grupy:
- oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
- strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
Częścią składową obu grup jest tzw. Ocena Narutowa
czyli obowiązek wynikający z art. 6 ust. 56 dyrektywy siedliskowej poddania ocenie skutków wdrożenia
każdego planu lub przedsięwzięcia, które mogłoby

w istotny sposób oddziaływać na obszary NATURA
2000 (właściwie na wybrane gatunki i ich siedliska
oraz siedliska przyrodnicze)
Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia
inwestor musi uzyskać pierwszą z decyzji w procesie
inwestycyjnym tzw. decyzję środowiskową będącą
zgodą na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja środowiskowa – pierwszy krok do realizacji inwestycji
Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej
ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi
administracji publicznej informacji, czy ingerencja
inwestycji w środowisko, została zaplanowana przez
Inwestora w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.
Zgodnie z brzmieniem art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Ww. przedsięwzięcia są
enumeratywnie wymienione w aneksie I i II dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r.
w sprawie wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, a w prawodawstwie polskim w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397). Obecnie art.
72 ustawy wymienia 18 rodzajów decyzji inwestycyjnych, przed którymi może być wymagane wydane
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej trwa co najmniej 60 dni, a wydanie przedmiotowej decyzji wymaga uzyskania opinii Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Opinię taką uzyskuje organ prowadzący postępowanie czyli Burmistrz miasta. W przypadku inwestycji
które mogą znacząco oddziaływać na środowisko
oraz dla których zostanie wydane postanowienie
o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko postępowania prowadzone są z udziałem społeczeństwa. Wówczas podaje się
do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości składania uwag
i wniosków przez społeczeństwo dotyczących inwestycji. Okres składania uwag i wniosków w ramach
postępowania z udziałem społeczeństwa trwa 21 dni.
Po rozpatrzeniu uwag i wniosków społeczeństwa,
uzyskaniu opinii organów uzgadniających oraz po
stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i weryfikacji ustaleń zawartych
w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
która jest pierwszym zezwoleniem w procesie inwestycyjnym. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko to postępowanie oceniające wpływ

planowanego przedsięwzięcia (głównie szeroko rozumianego budowlanego czy wydobywczego) na
środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi).
OOŚ uwzględnia wpływ (bezpośredni i pośredni)
przedsięwzięcia na środowisko,.
Decyzja środowiskowa określa:
• bezpośredni i pośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, środowisko
społeczne w tym na zdrowie i warunki życia ludzi,
dobra materialne, zabytki wzajemne powiązania
między powyższymi elementami dostępność do złóż
kopalin
• możliwości sposoby zapobiegania i minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko
• wymagany zakres monitoringu, który w przypadku bardziej uciążliwych inwestycji pozwoli na
określenie rzeczywistych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i społeczne w trakcie eksploatacji
i ewentualnie na korektę zastosowanych środków łagodzących oddziaływanie negatywne.
• analizowane są również opcje minimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko
i określany jest zakres monitoringu.
Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dostępny jest na stronie www.nowydwormaz.pl.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
- to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko skutków realizacji polityki, strategii,
planu lub programu stanowiące jeden z elementów
postępowania prowadzącego do przyjęcia danego
dokumentu.. W myśl artykułu 3 ustawy ocena taka
obejmuje uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko, sporządzenie takiej prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii, zapewnienie udziału społeczeństwa. Wszystkie dokumenty opracowywane
przez gminę wyznaczające ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz których realizacja postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie
na środowisko wymagają zawsze przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wśród dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w pierwszej kolejności należy wymienić projekty:
– koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
tworzonej na podstawie art. 47 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
– studiów uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tworzonych na podstawie art. 9 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
– planów zagospodarowania przestrzennego gminy
opracowywanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie art. 15 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– planów zagospodarowania przestrzennego województwa opracowywanych przez organy samorządu
województwa na podstawie art. 38 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– długofalowej strategii rozwoju regionalnego, opracowywanej na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.
U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.);
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– narodowej strategii rozwoju regionalnego,
o której mowa w art. 7 ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju.
Ponadto przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty aktów planowania o charakterze sektorowym takie jak
polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania
terenu. Dokumenty te, aby były objęte obowiązkiem
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, muszą spełniać jednocześnie dwa
warunki. Po pierwsze muszą być opracowywane
przez organy administracji w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 9 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w udziale
społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po drugie zaś muszą wyznaczać ramy dla
później realizowanych przedsięwzięć, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska do
zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. W związku z czym
rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie działań
w zakresie
- przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami;
- przedsięwzięcia związanych z ochroną powierzchni ziemi;
- przedsięwzięcia związanych z ochroną powietrza;
- wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
Wydział rozpatruje wnioski dotyczące dofinansowywania działań proekologicznych które Burmistrz
obejmuje swoim patronatem. Są to konkursy ekologiczne w szkołach, Zarządach Osiedli, zielone szkoły.
Od 2011 roku Wydz. Gospodarki Komunalnej przystępuje co roku do programu ogłaszanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mający na celu demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
W latach 2011 – 2012 udało się unieszkodliwić 2764
m2 wyrobów azbestowych w formie płyt azbestowo
– cementowych falistych dla budownictwa. Dotacja
przyznawana była na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych. Osoby biorące udział w programie nie
poniosły żadnych kosztów związanych z demontażem transportem na składowisko oraz unieszkodliwieniem odpadów. Wszystkie koszty pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Wnioski
o przystąpienie do programu zbierane są przez cały
rok . Wnioski te są uwzględniane w roku następnym
w okresie letnim. Program naboru wniosków jest
ogłaszany przez WFOŚiGW zwykle na początku
każdego roku w związku z czym wnioski złożone po
na początku marca są już kwalifikowane do programu na kolejny rok. Wnioski są do pobrania w urzędzie miasta lub na stronie internetowej.
Zgoda na wycięcie drzew
Zezwolenia na usuwanie drzew krzewów, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na terenie miasta wydaje burmistrz
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. We wniosku
o wydanie zezwolenia należy podać obwód pnia
drzew mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi, gatunek i przyczynę usunięcia drzewa. Ponadto należy podać termin usunięcia drzewa oraz
dołączyć tytuł prawny nieruchomości, na której rośnie drzewo oraz mapę lub odręczny rysunek z naniesionym do usunięcia drzewem. Termin rozpatrzenia
wniosku do 30 dni. Wydanie zezwolenia jest poprze-
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dzone oględzinami drzew przeprowadzonymi przez
urzędnika. Jeśli drzewo rośnie na terenie Modlin
Twierdzy wówczas taką decyzję będzie wydawał
na wniosek właściciela nieruchomości Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Warszawie.
Zajmujemy się składaniem wniosków o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z terenów stanowiących
własność miasta. Wówczas decyzję taką na wniosek
burmistrza wydaje Starosta Nowodworski lub na
terenie Twierdzy Modlin Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Warszawie.
Wydział Sadzenie drzew na terenach miejskich oraz
usuwanie i pielęgnacja rosnących na terenach miejskich.
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nielegalnej wycinki drzew i krzewów jak również zanieczyszczenia
środowiska wód, powierzchni ziemi, powietrza.

Zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Gmina w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach została zobowiązana
do uchwalenia przez Radę Gminy w drodze uchwały,
stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ubiegając się o zezwolenie należy złożyć następujące dokumenty:
1. złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
2. zaświadczenia o braku zaległości podatkowych
i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie
o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne według załączonego wzoru;
3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do
świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;
4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę
transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające
z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie
której będą garażowane pojazdy asenizacyjne;
5. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne
środków transportu, które będą wykorzystywane do
prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
6. dokument potwierdzający gotowość odbioru nie-

czystości ciekłych przez stację zlewną;
7. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.
Przedsiębiorca w przypadku braku kompletu dokumentów zostaje wezwany do ich uzupełnienia
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeśli
wniosek złożono prawidłowo, zostaje wydane w ciągu jednego miesiąca, a w szczególnych przypadkach
czas oczekiwania może zostać wydłużony do dwóch
miesięcy.
Rejestr Działalności Regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie
gminy
Gmina w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana również do prowadzenia Rejestru Działalności
Regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne na terenie gminy. Oznacza to, że nie jest
już wymagane uzyskiwanie przez przedsiębiorców
zezwolenia tak jak to miało miejsce do tej pory lecz
obowiązkowe od 1 styczna 2013 r. dokonanie wpisu
do rejestru działalności regulowanej.
Zmiana to upraszcza znacznie całą procedurę ponieważ dokonanie wpisu lub jego zmiany następuje
w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów, czyli wniosku
o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz oryginalnego dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa za
uzyskanie wpisu wynosi 50,00 zł, a za zmianę wynosi 25,00 zł
Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Nowym zadaniem Wydziału Gospodarki Komunalnej jest wdrażanie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi
W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej postanowił,
że od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie całej Polski zostanie
przejęty przez gminy i to one będą decydować o sposobie zagospodarowania odpadów.
Powodem podjęcia takiej decyzji było nasilające się z
roku na rok zanieczyszczenie lasów, łąk, nieużytków
i innych nienadzorowanych terenów odpadami podrzucanymi zarówno przez niektóre firmy wywozowe,
jak również przez nieuczciwych właścicieli nieruchomości, chcących zaoszczędzić na prawidłowym
pozbyciu się wytworzonych przez siebie odpadów.
Kolejnym powodem wprowadzenia zmian było także zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania. Upraszczając, chodzi o to, żeby nie
wywozić na składowisko odpadów, które można ponownie wykorzystać.
Aktualny system zobowiązuje właściciela nieruchomości do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową. Natomiast od 1 lipca
2013r. usługę odbioru odpadów na nieruchomościach
zamieszkałych będzie zapewniało miasto. Do tego
czasu wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych (tzn. właściciele domków jednorodzinnych,
segmentów, zarządy wspólnot mieszkaniowych, administratorzy budynków wielorodzinnych) powinni
wypowiedzieć umowę, którą zawarli indywidualnie
z firmą. Miasto wskaże firmę wywozową, która będzie świadczyła usługi wywozu odpadów komunalnych na swoim terenie. Opłatę za świadczenie usług
odebrania i zagospodarowania odpadów właściciele
nieruchomości zamieszkałych będą wpłacać na konto Miasta i będzie ona obowiązkowa.

WIEŚCI Z RATUSZA

Ważne!
Nowy system gospodarki odpadami komunalnym
wprowadzany na terenie miasta nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (sklepy, punkty usługowe itp.), budynków
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, przychodnie itp.), zakładów, fabryk itp.
Jeśli na jednej nieruchomości jest budynek,
w którym znajduje się część mieszkalna i część usługowa to system dotyczy nieruchomości w części zamieszkałej tzn. odpady z mieszkań odbierze gmina
a na punkt usługowy należy mieć oddzielną umowę.
Nowy system zakłada, że w ramach jednej opłaty,
wnoszonej regularnie do urzędu będą odbierane
wszystkie odpady, jakie powstały na terenie nieruchomości tj.:
• odpady komunalne zmieszane, czyli pozostałość po
segregowaniu odpadów,
• odpady segregowane na: papier, szkło, plastik, metale,
• odpady zielone, powstałe z pielęgnacji zieleni na
terenie nieruchomości, np.: trawa, gałęzie, opadłe
liście,
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady niebezpieczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
świetlówki, opony, różnego rodzaju chemikalia, oleje, smary.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych
mają obowiązek złożyć do 31 marca br. deklarację
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia ub.r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta zawiera wzór deklaracji oraz
określa wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte tj.:
1) Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.
2) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające
poza granicami kraju oraz dokument potwierdzający
przebywanie poza granicami kraju np. potwierdzenie
zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia
pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.
3) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe
poza granicami Gminy lub kopia deklaracji z tej gminy bądź zaświadczenie z tej gminy potwierdzające,
że taka deklaracja została złożona i dotyczy wskazanych osób.
4) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na
terenie Gminy pod innym adresem niż adres zameldowania.
5) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać zapis:
„Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego przewidującej karę pozbawienia
wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań”.
Właściciel nieruchomości w deklaracji określa czy
będzie segregował odpady, decyzja Państwa w tej
kwestii, będzie miała duży wpływ na wysokość kosztów ponoszonych na gospodarowanie odpadami. Ponieważ miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, wynosi:
- 15 zł od osoby czyli wyższa stawka dla mieszkańców, którzy nie będą segregowali odpadów,
- 10 zł od osoby czyli niższa stawka dla tych, którzy
będą segregować odpady.
Wysokość opłat określonych powyżej i metodę nali-
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czania oraz częstotliwość wpłat ustaliła Rada Miejska na sesji 18 grudnia 2012 r.
Opłata jest płatna miesięcznie i liczona od osoby zamieszkałej.
Opłaty właściciele nieruchomości uiszczają raz na
miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 10 lipca 2013 r.
Opłatę uiszcza się bez wezwania w punkcie bankowym Mazowieckiego Banku Spółdzielczego znajdującego się w pok. Nr 7 na parterze Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30;
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki albo przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim nr:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Na czym polega segregacja odpadów, która upoważnia do niższej stawki.
• Mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych segregujemy odpady do worków na cztery podstawowe
frakcje:
papier – worek niebieski,
tworzywo sztuczne – worek żółty,
szkło – worek zielony,
metal – worek czerwony.
odbiór 1 raz w miesiącu.
• Mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych segregujemy do pojemników (tzw. dzwonów) – cztery
podstawowe frakcje:
papier – pojemnik niebieski,
tworzywo sztuczne – pojemnik żółty,
szkło – pojemnik zielony,
metal – pojemnik czerwony.
odbiór 1 raz w tygodniu.
Podstawowe zasady segregacji zamieszczamy
w dziale ogłoszenia na str. 23
• Mieszkańcy mają również obowiązek do prowadzenie selektywnego zbierania poniżej wymienionych
odpadów powstających w gospodarstwach domowych we wszystkich rodzajach zabudowy i przekazywania ich do Punktów Selektywnej Zbiórki:
- przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe itd.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane,
- zużyte opony,
- tekstylia,
- opakowania po środkach ochronny roślin,
Szczegóły o Punktach Selektywnej Zbiórki już w kolejnych kwietniowych Faktach Nowodworskich.
Co gmina zapewnia mieszkańcowi za wniesioną
opłatę:
• odbiór u źródła odpadów zmieszanych w budynkach:
- jednorodzinnych 1 raz na dwa tygodnie,
- wielorodzinnych 2 razy w tygodniu
• odbiór u źródła odpadów segregowanych na cztery podstawowe frakcje: papier, tworzywo sztuczne,
szkło, metal zgodnie z powyższymi zasadami.
• prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki do
których każdy mieszkaniec będzie mógł dostarczyć
niebezpieczne odpady komunalne.
• odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz kompletnych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego poprzez Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki, które dwa razy do roku odbiorą tego
typu odpady sprzed posesji zamieszkałych (tzw. wystawki).
• odbiór odpadów zielonych poprzez Mobilne Punkty
Selektywnej Zbiórki, które cztery razy do roku odbiorą tego typu odpady sprzed posesji zamieszkałych
(tzw. wystawki)
Zalety nowego systemu:
- odbieranie wszystkich odpadów powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych w ramach jednej
opłaty,
- niższe opłaty dla mieszkańców, którzy segregują
odpady,
- ograniczenie ilości odpadów podrzucanych do la-
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sów, parków, cudzych śmietników,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,
- zwiększenie ilości odpadów segregowanych,
- większa czystość odpadów segregowanych.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki dołoży wszelkich
starań, żeby wdrożenie nowego systemu odbioru
odpadów komunalnych od mieszkańców odbyło się
płynnie i w miarę bezproblemowo. W każdej chwili
będziemy służyć Państwu pomocą i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Jednocześnie prosimy o cierpliwość
i wyrozumiałość z Państwa strony – my również
uczymy się nowego systemu.
Wszelkie informacje dotyczące wdrażania nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi są zamieszczane w Faktach Nowodworskich i na głównej
stronie internetowej miasta http://www.nowydwormaz.pl/ – na dole strony po lewej w guziku:

21 kwietnia 2013r.

73. Rocznica

SYSTEM
GOSPODARKI
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi treściami i mamy nadzieję, że poruszane tam zagadnienia będą dla Państwa jasne
i zrozumiałe.
Wydział Gospodarki Komunalnej zlokalizowany jest na II i III piętrze budynku Urzędu
Miejskiego
Piętro III
Pok. 323 Pan Dariusz Tabęcki nr tel. 22 51 22 191
nadzoruje sprawy leżące w kompetencji
Wydziału.
Pok. 322 Pani Lidia Neuman
nr tel. 22 51 22 193 prowadzi sprawy dot.
przyznawania mieszkań komunalnych.
Pan Grzegorz Szmyt nr tel. 22 51 22 194
prowadzi sprawy dot. utrzymania dróg,
chodników i kanalizacji deszczowej.
Pok. 324 Pani Anna Nowacka
nr tel. 22 51 22 192 prowadzi sprawy
dot. utrzymania przystanków, terenów
zieleni i oświetlenia ulicznego.
Pani Małgorzata Kiełbasińska
nr tel. 22 51 22 195 prowadzi sprawy
dot. ochrony środowiska.
Pani Marta Sotowicz
nr tel. 22 51 22 198 prowadzi sprawy
dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
Piętro II
Pok. 225 Pan Jan Wieczorek
nr tel. 22 51 22 196 prowadzi sprawy
dot. inwestycji gminnych.
Pan Marek Słomczyński
nr tel. 22 51 22 197 prowadzi sprawy
dot. inwestycji gminnych.

,

zbrodni katyNskiej
W programie:
godz. 13:00 Msza św. w kościele pw. św. Michała
Archanioła
godz. 14:00 wystąpienie Burmistrza Nowego Dworu
Mazowieckiego
godz. 14:15 program artystyczny w wykonaniu
Zespołu Szkół nr 2
godz. 14:30 przemarsz na skwer księcia Stanisława
Poniatowskiego (przy Urzędzie Miejskim)
godz. 14:40 zasadzenie ,,Dębu Pamięci” poświęconego
ppłk. Romanowi Jędraszko
godz. 15:00 Apel poległych i salwa honorowa
Patronat medialny

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

FAKTY NOWODWORSKIE

Sportowe podsumowanie roku
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

21 lutego br. w hali sportowej NOSiR odbyło się uroczystość, na której podsumowano osiągnięcia nowodworskich sportowców
w 2012 roku. Najlepszych z nich nagrodzono.
PUKS Młode Orły:
Zuzanna Wańczyk, Wojciech Dudek, Adam
Szmulkowski – biegi na orientację
Kacper Sawicki, Jakub Przygoda, Szymon Kopczyński – piłka nożna
Wyróżniony trener – Paweł Czajka

W

uroczystości udział wzięli burmistrz Jacek
Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, dyrektor NOSiR Dariusz Wąsiewski, radni, działacze sportowi oraz
rodziny i znajomi sportowców.
Reprezentowane były niemal wszystkie dyscypliny sportowe jakie uprawia nowodworska młodzież.
Byli więc m.in. piłkarze trenujący w NOSiR-ze
i w UKS-ach, koszykarze, siatkarze, pływacy,
biegacze na orientację, szermierze, bokserzy, zapaśnicy.

Sportowcy mieli też okazję do zaprezentowania
swoich umiejętności. Szermierze i bokserzy dali
pokazy walk i treningów.
Nagrody i dyplomy wręczali najlepszym zawodnikom burmistrz Jacek Kowalski i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Warto przypomnieć, że podczas grudniowej sesji
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

wyróżnieni także zostali: Patryk Brzeski, Kacper
Żuk i trener sekcji bokserskiej Champion NOSiR
Krystian Rogalski.
Lista nagrodzonych sportowców
UKS Lotnisko Modlin:
Kuba Fryś
Maja Macińska
Satirioh Satiris
UKS Reduta:
Klaudia Dąbrowska
Martyna Tośka - siatkówka
Patryk Wiórkiewicz
Marcin Jaworski– piłka nożna
NOSiR:
Justyna Boniecka - kajakarstwo
Gabriela Affek - szermierka
Kajetan Piwowarczyk, Kamil Pudelski, Mateusz
Drejka, Adam Trojak - piłka nożna
Dominik Jaglarski, Paweł Burczak, Kamila Cyrych, Paulina Bartołowicz - piłka siatkowa Piotr
Furman - piłka koszykowa
UKS Jedynka
Dominiak Dagmara, Affek Michał, Dobrogowski
Rafał, Witkowski Karol – zapasy
Bartosz Grzyb, Bartosz Kurpiewski, Konrad
Markowski - siatkówka
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200 lat dla pani Jadwigi!
TeksT I FOTO Aneta Pielach - Pierścieniak

200 lat 200 lat… zaśpiewali goście Pani Jadwidze Smolińskiej, która 4 marca świętowała setne urodziny.
Na uroczystość przybyła rodzina oraz znajomi Jubilatki, burmistrz Jacek Kowalski, przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej,
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 p. Ewa Malasiewicz wraz z młodzieżą, uczniowie pobliskiej szkoły.

U

roczystość urodzinowa odbyła się w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Przytorowej. Pani Jadwiga mieszka tu od kilku miesięcy, odkąd jej stan
zdrowia pogorszył się. Jednak tego dnia Jubilatka
wyglądała wspaniale. Zasiadła na specjalnie przygotowanym na tę okazję miejscu i przyjmowała
życzenia i prezenty.

wiersze i piosenki o babci i miłości do niej. Po głośnym, wspólnym odśpiewaniu „200 lat, 200 lat …”
na salę wjechał wspaniały toryt urodzinowy, a na
wiwat wystrzeliły szampany.
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Medal ZOR dla Z mundurem,
burmistrza
z humorem…
TeksT red. na podst. materiałów nadesłanych przez
ak FOTO Kamil Malinowski

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Zenon
Klimczewski

16 lutego 2013 r. Związek Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
uhonorował burmistrza Nowego Dworu
Jacka Kowalskiego medalem 90-lecia
ZOR. Wręczył go płk rez. Alfred Kabata.

„Czy do zaprezentowania Państwu
pogodnego w założeniu widowiska
„Z mundurem, z humorem…” znaleźć
da się powód lepszy nad ten, że ludzie
nieustająco, mimo płynącego czasu,
niezmiennie potrzebują do życia –
oprócz powietrza – również śmiechu i
uśmiechu?”. Na pytanie to odpowiedzieli
nowodworzanie, którzy licznie przybyli
na koncert, który odbył się 17 lutego
w hali NOSiR.

Wszyscy zebrani życzyli jej wszystkiego co najlepsze i kolejnych 100 lat w zdrowiu i pomyślności.
Składając życzenia burmistrz Kowalski podkreślił, że Pani Jadwiga jest na razie jedyną, stuletnią
mieszkanką naszego miasta.
Gdy wszyscy powinszowali Jubilatce, uczniowie
wykonali krótki program artystyczny. Były w nim

Na scenie wystąpili m.in. Mariusz Borzyszkowski, Bartosz Borkowski, Andrzej Chrostowski,
Arkadiusz Gniewek, Elżbieta Górnicka, Natalia
Kaczorowska, Jan Kierdelewicz, Roman Kogut,
Tomasz Michalski, Judyta Nowak, Julia Nowicka,

S

potkanie poświęcone było podsumowaniu
działalności związku w 2012 r., omówieniu zamierzeń na 2013 rok oraz możliwości współpracy
z samorządami, jednostkami i instytucjami wojskowymi, instytucjami cywilnymi i organizacjami pozarządowymi. (…)
Omówiono przebieg dotychczasowej współpracy
z samorządami, ze szkołami, organizacjami społecznymi, jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz
cywilnymi zapowiadając dalszy ich rozwój.
W 2013 r. ZOR RP, tak jak co roku, będzie współorganizował uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaangażuje się również
w zorganizowanie uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Organizowane

Złote Gody
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Jacek Kosiorek

Dwie pary zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia z okazji złotych godów zostały nadane
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

U

roczystość odbyła się 22 lutego br. w sali
ślubów nowodworskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
Odznaczeni medalami zostali Państwo Danuta i
Józef Rojek oraz Maryla i Sylwester Czajka.
Gości powitała kierownik USC Bożena Kardasz
po czym oddała głos burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu.

Burmistrz złożył parom serdeczne życzenia z
okazji tak doniosłego jubileuszu. W krótkim wystąpieniu podkreślił symbolikę 50-ciu wspólnie
spędzonych lat. „(…) 50 lat to symbol wierności
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia, to wzór i piękny przykład zgody i miłości
małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj,
podobnie jak Wy przed pięćdziesięciu laty decydu-

ją się związać węzłem małżeńskim” – powiedział
burmistrz.
Następnie w imieniu Prezydenta RP wręczył obu
parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie
oraz przypiął odznaczenia.
Na koniec były życzenia, kwiaty, uściski, całusy
i symboliczna lampka szampana.

www.nowydwormaz.pl

będą m.in. konkursy
i prelekcje historyczne w szkołach.
Wśród uczestników spotkania byli m.in.: Zbigniew
Czaplicki – reprezentujący marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof
Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski
– burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Jan
Misiun – zastępca burmistrza Zakroczymia, Adam
Janas – pierwszy starosta nowodworski, ppłk.
Jarosława Plewa – przedstawiciel 2 Mazowieckiego pułku saperów, ksiądz kapelan - ppłk. w st.
spocz. Andrzej Jakubiak.

www.nowydwormaz.pl

takie utwory jak „Całuję Twoją dłoń madame”,
„O mój rozmarynie, o mój ty, zielony…”, „Tak cudnie mi, tak dziwnie mi”, „Z wódki rozum krótki”.
Widowisko wyreżyserował i jednocześnie stworzył do niego choreografię Jacek Tomaszewski.

W

niedzielne popołudnie, 17 lutego w hali
sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbył się koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Koncert o „wycieczkach wstecznych – żartobliwych,
nobliwych i … niezbyt wstecznych” nosił tytuł
„Z mundurem, z humorem”.
Widowisko zgromadziło liczną publiczność. Wszyscy, bez względu na wiek śmiali się niejednokrotnie

do łez podczas przedstawienia, które oparte było
na towarzyszącym ludziom w mundurach nie tylko
szacunku i uznaniu, ale też żartobliwych anegdotach
i opowiastkach. Na scenie przewijały się akcenty
historyczno – obyczajowe, mówiące o miłości,
tęsknocie, wojnie i codziennym żołnierskim życiu.
Podstawą do przygotowania scenariusza były m.in.

Aleksandra Okrasa – Wachowska, Monika Orłowska, Wiktor Szymonowicz, Jan Traczyk, Andrzej
Wiśniewski, Anna Grabowska – Żołyniak, Tomasz
Szuran.
Koncert odbył się z inicjatywy burmistrza Nowego
Dworu Jacka Kowalskiego oraz dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów płk. Adama Przygody.
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Kolejnego dnia propozycja dla najmłodszych.
Spektakl z cyklu legendy polskie pt: „Opowieść
o smoku wawelski” zgromadził nadkomplet widzów. I nikt się nie zawiódł. Znakomite przedstawienie z licznymi piosenkami, z aktywnym
udziałem widzów, dało wiele radości zarówno
dzieciom jak i ich rodzicom.

Nawet zła pogoda nie zabrała radości z rozpoczynających się ferii, pomimo lekkiej mżawki uśmiechnięte dzieciaki wsiadały
do autokaru na pierwszy tegoroczny wyjazd w ramach cyklu imprez pn. „Zima z NOK-iem”.

T

radycyjnie zaczynamy od wycieczki do kręgielni. Większość wycieczkowiczów to już
zaprawieni gracze, ale byli też nowicjusze uczący się dopiero zbijania kręgli od starszych, w tym
przypadku koleżanek. Po wysiłku fizycznym, posiłek zjedzony z wielką frajdą w KFC dał wiele
radości uczestnikom wyjazdu.

W drugi dzień ferii w pracowni plastycznej
ośrodka kultury, pod hasłem „Filcowe wycinanki”, odbyły się warsztaty plastyczne.
Młodsza grupa z przygotowanych filcowych elementów układała własny obraz, a starsza sama
wycinała filcowe cudeńka i tworzyła z nich
wspaniałe, kolorowe kompozycje. Po zajęciach

W środę (trzeci dzień ferii) z grupą starszych
dzieci udaliśmy się na najbardziej oczekiwany
film roku „Hobbit” do kina IMAX. Film z gatunku fantasy, opowiadający o elfach, krasnalach i hobbitach, wyświetlany w technice 3D, na
okrągłe trzy godziny wbił naszych kinomanów
w fotele. Niektórzy po filmie z prędkością wręcz
„kosmiczną” udawali się do toalety, a wszyscy,
wygłodniali, z niecierpliwością wyczekiwali na
zbliżającą się wizytę w Mc Donald’s.

Kolejny poranek chętni spędzili na szachowych
zmaganiach, po których zaprosiliśmy wszystkie
dzieci na barwny i żartobliwy film pt: „Rio”, opowiadający przygody sympatycznej papugi modrej
o imieniu „Blu”, film obejrzało 56 osób.

Pierwszy tydzień ferii zakończyliśmy programem
muzycznym pt. „Eldorado” czyli opowieść o Dzikim Zachodzie. Były piosenki, zabawy, konkursy,
ale najważniejsze było przesłanie „przyjaźń jest
ważniejsza niż pieniądze i złoto”. Takie właśnie
kredo sympatyczni muzycy przekazali naszej
młodej publiczności.

Następny tydzień rozpoczęliśmy drugą turą sportowych zmagań na kręgielni. Tradycyjnie było
dużo emocji, a potem wilczy apetyt i biesiada w
KFC. We wtorek pod okiem wytrawnego modelarza Pana Jacka Owczarczaka, dzieci budowały
własnoręcznie kalejdoskopy.

bert z wielką pasją opowiedział nam o koniach
i oprowadził po stajni i powozowni.
Potem udaliśmy się na ognisko i grupami wyruszaliśmy na kulig po okolicznych polach.
Po sannie, pieczone nad ogniskiem kiełbaski
W ostatni dzień ferii zaplanowany był kulig.
Mimo, że na kilka dni przed jego terminem ze

Nie było to łatwe, ale radość i zachwyt z urody
koralików poddanych optycznym efektom nie
było końca, słyszeliśmy: jakie to ładne, a jakie
to piękne. Podzielamy ten zachwyt bo efekt końcowy zauroczył wszystkich. W środę, 6 lutego
kolejna gratka dla kinomanów, których pełny
autokar udał się na projekcję najnowszego filmu
Disneya pt. „Ralph Demolka”.
Film szalenie kolorowy, z dużą ilością fantastycznej animacji mówiący o potrzebie przyjaźni
i dobru tkwiących w każdym z nas. Bardzo ważne
i uniwersalne przesłanie dla każdego człowieka,
a tym bardziej dla dorastającej młodzieży.

plastycznych, odbyła się projekcja filmu przygodowego pt:”Merida Waleczna”, który obejrzało
ponad 50 widzów.

www.nowydwormaz.pl
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śniegu pozostało tylko wspomnienie. To aura,
chyba w nagrodę za dobrą atmosferę podczas imprez, w noc poprzedzającą kulig, obsypała ziemię pięknym, białym puchem.
W Secyminie zostaliśmy serdecznie przywitani
przez gospodarzy Państwa Piotrowskich. Pan Ro-

smakowały wyśmienicie, tym bardziej, że świeże
„nadwiślańskie” powietrze zaostrzyło apetyt.
Po tak spędzonym ostatnim dniu tegorocznych
ferii wróciliśmy do naszego miasta, a dzieci ze
smutkiem w oczach udały się do domów ze świadomością, że już od poniedziałku zaczyna się
nauka. Trudno, trzeba się pożegnać.
Do zobaczenia podczas wakacji.
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Sportowe ferie z NOSiR-em

Muzeum integruje pokolenia

TeksT I FOTO NOSIR

TeksT I FOTO WŁADYSŁAW WYRUCH

W dniach 28.01 – 08.02.2013 r. odbywały się ferie zimowe. Z tej okazji Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował
dwutygodniowy plan zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat.

W krzewieniu tradycji patriotycznych, pielęgnowaniu i podtrzymywaniu dumy narodowej szczególną rolę pełni Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

osobne relacje.
Serdecznie dziękujemy:
- Ratownikom Wodnym z OSP Nowy Dwór Mazowiecki za pomoc w zorganizowaniu zajęć;
- firmie „Kołacz” p. Ireneusza Jankowskiego za poczęstunek dla dzieci;
- Publicznemu Gimnazjum nr 1 za udostępnienie
obiektu na obóz dla sekcji piłki siatkowej dziewcząt.

Z

ajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 - 14:00 pod opieką wykwalifikowanej kadry trenersko – instruktorskiej. Dzieci
mogły korzystać z obiektów i urządzeń Ośrodka.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra w piłkę
nożną, piłkę siatkową, koszykówkę oraz jak co roku
gra w bilard.

W ostatnim tygodniu ferii ratownicy z OSP przeprowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w lekcji. W sumie

Dodatkowo odbywały się zajęcia na pływalni. Pod
okiem instruktora można było szlifować swoje
umiejętności w pływaniu, a także zapoznać się z
techniką pływania kajakiem polo. W akcję włączyło
się OSP – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze
Mazowieckim, które zorganizowało naukę nurkowania dla uczestników akcji.

w akcji feryjnej wzięło udział 749 osób, w tym 205
dziewcząt. W czasie „sportowych ferii z NOSiRem” każdy z uczestników otrzymywał pączka lub
drożdżówkę oraz napój.
Podczas ferii odbywały się także obozy sportowe dla
trenujących w sekcjach sportowych NOSiR. M.in.
na taki obóz kondycyjny do Jamrozowej Polany
wyjechali kajakarze NOSiR. Natomiast młodziczki z sekcji piłki siatkowej odbyły obóz stacjonarny
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim. O obu tych obozach zamieściliśmy
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M

uzeum powstało dzięki zapaleńcom oraz
pracy ludzi dobrej woli. Muzeum ma to
szczęście, że od ponad dziesięciu lat są ludzie
w Stowarzyszeniu , którzy dzięki dużemu społecznemu zaangażowaniu i pracy tworzą jego
historię, pielęgnują i troszczą się o eksponaty
zgromadzone w muzeum. Mają na sercu dobro
Muzeum, dzięki swojemu dużemu zaangażowaniu wypracowali dla tej placówki opinię najwłaściwszego i godnego miejsca dla przechowywania i prezentowania w jej murach pamiątek
i militariów przekazywanych przez ofiarodawców. Konsekwencją tego niezwykłego zjawiska
jest pozyskanie do muzeum eksponatów o bogatej historii pełnej ładunku emocjonalnego. Dowodem na społeczne zapotrzebowanie istnienia
takiej placówki jest duże zainteresowanie zwiedzających, szczególna jest aktywność mieszkańców Modlina Twierdzy i Nowego Dworu przejawiająca się w zainteresowaniu działalności tej
placówki, naszego muzeum Były garnizon Modlin jest specyficznym miejscem, który, dla wielu
jego mieszkańców stał się nową „Małą ojczyzną”.
Być może duża aktywność mieszkańców spowodowana jest potrzebą identyfikacji z miejscem
gdzie znaleźli swój nowy dom. Efekty włączenia
się muzeum w wychowanie patriotyczne są bardzo znaczne. Do muzeum docierają całe rodziny.
Zwiedzający spotykają się ze śladami własnej
obecności w historii muzeum. Zgromadzony na
ekspozycji sprzęt po latach zawieruchy wojennej
znów ożył, fascynuje i rozbudza wyobrażenia,
współuczestniczy w spotkaniu z historią, przywraca pamięć. Wpisy do księgi pamiątkowej
dodatkowo potwierdzają fakt przeżycia przez
zwiedzających czegoś niezwykłego i doniosłego.
Inną formą oddziaływania prezentowania naszej
placówki wśród zwiedzających nasze muzeum
są ekspozycje wystaw tematycznych. Niejednokrotnie zrodziła się możliwość konfrontacji wydarzeń z przeszłości z narracją teraźniejszości.
Magia żywego słowa, możliwość spotkania
i obecność żyjących bohaterów ówczesnych
zdarzeń wytwarzają najlepszą aurę do przeżycia
i najpełniejszych wzruszeń. Naszym zadaniem
jest przypominanie i wskazywanie zwędzającym
miejsc pamięci narodowej ziemi nowodworskiej.
Dla wielu młodych ludzi wizyta w muzeum jest
pierwszą okazją do spotkania się z uzbrojeniem
września 39 roku i II wojny światowej. Żywimy nadzieję iż zaszczepiony na naszym gruncie
szacunek dla tradycji narodowych i orężnych
zaowocuje w przyszłości u młodego pokolenia
postawami patriotycznymi, dumnych i godnych
dojrzałych obywateli swojej ojczyzny.
Rok 2013 będzie obfitował w szereg przedsięwzięć zaplanowano miedzy innymi:
w miesiącu marcu, kwietniu odbędzie się spotkanie z młodzieżą nt. działalności oddziałów
„cichociemnych” w latach okupacji. Maj, czerwiec planowane spotkanie nt . piękna krajobrazu
nowodworskiego. Czerwiec, lipiec zlot harcerzy
ziemi mazowieckiej dotyczący bohaterskiego
zrywu harcerzy w latach okupacji. Wrzesień br.
wg. odrębnego planu w muzeum zlot spadochroniarzy W ramach Dni Nowego Dworu odbędzie

www.nowydwormaz.pl

się dzień otwarty w muzeum.
Zapraszamy do odwiedzin muzeum, na spotkanie
z prawdziwą, żywą historią i chwilą refleksji nad

naszymi polskimi dziejami które są i powinny
być przedmiotem naszej narodowej dumy i poczucia ducha polskiego patriotyzmu.

Nowopozyskany eksponat dla muzeum – p.lotniczy WKM
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Odbudują pomnik Piłsudskiego

Nowy SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI wiąże się ściśle z segregacją odpadów, czyli ze zbiórką i gromadzeniem odpadów, które mogą być surowcem wtórnym,
przydatnym do ponownego wykorzystania.
Segregacja odpadów nie jest trudna wymaga od nas zaledwie minimalnego zaangażowania oraz wyrobienia w sobie pewnego nawyku i wprowadzenia go w codziennym życiu.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, FOTO www.dlamarszalka.pl

Zalety selektywnej zbiórki odpadów:
• Ochrona środowiska (mniejsze zużycie złóż naturalnych, mniejsze zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby) • Ograniczenie ilości odpadów przewidzianych do ostatecznego
składowania (ograniczenie ilość wysypisk śmieci) • Pozyskanie surowców wtórnych (ponowne wykorzystanie już gotowych wyrobów lub przetworzenie ich na nowe produkty,
oszczędność energii) • Mniejsza opłata dla mieszkańców za odbiór odpadów (nowy system gospodarki odpadami wprowadzi dwie opłaty wyższą dla mieszkańców, którzy nie
zadeklarują chęci segregacji odpadów i niższą dla tych którzy zadeklarują chęć segregacji odpadów i będą rzeczywiście je segregować).

W styczniowym wydaniu Faktów Nowodworskich pisaliśmy o powstaniu Komitetu Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W lutym uruchomiona została strona internetowa inicjatywy
oraz fanpage na facebooku.

K

omitet powstał pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jak czytamy na stronie internetowej inicjatywy „naszym celem jest
przywrócenie przestrzeni publicznej miasta
jednego z głównych elementów pamięci okresu przedwojennego – pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Popiersie takie stało przed
kilkudziesięciu laty w Alei Ignacego Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
„Postać ta (marszałka Józefa Piłsudskiego
red.) jest niezaprzeczalnie związana z Nowym
Dworem Mazowieckim – podkreślają ponadto pomysłodawcy akcji. Dodają też, że przez
ostatnie 70 lat wszystkie ślady dotyczące jego
(marszałka Piłsudskiego red.) osoby zostały
jednak zatarte.
Dlatego też na swojej stronie internetowej
w dziale „Historia” będą przedstawiać interesujące fakty z historii miasta, związane z
współtwórcą polskiej niepodległości, jakim
niewątpliwie był Marszałek Piłsudski.

- Pragniemy zaprosić państwa do współpracy
- nie tylko w charakterze darczyńców, ale też
sympatyków, i współpracowników. To inicjatywa ponad podziałami, do udziału w której
chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców.
Łączy nas szczytny cel, który być może będzie początkiem dobrej passy w przywracaniu
lokalnej tożsamości i popularyzacji historii

naszego miasta – podkreślają przedstawiciele
komitetu.
Odsłonięcie pomnika Piłsudskiego powinno
odbyć się 11 listopada 2013 roku.

Zasady segregacji odpadów na poszczególne frakcje w gospodarstwach domowych:
PAPIER
CO ZBIERAMY
• gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,		
• katalogi, prospekty, książki telefoniczne,
• tekturę, kartony, pudełka,					
• torby i torebki papierowe,
• papier pakowy,					
• papier xero, papier do pisania,
CZEGO NIE ZBIERAMY
• opakowań z jakąkolwiek zawartością,				
• brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment wystarczy go oderwać),
• lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,		
• tapet, kalki i papierów przebitkowych,
• papieru termicznego,					
• artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),
• worków po cemencie i wapnie				
• toreb po środkach ochrony roślin.
WAŻNE ! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń czy grzyby).

Pod adresem www.dlamarszalka.pl znaleźć
można aktualne informacje na temat tej inicjatywy. Dodatkowo uruchomiona została strona
dla jej fanów na facebooku (www.facebook.
com/DlaMarszalka). W ten sposób organizatorzy chcą zachęcić do uczestnictwa i wsparcia akcji odbudowy pomnika.

CIEKAWOSTKI
• statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru • 1 tona makulatury to uratowane 17 drzew • papier makulaturowym może być poddany odzyskowi nieskończoną ilość razy • odzyskanie papieru
gazetowego wymaga o połowę mniej energii niż wytworzenie nowego papieru z drzew. Poinformuj swoich znajomych i sąsiadów o zasadach segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

Baśka Murmańska w zakopiańskim Muzeum
Misiów
TeksT LOT Trzech Rzek FOTO Muzeum Misiów

Materiały związane z produktem turystycznym Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki trafiły
do zimowej stolicy Polski.

G

adżety związane z Baśką można obejrzeć w Muzeum Misiów przy ul. Kościuszki 8. Muzeum
powstało z pasji zbierania misiów i wszystkiego, co
z nimi związane. Można w nim poznać historię
pluszowego misia, obejrzeć misie kolekcjonerskie,
scenki rodzajowe z udziałem pluszowych niedźwiedzi i wiele innych atrakcji. Baśki Murmańskiej, czyli
polarnej niedźwiedzicy, która z polskim wojskiem
przybyła do modlińskiej fortyfikacji i miała okazję
salutować przed Piłsudskim nie mogło tam zabraknąć. Więcej o Muzeum na www.muzeummisiow.pl.
Zachęcamy do odwiedzenia Baśki przy okazji gór-

Podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych czyli u źródła na terenie nieruchomości zamieszkałych Nowego Dworu Mazowieckiego od 1 lipca 2013 roku:
• Segregowane odpady muszą być czyste • Jeśli jest to możliwe zgniatamy odpady segregowane żeby zmniejszyć ich objętość.
• W budynkach jednorodzinnych segregujemy do worków – odbiór 1 raz w miesiącu.
• W budynkach wielorodzinnych segregujemy do pojemników (tzw. dzwonów) – odbiór 1 raz w tygodniu.
• Gmina odbiera u źródła odpady segregowane na cztery podstawowe frakcje:
						
- papier – worek niebieski
- tworzywo sztuczne – worek żółty
						
- szkło – worek zielony		
- metal – worek czerwony
• Gmina odbiera u źródła odpady zmieszane w budynkach:
- jednorodzinnych 1 raz na dwa tygodnie,			
- wielorodzinnych 2 razy w tygodniu
• Mieszkańcy mają obowiązek do prowadzenie selektywnego zbierania poniżej wymienionych odpadów powstających w gospodarstwach domowych we wszystkich rodzajach zabudowy:
- przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe itd.),
- zużyte baterie i akumulatory, 			
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 			
- odpady budowlane,
- zużyte opony, 				
- tekstylia,
- opakowania po środkach ochronny roślin, 			
- oraz cztery podstawowe frakcje: papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal.

skich wycieczek. Planuje się uatrakcyjnienie ekspozycji związanej z misiem z Twierdzy Modlin. Więcej

o Baśce na www.baskamurmanska.pl.

SZKŁO
CO ZBIERAMY
• szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,			
• szklane opakowania po kosmetykach,
• stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,
CZEGO NIE ZBIERAMY
• opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,			
• szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
• szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,		
• ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),
• szkła okularowego,					
• szkła zbrojeniowego,
• żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,		
• termometrów rtęciowych,
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
WAŻNE ! Opakowania szklane należy wypłukać. Z opakowań szklanych usuń zakrętki, przykrywki, kapsle, korki. Nie musisz zdejmować z nich etykiet.
CIEKAWOSTKI
• w ciągu tygodnia Polacy wyrzucają ponad 3 miliony słoików i butelek szklanych • 1 tona odzyskanego szkła powoduje zaoszczędzenie 1 tony surowca, z którego można byłoby zrobić nowe szkło • można uznać
że szkło nie ulega rozkładowi (chyba że za 4 tys. lat), może natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy.
Poinformuj swoich znajomych i sąsiadów o zasadach segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
TWORZYWA SZTUCZNE
CO ZBIERAMY
• butelki po napojach (PET, PE – oznaczenia te znajdziemy na spodzie butelki),
• plastikowe zakrętki,					
• plastikowe koszyczki po owocach,				
• doniczki plastikowe,					
• tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,			
CZEGO NIE ZBIERAMY
• opakowań z tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,		
• opakowań po środkach chwasto i owodaobójczych,			
• tworzyw piankowych, styropianu, gumy,				
• artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami.

• puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),
• czyste karnistry plastikowe,
• plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),
• folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
• opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP).
• opakowań po medykamentach,
• opakowań i butelek po olejach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach, rozpuszczalnikach,
• zabawek, pieluch,

WAŻNE ! Opakowania z tworzyw sztucznych należy wypłukać. Z butelek z tworzyw sztucznych usuń zakrętki. Zgnieć lub zwiń butelkę zajmie mniej miejsca.
CIEKAWOSTKI
• co godzinę Polacy wyrzucają 150 000 butelek z tworzyw sztucznych • woreczek z tworzywa sztucznego rozkłada się 300 lat, a butelka z tworzywa sztucznego 500 lat • powtórne przerobienie tworzywa
sztucznego oszczędza złoża naturalne (węgiel, ropa naftowa) i energię. Poinformuj swoich znajomych i sąsiadów o zasadach segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
METAL
CO ZBIERAMY
• opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,		
• drobny złom żelazny,					
CZEGO NIE ZBIERAMY
• opakowań z metalu i aluminium z jakąkolwiek zawartością,			
• puszek po lakierach i farbach,				
• zużytych baterii,					

• drobny złom metali kolorowych,
• aluminium.
• pojemników po samarach,
• opakowań po aerozolach,
• produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami

WAŻNE ! Puszki należy wypłukać. Zgnieć puszki z aluminium zajmą mniej miejsca.
CIEKAWOSTKI
• statystyczny Polak spożywa rocznie zawartość prawie 50 puszek • puszka aluminiowa rozkłada się od 50 do 100 lat • z jednej puszki aluminiowej można zrobić nową jedna puszkę, odzysk aluminium
z puszek prowadzić można w nieskończoność. Poinformuj swoich znajomych i sąsiadów o zasadach segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

www.nowydwormaz.pl
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Szanowni Państwo!
Mając na uwadze doskonalenie jakości usług
świadczonych przez Urząd Miejski, zwracamy się
do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej
sposobu obsługi oraz wskazanie propozycji zmian,
które usprawnią załatwianie spraw w naszym
Urzędzie. Państwa opinie, uwagi i wnioski poddane
zostaną analizie i będą pomocne w procesie
doskonalenia obsługi klienta. Zapewniamy, że
dołożymy wszelkich starań, aby poziom świadczonych
usług spełniał Państwa oczekiwania.
Ankiety dostępne są w Punkcie Obsługi Interesanta
i na każdym piętrze Urzędu, wypełnione prosimy
wrzucić do przygotowanych w tym celu urn
znajdujących się w pok. 101 i na parterze.
Proces oceny pracy będzie trwał do 30 kwietnia 2013 r.

N owodworskie C entrum W sparcia
Bezpłatne porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
doświadczających przemocy domowej.*
1. Terapeuta uzależnień – porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255
2. - porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego, informacja i zapisy
pod nr telefonu 22 5122-163
3. Prawnik – porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, zapisy pod nr telefonu
22 5122-163
4. Psycholog – pomoc w trudnych sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem,
współuzaleznieniem i przemocą, informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. *
1. Integracja osób niepełnosprawnych, zajęcia warsztatowe- informacja i zapisy pod nr telefonu
22 5122-163
Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 (budynek stołówki wejście
od strony cmentarza)
*Oferta finansowana jest ze środków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
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Płać podatki tam gdzie mieszkasz!

Urząd Miejski wyjaśnia! Podatniku, przeczytaj!
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego a dotyczącymi
doręczania decyzji podatkowych uprzejmie wyjaśniam!
Współwłasność a doręczenie decyzji w podatku od nieruchomości
Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie.
W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą
wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności,
wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również
w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.
Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać
doręczona każdemu z małżonków.
Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu
osobno.
W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie
obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od
nieruchomości.
Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie
podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości
za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy
współwłaścicielami nie są małżonkowie).
W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako
podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych
współwłaścicieli.
Doręczenie decyzji tylko jednemu z małżonków jest niezgodne z przepisami dotyczącymi
doręczeń zawartymi w Ordynacji podatkowej i będzie skutkowało tym, że małżonek, który decyzji nie
otrzymał, nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku i nie będzie możliwe egzekwowanie od niego
należności.
Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel
(organ podatkowy, w naszym przypadku gmina Nowy Dwór Mazowiecki red.) może żądać całości
lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna,
a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do
zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu
Cywilnego).
Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego
małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.
Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania
podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.
Następnie przepis art. 92 tej ustawy stanowi, że solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
ponoszą ci podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Doręczenie decyzji tylko jednemu współwłaścicielowi (małżonkowi), powoduje, że tylko na nim będzie
ciążyło zobowiązanie podatkowe. Od drugiego współwłaściciela (np. małżonka), do czasu doręczenia mu
decyzji, nie będzie można wymagać i egzekwować podatku.
Lidia Bisialska Naczelnik Wydziału Finansowego
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Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Im więcej ich wpłynie do miejskiej kasy tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań.
To pieniądze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich mieszkańców miasta. Pomogą znacząco w dokończeniu
projektów już rozpoczętych tj. rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Przedszkola nr 5, termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej czy realizacji projektu„Ekologiczny Nowy Dwór - Kolektory Słoneczne dla Mieszkańców”.
Środki te mają niebagatelny wpływ na rozpoczęcie nowych ważnych inwestycji.
Jeśli chcesz aby nasze dzieci uczyły się w ładniejszych i lepiej wyposażonych szkołach, aby miały dogodne warunki
do uprawiania sportu i rozwijania swoich zainteresowań, aby drogi po których jeździmy były lepsze –
zapłać podatek w Nowym Dworze Mazowieckim.
Możesz w ten sposób wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowania miasta.
Rozlicz PIT w Nowym Dworze – to bardzo proste!
Jak to zrobić?
Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania. Jeżeli mieszkasz w naszym mieście wystarczy, że w Urzędzie Skarbowym przy ul. Legionów 7
złożysz wypełniony formularz ZAP-3 i poinformujesz o tym pracodawcę. W zeznaniu rocznym należy zaktualizować dane adresowe
i w formularzu ZAP-3 wpisać aktualne miejsce zamieszkania.
Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.
Dzięki temu dochody z Twojego podatku dochodowego (PIT) zasilą budżet Nowego Dworu Mazowieckiego.
Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego miasta – płać podatki tam gdzie mieszkasz!
Jacek Kowalski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego

Zadanie finansowane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Zadanie finansowane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
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KARTKA
Z KALENDARZA
01.04. Poniedziałek Wielkanocny;
Śmigus Dyngus; Prima Aprilis;
Miesiąc Pamięci Narodowej;
465 rocznica śmierci Zygmunta I
Starego – króla Polski;
02.04. Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci; 8 rocznica śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II
(1920 – 2005);
04.04. Święto Wojskowej Służby
Zdrowia;
06.04. Święto Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
07.04. Światowy Dzień Zdrowia;
Dzień Pracowników Służby
Zdrowia;
08.04. Międzynarodowy Dzień
Romów;
09.04. Dzień Słuchania;
10.04. Dzień Służby Zdrowia;
11.04. Ogólnopolski Dzień Walki
z Bezrobociem; Dzień Radia;
12.04. Dzień Języka Polskiego;
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki; Międzynarodowy
Dzień Dzieci Ulicy;
13.04. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej;
14.04. Dzień Ludzi Bezdomnych;
15.04. Światowy Dzień Trzeźwości;
Międzynarodowy Dzień
Kombatanta;
16.04. Święto Wojsk Inżynieryjnych
– Dzień Sapera; Dzień Włókniarza;
17.04. Światowy Dzień Chorych
na Hemofilię;
18.04. Światowy Dzień Ochrony
Zabytków;
19.04. 70 rocznica wybuchu
Powstania w Getcie Warszawskim
(1943 r.); 25 rocznica śmierci
Jonasza Kofty;
20.04. Międzynarodowy Dzień
Wolnej Prasy;
22.04. Międzynarodowy Dzień
Matki Ziemi;
23.04. Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich;
24.04. Międzynarodowy Dzień
Solidarności Młodzieży;
25.04. Międzynarodowy Dzień
Sekretarki i Asystentki; Światowy
Dzień Malarii;
26.04. Dzień Drogowca
i Transportowca; Światowy Dzień
Własności Intelektualnej;
27.04. Światowy Dzień Grafika
Komputerowego;
28.04. Światowy Dzień Miast
Bliźniaczych;
29.04. Międzynarodowy Dzień
Tańca;
30.04. Międzynarodowy Dzień
Jazzu;

EDUKACJA
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Piękno słowa mówionego… – konkurs
recytatorski w szkole
podstawowej nr 5

w składzie: H. Kozioł, A. Rabiej, V. Rzeszot,
J. Szczepańska, E. Lewandowska, K. Nadrzycka,
I. Ostapowicz, E. Wiśniewska, M. Jaczewska,
M. Ciurzyńska, E. Rączka, E. Pierścieniak, B. Trojanowska, B. Surwiło.
W podjęciu decyzji pomogły ustalone kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny.

TeksT B. Surwiło, FOTO E. Lewandowska

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:

Szkolny Konkurs Recytatorski, organizowany w SP5 od wielu lat, popularyzuje
literaturę poprzez piękno słowa
mówionego, rozbudza poczucie
estetyki i przygotowuje do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Pozwala na
realizację marzeń artystycznych dzieci,
pomaga w odkrywaniu ich zdolności i
wrażliwości na otaczający świat i ludzi.
I co roku przyciąga wielu uczestników,
bowiem dni recytacji w Piątce to czas
radości, zabawy, wzruszeń, pokonywania
własnej nieśmiałości i tremy a także
szlachetnej rywalizacji.

W

tegorocznym konkursie, który odbył się
w dniach 25, 26 I 28 lutego, swe umiejętności
recytatorskie zaprezentowało 145 uczestników. Podjęli się oni trudnego wyzwania, jakim jest recytacja
wierszy mistrzów poezji m.in. J. Brzechwy, J. Tuwima, T. Śliwiaka, W. Chotomskiej,
a także A. Mickiewicza, J. Kochanowskiego, A. Fredry, W. Szymborskiej.
Młodzi wykonawcy starali się dobrać repertuar stosowny do swojego wieku oraz możliwości
i w większości zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności recytatorskich. Niektórych, ale tylko
niektórych, zjadła trema, czemu trudno się dziwić,
gdyż prezentowali się przed koleżankami, kolegami
oraz nauczycielami.
Zmaganiom uczestników przysłuchiwało się jury

I miejsca:
Wiktoria Graczyk (Ic), Aleksandra Drzazgowska
(IIa), Klaudia Walczuk (IIIc), Marta Moskwa (IVb),
Julia Trześniewska (Vc), Kamila Gryciuk (VId).
II miejsca:
Julia Andrzejczak i Nadia Wieszczycka (Ib), Karolina Łabęda (Id), Lena Majdanik, Ewa Małolepsza,
Aleksandra Szalwa, Maja Pakaszewska (IIa), Wiktor
Wiśniewski, Marceli Wasilko, Wiktoria Szelejewska
(IIb), Gabriela Duda (IId), Małgorzata Bujnowska,
Maja Stawicka (IIIb), Stanisław Jaworek (IIIc),
Katarzyna Boniecka (IIIf), Małgorzata Piórkowska
(IVb), Wiktoria Affek (Ve), Alicja Świertoka, Weronika Bułka (VIb), Martyna Konsalik, Weronika
Kłosowska (VId).
III miejsca:
Szymon Czarnecki (Ia), Karolina Kołodziejska (Ic),
Weronika Brudnicka (Ie), Zofia Czachowicz, Justyna Jóźwicka, Jakub Duszyński (IIa), Ksawery Zelik,
Jagoda Galińska, Olga Jakubowska (IIb), Oskar
Rybaczyk, Pola Beczek (IIc), Wiktoria Tłoczek,
Aleksandra Affek (IIe), Aleksandra Ogonek (IIIa),
Karolina Sempławska, Martyna Łukaszewska, Alicja Stulczewska, Monika Sadowska (IIIb), Paulina
Marjańska (IIId), Dominika Drumlak, Aleksandra
Kontnik (IIIe), Kinga Kiliś, Mateusz Zdrojewski
(IVa), Małgorzata Bala, Franciszek Krzemiński
(IVb), Majka Wrzesińska (Vd), Klaudia Kuczera,
Julia Dylewska (VIa), Oliwia Wodzińska (VIe).
Przed jurorami jeszcze jedno trudne zadanie. Do
18 marca muszą wybrać i zgłosić (spośród najlepszych recytatorów) reprezentantów szkoły do udziału w konkursie „Warszawska Syrenka”, organizowanym przez Nowodworski Ośrodek Kultury.

Pierwsze
miejsca były
nasze!
TeksT I FOTO ZS w Twierdzy Modlin

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
odnieśli wielki sukces w Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym pt. „Oblicza
szlachetności – 2012 rok wielkich
Rodaków: B. Prusa i J. Korczaka”
i Ogólnopolskim Konkursie Literackim
pt. „Literacka wędrówka śladami
Bolesława Prusa i jego bohaterów”.
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Wiem, komu
zawierzyłem
– wielki sukces
uczniów SP7
w diecezjalnym
konkursie
katechetycznym

oraz ich rodzicom i dziękujemy dzieciom za
godne reprezentowanie szkoły w tak szczególnym miejscu.
Życzymy dalszych sukcesów!

Konkursie Krasomówczym wyróżnienie
otrzymała uczennica kl. IIIc Gimnazjum
nr 4 w Modlinie Twierdzy, Daria Stępnik, natomiast w Konkursie Literackim wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce w kategorii szkół podstawowych:
Gabriela Paszkiewicz z kl. Vb SP4; w kategorii
gimnazjów: I miejsce ex aequo: Daria Stępnik
z kl. IIIc PG4 i Łukasz Pawłowski z kl. IIc PG4,
III miejsce: Dagmara Śniowska z LO w Modlinie Twierdzy. Uczniowie SP i PG pisali prace
pod kierunkiem p. Krystyny Eisler, a uczennica LO – pod kierunkiem p. Marty Pietraszek –
Szerszeń. Prace napisane przez uczniów naszej
szkoły otrzymały najwyższe oceny komisji konkursowej, a ich autorzy dosłownie znokautowali
pozostałych uczestników. Organizatorem obu
konkursów było Stowarzyszenie Warszawskich
Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości, a honorowy patronat objął Mazowiecki
Kurator Oświaty.
Dnia 25 stycznia 2013 roku w budynku Muzeum Niepodległości nagrodzeni uczniowie
wraz z nauczycielką j. polskiego, p. K. Eisler
uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród.
Z dumą i satysfakcją słuchali pochlebnych słów
Przewodniczącej Komisji Konkursowej, p. Anny
Lech – Maziarz, która wysoko oceniła poziom
literacki i merytoryczny prac uczniów naszej
szkoły. Zwróciła uwagę na objętość prac, walory
literackie, dojrzały styl i oryginalność podejścia
do tematu. Uczniowie w formie opowiadania
z dialogiem przedstawili historię współczesnego
Antka, czyli dziecka żyjącego w XXI wieku, ale
borykającego się z podobnymi problemami, jak
tytułowy bohater jednego z opowiadań B. Prusa.
Na ręce p. K. Eisler przewodnicząca komisji złożyła gratulacje szkole w Modlinie Twierdzy i życzyła sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Fot. Tadeusz Spalik

rganizatorzy konkursu w Zespole Szkół nr
1 w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim panie: Karolina Radomska, Ewa
Ładniak i Wanda Kępska zgłosiły do ogólnopolskiego konkursu 12 prac.
Wyróżnienia w kategorii I do lat 10 otrzymały
uczennice klasy III b : Amelia Nurczyńska za baśń
pt. „Królewna Malinka” i Zuzanna Miętek za baśń
pt. „Zosia o dobrym sercu”. Natomiast w kategorii
II od11 do 13 lat wyróżnienie otrzymał Krzysztof
Czajkowski za baśń pt. „Magiczna jabłoń”.
Baśnie zwycięzców zostały odczytane podczas zajęć
czytelniczych w świetlicy szkolnej.

TeksT I FOTO J. S-Sz

15 marca br. w Przedszkolu „Krasnal” odbył
się Konkurs Recytatorski. Brały w nim
udział dzieci 4, 5, 6 letnie i jeden trzylatek.

Fot. Tadeusz Spalik

Z

P

omysłodawcą konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii Warszawsko-Praskiej, zaś
prace konkursowe ze szkół należało przesłać do
25 stycznia 2013. Konkurs miał na celu, poprzez
dziecięcą aktywność plastyczną i informacyjną,
propagowanie w środowisku osób, które swoją
postawą oraz życiem pokazują i umacniają wiarę wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs był przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
• w kategorii klas I - III (praca plastyczna):
I miejsce zajęła nasza uczennica Weronika Spalik kl. IIb; wyróżnienie zajęła Amelia Nurczyńska kl. IIIb.
• w kategorii klas IV - VI (prezentacja multimedialna) : I miejsce zajął Piotr Pawełas z kl. IVd ,
zaś II miejsce: Julia Kifonidis z kl. IVc.
Ogólnie na konkurs wpłynęło 86 prac ze szkół
znajdujących się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 lutego 2013 r. w Warszawie, w kaplicy
kurialnej o godz. 11:00. Nagrodzeni uczniowie
z naszej szkoły byli obecni na tej uroczystości.
Wychowankom towarzyszyli rodzice oraz panie
katechetki: Kasia Dobruk i Ala Kosińska.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom

www.nowydwormaz.pl

Mamy kolejny sukces. Nasi uczniowie
zdobyli wyróżnienia w ogólnopolskim
konkursie „Zabawa w baśni pisanie”.

Krasnale recytują
– konkurs recytatorski

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła
Białego w Nowym Dworze Maz.
wchodząca w skład Zespołu Szkół nr
1 ma duży powód do radości. Otóż
nasi uczniowie zostali laureatami
diecezjalnego konkursu plastycznego:
„Wiem, komu zawierzyłem”. Radość jest
tym większa, że sukces odniosło czworo
wychowanków naszej placówki.

Fot. Tadeusz Spalik

www.nowydwormaz.pl

TeksT Karolina Radomska

O

TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

W

Zabawa w baśni pisanie

Fot. Tadeusz Spalik

Fot. Tadeusz Spalik

ainteresowanie było duże, gdyż zgłosiło się 34
uczestników. Na konkurs należało przygotować
wiersz Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. Dzieci
bardzo dobrze przygotowały się do recytacji. Wśród
wierszy nie zabrakło „Bambo”, „Skarżypyty”, „Okulary”, „Abecadło” i wielu, wielu innych.
Celem konkursu była popularyzacja utworów wybranych pisarzy, rozbudzanie wrażliwości na piękno
poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa
wśród dzieci. Była to również okazja do przełamywania nieśmiałości i zaprezentowanie swoich umiejętności recytatorskich na większym forum.
Dzieci na widowni z zainteresowaniem śledziły występy swoich kolegów i koleżanek, nagradzając ich
gromkimi brawami.
Przy ocenie recytatorów wzięto pod uwagę: dobór
repertuaru jego pamięciowe opanowanie, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Wobec
wysokiego i wyrównanego poziomu zaprezentowanych utworów postanowiono nagrodzić wszystkich
uczestników. Każdy z uczestników konkursu z rąk
Pani wicedyrektor Anny Sykus otrzymał „Statuetkę Mikrofonu”. Na zakończenie zostało zrobione
pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów !!!. Serdecznie dziękujemy dzieciom za
udział oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do
konkursu.
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Czas zmian w Publicznym Przedszkolu nr 4

Obóz sportowy w górach

TeksT I FOTO G.Woźniak, K.Kuczkowska

TeksT I FOTO Barbara Siwek

Publiczne Przedszkole nr 4 po włączeniu do Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin w wiele zyskało. Dzięki staraniom Dyrektora
Zdzisława Szmytkowskiego od września zaszły wielkie zmiany.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy pod patronatem UKS „REDUTA” uczestniczyli w obozie sportowym
w Szklarskiej Porębie

O

W

we zmiany związane były przede wszystkim z funkcjonowaniem i komfortem pracy
z dziećmi. Ponieważ coraz więcej dzieci objętych
jest różnego rodzaju pomocą specjalistyczną,
w budynku powstał dodatkowy gabinet metodyczny
przystosowany dla logopedów, psychologa, pedagoga i reedukatora do pracy z dziećmi. Zwiększono
tym samym komfort jak i jakość pracy nauczycieli
i specjalistów. Najważniejszym miejscem dla
przedszkolaka jest sala, w której spędza on większą
część czasu. Najbardziej wartościowe dla dziecka
jest takie urządzenie sali przedszkolnej, które harmonijnie uwzględnia zasady estetyki, funkcjonalności i higieny. Trzeba bowiem zmieścić w niej
wiele przedmiotów, zabawek, pomocy i przyborów.
Aby dzieci z grupy „Słoneczka” i „Krasnale” miały takie warunki, to w listopadzie i styczniu zostały
przeprowadzone remonty sal, które zyskały nowy
i świeży wygląd.
Na czas remontów dzieci wraz z wychowawczyniami niestety musiały „przeprowadzić „się na
salę gimnastyczną. Mimo trudności związanych
z pracami remontowymi optymizm i zaangażowanie
do pracy nie osłabły, a efekt końcowy był najlepszą
nagrodą za napotkane niewygodności. „Nowe” sale
sprawiły wiele radości naszym milusińskim.
Sala „Słoneczek” i „Krasnali” zyskała odnowione
i pomalowane w pastelowym kolorze ściany, nowe
obudowy na kaloryfery, piękny niebiesko-beżowy
dywan a w oknach firanki z postaciami z „ Kubusia Puchatka’’. Zrobiło się miło i przytulnie. Sala
nabrała nowego wyrazu. Została przygotowana
z myślą o naszych podopiecznych. Przestrzeń
w niej została zaaranżowana w sposób przemyślany, aby zapewnić dzieciom miejsce do zabawy
i twórczej pracy.

Sala wyposażona jest w kolorowe meble dostosowane do wieku i rozwoju przedszkolaków, pomoce
dydaktyczne (komputer, telewizor) i barwne, bezpieczne zabawki. Kąciki zabaw rozmieszczone na
obrzeżu sali zaspokajają różnorodne potrzeby: ułatwiają kontakty z rówieśnikami, rozwijają zdolności
manualne, sprawność fizyczną.
Teraz z pewnością „Słoneczkom” i „Krasnalom”
będzie się pracować wygodnie i miło, a zabawa stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Ze zmian zadowolone są nie tylko dzieci i nauczycielki, ale także
rodzice, którzy pewnie nie raz słyszeli uradowane
relacje swoich dzieci z wyglądu „nowej” sali.
Wygląd przedszkola jest teraz bardziej przyjazny
i miły dla „oka”. Budynek wewnątrz zyskał kolorowe barwy, które nastrajają optymistycznie i dają
energii do działania. Efekty prac są już widoczne na
twarzach roześmianych i uradowanych dzieci, które
nie opuszczałyby w ogóle swoich sal. W planach
pana dyrektora jest jeszcze rozbudowa przedszkola
o kolejne sale przedszkolne, żłobkowe i gabinety
metodyczne i gospodarcze.
Przedszkole zyskało na zmianie, gdyż wszystko co
„nowe” cieszy. Będziemy z radością i niecierpliwością oczekiwać na efekt końcowy zmian w naszym
przedszkolu.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do
władz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, a przede
wszystkim do burmistrza Jacka Kowalskiego, wiceburmistrza Jacka Gereluka oraz Przewodniczącego
Rady Mijskiej Krzysztofa Bisialskiego. Za zaangażowanie i starania ogromnie dziękują przedszkolaki
z rodzicami oraz cały personel przedszkola.

drugim tygodniu ferii zimowych w dniach 2 – 9
lutego grupa 21 dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. – Modlin Twierdza z nauczycielami B. Siwek, A. Biegaj, J. Pręgowską uczestniczyła
woboziesportowymwmiejscowościSzklarskaPoręba.
Pod opieką instruktorów SKI odbywały się zajęcia na śniegu w grupach dla początkujących
i zaawansowanych narciarzy. Uczestnicy obozu szusowali na stokach w Szklarskiej Porębie:
w Dolinie Szczęścia, na górze Szrenica oraz
w Czechach w miejscowości Paseky. Uprawiali także narty biegowe na Polanie Jakuszyckiej.

Ponadto młodzież uczestniczyła w kilku wycieczkach
bliższych i dalszych: w wycieczce pieszej po Karkonoskim Parku Narodowym do Wodospadu Szklarka
oraz dwóch wycieczkach autokarowych do Karpacza, gdzie regenerowano siły poddając się odnowie
biologicznej na basenie Tropikana w Hotelu Gołębiewski oraz do Harrachowa w Czechach, gdzie znajduje się kompleks narciarski oraz skocznia mamucia,
Dużą atrakcją dla uczestników zimowiska były
warsztaty w Leśnej Hucie Szkła, z pokazem ręcznego
wyrobu szkła, wizyta w Chacie Walońskiej – siedzibie poszukiwaczy skarbów oraz zjazdy na zjeżdżalni

grawitacyjnej w rynnie zjazdowej Alpine Coaster.
Dodatkowo czas wypełniały kalambury, gry integracyjne, turnieje tenisa stołowego oraz bitwa na śnieżki,
a nawet wieczór pączkowy z okazji tłustego czwartku.
W przepięknej, śnieżnej scenerii Karkonoszy i Gór
Izerskich czas minął bardzo szybko. Pamiętając
o tych niezapomnianych chwilach bardzo dziękujemy osobom dzięki którym mogliśmy doprowadzić nasze przedsięwzięcie do realizacji – rodzicom, władzom Urzędu Miasta Nowy Dwór
Maz. oraz wsparciu P. dyr. Z. Szmytkowskiego.

„Twoje dane, twoja sprawa” – Dzień Ochrony Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej nr 5
TeksT I FOTO Krystyna Grabarczyk i Bożena Kowalska

W roku szkolnym 2012/2013 czyli „Roku Bezpiecznej Szkoły” w sposób szczególny należy podkreślić rolę i istotę działań
mających na celu wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Służy temu niewątpliwie przekazanie
dzieciom wiedzy na temat podstawowych praw człowieka m.in. prawa do prywatności.

Z

myślą o tym powstał program „Twoje
dane, Twoja sprawa”, który przegotowany został przez Generalnego Inspektora
Danych Osobowych i partnerów, pod patronatem MEN i Rzecznika Praw Dziecka. Ma
on na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród
dzieci i młodzieży zasad ochrony danych
osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania
w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii,
a także kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Ma także zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.
Piątka przystąpiła do realizacji tego programu już w październiku 2012 roku. W grudniu
przygotowane zostały materiały dla nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych,
które następnie realizowane były na godzinach wychowawczych w styczniu i lutym. Kolejnym etapem było przygotowanie wystawy,
która połączono z tematyką bezpieczeństwa w
Internecie. Tegoroczne hasło obchodów Dni
Bezpiecznego Internetu brzmiało: „Serfujesz. Respektujesz.” W klasach IV-VI zostały
przeprowadzone zajęcia komputerowe o tematyce bezpieczeństwa w Internecie (bezpieczne
miejsca w sieci, netykieta, podstawowe zasady bezpieczeństwa).

www.nowydwormaz.pl
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W styczniu ogłoszono dla dzieci z klas IV –
VI konkursy: plastyczny na plakat (kl. 4), komiks lub gazetkę (kl. 5), prezentację lub film
(kl. 6). Prace dołączono do wystawy – były jej
świetnym uzupełnieniem.
Piątka to szkoła, która od najmłodszych lat
„zaprzyjaźnia” swoich uczniów z kompute-

rem, tym bardziej istotne jest to, by wyrobić
w dzieciach nawyk racjonalnego korzystania z Internetu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i nauczyć je chronienia swoich
danych osobowych, szczególnie podczas
korzystania z Internetu.
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Kochamy
Przyszedł czas Dzień
babcię i dziadka na nurków … dziewczynek
w świetlicy SP7
TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

Kto piecze najlepsze na świecie ciasta?...
Kto najlepiej czyta bajki i opowiada
ciekawe historie?... Kto poświęca czas na
siedzenie przy łóżku chorego wnuczka,
gdy rodzice muszą pracować?... Kto na
spacerze pokazuje piękno otaczającej
nas przyrody?... Oczywiście babcia
i dziadek :)

TeksT I FOTO Lidia Wasiak

21 lutego do Przedszkola Publicznego nr
5 przybyli bardzo ważni goście - strażacy
i nurkowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
oddziału Ratownictwa Wodnego.

TeksT I FOTO Izabella Ryńska -Pieluchowska

Dzień Kobiet na stałe wpisał się do
kalendarium świetlicowych uroczystości.
W Szkole Podstawowej nr 7 obchodzony
jest pod hasłem Święta Dziewczynek.

J

ak co roku o seniorach swoich rodów pamiętały
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3
w Nowym Dworze Maz. Pod koniec stycznia dzieci
zaprosiły do swoich sal babcie i dziadków. Specjalnie przygotowane występy teatralno-muzyczne oraz
drobne upominki w wykonaniu przedszkolaków
wywołały łzy wzruszenia. W miłej atmosferze szybko płynął czas. Wspólne tańce, konkursy i zabawy
nie sprawiały nikomu trudności. Młodzi ciałem
i duchem seniorzy brali udział we wszystkich konkurencjach. Tańczyli i śpiewali z ukochanymi wnuczętami. Przypominali sobie, w co się bawili, gdy
sami chodzili do przedszkola. Nikomu nie strzykało
w kościach, nikt nie narzekał na ból głowy lub pleców. Nasze babcie zatańczyły nawet rock’n’rolla
a dziadkowie twista. Zaproszeni goście okazali się
bardziej aktywni niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Na zakończenie dorośli wraz dziećmi skorzystali ze
słodkiego poczęstunku. Za rok ponownie się spotkamy, bo nikt tak jak babcia i dziadek nie zasługuje na
uśmiech, laurki i słowa podziękowań za ich bezwarunkową miłość, czas i poświęcenie.

Muzyka Pana
Chopina –
Muzyka Pana
Mozarta
TeksT I FOTO Agnieszka Janicka

Dzieci z gr. integracyjnej ,,DZWONECZKI”
z PP5 w Nowym Dworze Mazowieckim
zorganizowały wystawę plastyczną pod
hasłem ,,ŚWIAT DŹWIĘKÓW – ŚWIAT
MUZYKI”. Pojawiły się na niej prace
zainspirowane muzyką F.Chopina
i W.A.Mozarta.

P

P

anowie zapoznali przedszkolaki z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy, przypomnieli numer alarmowy do
Straży Pożarnej. Dzieci mogły poznać jak
prawidłowo wykonywać masaż serca a teorię
tą mogły zastosować w praktyce, ćwicząc na
fantomach.
Wychowankowie Bajkowego Świata poznali
również specyfikę pracy strażaków i nurków.
Nasi goście przestrzegali dzieci przed wchodzeniem na lód oraz przypomnieli zasady
bezpiecznego zachowania się podczas zabawa
zimowych. Przedszkolaki mogły przymierzyć
kamizelkę nurka z butlą tlenową oraz kask
strażacki, co sprawiło im wiele satysfakcji
i radości.
Wizyta OSP - RW sprawiła dzieciom wiele radości, zajęcia przeprowadzone przez
ratowników były dla nich bardzo atrakcyjne a przede wszystkim pouczające. Przedszkolaki bardzo aktywnie spędziły czas
i chętnie uczestniczyły w zajęciach.
Serdecznie dziękujemy naczelnikowi panu
Norbertowi Wysockiemu oraz jego współpracownikom za świetne przeprowadzenie tak
ważnych zajęć.

Z

tej okazji przeprowadzono różne zabawy
i konkursy z nagrodami. Rozpoczynając
uroczystość, chłopcy złożyli zebranym paniom
i dziewczętom życzenia. Dziewczynki miały
okazję sprawdzić się w różnych konkurencjach
sportowych i intelektualnych. Były m.in.: skoki na skakance, kręcenie hula hop, wycinanie
najdłuższego węża z gazety, tworzenie zdania
złożonego z wyrazów rozpoczynających się na tę
samą literę, układanie przepisu na naleśniki itd.
Bo każdy z nas jest mistrzem w jakieś dziedzinie, trzeba tylko odkryć w sobie ten talent.
Chłopcy kibicowali koleżankom, a na koniec
wszystkie dziewczęta otrzymały słodkie jajka
niespodzianki.

www.nowydwormaz.pl
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rzedszkolaki poznały życie obydwu kompozytorów i swoje zauroczenie wyjątkową muzyką
przelały na papier w postaci ciekawych dzieł plastycznych. Portrety kompozytorów wykonane techniką wydzieranki i wylepione plasteliną to prawdziwie profesjonalne prace artystyczne.
,,Dzwoneczki” słuchały poezji dziecięcej o F. Chopinie i jego muzyki i malowały to, co podpowie im
wyobraźnia. Stworzyły deszcz w Żelazowej Woli,
drogę wysadzoną ukochanymi przez Fryderyka
wierzbami i kwiaty muzyką malowane…
Muzyka W. A. Mozarta i F. Chopina zainspirowała
dzieci do sztuki abstrakcyjnej. Za pomocą plam różnej wielkości powstały prace godne podziwu.
Przedszkolaki zaprosiły na wystawę swoich Rodziców, dzieci z innych grup przedszkolnych oraz z kl.
Ic SP7.

www.nowydwormaz.pl

Misie
kucharzami
TeksT I FOTO Lidia Wasiak

Pod koniec lutego grupa „Misiów” z
Przedszkola Publicznego nr 5 została
małymi kucharzami. Dzieci swoją
przygodę z kucharzeniem zaczęły od
wizyty w przedszkolnej kuchni.

Smakowite
małe co
nieco...
TeksT I FOTO J.Kurkiewicz, K. Kuczkowska

22 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 4
miało miejsce nietypowe zdarzenie.
W jednej sali zebrało się 25 wyśmienitych
kucharzy, aby stworzyć niesamowite
wypieki. Ubrani w fartuchy i ochronne
chustki przystąpili do pracy.

P

anie kucharki pokazały dzieciom sprzęty gospodarstwa domowego, jednak w porównaniu z
przedmiotami znajdującym się w domowej kuchni
garnki, chochle i patelnie w kuchni przedszkolnej
wydały się dzieciom olbrzymie.
W kolejnych dniach dzieci zostały zapoznane z zawodem kucharza, podstawowymi sprzętami znajdującymi się w kuchni oraz zaprojektowały czapki kucharskie. Przemieniły się także w małych kucharzy
przygotowując samodzielnie kanapki na śniadanie
oraz słodką masę czekoladową potrzebną do zrobienia „ciasteczek”. Najwięcej radości sprawiło im
przygotowanie masy czekoladowej szczególnie zaś
zajadanie się nią.
Przedszkolaki poznały również zasady zdrowego
odżywiania się, mamy więc nadzieję, że teraz chętniej będą spożywały owoce, warzywa oraz różnego
rodzaju surówki przygotowywane przez Panie kucharki.

W

tym celu zebrali składniki i przybory kuchenne potrzebne im do przyrządzenia babeczek i
ciasta „ZEBRA”. Gdy wszystko było przygotowane
z zapałem zabrali się do pracy. Można było zaobserwować z jaką ostrożnością i zaangażowaniem
rozbijali jajka, wlewali olej, oranżadę oraz pozostałe
produkty do misek, a następnie wszystko mieszali za
pomocą miksera. Powstałe ciasto przelali do foremek
i udekorowali czekoladowymi wiórkami. Zadowoleni z wykonanej pracy wstawili zrobione ciasto do
piekarnika w przedszkolnej kuchni. Wypieki udały
się oczywiście znakomicie o czym mogły przekonać
się wszyscy pracownicy przedszkola. Nie byłoby w
tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że kucharzami były
dzieci z grupy „KRASNALE”, które przez cały tydzień pod czujnym okiem wychowawczyń zgłębiały
tajniki kuchni. Realizując temat „Jesteśmy kucharzami” milusińscy wykazali się swoimi zdolnościami
kulinarnymi i zmysłem smaku. Przygotowując się
do roli kucharza zwiedzili pomieszczenia kuchenne
w przedszkolu poznając tajniki szefowej kuchni Pani
Tereski, zapoznały się z nowymi wrażeniami smakowymi i wonnymi oraz poznały piramidę zdrowego
odżywiania. Przedszkolaki zapragnęły pójść w ślady
naszej kucharki. Punktem kulminacyjnym tygodnia
kuchennego były oczywiście własnoręcznie zrobione ciasta, które z dumą skonsumowały.
Gratulujemy osiągnięć i czekamy na więcej - Wasi
Koledzy z Przedszkola.
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Młodzież
„OBCY” – kto to
z kabaretu EGA taki?
w PP2
TeksT I FOTO Justyna Lewandowska

TeksT I FOTO M.Ch.

W środę 27 lutego br. w Publicznym
Przedszkolu Nr 2 miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. Dzieci obejrzały
przedstawienie teatralne pt.: ,,Czerwony
Kapturek” oraz ,,Kaczka Dziwaczka”. Bajki
przygotowała młodzież z kabaretu EGA
działającego w Nowym Dworze Maz.

Dzieci z natury są bardzo ufne. Nie
potrafią do końca przewidywać skutków
złożonych sytuacji. Według wielu dzieci,
ktoś ładny jest dobry. Wszak królewna
z bajki zawsze spotykała przystojnego,
a zarazem dobrego księcia, który ratował
ją z opresji, a złe czarownice zawsze miały
garbaty nos i brodawki. Dzisiejszy świat
nie ma jednak nic wspólnego z baśniami.

, nagle ktoś puka do drzwi... Dzwoni telefon, ktoś
chce rozmawiać z tatą, którego nie ma w domu...
Bawisz się na podwórku, ładna pani częstuje cię
cukierkiem... Uciekł ci piesek, miły pan proponuje
ci, e jak pójdziesz z nim, o pomoże ci go znaleźć...
Co zrobisz?...” Te i wiele podobnych pytań padło
podczas spotkania. Przedszkolaki nauczyły się jak
rozpoznawać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
i jak sobie radzić w trudnych chwilach. Dowiedziały
się, że jeśli ktoś jest nieznajomy, to bez względu na
to jak wygląda i co nam obiecuje, nie należy mu ufać
i z nim rozmawiać. Dzieci uświadomiły sobie także,
że słodycze, choć kuszą, są bezpieczne tylko wtedy,
gdy wręcza nam je ktoś dobrze znany. Zrozumiały,
że pod żadnym pozorem nie należy wsiadać do pojazdu prowadzonego przez nieznajomą osobę, nawet jeśli ten obcy obiecuje nam, iż odwiezie nas do
domu. Starszaki uzmysłowiły sobie także do kogo
mogą zwrócić się z pomocą. Zdobyte wiadomości
przedszkolaki utrwalały kolorując ilustracje w przekazanych przez Panią Małgosię kolorowankach.
Dyrekcja, nauczyciele i dzieci z P.P. 3 bardzo serdecznie dziękują Straży Miejskiej za współpracę
w zakresie wspierania dzieci w poznawaniu i rozumieniu swojego otoczenia oraz kształtowania
u dzieci prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

A

ktorzy odtworzyli historię Czerwonego Kapturka z zaznaczeniem ponadczasowego morału - „gdy kogoś nie znasz, nie otwieraj drzwi”.
Młodzież zaprezentowała również niezwykłe
i zabawne przygody niesfornej Kaczki Dziwaczki
sprawiającej wszystkim wiele kłopotów.
Nie zabrakło wspólnej zabawy, dzieci wraz z aktorami zatańczyły popularne ,,kaczuchy”.
Inscenizacja okazałA się wielkim sukcesem,
oklaskom nie było końca. Publiczność bawiła się
wspaniale.
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C

oraz trudniej jest rozpoznać komu ufać a komu
nie. Z każdej strony na dziecko czeka wiele
niebezpieczeństw. Z tego właśnie powodu dnia
21.02.2013r. „Wróbelki”, „Pszczółki” i „Biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 3 spotkały się
z Panią Małgorzatą Wójcik ze Straży Miejskiej.
Pani Małgosia podczas odgrywania scenek z życia
codziennego wywołała u dzieci prawdziwą „burzę
mózgów”. „Jesteś sam w domu, nie ma rodziców

www.nowydwormaz.pl
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Kurs „Wychowawca
wypoczynku letniego
i kierownik wycieczek”
w Zespole Szkół nr 2

Walentynki na lodowisku
Walentynki na
lodowisku po raz drugi

TeksT I FOTO Renata Jastrzębska

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO ZS nr 1

W dniach 15-16.02.2013r. w Zespole
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz.
młodzież miała możliwość zdobycia
dodatkowych kwalifikacji na kursie
wychowawców wypoczynku
letniego (dawniej wychowawców
kolonijnych) i kierowników wycieczek,
przeprowadzonym przez warszawski
Instytut Doskonalenia Kadr
Pedagogicznych „Edukacja”.

Tuż przed „najważniejszym” lutowym
dniem tj. Dniem Św. Walentego Zespół
Szkół nr 1 zorganizował imprezę pt.
„Walentynki na lodowisku”. To była już
druga edycja tej imprezy, i tak jak
w poprzednim roku cieszyła się dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

B

yło to już drugie szkolenie, pozwalające
uczniom uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W grudniu młodzież ZS2 uczestniczyła
w kursie „Animator czasu wolnego”. Organizatorką
i pomysłodawczynią kursu była p. Renata Jastrzębska.
Zajęcia miały zróżnicowaną formę – wykładów,
pogadanki, warsztatów. Program kursu w znacznym
stopniu związany był z praktycznym działaniem
i opieką nad dzieckiem w czasie wypoczynku, stąd
obecność treści z zakresu psychologii i pedagogiki,
przepisów prawa oraz ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.
W ramach praktyki, jako zadanie zaliczeniowe,
młodzież musiała przygotować przykładowy plan
jednego dnia kolonii (obozu) – z celami działań,
a także konkretnymi grami i zabawami. Ogromnym
zainteresowaniem i entuzjazmem cieszyły się warsztaty gier, zabaw zajęć plastycznych, w trakcie których uczestnicy poznawali sposoby pracy z dziećmi,
budując zaufanie i integrując się przez aktywną zabawę oraz warsztaty plastyczne. Zajęcia te zainspirowały uczestników kursu do różnorodnych działań;
pobudziły ich wyobraźnię i pozwoliły zdobyć cenne
doświadczenia. Zaskoczeniem i niespodziewaną
nowością była możliwość nauki podstaw języka
migowego. Chociaż zajęcia kursu były dość intensywne, czas minął szybko, ciekawie i pożytecznie.

www.nowydwormaz.pl

W

szyscy chętnie brali udział w konkursach
i zabawach przygotowanych na tę okazję
przez organizatorów. Uczestników dopingowali siedzący nieopodal rodzice oraz dziadkowie.
W zabawie „pęknięte serce” trzy pierwsze miejsca zajęły pary Począwszy od 1 miejsca): Kuba
Stochowski i Julia Riske, Patyryk Młynarek
i Oliwia Głowacka, Alicja Żegocka i Karol Kazimierski. Dominika Poniedziałek i Przemek

Jerzy Plackowski ufundował grilla dla uczestników imprezy.

Ziółkowski wygrali w konkurencji, w której zawodnicy musieli ze swoich ciał ułożyć serce.
W tańcu z balonem najlepsi byli Kuba Stochowski i Julia Riske a w zabawie „przebity balon”
zwyciężyli Piotr Majewski i Julia Jakubowska.
Wiele radości i śmiechu sprawiła wszystkim konkurencja, w której zawodnicy już pojedynczo nie
w parach musieli trafić lotką w balon w którym
znajdowało się zadanie za wykonanie którego
otrzymywali nagrodę. I tak Krzysztof Marciniak
i Marcin Baran musieli przytulić 15 osób, Karol Kazimierski ucałować 5 osób (mogło być w rękę), zadaniem Sylwii Roszczyk i Krystiana Fabrowicza było
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Serdecznie gratulujemy.
BAL WALENTYNKOWY W PRZEDSZKOLU NR 2
„Dziś św. Walenty, każdy przedszkolak tańczy
uśmiechnięty”
Pod takim hasłem 14 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Modlinie Starym odbył się Bal Walentynkowy. Sala gimnastyczna tego dnia za sprawą
wyjątkowej dekoracji zmieniła się w prawdziwą salę
balową, wystrojoną licznymi serduszkami, serpentynami oraz różnorodnymi ozdobami walentynkowymi. Ponadto tego dnia wszystkie przedszkolaki

przygotowanie walentynki i wręczenie jej płci przeciwnej, Laura Lau, Natalia Zadrożna, Mateusz Paszcza
i Alicja Żegocka musieli zatańczyć przez 2 minuty
do wybranej piosenki, Julia Kifonidis musiała odszukać osobę, która miała niebieską czapkę zaś Oliwia
Głowacka ze swoim zespołem musiała wymyślić
układ taneczny i zaprezentować go przez 2 minuty.
Ostatnią zabawą był slalom na łyżwach połączony
z prowadzeniem piłeczki kijem do hokeja i następnie
trafieniu do bramki. Wygrywał zawodnik z najkrótszym czasem i najlepszą techniką. Najlepsi okazali
się Szymon Mielczarek i Krzysztof Marciniak.

Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Na koniec imprezy dzięki uprzejmości Pani Agnieszki
Łąckiej z klubu fitness Fitnezja odbył się pokaz zumby. Następnie wszyscy chętni mogli wejść na lodowisko i spróbować swoich sił pod okiem pani instruktor.
Dodatkowo dla wszystkich przygotowano darmową
herbatę, grochówkę i potrawy z grilla.
Podczas imprezy można było skosztować smakołyków z grilla, zjeść smaczną grochówkę , napić się
ciepłej herbaty, i oczywiście można było wygrać
masę kuponów na pizzę. Najmłodsi otrzymali balony.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim, dzięki którym impreza mogła się odbyć.

Dziękujemy:
- Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za ufundowaniu
nagród i pomoc przy organizacji imprezy.
- Henrykowi Parzykowskiemu za zorganizowanie
nagród od firmy sportowej Mikasa.
- Halinie i Jerzemu Plackowskim , właścicielom
sklepu mięsnego, za ufundowanie smakołyków na
grilla.
- Krzysztofowi Prus, właścicielowi restauracji
La Familie za przekazanie kuponów na pizzę.
- Mariuszowi Ziółkowskiemu konferansjerowi
imprezy za wzorowe jej przeprowadzenie.
- Agnieszce Łąckiej za świetny pokaz zumby.

Walentynki w szkolach

III miejsce – Jacek Dąbkowski z klasy Id
Kategoria II – kartki wykonane z pomocą osoby
dorosłej:

I miejsce – Malwina Dudek z klasy Ic
II miejsce - Michał Jedliński z klasy IIa

Zakochani uczniowie
TeksT I FOTO Karolina Radomska , Ewa Żulińska, Anna Maj

Walentynki obchodzone były, tak jak i inne uroczystości w ciągu roku, w szkołach i przedszkolach. Były nie tylko gry i zabawy ale
też konkursy. Oto relacje z kilku placówek, które nadesłały nam materiał nt. obchodów Dnia Św. Walentego.

Z

akochana kartka i randka w ciemno - Walentynki w świetlicy SP7.
14 lutego 2013 roku w świetlicy szkolnej odbyły się
walentynki. Organizatorkami zabawy były panie:
Karolina Radomska i Dorota Przygoda .
A wszystko zaczęło się od „Randki w ciemno”. Podczas zabawy uczestnicy ukrywali swoją osobę za
parawanem i za pomocą słów i obietnic próbowali
przekonać do siebie wybierającego. Przed Miłoszem
z klasy III b i przed Hanią z klasy IIIc było trudne
zadanie – dokonanie właściwego wyboru.
Uczestnicy podczas „Randki w ciemno” bawili się
wyśmienicie, a cała zabawa obfitowała w duże emocje ze strony widowni, która podpowiadała wybór
kandydatki i kandydata z numerem 1, 2 lub 3.
Po tej zabawie wszyscy uczestnicy zabawy losowali
serduszka z imieniem swojej wielkiej miłości.
Spotkanie Walentynkowe zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników zabawy.
W świetlicy szkolnej odbył się też konkurs na kartkę
walentynkową. Jego organizatorkami były panie Karolina Radomska i Anna Maj. Na konkurs wpłynęło
27 kartek walentynkowych. Wybór najładniejszych
okazał się bardzo trudny.
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Konkurs rozstrzygnięto 13 lutego a prace oceniono
w dwóch kategoriach:

gała na ozdobieniu drzewka walentynowego. Efekt
pracy był zadziwiający. Drzewka aktualnie zdobią
holl naszego przedszkola. Na zakończenie wszystkie
dzieci otrzymały słodki upominek.
Tego dnia w naszym przedszkolu panował miły i radosny nastrój. Bal dla wszystkich dzieci przygotowała pani Ewa Żulińska.

ubrane były na czerwono.
W programie imprezy oprócz wspólnych tańców,
korowodów i zabawy przy nowoczesnej muzyce
dziecięcej znalazły się przeróżne konkursy: m.in.
rysowanie serc z zamkniętymi oczami, zjadanie ciasteczek wiszących na nitce, układanie serc z korali,
łączenie obrazków z bajkowymi postaciami w pary
oraz wiele wiele innych.
Punktem kulminacyjnym balu było puszczanie lampionów w kształcie serca do nieba.
Końcowa część balu to praca w grupach, która pole-

Kategoria I – kartki wykonane samodzielnie:
I miejsce – Aleksandra Szymańska z klasy Id
II miejsce – Kamil Szymański z klasy IIa

III miejsce – Patrycja Rostkowska z klasy Ic
Wyróżnienia:
Zuzanna Baran z klasy Id, Adam Tetkowski z klasy
IIa, Kornelia Wzorek z klasy IIIb, Emilia Dziedzic
z klasy IIIc.

www.nowydwormaz.pl
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Akademia Młodego Człowieka w SP7

Kacper finalistą prestiżowego turnieju w Szwecji!!!
TeksT I FOTO na podst. www.nowydwormaz.pl

TeksT I FOTO Stowarzyszenie Przyjaciele Siódemeczki

Słynny chiński filozof zwany Konfucjuszem powiedział : „Powiedz mi – a zapomnę. Pokaż – a zapamiętam. Pozwól wziąć udział –
a zrozumiem” . Wcielając w życie myśl starożytnego mędrca Stowarzyszenie PRZYJACIELE SIÓDEMECZKI działające przy Zespole
Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim powołało do życia AKADEMIĘ MŁODEGO CZŁOWIEKA.

J

est ona projektem mającym na celu promowanie
wiedzy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wierzymy, że stworzenie takiego ośrodka przy szkole
zaktywizuje:
• uczniów ,
• nauczycieli,
• środowisko rodziców oraz
• zwiększy zainteresowanie dzieci nauką i wiedzą jak
również
• zwiększy sukcesy uczniów naszej szkoły w olimpiadach przedmiotowych.
Istotą Akademii jest aby wykorzystać potencjał lokalnego środowiska poprzez zapraszanie do współpracy pasjonatów z naszej okolicy zajmujących
się ciekawymi dla dzieci i młodzieży dziedzinami.
Oczywiście nie ograniczy to organizowania spotkań i
wykładów z osobami spoza naszego powiatu, Polski
czy zagranicy.
Misja Akademii Młodego Człowieka: NAUKA, ZABAWA I PASJA – TO MOŻE BYĆ TO SAMO.
Od 5 marca 2013 roku ruszyło 5 warsztatów. Dzie-

ciaki i młodzież gimnazjalna mogą rozwijać swoje
zainteresowania w dziedzinie fotografii, mody, fizyki, rowerów i psów.
Zajęcia prowadzą pasjonaci wykonywanych przez
siebie zawodów. W świat mody wprowadza Dorota
Olczyk, która jest wizażystką. Zajęcia fotograficzne
prowadzi Damian Ochtabiński znany nowodworski
fotografik, autor przepięknych zdjęć między innymi
do wydawnictw Urzędu Miasta. Do przygody z rowerem zachęca Krzysztof Królak. W zajęciach z nim
bierze udział nie tylko męska część naszej szkolnej
społeczności ale także parę dziewczyn. Na równi
z panami uczą się jak znaleźć „ luzy” w rowerze i
wymienić dętkę. Oprócz wymienionych powyżej
nowodworzan dla Akademii pracują także dwie panie, które specjalnie przyjeżdżają na wykłady. Fizyka
w doświadczeniach to przedmiot wykładany przez
panią Małgosię Nowakowską, która jest doktorantką w Polskiej Akademii Nauk. Behawioryzm psów
przybliża na swoich zajęciach pani Małgosia Stankiewicz zawodowo pracująca z psami sprawiającymi
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swoim właścicielom problemy.
Od kwietnia swoje zamiłowania będą mogły rozwijać dzieciaki na warsztatach artystycznych z coraz
modniejszego decoupage’u , ekologii – zawsze na
czasie oraz szeroko pojętej dietetyki.
Nasza Akademia powstała dzięki determinacji kilku
zapaleńców ale także dzięki Urzędowi Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, który współfinansuje projekt.
Zaangażowanie finansowe władz miejskich pozwoliło nam uczynić zajęcia dostępnymi dla wszystkich
chętnych dzieciaków, ponieważ większość zajęć jest
bezpłatna.
Mamy nadzieję, że młodzi adepci nauki „złapią bakcyla” i AKADEMIA MŁODEGO CZŁOWIEKA
będzie prowadziła cykliczne zajęcia przez wiele semestrów.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.sp7.waw.pl gdzie
znajdują się szczegółowe informacje o AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA i Stowarzyszeniu
PRZYJACIELE SIÓDEMECZKI.

Nasz mieszkaniec, Kacper Żuk poprzedni tydzień spędził w Skandynawii uczestnicząc w niezwykle prestiżowym tenisowym
turnieju europejskim do lat 14 „Kungens Kanna & Drottningens Pris” w Sztokholmie w ramach cyklu Tennis Europe Junior Tour.

N

asz zdolny młodzik zajmuje obecnie piąte miejsce w rankingu światowym rankingu ETA - U
14. Obsada w Szwecji była bardzo mocna, Kacper
rozstawiony był z nr 4. Z pierwszej dziesiątki światowego rankingu młodzików nie pojawił się tylko
Włoch Ramazotti (3) oraz Francuz Moutet (9).
Polak rozpoczął zmagania od II rundy. Swój pojedynek rozegrał wyśmienicie tracąc zaledwie 2 gemy
z reprezentantem Białorusi.
W III rundzie, nie bez trudu pokonał najwyżej sklasyfikowanego w rankingu reprezentanta gospodarzy
Karla Friberga.
Początek meczu ćwierćfinałowego Kacpra z Australijczykiem Popirynem, był niezwykle wyrównany.
I choć Kacper był faworytem, rywal nie zamierzał
odpuścić. Chłopcy zagrali gem za gem. Pierwszy set
musiał się zakończyć tie breakiem. Więcej opanowania pokazał w tym fragmencie gry Polak triumfując
7/6(2). W drugiej odsłonie zawodnicy nie zwolnili,
ale z gemu na gem dominacja Kacpra wzrastała.
Mecz zakończył się w dwóch setach.
Półfinał zapowiadał się pasjonująco, gdyż Kacper
mierzył się w nim z 2 na świecie Serbem Miomirem
Kecmanowiczem, był to prawdziwy test wytrzymałości psychicznej naszego tenisisty. Poziom półfinału
nie zawiódł publiczności, chłopcy zaprezentowali
piękny tenis, a w statystyce liczba piłek wygrywających znacznie przewyższała liczbę niewymuszonych

błędów. Ofensywna, pewna gra pozwoliła Polakowi
zdać celująco egzamin i pokonać Serba w dwóch
setach.
W finale, Kacper musiał uznać wyższość rozstawionego z nr 1 Rosjanina, był wyraźnie znużony
psychicznie i fizycznie trudami pojedynku półfinałowego.
Jednak występem w Szwecji potwierdził swoje miejsce w ścisłej czołówce światowej młodzików. Gratulacje!
W deblu polsko-serbska para zakończyła udział na
półfinale, przegrywając z parą portugalczyków. Gratulujemy!
Kolejny tydzień Kacper spędzi w Paryżu, gdzie odbywa się turniej z cyklu Tennis Europe Junior Tour
U-14, gdzie

półfinał (piątek, 1.03)
(4) Kacper Żuk – (2) Miomir Kecmanovic (SRB)
6/4, 6/4
finał (sobota, 2.03)
(4) Kacper Żuk – (1) Artem Dubrivnyy (RUS) 3/6
1/6

Wyniki Kacpra podczas turnieju w Szwecji:
I runda (poniedziałek, 25.02)
(4) Kacper Żuk – bye
II runda (wtorek, 26.02)
(4) Kacper Żuk – Artsiom Ausiyevich (BLR) 6/2,
6/0
III runda środa, 27.02)
(4) Kacper Żuk – (14) Karl Friberg (SWE) 6/4 6/4
ćwierćfinał (czwartek, 28.02)
(4) Kacper Żuk – (6) Alexei Popiryn (AUS) 7/6(2),
6/4

„Na miejscu też jest fajnie” – obóz dochodzeniowy siatkarek
TeksT I FOTO NOSiR

W drugim tygodniu ferii od 4 do 9 lutego. Sekcja piłki siatkowej młodziczek zgromadziła się na obozie dochodzeniowym
zorganizowanym przez Joannę Konar i Cezarego Tulin. Zgrupowanie miało na celu przygotowanie dziewczyn do ostatniego
najważniejszego turnieju o mistrzostwo ligi.

P

lacówkę reprezentowali uczniowie klasy VIa:
Martyna Szafrańska i Filip Jasiński. Uczniowie wraz z opiekunem panią Edytą Słyk oraz panią
dyrektor Mariolą Zielińską przygotowali stoisko
wystawowe, w którym zaprezentowali efekty pracy
uczniów. Natomiast pani Elżbieta Szałkowska przygotowała dokumentację fotograficzną z zajęć, którą
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umieściła na platformie obsługującej program SSK.
Nasza ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Szczególną uwagę
zwracano na prace wykonane metodą decoupage
w ramach zajęć z kreatywności prowadzonych przez
panią Aleksandrę Gradowską. Nie mniejszą uwagę
skupiała zbroja greckiego boga Aresa przygotowana

przez Filipa Jasińskiego na warsztatach rozwijających uzdolnienia humanistyczne. Pozostałe prace
wykonane na zajęciach prowadzonych przez panie:
I. Krowicką, M. Rączkę, M. Krupkę, M. Pisarek
również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Wtrakcieprezentacjinaszymwystawcom towarzyszyła pani Alina Ochtyra – inspektor Wydziału Edukacji.
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Młodzi kajakarze na obozie zimowym!

Turniej dwójek siatkarskich!

TeksT I FOTO Trener sekcji kajakarskiej Mariusz Szałkowski

TeksT I FOTO NOSiR

W dniach 2-9.02.2013 r. grupa dziewięciu nowodworskich zawodników z sekcji kajakowej NOSiR przebywała na obozie
kondycyjnym w Jamrozowej Polanie położonej między Zieleńcem a Dusznikami Zdrój.

16 lutego w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Powiatowy Turniej Dwójek. Patronat nad imprezą objął
Mazowiecki Goniec Lokalny.

Z

W

awodnicy w ciągu tygodnia bardzo intensywnie
trenowali nabierając kondycji dzięki bieganiu
na nartach stylem klasycznym i łyżwowym. Starsi
zawodnicy trenowali 3 razy dziennie - czyli około 6
godzin (jazda na nartach możliwa była nawet po kolacji, dzięki oświetlonym trasą). Młodzi zawodnicy
trenowali zaś 2 razy dziennie czyli około 4 godzin.
Technikę jazdy zdobywali na trasach biegowych
znajdujących sie wokół ośrodka – Centrum Biathlonu, zaś kondycję na pobliskich czeskich, świetnie
przygotowanych trasach w okolicach Destne.
Przerywnikiem w intensywnych treningach był wyjazd do Zieleńca i nauka jazdy na nartach zjazdowych z góry.
Zawodnicy poprawiali swoją tężyznę podczas ćwiczeń oporowych na siłowni oraz kondycję podczas
biegania tradycyjnego po 5-6 km.
Treningi prowadzone były pod kątem wytrzymałości

i wydolności, która w kajakarstwie decyduje o sukcesach.
Na obozie były też chwile relaksu np. podbiegi pod
górę i zjazdy na sankach i jabłuszkach. Podczas
wieczornych zajęć dydaktycznych uczestnicy obozu zapoznawali się z historią Baśki Murmańskiej,
a najmłodsi obozowicze kolorowali książeczki o jej
losach.
Podczas obozu zawodnicy zwiedzili Muzeum Papiernictwa z 1605 r. w Dusznikach-Zdroju, jedyny
zachowany w Polsce młyn papierniczy (unikatową
papiernię, zabytek techniki bezcenny w skali Europy - pomnik historii położony nad rzeką Bystrzycą
Dusznicką. Po zwiedzaniu mieli lekcję muzealną,
podczas której samodzielnie czerpali papier - co sprawiło im dużo radości.
W wolnych chwilach podczas trwania obozu było
przeprowadzonych wiele pogadanek nt. prawidłowe-

go żywienia sportowców, zasad fair play w sporcie
oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Na obozie odbył się „Chrzest Kajkarza”, który przyjęli wszyscy zawodnicy.
Czas spędzony na obozie przyniósł wiele dobrego ogromnie zintegrował grupę zawodników, poszerzył
wiedzę nt. prawidłowego żywienia, konieczności
systematycznych treningów oraz udało sie osiągnąć
główny cel obozu - naukę i doskonalenie jazdy na
nartach biegowych stylem klasycznym i łyżwowym.
Wielogodzinne treningi przyczyniły się do poprawy
wydolności zawodników.
Dla mnie, jako trenera obóz był doskonałą lekcją poznania zawodników. Spędzając z nimi 24 h na dobę
można poznać wszystkie ich słabości i złe przyzwyczajenia, takie jak złe nawyki żywieniowe czy stres
i strach przed rywalizacją sportową. Rozmawialiśmy
o tym wszystkim podczas wieczornych pogadanek.

ydarzenie to sprowadziło do hali NOSiR 12
par damskich i 19 par męskich (łącznie 62
osoby). Jednocześnie rozegrano turniej dla par damskich i męskich a pojedynki trwały od rana aż do godzin popołudniowych.
Dziewczyny zagrały grupowo…
Zawody damskie rozegrano systemem grupowym.
Drużyny dwuosobowe podzielono na dwie grupy
po sześć drużyn. Każda z nich rozegrała tego dnia co
najmniej 5 meczów. Z grup wychodziły dwa najlepsze zespoły, by rozegrać mecze o finał.
W grupie „A” pierwsze miejsce zajęły po wygranym
meczu z parą Konar – Świątkowska młodziczki NOSiR-u tj. para Zmitrowicz – Rybicka. Sprawiły tym
samym niemałą niespodziankę.
W grupie „B” pierwsze miejsce zajęła para Kwiecień
– Bajorek, a tuż za nimi uplasowała się para Rogiń-

ska – Bartołowicz (kadetki).
Na wyróżnienie zasługują poza tym pary Kierzkowska – Malaszewska (kadetki), Sokołowska – Jung
(kadetki), Cyrych – Wiak (młodziczki).
W półfinałach zagrały para Kwiecień – Bajorek przeciwko duetowi Konar – Świątkowska i dwójka Rogińska – Bartołowicz przeciwko parze Zmitrowicz
– Rybicka.
Ostatecznie turniej zakończył się zwycięstwem parze
Kwiecień – Bajorek (faworytek turnieju red.). Na
drugim miejscu uplasowała się rewelacyjna tego dnia
para Zmitrowicz - Rybicka, trzecie miejsce przypadło parze Rogińska - Bartołowicz.
...a mężczyźni po brazylijsku.
Zawody męskie rozegrano natomiast systemem
brazylijskim. Organizatorzy rozpisali drabinkę turniejową wyznaczając poszczególne mecze. Po przegranym spotkaniu drużyna przegranych miała wciąż
szansę na zwycięstwo.
W tym turnieju wzięło udział kilka znanych, plażowych drużyn siatkarskich. Najbardziej znaną była
dwójka Kujawski - Mamełka, para, która regularnie
reprezentuje nasz powiat na turniejach o randze mistrzowskiej organizowanych przez PZS.
Ostatni sezon Plażowych Mistrzostw Polski zakończyli udanym Turniejem Finałowym plasując się w

pierwszej 24-ce. Poza nimi Nowy Dwór Mazowiecki
odwiedziły pary z Makowa Mazowieckiego, Serocka, Warszawy, Chotomowa.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie i tak na
prawdę od ćwierćfinałów wszystkie mecze dostarczały masy emocji.
Pierwsze miejsce zajęła para Kujawski - Mamełka,
drugie Kęsak - Ciszkowski, trzecie zaś reprezentanci
NOSiR-u Jedynki Warzecha - Pawłowski.
Turniej nie mógłby się odbyć gdyby nie pomoc Joanny Konar - trenera drużyny młodziczek NOSIr-u,
Roberta Jankowskiego – trenera drużyny kadetek
NOSiR-u, komentarza Pana Stanisława Życieńskiego i oczywiście patronatu Mazowieckiego Gońca
Lokalnego.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy
na następny turniej.

Gimnazjalne rozgrywki siatkówki chłopców w Twierdzy
TeksT I FOTO NOSiR

Sukcesy nowodworskich karateków!

Hala w Twierdzy gościła 5 marca gimnazjalne reprezentacje siatkówki chłopców którzy rozegrali turniej o prymat w gminie.

2 marca br. w Legionowie odbył się III Turniej Mazowsza Oyama Karate w konkurencjach KATA (formy) i KUMITE (sparring) pod
patronatem Prezydenta Legionowa. Na podium królowali nowodworzanie, zdobywając w sumie 4 medale.

D

zięki zaangażowaniu wielu osób - członków
klubu UKS Mazowieckie Centrum Karate
(główny organizator imprezy), dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Urzędowi Miasta Legionowo po raz
kolejny mogły się odbyć zawody w karate. Był to już
trzeci turniej organizowany przez Ryszarda Korczyńskiego i Dariusza Kowalskiego.
W sumie w turnieju wzięło udział około 120 zawodników z województwa Mazowieckiego z takich
miast jak Warszawa, Legionowo, Pomiechówek,
Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Łomianki, Rembertów.
Każde dziecko uczestniczące w zawodach otrzymało
dyplom potwierdzający uczestnictwo, a zdobywcy
trzech pierwszych miejsc opuścili zawody z pięknymi dyplomami, medalami i pucharami(za pierwsze
miejsca).
Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali: Bilal Jadou, Ibrahim Jadou, Hasan Jadou. Sara Elkosh i Maciej Ziemak.
Sara zajęła drugie miejsce w Kata, gdzie poziom był
bardzo wysoki. Bilal i Ibrahim byli bezkonkurencyjni w Kumie (walki), wygrywając swoje walki przed
czasem. Obaj zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Maciej Ziemak był trzeci
w kata.

Zapraszamy tez na treningi w Nowym Dworze
Mazowieckim do Szkoły Podstawowej nr 7 przy

N

a zawody stawiły się wszystkie reprezentacje
z silnym postanowieniem zwycięstwa i awansu

TeksT I FOTO Dariusz Kowalski

Miejsce

Drużyna

Punkty Bramki

I miejsce

Publiczne Gimnazjum nr 4

6

II miejsce

Publiczne Gimnazjum nr 2

4

6:1

5:3
0:2 ( 22:25; 21:25 )
III miejsce Publiczne Gimnazjum nr 3
2
3:4
2:1( 25:15;18:25; 15:11)
IV miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1
0
0:6
0:2 ( 12:25;16:25 )
0:2 ( 21:25; 18:25 )
Wróblewski i Tomasz Budkiewicz. Na zakończe1:2 ( 24:26;25:17; 10:15 )
nie turnieju wręczono nagrody ufundowane przez
0:2 ( 7:25; 19:25 )
burmistrza miasta Jacka Kowalskiego oraz UKS
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof „Reduta”.
Waniek z zespołu PG 4. Nad właściwym, sportowym
przebiegiem turnieju czuwała dwójka sędziów Jan
PG 1 – PG 2
PG 2 – PG 3
PG 3 – PG 4
PG 1 – PG 3
PG 2 – PG 4
PG 1 – PG 4

ul. Młodzieżowej 1 i do Zespołu Szkół przy ul. Długiej 10. Więcej informacji pod nr tel. 694-530-408

Jedynka najlepsza w szczypiorniaka
TeksT I FOTO NOSiR

1 marca br. w hali NOSiR odbyły się zawody szkole w piłkę ręczną dziewcząt szkół gimnazjalnych z gminy Nowy Dwór Maz.
Zawody odbyły się w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

N

a zawodach pojawiły się ponownie dwie szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 2.

Gratulujemy zwycięstw naszym zawodnikom, tym
bardziej, że był to ich pierwszy start w zawodach.
Życzymy kolejnych sukcesów! OSU!!!
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do rozgrywek powiatowych. Walka trwała
nad siatką i pod i nie obyło się bez niespodzianek. A oto rezultaty meczów:
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„Jedynka” nie dała szans przeciwniczkom wygrywając 8:3.
Reprezentacje:
PG 1:
Kapczyńska Klaudia, Badurska Dominika, Wiśniewska Patrycja, Turczyńska Magda, Hernik Natalia,
Boniecka Justyna, Gryglas Magda, Bartołowicz Paulina, Dominiak Dagmara, Kruszewska Aleksandra,
Kalicka Paulina.
PG 2 :
Maleszewska Julia, Pruszczyńska Agnieszka, Wiak
Weronika, Wieczorek Urszula, Rydel Joanna, Olender Angelika, Cywińska Klaudia, Prus-Zajączkowska
Maria, Kornatowska Aleksandra.

Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr 1 przechodzą do kolejnego etapu – zawody powiatowe w piłkę
ręczną.
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