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ków i zakupów znajdujemy czas na spotkania 
z innymi, na rozmowę. Taką okazję dają nam 
najpiękniejsze święta w całym roku: Boże Naro-
dzenie. Magia tych świąt, tradycja życzliwości, 
życzeń i prezentów wlewa ciepło do naszych 
serc w tej chłodnej porze roku. Wszyscy dajemy 
temu wyraz przystrajając nasze miasto i nasze 
domy w radosne ozdoby, rozświetlające nieco 
dłuższe wieczory. 
Koniec roku to także ważny czas dla samorządu. 
Właśnie w grudniu podejmowane są strategiczne 
decyzje dotyczące budżetu na rok kolejny. Przy-
szłoroczny budżet to budżet zrównoważony po 
stronie dochodów i wydatków. Nie zaplanowa-
liśmy w nim deficytu, co jak ufamy, pozwoli na 
bezpieczne przejście nowodworskiego samorzą-
du przez trudny, 2012 rok.
Zachęcam do zapoznania się z założeniami bu-
dżetu na przyszły rok (str. 3) życząc jednocześnie 
Wesołych Świąt i wielu prezentów pod choinkę.

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Miesz-
kańcy.Grudzień to czas podsumowań 
i wspomnień o wydarzeniach mijającego 

roku. To czas, który daje nam okazję do reflek-
sji, zastanowienia nad tym co było i tworzenia 
planów na przyszłość. Kiełkują w nas nowe 
wielkie wyzwania oraz małe postanowienia no-
woroczne.
Grudzień to przede wszystkim okres świąteczny, 
w którym oprócz codziennej krzątaniny, porząd-

Laureaci konkursu tego dnia z rąk Burmistrza 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzyszto-
fa Bisialskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody. Laureatom konkursu gratulowała także 
Bożena Żelazowska, Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego. Później głos zabrał Piotr Olek-
siak, właściciel firmy, która wykonała – na bazie 
prac plastycznych – projekt logo. Jako specjalista 
w tym temacie Piotr Oleksiak opowiedział, jaką 
rolę w życiu każdej organizacji, także publicznej 
pełni marka budowana m.in. przez logo. 
Na odsłonę logo zostali zaproszeni m. in. przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 
władze okolicznych gmin i osoby odpowiedzialne 
za promocję tych gmin, dyrektorzy miejscowych 
jednostek samorządowych, autorzy prac plastycz-
nych wraz z opiekunami i media. Oprócz logo 
wszyscy oni mogli zobaczyć przygotowany na tę 
okazję film pt. „Szczęśliwego Nowego Dworu!”. 
Odliczanie do odsłony logo na www.nowydwor-
maz.pl trwało od 1 grudnia, ale prace nad nim roz-
poczęły się już w 2010 r. 

Lotnisko w Modlinie będzie gotowe na Euro 
2012. Stan zaawansowania prac wizytowali 
w ostatnich tygodniach przedstawiciele mi-
nisterstwa infrastruktury i obrony narodowej, 
a także spółki PL. 2012. Gościom towarzyszyli 
burmistrz Jacek Kowalski i władze Spółki Mazo-
wiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin. 

Już po raz 10 rozstrzygnięty został organizowa-
ny przez Krajową Izbę Gospodarczą Konkurs 
„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji. W tym roku statuetkę „Złota Lokaliza-
cja Biznesu” otrzymał Nowy Dwór Mazowiecki. 
Na uroczystej gali nagrodę osobiście odebrał Bur-
mistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski. 

TemAT numeRu

Nowy Dwór 
Mazowiecki ma logo

Złota Lokalizacja 
Biznesu

Lotnisko na czas

Burmistrz miasta jAcek kowALSki

Spotkanie w Nowodworskim ośrodku kultury 
otworzył Burmistrz jacek kowalski. w swoim 
wystąpieniu zaprezentował historię prac nad 
logo. jednym z etapów prac był konkurs 
skierowany do uczniów nowodworskich 
przedszkoli i szkół. 

więcej na str. 7 

więcej na str. 7 

więcej na str. 7 

tekst MArtyNA korDULewSkA Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto DAriUSZ ŻUrek

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto Arch. UM
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Budżet na miarę możliwości.

Debata nad projektem 
budżetu miasta na 2012 rok 
we wtorek 29 listopada w sali konferencyjnej odbyła się sesja rady Miejskiej. Najwięcej czasu 
radni poświęcili debacie nad projektem przyszłorocznego budżetu. 

Prognozowane dochody budżetu Mia-
sta na 2012 r. oszacowano na kwotę  
114 475 377,42 zł.Nie zaplanowano na 

przyszły rok deficytu budżetowego więc na taką 
sama kwotę opiewają projektowane samorządo-
we wydatki. 
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 
21 mln 362 tys. zł. Wg projektu realizowane będą 
tylko te inwestycje, które są już rozpoczęte, bądź 
na które przewidziano dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. 
Są to np.: rozbudowa szkoły podstawowej nr 7, 
budowa sali gimnastycznej w Twierdzy Modlin, 
termomodernizacje placówek oświatowych i obiek-
tów użyteczności publicznej oraz rozbudowa mo-
nitoringu miejskiego. Radni wnioskowali o zwięk-

szenie zakresu realizowanych w przyszłym roku 
inwestycji. Padały propozycje wybudowania sali 
gimnastycznej w Przedszkolu nr 1 czy zwiększenia 
środków na remonty w szkołach. Odpowiadając na 
sugestie radnych burmistrz powiedział:
„Przygotowując projekt budżetu na 2012 rok przy-
jęliśmy zasadę, że musi to być projekt zrównoważo-
ny. Już widać, że są kolejne pomysły przerzucenia 
dodatkowych zadań na samorządy bez pokrycia 
w środkach finansowych (…) To najmniej wirtu-
alny budżet jaki w ostatnich latach mieliśmy. Jest 
oparty na faktach”. 
Zareagował też na uwagi sugerujące, że 21 milio-
nów na inwestycje to zbyt małe środki. „Jeśli ktoś 
twierdzi, że 21 milionów na inwestycje to za mało, 
to proszę sięgnąć do budżetów innych miast. Rze-

czywiście, w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się 
do większych kwot. Ja osobiście z tego projektu 
jestem zadowolony, jest on na miarę naszych moż-
liwości” – dodał. 
Zaznaczył jednocześnie, że jeśli pojawią się projek-
ty inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, na 
pewno znajdzie to odzwierciedlenie w budżecie. 
Zadowolenie z przedstawionego projektu okazał też 
radny Jerzy Plackowski. „Dziękuję za ten odpowie-
dzialny projekt panie burmistrzu, dziękuję za mia-
sto” – powiedział. 
Wszystkie komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 
przedstawiony pod debatę projekt. 
Przegłosowane w trakcie posiedzenia uchwały do-
stępne są na www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce 
Uchwały. 

tekst i Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk



FAKTY NOWODWORSKIE XXXii/Xii 20114 Wieści z rady

nowe Zarządy 
na Osiedlach 
Na początku ostatniej sesji rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim miał miejsce miły 
akcent. Pożegnano stare i powitano nowe Zarządy osiedli. Pamiątkowe tabliczki, dyplomy  
i upominki wręczyli Przewodniczący rady krzysztof Bisialski i Burmistrz jacek kowalski. 

Na początku Przewodniczący Rady w krót-
kim wystąpieniu serdecznie podziękował 
ustępującym Zarządom za współpracę, 

za ciężką, ale bardzo ważną pracę w terenie, prze-
kazywanie sygnałów i uwag co do potrzeb osiedli. 
Nowo wybranym zaoferował swoją pomoc przy 
realizacji zadań i zaprosił do zacieśnienia współ-
pracy poprzez np. uczestnictwo w cokwartalnych 
spotkaniach Przewodniczącego z Zarządami. Taka 
współpraca była praktykowana w poprzedniej ka-
dencji i doskonale się sprawdziła. 
Następnie pożegnano uroczyście ustępujące Zarzą-
dy Osiedli kadencji 2007–2011. Burmistrz i Prze-
wodniczący wręczyli każdemu z nich pamiątkowe 
dyplomy z podziękowaniami za współpracę, po 
czym równie uroczyście powitano nowych człon-
ków tych organów. W większości osiedli składy 
zarządów uległy zmianie, szczególnie w Modli-

nie Twierdzy (ZO nr 6). Przewodniczącą Zarządu 
Osiedla Nr 1 została ponownie wybrana Jadwiga 
Świderska. Do składu Zarządu wybrani zosta-
li: Roman Biliński, Cecylia Gronek, Krystyna 
Kocan, Alicja Konarzewska. Zarządowi Osiedla 
nr 2 przewodniczy, tak jak dotychczas, Mirosła-
wa Boroń. Członkami wybrano Barbarę Stępkę, 
Wojciecha Sybickiego, Wiesława Kieszkowskie-
go, Mariannę Mielczarek. Nie zmieniły się też 
przewodniczące Osiedla nr 3 (Pólko I) – tu pozo-
stała Jolanta Wacławek i Osiedla nr 4 (Pólko 2) 
– Krystyna Nasiadka. W skład Zarządów weszli 
odpowiednio: 
–  Pólko I – Wioletta Dylewska, Mirosława Ma-

riańska, Czesław Kozłowski i Teresa Nowakow-
ska. 

–  Pólko II – Jadwiga Mizerska, Barbara Sobieraj, 
Jolanta Gontarczyk, Romuald Nowacki

Na Nowodworzance dalej Zarządowi przewod-
niczy Ryszard Brzeziński. Pomagają mu Jan Do-
mański, Marek Gromadka, Barbara Sajna i Ewa 
Sokołowska. We wspomnianym wyżej Zarządzie 
Osiedla nr 6 zmienił się prawie cały skład. Pozo-
stał jedynie Andrzej Świder. Przewodniczącym 
wybrano Jacka Borkowskiego, a członkami zosta-
li Arkadiusz Majewski, Marcin Ozdarski, Wanda 
Szczęsna. 
W Modlinie Starym skład Zarządu przedstawia się 
następująco: Krzysztof Bisialski – przewodniczą-
cy, członkowie: Wojciech Chmielewski, Stanisła-
wa Niesiobędzka, Kazimierz Polnicki, Arkadiusz 
Ziółkowski. 
Na Osiedlu nr 8 – Okunin, wybrano na przewod-
niczącego Piotra Oszczyka. Członkami zostali: 
Krzysztof Drwęcki, Elżbieta Kołkowska, Tadeusz 
Sosiński, Tomasz Witkowski. 

tekst i Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk
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By uczcić tych, którzy zginęli
w 30. rocznicę stanu wojennego
Dokładnie w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Podczas sesji rady 
Miejskiej był czas na minutę ciszy, wspomnienia trudnych chwil, uroczysty przemarsz ulicami 
miasta i złożenie kwiatów na skwerze Solidarności. Można też było obejrzeć okazjonalną wystawę.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się 13 
grudnia w Nowodworskim Ośrodku Kul-
tury. Tam miała miejsce pierwsza część 

obrad, poświęcona rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Sesję rozpoczął krótkim przemó-
wieniem przewodniczący Krzysztof Bisialski. 
„Spotkaliśmy się tu dziś po to, aby uczcić tych, 
którzy zginęli, i aby podziękować tym, którzy nie 
przestraszyli się stanu wojennego. Dzięki nim, 
możemy dziś żyć w wolnej Polsce” – powiedział 
na wstępie. 
Głos zabrała obecna na sali poseł na Sejm RP 
p. Jadwiga Zakrzewska. W bardzo interesujący 
sposób opowiedziała o swoich wspomnieniach 
z tamtego okresu, o ciekawych sytuacjach jakie 
były jej udziałem. O ludziach, którzy nie bacząc 
na nic pomagali jej w czasie stanu wojennego, jak 
dzięki nim uniknęła internowania. Nie pominęła 
tych, którzy za swoją opozycyjną działalność na 
terenie miasta ponieśli konsekwencje. Pokazała 
zachowane, oryginalne pamiątki z czasu stanu 
wojennego: książeczkę z piosenkami solidarno-
ściowymi, które były rozprowadzane w obozach 
internowania, podziemną bibułę, znaczek delega-
ta na pierwszy zjazd Solidarności, wezwanie do 
stawiennictwa na komendzie MO. 
Po wystąpieniach gości wyświetlony został film 
„Dzieci Stanu Wojennego”, po czym Przewodni-
czący zaprosił wszystkich do obejrzenia wysta-
wy. Następnie w asyście pocztów sztandarowych 
na Skwer Solidarności ulicami miasta przeszedł 
korowód złożony z obecnych na sali gości. Tam 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Wśród składających kwiaty byli przed-
stawiciele Solidarności, władz miasta, staro-
stwa powiatowego, szkół. Dokładnie o godzinie 
12:00 zawyły syreny, aby upamiętnić walczących 
o wolność kraju. 

tekst i Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk
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Szanowni 
Państwo

Mija 2011 rok, który w działalności samo-
rządu powiatowego upłynął na ciągłym 
poszukiwaniu consensusu w trudnym 

wyborze zadań do realizacji, w oparciu o  moż-
liwości finansowe budżetu powiatu. Środki z fun-
duszy europejskich stają się coraz trudniejsze do 
pozyskania, natomiast środki na inwestycje i re-
monty ze źródeł zewnętrznych uzależnione są od 
uzyskania określonych dotacji z budżetu państwa, 
samorządu wojewódzkiego i samorządów gmin-
nych jako partnerów wspólnych przedsięwzięć. 
Niemniej jednak kilka zadań w zakresie przebu-
dowy i modernizacji dróg, poprawy wyposażenia 
w sprzęt medyczny szpitala i remontów placówek 
oświatowych udało się przeprowadzić. Pragnę 
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i zakończenia 2011 roku serdecznie podziękować 
wszystkim naszym partnerom za dotychczasową 
współpracę i życzyć w Nowym 2012 Roku sukce-
sów w rozwoju swoich społeczności lokalnych. 

starosta krZySZtoF kAPUStA Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie. Czy 
im się uda… zależy także od Ciebie.
Daj im szansę na normalne dzieciństwo.

Poszukujemy rodzin zastępczych dla potrzebu-
jących dzieci!!!
Szukamy osób, które z dojrzałością i odpowie-
dzialnością podejmą się niełatwego zadania.
Decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym po-
winna być przemyślana, podjęta w porozumie-
niu ze współmałżonkiem i dziećmi, pamiętając, 
że przyjmując dziecko do rodziny zastępczej 
stajesz się odpowiedzialny za los dziecka. 
Szukamy osób, które:
•  są obywatelami RP i mieszkają na stałe w Polsce
•  nie są karani i korzystają w pełni z praw cy-

wilnych i obywatelskich
•  nie są lub nie byli wcześniej pozbawieni wła-

dzy rodzicielskiej, nie mają ograniczonej ani 
zawieszonej władzy rodzicielskiej

Poszukujemy rodzin zastępczych 
dla potrzebujących dzieci

•  wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzy-
manie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy 
ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa 
lub orzeczenia sądu

•  posiadają unormowane warunki mieszkaniowe 
(własność lokalu lub domu) i stałe źródło do-
chodu, ewentualnie posiada je współmałżonek

•  ich stan zdrowia umożliwia sprawowanie 
opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej

Wszyscy kandydaci na niespokrewnione 
z dzieckiem rodziny zastępcze są zobowiązani 
do udziału w bezpłatnym szkoleniu, prowadzo-
nym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie lub na jego zlecenie przez ośrodek adopcyj-
no-opiekuńczy.

Pamiętaj!
„Ratując jedno dziecko nie zmienisz świata, za 
to zmienisz świat dla jednego dziecka”

Wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Nowodworskiego,
nastrojowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
rodzinnego ciepła  
i wzajemnej życzliwości, 
pod żywą choinką dużo prezentów, 
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym 
2012 Roku życzą:

Przewodniczący Rady Powiatu 
Zdzisław Szmytkowski

Wicestarosta 
Henryk Mędrecki

Starosta Nowodworski 
Krzysztof Kapusta

tekst PcPr
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Wtedy w Urzędzie Miejskim powstała 
specjalna grupa robocza, która doko-
nała diagnozy dotychczasowych dzia-

łań promocyjnych i podjęła inicjatywę stworzenia 
logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej. 
W zamierzeniu logo miało spełniać trzy funkcje: 
informacyjną (kreować markę Nowego Dworu 
Mazowieckiego jako miasta przyjaznego miesz-
kańcom, turystom i inwestorom i informować 
o korzyściach, jakie im daje), symboliczną (opartą 
na skojarzeniach) i wizualną (estetyczną). 
Do drugiego etapu prac dołączyły nowodworskie 
przedszkola i szkoły. „Chcieliśmy zobaczyć Mia-
sto oczyma dzieci i młodzieży, dowiedzieć się, co 
im się w Nowym Dworze Mazowieckim najbar-
dziej podoba, z czym im się kojarzy, co na temat 
Miasta chcieliby powiedzieć innym, mając jed-
nocześnie nadzieję, że w ten sposób uda nam się 
znaleźć inspirację do stworzenia profesjonalnego 
logo”, mówi Burmistrz Jacek Kowalski. Na kon-
kurs napłynęło kilkadziesiąt prac plastycznych, 

z których grupa robocza wybrała trzy najlepsze 
prace i dziesięć wyróżnień. 
Wyposażony w tę wiedzę Urząd Miejski podpisał 
umowę z firmą specjalizującą się w opracowa-
niach graficznych. Umowa dotyczyła stworzenia 
kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, 
tj. opracowania projektów graficznych: oficjal-
nych druków i materiałów z użyciem herbu, logo 
i opartych na nim materiałów promocyjnych. Pra-
ce trwały do lata br. 
Projekt, który został zatwierdzony cechuje duża 
prostota i łatwo go dzięki temu zapamiętać. Do-
datkowo jednoznacznie kojarzy się z Nowym 
Dworem Mazowieckim, chociażby przez użycie 
barw miasta. Jest nowoczesny i wyróżnia się na 
tle logotypów innych miast, co daje mu ogrom-
ny walor promocyjny. Logo zagości na stałe na 
stronie internetowej i będzie wykorzystywane na 
wszelkiego typu gadżetach i wydawnictwach pro-
mocyjnych. 
Szczęśliwego Nowego Dworu!

„Gmina Fair Play” to konkurs skierowany 
do gmin, które szczególny nacisk 
kładą na współpracę z inwestorami, 

stwarzają im dogodne warunki do inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, dbając 
tym samym o dobro społeczności lokalnej. 
Głównym celem konkursu jest promocja etyki 
w działalności samorządów, przejrzystości 
procedur oraz postaw godnych naśladowania. Do 
X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej 
Polski. Kapituła Konkursu wyłoniła 66 z nich, 
które spełniły wymagania i przeszły pozytywnie 
procedurę weryfikacyjną. Nowy Dwór Mazowiecki 
po raz kolejny został nagrodzony, i w tym roku 
uzyskał tytuł Złota Lokalizacja Biznesu. Prawo do 
używania tego tytułu mają gminy, które przez trzy 
lata spełniały wymagania programu, systematycznie 
się rozwijały, realizowały zamierzone cele 
i przedsięwzięcia inwestycyjne i dodatkowo, 
uzyskały certyfikat „Gmina Fair Play” w trzech 
kolejnych edycjach Konkursu. 

Prace na lotnisku weszły w ostateczna fazę. 
Zakończony został remont pasa startowego, 
montowane jest jego oświetlenie. Konstrukcja 

terminalu jest już na tyle zaawansowana, że zaczęto 
prace wewnątrz budynku. Według oceny władz spółki 
pełną parą lotnisko ruszy latem przyszłego roku. Jako 
że modlińskie Lotnisko odgrywać będzie ważną 
rolę podczas Euro 2012 postęp prac jest w sferze 
zainteresowania ministerstw odpowiedzialnych 
po części za przygotowanie kraju do mistrzostw. 
Dlatego w ostatnich tygodniach na lotnisku pojawili 
się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury 
i Obrony Narodowej, a także spółki PL 2012. Stan 
zaawansowania prac przedstawili im prezes spółki 
Piotr Okieńczyc i Burmistrz Nowego Dworu Jacek 
Kowalski. Goście byli bardzo zadowoleni z efektów 
prac na lotnisku i z pełnym uznaniem wypowiadali 
się nt. tempa prac. Najbardziej jednak cieszy fakt, że 
lotnisko na pewno zdąży na Euro 2012 i że być może 
na przyszłoroczne wakacje wylecimy już z Modlina. 

Złota Lokalizacja 
Biznesu

Lotnisko na czas

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto DAriUSZ ŻUrek

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto Arch. UM

Nowy Dwór 
Mazowiecki ma logo
tekst MArtyNA korDULewSkA Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk

i m-ce mateusZ Gubernat ii m-ce jakub brZeZiński iii m-ce maGdalena chOjna
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Rok 2011 jest rokiem jubileuszu dla 
członków Klubu Honorowych Dawców 
Krwi z Nowego Dworu Mazowieckie-

go. Ćwierć wieku temu grupa pracowników 
Telekomunikacji Polskiej odpowiadając na apel 
o ratowanie życia ich kolegi, zawiązała klub 
Honorowych Dawców Krwi. Dzięki wsparciu 
ówczesnego dyrektora Rejonu Telekomunikacji 
pana Jeremiasza Rakoczego utworzyli struktury, 
które wrosły w Nowy Dwór Mazowiecki niosąc 
pomoc osobom najbardziej potrzebującym. 
Okazją do podziękowania za długie lata odda-
wania krwi były wspomniane powyżej uroczy-
stości. 
Prezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego 
pan Jerzy Czubak na wniosek nowodworskich 
władz rejonowych wyróżnił Klub pamiątkowym 
pucharem 25-lecia. 
Ponadto, na spotkaniu w NOK wręczono oko-
licznościowe pamiątki oraz odznaczono zasłużo-
nych dla krwiodawstwa. 
Na wniosek władz Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 
odznaczenia państwowe jako wyraz podziękowa-
nia za wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju 
Honorowego Dawstwa Krwi i Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Srebrny Krzyż Zasługi wręczono 
p. Dariuszowi Borzyńskiemu, kpt. Krzysztofowi 
Staśkowiakowi i dr. Krzysztofowi Szczecińskie-
mu. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali p. Ber-
nard Kowalski i p. Norbert Wysocki. 
W trakcie uroczystości Odznaką Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia, jako 
wyraz podziękowania za wieloletnie, szczególne 

zasługi w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi 
i Polskiego Czerwonego Krzyża, uhonorowano 
burmistrza miasta Jacka Kowalskiego i jego za-
stępcę Jacka Gereluka. 
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III 
stopnia po oddaniu 6/5 litrów krwi otrzymał rad-
ny Ahmed Jadou. 
Wręczono też podziękowania od Zarządu Rejo-
nowego PCK Zasłużonym Honorowym Daw-
com Krwi oraz działaczom, sponsorom i przy-
jaciołom Polskiego Czerwonego Krzyża, wśród 
których nie zabrakło Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Podziękowania odebrał 
Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski. 
Po serii kolejnych odznaczeń i podziękowań, 
oraz po wystąpieniach odbyło się rozstrzygnięcie 
corocznego konkursu rysunkowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża pod hasłem „PCK w moim 
życiu, uczy bawi wychowuje”, a także poinfor-
mowano o zwycięzcach turnieju warcabowego. 
Zwycięzcą III Rejonowego Turnieju Warcabo-
wego w kategorii szkół podstawowych został 
Adrian Ziółkowski ze Szkoły Podstawowej 
w Pomiechówku. W kategorii szkół gimnazjal-
nych i średnich najlepszy był Sławomir Zych 
z ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W konkursie plastycznym zwyciężyli: Katarzyna 
Ignaczak ze szkoły Podstawowej w Pieścirogach 
w kategorii klas I–III i  Kuba Szok z klasy VI ze 
Szkoły Podstawowej w  Wojszczycach w katego-
rii klas IV–VI. 
Po części oficjalnej program artystyczny zapre-
zentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Wojszczycach.

jubileusz dawców krwi
26 listopada br. w Nowodworskim ośrodku kultury odbyły się uroczystości 
obchodów jubileuszu 25-lecia klubu hDk Pck przy rejonie telekomunikacji 
Polskiej oraz Nowodworskich Dni honorowego krwiodawstwa 2011. ich 
organizatorem był Zarząd rejonowy Pck w Nowym Dworze Mazowieckim.

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto jAcek koSiorek
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Spotkanie otworzył Prezes LOT-u 3 rzek – 
Sebastian Sosiński. Witając gości powie-
dział: „Bardzo cieszymy się, że możemy 

organizować tego typu imprezę, ponieważ uwa-
żamy, że promocja tego regionu powinna opierać 
się na tym co mamy najcenniejsze, czyli na na-
szych mieszkańcach. Takiego mieszkańca mamy 
dzisiaj tutaj przed sobą. Damian Ochtabiński, 
niezwykle utalentowany, młody i skromny czło-
wiek. Bardzo cieszę się, że mamy okazję zapre-
zentować jego dorobek”. 
43 kolorowe i  biało-czarne fotografie pokazują, 
w jaki sposób postrzega miasto autor. Jak sam 

mówi „Najważniejsi są ludzie. To oni tworzą to 
miasto, w  różny sposób, poprzez swoje pasje, 
nadając mu klimat”. Właśnie tych ludzi umieścił 
p. Ochtabiński na zdjęciach. Fotografie przedsta-
wiają też różne aspekty życia Nowego Dworu 
i jego mieszkańców. 
Już niedługo zdjęcia Damiana Ochtabińskiego 
pojawią się w materiałach informacyjno-promo-
cyjnych o mieście. 
Wystawę można oglądać do końca grudnia w sie-
dzibie LOT-u 3 rzek, przy ul. Ledóchowskiego 
164 w Twierdzy Modlin. 
Zapraszamy.

Mój portret naszego miasta
wernisaż damiana Ochtabińskiego 
w siedzibie Lokalnej organizacji turystycznej do końca grudnia można oglądać 
wystawę Damiana ochtabińskiego pn. „Mój portret naszego miasta”. w piątek, 2 
grudnia na wernisaż młodego fotografika przybyło kilkadziesiąt osób.

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto SeBAStiAN ciULińSki
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tekst i fOtO Nok

tekst i fOtO jerZy woroBiej 

Na wrażenia z programu Piosenki 
kilku Francuzów złożyły się 
przemyślenia z około godzinnego 
koncertu oraz atmosfera 
towarzysząca piątkowemu 
wieczorowi. 

18 listopada 2011 roku mieliśmy przyjemność gościć wraz ze sceną ZAUŁek niezwykle uzdolnioną artystkę młodego 
pokolenia Martę Andrzejczyk oraz znanego i uznanego satyryka, barda Stanisława klawe; wieczór poprowadził jak 
zwykle kompozytor, satyryk, wojtek Gęsicki.

Cudownie jest – do siebie mówię sam 
powtarzam to wciąż
bo w życiu dętym, smętnym
mętnym, pokrętnym
pogadać z kimś inteligentnym chcę.
Dlatego mówię sobie sam

Jest fantastycznie,  
Ch. Aznavour/tł. Wojciech Młynarski/

Nowodworski Ośrodek Kultury tego dnia 
(25.11.2011 r.) stał się miejscem wyjątko-
wym. Wszyscy mogliśmy zapomnieć o listo-
padowych, szarych dniach, dzięki pozytyw-
nym wydźwiękom piosenek  w wykonaniu 
znakomitego aktora teatralnego i filmowego, 
piosenkarza, Jacka Bończyka. 

W dniach 19 i 20 listopada, w Koszalinie, odbył 
się VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktor-
skiej „Reflektor”. Konkurs miał dwuetapowy 
przebieg. W pierwszym komisja konkursowa 
na podstawie przesłanych nagrań wyłoniła po 
15 uczestników w III kategoriach – solistów 
amatorów do 19 lat, solistów amatorów po-
wyżej 19 lat i aktorów zawodowych. Drugim 
etapem konkursu było zaprezentowanie jury 
i publiczności dwóch utworów. Komisja kon-
kursowa pod przewodnictwem Artura Barcisia 
oceniała umiejętności wokalne i aktorskie soli-
stów, dobór repertuaru, oryginalność pomysłu 
i  interpretacje. Z satysfakcją informujemy, że 
w Kategorii II Brązowy Reflektor (III miejsce) 
zdobyła solistka Krainy Piosenki Klubu JW 
2189 w Kazuniu Nowym Janina Klimiuk. Kon-
kurs galowy z udziałem nagrodzonych solistów 
odbył się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie zakoń-
czony recitalem Artura Barcisia.

Spotkanie z piosenką nie byle jaką, miało trzy 
oblicza, trzy osobowości, trzy różne formy prze-
kazu. Marta Andrzejczyk zaprezentowała no-
wodworskiej publiczności piosenki z  wydanej 
w 2007 roku płyty „CICHO”. Piosenki o prze-
mijaniu, o tym co przed nami wszystkimi nie-
uniknione. Ale myliłby się ktoś, kto uznałby, że 
w takim razie musiało być smutno, nostalgicz-
nie, przygnębiająco. Było zupełnie inaczej, zna-
komite aktorsko-wokalne interpretacje tekstów 
najwybitniejszych polskich poetów, do muzyki 
wybitnych kompozytorów, sprawiły, że program 
był bardzo dynamiczny, energetyczny i cieka-
wy. Wpłynął na to także mocny, wyrazisty głos 
artystki, bogate aranżacje, różnorodne ujęcie 
tematu, od głębokich poetyckich wizji odcho-
dzenia po kabaretowe wręcz próby wykpienia 
czegoś, co nikogo przecież nie ominie. Z za-
partym tchem nowodworzanie śledzili historie 
opowiadane przez artystkę.

Ze „świata marów”, do rzeczywistości przywra-
cał obecnych satyryk Stanisław Klawe, komen-
tując w monologach i piosenkach otaczającą nas 
rzeczywistość, w charakterystyczny dla siebie 
sposób (możemy w tym miejscu użyć sformu-
łowania „…siłą spokoju…”), skupiał na sobie 
uwagę widzów i zmuszał ich do pewnego wysił-
ku intelektualnego. Czynił to skutecznie, czego 
dowodem były żywa reakcja widowni i salwy 
śmiechu. 
Katalizatorem między dwoma światami był tego 
wieczoru Wojtek Gęsicki, który swoim ciepłym 
głosem, kiedy trzeba było, wprowadzał słuchaczy 
w błogi, relaksacyjny, bajkowy nastrój.
Bardzo Kulturalny Wieczór ze sceną ZAUŁEK 
bardzo zróżnicowany zarówno w formie, jak 
i treści, dostarczył wielu niebagatelnych przeżyć 
i emocji nowodworskiej publiczności, która, mamy 
nadzieję, równie licznie przybędzie na kolejne spo-
tkanie z piosenką niebanalną.

Podczas koncertu  Jacek Bończyk zachwycił 
publiczność intrygującą barwą głosu  i  natu-
ralnością. W czasie koncertu  połączył swoje 
umiejętności wokalne z aktorskimi, było to 
widoczne szczególnie podczas wykonywania 
utworu  „Następny” dzięki któremu w 2000 
roku zdobył  Grand Prix  na XXI Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W piąt-
kowy wieczór usłyszeliśmy utwory francu-
skich twórców, m.in. George’a Brassens’a, 
Charlesa Aznavoura, Gilberta Bacaud w  tłu-
maczeniu m.in. J. Przybory i W. Młynarskie-
go. Uczestniczenie w tym koncercie sprawiło 
prawdziwą przyjemność. Perfekcyjnie przy-
gotowany, od pierwszego wejścia na scenę 
aż do jej opuszczenia, program publiczność 
nowodworska przyjęła z ogromnym entu-
zjazmem. Reżyser programu Jacek Bończyk 
dał się w nim wyżyć także muzykom z towa-
rzyszącego  mu przez cały czas na estradzie 
zespołu KAMELEON, z których każdy mógł 
się popisać swoimi umiejętnościami w par-
tiach solowych. Bardzo ciekawe brzmienie 
zespołu w zestawieniu z fenomenalną barwą 
głosu Jacka Bończyka oraz jego perfekcyj-
nym wykonaniem utworów dało znakomity 
efekt. Oczarowana publiczność nie chciała 
wypuścić  artystów ze sceny bez bisu, a na 
ostateczne zakończenie koncertu nagrodziła 
ich burzą oklasków. Cieszymy się, że mogli-
śmy gościć w naszym ośrodku tak znakomi-
tych wykonawców  i że mogliśmy sprawić 
mieszkańcom naszej miejscowości tak wspa-
niałą ucztę artystyczną. Wyrażamy nadzieję, 
że równie licznie przybędą do nas na następ-
ny  koncert. 

Zespół KAMELEON wystąpił w składzie:
Hadrian Tabęcki – fortepian
Sebastian Wypych – kontrabas
Klaudiusz Baran – akordeon
Radek Labakhua – trąbka

O przemijaniu, szarej rzeczywistości i bajkowych marzeniach 

Piosenki Kilku  
Francuzów

Reflektor I
II miejsce Janki

tekst i fOtO Nok
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Panie wychowawczynie z Przedszkola 
nr 1 w grupach organizowały ciekawe 
zajęcia. Dzieci słuchały wierszy, piose-
nek, opowiadań, legend o kraju. Zapo-

znawały się z mapą Polski, poznawały symbole 
narodowe, tj. flagę, godło i hymn. Na spacerach 
odwiedzały ważniejsze miejsca miasta, na żoł-
nierskie groby zanosiły znicze. Miały też moż-
liwość oglądania eksponatów zgromadzonych 
w kąciku patriotycznym zorganizowanym przez 
panią Alę Kaszyńską w grupie „Smerfy”.
W dniu 10.11.2011 r. w grupie V „Wesoła gro-
mada” odbyła się uroczystość z okazji tego rado-
snego dla Polaków święta. Do występów dzieci 

tekst i Foto joANNA SochA

Kto ty jesteś? Polak mały
Z radością i dumą wszyscy w przedszkolu przygotowywaliśmy się do świętowania DNiA 11 LiStoPADA – świĘtA 
oDZySkANiA NiePoDLeGŁości PrZeZ PoLSkĘ. kształtowanie postawy patriotycznej jest bowiem dla nas 
nauczycieli jednym z ważnych zadań wychowania w przedszkolu. wiemy, że dla małego dziecka pojęcie „ojczyzna” 
jest jeszcze abstrakcją. jednak poprzez działanie, małymi krokami rozbudzamy zainteresowanie dzieci naszym krajem. 

przygotowywały się bardzo sumiennie. Z chę-
cią pomagały też przy wykonywaniu dekoracji.  
Gośćmi byli wychowawcy i dzieci wszystkich 
grup naszego przedszkola. Uroczystość rozpo-
częła się wspólnym śpiewaniem hymnu Polski. 
W inscenizacji dzieci pokazały krótki zarys hi-
storyczny: Polskę w okresie zaborów, walkę 
o wolność, postać marszałka Piłsudskiego i od-
zyskanie niepodległości. W dalszej części recy-
towaliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki o Pol-
sce. Wysiłki przedszkolaków zostały nagrodzone 
gromkimi brawami.
Po części artystycznej odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego pod hasłem „POLSKA 

tekst i Foto ANetA LoDZik 

Andrzejki 
u pierwszaków
29 listopada 2011 r. orliki  
z i b i iskierki z i d udały się do 
Legionowa na warsztaty plastyczne 
połączone z prelekcją dotyczącą 
zwyczajów andrzejkowych i tradycji 
świątecznych. 

TO MÓJ DOM”, zorganizowanego przez panią 
Irminę Wiśniewską. W konkursie wzięły udział 
wszystkie dzieci. Przedstawiciele grup z wielką 
odwagą i radością zaprezentowali prace wyko-
nane wspólnie ze swoimi paniami. Prace były tak 
piękne, że komisja przyznała wszystkim uczest-
nikom pierwsze miejsca. Za pomysłowość i wy-
siłek pani Irmina wręczyła pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkie prace można podziwiać na wystawie 
w szatni przedszkolnej. 
Takie działanie to prawdziwa lekcja patriotyzmu 
dla najmłodszych. Mam nadzieję, że tak obcho-
dzony Dzień Niepodległości na długo zostanie 
w pamięci naszych wychowanków.

Prowadzący warsztaty Państwo Zawadzcy 
przygotowali dla pierwszaków wiele atrakcji: 
malowanie bombek,  robienie choinek z sizalu, 
bałwanków z siana. Wiele ciekawych informa-
cji dostarczył dzieciom czarodziejski dywanik 
Świętego Mikołaja. Każdy już wie jakie części 
garderoby wkłada na siebie Mikołaj, jakim po-
dróżuje pojazdem. Z uwagą słuchano gawędy 
o tradycjach bożonarodzeniowych.
Wszystkim bardzo smakował słodki deser 
w postaci czekoladowej fontanny oblewającej 
soczyste owoce. Punktem kulminacyjnym było 
spotkanie z miłym, wyczekiwanym przez dzie-
ci gościem – Świętym Mikołajem. Każdy mógł 
zadać staruszkowi pytanie, zrobić sobie z nim 
zdjęcie, a potem wrzucić do czerwonej skrzyn-
ki pocztowej własnoręcznie napisany, a raczej 
narysowany, list z prośbą o wymarzony pre-
zent. Znalazł się także czas na zabawę klocka-
mi, puzzlami, piłkarzykami, śpiewanie kolęd. 
To był bardzo pracowity i niezapomniany 
dzień. Pamiątki przywiezione z Legionowa 
pierwszoklasiści wręczą swoim rodzicom na 
spotkaniach wigilijnych. 
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W grupach przedszkolaki poznawały hi-
storię powstania pluszowego misia, 
słuchały utworów literackich i  piose-

nek. Oglądały również bajki o Kubusiu Puchatku, 
Misiu Uszatku i Coralgolu. Panie wychowawczynie 
dostarczały wielu informacji i ciekawostek o życiu 
i zwyczajach niedźwiedzi. Wspólnie z dziećmi wy-
konywały też wiele prac plastycznych, które wyko-
rzystały podczas wspólnej zabawy. Misie towarzy-
szyły przedszkolakom w różnych zabawachale też 
w zajęciach dodatkowych. Mogły wspólnie uczyć 
się języka angielskiego i podziwiać ich akrobatycz-
ne umiejętności.

Po całym pełnym wrażeń dniu były ukojeniem na 
zmęczenie. W ramionach misia wiele dzieci miało 
bajkowe i słodziutkie sny. .
W piątek 25 listopada odbyło się spotkanie wszyst-
kich grup. Pani Grażynka przywitała uczestników 
bardzo serdecznie. Uroczystość rozpoczęła się 
rozstrzygnięciem przedszkolnego konkursu pla-
stycznego i prezentacją prac. Potem dzieci wzięły 
udział w wesołym mini quizie na temat: „Czy znasz 
tego misia?”. Jednak to nie były wszystkie niespo-
dzianki, jakie czekały na nasze przedszkolaki. Pani 
Grażynka zaprosiła do sali niezwykłego gościa. 
Tym gościem okazał się niedźwiedź polarny. Za-

Dnia 25.11.2011 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 obchodziliśmy światowy Dzień  
Pluszowego Misia. Panie Grażynka rostkowska i Agnieszka Szczubeł, zajmujące się organizacją  
tego święta, już na kilka dni przed zadbały o to, żeby w całym przedszkolu było kolorowo i wesoło.  
już przy wejściu, w szatni, pluszaki przypominały dzieciom o swoim zbliżającym się święcie.  
w ciągu całego tygodnia dzieci mogły przynosić do przedszkola także swoje ulubione maskotki.  
Było naprawdę „misiowo”. 

skoczenie i radość dzieci była tak wielka, że żadne 
nie pomyślało, iż pod białym futrem kryje się nasza 
pani Agnieszka. Wszyscy cieszyli się i wyciągali 
rączki, aby się z nim przywitać. Główny gość za-
prosił wszystkich do zabawy tanecznej. Na koniec 
pani dyrektor podziękowała za wspólną zabawę, 
a ponieważ wie, że wszystkie dzieci, tak jak misie, 
lubią podjadać słodkie „co nieco” obdarowała je 
misiowymi żelkami 
Miś odprowadził dzieci do sal i odważnie pozował 
do pamiątkowych zdjęć. W tych dniach zorganizo-
wany był także konkurs dla dzieci i ich rodziców. 
Rodziny wspólnie wykonywały misie z różnych 
materiałów plastycznych. Wszystkie prace moż-
na podziwiać na wystawie w szatni przedszkolnej. 
Dziękujemy rodzicom za wspólną zabawę i zaanga-
żowanie w działania przedszkola. 
Święto Pluszowego Misia obchodziły też przed-
szkolaki na Osiedlu Młodych. 
To Święto obchodzono w Publicznym Przedszkolu 
nr 5 już po raz drugi. Z tej okazji dzieci przyszły do 
przedszkola ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi. 
Przedszkolaki świętowały „urodziny” swych ulu-
bieńców poprzez udział w wielu zabawach, miały 
okazję opowiedzieć o swoim misiu, pobawić się 
z nim do znanych piosenek, zaśpiewać kołysankę 
i utulić misie do snu. Nie zabrakło również prac 
plastycznych o misiach, które dzieci wykonały 
z wielkim zaangażowaniem.

Urozmaiceniem tego wyjątkowego święta była wi-
zyta zaprzyjaźnionych Pań z Biblioteki Pedagogicz-
nej. Panie bibliotekarki zapoznały naszych milusiń-
skich z historią powstania pluszowego misia oraz 
przeczytały kilka bajeczek o znanych i lubianych 
misiach.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
tekst i fOtO joANNA SochA i BeAtA śMiGieLSkA
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Uczniowie klas pierwszych, aby dostać się do 
grona Świetlików musieli wykazać się niezwykłą 
sprawnością i wiedzą. Przyszłe Świetliki zostały 
poddane kilku próbom. Były to próby: mądrości, 
porządku, wiedzy, sprawności i uśmiechu. Oczy-
wiście poprawnie wykonane zadania nagradzane 
były gorącymi brawami.
Próba mądrości – uczniowie musieli rozwiązać 
krzyżówkę z hasłem: ŚWIETLICA.
Próba porządku – dzieci musieli na czas ułożyć 
plecaki.

Próba wiedzy – uczniowie odgadywali zagadki. 
Próba sprawności – dzieci segregowały klocki. 
Próba uśmiechu uczniowie mieli wypić z łyżecz-
ki sok z cytryny i się nie skrzywić.
Na zakończenie pani Tereska pasowała pierw-
szaki przez namalowanie czerwonej kropeczki 
na nosku. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał od 
pani Ani dyplom. Dla wszystkich uczniów był 
również słodki poczęstunek.
Uroczystość pasowania na Świetlika poprowa-
dziły: p. Anna Maj i p. Teresa Chęć.

Pasowanie na Świetlika
25 i 27 października 2011 roku w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość 
przyjęcia do grona świetlików najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Dzięki dekoracji zapanowała noc, którą rozświe-
tlał blask księżyca i gwiazd. W oddali widać było 
nadlatującą na miotle czarownicę, a nad głowami 
uczestników zabawy fruwały stada nietoperzy.
W tej scenerii bawili się uczniowie klas 0–III, 
przy muzyce odtwarzanej przez DJ’a. 
Oprawa muzyczna bardzo podobała się uczest-
nikom zabawy. Przez cały czas wszystkie klasy 
tańczyły wraz z wychowawcami i przybyłymi 
rodzicami. 
W trakcie zabawy p. Anna Maj i p. Izabella Pie-
luchowska przeprowadziły konkursy:
„Andrzejkowy pociąg”
„Czarodziejskie jabłko”
oraz
„Wyścig na miotłach”
„ Kula u nogi”.
Po konkursach uczniowie udali się do klas na 
krótki odpoczynek i  poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.
Po przerwie w trakcie dalszej zabawy tanecznej, 
rozpoczęły się wróżby.
Na zakończenie zabawy andrzejkowej, ucznio-
wie z MSU wręczyli DJ’owi podziękowania za 
oprawę muzyczną. Nauczyciele zaś rozdali dy-
plomy oraz nagrody za konkursy szkolne.
Czas szybko minął, a zadowolone i uśmiechnięte 
buzie uczniów były najlepszym podziękowaniem 
dla organizatorów.
Szczególne podziękowania dla:
– DJ’a Rafała Dryblaka
– DJ’a Kacpra Kamińskiego
–  p. Bogusławy Dalgiewicz oraz dzieci ze ŚWIE-

TLICY NOCNEJ, za pomoc przy montażu de-
koracji

– rodziców, którzy przygotowali poczęstunek. 

Zdrowe ząbki mam

w czwartek 24 listopada br. 
Pani Dyrektor Małgorzata kozioł 
rozpoczęła zabawę andrzejkową 
w Szkole Podstawowej nr 7.

Jednym z priorytetów Publicznego Przedszkola nr 
5 jest kształtowanie zdrowego stylu życia wśród 
dzieci, dlatego w listopadzie dzieci z grupy II „Mo-
tylki” i V „Koraliki” przyłączyły się do udziału 
w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej 
„Akademia Aquafresh”. Celem programu jest bu-
dowanie i utrwalanie wśród dzieci nawyku dbania 
o higienę jamy ustnej, a w rezultacie zmniejszenie 
tak poważnego problemu jakim jest próchnica 
u dzieci w Polsce. W ciągu tygodnia odbyło się 
wiele zabaw, konkursów i zagadek o tematyce 
zdrowotnej oraz pokaz prawidłowego mycia ząb-
ków. Urozmaiceniem zajęć było wykorzystanie 
technologii multimedialnej, dzięki której dzieci 
mogły „bawić” się razem z rodziną Pastusiów. 
„Motylki” i „Koraliki” podczas wspólnych zajęć 
utrwaliły zdobytą wiedzę, a także uczestniczyły 
w projektowaniu plakatu plastycznego, który miał 
przypominać o codziennym dbaniu o zęby. Wspól-
na praca przedszkolaków została wysłana na kon-
kurs, czekamy na ogłoszenie wyników. 
Mamy nadzieję, że wdrożenie dzieci od najmłod-
szych lat do prozdrowotnych zachowań, takich jak: 
mycie zębów, dbanie o higienę ciała oraz spoży-
wanie pełnowartościowych posiłków zaowocuje 
w przyszłości zdrowym stylem życia. 

tekst i fOtO SP 7

Andrzejki szkolne 
klas 0 – III tekst i fOtO ANNA MAj

tekst BeAtA kociĘckA Foto BeAtA śMiGieLSkA
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tekst i fOtO NAUcZycieLki Z GrUPy Vi „SŁoNecZkA” Z  PP Nr 5 w NDM

Biblioteczne duszki
w ramach akcji „cAŁA PoLSkA cZytA DZiecioM”, na zaproszenie nauczycielek i dzieci, przedszkolną grupę 
sześciolatków „Słoneczka” z Publicznego Przedszkola nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedziła pani 
bibliotekarka ze swoimi duszkami bibliotecznymi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

wilka i Babę Jagę. Młodsi „zerówkowicze” nawet 
niektórych postaci się przestraszyły, ale ciekawość 
i chęć wspólnej zabawy pokonała strach. Mali ar-
tyści przygotowali przedszkolakom niespodzian-
kę w postaci bajecznych zagadek i skocznych 
zabaw integracyjnych przy wesołej muzyce. Pani 
Wandzia zaprosiła wszystkich do wspólnej zaba-
wy w „Pociąg pełen marzeń”, uczennica przebra-
na za Babę Jagę prowadziła zabawę „Raz dwa 
trzy Baba Jaga patrzy”, uczennica przebrana za 
krasnoludka zaprosiła wszystkich do wesołego 
tańca leśnych skrzatów, zaś dziewczynka prze-
brana za pszczółkę Maję zaprezentowała „nek-
tarowy taniec”, a potem podarowała dzieciom 
słoiczek pysznego miodu. Na zakończenie spo-
tkania pani Wandzia poczęstowała wszystkich 
słodkimi lizakami. Młodszym i starszym dzie-
ciom wspólne czytanie i wesołe zabawy bardzo 
się spodobały, a podziękowaniom nie było koń-
ca. Grupa VI „Słoneczka” została zaproszona na 
kolejne spotkanie z ciekawą książką do szkolnej 
biblioteki, z czego na pewno skorzysta, gdyż we-
dług Kurta Vonneguta „Wiedza jest najbardziej 
wartościowym towarem na świecie”, a spotkanie 
z drugim człowiekiem czyni nas szczęśliwszym 
i bogatszym w nowe doświadczenia. 

Wizyta saperów w przedszkolu
Dnia 18.11.2011r. Przedszkole nr 1 odwiedzili przedstawiciele  
2. Pułku Saperów z kazunia.

Duże wrażenie i niesamowitą radość wzbudził 
w przedszkolakach jeszcze jeden gość. Był to 
wyszkolony pies DARKO. Z wielkim zacie-
kawieniem wszyscy słuchali o roli jaką pełni 
w wojsku, podczas misji wyjazdowych. Dzieci 
uczyły się prawidłowych zachowań wobec psa 
i w razie zagrożenia, gdy pies atakuje – ćwiczyły 
pozycję „żółwika”. Z podziwem przedszkolaki 
patrzyły na umiejętności psa, które zaprezento-
wał u boku swojego przewodnika. Mieliśmy też 
możliwość obejrzenia kamizelki ochronnej i spe-
cjalnych butów dla psa, które zakłada mu się np. 
gdy szuka ładunków wybuchowych.
Wszyscy uczestniczyli też w pokazie multi-

medialnym, oglądając ciekawe zdjęcia z pracy 
żołnierzy. Po tylu wrażeniach na dzieci czekała 
jeszcze jedna niespodzianka – mogły podejść 
i pogłaskać DARKO. To było ogromne przeży-
cie dla każdego.
Na zakończenie, dziękując gościom za spotkanie, 
w imieniu całego przedszkola, dzieci z grupy V 
„Wesoła gromada” z panią Irminą wręczyły laur-
kę z kwiatami w barwach narodowych.
Myślę, że po takim spotkaniu niejeden chłopiec 
i niejedna dziewczynka marzy, aby zostać żołnie-
rzem. W imieniu pracowników i dzieci z przed-
szkola jeszcze raz dziękuję za bardzo interesujące 
i pełne wrażeń spotkanie.

W spotkaniu uczestniczyli kapitan 
Agnieszka Królak, chorąży Krzysztof 
Zagurski i plutonowy Grzegorz Za-

gozdon. W sposób interesujący przekazali dzie-
ciom informacje o wyglądzie mundurów woj-
skowych i niebezpiecznej pracy sapera. Dzieci 
poznały także znaczenie barw flagi saperskiej: 
czerwony – od koloru krwi, a czarny – kolor 
dymu. Aktywnie przy pomocy żołnierzy uczyły 
się elementów musztry wojskowej, oddawania 
honorów i maszerowania krokiem defiladowym. 
Oglądały i przymierzały też elementy ubioru 
wojskowego, np.: hełmy, maski przeciwgazowe 
i kamizelkę ochronną.

Pani Wandzia – bibliotekarka była przebra-
na za dobrą wróżkę i przeczytała dzieciom 
książkę pt. „Chłopiec i wiatr” Kazimierza 

Kukułka, której treść niosła przesłanie i naukę 
najmłodszym, że „prawdziwych przyjaciół pozna-

jemy w biedzie”. Dobre duszki, czyli uczennice 
klasy III Szkoły Podstawowej nr 7 przebrały się za 
różne postacie ze znanych i lubianych przez dzieci 
bajek: dobrą wróżkę, królewnę śnieżkę, królową 
śniegu, kopciuszka, pszczółkę Maję, krasnoludka, 

tekst i fOtO joANNA SochA
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Uczniowie klas II i III przygotowali mnóstwo 
pytań do gości dotyczących m.in.: zawodu pił-
karza, sukcesów drużyny, treningów, diety i wy-
jazdów. 
Piłkarze z wielką pasją opowiadali o swojej pra-
cy, zachęcali też chłopców do trenowania tej dys-
cypliny sportu. 
W drugiej części spotkania goście wraz z nauczy-
cielami w-f panami Wojciechem Stecyną i Da-
nielem Czarnohuzem przeprowadzili 3 konkursy 
dla uczniów, a były to: strzał piłką na bramkę, 
slalom z piłką i żonglowanie piłką. 
Nagrodami były gadżety klubowe. Jeden z pił-
karzy, pochodzący z  Nigerii pan Marcellinus 
Obem, dał popis żonglerki piłką. 
Na zakończenie spotkania piłkarze wręczyli 
wszystkim uczniom pamiątkowe kubeczki z logo 
klubu. Goście długo nie mogli opuścić budynku 
szkoły, gdyż uczniowie ustawili się w bardzo 
długą kolejkę po autografy. 

Wizyta piłkarzy
1 grudnia przybyło do „Siódemki” 
pięciu zawodników MkS „świt” 
wraz z trenerem. 

Dziewczęta wzięły udział w VI Ogólnopolskim 
Konkursie Twórczości Poetyckiej Gimnazjali-
stów pod honorowym patronatem pani profesor 
Marii Łopatkowej i pana Romana Smogorzew-
skiego, Prezydenta Miasta Legionowo. Wa-
runkiem udziału w konkursie było napisanie 
i wysłanie trzech, nigdzie niepublikowanych, 
utworów poetyckich.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 listo-
pada 2011 roku podczas uroczystości ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych, która odbyła się 
w dniu Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum 
nr 4 w Legionowie. 
Sylwia Astran, uczennica klasy II b, otrzymała 
wyróżnienie za wiersze „Wyścig” i „Radość 
i dobro”.
Gratulujemy serdecznie, a poniżej publikujemy 
wyróżnione utwory.

Wyścig
Wiosenny wyścig ku słońcu
Przebiśnieg rozpoczął biały.
Dumny ze swego pierwszeństwa
Promienieje cały.

Zawilce i tulipany zazdrośnie rozkwitają
Myśląc, że są wyższe,
Że więcej słońca dostają.

Dumna magnolia patrzy kołysana wiatrem,
Jak pąki jej pękają,
Obsypując samym kwiatem.

To ona jest królową czasu wiosennego,
Zapachem swym utuli
Człowieka najbardziej smutnego.

Radość i dobro
Już widać koniec roku szkolnego.
Już słychać krzyk radości – dla czasu wolnego.
Wakacje pachną wszędzie – jak ciasto mojej 
mamy.
Jeszcze dobre świadectwo i już wyjeżdżamy.
Po wolność i przygodę, po przyjaźń na wieczny 
czas.
Nauczyć się być lepszym – życzę każdemu 
z NAS.

Iskierek sposób na nudę

o tym, że „pisać każdy może”, 
przekonały nas uczennice 
Gimnazjum nr 4 w Modlinie twierdzy 
– Sylwia Astran, Aleksandra tobijasz, 
Anna Paszcza i Dominika Sykus.

Długie jesienne wieczory nie muszą być nudne! 21 listopada 2011 r. 
wieczorem Szkoła Podstawowa nr 7 tętniła życiem. Nie mogły odpocząć 
ławki, żółwik, sprzęt sportowy z sali 102.

To Iskierki z klasy I d wraz ze swoją panią – Anetą 
Lodzik zorganizowały spotkanie piżamkowe, połą-
czone ze smacznym poczęstunkiem podczas klaso-
wego seansu filmowego. 
Iskiereczka Majka przyniosła płytę z filmem pt. 
„Zebra z klasą”. Film był niezwykle zabawny, ale 
także momentami wzruszający i pouczający, bo 
poruszał niezwykle istotne problemy tolerancji, 
integracji, odrzucenia innej osoby tylko dlatego, 
że była inna niż wszyscy. Seans był długi, a nie 
wszystkie maluchy przyzwyczajone są do cier-
pliwego odbioru audycji telewizyjnych, koniecz-
na zatem była przerwa na „wyszumienie się”. 
W czasie „antraktu” był czas na zabawę i harce ze 
sprzętem sportowym na sali forum, która o godz. 
20.00 rzadko gości małych sportowców.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie w uroczych pi-
żamkach i uporządkowanie sali po poczęstunku.
To był bardzo miły wieczór. 
Warto go powtórzyć.

Pisać każdy może
tekst i fOtO iZABeLLA ryńSkA-PieLUchowSkA

tekst i fOtO ANetA LoDZik

tekst i fOtO PG 4



FAKTY NOWODWORSKIE XXXii/Xii 201116 eduKAcjA

tekst i fOtO SP 7

O święcie szkoły
w tym roku szkolnym przypada 26. rocznica urodzin Szkoły Podstawowej nr 7 im. orła Białego. święto szkoły 
możemy obchodzić 11 i 18 listopada. A dlaczego? Dlatego, że 11 listopada 1985 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie placówki, a 18 listopada Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała imię orła Białego. Przez tyle lat różnie 
świętowaliśmy: z tortem i bez, z gośćmi i bez, były występy, wystawy… 

W tym roku świętowanie było bez tor-
tu, bez gości, bez występów. Każdy 
ciąg klas miał do wykonania zada-

nie, a efekty pracy zostały zamieszczone na wy-
stawie, w gazetce szkolnej i na stronie interne-
towej. O święcie naszej szkoły dowiedzieli się 
również niektórzy mieszkańcy Osiedla Młodych 
za sprawą pierwszaków i ich pamiątkowych 
upominków. Tym razem nie szkoła przyjmo-
wała prezenty, ale szkoła rozdawała prezenty 
przechodniom na chodniku. Na wystawie moż-
na było podziwiać plastyczne i literackie prace 
dzieci, obejrzeć kroniki szkolne, poznać histo-
rię godła, a także dowiedzieć się, że nauczyciele 
Siódemki mają artystyczną duszę. Dzieci z klas 
IV–VI przygotowały oś czasu, z której w skró-
cie można było poczytać o wybranych wydarze-
niach naszej szkoły. 
Koordynatorami całego przedsięwzięcia były 
panie: Izabela Skóra, Beata Filipiak, Bogusława 
Dalgiewicz- Ruchała i Anna Dryblak.

Tydzień przedsiębiorczości 
w dniach 14–20 listopada 2011 roku, po raz czwarty w Polsce, zorganizowany został światowy tydzień 
Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad 100 krajach. Pomysłodawcami światowego tygodnia 
Przedsiębiorczości są premier wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make 
your Mark oraz amerykańska Fundacja kauffmana. celem jest stworzenie środowiska społecznego,  
które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

resujący opowiedziała o historii fotografii, 
niesamowitym postępie technicznym, jaki się 
dokonał w ostatnich latach w tej branży, oraz 
prowadzeniu swojego zakładu. Pan Michał 
Dudek opowiedział, jak założył lokalną tele-
wizję internetową, jak przygotowuje programy 
i skąd czerpie pomysły. Nawiązał z młodzieżą 
świetny dialog i nagrał kilka scenek z udzia-
łem uczniów. Odpowiedział na wiele pytań, 
m.in. na te związane z publikacją wizerunku. 
Goście zostali uhonorowani okolicznościowy-
mi dyplomami.
Udział młodzieży Zespołu Szkół nr 2 w po-

wyższych projektach jest elementem szerszego 
programu Certyfikat Jakości ,,Szkoła Przed-
siębiorczości”. Zespół Szkół nr 2 od trzech lat 
bierze w nim udział. W uznaniu działań w ob-
szarze kształcenia kultury przedsiębiorczości 
i edukacji ekonomicznej Zespół Szkół nr 2 
uhonorowany został w 2011 roku Certyfikatem 
Jakości. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata 
i zaświadcza, że szkoła dba o jakość nauczania 
i wychowania w obszarze edukacji ekonomicz-
nej i finansowej, współpracuje z gospodarczo- 
-społecznym otoczeniem szkoły, przygotowuje 
do rynku pracy.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczo-
ści w Polsce jest Pan Waldemar Paw-

lak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki. 
Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu 
Honorowego przyjęli także znani politycy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 
propagujących wiedzę ekonomiczną, redakto-
rzy naczelni mediów.
Realizacja projektu to szansa na pełniejsze niż 
w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia 
do podejmowania decyzji edukacyjnych i za-
wodowych. Cele te są istotne na każdym etapie 
edukacyjnym i zgodne z założeniami podstawy 
programowej. Szkoła, realizując projekt, stwa-
rza uczniom okazję do uczestniczenia w ogól-
noświatowych działaniach wspierających 
i promujących przedsiębiorcze postawy. 
Zespół Szkół nr 2 brał udział w  projekcie, 
w module „Otwarta firma-Biznes przy tablicy” 
już po raz trzeci. Do szkoły zostali zaproszeni 
lokalni przedsiębiorcy pani Jolanta Wacławek, 
która jest właścicielką zakładu fotograficzne-
go, oraz pan Michał Dudek, redaktor naczel-
ny Nowodworskiej TV. Młodzi ludzie chętnie 
uczą się od praktyków. W spotkaniach z nimi 
brała udział większość uczniów szkoły. Pani 
Jolanta Wacławek w sposób niezwykle inte-

tekst i fOtO ZS 2
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Uczniowie ćwiczyli w szkole pod kie-
runkiem nauczycieli, ale wielu z nich 
angażowało w domach swoich bliskich. 

Tatusiowie, mamusie i dziadkowie wspierali za-
wodników w kategorii R kręcąc bączkiem.
6 XII 2011 roku, w Szkole Podstawowej nr 7 im. 
Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim 
zorganizowano VI Korespondencyjne Mistrzostwa 
Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym  
PIRUET – Mistrzostwa SP 7. 
Celem przeprowadzonych rozgrywek było: uatrak-
cyjnienie imprez organizowanych w dniu Świętego 
Mikołaja w placówkach edukacyjnych, doskona-
lenie u dzieci sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, propagowanie zabawowych 
form nauczania – uczenia się,umożliwienie dzie-
ciom w wieku od 5 lat porównania swoich umiejęt-
ności z rówieśnikami z całej Polski.
Zawodnicy kręcili bączkiem matematycznym 
i nakładali na niego pierścienie papierowe w obec-
ności zawodników swojej kategorii, sędziów oraz 
Koordynatora Mistrzostw, który uroczyście witał 
i dokładnie zapoznawał uczniów z regulaminem 

rozgrywek. Uroku zawodom dodawały mikołajko-
we przebrania organizatorów i zawodników oraz 
odświętny wystrój sali. 
Jak co roku odwiedził dzieci Święty Mikołaj, który 
poprowadził wesoły, rozbawiony korowód i rozda-
wał prezenty. Klasy III d i I a zaprezentowały po-
uczającą inscenizację. Dzieci uczestniczyły także 
w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej 
Klanzy, grach ruchowych, przeciągały linę. 
W zawodach na terenie szkoły nagrodzonych zo-
stanie po 6 zawodników z każdej kategorii. 
W zawodach ogólnopolskich za miejsca od I do XII 
przyznawane są dyplomy oraz znaczki z logo i napi-
sem LAUREAT, które Organizator przesyła pocztą. 
Wyniki zawodów ogólnopolskich są dostępne na 
stronie internetowej głównego organizatora.
Zabawy bączkiem matematycznym są ciekawą 
propozycją na dobrą zabawę. Systematyczne ćwi-
czenia przynoszą nowe rekordy, a także rozwijają 
koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność ma-
nualną u dzieci. Bączek może być wykorzysty-
wany do ćwiczeń i zabaw w liczeniu na zajęciach 
edukacyjnych.

kateGOria d6
1. Maja Stasiak
2. Zuzanna Witkowska
3. Kamila Kowalczyk
4. Dominika Karczewska
5. Weronika Spalik
6. Agnieszka Choroś

kateGOria c6
1. Michał Pieczarka
2. Kacper Dzienniak
3. Dawid Bernat
4. Jakub Nowakowski
5. Hubert Żak
6. Antoni Zawiasa

kateGOria d7
1. Zuzanna Końsko
2. Julia Owoc
3. Karolina Samoraj
4. Oliwia Chrustowska
5. Róża Tkaczyk
6. Julia Riske

kateGOria c7
1. Marcin Baran
2. Mateusz Kędzierski
3. Jarosław Hackenberg
4. Filip Krzyżanowski
5. Daniel Reguła
6. Kacper Nowak

kateGOria d8
1. Weronika Tomaniak
2. Magdalena Nawotka
3. Olga Witkowska
4. Zuzanna Miętek
5. Julia Fabrowicz
6. Weronika Marczuk

kateGOria c8
1. Olgierd Cichecki
2. Michał Kowalski
3. Dominik Decyk
4, Mateusz Cąkała
5. Wiktor Jurkowski
 
kateGOria d9
1.Julia Chapuła
2. Natalia Markowska
3. Wiktoria Paszcza
4. Ada Gańko
5. Olga Szurmak
6. Maria Paczuska

kateGOria c9
1. Krystian Brenda
2. Jakub Przygoda
3. Bartłomiej Ducki
4. Krzysztof Małecki
5. Michał Szymczykiewicz
6. Piotr Pawełas

kateGOria O
1. Natalia Antkowicz
2. Kacper Olejniczak
3. Oliwia Szymańska
4. Małgorzata Dopierała
5. Monika Dopierała
6. Julia Młodawska

kateGOria r
1. Maciej Kicior, Arkadiusz Kicior
2. Julia Przybylak, Jacek Przybylak
3. Filip Przybylak, Jacek Przybylak
4. Dawid Dżegan, Hubert Dżegan
5. Mikołaj Tomasiak, Tomasz Tomasiak
6. Weronika Hajduga, Arkadiusz Hajduga

wYniki Vi mistrZOstw
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego 
w Nowym Dworze Mazowieckim w Kręceniu 
Bączkiem Matematycznym „Piruet”

Mikołajkowy bączek
Podobnie jak w ubiegłym roku Biuro imprez Matematyczno- 
-Sportowych wkM „rach-mistrz” w osobie pana  
Andrzeja Grabowskiego wystąpiło z propozycją 
przeprowadzenia Vi korespondencyjnych Mistrzostw Polski 
w kręceniu Bączkiem Matematycznym PirUet.  
koordynatorzy Mistrzostw mieli za zadanie przeprowadzenie 
zawodów na swoim terenie. Nowodworska „Siódemka”,  
jak co roku, podjęła wyzwanie. 

tekst i fOtO koorDyNAtor MiStrZoStw MAŁGorZAtA kULeSZA
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młodzież uczy się pomagać
Uczniowie nowodworskich placówek oświatowych poznają tajniki pierwszej  
pomocy przedmedycznej. jak ważne jest to zadanie w sytuacji zagrożenia życia  
uczyła się zarówno młodzież uczęszczająca do ZS nr 2 przy ul. Długiej,  
jak też trzecioklasiści z SP 7 na osiedlu Młodych. 

Dziewiętnastego października 2011 roku 
w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 
10 w Nowym Dworze Mazowieckim 

odbył się 8-godzinny kurs z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej z elementami programu 
pediatrycznego. Zajęcia prowadziła czteroosobowa 
grupa doświadczonych ratowników medycznych 
z organizacji MEDU w Warszawie.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem ze stro-
ny młodzieży. Blisko trzydziestu uczniów zostało 
podzielonych na trzy grupy, z którymi ratownicy 
dzielili się wiedzą teoretyczną i szerokim doświad-
czeniem zawodowym. Szkolenie obejmowało bez-
pieczeństwo ratownika oraz wezwanie pomocy dla 
poszkodowanego, czyli dwa bardzo ważne elemen-
ty każdej akcji ratunkowej. Uczniowie dowiedzieli 
się, jak właściwie zadbać o swoje bezpieczeństwo, 
by nie ulec wypadkowi podczas udzielania pomocy. 
Uczyli się także, jak prawidłowo wezwać profesjo-
nalną pomoc i ocenić stan przytomności pacjenta, 
co zrobić, gdy osoba poszkodowana nie reaguje na 
bodźce zewnętrzne.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym na fantomach 
uczniowie zobaczyli, jak wyglądają podstawowe 
czynności ratujące życie zarówno małym dzieciom, 
jak i  dorosłym.

Niektórzy uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
,,posłużyć’’ osobom z grupy jako żywe fantomy. 
Oprócz tego liczne, kilkunastominutowe scenki 
pokazały uczniom, jak prawidłowo opatrywać 
zranienia i jak postępować w przypadku urazów 
i złamań.
Uczestnicy kursu dowiedzieli się także, jak pomóc 
w najczęściej występujących u ludzi zatruciach, np. 
jadem kiełbasianym, grzybami, tlenkiem węgla, 
lekami bądź substancjami żrącymi. Przedmiotem 
szkolenia było również zagadnienie pomocy w sy-
tuacji, gdy w bliskim otoczeniu zdarzy się omdle-
nie, atak padaczki czy zaburzenie świadomości.
Ratownicy udzielili cennych wskazówek, dotyczą-
cych tego, jak radzić sobie z tłumem gapiów pod-
czas wypadku oraz w jaki sposób zapewnić osobie 
poszkodowanej, mającej świadomość zdarzenia, 
maksymalny komfort psychiczny.
Szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedme-
dycznej okazało się niezwykle cenne.
Uczniowie naszej szkoły – wzbogaceni o wiedzę 
teoretyczną, ćwiczenia i własne obserwacje – zo-
stali prawidłowo przygotowani do niesienia pomo-
cy w  nagłych wypadkach, czego potwierdzeniem 
były imienne zaświadczenia o ukończonym kursie. 
Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie 

udzielenie pierwszej pomocy, uczestnicy szkolenia 
z pewnością profesjonalnie wykażą się zdobytymi 
umiejętnościami.
Drugi kurs odbył się 25 listopada w Szkole Pod-
stawowej nr 7. Wyspecjalizowani ratownicy po-
prowadzili krótkie szkolenie dla dzieci z klasy 
III d poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. 
Szkolenie to odbyło się w ramach programu „Mali 
Ratownicy”. Ma ono na celu nauczenie najmłod-
szych, by nie przechodzili bezczynnie obok ofiar 
wypadków i potencjalnie niebezpiecznych zda-
rzeń. Program dotyczy pierwszej pomocy, której 
udzielić może nawet dziecko. Pomysłodawcy 
chcą pokazać najmłodszym, że w różnych sytu-
acjach czasem jeden gest wystarczy, aby pomóc, 
nie narażając swojego bezpieczeństwa. Dzięki 
szkoleniu dzieci utrwaliły sobie numery telefonów 
alarmowych, pewne zachowania, a także uczyły 
się wielu nowych rzeczy, takich jak: bezpieczne 
ściąganie zainfekowanych rękawiczek, udzielanie 
pomocy osobie krztuszącej się, bandażowanie 
rany, unieruchomienie kończyny przy złamaniu. 
Były to ważne zagadnienia, ale przyniosły dzie-
ciom wiele radości. Na zakończenie uczniowie 
klasy III d otrzymali dyplomy i  plecaczki z mini 
apteczką i odblaskiem na rękę. 

tekst i Foto UcZeStNicZkA kUrSU ewA ŻBikowSkA, kL. iii t ZS 2 i SP 7
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tekst i fOtO ANetA LoDZik

Rodzinne warsztaty plastyczne w SP 7
19 grudnia 2011 r. w mikołajki odbył się w klasie i d warsztat plastyczny 
prowadzony przez wychowawczynię Anetę Lodzik. Uczestniczyły  
w nim dzieci wraz z rodzicami. techniką découpage ozdabiano drewniane 
podstawki świąteczne. wiele precyzji i cierpliwości wymaga ta technika  
od maluchów, rodzice zatem byli tu niezbędni.

Spotkały się prawdziwie artystyczne dusze, 
widać było zaangażowanie i twórczy za-
pał zarówno mam, tatusiów, jak i małych 

Iskierek. Na deseczkach biegały czerwone reni-
fery, uśmiechał się ogromny Mikołaj, błyszczały 
gwiazdki... Każdy wycinał to, co chciał i układał 
motywy świąteczne wg uznania.

Uwieńczeniem tego miłego, rodzinnego spotka-
nia było wspólne ubieranie choinki, którą poda-
rowała klasie p. Magda  Łempicka. Na choince 
zawisły przepiękne bombki własnoręcznie wy-
konane z bibuły i makaronu przez mamę Małgo-
si, śliczne ozdoby Uli, Martynki, Bartka, Majki, 
Oliwera i innych dzieci. 

Wszyscy wspaniale się bawili przy świetle cho-
inkowych lampek. Atmosfera była iście rodzin-
na. Na koniec mogliśmy podziwiać miniwysta-
wę niezwykłych prac. Po pomalowaniu lakierem 
były niewątpliwą atrakcją kiermaszu szkolnego 
organizowanego przez Radę Rodziców. 

Wychowawczyni Iskierek p. Aneta Lodzik dzię-
kuje wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli 
w warsztacie i zaangażowali się w dekorację 
świąteczną sali 102 oraz przygotowania do kier-
maszu szkolnego.

Scena pod Sceną w Teatrze Rozmaitości
każdy aktor wie, że musi nieustannie się uczyć, doskonalić swój warsztat pracy. wszyscy uczniowie należący  
do koła teatralnego w PG 2, w dniu 29 listopada wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych  
przez pedagoga teatralnego – Panią Annę rochowską.

Spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
Teatru Rozmaitości. Mogliśmy wejść na 
scenę, zajrzeć za kulisy. Wszystkim najbar-

dziej podobała się wizyta w garderobach, chociaż 
zdziwił nas fakt, że garderoba męska jest zdecydo-
wanie większa od damskiej. Dowiedzieliśmy się 
również o odpowiedzialnej pracy osób, które od-
grywają ogromną rolę w przedstawieniu, chociaż 
nie widzimy ich podczas spektaklu. 
Następnie wzięliśmy udział w warsztatach teatral-
nych, których celem było pokazanie roli kreatyw-
ności i improwizacji w teatrze. Wszyscy bardzo 
aktywnie w nich uczestniczyli, w końcu teatr to 
nasze hobby. Wróciliśmy do domu bogatsi o nowe 
doświadczenia, zarażeni pozytywną energią do 
dalszej pracy, bo teatr to takie magiczne miejsce, 
które przenosi wszystkich w inny, lepszy świat.
Warsztaty zostały zorganizowane przez opiekuna 
koła – p. Małgorzatę Pawełas oraz nauczycielkę 
języka polskiego – p. Beatę Majewską.

tekst i fOtO oPiekUNowie
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Wieczorek poetycko-muzyczny Jej portret
Listopad jest miesiącem, w którym wspominamy. Szczególnie ciepło  
myślimy o tych, którzy odeszli. Nie ma ich wśród nas, ale pozostawili  
nam cząstkę siebie. 

tekst i Foto M. PAweŁAS, M. rącZkowSkA

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze 
Mazowieckim podejmowane są róż-
norodne akcje promujące zdrowy styl 

życia. Uwzględniają one systematyczną aktyw-
ność fizyczną, umiejętność ograniczenia skutków 
dystresu (przedłużającego się stresu), właściwe 
odżywianie i eliminowanie uzależnień.
W ramach 21. rocznicy Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia – obchodzonego w Polsce od 1991 r. 
w trzeci czwartek listopada – w ZS nr 2 zo-
stał zorganizowany „Dzień surówek i sałatek”. 
Uczennice kl. II b liceum o profilu socjal-
nym w ramach zajęć z przedmiotu „Człowiek 
w środowisku” przygotowały – pod nadzorem  
p. T. Rzepieli i p. M. Trębacz – różnorodne, kolo-
rowe specjały z różnych stron świata. Młodzież 
na przerwach śródlekcyjnych mogła skosztować 
wybranych potraw, delektować się bogactwem 
smaków i barw, poznawać różne warzywa, owo-
ce, pestki i nasiona. Każda przerwa była wypra-
wą po zdrowie, odkrywaniem tajemnic natury 
i jednocześnie kulinarną podróżą dookoła świata. 
Zmysły wzroku, smaku i węchu przenikały się 
i wzmacniały doznania, zachęcały do pozna-
wania kuchni innych narodów, wykorzystania 

pomysłów w domu i komponowania własnych 
wspaniałych surówek i sałatek. 
Uczniowie tłumnie oblegali na każdej przerwie 
stoisko z potrawami, kosztowali smacznych su-
rówek i sałatek, dopytywali o sposób ich wyko-
nania. W trakcie zaspokajania ciekawości sma-
kowych i dostarczania komórkom dużej dawki 
witamin, soli mineralnych i innych składników 
pokarmowych, głębiej zapadały uczniom w pa-
mięć przestrogi i prośby płynące z plakatów 
związanych ze Światowym Dniem Rzucania 
Palenia.
Pożywienie ludzi w różnych regionach kuli 
ziemskiej zależy od warunków przyrodniczych, 
ekonomicznych, stopnia rozwoju gospodarczego 
kraju oraz tradycji. Upodobania żywieniowe są 
zatem efektem nawyków oraz rodzinnych czy 
regionalnych zwyczajów. „Dzień surówek i sała-
tek” czy niedawno zorganizowany w ZS 2 „Świa-
towy Dzień Chleba” miały na celu kształtowanie 
aktywnej i odpowiedzialnej postawy młodzieży 
wobec zdrowia. Akcje podkreślały znaczenie 
produktów zbożowych, warzyw i owoców sta-
nowiących podstawę piramidy zdrowego żywie-
nia opracowanej w 1992 r. w USA. Poszerzały 

wiedzę o znaczeniu głównych składników po-
karmowych i zawierających je produktach żyw-
nościowych. Uświadamiały także, że niechęć do 
pewnych potraw może być instynktowna, ale 
może też wynikać z nietolerancji przez organizm 
pewnych substancji. Wspomniane akcje wskaza-
ły, że przy odżywianiu można kierować się przede 
wszystkim potrzebami własnego organizmu. 
Połączenie Światowego Dnia Rzucania Palenia 
z bogatą ofertą sałatek i surówek z pewnością 
pogłębiło samoświadomość uczniów w zakresie 
preferowanego stylu życia oraz wskazało drogi 
łatwego rozstania się z nałogiem palenia.

Całe spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosfe-
rze. Wszyscy zebrali się, by powspominać, po-
marzyć i przeżyć chwile pełne wzruszeń. Można 
było podziwiać kroniki, które kiedyś prowadziła 
Pani Mamełka. Nie wszyscy wiedzieli, że koło 
teatralne to też jej przysłowiowe dziecko. 
W przedstawieniu udział wzięli aktorzy koła te-
atralnego „Scena pod Sceną”:
Karolina Wiewiórska, Klaudia Cywińska, Alek-
sandra Parol, Marta Majek, Klaudia Bagnicka, 
Magdalena Bartecka, Joanna Rydel, Weronika 
Wiak, Karolina Widz, Aleksandra Fidler, Natalia 
Traczyk, Bartłomiej Chojna. Gościnnie wystąpił 
Bartosz Cheda. 
Wielkie podziękowania należą się absolwentom 
– Kai Paczuskiej, Zuzannie Matysiewicz, Patry-
kowi Milewskiemu. Nad nagłośnieniem czuwali 
Rafał Dryblak i Kacper Kamiński. Dekorację 
przygotował Pan Sebastian Goliszek oraz dziew-
częta z klasy IIb.
Mamy nadzieję, że wszyscy obecni na spotkaniu 
wrócili do domu mądrzejsi o pewne przesłanie 
– cieszmy się każdym dniem i gestem, czerpmy 
radość z drobnostek i bądźmy dobrzy dla innych, 
bo dobro powraca. 

Rok temu odeszła od nas Pani Hania 
Mamełka. To właśnie Jej koło teatralne 
„Scena pod Sceną” dedykowało wieczo-

rek poetycko-muzyczny. Spotkanie odbyło się  
25 listopada 2011 roku w Publicznym Gimna-
zjum nr 2.
Występ został przygotowany przez stażystki 
Pani Mamełki – Małgorzatę Pawełas i Mar-
tę Rączkowską. Spotkanie zatytułowane było 
„Jej portret”. Aktorzy, próbowali odpowiedzieć 
na pytanie – jaka w zasadzie była Pani Hania? 

Posłużyli się poezją, fragmentami prozy oraz 
ponadczasowymi piosenkami. Wiersze J. Kofty, 
A. Osieckiej, K.I. Gałczyńskiego, fragmenty 
felietonów K. Jandy i K. Grocholi oraz teksty 
uczniów i samej bohaterki spotkania, pozwoliły 
pokazać portret prawdziwej kobiety. Musi być 
romantyczna, liryczna, ale jednocześnie mocno 
stąpająca po ziemi. Odznacza się ogromnym 
poczuciem humoru, ale przede wszystkim pro-
mieniuje ciepłem i dobrocią. Taka właśnie była 
nasza Hania Mamełka. 

Dzień surówek i sałatek w Zespole Szkół nr 2
tekst i Foto MiroSŁAwA trĘBAcZ
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Wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej 
kończą się już prace w polu. Nie oznacza 
to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma 
co robić w gospodarstwie. Praca w gospo-
darstwie rolnym jest zawsze. Warto więc 
pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na 
poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim 
gospodarstwie oraz na wyeliminowanie za-
niedbań występujących na podwórzu, które 
mogą doprowadzić do wypadku. 
Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie 
ponad połowa wszystkich wypadków przy 
pracach w gospodarstwach rolnych to upad-
ki. W 2011 r. na terenie województwa ma-
zowieckiego spośród 2155 wypadków przy 
pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki. 
Jako przyczynę wystąpienia większości 
z nich inspektorzy prowadzący postępowa-
nia powypadkowe upatrywali winę rolnika, 
tj. nieodpowiednią organizację własnego 
miejsca pracy, brak dbałości o porządek 
w obejściach gospodarskich, zły stan na-
wierzchni podwórzy i ciągów komunika-
cyjnych. 
Liczną grupę przyczyn upadków stanowił 
również nieprawidłowy sposób wchodzenia 
i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nie-
prawidłowo skonstruowane i usytuowane 
drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle 
urazami kończyn dolnych i górnych. Na 

zaistnienie warunków sprzyjających upad-
kom w gospodarstwach rolnych miały również 
wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne 
powodujące śliskość podwórzy, a temu rów-
nież można zaradzić. 
Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed 
upadkiem, a zima tuż tuż pamiętaj! 
•  zachowuj porządek na terenie własnego sie-

dliska i pomieszczeń gospodarskich, 
•  uporządkuj trakty komunikacyjne, aby unik-

nąć potknięć i poślizgnięć; 
•  zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj 

i posypuj piaskiem i popiołem;
•  stosuj właściwe obuwie robocze, przylegają-

ce do kostki, o podeszwie protektorowanej, 
które zmniejszy niebezpieczeństwo pośliz-
gnięć; 

•  zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj 
koleiny, utwardź powierzchnię; 

•  upewnij się, czy wszystkie otwory podłogo-
we posiadają pokrywy, ich powierzchnia po-
winna być równa z powierzchnią podłoża; 

•  usuń zbędne przedmioty z przejść i schodów 
w gospodarstwie rolnym; 

•  oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed wej-
ściem na szczeble drabin, na schodki ciągni-
ka bądź wyjściem na podwórze; 

•  maszyny, które użytkujesz w swoim gospo-
darstwie, powinny być wyposażone w mocne, 
dobrze zamontowane drabinki i schodki wej-

ściowe do kabin, przyczep, na pomosty 
robocze. Sprawdź ich stan techniczny;

•  sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwa-
cji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to 
drabina o mocnych i właściwie zamoco-
wanych szczeblach, zabezpieczona przed 
poślizgiem lub przechyłem (u dołu gu-
mowe lub ostre zakończenia, u góry za-
montowane haki). Kąt nachylenia drabiny 
powinien wynosić od 65° do 75°, i co naj-
mniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą 
wchodzisz;

•  schody powinny być mocne, ze stopnia-
mi w okresie zimy zaopatrzonymi w maty 
antypoślizgowe oraz wyposażone w porę-
cze. 

Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłosze-
nia może dokonać poszkodowany lub inna 
osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, 
w najbliższej Placówce Terenowej KRUS 
lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie 
albo drogą elektroniczną.

PT KRUS Nowy Dwór Maz.
ul. Okrzei 3
05-100 Nowy Dwór Maz.
tel. (22) 775 33 03; 775 91 87
nowydwormazowiecki@krus.gov.pl

uPadki chOdZĄ PO ludZiach 

Defibrylator  
w Urzędzie!

N o w o c z e s n e 
urządzenie do 
pierwszej pomo-
cy przedmedycz-
nej zamontowa-
no w Urzędzie 
Miejskim w No-
wym Dworze 
Mazowieck im. 
AED – bo tak się 

to urządzenie nazywa – znajduje się na I pię-
trze, w przezroczystej szafce przy drzwiach 
sekretariatu. Dodatkowo, na budynku urzędu 
zamontowano specjalne oznakowanie, że takie 
urządzenie znajduje się wewnątrz. 
To sprzęt najnowszej generacji umożliwiają-
cy przywrócenie akcji serca. Co ważne, nie 
stwarza problemów w obsłudze. Umieszczono 
na nim specjalną graficzną instrukcję podłą-
czenia do nieprzytomnej osoby, a dodatkowo 
urządzenie głosowo instruuje, co należy robić 
w przypadku konieczności użycia. Nie należy 
obawiać się korzystania z niego. Jeśli defi-
brylacja nie będzie konieczna urządzenie nie 
zadziała. Będzie wówczas wydawać instrukcje 
co do dalszego postępowania i monitorować 
pacjenta do czasu przybycia karetki pogoto-
wia. 
Szkolenie z zakresu obsługi AED przeszli 
wszyscy pracownicy Urzędu.

Jednym z ważniejszych wydarzeń V Sejmiku 
Turystycznego Województwa Mazowieckiego, 
który odbył się 16 listopada 2011 w siedzibie 
Business Centre Club w Warszawie, było wrę-
czenie Certyfikatów Polskiego Systemu Infor-
macji Turystycznej dla punktów i centrów in-
formacji turystycznej. Wśród certyfikowanych 
punktów i centrów informacji turystycznej 
znalazło się Centrum Informacji Turystycznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Certyfikat 
odebrał prezes Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej Trzech Rzek Sebastian Sosiński. Z 
przyjemnością możemy poinformować, że na-
sze Centrum uzyskało trzy gwiazdki. To nasz 
wspólny sukces, że stworzyliśmy placówkę, 
która została bardzo wysoko oceniona przez 
komisję certyfikującą Mazowieckiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej. Sukces ten 
nie byłby możliwy bez wsparcia Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki oraz innych samorządów 
należących do LOT Trzech Rzek. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim za wsparcie przy two-
rzeniu naszego Centrum. 
Certyfikacja ma na celu stworzenie krajowej 
sieci standaryzowanych punktów i centrów 
informacji turystycznej zapewniających od-
powiednią jakość obsługi turystów. Proces jest 
dobrowolny i rozpoczął się w 2010 z inicjaty-
wy Polskiej Organizacji Turystycznej, Regio-
nalnych Organizacji Turystycznych, LOT-ów 
oraz osób z branży turystycznej. V Sejmik był 
także wspaniałą okazją do dyskusji przedsta-
wicieli jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych, świata nauki oraz 
osób z branży turystycznej z Mazowsza. Te-
matem przewodnim Sejmiku była „Budowa 
i komercjalizacja produktów turystycznych 
na Mazowszu”. Zaprezentowano najlepsze 
praktyki w zakresie marketingu terytorialnego 
z Polski i Europy. Podsumowano także kam-
panię promocyjną „Mazowsze. Weekend dwa 
kroki stąd”.

sejmik certYfikacja
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Tadeusz Chudecki w bibliotece
we wtorek 15 listopada 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z tadeuszem chudec-
kim – autorem książek podróżniczych „Dalej w drogę” i „wspaniałe podróże na każdą kieszeń”. Pan tadeusz chudecki 
to również wspaniały aktor teatralny i filmowy. Szerokiej publiczności znany z roli henia w serialu „M jak miłość”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim jest uczestnikiem projektu Mazowiecki System informacji 
Bibliotecznej (MSiB) współfinansowanego przez Unię europejską ze środków Zintegrowanego Programu operacyjnego 
rozwoju regionalnego (ZPorr).

tekst i Foto MBP

Celem projektu jest stworzenie platformy 
elektronicznej służącej do wspomagania 
pracy bibliotek województwa mazo-

wieckiego. W realizacji projektu bierze udział 15 
bibliotek powiatowych. Koordynatorem jest Bi-
blioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego. Docelo-
wo projektem objęta będzie większość bibliotek 
publicznych. Dążeniem MSIB-u jest stworzenie 
jednolitego systemu informacji o zasobach bi-
bliotek województwa mazowieckiego, budowa 
portali powiatowych i opracowanie serwisów 
informacyjnych. Koncepcja MSIB zakłada rów-
nież współpracę i wymianę informacji z innymi 
instytucjami i systemami takimi, jak np.: Sys-
tem Informacji Geograficznej (GIS Mazowsza), 
biblioteki pedagogiczne, uczelniane, samorząd 
terytorialny, instytucje kultury. 
Nasza biblioteka potraktowana została jako bi-
blioteka powiatowa i w ramach tego projektu 
wzbogaciła się aż o 8 zestawów komputerowych 
z oprogramowaniem, laptopa, 2 drukarki, cyfro-
wy aparat fotograficzny, kamerę, rzutnik multi-
medialny.
Wartość otrzymanego sprzętu wynosi aż 31 800 
złotych.
Dzięki tej inwestycji nasza placówka udostępni 
czytelnikom dodatkowe stanowiska kompute-
rowe z dostępem do Internetu. Będzie to moż-
liwe po przeprowadzeniu niezbędnego remontu 
w nowych pomieszczeniach Oddziału dla Dzieci 
i zakupu wyposażenia. 
W związku z tym biblioteka poszukuje spon-
sorów i darczyńców gotowych wesprzeć nasze 
działania.

Spotkanie przyciągnęło wielu mieszkańców 
Nowego Dworu. Gość wieczoru w bardzo 
fascynujący sposób opowiadał o swoich 

niezliczonych podróżach. Na każdym kroku 
podkreślał, że podróże to nie tylko hobby dla 
bogatych. Sam posiadł umiejętność taniego po-
dróżowania i swoimi doświadczeniami podzielił 
się z naszymi czytelnikami.

Mamy nadzieję, że wielu uczestników spotkania 
zaraziło się pasją Pana Tadeusza. 
Biblioteka posiada w swoich zbiorach obydwa 
tytuły. Zapraszamy do czytania.
Biblioteka planuje w następnym roku kolejne 
spotkania ze znanymi autorami ciekawych ksią-
żek. Będziemy o tym informować Państwa na 
łamach prasy. Czekamy również na Państwa su-
gestie dotyczące zapraszanych gości.

Więcej stanowisk komputerowych w bibliotece
tekst i Foto MBP
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Moje spotkania z biblioteką
w dniu 8 listopada 2011 r. w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się pierwsza z cyklu wizyt pt. „Moje spotkania 
z biblioteką”. Z tej okazji odwiedziły nas dzieci za Szkoły Podstawowej nr 7 z klasy i b z wychowawczynią panią Grażyną 
Nurczyńską oraz paniami z trójki klasowej (p. Beata Spalik, p. iwona jerzak).

wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie po raz kolejny dofinansował,  
proekologiczny program „ekoStrAŻNik”, który w ramach profilaktyki prowadzi nowodworska Straż Miejska.

tekst i Foto MBP

Dzięki realizacji zadania pn. „Program 
edukacyjny EKOSTRAŻNIK – pomyśl, 
posegreguj, posprzątaj” zaplanowano 

m.in. wyjazd dzieci do Żywca na trzydniową wy-
cieczkę. Wyjazd poprzedziło spotkanie z rodzi-
cami EKOSTRAŻNIKÓW w dniu 16 listopada, 
na którym mieli możliwość zapoznania się z pro-
gramem wycieczki. Głównym celem wyjazdu 
było pokazanie w praktyce poznanych wcześniej 
w ramach programu edukacyjnego zagadnień 
oraz zaprezentowanie EKOSTRAŻNIKOM” 
jak profesjonalnie należy prowadzić gospodarkę 
odpadami. Ponadto przybliżone zostało poję-
cie segregacji i recyklingu. Dlatego też, podczas 
pobytu w Żywcu, EKOSTRAŻNICY zwiedzili 
tamtejszy Zakład Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi. Mogli oni na własne oczy zobaczyć krok 
po kroku, jaką drogę przechodzą odpady komu-
nalne, aby można było je powtórnie wykorzystać 
lub bezpiecznie zutylizować. Dzieci ujrzały cały 
proces technologiczny zakładu, począwszy od 
transportu odpadów na miejsce, segregowanie ich, 
przechowywanie. Zwrócono szczególną uwagę na 
elektrośmieci i kompostownie. Zakład posiada też 
od niedawna sterowaną komputerem segregację 
szkła kolorowego. Niespodzianką dla zwiedza-
jących EKOSTRAŻNIKÓW była możliwość 
obejrzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
zlokalizowanego na terenie zakładu. W schroni-
sku przebywają głównie bezpańskie psy, które są 
otoczone opieką weterynaryjną i posiadają odpo-
wiednie boksy, gdzie czekają na nowych właści-
cieli.  Oprócz części programowej był też czas dla 

dzieci na zwiedzanie miasta Żywiec oraz wyjazd 
do Międzybrodzia Żywieckiego. Tam kolejką 
linową wszyscy wjechali na Górę Żar za sym-
boliczną złotówkę, jako uznanie ze strony Kolei 
Linowych dla idei jaka przyświeca EKOSTRAŻ-
NIKOM. Niespodzianką była opowieść o historii 
oraz prezentacja systemu bezpieczeństwa, którego 
używają Polskie Koleje Linowe w Międzybrodziu 
Żywieckim. Nie była to ostatnia niespodzianka, 
EKOSTRAŻNICY zwiedzili również  Górską 
Szkołę Szybowcową AP „Żar” im. Adama Dziu-
rzyńskiego, gdzie instruktorzy opowiedzieli hi-
storię szybownictwa polskiego i zaprezentowali 
swoje szybowce. Mamy nadzieje, że nasi EKO-
STRAŻNICY spędzili miło i pożytecznie czas 

podczas tych trzech listopadowych dni i bogatsi 
o wiedzę mogą podzielić się nią z innymi ucznia-
mi, dzięki czemu w ten sposób propagują zacho-
wania proekologiczne.
Zapraszamy do działu Profilaktyka na stronie 
Straży Miejskiej na relację z wyjazdu opisaną 
przez EKOSTRAŻNICZKĘ Aleksandrę Kubo-
szek – uczennicę klasy VI B z SP nr 5.

Zadanie pod nazwą „PROGRAM EDUKACYJ-
NY EKO-STRAŻNIK – POMYŚL, POSEGRE-
GUJ, POSPRZĄTAJ (2011)” dofinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie do-
tacji, w kwocie 36 120 zł, www.wfosigw.pl

Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się 
z pracą bibliotekarza. Następnie w „Bajko-
wym kąciku” wysłuchały bajki pt. „Jesień 

w Stumilowym Lesie”. Wykonały również pracę 
plastyczną „Kolory jesieni”, którą można obejrzeć 
w bibliotece na Osiedlu Młodych. Poza tym wzię-
ły udział w konkursie literackim – odpowiadały na 
pytania dotyczące postaci z bajek i filmów. Każde 
dziecko otrzymało słodką nagrodę. Panie bibliote-
karki na pamiątkę pierwszego spotkania wręczyły 
wychowawczyni klasy książkę z dedykacją. Dzieci 
otrzymały również misia, którym obiecały opieko-
wać się w jesienne słoty.

Święty Mikołaj, 
niesie podarki. 

Świecą mu złote gwiazdki
niby latarki.

Idzie Święty Mikołaj
porą grudniową. 

Zapakował do wora
i to i owo”.

Lucyna Krzemieniecka

Kolejne spotkanie z cyklu odbyło się 2 grudnia. 
Zawitał wtedy do biblioteki Święty Mikołaj. 
Dzieci ubrały choinkę w  fantastyczne ozdoby 
wykonane przez siebie, po czym do biblioteki 
wkroczył Święty Mikołaj, który wręczył dzie-
ciom na pamiątkę spotkania przepiękną książ-
kę „Noc Wigilijna” oraz prezenty i słodycze. 
Przyjęty został bardzo radośnie. 

Spotkanie upłynęło w miłym, świątecznym na-
stroju. Na spotkanie z Mikołajem pierwszaki 
przyniosły prace na konkurs plastyczny ogło-
szony przez bibliotekę pt. „Zajęcia Świętego 
Mikołaja”. Wszystkie prace zostały nagrodzo-
ne i znajdują się na wystawie w bibliotece .

Po wizycie Mikołaja panie bibliotekarki ob-
jaśniły dzieciom zasady korzystania z kom-
puterów.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkową 
książkę.

Ekostrażnicy w Żywcu
tekst i Foto StrAŻ MiejSkA
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Współpraca SM z policją
od początku istnienia nowodworska Straż Miejska współpracuje z komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, współpraca opiera się nie tylko na przekazywaniu informacji dotyczących zagrożeń i zdarzeń występu-
jących, ale również na wspólnych patrolach. tak zwane patrole mieszane, czyli funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz 
policjanci z Zespołu Patrolowo-interwencyjnego pełnią wspólnie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych.

w czasie budowy wiaduktów w Nowym Dworze Mazowieckim i związanymi z tym faktem objazdami w naszym mieście 
pojawiło się coraz więcej tir-ów. Aby zapobiec rozjeżdżaniu przez nie naszych ulic Straż Miejska poprosiła o pomoc  
w ograniczeniu zjawiska instytut transportu Samochodowego.

tekst i Foto StrAŻ MiejSkA 

Z inicjatywy Komendanta Straży Miejskiej 
w Nowym Dworze Mazowieckim nawią-
zano współpracę z Inspektoratem Trans-

portu Drogowego w Warszawie. W związku 
z licznymi przejazdami pojazdów ciężarowych 
niestosujących się do znaku B-5 rozpoczęto 
wspólne kontrole ITD z naszymi strażnikami.
W dniu dzisiejszym przeprowadzono pierwszą 
tego typu akcję, podczas której skontrolowano 
kilkanaście pojazdów. Strażnicy nałożyli cztery 
mandaty karne w wysokości po 350 zł, wpłaty 
z mandatów zwiększą budżet gminy. Ponadto 
inspektorzy dokonali innych czynności będą-
cych w ich kompetencjach. Część kierowców 
poinformowana przez CB-radio, zawróciła przed 
wjazdem do naszego miasta. Akcje takie będą 
kontynuowane w przyszłości.

Na terenie miasta każdej nocy z piątku 
na sobotę oraz z soboty na niedzielę 
dwóch strażników wspomaga nowo-

dworskich policjantów w celu poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców. Ostatnim przykładem 
takiej współpracy było zatrzymanie dwóch 
mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie mie-
nia w lokalu gastronomicznym na terenie Mo-
dlina Twierdzy.
Ponadto podczas takich służb strażnicy razem 
z policjantami zabezpieczają miejsca zdarzeń, 
podejmują interwencje w stosunku do osób 
popełniających wykroczenia i inne czyny za-
bronione, biorą udział w zatrzymaniach osób 
niszczących mienie, udzielają pomocy podczas 
ujawniania i zatrzymywania nietrzeźwych kie-
rujących, asystują podczas interwencji domo-

wych, gdzie najczęściej dochodzi wówczas do 
zakłócania spoczynku nocnego.
Funkcjonariusze podczas nocnych patroli są 
wspomagani przez operatora monitoringu miej-
skiego, dzięki czemu mogą szybko zareagować 
w celu zatrzymania sprawcy czynu zabronione-
go, gdzie zdarzenia zostało ujawnione i zareje-
strowane przez kamery monitoringu.
Mamy nadzieję, że ostatnia w tym roku wspólna 
służba w noc sylwestrową, okaże się jak zawsze 
bezpieczna i w spokoju pożegnamy stary rok, ży-
cząc sobie wspólnie, aby kolejny również okazał 
się bezpieczny dla mieszkańców naszego miasta 
oraz funkcjonariuszy, którzy o to dbają.

Współpraca z ITD
tekst i Foto StrAŻ MiejSkA 
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geBobem oraz udział w quizie. Przedszkolaki 
bezbłędnie udzielały prawidłowych odpowiedzi, 
a ich kreskówkowy znajomy ciągle je chwalił. Na 
koniec wszyscy bawili się przy piosence „Przepi-
sowy ruch drogowy”.Wszyscy wiemy, jak wiele 
zależy od bezpiecznego i prawidłowego zacho-
wania naszych pociech. Aby mogły prawidłowo 
postępować, muszą się najpierw tego nauczyć. 
Dlatego nowodworscy policjanci poprzez spotka-
nia, prelekcje i pogadanki wspierają nauczycieli 
w tym zakresie. Dyrektorzy szkół, którzy są za-
interesowani zorganizowaniem spotkania dzieci 
i młodzieży z policjantami proszeni są o kontakt 
z asp. I. Jurkiewicz, tel. (22) 6044312.

Ostatnio policjantka z nowodworskiej komen-
dy wspólnie z funkcjonariuszem z Łomianek 
odwiedzili najmłodszych z Publicznego Przed-
szkola nr 5. Dzieci w wieku 4–6 lat z Publicz-
nego Przedszkola nr 5 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim wysłuchały prelekcji na temat jak mają 
się właściwie zachowywać w domu, na drodze 
i w szkole. Poznały umundurowanie policjantów 
oraz ich nieodzowne atrybuty. Za pomocą „ma-
gicznych” kajdanek sprawdzone zostało zacho-
wanie niektórych dzieci oraz wychowawczyni. 
Okazało się, że wszyscy są grzeczni i nie wolno 
im zakładać kajdanek. 
Kolejnym etapem było obejrzenie filmu ze Spon-

Policja w przedszkolu
Spotkania uczniów z policjantami na stałe wpisały się już w nasz kalendarz. 
Przypominanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przybliżenie pracy 
policjantów, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno 
dzieci, jak i nauczycieli. 

W ramach współpracy pomiędzy Strażą Miejską 
w Nowym Dworze Mazowieckim, a Strażą Ochro-
ny Kolei zostały utworzone wspólne patrole inter-
wencyjne. Już od 28 października na terenie mia-
sta pojawiły się piesze i zmotoryzowane patrole, 
które ze względu na zbliżające się święto „Dzień 
Wszystkich Świętych” objęły szczególną uwagą 

rejony cmentarzy w naszym mieście oraz dworce 
i szlaki kolejowe przebiegające w tych rejonach. 
Funkcjonariusze zwracali uwagę kierowcom po-
jazdów, aby stosowali się do nowej regulacji ruchu, 
która obowiązuje na ul. Partyzantów i Słowackie-
go. Ponadto kontrolowali dworce kolejowe, pocze-
kalnie, perony i niestrzeżone parkingi usytuowane 

przy cmentarzach. Funkcjonariusze podejmowali 
także interwencje w stosunku do osób przechodzą-
cych przez tory kolejowe, spożywających alkohol 
w miejscach publicznych i do kierowców, którzy 
zaparkowali nieprawidłowo swoje pojazdy po-
wodując tym uciążliwości dla innych kierowców 
chcących dojechać na groby bliskich.

Zniszczony infomat

Dzięki materiałowi zebranemu przez operatora 
Monitoringu Miejskiego, szybko udało się no-
wodworskim policjantom wytypować i zatrzy-
mać osobę podejrzewaną o zniszczenie elektro-
nicznego informatora miejskiego. Do zdarzenia 
doszło tuż przed północą 8 listopada bieżącego 
roku, kiedy to młody mężczyzna, uszkodził tak 
popularne wśród odwiedzających park urządze-
nie. Ten głupi, chuligański czyn pozbawił miesz-
kańców dostępu do darmowego Internetu na te-
renie parku. Władze miasta podjęły odpowiednie 
kroki i „infomat” już działa. Koszty naprawy 
urządzenia poniosło miasto. 

Patrole z SOK

tekst i fOtO koMeNDA PowiAtowA PoLicji

tekst i fOtO StrAŻ MiejSkA

tekst i fOtO StrAŻ MiejSkA
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W sobotę 26 listopada w Kazimierzu nad Wisłą 
odbyła się Gala Mistrzów Sportu Motocyklowe-
go PZM. Zawodnik nowodworskiego klubu TNT 
Motocross, Adrian Piłat odebrał biało-czerwoną 
szarfę V-ce Mistrza Polski.  Miejmy nadzieję, iż 
w przyszłym roku Adrian zostanie nominowany 
do Reprezentacji Polski. Trzymamy kciuki i gra-
tulujemy!

Gala Mistrzów PZM

W zawodach startowało 146 zawodników 
reprezentujących 39 klubów z całej Polski. 
Nasze miasto reprezentowała skromna ekipa 
sekcji zapaśniczej UKS „JEDYNKA” wraz 
z trenerem sekcji Panem Jerzym Ochońko. 
Cenny sukces odniósł nasz reprezentant Salekh 
Masaev zdobywając w kategorii wagowej do 
85 kg trzecie miejsce i brązowy medal Pucharu 
Polski. W całym turnieju poniósł tylko jedną 
porażkę po zaciętej walce z reprezentantem 
ZKS Slavia Ruda Śląska, aktualnym Mistrzem 
Polski i piątym zawodnikiem tegorocznych 
Mistrzostw Europy kadetów. Pozostałe walki 
rozstrzygnął na swoją korzyść, przed czasem 
kładąc przeciwników na łopatki. Natomiast drugi 
z naszych zawodników, startujący w kategorii do 
76 kg Piotr Lodzik uplasował się na siódmym 
punktowanym miejscu. Na zdjęciach poniżej 
jeden z pojedynków brązowego medalisty 
(w niebieskim kostiumie). 

Mistrzostwa w koszykówce

w dniach 11–13 listopada 2011 roku 
w Brzegu Dolnym odbył się  
2. Puchar Polski kadetów 
w zapasach w stylu wolnym. 

tekst i fOtO reD.

Brąz dla zapaśnika!
tekst i fOtO tNt MotocroSS

tekst i fOtO NoSir

wYniki mistrZOstw POwiatu nOwOdwOrskieGO sZkÓŁ GimnaZjalnYch  
w kOsZYkÓwce dZiewcZĄt i chŁOPcÓw 01.12.2011 – hala nOsir

P.G. Pomiechówek – P.G. 3 nowy dwór maz. 9 : 24

P.G. sowia wola – P.G. 1 nasielsk 16 : 10

P.G. Pomiechówek – P.G. sowia wola 12 : 26

P.G. 1 nasielsk – P.G. 3 nowy dwór maz. 27 : 14

P.G. Pomiechówek – P.G. 1 nasielsk 15 : 32

P.G. sowia wola – P.G. 3 nowy dwór maz. 21 : 24

tabela kOńcOwa

Publiczne Gimnazjum nr 1 w nasielsku 3 2 1 5 69 – 45

Publiczne Gimnazjum w sowiej woli 3 2 1 5 63 – 46

Publiczne Gimnazjum nr 3 w nowym dworze 
maz.

3 2 1 5 62 – 57

Publiczne Gimnazjum w Pomiechówku 3 0 3 3 36 – 82

awans dO rOZGrYwek rejOnOwYch wYwalcZYŁa
druŻYna GimnaZjum PublicZneGO nr 1 w nasielsku




