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Nowy rok skłania do refleksji, podsumowa-
nia roku poprzedniego i omówienia planów  

na najbliższe miesiące. 
Realizowane przez samorząd w ub. roku zada-
nia były kontynuacją działań podjętych w latach 
poprzednich, a wynikających ze strategicznych 
założeń rozwoju miasta. Ku końcowi zbliża się 
kilka z wielu podjętych w ostatnich latach in-
westycji – zwłaszcza ta najważniejsza, nie tylko 
w sensie ekonomicznym ale także społecznym 
– międzynarodowy port lotniczy w Modlinie. 
Wszystkie te inwestycje generowały ogromne 
koszty, które finansowane były z budżetu mia-
sta i przy pomocy kredytu. Wiele zrealizowa-
nych w ostatnim czasie zadań to obiekty służą-
ce mieszkańcom, nie przynoszące dochodów.  
To, jak również konieczność spłaty zaciągnię-
tych zobowiązań wymusza zachowania pro 
oszczędnościowe i to one będą priorytetem  
w naszych działaniach w 2012 roku. 

Na pewno realizowane będą inwestycje już  
rozpoczęte jak rozbudowa Szkoły Podstawowej  
nr 7 czy termomodernizacja obiektów. Kon-
tynuowane, jak też rozpoczęte będą projekty  
z dofinansowaniem zewnętrznym m.in. instalacja 
kolektorów słonecznych dla mieszkańców i prze-
budowa ul. Berlinga. 
Rok 2012 to także czas umacniania lokalnej go-
spodarki m.in. poprzez realizację tzw. projektów 
miękkich np. na dostęp do Internetu w ramach 
programu Pokolenie eInclusion, czy plan zago-
spodarowania dzielnicy przemysłowej. Mamy 
nadzieję, że działania te ograniczą bezrobocie  
i zwiększą wpływy do budżetu miasta. 
Mając na uwadze uruchomienie w tym roku Portu 
Lotniczego w Modlinie, koncertować będziemy 
się także na promocji Nowego Dworu, próbując  
pozyskać część ruchu lotniczego i zamienić go 
w ruch turystyczny. Docelowo turystyka będzie 
w przyszłości główną gałęzią rozwoju Nowego 
Dworu Mazowieckiego. W tym celu opracowa-
liśmy w ub. roku logo promocyjne miasta oraz 
wprowadziliśmy system identyfikacji wizualnej.  
Mimo zaplanowanych na ten rok działań pro 
oszczędnościowych będziemy spokojnie i sys-
tematycznie realizować zadania zapewniające 
rozwój miasta. Ufam, że złowieszcze prognozy 
o nieuchronnie zbliżającym się kryzysie będą 
znacznie przesadzone, a 2012 rok będzie dla nas 
wszystkich pomyślny. Życzę Wam i sobie 
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Drodzy czytelnicy, Mieszkańcy Nowego 
Dworu Mazowieckiego, 

Informatyzacja 
nowodworskiego szpitala
tekSt ReD. Foto MARek kARPOwicZ

Rok 2012 to dla nowodworskiego szpitala czas 
wielu zmian. jedną z nich będzie informatyzacja 
placówki. 

więceJ na Str. 7 

150 mln zł dla Portu Lotni-
czego Warszawa-Modlin
tekSt i Foto www.MAZOviA.Pl

Na ostatnią prostą wkracza nie tylko budowa 
portu lotniczego w Modlinie, ale i proces jego fi-
nansowania. Mazowiecki Port lotniczy warszawa 
– Modlin Sp. z o.o. pozyska 150 mln zł na finan-
sowanie inwestycji za sprawą umowy wsparcia, 
która została podpisana 10 stycznia br. w urzędzie 
marszałkowskim. 

więceJ na Str. 7 

Dla Lotniska Warszawa – Modlin emisja obli-
gacji oznacza domknięcie finansowania in-

westycji. Na mocy zmienionej wcześniej umowy 
spółki, województwo zobowiązało się do podno-
szenia kapitału zakładowego spółki poprzez ob-
jęcie nowych udziałów, w przypadku gdy spółka 
nie będzie w stanie samodzielnie zgromadzić od-
powiednich środków na wykup obligacji.

Nocna Pomoc Lekarska  
w Nowym Dworze - 
Nowodworskie centrum 
Medyczne wygrało  
konkurs NFZ
tekSt ReD. 

Od 1 marca 2012 roku NPl wróciło do szpitala przy 
ul. Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

więceJ na Str. 7 
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Rok 2012 – oszczędzamy!
13 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwaliła budżet miasta na rok 2012. Priorytetem w 
zadaniach  samorządu w tym roku będą działania pro oszczędnościowe  ale zapewniające spokojny, zrównoważony rozwój 
miasta. 

tekSt i  Foto ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

Sesja składała się z dwóch 
części – pierwsza odby-

ła się w NOK na pamiątkę 
30. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego  
(o wydarzeniu pisaliśmy w gru-
dniowym wydaniu Faktów 
przyp. red.). Druga część ob-
rad odbyła się tak jak zawsze 

w Urzędzie Miejskim. 
Jej głównym tematem było podjęcie uchwały 
budżetowej miasta na 2012 rok. Dyskusję nad 
projektem radni przeprowadzili na poprzedniej 
sesji, 29 listopada. 
Komisje rady pozytywnie zaopiniowały przed-
stawiony pod głosowanie projekt budżetu.  
Następnie skarbnik miasta p. Anna Palczowska 
odczytała, także pozytywną, opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej. 
Ostatecznie radni zaakceptowali budżet miasta 
na 2012 rok. 
Dochody i wydatki zaplanowano na tym samym 
poziomie tj. 117.866.362,42 zł, nie uwzględ-
niając deficytu budżetowego. 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek ustalono na poziomie: 1.050.000,00 zł, na 
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  
i w kwocie 7.160.200,00 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnię-
tych kredytów. Rezerwę ogólną uchwalono 

w wysokości – 698.900,00 zł. Rezerwy celo-
we przeznaczono na bieżące pokrycie kosz-
tów funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz 
wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Wynoszą one łącznie 2.224.100,00 zł, w tym 
na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania 
szkół i przedszkoli zabezpieczono 2 mln. zł,  
a na zarządzanie kryzysowe 224.100,00 zł.
Zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią 
prognozą finansową zostaną sfinansowane do 
kwoty 860 200 zł. Więcej szczegółów dot. 
uchwały budżetowej na rok 2012 w BIP-ie na 
www.nowydwormaz.pl w zakładce uchwały 
Rady Miejskiej, sesja z 13 grudnia 2011. 
W dalszej części obrad radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Zmiany wynikają z nowych 
zapisów w ustawie o pomocy społecznej i tak 
naprawdę oznaczają dodatkowe obowiązki 
dla OPS-u. Jednym z punktów obrad były też 
zmiany w cenniku pływalni miejskiej. Nowe 
ceny dostępne są w BIP.
Dzięki podjętej jednogłośnie uchwale w spra-
wie określenia zasady wspólnego wykonywa-
nia zadań w zakresie lokalnego transportu zbio-
rowego łączącego obszar gmin Nowy Dwór 
Mazowiecki, Wieliszew z m. st. Warszawa, 
już wkrótce pojedziemy za 3 zł do Legionowa,  
a docelowo również do Warszawy. 

W autobusach będzie honorowana Warszawska 
Karta Miejska.

Ponadto radni zgodzili się na: 
- na zbycie nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
(ul. Bema / ul. 29 Listopada). Sprawa dotyczy 
przesunięcia ogrodzenia Zespołu Szkół i sprze-
daż terenu pod budownictwo mieszkaniowe 
wysokie. 
- na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nie-
ruchomości stanowiących własność gminy.
Więcej szczegółów dot. uchwał na www.bip.
nowydwormaz.pl.

www.nowydwormaz.pl
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Sesja odbyła się 30 grudnia 2011 roku a rozpoczął 
ja tradycyjnie Przewodniczący Krzysztof Bisial-
ski. Najpierw radni zajęli się ustaleniem porządku 
obrad. Na wniosek radnych Tadeusza Sosińskie-
go i Marka Ciesielskiego z porządku zdjęty został 
punkt w sprawie zaopiniowania Projektu Planu 
Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego na 
lata 2012 – 2031. Wnioskodawcy uzasadniali pro-
pozycję koniecznościa dokładnego zapoznania się  
z dokumentem, który może ograniczać prawa 
naszej gminy i jak dotychczas brakiem możliwo-
ści zapoznania się z dokumentem. Postanowiono 
zdjąć ten punkt z porządku. Ponieważ jednak 
opinia musiała być przekazana do Kampinoskie-
go Parku Narodowego w ciągu 30 dni od otrzy-
mania dokumentu (data wpływu to 13.12.2011 
przyp. red.) tym samym radni upoważnili Prze-
wodniczącego Rady do przesłania stanowiska  
w tej sprawie, jednak po zasięgnięciu opinii 
dwóch komisji Rady. 

Do porządku obrad dodana została też uchwała 
upoważniającą kancelarię prawą obsługującą no-
wodworski urząd do reprezentowania Rady Miej-
skiej przed sądem.
Następnie Radni przyjęli protokół z XIV Se-
sji Rady Miejskiej, podjęli uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki na lata 2011 – 2020, zmienili: 
Uchwałę Budżetową na rok 2011 oraz uchwałę 
Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim z dnia 31 maja 2011r. w spra-
wie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Jednogłośnie przyjęte zostały trzy uchwały finan-
sowe w sprawie: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2011 – 2020. 
-zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011, 
- uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2012-2020
Zmienione zostały także wzory formularzy i de-
klaracji podatkowych na 2012 rok. Dokumenty 
do pobrania na www.bip.nowydwormaz.pl. 
Zmianie uległa też uchwała o opłacie targowej. 
Z podjętej 29 listopada uchwały usunięto § 4,   
w którym określono imiona i nazwiska osób mo-
gących pobierać opłaty. 
Radni uchwalili też zmiany w budżecie na rok 
2012. Nowe brzmienie otrzymał § 3 tj. 
„1. Przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł, 
(wolne środki) przeznacza się na rozchody w wy-
sokości 4.228.000,00 zł, (spłata wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
2. Przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł, 

rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 
Załącznik dostępny na BIP-ie. 
Zgodnie z wprowadzonym do porządku obrad 
punktem radni udzielili pełnomocnictwa kance-
larii P. Jacka Neściora z Pułtuska do reprezento-
wania Rady przed sądem. 
W interpelacjach i zapytaniach radnych intereso-
wały kwestie:
- zimowego utrzymania dróg na terenie miasta, 
- postępów w budowie lotniska w Modlinie, 
- terminu otwarcia i stanu prac na wiaduktach  
na ul. Paderewskiego i Leśnej, 
- szczegółów dot. linia kolejowa Modlin – Płock,
- możliwości zadaszenia peronu w Modlinie.
Na zakończenie sesji radni symbolicznie – lamp-
ką szampana – pożegnali stary i powitali nowy 
rok, życząc sobie wszystkiego najlepszego. 

Ostatnia sesja w roku
Na ostatniej w 2011 roku sesji radni podjęli kilka uchwał, głównie dotyczących budżetu miasta, określili wzory formularzy 
podatkowych na 2012 rok.

tekSt i  Foto ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

Styczeń 2012 r.
1. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilak-

tyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemo-
cy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 
2012 r.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Sprawozdania z prac merytorycznych Komi-
sji Rady Miejskiej za rok 2011.

Luty 2012 r.
1. Uchwalenie programu gospodarowania mie-

szkaniowym zasobem gminy.
2. Funkcjonowanie monitoringu miejskiego oraz 

monitoringu w placówkach oświatowych. 
3. Informacja na temat wypoczynku zimowego 

dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima  
w mieście”. 

4. Informacja nt. udzielonej pomocy dzieciom 
i młodzieży w zakresie przyznanych wszyst-
kich rodzajów stypendiów w 2011 r.

5. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki Uzależnień i Przeciw-
działania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki za 2011 r.   

Marzec 2012r.
1. Informacja na temat skutków finansowych 

funkcjonowania umowy na administrowanie  
zasobami komunalnymi ZBK.

2. Informacja na temat stanu przygotowania  
w okresie zagrożenia przeciwpowodziowego. 

3. Stan gotowości OSP do zwalczania zagrożeń 
pożarowych. 

4. Informacja nt. aktualizacji Wieloletniego  
Planu Inwestycyjnego.

5. Sprawozdanie z wykonania zadań statuto-
wych wraz z wykorzystaniem dotacji w roku 
2011 przez UKS-y.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Informacja nt. realizacji Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku w gminie Nowy 
Dwór Mazowiecki ze szczególnym uwzględ-
nieniem gospodarki odpadami oraz stan przy-
gotowania do przejęcia gospodarki odpadami 
przez gminy. 

8. Informacja nt. działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim.                  

9. Informacja nt. funkcjonowania gminnych 
przedszkoli – problemy i potrzeby.

Kwiecień 2012 r.
1. Informacja na temat działalności merytorycz-

nej NOSiR, NOK, MBP wraz z rozliczeniem 
dotacji podmiotowej. 

2. Informacja nt. przygotowania nowego regula-
minu utrzymania czystości i porządku w gmi-
nie w oparciu o nową ustawę „śmieciową”.

3. Informacja na temat realizowanych inwesty-
cji, stan zaawansowania.

4. Informacja nt. kosztów utrzymania placówek 
oświatowych w 2011 r. oraz w I półroczu 
2012 r.

5. Informacja na temat przygotowania miasta do 
zwalczania plagi komarów, meszek i klesz-
czy. 

6. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku na 
obiektach sportowych.

 Maj 2012 r.
1 .Informacja na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 
2 .Informacja Sanepidu o zagrożeniach na tere-

nie miasta. 

3. Funkcjonowanie gminnych szkół na terenie 
miasta –  problemy potrzeby, bezpieczeń-
stwo uczniów, zjawiska patologiczne. 

4. Informacja na temat obchodów Dni Nowego 
Dworu  Mazowieckiego. 

5. Informacja Burmistrza Miasta nt. spółek 
gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko

Czerwiec 2012 r.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

za rok 2011 – rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mia-
sta. 

2. Informacja nt. zakładów przemysłowych 
działających na terenie miasta i związanych  
z ich działaniem zagrożeń w kwestii zanie-
czyszczenia środowiska.

3. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku na 
wodach rzek: Narwi i Wisły – stan kąpie-lisk, 
basenu miejskiego oraz przygotowanie placó-
wek oświatowych do akcji „Lato w mieście”.

4. Informacja nt. współpracy Straży Miejskiej  
z Komendą Powiatową Policji.

Lipiec 2012 r.
1. Informacja na temat bezpieczeństwa na kąpie-

liskach miejskich oraz placówkach prowadzą-
cych akcję „Lato w mieście.”

2. Informacja nt. stanu terenów rekreacyjnych 
(w tym placów zabaw) przed okresem waka-
cyjnym.

Sierpień 2012 r.
1. Informacja na temat przygotowania szkół do 

roku szkolnego 2012/2013.  
2. Informacja na temat funkcjonowania ZOZ na 

terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i re-
alizowanych w tym zakresie inwestycji.

3. Informacja na temat ściągalności podatków.
4. Informacja na temat podjętych ustaleń i dzia-

łań w zakresie zapewnienia bezpiecznej drogi 
do szkoły. 

Wrzesień 2012 r. 
1. Informacja na temat wykonania budżetu mia-

sta za I półrocze 2012 r. 
2. Informacja nt. realizacji obchodów Kampanii 

Wrześniowej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim.

3. Informacja na temat realizacji form wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzieży. 

4. Informacja na temat funkcjonowania szkół 
gminnych na terenie miasta – problemy, po-
trzeby, bezpieczeństwo uczniów, zjawiska 
patologiczne. 

5. Informacja nt. kosztów utrzymania placówek 
oświatowych w 2011 r. oraz w I półroczu 
2012 r. 

Październik 2012 r.
1. Informacja na temat przygotowania miasta  

do okresu  zimowego. 
2. Informacja na temat rynku pracy na terenie 

miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
3. Informacja na temat wyników sprawdzianu po 

ukończeniu 6 klasy w szkołach podstawowych  
i egzaminu gimnazjalnego. 

Listopad 2012 r. 
1. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 

2013 – stawki opłat wynikające z prawa miej-
scowego. 

Grudzień 2012 r.
1. Przyjęcie budżetu miasta na rok 2013. 
2. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miej-

skiej na 2013 r.
3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej 

na 2013 r.

Plan pracy
2012 r.

WieŚci Z RadY
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Plan pracy Rady Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim 
na 2012 rok

www.nowydwormaz.pl
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tekSt i Foto ReD.

Nowodworskie Centrum Medyczne (tak teraz 
nazywa się SZPZOZ przyp. red.) wygrało 

ogłoszony przez NFZ konkurs na świadczenie 
Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej Stacjo-

Dla Lotniska Warszawa – Modlin emisja ob-
ligacji oznacza domknięcie finansowania in-

westycji. Na mocy zmienionej wcześniej umowy 
spółki, województwo zobowiązało się do podno-
szenia kapitału zakładowego spółki poprzez obję-
cie nowych udziałów, w przypadku gdy spółka nie 
będzie w stanie samodzielnie zgromadzić odpo-
wiednich środków na wykup obligacji.
Lotnisko w Modlinie to jedna z najważniejszych 
inwestycji na Mazowszu. Dziś można już powie-
dzieć, że wychodzimy na ostatnią prostą i to za-
równo jeśli chodzi o kwestie finansowe, jak i sam 
proces inwestycyjny. A pamiętajmy, że wszystko 
to dzieje się w mało przyjaznym dla inwestycji 
okresie, mocno naznaczonym skutkami kryzysu. 
Do tej pory województwo objęło udziały w pod-
wyższonym kapitale zakładowym spółki na kwotę 
blisko 100 mln zł, a teraz zabezpieczyło na ten cel 
kolejne 200 mln zł – podkreślił wicemarszałek 
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.
Spółka i Bank Pekao S.A. podpisały umowę  
w sprawie emisji obligacji 28 października 2011 r. 
W ten sposób Port Lotniczy Warszawa – Modlin  
pozyska środki na finansowanie prowadzonej  

inwestycji mającej na celu powstanie lotniska ko-
munikacyjnego. Zgodnie z umową obligacje mają 
być wykupione do końca września 2020 roku.  
Proces pozyskiwania finansowania trwał około 
roku. Brały w nim udział trzy instytucje finansowe 
zainteresowane emisją obligacji dla Portu Lotni-
czego Warszawa – Modlin.
Lotnisko Warszawa – Modlin zmienia się niemal 
każdego dnia. Część lotnicza portu jest już na 
ukończeniu. Gotowa jest droga startowa o dłu-
gości 2500 m wraz z systemem odwadniającym.  
Roboty prowadzone są jeszcze na drogach koło- 
wania i drogach technicznych lotniska. Terminal  
jest już obiektem zamkniętym. Trwa jego wykań-
czanie i wyposażanie m.in. montowany jest system 
bagażowy i pierwsze stanowiska check-in. Pro-
wadzone są odbiory kilku obiektów – głównego 

punktu kontroli i budynków biurowych. Do koń-
ca zbliżają się też roboty budowlane dróg dojaz-
dowych i parkingów. Zakupowany jest też sprzęt  
i wyposażenie lotniska.
Umowę wsparcia podpisali wspólnicy i członko-
wie zarządu spółki oraz przedstawiciele Banku  
Pekao S.A. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego reprezentowali wicemarszałek Krzysztof 
Grzegorz Strzałkowski, członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk,  
a także skarbnik województwa Marek Miesztalski. 
Agencję Mienia Wojskowego reprezentował pre-
zes Krzysztof Michalski. W imieniu Przedsiębior-
stwa Państwowego „Porty Lotnicze” dokument 
podpisali: naczelny dyrektor Michał Marzec oraz 
dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego PPL  
Stanisław Kuna. Reprezentantem  Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego był burmistrz Jacek Kowalski.  
Ze strony Spółki Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa – Modlin podpisy złożyli prezes zarządu 
Piotr Okienczyc oraz wiceprezes Marcin Danił. 
Sygnatariuszem umowy wsparcia był również 
Bank Pekao S.A. reprezentowany przez Andrzeja 
Kopyrskiego – wiceprezesa Banku.
Udziałowcy spółki Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa – Modlin: 
Agencja Mienia Wojskowego – 34,43 %
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 30,37 % 
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 
– 30,39 %
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 4,81 % 
Wartość projektu pod nazwą „Uruchomienia 
lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację 
istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury zwią-
zanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków 
na terenie byłego lotniska wojskowego w Modli-
nie” wynosi 331 807 669,05 zł.
Dofinansowanie ze środków wspólnotowych 
(EFRR): 64 736 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżet państwa: 11 424 000,00 zł.
Środki własne: 255 647 669,05 zł.

150 mln zł dla Portu Lotniczego 
Warszawa – Modlin
tekSt i Foto www.MAZOviA.Pl

Nocna Pomoc 
Lekarska  
w Nowym Dworze 
– Nowodworskie 
centrum Medyczne 
wygrało konkurs NFZ

Informatyzacja 
nowodworskiego 
szpitala
tekSt ReD. Foto MARek kARPOwicZ

Zakres prac obejmował będzie budowę sieci 
informatycznej we wszystkich oddziałach  

i budynkach szpitala oraz zakup sprzętu kompu-
terowego wraz z oprogramowaniem. Efektem 
końcowym projektu będzie szybszy dostep do 
informacji między poszczególnymi komórkami 
placówki, podgląd wyników badań i oszczędności  
w materiałach.  

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 – 2013, w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych.
W podpisaniu umowy 14 grudnia uczestniczyli: 
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk 
– Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Zbigniew Kończak – Dyrektor SZPZOZ, Krzysz-
tof Kapusta – starosta nowodworski, Jacek Kowal-
ski – burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 
Krzysztof Bisialski – Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Ahmed 
Jadou – dyrektor ds. Medycznych SZPZOZ
Całkowita wartość projektu to 2 761 499,69 zł, 
kwota dofinansowania jest o 414 tyś. Mniejsza.  
Inwestycja będzie realizowana w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Od tej pory potrzebujący pomocy 
lekarskiej w dni wolne od pracy oraz 
poza godzinami pracy przychodni 
ponownie uzyskają ja w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Umowa z NFZ 
podpisana jest na trzy lata. 

narnej oraz Wyjazdowej. Pomoc świadczona jest 
w dni powszednie od godz. 18:00 do 8:00 oraz  
w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy. 
Wyniki konkursu ogłoszono 7 grudnia ub.r.  
i co ważne, tym razem kontrakt zostanie podpi-
sany na 3 lata. Drugi punkt stacjonarny będzie 
zlokalizowany w przychodni przu ul. Paderew-
skiego. Na świadczenie Nocnej i Świątecznej Po-
mocy Lekarskiej Stacjonarnej oraz Wyjazdowej  
Nowodworskie Centrum Medyczne otrzyma 
102.500 zł miesięcznie.

W dniu 29 grudnia 2011 roku pod przewod-
nictwem Zdzisława Szmytkowskiego ob-

radowała Rada Powiatu. W sesji uczestniczyło 
18 radnych. Radni rozpatrzyli i przyjęli uchwały 
w następujących sprawach: zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu nowodworskiego 
na lata 2011 – 2019, zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2011, ustalenia wydatków, które wygasają 
z upływem roku budżetowego 2011, wyrażenia 
zgody na obniżenie bonifikaty, przyjęcia strategii 
promocji powiatu nowodworskiego na lata 2012 
– 2014, wprowadzenia planu przychodów i wydat-
ków środków z PFRON oraz przyjęcia szczególnej 
zasady w przypadku dofinansowania uczestnic-
twa osób niepełnosprawnych w turnusach reha-
bilitacyjnych, nadania statutu Nowodworskiego 
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu  
Nowodworskiego na 2012 rok, planów pracy sta-
łych komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej na 2012 rok.
Przyjęta przez Radę Strategia Promocji Powia-
tu Nowodworskiego na lata 2012 – 2014 stano-
wi zbiór usystematyzowanych i zaplanowanych  
działań, które mają na celu zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej i inwestycyjnej powiatu. 
Opracowana strategia ma przyczynić się do wy-
kreowania pozytywnego wizerunku powiatu,  
co będzie wiązało się z pozyskaniem nowych  
inwestorów oraz napływem większej ilości tu-
rystów. Powinna być również postrzegana jako 
kierunkowa propozycja działań, a także źródło 
inspiracji i pomysłów, które będą stanowiły realną 
szansę na wypromowanie powiatu. Skuteczność 
uzależniona jest przede wszystkim od aktywności 
podmiotów realizujących działania promocyjne 
oraz określonych celów i zadań. 
Prace nad strategią zostały poprzedzone wstępnym 
rozpoznaniem zasobów powiatu, jego struktury or-
ganizacyjnej, istniejących planów strategicznych 
oraz planów inwestycyjnych. Podstawą diagno-
zy promocji powiatu są również dotychczasowe 
osiągnięcia w tym zakresie. Punktem wyjścia jest 
przede wszystkim opracowana w 2002 r. Strate-
gia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego i Plan 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2007 - 2013. Dokumenty te pozwalają wy-
korzystać zebrane już informacje charakteryzujące 
powiat, będąc jednocześnie podstawą przeprowa-
dzonej poniżej diagnozy oraz wytypowanych ce-
lów strategicznych i operacyjnych. 
Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w No-
wym Dworze Mazowieckim. Nowa nazwa i nowy 
statut wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 
roku. 
Radni przyjęli plan pracy Rady, plany pracy sta-
łych komisji i zatwierdzili plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2012 rok. Rada planuje w 2012 
roku odbycie 6 sesji plenarnych w miesiącach: 
lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu, listopadzie  
i grudniu. Do głównych tematów obrad Rady 
będą należały m.in. ocena realizacji inwestycji  
i remontów w roku 2011, ocena wykonania budże-
tu powiatu za 2011 rok i za I półrocze 2012 r. oraz 
uchwalenie budżetu powiatu na 2013 rok. 
W innych sprawach radni przyjęli do akceptującej 
wiadomości sprawozdanie z pracy Zarządu po-
między sesjami Rady oraz zgłosili w ramach inter-
pelacji  i w sprawach różnych uwagi  i zapytania.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Zdzi-
sław Szmytkowski złożył najlepsze życzenia na 
Nowy 2012 Rok wszystkim radnym, członkom 
Zarządu Powiatu, pracownikom Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych powiatu oraz mieszkań-
com powiatu.

XIV sesja Rady Powiatu
tekSt w. MAjchRZAk Foto M. PiOTROwSki

Strategia promocji 
powiatu - nowe 
wyzwania

Rozpoczął się Nowy 2012 Rok, który będzie 
trudnym rokiem dla samorządu powiatowe-

go ze względu na mniejsze niż  w poprzednich 
latach środki finansowe na cele inwestycyjne. 
Planowany budżet powiatu na 2012 rok racjona-
lizuje wszystkie wydatki, w tym także na inwe-
stycje drogowe. Rada na ostatniej sesji przyjęła 
Strategię Promocji Powiatu Nowodworskiego  
w latach 2012 – 2014. Opracowana strategia po-
winna przyczynić się do wykreowania pozytyw-
nego wizerunku powiatu, co będzie wiązało się  
z pozyskaniem nowych inwestorów oraz napły-
wem większej ilości turystów. Zapraszam Państwa 
na stronę powiatową Faktów Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

StaroSta kRZySZTOF kAPUSTA

Obecnie wiele powiatów jest świadomych roli, 
jaką marka może odegrać w budowaniu prze-

wagi konkurencyjnej. Dzisiaj bez mocnej i wyraź-
nej (unikalnej) marki trudno przyciągnąć inwesto-
rów czy zachęcić do przyjazdu turystów. 
Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę najwięk-
sze miasta czy gminy. Czas najwyższy by również 
powiaty pokazały swoje możliwości i znalazły 
swoje miejsce w walce o klienta.
Powiat Nowodworski czerpiąc z tych doświadczeń  
decyzją Rady Powiatu Nowodworskiego przyjął 
Strategię Promocji Powiatu Nowodworskiego na 
lata 2012 – 2014. 
Budowanie marki nie może mieć bowiem charakte-
ru pojedynczych czy przypadkowych działań, gdyż 
przyniosą one stosunkowo słabe i nietrwałe efekty. 
Muszą być realizowane zgodnie z wcześniej przy-
jętą strategią marki i odpowiednio zaplanowanymi 
działaniami promocyjnymi. 
Powyższy dokument wypełnia tę lukę, dając wy-
tyczne, co do celów i koncepcji marki oraz sposo-
bów realizacji przyjętych założeń, tak by w przy-
szłości powiat nowodworski zajął unikalną pozycję 
na percepcyjnej mapie Polski. 
Chcąc zachęć Państwa do włączenia się w budowa-
nie marki naszego powiatu zapraszam wszystkich do 
odwiedzania naszej strony: www.nowodworski.pl  
i śledzenia wszystkich naszych propozycji. Już nie-
długo będziecie mogli wspólnie z nami w sposób 
bardziej aktywny włączać się w działalność powiatu 
i mieć większy wpływ na jakość jego zarządzania.

Sekretarz Powiatu
   Marek Rączka  
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Wieczerza odbyła się w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury, a zaproszenie na nią 

otrzymali  Seniorzy korzystający z ofert programu 
„Pora na Seniora”, czyli dla Seniorów aktywnych. 
Na spotkanie spośród zaproszonych gości przybyli 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisial-
ski, Burmistrz Miasta Jacek Kowalski oraz radni 
Jerzy Plackowski i Grażyna Nadrzycka, a także 
działaczka społeczna prezes koła Stowarzyszenia 

Amazonek Grażyna Kiljan. Po wysłuchaniu życzeń 
od Seniorów, głos zabrał dyrektor ośrodka kultury 
Krzysztof Borowski, który powitał przybyłych go-
ści i zebranych Seniorów, oraz w imieniu własnym 
i pracowników NOK-u, złożył życzenia wszystkim 
zebranym. Następnie wiele ciepłych słów Seniorzy 
wysłuchali od Panów Burmistrza Jacka Kowal-
skiego i Przewodniczącego Krzysztofa Bisialskie-
go. Przedstawiciele władz samorządowych miasta 

obdarowali zebranych symbolicznymi Mikołaj-
kami, po czym wszyscy podzielili się nawzajem 
opłatkiem i przystąpiono do wspólnego posiłku, na 
który złożyły się wyśmienite tradycyjne potrawy 
przygotowane w kuchni kawiarni „Nowa”, oraz 
wspólnego śpiewania kolęd. W dobrych nastro-
jach opuszczali Seniorzy Nowodworski Ośrodek 
Kultury.

Opłatek u Seniorów
kolędą „wśród Nocnej ciszy”, pięknym wierszem i życzeniami od Seniorów dla przybyłych gości i pracowników 
Nowodworskiego Ośrodka kultury rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla Seniorów. 

tekSt i  Foto NOk

Spotkanie wigilijne Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w NDM 
14 grudnia 2011 r. wpisał się jak co roku w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim w poczet 
bożonarodzeniowej atmosfery, w której uczestniczyły dzieci z „ogniska” oraz młodzież z warsztatów Terapii Zajęciowej. 

tekSt i  Foto wTZ TPD 

Jak tradycja nakazuje wspólnie dzieliliśmy się 
opłatkiem. Nie zabrakło wśród nas zaproszo-

nych gości tj. przedstawicieli władz samorządo-
wych, księdza proboszcza – rezydenta, dyrektorów 
szkół, placówek, firm, przedstawicieli mediów 
lokalnych, przedstawicieli innych stowarzyszeń 
pozarządowych oraz rodziców i opiekunów. 
Świąteczny klimat uwiecznił występ uczestników 
W.T.Z. wraz z dziećmi z ogniska T.P.D. Wspólnie 
śpiewane kolędy, składane życzenia oraz Wiecze-
rza Wigilijna wypełniły ten wyjątkowy dzień.
W imieniu pracowników, uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej oraz dzieci z Ogniska 
T.P.D. pragniemy serdecznie podziękować spon-
sorom  za okazane serce oraz serdeczny gest mię-
dzy innymi: Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki, Staroście Nowodworskiemu, Panu 
Prezesowi Zarządu Wodociągów i Kanalizacji, 
Prezesowi firmy „Druk Pol”, Caritas przy Parafii 
św. Michała Archanioła, firmie „Darex”, Piekarni- 
Cukierni „Ania”, Piekarni „Duet”, pracownikom 
„Sklepu rybnego” oraz wszystkim gościom, któ-
rzy w tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością  

i obdarowali nas słodyczami i upominkami.
Wszystkim naszym Przyjaciołom, życzymy aby 
2012 r. upłynął w zdrowiu, szczęściu ,w owocnej 
pracy i w dalszej przyjaźni z nami. 

Nowodworskie Spotkanie Wigilijne
już po raz czwarty odbył o się przed świętami Bożego Narodzenia organizowane przez władze miasta Nowodworskie  
Spotkanie wigilijne. 19 grudnia do hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyli mieszkańcy miasta, burmistrz  
i radni, z przewodniczącym krzysztofem Bisialskim na czele. 

tekSt ANeTA PielAch-PieRścieNiAk, Foto MARek kARPOwicZ

Tegoroczna wigilia dla mieszkańców  
odbyła się w hali sportowej NOSiR. Ponad 

100 osób przybyło aby przełamać się opłatkiem  
w gronie znajomych, mieszkańców i władz  
miasta. Przed wieczerzą, życzenia świąteczne  
i noworoczne złożyli wszystkim zgromadzo-
nym burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i ks. Andrzej  
Kwiatkowski – proboszcz parafii św. Michała Ar-
chanioła. Następnie życząc sobie wesołych, zdro-
wych i spokojnych Świat wszyscy przełamali się 

opłatkiem po czym zasiedli do wieczerzy. 
Na pięknie udekorowanych stołach królowały 
pierożki z kapustą i grzybami oraz tradycyjny 
czerwony barszcz z uszkami. 
Za rok prawdopodobnie wigilia w tym samym 
miejscu – już dziś serdecznie zapraszamy. 
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Zabawna historia o małej dziewczynce, któ-
ra czeka na prezenty i skupiona wyłącznie 

na własnych potrzebach, odmawia pomocy starej 
Babci i postanawia wyruszyć na poszukiwanie 
Świętego Mikołaja. Jak to w bajkach bywa: czar 
wigilijnej nocy, wizyta u żłóbka, spotkanie  
z diabełkiem i aniołkami, zmieniają serce 
dziewczynki. Przemieniona wraca do babci  
z postanowieniem, że już zawsze  będzie 
grzeczną i posłuszną. 
Wierszowana opowieść napisana przez Annę 
Musiał zawierała to co w świątecznym przesła-
niu jest najważniejsze: miłość, dobroć i troskę  
o innych, a wszystko doprawione dużym poczuciem 
humoru i sympatycznym nastawieniem do dzie-
ci. Przepiękne kolędy i wspólne ich wykonywanie  
z aktorem Andrzejem Musiałem przy akompania-
mencie gitary,  dały całej publiczności przedsmak 
świąt i dużo pozytywnej energii na nowy rok. Cze-
koladowy Mikołaj, którym obdarowaliśmy wszyst-
kie dzieci stał się początkiem dużego worka prezen-
tów jakim z pewnością obdarowani zostali  wszyscy 
„MALI I DUZI”. Za wspólnie spędzone chwile  
dziękują pracownicy Nowodworskiego Ośrodka  
Kultury oraz firma MODEL Opakowania Sp. z o.o.

Zimowa Opowieść
w świąteczny nastrój wprowadził małych nowodworzan teatr kufer, który na tydzień przed Bożym Narodzeniem na scenie 
Nowodworskeigo Ośrodka kultury wystawił spektakl „Zimowa opowieść”.  

tekSt i  Foto NOk

Jasełka w przedszkolu nr 1
w naszym przedszkolu co roku zapoznajemy dzieci ze zwyczajami świątecznymi. Podczas zajęć czytamy wiersze,  
opowiadania, wykonujemy wiele prac plastycznych, dekorujemy sale i śpiewamy kolędy. w każdej grupie dzieci 
ze swoimi paniami przygotowują występy, które prezentują podczas wspólnej wigilii z rodzicami.

tekSt i  Foto jOANNA SOchA

Coroczną tradycją jest też przygotowanie 
przedstawienia bożonarodzeniowego przez 

dzieci z najstarszej grupy.
W tym roku przedszkolaki z grupy VI wraz ze swo-
imi paniami Katarzyną Stradzą i Justyną Bandur-
ską, przy współpracy z  panią Elizą Czachorowską, 
prowadzącą zajęcia umuzykalniające, zaprezen-
towały dla dzieci z całego przedszkola, rodziców  
i innych zaproszonych gości „ Jasełka misyjne.”
W przepięknych strojach, wierszem, tańcem  
i śpiewem dziękowały Panu za wszystko czym je 
obdarował, za rodzinę, dom, zdrowie…
Do szopki przybywali przybysze z różnych stron 
świata. Eskimosi prosili o piękne rodzinne świę-
ta. Murzynki o to, aby w ich strony przybywali 
misjonarze. Dzieci z Chin prosiły, żeby nikomu 
nie brakowało już chleba, a z Japonii by miłość 
gościła we wszystkich sercach.

Przybył także mały Irakijczyk, modląc się o po-
kój na całym świecie i Indianin proszący o rów-
ne traktowanie ludzi różnego koloru skóry. Przy 
żłóbeczku pokłoniły się również polskie dzieci, 
które swoją miłość i podziękowanie wyraziły 
tańcem krakowskim, a wierszem przybliżyły tra-
dycje świąt i ich znaczenie. Mi w pamięci zostały 
tak pięknie wypowiedziane słowa: 
„Podzielić się opłatkiem – powiedz mi co to znaczy? 
To dobrze życzyć z innym i wszystko im wybaczyć”.
Zachwycająca była też rola anioła, który przy 
szopce z wielkim zaangażowaniem opiekował się  
narodzonym Jezuskiem. 
Na koniec w bardzo wzruszający sposób dzieci 
pokazały, że są w życiu rzeczy bardzo ważne. 
Biorąc się za ręce i śpiewając wspólną kolędę 
wyraziły potrzebę wzajemnej akceptacji i sza-
cunku do ludzi różnej narodowości.

Było to przedstawienie pełne przesłań, radości  
i refleksji. Dzieci swoją grą aktorską udowodniły,  
że to o czym mówią i śpiewają nie jest im obojętne.
Na zakończenie przy opłatku nie zabrakło wspól-
nych życzeń. Pani Dyrektor ze wzruszeniem po-
dziękowała za przepiękny występ i dostarczenie 
wielu pozytywnych emocji, życzyła wszystkim 
zgromadzonym rodzinnych i spokojnych świąt.
Radny Rady Miejskiej Pan Stanisław Wiśniew-
ski także pogratulował  przedszkolakom występu  
i życzył zgromadzonym gościom zdrowych  
i radosnych świąt.
W tej miłej atmosferze, przy kolędach wszyscy 
zasiedli do wigilijnego stołu.

www.nowydwormaz.pl
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19 grudnia mieszkańcy Nowodworzanki – jak 
co roku – spotkali się na wspólnej Wigilii  

w Zespole Szkół nr 2. Na zaproszenie przewod-
niczącego Rady Osiedla p. Ryszarda Brzezińskie-
go przybyli również burmistrz Nowego Dworu  
p. Jacek Kowalski oraz ks. Łukasz Krupa.
Tradycyjnie już spotkanie wzbogaciły jasełka  
w wykonaniu szkolnego koła teatralnego. Goście 
znakomicie się bawili, oglądając zabawne scenki 
z udziałem „diabłów”, „policjanta”, „lekarza”, 
„nauczyciela” i „wójta”. Wzruszały „anioły”  
i kolędy wykonywane przez chórek, do którego 
spontanicznie przyłączyła się publiczność. Sce-
ny rozgrywające się w „supermarkecie”, przed-
stawiające komercjalizację Bożego Narodzenia, 
skłaniały do głębszej refleksji.

Jasełka przygotowane przez opiekunki koła te-
atralnego – p. R.Jastrzębską i M.Możdzyńską – 
obejrzała również społeczność Dwójki. 

Wigilia – czas radości i refleksji
Tradycji stało się zadość. wigilijne spotkania opłatkowe i szkolne jasełka pozwoliły w radości  oczekiwać świąt Narodzenia 
Pańskiego, a zarazem głębiej zastanowić się nad istotą Bożego Narodzenia. 

tekSt i  Foto MARiA MOżDżyńSkA

Wigilia Ludzi Złotego Wieku
w sobotę 17 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Dworze Maz. odbyła się wigilia „ludzi Złotego wieku”. 
już od 28 lat, tradycyjnie mieszkańcy osiedla spotykają się przy wigilijnym stole.

tekSt i  Foto MARZeNNA RącZkA

Organizatorem spotkań jest dyrektor Mariola 
Zielińska, która pozyskuje środki, koordy-

nuje pracami, czuwa nad przebiegiem uroczysto-
ści. Z panią dyrektor pracuje sztab innych osób 
„dobrej woli”. W przygotowaniach uczestniczą 
nauczyciele: p. Marzenna Rączka, Elżbieta Szał-
kowska, Agnieszka Ostrowska, Bartosz Ciecier-
ski, panie kucharki, uczniowie i absolwenci.  
Są to osoby odpowiedzialne za „ucztę” duchową, 
kulinarną, stronę estetyczną spotkania. Ich zaan-
gażowanie pozwala mieszkańcom spędzić miłe 

chwile na terenie szkoły, w pięknej bożonarodze-
niowej scenerii, za suto zastawionymi stołami. 
W uroczystej wigilii brali udział:
- Burmistrz Miasta p. Jacek Kowalski
- Przewodniczący Rady Miwjskiej p. Krzysztof 
Bisialski
- Przewodniczący Rady Powiatu 
p. Zdzisław Szmytkowski
- Starosta Nowodworski p. Krzysztof Kapusta
- Proboszcz Parafii ks. Kanonik Edward Pacek
- byli dyrektorzy szkoły: p. Marianna Jabłonowska 

i p. Tadeusz Regulski, którzy złożyli wszystkim 
ciepłe, serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia.
Spotkanie uświetnił chór pod kierunkiem  
p. Daniela Taraszkiewicza, występy dzieci i mło-
dzieży, która na co dzień angażuje się w działa-
nia MOPR-u. Spotkanie przebiegało w atmos-
ferze zadumy, radości, wspólnego kolędowania,  
sąsiedzkich rozmów. Uczestnicy wigilii wycho-
dząc dziękowali, żegnali się, a organizatorzy za-
praszali za rok. 

www.nowydwormaz.pl
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Kiermasz
Bożonarodzeniowy
tekSt i Foto ANNA MAj

W dniach 12.XII. – 16.XII.2011 r. odbył się  
II KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY            

zorganizowany przez nauczycieli pracujących  
w świetlicy szkolnej oraz Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 7. 

Wszystkie prace zostały wykonane samodzielnie 
przez uczniów, nauczycieli, rodziców. 
W sprzedaży były stroiki, witraże, gwiazdeczki, 
bombki, kartki świąteczne, choinki, aniołki, wie-
niec adwentowy, girlanda a także wiele innych 
ozdób świątecznych. 
Prezentowane ozdoby cechowała oryginalność, 
różnorodność i estetyka wykonania. 
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród całej społeczności szkolnej oraz mieszkań-
ców Osiedla Młodych, którzy licznie odwiedzali 
w tych dniach naszą szkołę.
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na do-
finansowanie wycieczek dla najbardziej potrzebu-
jących uczniów z naszej szkoły.

Dziękujemy serdecznie:
• wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włą-
czyli się i przygotowali ozdoby świąteczne
• rodzicom za aktywny udział w Kiermaszu Bożo-
narodzeniowym

Publiczne Przedszkole nr 5 przekazując i kulty-
wując świąteczne tradycje  ogłosiło 5 grudnia 

2011 konkurs pt. „Drzewko bożonarodzeniowe”. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu było wy-
konanie pracy plastycznej, której wielkość, tech-
nika oraz materiały do wykonania były dowolne. 
Prace można było przynosić do 16 grudnia 2011 r.  
do wychowawców poszczególnych grup. Po 
upływie tego terminu wszystkie prace zostały 
wyeksponowane w wejściu głównym przedszko-
la, gdzie każdy mógł podziwiać talent plastyczny 
oraz techniczny przedszkolaków. Następnie dzie-
ci ze wszystkich grup przedszkolnych głosowały  
na te prace, które najbardziej im się podobały. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 grudnia. 
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Małgorzata Turczyńska – grupa  „Mo-
tylki”,
II miejsce – Wiktor Bakun z grupy „Nutki”,
III miejsce – Alan Krysztofiak z grupy „Pszczółki” 
oraz Kamil Głogulski z grupy „Koraliki”. 
Ogółem w konkursie wzięło udział 69 przed-
szkolaków. Prace konkursowe wykonano różny-
mi technikami plastycznymi, a wszystkie były  

oryginalne, pracochłonne, kolorowe i pomysłowe.  
Na wszystkich uczestników czekały nagrody:  
dyplomy, świąteczne upominki oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom 
za udział w konkursie i zapraszamy do uczest-
nictwa w kolejnych organizowanych przez nasze 
przedszkole.
Wszystkie choinki na pewno były ozdobą domu 
podczas Świąt. 

Własne drzewko świąteczne
święta Bożego Narodzenia to czas radości, okres szczególny, kojarzący się nam 
przede wszystkim z wyjątkowym nastrojem, rodzinnymi spotkaniami oraz 
zapachem choinki. Drzewka świąteczne toną w potoku barw, a ich wygląd 
zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. warto wiedzieć, że drzewko iglaste 
jest symbolem życia, odradzania się i trwania. Zależnie od naszych upodobań 
możemy wybrać najbardziej odpowiednie dla nas drzewko świąteczne. 

tekSt i Foto liDiA wASiAk, BeATA kOcięckA

22 grudnia 2011 roku uczniowie klas II Szkoły 
Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w No-

wym Dworze Mazowieckim zaprezentowali spo-
łeczności uczniowskiej, gronu nauczycielskiemu 
oraz pracownikom szkoły przedstawienie przyno-
szące w swej treści tradycję i rzeczywistość, prze-
słanie wigilijnej nocy, jaśniejszej od dnia i słońca, 
gdy milkną głosy ziemi, przenika nas żar radości, 
miłości i życzliwości, a marzenia się spełniają, je-
śli tylko tkwią w naszych sercach.
Na wielkie uznanie zasługuje gra niespełna  
100 małych aktorów, którzy opanowali teksty, 

wczuli się w role oddając charakter postaci i starali 
stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Wspierali się 
nawzajem i zastępowali chorych kolegów, co nie 
miało wpływu na końcowy efekt prezentacji. Do-
pełnieniem przedstawienia były pieśni i pastorałki, 
występ chóru szkolnego oraz zespołu flecistów.
Przedstawienie miało swoją premierę 21 grud-
nia. Zostało zaprezentowane rodzicom uczniów 
wszystkich klas II. Zakończyło się owacjami. 
Łezkę w oku uroniła niejedna z mam.

Jasełka w SP 7

Jest taka noc, na którą człowiek czeka, za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory.

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc wyjątkowa...  Jedyna.....  Niepowtarzalna..... 

Noc Bożego Narodzenia

tekSt i Foto MAłGORZATA kUleSZA

Kolędujemy
tekSt i Foto ANNA DRyBlAk 

22 grudnia 2011 roku w budynku Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze 

Mazowieckim pojawili się kolędnicy. W prze-
braniu aniołów, pasterzy, Heroda, diabła, śmierci,  
…z gwiazdą, chodzili po szkole śpiewając kolędy 
i wystawiając mini przedstawienie o narodzinach 
Dzieciątka i strasznym losie złego Heroda. Dzieci 
rozdawały również orzechy i karty z życzenia-
mi, a za kolędę dostawały słodycze i owoce. 
W rolę kolędników wcieliły się dzieci z klasy 
III d, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego  
w Nowym Dworze Mazowieckim, pod kierun-
kiem pani wychowawczyni.
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Dzieci dla rodziców – koncert  
kolęd w SP 7
wspaniały wieczór słowno – muzyczny odbył się 11 stycznia w Szkole Podstawowej nr 7. Uczniowie klas trzecich wraz ze swoimi 
wychowawczyniami przygotowali dla rodziców koncert kolęd i pastorałek okraszony występami artystycznymi. 

tekSt i  Foto ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

Koncert  rozpoczął się punktualnie o godzinie 
18-ej. Sala Forum wypełniła się przybyłymi 

na tę okazję rodzicami, którzy z niecierpliwością 
oczekiwali na występ ich pociech. Nie zabrakło 
też innych członków rodzin – rodzeństwa, babć, 
dziadków, cioć, wujków i znajomych. 
W czasie programu można było wysłuchać tych 
najbardziej znanych kolęd: Przybieżeli do Betle-
jem, Wśród nocnej ciszy, Lulajże Jezuniu, Bóg 
się rodzi, Cicha noc, Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki, jak też utworów mniej znanych czy też rza-
dziej wykonywanych: Oj maluśki, O pastuszku, 
Kolęda domowa. Na zakończenie dzieci wspólnie 

odśpiewały „Dzień jeden w roku”. 
W trakcie programu uczniowie zaprezentowali 
nie tylko piosenki, ale także przekazały zebra-
nym sporo wiedzy nt. sensu świąt, znaczenia po-
szczególnych zwyczajów bożonarodzeniowych  
i tradycji śpiewania kolęd. Wiedzę na te tematy 
zaczerpnęły m.in. z ks. Jana Twardowskiego. 
Pojawiający się między utworami narratorzy 
omówili historię powstania kolęd i pastorałek 
oraz różnice miedzy tymi utworami. Ich wejścia 
uatrakcyjniły występy małych aktorów. Podczas 
„Panie Jezu mały” na scenie  tańczyli, zamaszy-
ście wymachując ciupagami górale. Gdy śpiewano  

„Dziewczynkę z Andersena” tak jak w bajce, 
główna bohaterka czekała na pomoc ludzi. Tym 
razem jednak doczekała się pomocy, a chodzący 
wokół niej obojętni ludzie zniknęli jak za pocią-
gnięciem czarodziejskiej różdżki. 
Na twarzach rodziców trudno było nie dostrzec 
wzruszenia i dumy. W imieniu ich wszystkich 
serdecznie dziękuję paniom wychowawczyniom 
za pomysł koncertu,  za jego realizację i przygo-
towanie uczniów do występów oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.  
Dzieciom zaś gratuluję kolejnego, wspaniałego 
przedstawienia. 

Magia Świąt
Bożego Narodzenia
tekSt i Foto PG 2

W naszym Publicznym Gimnazjum nr 2 im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w grudniu rów-

nież zawsze panuje wyjątkowo magiczna atmos-
fera. Choinka witająca każdego, kto wchodzi do 
szkoły, Święty Mikołaj i jego orszak, świątecznie 
udekorowane sale i wigilie klasowe. A to wszyst-
ko zwieńczone Jasełkami w wykonaniu uczniów, 
Jasełkami o niecodziennym i intrygującym tytule: 
„Trędowaty, bo niekochany”. 
Z wielką uwagą społeczność szkolna śledziła losy 
bezdomnego, który pragnął tylko jednego – miło-
ści. Pouczany przez innych, czasami wyśmiewa-
ny, otrzymywał „cenne” rady od tych, którym się 
udało. Rady dotyczące tego, jak żyć, by osiągnąć 
sukces, sławę, pieniądze, dobre stanowisko. Zda-
wało się, że nikt nie rozumiał słów bezdomnego 
umieszczonych na tabliczce, którą trzymał przed 
sobą.
Przedstawienie zakończyło się optymistycznie,  
bo te właśnie Święta dają nam wiarę i nadzieję. 
Aktorzy wyszli  na scenę z tabliczkami, na których 
widniały bardzo ważne słowa, m.in. miłość, wia-
ra, nadzieja, odpowiedzialność. I pomimo tego,  
że nic nie powiedzieli, my zrozumieliśmy przesła-
nie tej jakże wzruszającej i refleksyjnej sztuki.

Boże Narodzenie to cudowny czas radości.  
Na te święta czekają nie tylko dzieci ale  

i dorośli. Wszyscy lubimy zapach choinki, strojnej  

w kolorowe ozdoby, oświetlonej świeczkami.  
A gdy zasiądziemy przy wigilijnym stole wraz  
z całą rodziną, podzielimy się opłatkiem i zacznie-
my śpiewać kolędy robi się magicznie. Święta 
i okres je poprzedzający to cudowny czas rado-
ści dla dzieci. Dzieci z grupy „SMERFY” z Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 w pierwszych dniach 
grudnia uczestniczyły w warsztatach artystycz-
nych „Już bliskoi kolęda”. W ramach warsztatów 
przedszkolaki zapoznały się z polskimi zwyczaja-
mi związanymi z Bożym Narodzeniem. Zobaczy-
ły jak wygląda turoń i inni kolędnicy chodzący  
z gwiazdą, dowiedzieli się dlaczego w kościołach 

stawiane są szopki co to jest opłatek i co symbo-
lizuje. Nie mogło zabraknąć nauki i śpiewania 
kolęd. Jak ubierano dawniej choinkę dzieci po-
znały wykonując własnoręcznie ozdoby z papieru 
i słomy, orzechów i szyszek. Dzieci przyozdobiły 
także wieniec adwentowy. Wiele wysiłku trzeba 
było włożyć w czasie ugniatania ciasta na pierniki 

i wałkowania go. Dzieci foremkami powycinały 
z ciasta pierniki w kształcie gwiazdek, choinek, 
serduszek a po upieczeniu pięknie je udekorowały. 
Ostatnia część warsztatów to tradycyjne jasełka. 
Dzieci przebrały się za pastuszków, diabły, kró-
lów, świętą rodzinę, śmierć i pod kierunkiem pani 

instruktor zaimprowizowały występ jasełkowy. 
Z każdym dniem grudnia w przedszkolu narasta-
ła atmosfera świąteczna. 6 grudnia dzieci odwie-
dził Mikołaj i wręczył prezenty. W swoich salach 
dzieci ubrały  choinki, sale zostały przyozdobio-
ne świątecznymi dekoracjami. Dzieci od wielu  

tygodni przygotowywały się do wystawienia jase-
łek. 14 grudnia do przedszkola przybyli rodzice, 
dziadkowie i członkowie rodzin dzieci z grupy 
„SMERFY”. Przed tak szacownym gronem dzieci 
dały występ. Młodzi aktorzy przyodziani w piękne 
stroje przypomnieli historię narodzin Pana Jezusa. 
Występ przeplatany był wspólnym śpiewaniem 
kolęd przez dzieci i ich najbliższych. W czasie wy-
stępu nie jednej mamie łza zakręciła się w oku.

Już blisko kolęda – warsztaty 
artystyczne w PP1
tekSt i Foto AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP NR 1 i choć grudzień mamy już za sobą, 

to większość z nas nadal pozostaje 
jeszcze pod urokiem tego 
wyjątkowego miesiąca. Dlaczego 
wyjątkowego? Tego chyba nikomu 
nie trzeba tłumaczyć. wystarczy kilka 
słów, by znów przywołać te miłe 
wspomnienia, a w sercu poczuć ciepło  
i miłość do drugiego człowieka.
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W czasie suszy - narada  
o zagrożeniu powodziowym
już kolejny miesiąc obserwujemy na terenie kraju, w tym w Nowym Dworze Mazowieckim, znikomą ilość opadów 
atmosferycznych, a w zasadzie prawie ich zanik. Przed totalną suszą ratuje nas jedynie pora jesienna charakteryzująca się  
krótkim okresem operowania promieni słonecznych. 

tekSt ANDRZej DyBOwSki,  Foto jAcek kOSiORek 

Ta dość długa przerwa w opadach była na pewno 
przez wielu mieszkańców bardzo pożądana, po-

nieważ wielu z nich po ponad dwuletnim okresie nad-
miaru opadów atmosferycznych była już wyczerpana 
psychicznie i fizycznie, w sytuacji ciągłej „walki”  
z zalewającymi domy i posesje wodami gruntowy-
mi i opadowymi. W ciągu tego okresu poziom wód 
gruntowych znacznie się 
obniżył i przed zimą moż-
na było wysuszyć piwnice,  
w których przez wiele mie-
sięcy utrzymywała się woda 
i uporządkować tereny wie-
lokrotnie zalewane.
Występujący obecnie rów-
nież niski pozom wody  
w rzekach (około 300 cm na 
wodowskazie w Modlinie  
w stosunku do najwyższego 
poziomu w ubiegłym roku 
wynoszącego 891 cm jest 
sprzyjającym momentem na 
dokonanie oceny naszego 
bezpieczeństwa i wyciągnię-
cia wniosków na przyszłość 
by w przypadku powrotu 
okresu intensywnych opa-
dów zmniejszyć uciążliwo-
ści z nimi związane.
Z inicjatywy samorządów 
powiatu nowodworskiego 
i legionowskiego w dniu 
14 grudnia 2011r. Burmistrza Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz Starostowie Nowodworski i Le-
gionowski w Nowodworskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim, zor-
ganizowali naradę na temat „oceny stanu zagrożenia 
powodziowego na terenie 
powiatu nowodworskiego  
i legionowskiego w okresie 
najbliższej zimy i wiosny”. 
W naradzie udział wzięli 
przedstawiciele administra-
cji rządowej, samorządowej 
szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego,  
a także przedstawiciele 
wojska, straży i policji. 
W pierwszej części narady 
kierownicy komórek orga-
nizacyjnych ds. Zarządzania 
Kryzysowego starostw po-
wiatowych omówili główne problemy wpływające 
na stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na  
terenie powiatu nowodworskiego i legionowskiego.  
W drugiej części zabrali głos przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych administracji rządowej  
i samorządu wojewódzkiego realizujących zadania  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i tak: 
• stan międzywala Wisły i jego wpływ na bezpie-
czeństwo powodziowe oraz prace projektowe na 
lata 2012 – 2014 zmierzające do poprawy aktualnej 
sytuacji w zakresie udrożnienia koryta rzeki i zmniej-
szenia zagrożenia powstawania zatorów lodowych 
przedstawił kierownik Nadzoru Wodnego Żerań 

– pan Mirosław Lisowski z Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (RZGW);
• o zasadach pracy zapory w Dębe w stanach zagro-
żenia powodziowego informacje przedstawił dyrek-
tor ds. zarządu zlewni Narew – pan Zenon Chęć; 

• na temat programu bieżącego utrzymania  
i odernizacji wałów i urządzeń ochrony prze-
ciwpowodziowej rzek Wisły, Narwi i Wkry  
wypowiedział się pan Marek Pokorski – dyrektor 
Oddziału w Warszawie Wojewódzkiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) 

zaś pan Tadeusz Kiliś – kierownik inspektoratu  
WZMiUW w Nowym Dworze Mazowieckim – 
na temat zrealizowanych inwestycji w 2011 r. oraz 
planowanego przedsięwzięcia w gminie Czosnów 
polegającego na modernizacji wału przeciwpo-
wodziowego na długości 4630m, którego łączny 
koszt wyniesie ok. 24 mln. zł, z czego 85% to 

środki unijne, a 15% to 
środki skarbu państwa. 
• kierownik Wojewódz-
kiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego – pan 
Roman Jaworski przed-
stawił prognozę w zakre-
sie zimowych zagrożeń 
hydrologicznych na Wiśle 
od zapory we Włocławku  
do Warszawy. 
Podczas ogólnej dyskusji 
głos zabrała m. innymi tak-
że przedstawicielka Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska – pani Aneta 
Adamska, która wypowie-
działa się na temat ochrony 
środowiska oraz przepisów 
i procedur obowiązujących 
w tym zakresie w kontek-
ście realizowanych zadań 
związanych z utrzyma-
niem we właściwym sta-
nie terenów położonych  

w tzw. międzywalu, bardzo często istotnych  
z punktu widzenia ochrony środowiska. Pan Ra-
dosław Rybicki – dyrektor departamentu rolnic-
twa i modernizacji terenów wiejskich – omówił 
procedurę prawną dotyczącą tworzenia spółek 

wodnych i wpływ ich dzia-
łalności na poprawę warun-
ków na terenach podtapia-
nych wodami gruntowymi. 
Kończąc naradę przedsta-
wiciele samorządów uzna-
li za konieczne wspólne 
wystąpienie do władz pań-
stwowych, wojewódzkich 
i parlamentu z wnioskiem 
o podjęcie prac legislacyj-
nych mających na celu dal-
sze doskonalenie przepi-
sów prawa, które aktualnie 
utrudniają, a w niektórych 

przypadkach uniemożliwiają podejmowanie prac 
inwestycyjnych i konserwacyjnych związanych  
z ochroną przeciwpowodziową.

Porozumienie podpisali Burmistrz Miasta Ja-
cek Kowalski i Komendant Powiatowy Policji 

nadkom. Marek Ujazda w obecności Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego  
i Komendanta Straży Miejskiej Piotra Rogińskie-
go. Jest to kontynuacja poprzedniego Porozumie-
nia z 2005 r. ale dodano dwa dodatkowe punkty. 
Dotyczą one wspólnych służb dotyczących ruchu 
drogowego, zwłaszcza w kwestii TIR-ów jeżdżą-
cych przez nasze miasto oraz wspólnych działań 
w ramach  „miasteczka ruchu dogowego”, które 
utworzone zostało na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 5 w 2011 r. 
Nowodworska straż Miejska współpracuje z poli-
cja od początku swego istnienia. Jedną z jej form 
jest wymiana informacji nt. zagrożeń i incydentów 

na terenie miasta, oraz na organizacji wspólnych 
patroli. Patrole mieszane złożone ze strażników 
miejskich i policjantów pełnią wspólnie służby 
w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Pod-
czas takich służb wspólnie zabezpieczają miejsca 
zdarzeń, podejmują interwencje w stosunku do 
osób popełniających wykroczenia i inne czyny 
zabronione, biorą udział w zatrzymaniach osób 
niszczących mienie, udzielają pomocy podczas 
ujawniania i zatrzymywania nietrzeźwych kieru-
jących, asystują podczas interwencji domowych 
gdzie najczęściej dochodzi wówczas do zakłóca-
nia spoczynku nocnego. Funkcjonariusze podczas 
nocnych patroli są wspomagani przez operatora 
monitoringu miejskiego, dzięki czemu mogą szyb-
ko zareagować w celu zatrzymania sprawcy czynu 

zabronionego, gdzie zdarzenia zostało ujawnione  
i zarejestrowane przez kamery monitoringu.
Podpisane w grudniu porozumienie da możliwość 
kontynuacji tych wszystkich zadań. 

Porozumienie z Policją
30 grudnia 2011 r. w komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie 
Porozumienia o współpracy Policji i Straży Miejskiej. 

tekSt  Foto ReD. NA PODST. MAT. POlicji i kOMeNDANTA STRAży MiejSkiej P. ROGińSkieGO, Foto STRAży ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

Okręg Mazowiecki i babickie koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka józefa Piłsudskiego 
wyróżnieni zostali przez Marszałka Adama Struzika Medalem „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności  
na rzecz województwa mazowieckiego.

Wręczenie medali odbyło się 17 grudnia 2011 r.  
w Borzęcinie Dużym (Gmina Stare Babice) 

podczas uroczystości podsumowania roku jubile-
uszu 90 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP.  
W imieniu marszałka województwa mazowiec-
kiego medale wręczyli: radna wojewódzka Maria 
Kowalska i zastępca dyrektora Kancelarii Mar-
szałka Tomasz Waźbiński. Medale, akty nadania  
i dyplomy odebrali prezesi: Okręgu Mazowiec-
kiego płk rez. Alfred Kabata i babickiego 
Koła ZOR Marcin Łada. List gratulacyjny od 
marszałka Adama Struzika odczytał pełnomoc-
nik ds. kombatantów urzędu marszałkowskiego  
Zbigniew Czaplicki. Medale nadane zostały na 
wniosek wójta Starych Babic Krzysztofa Turka.

Podczas uroczystości złotym medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, na wniosek Społecz-
nego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza 
Gmina – Nasz Powiat”, odznaczona została Bar-
bara Malewska. Srebrnym medalem „Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej”, na wniosek Okręgu 
Mazowieckiego ZOR RP, odznaczono kpt. rez. 
Jerzego Białoskórskiego. Medale wręczali wi-
ceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz 
Powiat” Jolanta Liszkiewicz i prezes Okręgu Ma-
zowieckiego ZOR płk rez. Alfred Kabata. 
Płk rez. Alfred Kabata odznaczył także srebrnym 
medalem „Za Zasługi dla Związku Oficerów  
Rezerwy RP”, nadanym przez ZG, Bogdana  
Mińkowskiego.
W drugiej części spotkania podpisano porozumie-
nie o współpracy pomiędzy Okręgiem Mazowiec-
kim ZOR RP i 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów 
w Kazuniu. Podpisali je płk rez. Alfred Kabata  
i płk Adam Przygoda. Przyjęto również w poczet 
nowych członków Związku Artura Błońskiego. 
Następnie po odczytaniu fragmentu pisma św. przez 
kapelana Okręgu Mazowieckiego ks. ppłk. An-
drzeja Jakubiaka uczestnicy spotkania złożyli so-
bie świąteczne życzenia i przełamali się opłatkiem.
Podczas uroczystości władze Nowego Dworu  

Mazowieckiego reprezentował zastępca burmi-
strza – Janusz Mikuszewski. Ponadto brali w nich 
udział m. in.: wójt Starych Babic – Krzysztof Tu-
rek, burmistrz Nasielska – Grzegorz Arciszew-
ski, burmistrz Zakroczymia – Henryk Ruszczyk, 
starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 
Jan Żychliński, dyrektor Zakładu Terenowego nr 
1 ZRB WAM w Nowym Dworze Mazowieckim 
– Marek Siulkowski, zastępca dowódcy 3 War-
szawskiej Brygady Rakietowej OP – płk Mirosław  
Bodnar, szef sztabu 2 Mazowieckiego Pułku Sa-
perów – ppłk Jerzy Łuszczykiewicz i przewodni-
cząca Rady Niepodległej Rzeczypospolitej Kam-
pinoskiej – Urszula Przymus.

Zasłużeni dla województwa mazowieckiego
tekSt ANDRZej kRAjewSki,  Foto ARTUR BłOńSki
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A stało się tak za sprawą Nowodworskie-
go Ośrodka Kultury, który wspólnie  

z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
przygotowali, tradycyjny już  w naszym mieście, 
Koncert Noworoczny. Jego wykonawcą był,  
obchodzący w roku bieżącym 50-lecie pracy 
artystycznej, światowej sławy tenor, maestro 
WIESŁAW OCHMAN. Artyście na estradzie 
towarzyszyła Gliwicka Orkiestra Kameralna 
PROMENADA pod dyrekcją Adama Żaaka, oraz 
solistki Aleksandra Stokłosa – sopran i Renata 
Dobosz – mezzosopran, oraz para Śląskiej For-
macji Tańca Towarzyskiego Aneta i Grzegorz.
Zgrabnie wyreżyserowany przez Stanisława 
Skulskiego program został bardzo gorąco przy-
jęty przez nowodworską publiczność. Mistrz 
Ochman okazał się znakomitym gawędzia-
rzem, zabawiał publiczność licznymi żartami 
i anegdotami z życia nie tylko wyższych sfer, 
wykorzystując je jako zabawne komentarze  
do pieśni, które zaraz potem wykonywał oso-
biście, lub któryś z zaproszonych przez Niego  
Gości. Dużym zaskoczeniem dla publiczności,  

bo zupełnie niespodziewanym, był popis dyrek-
tora orkiestry Adama Żaaka, który brawurowo 
wykonał przed nią, bardzo zabawny, utwór wo-
kalno – „taneczny”. 
Niezwykle pogodny, różnorodny i barwny kon-
cert w wykonaniu Maestro Wiesława Ochmana  
i zaproszonych przez Niego Artystów, przez 
ponad dwie godziny bawił nowodworzan  
i w radosnych nastrojach, w rytmie walca, wpro-
wadził ich w nowy 2012 rok.
Na pożegnanie publiczność, wraz z życzeniami 
zdrowia i jeszcze wielu lat na estradzie, odśpiewa-
ła Jubilatowi tradycyjne STO LAT, a za wspaniały 
wieczór podziękowała wykonawcom burzą braw  
i symbolicznymi bukietami kwiatów.
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Czar walca
29 grudnia 2011 roku w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sortu i Rekreacji  rozbrzmiewały dźwięki najpiękniejszych 
pieśni neapolitańskich oraz arii operowych i operetkowych. 

tekSt i Foto NOk

Rekordowy XX FINAŁ  
WOŚP w NDM 

Na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultu-
ry wystąpili wokaliści, muzycy, tancerze, 

aktorzy… Wszyscy mieli jeden cel – zebrać jak 
najwięcej pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.
Jedno z haseł WOŚP brzmi: Gram w Finale – 
Nie Biorę Kasy!!! Tak też było u nas! Zagrał 
Ostry Zespół Grania, który podczas koncertu  
tradycyjnie wywołał entuzjazm publiczności.  
Fantastyczny był także zespół OffRoad, który  
przyjechał do nas z Warszawy. OFFRoad  
to młody zespół rokowy grający autorskie utwo-
ry z wokalistą o fantastycznym głosie. W Wielkie 
Granie włączyli się uczniowie z nowodworskich 
szkół, ZHP, sprawujące także pieczę nad Główną 
Puszką w NOK-u oraz żołnierze carskiej armii  
z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kampinos”. 
Na scenie zaprezentowali się młodzi wokaliści 
działający przy Nowodworskim Ośrodku Kultu-
ry, Studio Tańca Emotion wzbogaciło program 
artystyczny pokazem tańców standardowych. 
Spektakl Jedno Słowo Kochającej Kobiety został 
przygotowany przez „nokowską” Nową Grupę 

Teatralną. Szczególne podziękowania dla Ma-
zowieckiego Gońca Lokalnego, który zajmował 
się Kiermaszem WOŚP oraz zaprosił stylistkę 
Lilę Gand, która oprócz indywidualnych porad 

wprawiła publiczność w pozytywny nastrój ana-
lizując na forum sposób ubierania ochotników  
i ochotniczek. To było świetne show! Ukłony dla 

wszystkich darczyńców, którzy wzbogacili Kier-
masz – między innymi dla Pani poseł Jadwigi 
Zakrzewskiej za piękną kolekcję monet i Dianie 
SPA z Pomiechówka za bon na masaż kamieniami. 
Za dbanie o dobrą energię poprzez zorganizowa-
nie słodkości dziękujemy Cukierni W.M Janczew-
scy i Pani Grażynie Nadrzyckiej. Podziękowanie  
dla Urzędu Miasta za rozgrzewającą grochówkę  
i tradycyjne Światełko do Nieba. Bank Spółdziel-
czy w Nowym Dworze Mazowieckim jak co roku 
okazał nam bezcenną pomoc przy liczeniu góry 
pieniędzy. Nie dalibyśmy rady bez cudownych 
maszyn! Przy liczeniu pomagały także pracow-
niczki Miejskiej Biblioteki Publicznej. O bezpie-
czeństwo kwestujących i uczestników WOŚP-u 
skutecznie dbała Policja, Straż Miejska oraz Straż 
Pożarna.  
Wielkie podziękowania dla wszystkich WO-
LONTARIUSZY i DARCZYŃCÓW, dzięki 
którym udało się zebrać aż 41000 zł. To sporo 
więcej  niż w ubiegłym roku. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i Wielkiemu 
Sercu ten dzień był wyjątkowy.

wielka Orkiestra świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty. w ramach nowodworskiego Sztabu XX FiNAłU wOśP na ulice 
Nowego Dworu Mazowieckiego i Pomiechówka  wyszło 136 wolontariuszy, by zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków, oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę.

tekSt i  Foto NOk
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Popisówka
w sobotę 10 grudnia 2011 w Nowodworskim Ośrodku kultury obyła się POPiSówkA iv czyli po raz czwarty uczestnicy sekcji 
artystycznych Nowodworskiego Ośrodka kultury zaprezentowali swoje osiągnięcia. 

tekSt i Foto NOk

Od godziny 15.00, jak zawsze, do naszego 
ośrodka przybywały tłumy, sala widowisko-

wa wypełniła się rodzicami, dziadkami, rodzeń-
stwem i wszystkim życzliwymi, którzy chcieli 
obejrzeć popisy swoich bliskich. Jako pierwsza 
wystąpiła Nowa Grupa Teatralna zrzeszająca 
młodzież i dorosłych prowadzona przez Kata-
rzynę Pawela. Mini spektakl pt. „Jedno słowo 
kochającej kobiety” wg. K. Makuszyńskiego 
był obyczajową humoreską o braku porozumienia 
jaki czasami występuje w każdym małżeństwie. 
Został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. 
Po przedstawieniu grupy teatralnej rozpoczę-
ły się popisy indywidualne. Wokaliści śpiewali 
piosenki z repertuaru światowego jak: Adele czy 
Beverly Craven oraz polskie piosenki dziecięce 
np. „Jesienny rock and roll”, „Gwiazda filmo-
wa” czy „Pan komputer” wywołując zachwyt  
publiczności. Natomiast instrumentaliści pod 
opieką Aleksandry Pasińskiej zaprezentowali całą  
gamę znanych kolęd grając na skrzypcach,  
keyboardzie i wiolonczeli. Grą na keyboardzie 
popisywali się też nowicjusze grający zaledwie  
od kilku miesięcy. Uczniowie o dłuższym stażu 
grali trudniejsze utwory m.in.: menuety J.S. Bacha , 
„Odę do młodości” L. von Beethovena. Zasłu-
chana publiczność, gorącymi brawami, nagradza-
ła wszystkich. Na przemian z indywidualnymi 
występami, popisywały się swoimi umiejętno-
ściami grupy taneczne. Małe baletnice w pokazie 
pt. „Lekcja baletu” prezentując elementy kla-
sycznych technik: plije i port de bras zauroczyły 
całą salę. Równie wdzięcznie zaprezentowały 
się „kotki” (grupa 7-8 lat) w etiudzie tanecznej  
z musicalu „Koty”. Starsza grupa taneczna  
(9-12 latki) z dużym rozmachem zatańczyła 
układ pt. „Zaczynamy” oparty na hip-hopie  
i funky jazz. Zasłużone brawa otrzymały członki-
nie teatru tańca za etiudę pt. „2+1”. Udowodniły 
że tańczyć można nawet z gazetą. Pokazy tanecz-
ne przygotowali instruktorzy Anna Paź i Rafał 
Sawko. Miłośnicy gitary mieli również swoje 
atrakcje. Dwie młode dziewczęta zagrały na gi-
tarze klasycznej popularne kolędy, a rockowy  
popis wykonał Damian Jaskólski grając na gi-
tarze elektrycznej utwór grupy „Dżem” pt.  
„Wehikuł czasu”. Jako ostatni brawurowo  
zaprezentowała się grupa Teatrzyku „Wędrow-
niczek” w inscenizacji wierszy Wandy Chotom-
skiej i Jana Brzechwy. Na całe przedstawienie  
pt. „Bajkowe perypetie” zapraszamy w kwiet-
niu 2012 roku. 
Klamrą zamykającą naszą IV POPISÓWKĘ było 
wspólne śpiewanie piosenki Marka Grechuty 
„Świat w obłokach”, która swym przesłaniem  
dodała nam wszystkim dużo energii i nadziei  
na 2012 rok. Do zobaczenia w marcu.

Gośćmi byli: Tomasz Salej i Paweł Wójcik. 
Ten pierwszy miał swój recital, ten drugi – 

był gościem pierwszego i zaśpiewał trzy piosenki. 
Obaj zaś byli zaproszeni przez Wojtka Gęsickiego 
i jak na gości Zaułka przystało – mieli obaj dobry 
kontakt z Widzem. Tomek Salej opiewał trudy  
i znoje codziennej egzystencji wcielając się mo-
mentami w satyryka, by za chwilę zanurzyć nas 
w mądrościach i refleksjach. Był prawdziwy  
i wiarygodny w swych opowieściach słowno – mu-
zycznych, a wirtuozyjny wręcz instrumentalnie: 
kiedy milkły usta – śpiewała gitara, dorównując  
w swej liryce, tajemniczości i ekspresji właści-

cielowi. Widz słuchał, śmiał się, śpiewał i kochał. 
Paweł Wójcik, choć symbolicznie zaznaczył 
swoją obecność na zaułkowej scenie, to również 
dał się poznać z dobrej strony jako autor tekstów 
i wykonawca. Jego dystans do rzeczywistości  
w warstwie tekstowej i wykonawczej oraz praw-
dziwość w przekazie powodowały, że chciało się  
z nim identyfikować. Pawłowi Wójcikowi towa-
rzyszył na pianie Tomasz Sarniak. 
Kolejny wieczór z Zaułkiem był udany i jakże 
inny od poprzednich. Jeśli chcecie przekonać się 
co następnym razem przyniesie Zaułkowe granie, 
musicie wpaść. 

ZAPRASZAMY. Na pewno nie będzie nudno.

Kolejne spotkanie 
Sceny Zaułek
tekSt i Foto NOk

kolejny wieczór ze Sceną Zaułek  
w Nowodworskim Ośrodku kultury 
upłynął w klimacie bardowskim. i tutaj 
trzeba pospiesznie wyjaśnić, iż nie było 
to typowe bardowanie, jakby się mogło 
na pierwszy rzut oka i ucha spodziewać. 

W wartkiej rozmowie z red. Stanisła-
wem Zawiślińskim, Krzysztof Zanus-

si, przez ponad godzinę, opowiadał o swoim 
życiu artystycznym, twórczości, potrzebie 
dostosowywania się do zmieniającej się 
rzeczywistości, podkreślając bardzo mocno,  
że podstawowym motywem jego działalno-
ści jest chęć dzielenia się swoim  intelektem  
z innymi ludźmi, potrzeba dialogu z widzem. 
Praca artystyczna ma sens jedynie wtedy, 
kiedy są jej odbiorcy i o nich trzeba zabiegać 
w każdych warunkach.

Spotkanie z artystą przebiegało w bardzo 
ciepłej, sympatycznej atmosferze. 
Krzysztof Zanussi okazał się bardzo dow-
cipnym rozmówcą, z dużym dystansem do 
swojej osoby. Bardzo chętnie i cierpliwie 
odpowiadał  także na pytania zgromadzonej 
publiczności.
W drugiej części wieczoru kinomani obej-

rzeli film wg. scenariusza i reżyserii naszego 
gościa pt: REWIZYTA.
Spotkania w cyklu WIECEJ niż KINO sta-
nowią niepowtarzalną okazję do bezpośred-
nich spotkań z najwybitniejszymi postaciami 
kinematografii, kultury polskiej.
  
KORZYSTAJMY Z TEJ SPOSOBNOŚCI!

Wojciech Karolak
Quartet
tekSt i Foto NOk

To był niezwykły wieczór dla  smakoszy 
jazzu. w środę 14 grudnia 2011 roku, 
na scenie Nowodworskiego Ośrodka 
kultury spotkało się czterech wybitnych 
muzyków: wojciech karolak – organy 
hammonda, jerzy Małek – trąbka, 
Tomasz  Grzegorski – saxofon tenorowy, 
Arek Skolik – perkusja.  

Leader zespołu Wojciech Karolak  jest pol-
skim muzykiem jazzowym, pianistą, kom-

pozytorem, saksofonistą altowym i tenorowym, 
aranżerem; uznawanym za jednego  z  najsłyn-
niejszych wirtuozów organów  Hammonda w Eu-
ropie. Mieliśmy zatem duży przywilej i przyjem-
ność goszczenia  takiej Gwiazdy na naszej scenie. 
Można stwierdzić, że  spontaniczność i otwartość 
jazzu jako formy muzycznej odpowiada nowo-
dworskiej publiczności, która bardzo entuzjastycz-
nie reagowała na popisowe solówki muzyków. 
Lekkość i swoboda sceniczna muzyków, udzieliła 
się publiczności i wszyscy bardzo dobrze bawili się 

podczas improwizacji muzycznych, czego świa-
dectwem  były  uśmiechy na twarzach nie tylko 
publiczności ale również  samych muzyków. 
Kolejne Spotkania Jazzowe już wkrótce.

Zanussi  
w NOK
tekSt i Foto NOk

Gościem spotkania w cyklu  
więcej niż kino, które odbyło się  
15. grudnia 2011 roku  
w Nowodworskim Ośrodku kultury, 
był wybitny polski reżyser krzysztof 
Zanussi.
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12 grudnia uczciliśmy pamięć lokalnej spo-
łeczności żydowskiego pochodzenia. 

W dniu tym przypadła 69. rocznica likwidacji 
nowodworskiego getta i odjazdu ostatniego trans-
portu do obozu śmierci w Oświęcimiu. Ucznio-
wie klas pierwszych uczcili około cztery tysiące 
pomordowanych, składając przed pomnikiem  
na miejscowym cmentarzu żydowskim kamyki  
– symbol trwałej pamięci. 

13 grudnia – pamiętną datę ogłoszenia w Pol-
sce stanu wojennego – przypomnieli na-

uczyciele historii. Uczniowie nie tylko poszukiwali 
informacji o tym wydarzeniu, ale wykonali różne w 
formie prace. Przedstawiały one to, co według mło-
dzieży mogło stać się symbolem stanu wojennego. 
Na utworzonej z nich gazetce pojawiły się „kart-
ki żywnościowe”, portrety generała Jaruzelskiego 
wygłaszającego pamiętne orędzie, karykatury i pu-
blikacje wydawane przez podziemie.

Grudniowe rocznice
Druga dekada grudnia upłynęła w Zespole Szkół nr 2  pod hasłem obchodów dwóch rocznic.

tekSt i  Foto MARiA MOżDżyńSkA

EKO Dicho w SP 5
w czwartek 5 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się ekO Dyskoteka. jej organizatorami byli Stowarzyszenie  
Przyjaciół Piątki i lokalny przedsiębiorca, filmowiec i fotoreporter Silvano. 

tekSt ReD.,  Foto SilvANO 

Wejściówką na dyskotekę były przyniesio-
ne przez uczniów, zużyte baterie, żarów-

ki, akumulatory, części komputerowe, telefony 
etc. Była to już druga proekologiczna dyskoteka  
w szkole. W poprzedniej za wejściówkę służyły 

plastikowe nakrętki. Zbiórka nakrętek trwa na 
terenie całego miasta w ramach Akcji KOREK. 
Jej organizatorami są nowodworska Straż Miej-
ska, Urząd Miejski i portal Nowodworski24.pl, 
który objął patronatem organizowane w „piątce” 

dyskoteki. Warto przypomnieć, że uczniowie 
„piątki” uczestniczą także  w programie EKO 
STRAŻNIK.  

SeJmik certYFikacJa

Inwestujemy w przyszłość
projekt „Edukacja kluczem do sukcesu”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 
merytorycznych uczniów co zwiększy ich 

szanse zawodowe, pozwoli kształtować indywidu-
alną ścieżkę  kariery zawodowej. Działania zapla-
nowane w projekcie  pozwolą również zwiększyć 
atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w takim 
stopniu, aby spełniało 
oczekiwania edukacyjne 
uczniów oraz pracodaw-
ców.
Za nami pierwszy rok  
realizacji projektu.
Działania projektowe roz-
poczęły się w marcu 2011 
roku.
Młodzież ZS nr 2 ucze-
stniczyła w zajęciach 
wyrównawczych i roz-
szerzających wiedzę  
z matematyki, języka an-
gielskiego i niemieckiego. 
Szczególnie dużym za-
interesowaniem cieszyły 
się zajęcia z matematy-
ki i języka angielskiego  
z uwagi na fakt ich zdawa-
nia na egzaminie matural-
nym. Oprócz wymienio-
nych zajęć uczniowie mieli 
możliwość nauki trzeciego 
języka obcego  –  języka ro-
syjskiego. Nauką dodatko-
wego języka szczególnie zainteresowana jest młodzież 
Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej.  
Z uwagi na rozwijającą się bazę turystyczną powia-
tu nowodworskiego oraz rozbudowę infrastruktury 
transportowej (lotnisko), będą to umiejętności szcze-
gólnie poszukiwane przez pracodawców.

Projekt obejmuje również warsztaty aktywne-
go poszukiwania pracy i zakładania działalności 
gospodarczej. Formuła warsztatowa pozwoliła 
uczniom  poznać m.in. profil osobowości pod ką-
tem predyspozycji zawodowych, między innymi 
dziewcząt – ich predyspozycji do tzw. „męskich 

kierunków kształcenia”. Ponadto uczniowie po-
znali zasady prezentacji własnej osoby, profesjo-
nalnego przygotowania dokumentów aplikacyj-
nych, szukania pomysłu na własną działalność 
gospodarczą. Te kluczowe kompetencje pozwolą 
uczniom zwiększyć ich szanse zawodowe i kształ-

tować indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. 
Rekrutacja na zajęcia odbywała się zgodnie z za-
sadą równości płci.
Łącznie w  roku 2011 odbyło się 500 go-
dzin zajęć dodatkowych, w których uczest-
niczyło 120 uczniów Zespołu Szkół nr 2.  

Dzięki udziałowi w pro-
jekcie szkoła wzbogaciła 
również swoją bazę dy-
daktyczną o sprzęt mul-
timedialny (laptop, pro-
jektor), gry dydaktyczne 
do nauki języków, mapy, 
komplety brył geome-
trycznych, podręczniki  
i ćwiczenia, filmy edu-
kacyjne. 
W sierpniu 2011 dla naj-
aktywniejszych uczniów 
w ramach projektu zorga-
nizowano obóz naukowo 
– wypoczynkowy w Mły-
niku, koło Mrągowa. 
Różnorodność form pro-
wadzonych zajęć spra-
wia, że projekt „Eduka-
cja kluczem do sukcesu” 
jest wysoko oceniany 
zarówno przez uczniów, 
nauczycieli, jak i rodzi-
ców. Przed nami kolejny 
rok realizacji zaplano-

wanych działań, których zakończenie nastąpi  
w czerwcu 2013 roku.

Realizowany jest w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków eFS w ramach iX Priorytetu Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

tekSt i  Foto ZS2
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Bezpieczne ferie  
– spotkanie z policją 
Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły 

polega między innymi na utrzymywaniu kon-
taktów z przedstawicielami policji. Wychowaw-
czyni świetlicy p. Anna Maj w dn. 09.01.2012 r. 
zaprosiła policjantkę p. Iwonę Jurkiewicz na spo-
tkanie z uczniami klas I—III. Spotkanie odbyło się 
pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Uczniowie pod-
czas spotkania zapoznali się oraz przypomnieli 
sobie zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania 
sportów zimowych takich jak:
• jazda na łyżwach
• jazda na sankach
• zjazdy na stoku narciarskim.

tekSt i  Foto ANNA MAj 

Bal misia
12 stycznia bibliotekę na Osiedlu Młodych odwiedziły dzieci z klasy i b ze Szkoły Podstawowej  
Nr 7 z wychowawczynią p. Grażyną Nurczyńską oraz Paniami z trójki klasowej p. Beatą Spalik i p. iwoną jerzak.

tekSt i Foto BiBliOTekA Oś. MłODych

Głównym tematem spotkania były  Pierwsze 
Urodziny Misia Marzyciela. Dzieci złożyły 

Marzycielowi życzenia, zaśpiewały urodzinową 
piosenkę. Orliki (tak potocznie nazywani są 
uczniowie SP 7 przyp. red.) wręczyły Misiowi 
prezent – plakat zatytułowany „Kochany Misiu” 

z rysunkami dzieci oraz wierszykiem dla Ma-
rzyciela. 
W bibliotece została przygotowana wystawka 
o historii Misiów – bohaterach bajek i baśni. 
Dzieci rozwiązywały również zagadki na temat 
Misiów.
Po życzeniach na dzieci czekał urodzinowy tort 
Misia Marzyciela. Marzyciel został przekazany 
pod opiekę klasie, ku wielkiej uciesze dzieci. 
Drugim tematem spotkania z dziećmi był karna-
wał. Na początku dzieci rozmawiały o tym czym 
jest karnawał, jego cechach. Orliki zostały po-
dzielone na 5 grup, w których wykonały maski 
karnawałowe na bal.
Na zakończenie spotkania uczniowie I b wrę-
czyli Paniom bibliotekarkom własnoręcznie  

wykonane figurki bałwanków.
Dzieci natomiast otrzymały od biblioteki drugą, 
pamiątkową książkę ufundowaną przez panią  
Urszulę Czajkowską.
Serdecznie zapraszamy na wystawkę masek  
karnawałowych uczniów I b do biblioteki.

W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie klas V Szkoły Podstawowej 

nr 3 uczestniczyli w projekcie „Nowe 
horyzonty edukacji filmowej” organi-
zowanym przez kino Muranów. Były to 
projekcje filmowe połączone z lekcją 
w kinie. Bohaterowie filmów prezen-
towanych w cyklu „Młodzi w obiek-
tywie” to rówieśnicy widzów, dzięki 
temu zagadnienia omawiane przy 
okazji każdego spotkania były bar-
dziej zrozumiałe dla odwiedzających 
kino uczniów. Film jest świetnym 
narzędziem do tego, by przez zabawę 
uwrażliwiać i poszerzać wiedzę. Jest 
to możliwe szczególnie wtedy, gdy 
tytuły zaproponowane dzieciom są 
wyjątkowe nie tylko ze względu na 
zastosowane w nich efekty specjalne, 
ale przede wszystkim wartość arty-
styczną i zawartość merytoryczną. 
Filmy zaproponowane w cyklu łączy-
ły w sobie atrakcyjną i interesującą 
dla mło-dych widzów formę z nieba-
nalną treścią. Dzieci niezwykle łatwo 
utożsamiały się z bohaterami filmów 
i oczami wyobraźni przenosiły się do 
przedstawianego im świata. Każda  
z obejrzanych historii gwarantowała 
świetną zabawę i naukę.
Tytuły obejrzanych filmów: 
„Dzieciaki z podwórka”, 
„Brak zasięgu”, 
„Akeelah i jej nauczyciel”.

Młodzi  
w obiektywie
tekSt eDyTA Słyk

Na początku grudnia 2011 nauczycielki: Kata-
rzyna Dobruk, Aneta Lodzik i Wanda Kępska 

zorganizowały dla uczniów klas: II i III konkurs 
plastyczny: Lampion adwentowy. Młodzi  artyści 
mogli wykazać się własną inwencją twórczą oraz 
pomysłowością, wykonując lampion adwentowy 
(forma przestrzenna). Na konkurs wpłynęło wiele 
ciekawych prac, które swoim wyglądem, estetyką 
zachwycały nauczycieli i uczniów.
Komisja jury, której przewodniczyła nasza szkol-
na artystyczna dusza – p. Anetka Lodzik, miła 
niełatwe zadanie. Pani Anetka zaangażowała 
w ocenę prac wychowanków z koła arteterapii. 

Dzieci bardzo sprawiedliwie wytypowały swoich 
faworytów. Po burzliwych dyskusjach wyłonio-
no laureatów konkursu. Pierwsze miejsce zajęły  
ex equo dwie  uczennice klas III: Gabrysia oraz 
Wiktoria, które wykonały bardzo staranne, orygi-
nalne lampiony. Wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów i nagród dla wszystkich uczestników odbyło 
się na zakończenie szkolnych jasełek.  

Dziękujemy Pani Anetce Lodzik oraz dzieciom  
z koła arteteapii za zaangażowanie podczas obrad 
jury. Miło nam stwierdzić, iż najmłodsi okazali 
się bardzo sprawiedliwymi jurorami. Gratuluje-
my serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu. 
Cieszymy się, że nasza szkoła pomaga dzieciom  
i młodzieży rozwijać pasje i uzdolnienia.
Prace uczniowskie można było podziwiać na spe-
cjalnej szkolne wystawie.

Konkurs 
Recytatorski
organizator konkurSu ANNA MAj

8 grudnia 2011 r. w świetlicy 
szkolnej odbył się ii konkurs 
Recytatorski pt.: „Pożegnanie jesieni”

Jury w składzie: p. Anna Maj i p. Karoli-
na Radomska po wysłuchaniu prezentacji  

recytatorskich postanawia przyznać nagrody:

w kategorii klas I 
I miejsce Zuzanna Witkowska
II miejsce Natalia Młynarek
 
w kategorii klas II
I miejsce Amelia Nurczyńska
II miejsce Adrianna Galińska
 
w kategorii klas III 
I miejsce Karolina Jaskólska
II miejsce  Maria Paczuska
III miejsce Adrianna Polak
 
Serdecznie gratulujemy!!!

Lampion Adwentowy  
w Szkole Podstawowej  
nr 7
tekSt i Foto kATARZyNA DOBRUk, wANDA kęPSkA

w Szkole Podstawowej nr 7 zawsze 
coś ciekawego się dzieje. Tym razem 
zagościł u nas  klimat adwentowego, 
przedświątecznego oczekiwania. 
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Informacji Turystycznej tak aby zaistniało  
w katalogach turystycznych i branżowej pra-
sie. Z pewnością okaże się tu pomocna ini-
cjatywa tworzenia zintegrowanego systemu 
informacji turystycznej powstająca z inicja-
tywy Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Tu też mamy się czym pochwa-
lić, ponieważ za sprawą tworzonego przez 
nas Centrum Informacji Turystycznej stali-
śmy się ważnym punktem na mapie obszarów 
dobrze rokujących pod względem rozwoju in-
frastruktury turystycznej. Za sprawą udziału  
w tym przedsięwzięciu staniemy się beneficjen-

tem projektu, który wyposaży nas w narzędzia 
umożliwiające oddziaływanie i kooperację 
z innymi punktami o podobnym charakterze 
na Mazowszu. Będą to: zintegrowany system 
informatyczny służący do obsługi ruchu tu-
rystycznego oraz infokioski połączone siecią 
umożliwiającą błyskawiczną wymianę infor-
macji na temat odbywających się w danym 
regionie przedsięwzięć. Jak wyglądało dzia-
łanie naszego IT w praktyce? Od 30 kwietnia 
(moment rozpoczęcia pracy IT) do 31 grudnia 
2011 naszą informację odwiedziło 2081 tury-
stów indywidualnych. Warto dodać również,  
że przeszło drugie tyle stanowili członko-
wie grup zorganizowanych. Nasilenie ruchu 
turystycznego następuje w weekendy let-
nich miesięcy, zamiera niemal całkowicie  
w miesiącach zimowych. Są to pierwsze 
próby badania przepływu ruchu turystycz-
nego i docelowo będą one bardziej szczegó-

łowe. Umożliwi nam to opracowanie opty-
malnych rozwiązań nie tylko w Informacji 
Turystycznej ale też przygotowania oferty  
turystycznej dla tych osób. 
Miniony rok to również targi turystyczne.  
Zakończyliśmy pracę nad folderem turystycz-
nym, który poza informacjami na temat Twierdzy 
Modlin stał się filarem naszego funkcjonowania 
podczas przedsięwzięć tego typu. W związku  
z tym, że w naszym katalogu branży turystycz-
nej przybywa nowych podmiotów będzie to 
wydawnictwo często aktualizowane. Wzięliśmy 
udział w Targach Turystycznych Lato 2011, 
dwukrotnie w Pikniku „Odkryj Mazowsze” or-
ganizowanym przez Wyższą Szkołę Almamer. 
Dzięki współpracy z Mazowiecką Regional-
ną Organizacją Turystyczną mogliśmy zaist-
nieć też na: World Travel Market w Londynie,  
TT Warsaw i Kulmixtura w Warszawie, Salonie 
Turystycznym w Krakowie, Gdańskich Targach 
Turystycznych, Targach Turystycznych ITB  
w Berlinie oraz na Tur Goteborg w Szwecji. 
Według statystyk organizatorów przedsięwzię-
cia te łącznie odwiedziło ponad 393 617 osób. 
Obecność poza granicami naszego kraju jest 
nadal symboliczna i zapewne do czasu rozwo-
ju infrastruktury turystycznej taka pozostanie 
jednak wychodząc naprzeciw obcojęzycznym 
turystom ropoczeliśmy prace nad materiałami 
anglojęzycznymi w tym anglojęzyczną bazą 
informacji dla turystów on-line. Na efekty 
tych prac nie trzeba będzie długo czekać. Przy 
naszej współpracy odbyło się również szereg 
spotkań, których celem było ukazanie poten-
cjału naszego regionu. Do najważniejszych  
z nich zaliczyć można zorganizowane wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Ład na Mazowszu oraz To-
warzystwem Przyjaciół Twierdzy Modlin spo-
tkanie analizujące możliwości wpisania Twier-
dzy na listę dziedzictwa światowego UNESCO 
oraz posiedzenie Głównej Komisji Konserwa-
torskiej połączonej ze zwiedzaniem Twierdzy 
Modlin. 
Pomimo natężenia inicjatyw mających na celu 
promocję regionu na zwnątrz, które zazwyczaj nie 
są widoczne dla naszych mieszkańców, zorgani-
zowaliśmy szereg przedsięwzięć, których celem 
było zaistnienie wśród lokalnej społeczności. 
Były to między innymi odbywająca się na obsza-
rze działania LOTu Gra Miejska „Zapal Świecz-
kę Bohaterom”, „Spacer po zdrowie” – impreza 
Nordic Walking, wystawa Fotograficzna „Mój 
Portret Naszego Miasta”, która miała miejsce  
w grudniu. Jesteśmy pewni, że w tym roku 
również nie zabraknie takich inicjatyw, mało 
tego, jesteśmy pewni że będzie ich więcej. 

Akcja ta miała wspomóc jedną potrzebu-
jącą rodzinę. Społeczność szkoły zbie-

rała dary dla pięciorga dzieci i ich rodziców. 
Produkty potrzebne w pierwszej kolejności to: 
żywność, środki czystości, odzież. Oprócz wy-
żej wymienionych rzeczy  dzieci pragnęły do-
stać zabawki oraz książki.
Uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz na-
uczyciele stanęli na wysokości zadania. 
W paczkach oprócz artykułów spożywczych  
i gospodarczych nie zabrakło lalek, słowników, 
encyklopedii, kuchenki mikrofalowej, garnków  
i kołder.
Wszystkie prezenty zostały spakowane i dostar-
czone do mieszkania potrzebujących.
Wspierana rodzina okazała wdzięczność i radość  
z otrzymanych podarunków.
Uczestnictwo w akcji uwrażliwiło uczniów  
i ich rodziny na potrzeby innych, i pokazało,  
że każde nawet najmniejsze działanie ma sens, 
jeśli służy innym ludziom. 

Szlachetna paczka
w dniach poprzedzających Mikołajki uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim  
brali udział w akcji charytatywnej ,,Szlachetna Paczka”. 

tekSt i  Foto ADRiANA kRZywDZińSkA kl. viA

Miniony rok już za nami i w natłoku bieżących zajęć ciężko o podsumowania. jest jednak kilka rzeczy, które pomimo tego  
pędu warto przypomnieć, ponieważ nie tylko korzystnie wpłynęły na wizerunek naszego regionu ale zmieniły na korzyść  
nasze stowarzyszenie. 

Lokalna Organizacja Turystyczna w ubie-
głym roku przyjęła program pracy, który  

stał się wyznacznikiem podejmowanych ini-
cjatyw. Uchwała ta pomimo skrupulatnego 
„punktowania” w zakresie „co?, kto?, kiedy?, 
gdzie?” dawała możliwość naszemu zespołowi 
dowolność doboru form co udało się przekuć 
na kilka ciekawych inicjatyw, których kontynu-
ację miejmy nadzieję zobaczymy już niebawem.  
Co więc takiego przyniósł 2011 rok? Sztanda-
rowym przedsięwzięciem stała się Informacja 
Turystyczna, pierwsza tego typu inicjatywa  
w naszym regionie. Dzięki determinacji zespołu 
LOT w chęci przystąpienia do dobrowolnej cer-
tyfikacji dołączyliśmy do certyfikowanych IT na 
Mazowszu. Finalnie Polska Organizacja Tury-
styczna przyznała naszej placówce trzy gwiazd-
ki (w czterogwiazdkowej skali – przyp. red.).   

Lokalna Organizacja Turystyczna w ubie-
głym roku przyjęła program pracy, który  
stał się wyznacznikiem podejmowanych ini-
cjatyw. Uchwała ta pomimo skrupulatnego 
„punktowania” w zakresie „co?, kto?, kiedy?, 

gdzie?” dawała możliwość naszemu zespołowi 
dowolność doboru form co udało się przekuć 
na kilka ciekawych inicjatyw, których kontynu-
ację miejmy nadzieję zobaczymy już niebawem.  
Co więc takiego przyniósł 2011 rok? Sztanda-
rowym przedsięwzięciem stała się Informacja 
Turystyczna, pierwsza tego typu inicjatywa  
w naszym regionie. Dzięki determinacji zespo-
łu LOT w chęci przystąpienia do dobrowolnej 
certyfikacji dołączyliśmy do certyfikowanych 
IT na Mazowszu. Finalnie Polska Organizacja  
Turystyczna przyznała naszej placówce trzy  
gwiazdki (w czterogwiazdkowej skali – przyp. 
red.). Tu w zasadzie moglibyśmy spocząć na  
laurach, ale proces certyfikacji jest ciągły co 
powoduje, że kolejna komisja odwiedzi nas 
już w 2012 i zweryfiukuje naszą ocenę. Ko-
lejnym etapem jest wypromowanie Centrum 

Dobry rok dla 3 Rzek  
– podsumowanie działalności  
w 2011 roku
tekSt i Foto lOT 3 RZek
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Dodatkowy nabór
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza dodatkowy nabór beneficjentów projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji 

finansowej i rodzinnej – eInclusion” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, tj. nieposiadających komputera i dostępu  
do internetu w gospodarstwie domowym spełniających dodatkowo min.  jedno z  następujących kryteriów:

- samotna matka, - rodzina zastępcza, 
- miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:  351,00 zł lub w przypadku osób samotnie gospodarujących 477,00 zł.

W ramach udziału w projekcie beneficjent nieodpłatnie otrzyma na zasadach użyczenia zestaw komputerowy oraz dostęp do internetu przez okres 36 m-cy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety informacyjnej wraz z deklaracją chęci udziału w projekcie, dostępnej w Urzędzie Miejskim  
w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 9-17, czw.-pt. 8-16. Ankiety wraz z wymaganymi dokumentami można składać w terminie  

do 15 lutego 2012 roku w Urzędzie Miejskim w pok. 101.  Złożenie wypełnionej ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

Zapraszamy do udziału w projekcie. 

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,  
są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz do wniesienia 

stosownej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętych zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach  

do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niniejszym wyjaśniam, że wszystkie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,  
które wpłyną na rachunek gminy po dniu 31 stycznia br. będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie.

Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Szanowni Państwo. Zwracam uwagę na brzmienie art. 18 pkt.12 ust.5 powołanej wyżej ustawy, który stanowi, iż w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym wyżej 

mowa lub niedokonania opłaty w określonej wysokości, w wymienionych wyżej terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa z mocy prawa. 
Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Działalności Gospodarczej pok. 227, nr tel: (22) 5122267.

Burmistrz Miasta 
(-) Jacek Kowalski

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z lodowiska „Biały Orlik” przy Publicznym Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych. 

Lodowisko czynne codziennie w godz. 9:00-21:00. Przed pójściem na „Białego Orlika” zapoznaj się z regulaminem korzystania z lodowiska na www.nowydwormaz.pl.
Terminy i godziny otwarcia lodowiska:
a) poniedziałek  -  piątek godz. 9:00 – 13:30 planowe zajęcia dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła 
Białego w Nowym Dworze Mazowieckim w czasie dni nauki szkolnej
b) poniedziałek – piątek  w godz. 14:30 – 21:00 oraz sobota – niedziela w dni wolne od zajęć szkolnych  9:00 – 21:00 lodowisko dostępne dla chętnych
c) dla grupy zorganizowanej po wcześniejszej rezerwacji (godziny rezerwacji są wywieszone na budynku wypożyczalni łyżew) z 2 dniowym wyprzedzeniem, w czasie rezerwacji 
na lodowisku jest obecna tylko grupa rezerwująca.
HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z LODOWISKA:

LODOWISKO DZIAŁA!  

09:00 – 11:00 – lodowisko dostępne dla chętnych      11:00 – 11:30 – przerwa techniczna 
11:30 – 13:00 – lodowisko dostępne dla chętnych      13:00 – 14:00 – przerwa techniczna
14:00 – 16:30 – lodowisko dostępne dla chętnych      16:30 – 17:00 – przerwa techniczna
17:00 – 19:00 – lodowisko dostępne dla chętnych      19:00 – 19:30 – przerwa techniczna
19:30 – 21:00 – lodowisko dostępne dla chętnych

09:00 – 13:30 – zajęcia planowe dla uczniów
14:30 – 16:00 – lodowisko dostępne dla chętnych
16:00 – 17:00 – przerwa techniczna
17:00 – 19:00 – lodowisko dostępne dla chętnych 
19:00 – 19:30 – przerwa techniczna
19:30 – 21:00 – lodowisko dostępne dla chętnychPO
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W ferie  zimowe lodowisko czynne od. godz. 9.00 do 21. 00 dla wszystkich. Z A P R A S Z A M Y !

BURMISTRZ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ogłasza nabór na listę rezerwową beneficjentów projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

Jeżeli: 
• Twoja nieruchomość zlokalizowana jest w Nowym Dworze Mazowieckim • Pod adresem, w którym ma być zamontowany zestaw solarny nie jest zarejestrowana  

i prowadzona działalność gospodarcza • Twoja nieruchomość ma uregulowaną sytuację własnościową
to czekamy właśnie  na Ciebie! 

Beneficjent pokrywa ok. 15% wartości przedsięwzięcia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tel. 22 512 22 34.
Ankieta wraz z deklaracją przystąpienia do projektu dostępna jest na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl  - migający banner kolektory dla mieszkańców. 

Ankietę i deklarację należy składać w pok. 101 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do dnia 10 lutego 2012 r.
*przez nieruchomość należy rozumieć dom jednorodzinny lub w zabudowie szeregowej aktualnie zamieszkiwany

PROJEKT JEST WSPÓłFINANSOWANY PRZEZ UNIę EUROPEJSKą ZE śRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Operetka Wiedeńska – 
zaproszenie na koncert

Burmistrz Miasta Jacek Kowalski oraz Dowódca 
II Mazowieckiego Pułku Saperów płk. Adam 
Przygoda mają zaszczyt zaprosić na Koncert 

Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.  
W programie m.in. utwory Operetki Wiedeńskiej. 

Koncert odbędzie się 18 lutego br.  
o godz. 17:00 w hali NOSiR. 

Bezpłatne zaproszenia dwuosobowe  
do odbioru w NOK.  

Ilość miejsc ograniczona. 
Zapraszamy!

Zapraszamy 
na wystawę!

W Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy 
Modlin 
(ul. Ledóchowskiego 164) 
możemy podziwiać wystawę zorganizowaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej pt. 
„Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń”.
Wystawę możemy oglądać do 29 lutego 2012r. 
w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-16:00  
(w razie większej ilości zwiedzających dłużej).
W pozostałych dniach można zwiedzać 
wystawę po uprzednim zgłoszeniu pod nr 
telefonu 606 715 358.

Zapraszamy!

Biblioteka zaprasza 
Seniorów 

na bezpłatny kurs z podstaw obsługi komputera.
Planowany czas trwania kursu  

01.02.2011 – 31.03.2011.
Bliższych  informacji udzielamy w siedzibie 

Biblioteki lub pod nr tel. (22) 713 01 01.

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1 w Modlinie Starym

ul. Matejki 2

Sprostowanie

Drodzy czytelnicy, 
w grudniowym 

wydaniu Faktów Nowodworskich 
(Wyd. XXXII/XII’2011) 

omyłkowo podpisaliśmy 
autora pod tekstem 

pt. Andrzejki szkolne klas 0-III (str. 13). 

Autorem tekstu i zdjęć tego materiału 
była p. Anna Maj. 

Za pomyłkę przepraszamy. 

Red. 

Prośba
o regały 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nowym Dworze Maz. 
poszukuje używanych  

regałów  na książki. 
W związku z przeprowadzaną 

reorganizacją zaistniała pilna potrzeba  
doposażenia magazynów biblioteki  

w dodatkowe regały, 
dlatego też będziemy wdzięczni  
za ich nieodpłatne przekazanie. 

Osoby posiadające informacje o możliwości 
pozyskania regałów  

prosimy o kontakt z biblioteką  
pod nr tel. 22 775-23-11. 
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wyniki poszczególnych spotkań:

Kabarety Gwiazdy Kol. 2:3

B D C Dziennikarze 2:6

R A P Dr. Burmistrza 1:7

Kabarety B D C 2:1

Gwiazdy Kol. Dr. Burmistrza 2:9

R A P Dziennikarze 7:2

Kabarety Dr. Burmistrza 2:3

Gwiazdy Kol. Dziennikarze 3:6

R A P B D C 5:1

Kabarety Dziennikarze 2:4

Gwiazdy Kol. R A P 2:5

B D C Dr. Burmistrza 2:6

Kabarety R A P 6:3

Gwiazdy Kol. B D C 2:7

Dziennikarze Dr. Burmistrza 2:3

tabela końcowa turnieju

1 Drużyna Burmistrza 15 pkt

2 Repr. Art. i Parlam. 9 pkt

3 Dziennikarze 9 pkt

4 Kabarety 6 pkt

5 B D C 3 pkt

6 Gwiazdy Kolarstwa 3 pkt

Znani na rzecz dzieci 
– II Sylwestrowy Turniej Piłki 
Nożnej w NOSiRze

Do walki o puchar oprócz drużyny burmistrza 
stanęli: Kabareciarze: Tomasz Jachimek, 

kabarety Limo i Ani Mru Mru, PUK, Jurki i Ti-
ruriru, Dziennikarze: Andrzej Twarowski, Robert 
Błoński, Piotr Drzewicki, Gwiazdy Kolarstwa: 
Dariusz Baranowski, Robert Radosz, Reprezenta-
cja Artystów i Polityków: Rafał Brzozowski, Liber, 
Rafał Mroczek, Andrzej Halicki, Drużyna BDC, 
której przewodził znany lokalny deweloper i jeden  
z głównych sponsorów turnieju Dariusz Banaszek.   
Po bardzo zaciętych meczach ostatecznie zwycię-
żyła drużyna burmistrza, pokonując w ostatnim 
spotkaniu stosunkiem 3:2 ekipę Dziennikarzy. 
Na drugim stopniu podium stanęli Artyści i Parla-
mentarzyści, a na trzecim miejscu uplasowali się 
Dziennikarze. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio 
Kabareciarze, BDC i Kolarze. 
W czasie turnieju zbierane były cegiełki i datki 
na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Każdy 
wchodzący na turniej mógł zakupić bilet – cegieł-
kę i tym samym wspomóc potrzebujące dzieciaki. 
One same uatrakcyjniły turniej wystawiając kra-
mik ze swoimi pracami. Dodatkowo wzięły udział 
w losowaniu nagród dla publiczności. Nagrodę 
główną był rower, a ponadto można było wyloso-
wać koszulki reprezentacji Polski i Świtu Nowy 
Dwór, książki, piłki, gadżety i upominku ufundo-
wane przez Urząd Miejski oraz prace TPD. 
Kolejny taki turniej – za rok. Jak mówi burmistrz 
miasta Jacek Kowalski, prawdopodobnie zostanie 
on przeniesiony na styczeń 2013 roku. Będzie 
wówczas łatwiej zebrać więcej gwiazd i fanów 
futbolu, choć i tym razem, mimo dość niedogod-
nego terminu (piątek godz. 16:00) publiczność 
dopisała.

już po raz drugi hala Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gościła gwiazdy polskiego sportu, piłkarzy kolarzy, znanych 
aktorów, kabareciarzy, polityków i dziennikarzy. 30 grudnia ub. roku wzięli udział w Turnieju halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta, z którego dochód przekazany był na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim.  

tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk Foto MARek kARPOwicZ, DARiUSZ żURek
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Turniej odbył się w Warszawie na kortach  
UKT Radość W-wa w dniach 27-28.12.2011 r.  

Nasze Miasto reprezentowała zawodniczka UKS 
Jedynka, uczennica SP nr 5 – Sara Elkosh. Był to 
dopiero Jej drugi poważny turniej w tej kategorii 
wiekowej, więc oczekiwania nie były wygóro-
wane.  Sara zaprezentowała jednak sportowy hart 
ducha i mimo znikomego doświadczenia zawodni-
czego wywalczyła tytuł V-ce Mistrzyni Mazowsza, 
pokonując o wiele bardziej doświadczone zawod-
niczki. Sara jest wychowanką trenera Artura Żuka, 
który dba o jej tenisowe przygotowanie ogólne  
i specjalistyczne.  
Czyżby nasze miasto obfitowało w tenisowe talen-
ty? Na razie zbyt wcześnie, aby o tym mówić…
twierdzi trener Sary, lecz można u Niej zauważyć  
to „coś” i przy ciężkiej pracy, której Sara obecnie 
nie unika „z tej mąki może być chleb”. Dopóki 
będzie chciała pracować, będę starał się Ją jak naj-
więcej nauczyć… co będzie dalej… pokaże przy-
szłość. Mam nadzieję, że ten tytuł zmobilizuje Ją  
do jeszcze intensywniejszego treningu, ja oczywi-
ście jestem dumny, że przy braku zimowego zaple-

cza treningowego udało mi się na tyle przygotować 
„Marcelinę”, bo tak ją pieszczotliwie nazywam, 
aby skutecznie walczyła na korcie z bardziej za-
awansowanymi treningowo zawodniczkami. 
My, serdecznie gratulujemy małej, ambitnej  
zawodniczce pierwszego i miejmy nadzieję nie 
ostatniego sukcesu w tenisowej karierze. Do suk-
cesu singlowego Sara dołożyła również tytuł de-
blowy. Wraz z koleżanką, Lilianą Tolejtis wywal-
czyły II miejsce w grze deblowej.

Wicemistrzostwo Mazowsza dla Sary!!!

Tuż po świętach Bożego Narodzenia warszawsko – Mazowiecki Związek Tenisowy zaplanował  
i przeprowadził prestiżowy turniej rangi Mistrzostw Mazowsza w tenisie ziemnym w kategorii  
wiekowej do lat 10 (krasnale). wzięła w nich udział tenisistka UkS jedynka Sara elkosh.

tekSt i  Foto NA PODST. www.NOwyDwORMAZ.Pl

Ledwo ucichły takty sylwestrowej muzyki  
i pogasły noworoczne fajerwerki, a na boisku 

Orlika w Twierdzy zrobiło się gorąco. Uczniowski 
Klub Sportowy „Reduta” zorganizował noworocz-
ny turniej piłkarski w którym wystartowały czte-
ry drużyny amatorów. Mecze rozegrano w piątek  
i sobotę,  na boisku trwała wyjątkowo sportowa ry-
walizacja, jak na tę porę roku. Spotkania rozgrywa-
no systemem „każdy z każdym”. 

Noworoczny turniej  
piłkarski w Twierdzy
tekSt i Foto SłAwOMiR kRZecZkOwSki

tabela

Miejsce Zespoły Mecze Punkty Bramki

I Internazionale 3 9 10:2

II Reduta 3 4 9:5

III Fc Perła 3 4 9:10

IV Jockersi 3 0 4:15

Królem strzelców turnieju został Patryk Bujna-
rowski z Reduty. Nagrody i wyróżnienia ufundo-
wał Prezes UKS”Reduta” Zdzisław Szmytkowski. 

Organizatorzy obiecali kolejne zawody, oby  
dopisała pogoda.

Wyniki:

Fc Perła – Internazionale 1:4
Jockersi – Reduta  0:6
Fc Perła – Jockersi  6:4
Internazionale – Reduta 3:1
Internazionale – Jockersi 3:0
Fc Perła – Reduta  2:2


